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Әлемдегі  Әлемдегі  
ең маңызды ең маңызды 

әңгіме әңгіме 
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Бізге ең маңызды 
әңгімені айтып беремін 

деп уәде еттіңіз ғой, 
есіңізде ме?

Әрине! Ал ол әлемдегі 
ең маңызды кітап 

— Құдайдың Киелі 
кітабында 
баяндалған.

Әкетай, 
өтінеміз!

Иә, Талғат,  
Динара!  

Не болды?

Ал оның 
Құдайдың 

кітабы екені 
қайдан 
белгілі?

Сонда ол 
Киелі кітап тағы 

әңгіме ме?

Бұл Киелі  
кітаптағы әңгіме 

ғана емес, 
Құдайдың 
адамзатқа 

арнаған ой-ниеті 
де. Бүкіл Киелі 

кітап осы туралы 
айтады.
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Ал Құдайдың 
Өзі қандай?

Құдай кітап  
жаза ма?

Әуел баста Құдай бүкіл 
әлемді және ондағының бәрін 

жаратқан! Құдай жер бетіне бақ 
отырғызып, оны Пейіш бағы деп 
атаған. Оны Өзінің ең маңызды 
жаратылысы үшін дайындады.

Құдай біздің қамымызды ойлап, көмек 
сұраған өтінішімізге жауап береді. Ол — киелі 
және адал. Сен Оны көре алмайсың, бірақ Ол 

бәрін біледі және бәрінің қамын ойлайды. Оның 
қолынан бәрі келеді. Әкелеріңді тыңдаңдар, 

сонда өздерің бұған көз жеткізесіңдер.

Яғни,  Яғни,  
біз үшін!біз үшін!

Талғат, Құдай сол үшін қырық 
адамды таңдап алды. Киелі кітап мың 
жарым жыл ішінде жазылған. Ол алпыс 
алты жазбадан тұрады. Солардың бәрі  
бір-бірімен үйлесе отырып, тамаша бір 
хабарды жариялайды. Мұндай кітапты 

тек Құдай ғана жаздыра алды.
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Адам ата мен Хауа  Адам ата мен Хауа  
ананың жаратылуыананың жаратылуы
Жаратылыстың басталуы жазбасының 1,2 тараулары

Құдай: «Өзімізге рухани жағынан ұқсас 
адамдарды жаратайық», — деді. Содан 
Құдай адамның денесін жердегі топырақтан 
жасап, оның мұрнына тіршіліктің лебін 
үрледі. Осылай адам тірі жан болып шыға 
келді.

«Топырақтан?»
«Дәл солай, Талғат, Құдайдың құдіреті 

шексіз». 
Содан соң Құдай: «Адамның жалғыз 

болғаны жақсы болмас. Мен оған өзіне 
жарасымды көмекші жасап берейін»,  
— деді. Құдай Ие Адам атаны терең ұйқыға 
батырды да, оның бір қабырғасын алып, 
содан әйел жасады. 

Сөйтіп Құдай Адам атаға оның әйелі етіп 
Хауа ананы берді. 

Пейіш бағының ортасында Құдай екі 
ерекше ағашты: мәңгілік өмір сыйлайтын 
және жақсылық пен жамандықты 
танытатын ағаштарды отырғызды. Содан Ол 
адамға: «Саған бақтағы күллі ағаштардың 
жемістерін жеуге болады. Бірақ жақсылық 
пен жамандықты танытатын ағаштың 
жемісін жемейсің, әйтпесе өлесің», — деп 
тыйым салды.

Адам ата мен Хауа ана бақта бақытты өмір 
сүре берді. Олар үнемі Құдаймен бірге 

бола алатындарына қуанды. 
Алайда бірде...
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Адам ата мен Хауа Адам ата мен Хауа   
ананың күнә жасауыананың күнә жасауы
Жаратылыстың басталуы жазбасының 3 тарауы

Шайтан Құдайдың қас жауы еді. Адам ата мен Хауа ананың 
Құдайдың қасында болып үнемі Оның тілін алғаны, шайтанға 
ұнамады. Бірде ол жылан бейнесінде Хауа ананың қасына 
келді.

Жылан оған сұрақ қойып: «Құдай сендерге бақтағы 
ешбір ағаштың да жемісін жемеңдер деп шынымен 
айтты ма?» — деді.

