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Жеке   
    өзіңе
Сен өзіңе арналған керемет бірегей хатты ұстап 
тұрсын.

Мүмкін сен: «Қазіргі заманда  хат жазу ескілік 
емес пе?» – деп ойлайтын шығарсың. Шынында, 
электрондық  байланыс мұндай хаттарды 
ығыстырып тастады ғой

>> Алайда  цифровизация 
дәуірінде мұндай ерекше хаттарды 
бұрынғыдай қағазға  жазуға 
тырысады, бұл олардың мәні зор 
және маңызды екенін білдіреді.

Айталық, Ағылшын королевасы Анна өзінің 
туылған күніне шақыруды электрондық 
поштамен жібермейді.
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P A R  A V I O N 

B Y  A I R  M A I L
 Deutsch/German

«Саған арналған хат» 
               Ол көктегі елден

  Қолыңдағы  осы хатты оқуға уақыт тапшы. Бұл өте 
маңызды хат. Сондықтан да  оны ұқыпты оқып шық.  
Өкінбейсің. 

Сен таңғаларлық мәліметті табасың

> басқа, бұдан да қымбат хатта

> аса маңызды  құжатта

> ең жақсы арнауда және ол  дәлме-дәл  
әрі аса  маңызды хат болмақ

Бұл қымбат хат Құдайдың  
тікелей саған,  
өзіңе жіберген арнауы.

>>> Егер сен оны ашып оқысаң,  
         өзіңе  пайда табасың.

Киелі кітап, көктен келген хат, 
тура Құдайдан келген!

Құдай – әлемді жаратқан керемет аратушы.

Ол саған да өмір берген және сені жақсы 
біледі. Сен бұл жерге кездейсоқ келіп тұрған 
жоқсың!

Ол сенімен байланыс іздейді және 
сүйіспеншілікпен саған айтып тұр.

Сен Құдайдың хатын білмейсің бе? Мүмкін ол оқылмай  
үйіңнің бір жерінде жатқан шығар.

Сен басқа хаттарға  осылай  немқұрайды қарамайсың 
ғой: сен оларды бірден оқисың, сондықтан да сен 
Құдайдың хатын -  Киелі кітапты ашып оқы!

Сенде әлі Киелі кітап жоқ па? Біз 
саған оны еш ақысыз-ақ қуанып, 
салып жібереміз. 

Біздің сайт осы кітапшаның  
соңында берілген.
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Құдай олардың  дарындарын, білімін, түрлі 
әлеуметтік тегін, мәдени  деңгейін және, тіпті, 
бейнелеп жазу мүмкіндігін  пайдаланған.  
>>> Олар Құдайдың қалаған  әр сөзін бұлжытпай  
жазып отырған.  
Мұны рухтану шабыты  
деп атайды.

         Бірегей хат
Иә,  сен дұрыс түсіндің: «Саған арналған хат» -  бұл 
Киелі кітап, Құдайдың Сөзі. 

Бұл бірегей хат неліктен осыншама маңызды болған 
себебі - оның авторы  Құдай.

Киелі кітапты 40 адам жүздеген жылдар бойы жазған, 
тіпті олардың кейбіреуінің аттары  аталған  да жоқ 
деп қарсылық білдіруіңе болады. 

Иә, бұл солай. Дегенмен, 
Құдай Өзінің арнау 
хатын оларға  Өзі айтып 
жаздырған. 

Себебі бұл пайғамбарлық 
            сөздер ешқашан адам  
  баласының қалауымен пайда 
                   болған емес.  
     Қайта, Киелі Рух Құдайға  
 бағышталған адамдарға Оның  
хабарларын айтуына қозғау  
         салып отырды.
                                                                     Киелі кітап: Петірдің 2- хаты 1:21

Киелі кітап,  
кітаптың кітабы
> 2 бөлімнен тұрады: 

       > Көне Келісім  (39 кітап) 
       > Жаңа Келісім (27 кітап)

> Жаңа Келісімде бар:

       > төрт Інжіл шариф 
       > Елшілердің істері кітабы 
       > Пайғамбарлардың   
           жазған арнау хаттары  
           кітабы (21 хат)   
       > Аян

Киелі кітап өміршең 
сауалдарға жауап береді.

Сен Құдайдың сүйіспеншілігі 
өміріңе қандай  жақсы 
өзгерістерді  енгізетінін 
ерекше сезесің.

Жаратылыстың басталуы
Мысырдан көшіп шығу
Леуіліктер
Руларды санау
Заңды қайталау
Ешуа
Билер
Рут
Патшалықтар туралы бірінші жазба
Патшалықтар туралы екінші жазба
Патшалықтар туралы үшінші жазба
Патшалықтар туралы төртінші жазба
Шежірелер туралы бірінші жазба
Шежірелер туралы екінші жазба
Езра
Нехемия
Естер
Әйүп
Забур жырлары 
Нақыл сөздер
Даналықты уағыздаушы
Сүлейменнің таңдаулы әні
Ишая пайғамбар
Еремия пайғамбар
Еремияның жоқтауы
Езекиел пайғамбар
Даниял пайғамбар 
Ошия пайғамбар 
Жоел пайғамбар
Амос пайғамбар 
Абди пайғамбар 
Жүніс пайғамбар
Миха пайғамбар 
Нақұм пайғамбар 
Аббақұқ пайғамбар
Софония  пайғамбар 
Хаққай пайғамбар 
Зәкәрия пайғамбар 
Малахи пайғамбар

Матай
Марқа
Лұқа
Жохан
Елшілердіңь істері
Римдіктерге
Қорынттықтарға арналған 1-хат
Қорынттықтарға арналған 2-хат
Ғалаттықтарға
Ефестіктерге
Філіпіліктерге
Қолостықтарға
Салоникалықтарға 1-хат
Салоникалықтарға 2-хат
Тімотеге 1-хат
Тімотеге 2-хат 
Титке
Філимонға
Еврейлерге
Жақып
Петірдің 1- хаты 
Петірдің 2-хаты
Жоханның 1- хаты
Жоханның  2-хаты
Жоханның  3-хаты
Яхуданың хаты
Аян 
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Киелі кітап қазіргі  
   заман  талабына сай ма? 

        Еңсесі түскен  
   (Басын салбыратып жүрген) ұрпақ

Сен де осы ұрпаққа жатасың, әлде бұл 
сөз (термин) саған ештеңені білдірмей 
ме? Сен де ылғи басыңды салбыратып 
және үнемі өзіңнің смартфоныңа 
немесе планшетіңе қарап жүресің бе?

Сен барлық жерде және үнемі онлайнда 
болғандықтан, желідегі ақпараттар 

(мәліметтер) сені толық шарпып өзіне тартады. Сенде 
серфингтен, чаттардан және твиттерден басқа бірдеңе бар 
ма? Ал уақыт тез өтіп жатқанымен, сенің миың шамасынан 
артық жұмыс істейді, сенің жан дүниең бос болып қалады, 
рухың түседі. Сен мұны мүмкін білетін шығарсың, бірақ...

Ақыл-кеңес:
Егер сен Құдайды, Оның Өзін білгің келсе, Киелі 
кітаптың жанынан өтіп кетпе. Оны оқу үшін тыныштық 
керек. Олай болса, оқуға кедергі болатындардың бәрін 
алып таста. Мұның саған қаншалықты жақсы әсер 
ететініне таңғалатын боласың. Саған жақсы әсер етеді, 
ал сенің ойың тазаратын болады.

Осылай істеп сен ақиқатты білесің және саған шын мәнінде 
назар аударатын, сені жақсы көретін әрі өміріңе терең 
мағына мен мақсат бергісі келетін Соны танып білетін 
боласың.

Сен Киелі кітапты қалай оқуға болатыны туралы 62-ші және 
63-ші беттерден  табасың Талаптан!

Көптеген адамдар «ескіріп қалған 
көне кітаппен» істес болу аңқаулық 
болар еді деп ойлап, қазіргі заманда 
адамның Киелі кітапқа сенуі мүмкін 
емес деп санайды (дегенді ұстанады). 

Бұқаралық ақпарат қолдайтын бұл 
пікір  сөзсіз қабылданады және ешкім 
күмәнденіп өз пікірін іздестіруге 
тырыспайды.

Алайда сана мен ақыл Киелі кітапты 
қабылдамауы тиіс деу – бұл жалпыға 
бірдей адасушылық.

Келесі беттерде сен Киелі кітаптың 
маңызды және өзекті кітап екеніне 
дәлел болатын көптеген деректердің 
бар екенін көресің.

      Құдай сөзін естіп,  
оны орындайтындар одан 
                     бетер бақытты.
                                        Киелі кітап: Лұқа 11:28
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Үйлесімді керемет
Менің бір танысым, музыкант, түрлі 
аспаптарда ойнай алады.Өзінің 
компьютеріне  дыбыстарды жазып 
ол шағын көркем шығарманы 
жасайды.

Бұл жайында ол былай дейді: « Мен 
әуелі қолыма үрлеп ойнататын 
гобой аспабын алып жіңішке 
(сопрано) дыбысты жазамын. Содан 
соң ештеңені өшірмей қоңыр (альт) дауысты 
дыбысты  жазамын. Осылай бірінің үстіне 
бірін жазып, ең  жуан дауысты алты аспаптан 
жазамын. Ненің пайда болатынын тыңдағың 
келе ме?» 

Керемет симфония шығады екен. Осыны бір 
ғана музыкант ойлап шығарды дегенге сенудің өзі 
қиын!

Киелі кітап туралы  да дәл осылай. Оны 40 адам жазған. 
Олардың бәрін, осы қырық «аспапты» «ойнатуға» түрткі 
болған жалғыз ғана бірегей орындаушы  - Құдай, Киелі 
Рух болды.

Киелі кітаптың әр кітабының өзіндік ерекшеліктері 
бар, бірақ, Құдайдың түпкі ойы бойынша, олардың 
бәрі бір-біріне сай келісімді болып тұр.

Бұл Киелі кітаптың таңғаларлық кереметінің бірі.

      >>> Киелі кітаптың бірегей  
                 үйлесімділігін жете түсіну  
            үшін оны (Киелі кітапты) оқы! 