Хауа ана: «Жоқ, бізге тек бақтың ортасындағы 
жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың 
жемісін жеуге болмайды. Құдай: оның жемісін 

жемеңдер, тіпті оған тиіспеңдер, әйтпесе өлесіңдер 
деп айтқан болатын», — деді.

«Жоқ, тіпті де олай емес, өлмейсіңдер! — деп 
ысылдады жылан. — Қайта, сендер ненің жақсы, 
ненің жаман екенін айырып, Құдай сияқты 
боласыңдар». Әйел абыржып қалды. Жеміс 

жеуге жақсы әрі көз тартарлық әдемі және 
өзін ақылды етеді екен! Сөйтіп ол ...
— ЖОҚ! Хауа ана, жемеңіз!

— Дұрыс, Талғат, Құдай оған ескерткен еді ғой! 
Хауа ана сонда да жемісті жеді, Адам ата да жеді. Сол 
сәтте олар қорқып кетті. Сондықтан олар Құдай баққа 

келгенде Одан жасырынып қалды. Олар Құдайдың 
тілін алмай күнә жасаған еді. Содан Құдайға олар-

ды Пейіш 
бағынан қууға тура келді.
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Қуды ма?  
Құдай енді  

оларды сүймейтін  
болды ма? Мен шайтанның 

тілін тіпті де  
алмас едім!

Содан кейін олар 
Құдайды ешқашан 

көрмеді ме?

Жоқ, Құдай оларды сүюін 
доғарған жоқ. Бірақ Ол күнәні 

жек көреді. Күнә бізді Құдайдан 
ажыратады. 

Құдай онда 
сол ағашты неге 
отырғызды екен?
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Құдай Адам мен 
Хауаны жақсы көріп, 
оларға таңдау еркін 

берді. Олар Оны сүйіп, 
тыңдауды немесе Оның 

тілін алмауды өздері 
таңдай алды. Бірақ 

олар Құдайдың тілін 
алмауды таңдады. 

Әрине, олар Құдайдан 
ажыраудың қандай 

ауыр екенін  
түсінбеген еді.

Олар күнәні таңдап 
алғандықтан, олардан 

кейін туған адамдардың 
бәрі де күнәкар болды 
және Құдайдан ажырап 

өмір сүруде.

Сонда біз оларға  
бола Құдаймен бірге 
бола алмаймыз ба? 
Бұл дұрыс емес!

Тек оларға бола емес, Талғат!  
Біз бәріміз жаман қылықтар  
жасап күнәкар болдық. Бірақ  

Құдай бізді Өзіне қайтару үшін 
керемет жоспарды ойлап тапты.  
Бұл үшін Оған күнәларымыздың 
жазасын тартатын еш күнәсіз бір 

адам керек болды.

Уақыты келгенде,  
Құдай Өзінің жоспарын 
орындауға кірісті. Бәрі 
де бір кішкене Нәресте 

дүниеге келгенде  
басталды!
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Исаның дүниеге келуіИсаның дүниеге келуі
Матай 1, Лұқа 2

Құдай пәк қыз Мәриям арқылы Исаны дүниеге келтірді. 
Нәресте Құдайдың рухани Ұлы болғандықтан еш күнәсіз 
болып туды. Құдай Тағала Мәриямға Нәрестені асырауға 
көмекшісі етіп Жүсіпті таңдады. 

Жаратқан Иенің періштесі Жүсіптің түсінде аян беріп, 
былай деді: «Мәриям Ұл таппақ, Оның атын Иса деп  
қой, себебі Ол халқын күнәларынан құтқармақ». 
(Исаның есімі «Жаратқан Ие — Құтқарушы» дегенді 
білдіреді.)
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Иса дүниеге келердің алдында Мәриям мен Жүсіпке 
Бетлехем қаласына баруға тура келді.

Сол жерде Мәриям тұңғыш Ұлын туды.
Құдай Исаның дүниеге келгенін адамдарға жариялау үшін 

періштелерін жіберді! Сөйтіп адамдар ұлы кереметті — Құдай 
дүниеге жіберген Құтқарушы Исаны көруге келді.

— Бұдан кейін Иса сендер сияқты болып өсті, балалар.
— Әке, Ол да мектепке барып, біз сияқты ойнады ма?
— Иә, Талғат. Иса Жүсіп пен Мәриямның тілін алды. 