Бекер   
күткен

Киелі кітапқа мүлде көңіл қоймайтын бір кісі жас 
мәсіхшіге Киелі кітап ескірген және қазіргі ашылған 
жаңалықтарға қарама-қайшы келеді деп сендірмекші 
болды. Ол осы тақырыптағы бірнеше ғылыми және 
философиялық мақаланы оған жібермекші болды.

Бірақ жас жігітті сенімнен тайдыру қиын еді. 
Жігіттің жазған жауабы мынау: « Егер сіз Таудағы 
уағыздан (Матай 5-7) әсерлі, қайырымды самариялық  
немесе адасып қайта оралған ұл,  я болмаса 
Сихари құдығының жанындағы әйелдер туралы 
нақыл әңгімелерден артық көңілді жібітетінен (Лұқа10 
және15, Жохан 4), Забур 23тен (22) артық жұбанышты, 
немесе Киелі кітаптан сенімділігі артық Құдайдың 
сүйіспеншілігін көрсететін бірдеңе тапсаңыз маған 
тезірек жіберіңізші!»

Ол жауапты бекер тосты.

Бір де бір кітап Киелі кітаппен салыстырыла 
алмайды. Себебі оңай (жеңіл): Киелі кітап – 
Құдайдың кітабы.
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Балшық, тас пен ағаштан басқа 
папирус өсімдігінің сабақтарынан 
өңделіп жасалатын папирусты жазу 
үшін қолданған. Кейіннен жануар 
терісінен жасалған пергаментке 
жазатын болды және оны орама 
түрінде пайдаланатын болды.

Киелі кітап бізге қалай жеткен
Адамдар қалай және неменеге жазған?
Бірнеше мыңдаған жылдар бұрын «хат» жазғысы келетін 
кісіде қағаз да, сия да болмаған. Сол кезде адамдар 
«сына жазу» деп аталған балшық тақтайшаларға 
таңбалар мен белгілерді ойып салып, содан соң оңы 
күйдіріп, пайдаланатын.

Қазба жұмыстары кезінде қазіргі Сирия және Ирак 
жеріндегі көне заман  қалаларының орындарынан  
сондай мыңдаған тақтайшалар табылған.

Шамамен сол кездерде мысырлықтар жазудың  басқа 
түрін – иероглифтік жазбаны ойлап шығарды; мұндай 
жазбалар пирамидаларда бар. Адамзаттың жазылған 
сол көне тілін оқу үшін көптеген он жылдар өтті.

Бұл жазулар түрлерінің барлығының ортақ бір үлкен 
кемшілігі бар: олардың әрқайсысы жүздеген белгі 
таңбалардан тұрады. Мәсіх  туылғанға дейінгі 1500-
жылы ғана алфавит ойлап табылды.

Мәсіх туылғанға дейінгі 1000-жылдан бастап  бұл алфавит 
бірталай өзгерістерге ұшырады, тез тарады және осы күнге 
дейін пайдаланып жүрген латын алфавитінің негізі болды.

Құдай Киелі кітапты жазатын 
кезде оңай (жеңіл) әдістің 
болуын ойлап, сол үшін осылай 
керемет түрде оны қамтамасыз етті. 

Жазылды, жинақталды және берік 
сақталды
Киелі кітапты жазғандардың ең біріншісі Мұса болды. 
Құдай оған болып жатқандарды кітап етіп жаз деп  
бұйырғанын біз екі рет оқимыз.

Құдай таңдап алған халық Көне Келісімнің кейбір 
кітаптарын жинап және құнттап сақтады.

КӨНЕ КЕЛІСІМ Мәсіхтің туылғанынан шамамен аяқталды. 
Ол көне еврей тілінде жазылды, ал кейбір кішкентай 
бөлімдері арамей тілінде жазылды.

ЖАҢА КЕЛІСІМ Иса Мәсіхтің о дүниелік болып және көкке 
көтерілгенінен кейінгі 1-ші ғасырда (жүз жылдықта) 
аяқталды. Ол сол кездегі грек тілінде жазылды.

Мұса Мәсіхтің туылғанынан 1400 жыл бұрын қайтыс 
болды. Ендеше, біз Киелі кітап 1500 жыл бойы жазылды, 
деп айта аламыз.
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Жаңа келісімнің 5000-нан 
артық грек тіліндегі 
қолжазбалары мен үзінділері 
(фрагменттері) сақталған. 
Ең танымал қолжазба 
(манускрипт) – 1859-жылы 
Синай түбегіндегі әулие 
Екатерина тақуалар үйінде 
(монастырінде) ғалым 
Константин фон Тишендорф 
тауып алған Синай кодексі (толыққа жуық сақталған деуге 
болатын үшінші ғасырдағы  грекше жазылған Библия) 
жатады. Бұл баға жетпейтін өте құнды қазынада тек 
Көне келісімнің бөліктері ғана емес, сонымен қатар, 27 
кітабымен бірге толық Жаң Келісім бар.

Осы аталған қолжазба мен Жаңа Келісімнің үзінділерінен 
басқа шамамен 9000-дай түпнұсқа тілінде жазылған көне 
аудармалар бар. Осының бәріне қоса, қауым әкелерінің  
жазбаларынан 36000 киелікітаптық мәтіннен алынған 
дәлме-дәл үзінділер (цитаталар) шындап келгенде, (қарқынды 
зерттеулердің арқасында) түпнұсқа мәтінді қалпына келтіруді 
мүмкін етеді.

Жаңа Келісімде Құдай жіберген шындыққа мәтіннің бірде-
бірі күмән келтірмейді.

Толық және аяқталған
Көп кешікпей-ақ алғашқы мәсіхшілер Киелі 
Рухтың жетелейтінін, қандай кітаптар Киелі 
кітапқа жататынын білді. Соларды танудың 
анық белгілері болды, ал сондықтан олар 
солардың қайсысы нағыз бекітілген құрамға 
сай (канондық), ал қайсысы сай емес 
(апокрифтік) екенін жақсы айыра алды.

Апокрифтік кітаптар туралы айтқанда  Мартин Лютер оларды  
Киелі  Жазбамен бірдей деп қарастыруға болмайды, өйткені олар  
Киелі кітаптың  жазбаларына қайшы деген.
Олар Иеміз Иса Мәсіх пен елшілер туралы жалған әңгімелер, 
ойдан шығарып алған киелікітаптық кейіпкерлердің хаттары, 
сонымен қатар тарихи және географиялық қателерге толы. 
1545-жылы Тридент храмында (мінажат үйінде) бұл кітаптар 
(басқасын былай қойғанда, теріс доктриналарды қолдау үшін) 
Киелі кітаптың басқа кітаптарымен бірдей деп жарияланды. 
Сондықтан Киелі кітаптың апокрифтік шығармалары (кітаптары) 
жоқ басылымдарын оқу керек болар. 

Құдай Сөзі (бұл кітапқа қатысты) Киелі 
Рухтың жетелеуімен қалыптасқан және 
толық аяқталған.

Киелі кітапты киелі Жазба деп әділ атайды, өйткені 
ол адамнан емес Құдайдан шыққан және бүгінгі 
күндері біздің сеніміміздегі оның билігі өте жоғары.

Киелі Екатерина тақуалар үйінде (монастыр) 
19-ғасырда Тишендорф Синай кодексін тапты.

Киелі кітап мәтіндерінің мыңдаған жылдар 
бойы дәл беріліп отырғаны бірегей керемет.

Сенімді 
   Қолжазбалар

   Аспан мен жер жойылатын болады, 
бірақ Менің сөздерім еш жойылмайды
                                                      Киелі  кітап. Матай 24:35
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

Библиясының) мәтінімен салыстырғанда ғалымдар 
олардың айырмашылығы жоқ екеніне таңғалды! 
Таңғаларлықтай түрде олар бір-біріне өте дәл келді!

Бұл ораманың мәтіні үзілмей тоқтаусыз жалғасқандықтан, 
Киелі кітаптың сыншыларының Ишая кітабы жүздеген 
жылдар бойы құрылған деген пайымдауларының 
дәлелдері қисынға келмейді.

Құмранда көптеп табылғандардың ішінде 250-ге жуық 
көнекелісімдік мәтіндер болды және олар Киелі кітап өте 
сенімді түрде беріліп отырғанының дәлелі болды.

Құмран үңгірлері
1947-жылдың көктемінде бәдәуй-бала жоғалған ешкісін 
іздеп жүріп, Өлі теңіздің батыс жағалауындғы таулы 
Құмран өлкесінде жасырын үнгірдің кіретін  жерін тауып 
алған деседі.

Ол тар ойық тесікке тас лақтырады да, жарылған 
құмыраның дыбысын естіп таңғалады. Бұл не болды? 
Ол құмарлықпен үңгірдің сол жұмбақ тесігіне кіреді 
де ішінде матамен оралған тері орама жазбалары бар 
бірнеше құмыраны көреді. Бұл 1900 жыл өткенімен 
таңғаларлық жақсы күйінде сақталған көне, өте қымбат 
қолжазбалар болып шықты. 

Бақташы бала ораманың біреуін ала кетті де бұған 
археологтар мән бергенде іздеушілердің жағынан да, 
сондай-ақ ғалымдардың да бірегей қолжазбалардың 
соңына түсуі басталды.

Қолжазба орамдарының құны миллиондап есептелді. 
Бұл Құмран үңгірлерінен табылған таңғаларлық 
орамалар бүкіл ғылыми әлемді дүр сілкіндірді. 

Біз үшін ең маңыздысы – Ишая кітабының мәтіні бар 
орама, өйткені бұл Киелі кітаптың ең көне кітаптарының  
бірінің көшірмесі.

Мәсіхтің туылғанынан бұрын 2-ші  ғасырда жазылған 
бұл қолжазбаның (манускрипттің) түп нұсқа екеніне еш 
күмән жоқ! Оны мыңдаған жыл кейінірек пайда болған 
Ишаяның кітабының 
масореттік (еврей 

Құдай Өзінің Сөзін қорғап сақтағаны 
сонша, ол біздің  қолымызға 
өзгермей келді. Бұл Сөз мықты (берік) 
мызғымайтын жартас сияқты.

Ал Жаратқанның Сөзі  
         мәңгі қалады! 
      Киелі кітап: Петірдің 1-хаты  1:25
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Бұл қалай мүмкін болды? Яхудилер Құдайдың 
Киелі Сөзін қастерлеп, көшіргенде ұстануы тиіс 
болатын бірнеше ережелерді тағайындады. Мысалы, 
жеке әріптерді немесе белгілі бір сөздер неше 
рет қайталанатынын есептеу (және де  мұны ылғи 
тексеріп отырды).

Қазіргі заманда баспаханалар Киелі кітапты өте 
көп етіп тез және үнемді басып шығара алады.

Сөйте тұра, көптеген цифрлы 
Киелі кітаптар мен қосымшалар 
бар, және де  олар тегін 
жасалған.

Киелі кітапты дайындау
<<Бұрынғы және қазіргі кезде>>

Елю жүздік кезеңнің ішінде кітап 
басушылық өнері әлемді өзгертті. 
Егер бұрынғы кезде біреуге Киелі 
кітап керек болып қалса, оны қолмен 
көшіруге мәжбүр болатын, бұл көп 
уақыт алатын және біршама ауқатты 
қажет ететін.

Бірегей мәтінді сақтап қалу үшін көне 
қолжазбаларды білу керек болды, 
өйткені көшіру оны өзгертіп жіберу 
қаупін тудыратын.

Тауып алған мәтіндер ғажайып нәрселерді көрсетті: 
3000-нан астам еврейлік Киелі кітаптардың 
қолжазбалары қазіргі заманауи мәтінге таңғаларлықтай  
дәл келді. Тіпті Киелі кітаптың шамамен 3500 жыл бұрын 
пайда болған көне бөлімдерінің өзі өте дәл берілген.

Ал Құдайдың Сөзі 
      кеңінен тарап,   
  сенушілердің  
         саны  өсе берді
                                                                         Киелі кітап: Елш.іст.12:24 
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Осылай ғылым көп жылдар өткеннен кейін, жылдар 
бойы зерттелгеннен (соның ішінде археологиялық) 
соң,Киелі кітаппен келісуге мәжбүр болды. Сонымен 
қатар, киелікітаптық пайымдаулар ғылыми дәлелденген 
фактілерге қайшы емес. 

Соншама ертеде жазылған кітап қалайша әрдайым дұрыс 
бола алады (айталық, оның табиғат пен тарих жайындағы 
пайымдаулары)? Неліктен Киелі кітапты ғылыми тұрғыдан 
әшкерелеу мүмкін емес?

Қазіргі заманауи ғылым Киелі кітаппен салыстырғанда 
кешігетініне бірнеше мысалдар бар. Келесілер 
солардың екеуі:

Киелі кітап және ғылым

Жер дөңгелек пе?
Көптеген ғылым қайраткерлері ұзақ уақыт 
ойлағанындай, Құдай ешқашан жер жалпақ,  
Күн оны айналады деп т.с.с. айтып, сендірген жоқ.

Керісінше, Киелі кітаптың бір көне кітабында: 
«Құдай аспанның солтүстік бөлігін бос кеңістіктің 
үстінен жайып жіберді» делінген (Әйүп 26:7).

Қоян күйіс қайтаратын жануар ма?
Леуіліктер 11:4+6 аятында былай делінген: «Бірақ 
күйіс қайыратын  хайуандар арасынан 

... қоянның етін жемеңдер... Қоян күйіс 
қайырса да, ашатұяқты емес, оның  еті сендер 
үшін арам».

Бұл пайымдау қоян күйіс қайтаратын жануар 
болғандықтан көптеген ғасырлар бойы дұрыс емес 
деп есептелген.

Алайда 19-ғасырда ғалымдар қояндардың үлкен дәреті 
(экскременттері) екі түрлі болатынын, соның біреуін 

маңызды заттарды алу үшін күйіс қайтаратынын анықтады.

Басқаша болуы мүмкін бе?
    Бізге Өзінің Сөзін (Киелі кітапты) берген, 
                 әлемді жаратқан Құдай  
          Өзіне-Өзі қарсы келе ме?  
                     Жоқ, Оның осы Екі аяны  
                                    – жарату және Сөз –  
                 өзара бірін бірі растайды.
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Киелі кітап арнауы

>Құдай сені жаратты
Осылайша Құдай адамды (рухани жағынан) Өзіне 
ұқсас әрі бейнелес етіп, бірін еркек, бірін әйел 
қылып жаратты.

Киелі кітап: Жаратылыстың баст.1:27

Сен – Құдайдың жаратылысысың. Сен осы әлемде жалғызсың. 
Сенің денеңді (сенің мүшелеріңді және миыңды) Құдай 
кереметпен жаратқан. Дәлелденбеген эволюция теориясының 
пайымдауы бойынша уақыт пен кездейсоқ жағдай емес. Құдай 
адамды Өз бейнесіне ұқсас етіп жаратты, яғни адам өмірінің 
мән-мағынасы Құдаймен бақытты татулықта өмір сүру! 

Алайда адам күнәға бытты 
және Құдайдан бетін бұрды.

>Құдай сені де күнәкарлар тобына 
жатқызады.
Себебі... бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне 
белгілеген ұлылығынан құр алақан қалды.

Киелі кітап: Римдіктерге хат 3:22+23

Күнә жасау – Құдайдың ізгі бұйрығына қарсылық ету. Нақты 
күнә ма (бір қылық немесе ашық  айтылған бірдеңе), әлде 
жасырын (ойлаған ниет) ба, маңызды емес. Иеміз Иса бірде 
зұлым ойлар кісі өлтіргенмен бірдей күнә екенін көрсеткен еді.

>Құдай сенің соттаушың болады
\Құдай\ адамның бір рет өліп, содан соң қиямет 
сотының алдында тұратынын белгілеген.

Киелі кітап: Еврейлерге 9:27

Құдай шексіз киелі. Міне, сондықтан да Оған сай 
келмегеннің бәрін Ол соттайтын болады. Күнәсі кешірілмей 
өлген әркім Құдайдан мәңгі аластатылады деп Киелі кітап 
еш қатесіз пайымдайды. Бұл Киелі кітапта лаулаған отты 
көл деп аталған орын болады (ал Иеміз Исамен байланыста 
болғандар көкте болады). Ол жерде Құдай болмайды, 
ендеше Онымен байланысу мүмкіндігі де болмайды.

Дегенмен үміт бар!

>Құдай саған назарын көп аударады
Құдай бізге деген сүіспеншілігін былай көрсетті: 
Сол арқылы шынайы өмір сүруіміз үшін Құдай 
Өзінің жалғыз рухани Ұлын бұ дүниеге жіберді.

Киелі кітап: 1-Жохан 4:9

Иса Мәсіх өте қатты қиналып Құдайдың жазалауын алған 
Маңдайтөбенің (Ғолғота) айқышына қара. Сол жерде Құдай 
Оны жалғыз қалдырды, өйткені  Оның мойнына біздің  
күнәларымыз артылды. Мүлде күнә жасамаған Иеміз Иса 
Мәсіх үшін бұл не болғанын біз елестете де алмаймыз.

Құдай сені қаншалықты 
              күшті жақсы  

 көретінін көрдің бе? 
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Иса Мәсіх тірі! Ол өлімнен тірілді де көкке қайтып 
кетті. 

Бұл ізгі хабар 2000 жыл бойы дерлік жарияланып ЖҮР.  
Осылай құтқарылуды барлық адамдарға ұсынуға 
болады. Иса Мәсіхке, Жалғыз Құтқарушыға, сенім 
артқан әркім Құдайдың мәңгілік сотынан босатылады. 
Оның күнәнің құнын төлеп құтқарылу ісін сеніммен 
қабылдаған әркім Құдай алдында әділетті деп 
саналады.

Құдайдың көмегі +  
      құтқарылу амалы
Біз күнә арқылы Құдайдан аластатылдық. 
Құдай біздің өзімізді жақсартуға бағытталған 
тырысуымызды қабылдай алмайды. Өзінің киелілігі 
және таза болғандығынан Ол зұлымдықты соттауы 
тиіс. Шығатын бір ғана жол бар: біз одан шыққан 
құтқарылу амалын қабылдауымыз керек.

                    Өйткені Құдай  
        адамзатты сондай қатты сүйгендіктен,  
   Өзінің жалғыз Ұлын құрбандыққа берді.  
                     Енді Оған сенуші әркім  
                                 жаны тозаққа түспей,  
                   мәңгілік өмірге ие болады.

Киелі кітап: Жохан 3:16

Біз Құдаймен арақатынаста болу үшін Жаратушы Иса 
Мәсіх адам болып жерге келді.

Иса Мәсіх Құдайдың  сүйіспеншілігін әкеліп көрсетті. 
Ол мұны сен үшін Маңдайтөбедегі айқыштағы өлімі 
арқылы әсерлі етіп дәлелдеді. Ол сенің орныңа, сенің 
күнәларың үшін жазаны Өзіне алды.

Егер сен бұған сенсең және күнәларыңды 
Құдайдың алдында мойындасаң, Ол саған 
кешірім береді және мәңгілік өмір береді.

    Егерде күнәларымызды мойындасақ,  
           Құдай сенімді де әділетті болғандықтан 
                                 оларды кешіріп,  
  бізді барлық әділетсіздігімізден тазартады

Киелі кітап: Жоханның 1-хаты 1:9

                Бірақ олар Құдайдың рақымымен  
Мәсіхтің бұлардың төлемдерін төлеп, 
      құтқарғанының арқасында тегін ақтала алады.

Киелі кітап: Римд. 3:24
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Құдайдың уәдесі 
Қысқаша айтсақ, құдайлық арнау-хат, Киелі кітап 
хабарлайды:

Құдай киелі
> Ол соттауы және 
кұнәні жазалауы 
тиіс!