Сонымен бірге Ол Өзінің рухани Әкесі — Құдайдың  
да тілін алып жүрді. Ол ешқашан  
күнә жасамады!
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Иса — ұлы ҰстазИса — ұлы Ұстаз
Лұқа 2, Матай 22, Жохан 3

Бірде он екі жасар Иса Иерусалимдегі ғибадатханада 
діни мұғалімдермен сұхбаттасты. 

Иса олардың айтқандарын тыңдап, сұрақтар 
қойып отырды. Исаны тыңдап отырғандардың  
бәрі Оның берген жауаптарына қайран қалды.

Осылай Исаның ойы да, бойы да, Құдай мен 
адамдарға сүйкімділігі де арта түсті.

Иса отыз жасқа толғанда, басқаларға тәлім беріп, 
Құдайдың еркі туралы уағыз айта бастады. Адамдардың 
не ойлап, не істейтіні Құдайға маңызды деп үйретті. 
Бірде Ол былай деді: «Құдай Иеңді шын жүректен, 
бүкіл жан дүниеңмен, бар ақыл-ойыңмен сүй! Бұл 
— ең ұлы да басты өсиет. Ал екіншісі де сол сияқты 
маңызды: Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы 
адамды да солай сүй!»

Иса Құдайдың адамзатты Өзіне қайтаратын керемет 
жоспары туралы айтып берді.

Ол былай деді: «Құдай адамзатты сондай 
қатты сүйгендіктен, Өзінің жалғыз рухани Ұлын 
құрбандыққа берді. Енді Оған сенуші әркім жаны 
тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады».

— Мен Исаға сенемін, әке!
— Өте тамаша, қызым!
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Иса ауруларды Иса ауруларды 
сауықтырады сауықтырады 
Матай 4, 9

Иса адамдарға Құдайдың қандай 
екенін де түсіндіріп үйретті. Ол 
Құдайдың оларды сүйетінін іс жүзінде 
көрсетті. Осы ізгі істерінің бірі мынау 
еді: Ол адамдарды әр түрлі аурулары-
нан сауықтырып жазды.

Оған түрлі дерттері бар, қатты 
қиналған ауру адамдарды, 
жын соққандарды, ұстамалы- 
қояншықтар мен сал болғандарды 
алып келіп жатты. Иса олардың 
бәрін сауықтырып жіберді.

Бірде Исаға мәжілісхана жетекшісі 
келді. Оған тізе бүгіп тағзым етіп: 
«Қызым жаңа ғана қайтыс бол-
ды! Бірақ Сіз барып, 
қолыңызды тигізе 
көріңіз. Сонда ол 
тіріледі», — деп өтінді.

Иса жетекшінің 
үйіне келіп, қыздың 
қолынан ұстады. 
Сонда ол қайта 
тіріліп, орнынан 
тұрды!

— Міне, керемет! Иса 
шынымен адамдарды 
сауықтырған ба, әке?

— Иә, Талғат, дұрыс 
айтасың. Ол мұны күні 
бүгінге дейін істеп келеді. 
Өйткені Оның қолынан 
келмейтін нәрсе жоқ!
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Иса кереметтер істейдіИса кереметтер істейді
Матай 14, Жохан 6

— Иса басқа да кереметтерді істеген. Ол дауылды басты 
әрі су бетімен жүрді!

— Бұл таңғажайып болған шығар, ә!
— Иә, солай, Талғат. Бірде Оның сөзін тыңдауға бес 

мыңнан астам адам құлазыған айдалаға жиналды. Исаның 
қасында шәкірттері — Оның достары әрі көмекшілері жүрді. 
Кешқұрым олар ашыққан адамдарды тамақ сатып алуға 
таратып жібермекші болды. 

Бірақ Иса: «Кетулері қажет емес, оларға тамақты 
сендер беріңдер!» — деді. Шәкірттердің бірі, Әндір: 
«Осында бір бала жүр, оның бес күлше арпа наны мен 
екі кепкен балығы бар. Бірақ олар осынша көп кісіге 
не болады?» — деп жауап берді.

Иса күлшелерді алып, Құдайға шүкірлік етті де, 
нанды үзіп-үзіп, адамдарға үлестіруге бұйырды. 
Кепкен балықтарды да үлестіртті. Сонда бәрі де жеп 
тойды!

Иса шәкірттеріне: «Рәсуа болмас үшін нанның 
қалдықтарын жинап алыңдар», — деді. 

Басында олардың бес-ақ күлше наны болса да, 
нанның үзінділерінен артылғанын жинап алғанда  
он екі себет толды! 