Құдвй сүйіспеншілік
> Ол сенің барлық 
күнәларыңды 
кешіргісі келеді

Құдай сенің күнәларыңды кешіре алады, өйткені Оның 
Ұлы, Иса Мәсіх солар үшін жаза тартты және сен үшін \
күнәларыңның\ құнын төледі.

Алайда бұл үшін сен Құдайдың алдына шын ниетпен 
өз күнәларыңды — есіңе түсіре алатындардың 
барлығын — мойындап келуің керек, және де Иса 
Мәсіх айқышта сенің Құтқарушың әрі әлемнің \
күнәсінің\ құнын Төлеушісі ретінде өлді деп сенуің 
керек.

Бұл жағдайда Оның Сөзінде, Киелі кітапта, 

саған арнаған мыңнан аса құдайлық 
өзгермейтін пайымдаулар бар.

Олардың кейбіреулерін  
сен төменіректе оқи аласың >>>

Құдайдың рухани Ұлына сенушілер  
           мәңгілік өмірге ие. Ал Оны 
тыңдамағандар шынайы өмірді   
     көрмей, Құдайдың төніп тұрған  
               қаһарына ұшырайды.

Киелі кітап: Жохан 3:36

                   Мені Жібергенге сенсе,   
          сол мәңгілік өмірге ие. 
Ол қиямет сотына тартылмайды, 
       керісінше, рухани өлімнен шынайы 
                        өмірге өтті. 

Киелі кітап: Жохан 5:24

     Оған сенім артқандардың бәрін 
             Ол Құдайдың рухани  
балалары болуға құқықты етті. 

Киелі кітап: Жохан 1:12

      Қорықпа, Мен сені  
құныңды төлеп құтқарып алдым. 
     Сені өз атыңмен шақырдым:  
                   Сен Мендіксің!

Киелі кітап: Ишая 43:1
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балама жабыңдар! Қолына 
мөрлі жүзік, аяғына 
кебіс кигізіңдер! Сосын 
бордақыланған өгізшені 
әкеліп, сойыңдар, ішіп-жеп, 
көңіл көтерейік! Өйткені 
менің мына ұлым өлген 
еді — тірілді, жоғалған еді 
— табылды! — дейді. Сөйтіп 
олар көңілді тойды бастап 
жібереді. Ал әкенің тұңғыш 
ұлы далада жүр екен. 
Қайтып келе жатып, үйіне 
жақындағанда ол қуана ән 
салып жатқан дауыстарды 
естиді. Қызметшілердің 
бірін шақырып алып: — Бұл 
не? — деп сұрайды. — Ініңіз 
қайтып келді! Әкеңіз оны 
аман-есен көргені үшін 
бордақыланған өгізшені 
сойып, той жасап жатыр, 
— деп жауап береді ол. 
Үлкен ұл ашуланып, үйге 
кіргісі келмейді. Әкесінің 
өзі шығып, оны шақырады.
Сонда ол әкесіне былай 

деп жауап қатады: — Міне, 
мен сізге қанша жыл 
бойы қызмет етіп келе 
жатырмын, еш уақытта 
бұйрығыңызға қарсы 
шыққан емеспін. Бірақ сіз 
маған достарыммен бірге 
отырып көңіл көтеруім 
үшін, тым болмаса, лақ та 
берген емессіз! Алайда 
бұзылған әйелдермен 
бірге болып, мал-
мүлкіңізді шашып-төккен 
мына балаңыз қайтып 
келгенде, сіз оған арнап 
бордақыланған өгізшемізді 
сойып, той жасап 
жатырсыз!3 — Ұлым, сен 
әрдайым менімен біргесің. 
Барлық меншігім сенікі ғой. 
Ал мына інің болса, өлген 
еді — тірілді, жоғалған 
еді — табылды. Сондықтан 
қуанып, көңіл көтеруіміз 
керек қой! — дейді әкесі».

Киелі кітап: Лұқа 15:11-32

Киелі кітаптан астарлы әңгіме

Адасып, қайта оралған ұл

«Біреудің екі ұлы болыпты. 
Кенжесі:— Әке, маған 
тиісті еншімді бөліп 
беріңізші! — дейді. Сонда 
әкесі ұлдарына мал-мүлкін 
бөліп береді. Көп уақыт 
өтпей кіші ұл бәрін жинап 
алып, алыс бір елге кетеді. 
Сол жерде ол азғындық 
жолға түсіп, еншісін шашып, 
ысырап қылады. Бәрін 
жұмсап бітірген кезде сол 
елде қатты ашаршылық 
болып, жігіт мұқтаждық 
көре бастайды. Елдің 
бір тұрғынына барып, 
жармасып жүріп, жалшысы 
болады. Сол оны даласына 
жіберіп, шошқаларын 
баққызып қояды. Жігіт 
шошқалар жейтін 
қабықтарды жеп тойсам 
деп аңсайтын, бірақ оған 
соны да бермепті. Сонда ол 
ақылға келіп, ішінен былай 
дейді: Әкемнің соншама 
көп жалшысы нанға тойып 

жүргенде, мен бұл жерде 
аштан өлетін болдым. Қой, 
жолға шығып, әкеме қайтып 
барайын: Әке, мен көктегі 
Құдай алдында да, сіздің 
алдыңызда да күнә жасап 
келдім. Енді ұлыңызбын 
деп аталуға лайық емеспін. 
Мені жалшыңыздай 
қабылдасаңыз екен, — 
дейін. Сонымен жігіт әкесіне 
баруға жолға шығады. 
Ол әлі де алыста келе 
жатқанда, әкесі баласын 
көріп, оған жүрегі елжіреп, 
алдынан жүгіріп шығады. 
Оны құшақтап бауырына 
басады да, бетінен сүйеді. 
Баласы оған:— Әке, 
мен Құдай алдында да, 
сіздің алдыңызда да 
күнә жасап келдім. Енді 
ұлыңызбын деп аталуға 
лайық емеспін, — дейді. 
Бірақ әкесі қызметшілеріне 
бұйырып: — Тезірек ең 
жақсы шапанды әкеліп, 
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Діндер көп – 
Құдай Сол  біреу ме?

Соңғы жылдары мәсіхшілікте барлық дінде, түрлі 
жолдармен болса да, сол бір Құдайға әкеледі деген пікір 
таралып барады.

Бұл Иса  Мәсіх айтқан Киелі кітаптың негізгі арнауына 
қарама-қайшы: «Жол, шындық және шынайы өмір Менмін. 
Мен арқылы болмаса, ешкім де Әкеге бара алмайды» 
(Жохан 14:6). Қазіргі кезде жалпы алғанда бұл ақиқатты 
мойындамайды (жоққа шығарады).

Мысалы, Құран мен Киелі кітапты салыстырғанда исламның 
Алласы Киелі кітаптың Құдайы бола алмайды.

Қ
ҰР

А
Н Аллаға, оның пайғамбарларына иланып, иман 

айтыңдар. Құдай – үшеу ... демеңдер ... Алла – біреу. 
Онда бала жоқ.   
Құран: 4-171-сүре 

К
И

ЕЛ
І К

ІТ
А

П Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты 
сүйгендіктен, Өзінің жалғыз Ұлын 
құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші әркім 
жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие 
болады. 
Киелі кітап: Жохан 3:16

Қ
ҰР

А
Н Алланың  елшісі Мариям ұлы Исаны өлтіргеніміз анық 

дегені үшін де қаһар төктік. Анығында олар Исаны 
өлтірген де, дарға асқан да жоқ еді. 
Құран: 4-157- сүре

К
И

ЕЛ
І К

ІТ
А

П Мәсіхтің айқыштағы құрбандығы туралы Ізгі 
хабарды тозаққа кететіндер ақмақтық деп 
есептейді, ал құтқарылатын біздер үшін осы 
хабарда Құдайдың құдіреті жатыр. ...Бірақ біз 
Мәсіхті айқышқа шегеленіп, жанын құрбан етті 
деп жариялаймыз. 
Киелі кітап: 1-Қорынт. 1:18+23

Құран үшбірлікті пен Алланың ұлы болуын және де Иса 
Мәсіхтің айқышта өлгенін жоққа шығарып отырғаны 
ап-анық! Бірақ Киелі кітаптың Құдайы – тірі Құдай. Мені 
және сені сүйгендіктен Ол біздің күнәларымызды Өзіне 
алған жалғыз Ұлын құрбандыққа (өлімге) қиды. Сөйтіп 
Аллаһ Киелі кітаптың Құдайы және Иеміз Иса Мәсіхтің Әкесі 
бола алмайды.

Айтпақшы, киелікітаптық мәсіхшілік – дін емес!
Осы әлемнің түрлі діндерінде адам өз кұшімен 
Құдайға жол тапқысы келеді.

Алайда Киелі кітап бізге Өзінің Ұлы Иса Мәсіх түрінде 
келген Құдайға сенген және өз күнәларын Оның 
алдында мойындап, Оған артқан киелі Құдайды 
көрсетеді.

Ал егер адам Құдай алдында ақталу үшін өзінің игі 
істеріне сүйенбей, күнәкарды кешіретін рақымды 
Құдайға сенімін артса, онда ол осы сенімінің 
арқасында ақталады. Киелі кітап: Римд.4:5
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     Болашаққа  
  көз жүгірту
Болашақ жайында Киелі кітап бізге 
сенімді фактілерді ұсынады.

Қазіргі кезде қайғы мен қасірет көп: 
зорлық, аштық, соғыстар, апаттар, 
дағдарыс, терроризм...

Алайда Иса Мәсіх жақын арада келеді! Киелі кітапта Құдай 
бізге жақын арада деген не екенін және Оның келер 
алдындағы болатын күндерді сипаттайды. Киелі кітапты 
оқитын адам бәрі қалай болатынын біледі.

Құдай Өзінен бетбұрған және күнәға батқан осы 
дұниені соттайды. Бірақ , дегенмен, Ол …қазір Ол 
барлық жердегі адамдардың бәріне де теріс 
жолдан қайтуды бұйырады.Себебі Ол осы дүниені 
әділдікпен соттайтын күнін белгілеп …қойды.  
(Елш.іст. 17:30+31)

Бұл көп кешікпей көктен соттау үшін келетін Оның Ұлы 
Иса Мәсіхтің тікелей қатысуымен болады. Жеккөрінішті 
болып және айқышқа шегеленген Ол, жеңімпаз ретінде 
жоғары сот билігімен қайтып келеді. «Құдайдың 
тірілер мен өлілерді соттауға тағайындаған Кісісі — 
Сол!» (Елш.іст. 10:42).

Соттау міндетті түрде болады,  
бірақ сен үшін үміт бар!

Иса Мәсіхтің туылатыны, сонымен қатар өлімі мен 
қайта тірілетіні туралы Киелі кітапта алдын ала егжей 
–тегжейлі айтылған. Иса Мәсіх Өз өмірін мен үшін және 
сен үшін құрбан еткендіктен Құдай саған өзінің игілігі 
мен кешірімін ұсынады.

Бүгін кел, өйткені ертең кеш болып қалуы мүмкін 
дейді Ол.

             Оның мейірім көрсететін кезі осы,   
    құтқаратын күні, міне, бүгін! Киелі кітап: Қорынт.2 –хат 6:2

Мұны пайдаланып қал, сонда сен құдайлық соттан мәңгілік 
құтқарылу аласың. Мұны істеу үшін сен Оған өзіңнің 
күнәларыңды мойындап келуің керек.

Құдіретті Құдай бір де бір адам нені істей алмайтынын дәлме 
–дәл алдын ала айтады. Киелі кітаптың жүздеген алдын ала 
айтылғандары орындалды, және де бұл ақиқат. Империялар, 
Иса Мәсіхтің туылатыны, Иерусалимнің 70 –жылдары 
қиратылатыны, яһудилердің бүкіл әлемге тарап кететіні ж.с.с. 
оқиғалар болатыннан анағұрлым ерте пайда болған.

Осының бәрі Киелі кітап Құдайдың  
Сөзі екенін бірегей түрде дәлелдеді \растады\.

Мысалы, Заңды қайталау 28:64+65 –аяттарында Киелі 
кітап яһудилер (Исраил халқы) туралы келесіні айтады: 
«Жаратқан Ие сендерді барлық халықтардың 
арасына шашыратып, жер бетінің бір шетінен келесі 
шетіне дейін бытыратып жібереді… Сендерге сол 
халықтардың арасында да тыныштық болмайды. 
Аяқтарың дамыл таппай ел кезетін боласыңдар». 

>> Өздерің ойлаңдар, бұл шынында да солай емес пе!
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Өмір тым қысқа
және фильмнің кадрлары 

іспетті тез өтіп кетеді!

Бүгіндері сен Құдаймен болашақта кездесуге 

         дайындалуың керек. Уақыт өтіп жатыр,  

  ал сен Оған келмегеніңе жол бересің бе?  

              Ендеше бір күндері бәрі тым кеш болады!
тым азтым аз

тым бейғам \ тым бейғам \ 
тым қамсызтым қамсыз

тым өз – өзіне сенедітым өз – өзіне сенеді тым бақыттытым бақытты тым бос еместым бос емес тым уайым басқантым уайым басқан

тым кәрітым кәрі тым кештым кеш

     Сорндықтан:

Құдаймен татулас.  
                 Киелі кітап: Қорынт. 2 –хат 5:20
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Киелі кітап туралы   
     айтылған керемет Сөздер
«Мен киелі жазбаларды қырық жыл бойы жете 
зерттедім, ал менің бүгінгі сенімім қырық жыл 
бұрынғыдан да күштірек. Барлық уәделер шынайы 
және сенуге лайық».

Хадсон Тейлор (1832–1905), Қытайдағы елші (миссионер) 

«Мен киелі жазбаларды үнемі және терең ойлап 
оқыдым, меніңше, бұл көне кітапта байлық пен 
әдемілік қай ғасырда немесе қай тілде жазылса да, 
басқалардан көп»

Сэр Уильям Джонс (1746–1794),  
аса дарынды лингвистердің бірі (28 тілді білген),  

шығыс танушы.

« Біздің философтарымыздың сөздері , барлық 
қайшылықтарымен қоса, Киелі кітаппен 
салыстырғанда соншама нашар, соншама өңсіз. 
Сондай қарапайым бола тұра, кітап өте күрделі, тек 
қана адам сөздерінен тұруы мүмкін бе?» 

Жан –Жак Руссо (1712–1778), философ

«Киелі кітап әрі бірегей тарихи құжат, әрі сенімді 
тарихи түпдерек. Онсыз көне мәдениеттің мыңдаған 
археологиялық олжалары мен көптеген әдеби 
табыстары болмас еді. Киелі кітап әруақытта ұсақ 
бөлшектерді сипаттағанда да, және ұлы оқиғаларды 
сипаттағанда да бірдей өзінің дұрыстығын әрқашан 
көрсетті»

Дэйв Балсингер, Чарльз Е. Селлер, археологтар

«Киелі кітаптан сіз біздің түсінігімізден жоғары және 
санамыз қаншалықты шектеулі екенін білдіретін ұлы 
ақиқат шындықтарды тауып аласыз. Алайда өзіңнің ең 
негізгі әрі терең маңызы бар пайымдауларында Киелі 
кітапты түсіну онша қиын емес».

Чарльз Сперджен (1834–1892), ағылшын уағыздаушысы

«Киелі кітап біздің қолымыздағы басылған түрде 
және адам тіліндегі Құдайдың жалғыз ғана мәліметті 
құжаты. Бұл оның күллі айтқандары неліктен 
бірегей және өте (абсолютті) дәл болуының себебі. 
Оны жөндеуге ғылымның да, философияның да, 
идеологияның да шамасы келмейді.»

Профессор Вернер Гитт,  
Брауншвейгтегі физикалық – техникалық 

институтта мәлімет өңдеу бөлімшесін басқарған.

Киелі кітапты дәл емес деп кінәлау оңай, 
бірақ бұны дәлелдеу – мүлде басқа іс.
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Түпнұсқа  
         мәтіннен аудару
Киелі кітапты аудару  – өте қиын жұмыс.

Көне Келісімнің еврей тіліндегі мәтінінде де, сол сияқты 
грекше Жаңа Келісімде де тек қана ешбір нүктесіз және 
үтірсіз үлкен (бас) әріптер бір –біріне тығыз жақын 
орналасқан. Міне, сондықтан да лингвистерге жаңа 
сөйлемнің басталғанын анықтау қиын.

 Сонымен қатар, көне еврей тілінде дауысты (а, е, и, о, 
у сияқты) дыбыстар жоқ, тек қана (б, к, т сияқты т.б. ) 
дауыссыз дыбыстар бар.

Дауысты дыбыстарды өзің қосуың керек. Жарат. баст. 1:1 
біз үшін былай болар еді: 

 ЛБСТҚДСПНМНЖРДЖТТ

Сен бұдан мына сөздерді көре алар ма едің: «Әуел 
баста Құдай аспан мен жерді жаратты»? Сондықтан біз 
тауып алып, зерттеген және көне қолжазбаны аударған 

адамдарға өте ризамыз.  

Бұдан 500 жылдан астам өмір сүрген, Киелі 
кітапты неміс тіліне аударған реформашыл 
Мартин Лютер көп еңбек сіңірді. Кейіннен 
ең дәл және түсінікті түрін ұсыну үшін 
көптеген адамдар оны аударды.

 Киелі кітаптың көптеген 
аудармалары бар. Олар 
бірегей мәтінді қаншалықты 
дәл ұсынғандарымен 
ерекшеленеді. Өкінішке 
орай, кейбір қазіргі заманауи аудармалардың мәтінінде 
түпнұсқадан ауытқығандары сонша, айталық, «күнә» сөзі 
«қате» деп аударылуы мүмкін.

Егер сен шынымен Құдай жазған Киелі кітапты оқып 
отырғаныңа сенімді болғың келсе, біз саған түпнұсқаға жақын 
аударманы ал деп кеңес береміз.

Қазіргі кезде Киелі кітапты немесе оның бөлімдерін 2900 –ден 
аса тілде оқуға болады. Жер шарының 97% халқында Құдай 
Сөзінің жеке бөлімдерін оқуға мүмкіндік бар.

Дегенмен, аудармашылар бұрынғыдай Киелі кітапты аянбай 
(жанкештілікпен) ең қиын аймақтардағы тілдерге аударып 
жүр. кей кезде бұл өте ауыр болады, өйткені жазба тілді құруға 
тура келеді (мәжбүр болады). 

Киелі кітап дүниежүзілік әдебиетте ең танымал және 
ең көп тараған кітап.

1800 ж.  — жылы Киелі кітап 75 тілге аударылған еді.
1900 ж. — 567.
1953 ж. — 1167.
1978 ж. — 1660.
2017 ж. — 3000 — дай тілге аударылды!
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Барлық адамдардың кітабын

> 40 кісі жазған
> жүздеген адамдар аударды
> мыңдап басып шығарды
>  миллиондаған адамдар 

оқыды
Киелі кітаптан басқа бір де бір кітап соншама көп 
тілге аударылмады және соншама көп елге таралған 
жоқ. Келесі үш бетте Киелі кітаптан бір ғана  – Жохан 
жазған Ізгі хабар 3:16 аят әр тілде беріліп отыр.

 Өйткені Құдай адамзатты сондай  
қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз 
         Ұлын құрбандыққа берді.  
  Енді Оған сенуші әркім жаны 
                      тозаққа түспей,  
        мәңгілік өмірге ие болады.

Бұл Құдайдың бізге, адамдарға, арналған Ізгі хабарын 
жеткізетін аятты Киелі кітаптың жүрегі деп атайды.

> Құдай сені сондай жақсы 
көретіндіктен Өзінің жалғыз Ұлын  
сен үшін құрбандыққа берді.

> Сен Оған сенім артып, құтқарыласың.

Телугу   Индия
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,

mas tenga vida eterna.