— Сонда қалған нан әлгі баланың қолында 
болғаннан да көп болғаны ма?

— Иә, Динаражан. Иса адамдарға оларға 
керектінің бәрін беруге Құдайдың құдіреті 
жететінін көрсетті. Біз Құдайдан 
өтінгенде, Ол бізге де көмек көрсетеді. 
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Иса — балалардың досы Иса — балалардың досы 
Матай 19, Марқа 10

Иса адамдарға Құдайдың балаларды жақсы көретінін 
көрсетті. Ол ауру балаларды сауықтырды, балалардың көмегін 
қабылдады (күлше наны бар баланың оқиғасында), тіпті 
оларды өлімнен қайта тірілтті. 

Бірде қолын үстіне қойып бата берсін деп, жұрт 
балаларын Исаға алып келді. Исаның шәкірттері балалар 
Оның мазасын алмасын деп, оларға тыйым салды. 

Мұны байқаған Иса: «Балалардың -Маған келуіне 
жол беріңдер, оларға кедергі жасамаңдар!  
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Кім Құдай Патшалығына бала сияқты шын жүректен 
сенбесе, оған кіре алмайды», — деді. Содан соң Ол 
балаларды құшақтап, үстеріне қолын қойып батасын 
берді.

— Әке, мен де Исаның батасын алғым келеді!
— Ол мұны істей алады, Талғат. Иса өзгерген жоқ.  

Ол бүгін де балаларды дәл солай сүйеді.
Алайда жұрттың бәрі бірдей Исаны жақсы көрген жоқ: 

Оның істері мен тәлімі дін басыларын ашуландырды. Жұрттың 
Оны қатты жақсы көргендігі олардың қызғанышын туғызды. 
Сондықтан олар Исаның көзін құртпақшы болды.
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Исаға шығарылған әділетсіз Исаға шығарылған әділетсіз 
үкім үкім 
Лұқа 22, Жохан 19

Бір түні Иса қала сыртындағы бақшада Құдайға сиынып 
отырды. Зұлым дінбасылар семсер мен сойыл ұстанған бір 
топ адамды Оны ұстап алуға ертіп келді.

Шәкірттер: «Мырза, семсермен шауып тастайық 
па?» — деп айқайлады. Олардың бірі келгендердің 
біреуінің оң құлағын семсерімен шауып түсірді.

Алайда Иса: «Тоқтатыңдар!» — деп тыйым 
салды да, әлгі кісінің жарақатына қолын тигізіп, 
сауықтырып жіберді.
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— Сонда Иса Өзінің жауын да сауықтырды ма?
— Иә, қызым. Ол барлық адамдарды да жақсы көреді.
Олар Исаны ұстап алды. Оны соттауға әмірші Пилатқа 

алып барды. Жасақшылар Исаны ұрып-соғып, Оның басына 
тікенді тәж кигізіп, келекелеп мазақтады. Пилат Исаны 
жұрттың алдына шығарып: 

«Мен Оны сендерге тапсырамын, бірақ Одан 
ешқандай кінә таппай тұрмын, соны біліңдер!» — деді.

«Оны өлтіру керек! — деп айқай салды тобыр. — 
Айқышқа шегелеңдер Оны!»

Сонда Пилат олардың талабына көніп, Исаны айқыш 
ағашқа шегелеу үкімін шығарды.

— Әке, Ол еш жамандық істеген жоқ қой! Бұл дұрыс емес!
— Әрине, балам. Бірақ Құдайдың ой-ниетінің солай 

болғанын ұмытпаңдар. 
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Исаның айқышта құрбан болуы Исаның айқышта құрбан болуы 
Лұқа 23

Содан соң Исаны айқыш ағашқа шегеледі. 
Иса: «Әке, оларды кешіре гөр! Олар не істеп 

жатқандарын білмейді», — деді.
Оның екі жағында екі қылмыскер айқышқа 

шегеленді. Олардың бірі Исаға: «Mәсіх болсаң, 
кәне, Өзіңді де, бізді де құтқарып көрші!» — деп 
мысқылдады. (Мәсіх — Құдай жіберген Құтқарушы 
Исаның бір атағы.) 

Екіншісі, керісінше, оны тоқтатып: «Құдайдан 
қорықпайсың ба? Өзің де осыған кесілдің ғой. Біздің 
үкіміміз әділ, істерімізге лайық жаза тартамыз. Ал 
Бұл еш жамандық істеген жоқ», — деді. Содан кейін 
Ол: «Иса, Патшалығыңызға кіргенде мені есіңізге ала 
көріңізші», — деп өтінді.