Ағылшындық   Ұлыбритания

Жапондық   Жапония

Бенгальдік   Индия

Испандық   Испания

Француздық   Франция

Гректік    Грекия
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Қытайлық   Қытай

Поляктық   Польша

Португалдық   Португалия

Орыстық   Ресей

Түріктік   Түркия

Амхарлық  Эфиопия

Венгерлік   Венгрия

Арабтық    Мысыр (Египет) және Таяу Шығыс

Иврит   Израил

            

Бирмалық  Мьянма
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Сен Киелі кітапты   
      әртүрлі оқуыңа болады:

Қ
ы
зы
қ

Ең кікентай басылып шыққан Киелі кітап
                                             > толық Киелі кітап
Ең кішкентай басылып шыққан Киелі кітап 2 евро 
тиынынан сәл ғана үлкен. Оның мөлшері 
– 2,8см х 3,4см. Қалыңдығы 1см, онда 
1514 бет бар. Оны тек қана ұлғайтқыш 
әйнекпен оқуға болады.

Жалпы алғанда ең кішкентай Киелі кітап
         > микрочипте

2008 –жылы Хайфе қаласындағы Израил ғалымдары Көне 
Келісімді мөлшері қанттың кішкентай ғана түйіршігінен 
аспайтын шаршы миллиметрдің жартысындай силикон чипке 
көнееврей тіліндегі 300 мың сөзді сыйдырыпты. Мұндай 
мәліметті мини –сақтаушы нанотехнологияның көмегімен 
жасалған. Мәтінді оқу үшін берілген мәліметтер өзгертіледі 
және 10 мың есе үлкейтіледі.

Одан да кіші болуы мүмкін бе?
         > ДНҚ болашақта мәліметті сақтаушы ретінде

Құдай, Жаратушы, біздің әр жасушамызда сыйымдылығы қазір 
белгілі болғандардан көбірек мәлімет сақтап тасымалдаушыны 
жаратқан. Бұл диаметрі миллиметрдің екі миллионнан біріндей 
ДНҚ. Онда адамның көп көлемді тұқым құалау мәліметтері 
сақталады.

Осындай бір «тасымалдаушының» қант түйіршігіндей бөлігінде бір 
миллиардқа жуық Киелі кітапты жазып қоюға болады. Мұндай аса 
ірі ДНҚ –сақтаушы бізде жуырдағы жылдарда пайда болады.

Сен оны оқуыңа болады 
көне әдебиеттік шығарма ретінде, 
өзіңнің құмарыңды қанағаттандыру үшін.

Сен оны оқуыңа болады 
тарихи кітап ретінде, өткен заманның 
оқиғаларын білу үшін

Сен оны оқуыңа болады 
жай ғана ойшыл адам ретінде оның 
пайымдауларын талдап, сынайы қарап.

Сонымен қатар, сен Киелі кітапты  
Құдайдың саған жіберген арнауы ретінде 
сеніммен оқуыңа болады.

 Егер сен Киелі кітапты Құдайдан келген ретінде 
оқысаң, онда Иса Мәсіхтен көруге болатын Оның 
сүйіспеншілігі сенің жүрегіңе айтылады. Сонда 
сенің де арың Иса Өз істері арқылы көрсеткен 
құдайлық нұрмен жарықтанады. 
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Бірақ қандай қуанышты – Ол табытта қалған 
жоқ. Ол тірі! Ол енді көкте. Ол бізді көріп тұр. Ол сені 
де біледі. Ол бұрынғыдай бізге жаны ашиды. Егер сен 
шынымен өз күнәларыңа өкінсең, оларды жоғарыда 
айтылған әйел іспетті, Оның алдында соларды 
мойындасаң, Ол бұрынғыдай, сенің күнәңді кешіргісі 
келеді.

Ал сонда Ол саған: «Иә, сенің күнәларыңды кешіре 
аламын, өйткені Мен сол үшін айқышта жаза 
тарттым», –дейді.

Ең жақсы дос

Оны барлық балалар жақсы көрді. Ол 
кішкентай балаларды қолына алды. Ол 
құдіретті болды! Дауыл толқындарды 
көтерді де Оның отырған қайығы қауіпте 
қалды. Бірақ Ол желге бұйрық беріп, судың 
толқуы басылды.

Ол ауруларды сауықтырды және 
адамдардың қайғысына ортақтасты –кедейлерге де, 
байларға да.

Ол біздің жүрегіміздегі күллі бақытсыздықтың себебі  
– күнәні көрді. Алайда күнәкар әйел оған жақындауға 
қорықпады. Өзінің бақытсыздығын уайымдап, Оның 
жанына барды да Ол оның күнәларын кешірді.

Бір күні Оны ұстап алды. Ол сондай таза және ниетті 
ізгі болды, сондықтан күнәкар адамдарға жараспады. 
Және сондықтан одан құтылу керек болды.

Оны айқышқа шегеледі де Ол сол жерде жан 
тапсырды (қайтыс болды).

Алайда Ол мұны алдын ала білді! Ол, Құдайдың Ұлы, 
жан тапсыру үшін көктен келді. Ол біздің бәрімізді 
– өлуге тиістілерді – өлімнен, мәңгілік өлімнен 
құтқарғысы келді

Ал сонда жаңа тарих басталады – сенің өзгерген 
өміріңнің жаңа тарихы, өйткені ол бұрынғыдан 
толық өзге болады. Ол сенің ең жақсы досың болады. 
Сен Онымен бәрін ( бұл мінажат ету деп аталады) 
талқылауыңа болады. Және сен Оны жақсырақ білу 
үшін Киелі кітапты оқып шығасың.

Киелі кітап қызықтыратын кітап болады. Сен, әрине, 
Иеміз Иса туралы күнде оқығың келетін болады.

Ол сенің жақсы 
досың ғана 
болғысы келеді!
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Үлкен тазарту
Оның жататын бөлмесі өте жаман еді! Қабырғалары 
газеттер қиықтарына, сапасы нашар фотосуреттер мен 
плакаттарға толы болды. Бір күні оған суретші нағашы 
ағасы келді. Мұның бәрін көріп, ол мұңайып қалды, бірақ 
ештеңе демеді.

Бірнеше күннен кейін ол жиеніне әдемі нағыз өнер 
шығармасы суретті жіберді. Бұл сурет қабырғадан 
ең құрметті орын алуы тиіс еді, сондықтан кейбір 
фотосуреттерді алып тастауы керек болды.

Содан кейін бөлмеде басқа, таза қалып сезілді. Біртіндеп 
барлық плакаттар жойылды: олар осы өте жақсы суретпен 
жарасымды болмады.

Егер сен Киелі кітапты оқи бастасаң, сенің қабырғаңнан, 
кітаптар сөресінен немесе СD сүйемелдерінен бір заттар 
және компьютеріңнен немесе смартфоныңнан бірдеңелер, 
ойындар немесе сілтемелер жойылуы мүмкін. Кім біледі, 
мүмкін сенің жүрегіңнің құпия бұрышттарынан да бірдеңе 
жойылар.

Сонымен, біреу Мәсіхпен тығыз байланыста 
болса, сол — жаңадан жаратылған адам. Ескі 
өмірі өтіп кетіп, міне, жаңасы пайда болды...
Яки жарық пен түнек қалай тығыз  
байланыста тұрмақ?  

Киелі кітап: Қорынт.2 –хат 5:17; 6:14

Дүниежүзіндегі   
         ең қызық кітап 

«Апа, әрі қарай оқыңызшы! Бұл қызық оқиға екен!» Иә, 
бұл шынымен қызықтырып әкететін оқиға.

Жүсіптің ағалары оны жеккөріп, 
құдыққа тастады, ал кейінірек оны 
шығарып алып Мысырға құлдыққа 
сатып жіберді. Ол жерде кінәсіз оны 
зынданға жапты, бірақ ақыр аяғында 
ол мемлекеттің перғауыннан кейінгі 
екіншіт адамы болды. Аштық кезінде 
ол өзінің туыстарын және бүкіл 
мемлекетті құтқарды.

Сен Киелі кітаптан осындай көптеген қызық оқиғаларды 
және Құдай жасаған кереметтерді табасың.

Тіпті болмаса, патшаның пұтына 
тағзым етпеген және сол үшін 
жанып тұрған пешке (отқа) 
тасталған, алайда еш зақымсызз 
аман шыққан Даниялдың үш 
досын есіңе түсірші.

               Киелі кітап жастар үшін де 
                   қызықтыратын кітап!
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Дәуіттің бұл жырының әркімге де қатысы бар. 
«Жаратқан Ием — менің Бағушым» деп айтатын 
мүмкіндіктен асатын не бар?

Қиын кезде, тіпті өлім халінде жатқанда бұл 
Забур жыры нағыз жұбатуды береді: «Қап –
қараңғы шатқалда жүрсем де мен, Қорықпаймын 
ешбір қауіп –қатерден. Сен менің жанымдасың».

Және де оны сен үйіңе кіргізбе! Құдайдың ойына сай 
еместердің бәрінен без. Ол бізіді күнәкар әсерден және 
зұлым жолдардан қорғап, сақтағысы келеді және Ол мұны 
істейтді де, егер біз Киелі кітапты оқысақ. Құдай Сөзі таза 
және ақиқат, тірі және мәңгілік. Ол нағыз бақытқа және 
шынайы бейбітшілікке жол көрсетеді.

  Меңдуананы   
пайдаланып көрдің бе?
                  (Atropabelladonna)

Меңдуана (құтыртатын жидек) өмірге қауіпті. Егер біреулер саған 
оны қабылдап, у қалай әсер ететінін көру керек десе, мұндай 
адамның есінің дұрыс екеніне күмәндануға болады.

Ал кей кезде біз сол сияқты қылық жасамаймыз ба? Біз Құдайдың 
неке мен отбасылық негіздеріне қатысты бұқаралық ақпарат 
мәліметтеріне күннен күнге тереңірек батып, асты –үстіне 
төңкеріліп бара жатырмыз. Біз бірінші орынға өтірік пен 
қаскүнемдік қойылатын оккульттік жаттығу туралы жазылған 
романдарды оқимыз. Соның бәрі шынымен жаман және зиян 
келтіретініне өзімізді сендіру үшін көріп білгіміз келеді .

 Киелі кітап біз зұлымдықты естімеу, құлақты тығындап және 
көрмеу үшін көзді жауып тастауымыз керек дейді (Ишая 33:15). 
Сондықтан саған беретін ізгі кеңес мынау:

>>> ешқандай меңдуананы татып көрме!

Сенің сөздерің қадамдарымды 
жарқыратады,Өмір жолыма шам 
–шырақтай нұрын шашады. 
                                   Киелі кітап: 119:105 [118:105].

  Забур жыры 23 [22]
>> Киелі кітаптағы жақсы танымал мәтін  <<

Жаратқан Ием — менің Бағушым,  
Мен еш нәрседен де тарықпаймын. 
Ол мені жасыл жайлауға жаяды,  
Тұнық суға жетелеп апарады.
 Ием жаныма күш дарытады.  
Есімі «Қасиетті» деп аталады,  
Содан артамын Оған сенімімді:  
Ол мені тура жолмен жетелейді. 
Қап –қараңғы шатқалда жүрсем де мен, 
Қорықпаймын ешбір қауіп –қатерден, 
Себебі Өзің менің қасымдасың,  
Жігер береді сойылың мен таяғың.  
Сен маған дастарқан жаясың көз алдында 
дұшпандарымның,Мені құрметпен қарсы 
аласың,Тостағанды толтыра құясың.
 Жақсылық пен мейірімділік Үлесім 
болады өмірлік, Жаратқан Иенің  
үйінде Мен қала беремін мәңгілік. 

ДӘУІТТІҢ ЖЫРЫ
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Базардағы жеміс сатушы әйел алушылар бомағанда 
әрдайым Киелі кітапты оқып жүрді. Өзіне сондай 
қымбат осы кітапты оқудан ол рахат табатын.

Бір күні оның тұрақты сатып алушысы: – Сіз ылғи нені 
оқып жүрсіз? – деп сұрады. – Киелі к ітапты,  Құдай 
Сөзін,  – деп ол жауап берді. – Бұл Құдайдың Сөзі деп 
сізге кім айтты? – Құдай Өзі. –Ә, Құдай сізбен сөйлесті 
ме? – деп еркек мысқылдап сұрақ қойды.

Әйел аздап қымсынып қалды: ол Киелі к ітап  – 
Құдай Сөзі екенін қалай дәлелдейтінін білмеді. 
Кенеттен ол көкке қарады да: – Мынау Күн екенін сіз 
дәлелдей аласыз ба? – деп сұрады.  – Мен дәлелдей 
аламын ба? – деп әңгімелесуші қайталап сұрады. – 
Оп –оңай. Ол жарық пен жылу береді. – Киелі кітап 
та солай, – деді әйел. –Өзінен шығып тұрған ішкі 
жылумен ж әне ж арықпен ол өзінің Құдай Сөзі 
екенін дәлелдеп т ұр.  

Ең жақсы дәлел

Піскен Киелі кітап
Ян Густы жай ғана реформатор емес, богемдік азаптанушы 
деп атауға болады. Оның тірі куәлігінің арқасында Иса 
Мәсіх жасаған құнын төлеу ісінен мыңдаған адамдардың 
көзі ашылды.

Алайда халық алдында Інжілді уағыздау ел ішінде көпке 
бармады. Ян Густы тірідей өртеді, ал көптеген мәсіхшіліерді 
өлтіріп тастады. Барлық жерде Киелі кітапты 
іздеді және оны құртты (жойды).

Уа, Құдай Ием, Сенен пана табам, Арашалай гөр 
мені қуғыншыларымнан. Киелі кітап: Забур 7:2

Құдай Сөзі  – ең үлкен байлығы болған 
бір әйел бірде нан пісірмекші болды. 
Сол кезде ауылға Киелі кітабы бар 
әр адамды ұстап алмақшы болған 
рақымсыз инквизиторлар келіп қалды.

Әйел асықпай, саспай Киелі кітапты қамырдың 
арасына орады да пешке сала қойды.

Көп кешікпей олар әйелдің үйін де (үйдің төлесінен 
шатырына дейін) тінтіп шықты, бірақ ешеңе таппады. 
Қудалаушылар кеткенде нан пісіп қалған еді. Әйел 
нанды пештен шығарып алды да Киелі кітаптың онша 
бүлінбегенін (міне, керемет!) көрді. Бұл лаулап жанып 
тұрған пешке тасталған Шадырақ, Мисақ, Әбдінего 
сияқты болды. Құдай оларды пештен қалай аман алып 
шыққаны туралы Киелі кітап айтады. 
(Даниял 3)
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Дөп басқан (Дәлме –дәл)

«Киелі кітап мен үшін емес, — деді Пётр 
өзінің досына. — Оның түсінбейтін 
жерлері көп».
Иван бір сәт ойланып қалды. Бұл жай ғана 
сылтау екенін ол білді. Кеше ғана Пётр 
өзінің көршісінің бірдеңесін ұрлап алған. 
Сондықтан ол көнбей: «Бірақ сен Киелі 
кітаптың бір жерін түсіне аласың», —деді. 
«Дәлірек айт, нені?» — деп сұрады Пётр. 
«Ұрлық жасама!» 
Пётрдың жүрегіне садақ қадалғандай 
болды. Ол кешегі күнді есіне түсірді де 
үндемей кетіп қалды.

    Қастық ойлаған  
             жақсылық таппайды,  
       Жалған сөйлеген пәлеге  
  ұшырайды.     Киелі кітап: Нақыл сөздер 17:20

Лақтырып тастаған Киелі кітап
Әскер қатарына алынған жастар пойызда бірімен –бірі 
қалжыңдасып, ермек қылып, ылғи күліп отырды. Тек бір 
ғана жігіт үндемей , Киелі кітапты оқып отырды.
Мына өнегелі жігітпен қалжыңдайықшы: қолындағы Киелі 
кітапты тартып алып, терезеден лақтырып тастайық»,  – деп 
ұсынды біреуі.
Әп сәтте –ақ Киелі кітап рельсте жатты. Жігіт ашуланды ма? 
Жоқ, ол Иса Иеміздің: «Ме н кішіпейілмін шын ж үректен»  
деген сөздерін есінде сақтады (Матай 11:29). Әрине, ол 
ренжіді, бірақ бірауыз сөз де айтпады.

Біраз уақыт өткеннен кейін ол бандероль алды. 
Ішінде қолы қойылған оның Киелі кітабы және өте қызық 
қысқа ғана жазылған хат болды. Мұны жол бақылаушы 
тауып алыпты. Ол оны оқи бастағанда сол арқылы 
оған Құдай жүрегіне сөзін арнады. Сол сәтке дейін ол 
өзінің күнәларына бола қорқып жүрген еді, бірақ Киелі 
кітапты оқыды, онда Иса Иеміздің күнәнің құнын төлеген 
құтқарылуын алғанын жазыпты. 
Сонда жігіт оны неліктен өзінің Киелі кітабынан бірнеше 
аптаға айырғанын түсінді. Адамдардың жүрегіне апаратын 
Құдайдың жолдары әрқилы, ал шайтан, Құдайдың үлкен 
жауы, тағы да жеңілді.

       Сендер маған жамандық 
ойладыңдар, бірақ Құдай мұның 
         бәрін жақсылыққа соқсын. 

Киелі кітап: Жарат. баст. 50:20
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Бір қаладағы отбасының дүние мүлкі саудаға түседі, 
соның ішінде ескі үлкен Киелі кітап та болған екен. 
Бірақ ешкім оған қызықпайды. Ақырында бір саудагер 
оны өте арзанға сатып алады. 

 Сол кітаптың зор құндылығын ойламай, саудагер 
оның парақтарын 
орауыш қағаз ретінде 
пайдаланбақшы болады. 
Құдай айтқан: «Менің 

аузымнан шыққан сөзім...  нәтиже берместен қайта 
оралмайды»  (Ишая 55:11).

Сол қалада өзін бір кісінің өлімі үшін кінәлап жүрген 
бір еркек тұрыпты. Ол күндіз де, түнде де тыныштық 
таба алмаған. Оған «Кісі өлтірген» деген от –жалын 
әріптер ылғи көрінетін болған. Бір күні ол өзінің ұлын 
бірдеңені сатып алуға саудагерге жіберіпті. Баласы 
сол Киелі кітаптан жыртып алған параққа оралған 
затты үйіне алып келеді. Еркек Еврейлерге арналған 
хаттың «Қан төгілмей, Құдай күнәні кешірмейді»  
деген сөздерін көріп қалады (тарау 9:22).

Жыртып тастаған Киелі кітап
Әуел баста ол бұл сөздерді түсінбеді де көбірек 
білгісі келді. Ол ұлын саудагерге тағы да жіберді. 
Бұл жолы ұлы сатып алған заттарды Жоханның 
бірінші хатының парақтарына орап әкелді. Сонда 
кінәсіне мазасызданып жүрген еркек сол парақтарды 
оқығаннан кейін ауыр жүгі иығынан түскендей 
сезінді. Сол парақта былай деп жазылған екен: 
«Оның рухани Ұлы Исаның төгілген қаны бізді 
барлық күнәларымыздан тазартады…. Егер де 
күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де 
әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді 
барлық әділетсіздігімізден тазартады»  (Жоханның 
1 –хаты 1:7+9).

Бұл сөздер оның жан дүниесіне жарық болды. 
Ол айқышта төгілген Иса Мәсіхтің қаны барлық 
күнәларды жуатынын білді. Осылай Құдайдың 
алдында өз күнәсін мойындаған әркім өз жүрегіне 
және ар ұжданына кемелді тыныштық табады.

Құдай Сөзі миллиондаған адамдар үшінжарылқау 
батасы. Жиі бұл бір ғана аят немесе Киелі 
кітаптың бір беті болды. Құдай Сөзі «тірі және 
әсері де күшті… терең енеді» (Еврейлерге 4:12.). 
Құдай көптеген адамдардың тас жүректерін 
бұзады.

Тіпті жыртылған Киелі кітап та нағыз бақыт 
жолымен жетелейді.
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Құдай Сөзі шындық (ақиқат)
Құдай Сөзі адамның арына әсер етеді және оған 
тыныштануға мүмкіндік бермейді. Сондықтан 
баспанасыз адам өзінің бақытсыз және лас түрін 
көрсететін айнаны лақтырып тастайтыны сияқты , Киелі 
кітаптан құтылғысы келеді.