Иса оған: «Саған шындығын айтамын, бүгін-ақ 
Менімен бірге жұмақта боласың!» — деп уәде етті.

— Сонда ол өлісімен-ақ Исамен жұмақта кездескені ме?
— Дәл солай, қызым. Содан кейін Иса өз Әкесі — 

Құдайға сиынып, жан тапсырды.
— Әке, Иса Құдайдың жоспары бойынша осылай құрбан 

болды ма?
— Иә, ұлым. Құдай бізге Өзінің еш күнәсі жоқ, пәк таза 

рухани Ұлы — Исаны жіберді. Ол біздің күнәларымыздың 
жазасын тартып құрбан болды. 

MIS Kazakh.indd   22MIS Kazakh.indd   22 10/7/21   3:16 PM10/7/21   3:16 PM



MIS Kazakh.indd   23MIS Kazakh.indd   23 10/7/21   3:16 PM10/7/21   3:16 PM



Иса қайта тірілді! Иса қайта тірілді! 
Матай 28, Лұқа 24

Достары Исаның денесін әк жартастан үңгіп жасалған 
қабірге апарып қойды.

Жексенбі күні таң ата екі әйел қабірге барды.
Кенет жер қатты сілкінді. Өйткені Құдайдың бір 

періштесі аспаннан түсіп, қабірді жапқан қақпақ тасты 
домалатып алып тастады. Ол әйелдерге былай деді:

«Қорықпаңдар! Айқышқа шегеленген Исаны іздеп 
келгендеріңді білемін. Ол мұнда жоқ, Өзі айтқандай 
қайта тіріліп кетті! Ал енді тезірек барып осы хабарды 
шәкірттеріне жеткізіңдер!»
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— Алақай, енді ең қызығы басталады!
— Дәл солай, ұлым! Иса біздің күнәларымыздың жазасын 

тартқан соң, Құдай Оны өлімнен қайта тірілтті. Құдайдың 
жоспары әуел бастан-ақ солай болған еді.

Шәкірттері осы хабарды талқылап отырғанда, кенет 
Иса олардың орталарына келіп, тұра қалды да, оларға: 
«Сендерге амандық пен тыныштық болсын!» — деп 
батасын берді. Олар қатты абыржып, қорқып, елес көріп 
тұрмыз деп ойлады.

Бірақ Иса: «Неге абыржып тұрсыңдар? Қол-аяғыма 
қараңдар: бұл — Менің Өзім. Маған қол тигізіп денемнің 
шынайы екеніне көз жеткізіңдер!» — деді.
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Қазір Иса қайда?Қазір Иса қайда?
Жохан 16, Елшілердің істері 1

Иса шәкірттерімен бірнеше апта бірге болды.
— Олар бұған қатты қуанған шығар, ә?
— Әрине. Ал қазір Иса қайда екен?
— Тамаша сұрақ, Динаражан.
Иса: «Менің кеткенім сендер үшін жақсы! Себебі Мен 

кетпесем, сендерге Киелі Рух түспейді. Мен барған соң, 
Оны сендерге жіберемін», —деді.
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Иса шәкірттерімен сөйлесіп болғаннан кейін олардың  
көзінше жоғары көтеріліп кетіп, бір бұлт Оны көзден таса 
қылды. Екі періште оларға: «Жаңа қастарыңнан көкке 
көтеріліп, Құдай қабылдаған Иса көз алдарыңнан көкке 
қалай кетсе, тура солай қайтып келеді», — деді.

Бір кезде Иса Құдайдың тура жолымен жүргендердің бәріне 
қайтып келеді. Егерде Исаның біз үшін жанын құрбан етіп, 
күнәларымыздың жазасын тартқанына сенсек, онда Құдайдың 
тура жолына түсеміз. Иса қайтып келген соң біз үнемі Онымен 
бірге боламыз. Еш нәрсе бізді Одан айыра алмайтын болады!
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Мен де Құдайдың Мен де Құдайдың 
ізгі жолымен жүріп, ізгі жолымен жүріп, 
үнемі Онымен бірге үнемі Онымен бірге 

болғым келеді!болғым келеді!