Құдай Сөзі мәңгілік
Құдай Өз Сөзін сақтайды және сондықтан бізге оны 
қорғаудың қажеті жоқ.

Егер Киелі кітапқа қарсы 
кітаптарды бірінің үстіне 
бірін қойып үйсе, 
оның биіктігі Гиза 
пирамидасынан жоғары 
болар еді. Ал оның 
жанында түп түгел 
және еш бұзылмаған 
Киелі кітап жатар еді. 
Ол жеңімпаз және ол 
өзіне қарсылардың 
бәрінен де ұзақ 
өмір сүреді. 

    Ал Жаратқанның Сөзі  
              мәңгі қалады.
                                                                       Киелі кітап: Петрдің 1 –хаты 1:25

        Сенің айтқан сөздерің  
Жаратқан Ием Көкте  
    тұр мәңгілікке бекітілген! 
                                                                         Киелі кітап: Забур 118:89 [119:89]

     Түп – тамырымен ақиқат  
              Сенің сөздерің, 
   әділетті де мәңгілік  
                  әрбір шешімің. 
                                            Киелі кітап: Забур 118:160 [119:160]
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Киелі кітап – сияқты

НанНан
...көктен түскен « нан» мынадай: одан 
«жеген» адам рухани өлімге душар 
болмайды   John 6:50

ОтОт
Менің сөзім от сияқты емес пе?,  
– деп сауал қояды Жаратқан Ие.    
Еремия 23:29.

Жарық (Нұр)Жарық (Нұр)
Сенің сөздерің қадамдарымды жарқыратады, 
Өмір жолыма шам –шырақтай нұрын 
шашады.   Киелі кітап: Забур 118:105 [119:105]

C үтC үт
Жаңа туған сәбидің сүтке шөліркегеніндей, 
әрдайым Құдай сөзінің «таза сүтіне» құштар 
болыңдар. Содан нәр алғанда рухани өсіп, 
күнәнің құлдығынан толығырақ құтқарыла 
аласыңдар.  Киелі кітап: Петрдің 1 –хаты 2:2

БалБал
Тіл үйірген таза балдан тәтті 
Киелі кітап: Забур 18:11 [19:10]

АлтынАлтын
Саф алтыннан да бағалы.   
                                                Киелі кітап: Забур 18:11 [19:10]

КүмісКүміс
Жаратқанның сөздері таза да сенімді. 
Жеті рет балқытып тазарған күміс 
секілді.   Киелі кітап: Забур 11:7 [12:6]

АйнаАйна
Себебі Құдай сөзі… жүрегіміздің түкпіріндегі ой –ниетімізді 
де әшкерелеп бағалайды. Құдайдан жасырынып жатқан 
ешбір жан иесі жоқ.; Оның көз алдында барлығы ашық та 
айқын көрініп тұр.      Еврейлерге 4:12+13.

БалғаБалға
Менің сөзім… тастың талқанын 
шығаратын балға сияқты емес пе? 
Еремия 23:29

СемсерСемсер
Құдай сөзі «рухани семсер » 
Ефестіктерге 6:17; салыстыр Еврейлерге 4:12

ТұқымТұқым
Бұл шіріп кететін табиғи тұқым арқылы 
жүзеге асқан жоқ. Қайта , сендер ешқашан 
құрымайтын «рухани тұқымсыңдар».   
                                             Петірдің 1 –хаты 1:23 

БалБал
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Киелі кітапты қалай оқу керек
Құдаймен тікелей байланыста болу үшін Киелі кітапты 
оқы. Сен, мысалы, Жаңа Келісімдегі Лұқа жазған – Иса 
Мәсіхтің өмірбаяны туралы баяндалған Інжілден 
бастауыңа болады. Және де Жаңа Келісім Көне 
Келісімді түсінудің кілті. 

Егер Киелі кітапты оқу саған қуаныш әкелсін 
және пайдалы болсын десең, келесі жеті 
бапты ұстанатын бол.

1. Жақсыт аударманы пайдалан.
> аудармасы түсінікті және мәтіні түпнұсқаға жақын Киелі 
кітапты пайдалан.
Өкінішке орай, нағыз киелікітаптық хабардан ауытқып кеткен басылымдар 
бар.

2. Уақыт тап
> Құдаймен тыныштықта араласу үшін күнде ширек сағатты бөліп 
қой.
Бір тәулікте мұндай 96 ширек сағат бар. Соның біреуін Құдайға бағышта. Ол 
сенімен сөйлескісі келеді.

3. Оңашалан
> Киелі кітапты тыныштықта оқы.
Иә, сен Киелі кітапты онлайн немесе оны ақысыз қосымша ретінде оқуыңа 
болады. Бірақ басылып шыққан Киелі кітапты оқығанда көпшілік сені 
мазаламайды және сен жақсырақ көңіл аудара аласың. 

4. Құдайға мінажат ет
> Құдайдан өзіңнің оқып отырғаныңды түсінуді сұра.
Киелі кітапты оны жазған кісі  – Одан басқа ешкім де түсіндіре алмайды.

> Одан сұра: «Сенің маған не айтқың келеді? Мен мұны іс жүзінде 
қалай қолданамын? »
Ол ғана сенің жүрегіңді көреді және сенің қиыншылықтарың мен жағдайыңды 
біледі.

> Құдайға Оның құнды Сөзі үшін алғыс айт.
Киелі кітапты оқу және оны дәріптеу үлкен пайда келтіреді. Салыстыр: Забур 119:162 
[118:162]

5. Ойлан
> Өзің нені оқыған туралы ойла.

Сен мәтінді жай ғана көзбен жүгіртіп оқып шықсаң, пайдасы шамалы болады. 
Салыстыр: Забур 119:15+27+48; [118:15+27+48].

> Маңызды жерлерінің астын сызып қой және қатарлас 
болғандарын белгіле.
Кейін сен оларды оңай тауып аласың және есіңде жақсы сақталады.

6. Жаттап ал
> Саған маңызды болып көрінген аяттарды жаттап ал.

Сен оларды қавй кезде болса да есіңе түсіре аласың. Ол өмірлік түрлі жағдайларда 
саған көмек болады.Салыстыр: Забур 119:11 [118:11]; Қолост. 3:16

7. Іс жүзінде қолдан
> Құдай нені көрсетсе және Киелі кітап не айтса, соны істе.
Құдайды тыңдау сені бақытты етеді және сенің Онымен арақатынасың 
тереңдейді. Салыстыр: Жақып 1:22

Құдайдың сөзін естіп, оны 
орындайтыдар бақытты.  
Киелі кітап: Лұқа 11:28
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Шешім керек!
Сен Киелі кітап, Құдайдан келген хат туралы біршама 
кеңестер мен көп мәліметтер алдың. Енді қазір оған 
жауап берші. Өз шешіміңді кейінге қалдырма! Сен 
Құдайды тыңдаудың қаншалықты маңызды екенін 
білесің. Бәлкім, сенде мұндай мүмкіндік енді болмай 
қалар. 

Құдай сенімен сот ретінде емес, жақсылықта (ізгілікте) 
және рақыммен кездескісі келеді. Ол сені сөзіңді 
айтуға шақырады. Бірақ егер сен немқұрайлы қалсаң 
және Оның шақыруынан бас тартсаң, жолың сені Одан 
мәңгілік бөлінуге, тамұққа әкеледі.

Өзінің Ұлы Иса Мәсіх арқылы Құдай саған 
керемет ұсыныс жасады. 

Қарапайым, шынайы Құдайға мінажат етіп, сен 
өзіңнің барлық күнәларыңнан арыласың. Сен 
оларды мойындасымен –ақ Ол сені қуанышпен 
кешіреді. Оған сен Онсыз өмір сүргеніңді және 
күнә жасағаныңды айт, сонымен қатар, Иса Мәсіх 
сенің де кінәңнің құнын төлеп, айқышта құрбан 
болғанына сенетініңді айт. 

Егер сен осы зор ұсынысты сеніммен қабылдасаң, 
саған көкке, Құдаймен мәңгі бірге және рақатта 
болуға апаратын жол ашылады. Сонда сенің 
өміріңде мағына және мақсат пайда болады.

Құдай саған көп көңіл бөледі. Сондықтан Ол Өзінің 
хаты, Киелі кітап арқылы саған сөзін арнайды. 
Ол сенің құтқарылғаныңды және шынайы өмір 
алғаныңды қалайды.

Ол сені сүйеді. Киелі кітапты теріс ұғымсыз және 
ашық жүрекпен оқы. Құдайға жауап бер! Оған 
мінажат етіп, Оның Сөзі саған жеткенін және сен оны 
қабылдағаныңды айт. Ол үшін бұл ең үлкен қуаныш!

     Теріс жолдан қайтқан бір  
                   күнәкарға көктегілер  
        көбірек қуанады.
                                                                             Киелі кітап: Лұқа 15:7 
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Егер сен: Сонда алдыңда күнәмді 
мойындадым,  әділетсіздігімді енді 
ж асырмадым.  Жаратқанға к інәмді ашық 
айтам дедім,  Сен сонда барлық күнәмді 
кешірдің,  – деп айта алсаң, өте бақытты болар 
едің.                         Киелі кітап: Забур 31:5 [32:5] 

Сонда саған да Құдайдың келесі уәдесі 
қолданымды болар еді:

Соларға мәңгілік өмір беремін. 
Олар ешқашан жойылмайды, 
ешкім оларды Менің қолымнан 
тартып та алмайды.  
                                                                           Киелі кітап: Жохан 10:28

  Мен бұл дүниенің  
          ақыр соңына дейін 
    өздеріңмен бірге болып,  
сендерге жар боламын.
                                    Киелі кітап: Матай 28:20

Әртүрлі тілде жазылған саған 
арналған хат. Мұнда сен  

«Саған арналған хатты»   
және басқа көптеген әр тілде 

жазылған әдебиеттерді табасың:
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