Дұрыс, Талғат! Бұл сенің өміріңдегі ең маңызды шешім 
болмақ! Киелі кітапта күнә бізді Құдайдан ажыратты 

делінген. Онда сондай-ақ: «Өз аузыңмен Исаны Жаратқан 
Ием деп мойындасаң, жүрегіңде Құдайдың Оны өлімнен 

қайта тірілткеніне сенсең, онда құтқарыласың. Себебі 
Мәсіхке жүрегімен сенуі арқылы адам күнәсінан ақталып, 

Оны аузымен мойындауы 
арқылы құтқарылады» 

делінген. 
(Рим. 10:9-10)

Бұл маған  Бұл маған  
да қатысты!  да қатысты!  

Мен Исаға сенемін.Мен Исаға сенемін.

Онда осыны Құдайға айтайық. Ол бізге 
әрқашан құлақ салады, Талғат. Біз Оған  

ой-тілектерімізді білдірсек, Ол бізге жауап береді. 
Кәне, қазір-ақ ой-тілектерімізді білдірейік. 
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Уа, Құдай, мен күнәкар екенімді енді білемін. Мен  
бұрыс шешімдер қабылдап, жаман қылықтар жасадым.  
Мен бұған өкінемін. Мені кешіре гөр. Исаның мен үшін  
жанын қиғанын білемін.  
Сондай-ақ Сенің Оны өлімнен 
қайта тірілткеніңе де сенемін. 
Сенің тура жолыңмен жүргім 
келеді. Мені сүйіп, Өзіңнің тура 
жолыңа түсіргенің үшін Саған 
алғысымды білдіремін. Сенің 
тіліңді алуға қажетті күш-жігерді 
алуым үшін, мені Киелі Рухыңа 
кенелте гөр.  
Аумин.
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Мен сонымен Құдайдың  Мен сонымен Құдайдың  
тура жолына түстім бе?тура жолына түстім бе?

Оған шүбә жоқ!Оған шүбә жоқ!

Енді Құдайды жақынырақ 
тануың үшін Оған ой- 

тілектеріңді білдіріп, Киелі  
кітапта Ол туралы 

жазылғандарды оқи бер.  
Құдай саған Киелі кітап 
арқылы өзіңе маңызды 

нәрселерді 
көрсетеді.

Құдайды 
сүю, адамдарға 

жақсылық 
жасап Оның 

сүйіспеншілігін 
іс жүзінде 
көрсету. 

Әке, олар не-
лер?

Иса шәкірттеріне былай деген: «Күллі халықтарға 
барып, оларды Менің шәкірттерім етіңдер... Сендерге 
өсиет еткендерімнің бәрін де ұстануға үйретіңдер… 

Мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін сендерге  
жар боламын!» (Матай 28:19-20)
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Иса көкке қайтып барғанда, Ол бізге Киелі 
Рухты жіберді. Оның қалауы — сені жетелеп, 

үйретіп, жақсылық жасай алуың үшін,  
саған ерекше күш-жігер беру.

Мен Мен 
бұл туралы бұл туралы 
достарыма достарыма 

айтқым келеді.айтқым келеді.

Сәлем! Менімен Сәлем! Менімен 
болған жайт — болған жайт — 

керемет! Ол сенімен  керемет! Ол сенімен  
де бола аладыде бола алады!!!!!!    

Менің қабылдаған Менің қабылдаған 
шешімімді сен де шешімімді сен де 
қабылдай аласың! қабылдай аласың! 

Құдайға сеніп,  Құдайға сеніп,  
ой-тілегіңді білдір,  ой-тілегіңді білдір,  

сонда Ол саған  сонда Ол саған  
құлақ салады. Құдай  құлақ салады. Құдай  
сені шексіз сүйеді!  сені шексіз сүйеді!  
Ол күнәларыңды  Ол күнәларыңды  

кешіріп, сені Өзінің  кешіріп, сені Өзінің  
тура жолымен  тура жолымен  

жүруге жетелейді. жүруге жетелейді. 
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Құдайдың кітабына көз жүгіртіп, 
өміріңдегі ең тамаша  

оқиғаға аяқ бас.

www.m
ostimportantstory.com

Copyright © 1995. All rights reserved.
The Most Important Story® is a registered trademark. 

Published by The Most Important Story Publications, LLC.
 

ISBN 978 1 60834 234 1 

Kazakh

MIS Kazakh.indd   32MIS Kazakh.indd   32 10/7/21   3:16 PM10/7/21   3:16 PM


