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Дўсти азиз! Библия мегўяд, ки он рўз мсояд ва
ҳар яки одам баъд аз фавт дар назди Ҳукми Худо
меистад. Ва чупон ки одамонро насиб гардидааст,
ки як бор бимиранд ва пас аз он бо довари дучор
шаванд. (Китоби Ибриён 9-боб 27-оят).
Барои ҳамин, ҳам дар ҳаёти Инсон муҳим масала
абадиятро дар кучо чаннат ё ин ки дузах
гузаронидан? дигар аз ин муҳим нест барои ҳаёт
муҳокимаи Худо, бо солиҳ будани инсон
вобастааст. Барои Солиҳ шудан инсон бегуноҳ ва
мукаммал шуданиаш лозим.
Дар Аъмоли Ҳавориён гуфта шудааст. 17 боб, 31
оят "Зеро ки Ў рузеро муқарар намудааст, аҳли
чаҳонро ба василаи марде, ки пешаки даъват
шудаи Ўст, аз рўи Инсоф доварй кунад, ва барои
он ки инро бо ҳама исбот намояд, Ўро аз
мурдагон эҳъё кард".
Ин Мард Исои Масеҳ ҳаст. Ў ҳеч ягон гуноҳе
накардааст. Ў фақат нахустзода: Барои ҳамин ҳам
дар рўзи маҳшари Худо, солиҳии Масеҳро қабул
намудагон, бо солиҳи Ў — медароянд. Оё бе
гуноҳ ҳаёт гузаронида мставонед? Номаи Румиён
боби 3, ояти 23 мегўяд.
Чунки ҳама гуноҳ карда, аз чалоли Худо маҳрум
шудаанд. 24 оят. ва Ҳаммаи имондорон, бо файзи
Ў, ба воситаи кафороте ки дар Исои Масеҳ аст,
сафед карда мешаванд. 10 оят Чунонки навишта
шудааст: "Касе одил нест, як нафар ҳам нест".
Агар шумо худатанро солиҳ дониста бошед,
худатанро фиреб (алда) мекунед, ва Худоро бо
дуруғгуйон баробар кардаед. Каломи Худо ин хел
мегўяд 1-ми Юҳанно 1 боб ояти 10. "Агар гўем, ки
гуноҳе накардаем, Ўро дуруғўй мссозем, ва
Каломи Ў дар мо нест". ояти 8. Агар гуем, ки
гуноҳс надорем — Худомонро фиреб медиҳем, ва
дар мо рости нест.
ЧОЙИ НОПОКОН ДАР — ДЎЗАХ
Дар Инчил номаи 1 — Куринитиён боби 6, ояти 9
мегўяд. "Оё намедонед, ки золимон вориси
малакути Худо намешаванд? Фирефта нашавед:
на зинокорон, на бутпарастон, на фосиқон, на
бача бозон, ва на ливотагарон. 10. на дуздон, на
ҳаром ризқон, на бадмастон, на бодзабонон, на
ғоратгарон — вориси малакути Худо намешаванд.
Агар шумо бо малакути (яъне подшоҳии) Худо
надоро ед боз бо кучо меравед?

ШУМО БО КОРИ САВОБИ ХУДАТОН СОЛИҲИИ
ГИРИФТА НАМСТАВОНЕД
Дар номаи Титус боби 3 ояти 5 — чунин мегўяд.
Ў моро на бар тибқи аъмоли одилонас ки мо
мекардем, балки бар ҳисби марҳамати худ начот
дод, ба василаи ғусли таваллуди дубора, ва
тачдиде ки аз Руҳлқудс аст. Агар шумо бо кори
хубатон, бо музди солиҳигари соҳиб мешуда
будед, Исои Масеҳро дар хочи аъзам қурбон
шавиашро ҳочатош набуд: Ҳавори Паулус бо
номаи Ғалотиён 2 боб 21 оят ин хел гуфтааст.
"Файзи Худоро ботил намекунам, зеро агар
Сафед шудан ба воситаи шариат бошад, Масеҳ
бар абас мурдааст". Дўсти азиз: Шумо бо музди
кори савобатон солеҳи гирифта наметавонед; на
бо тўғри ҳаётатон, на бо об ғусл намуда имон
оваред солиҳигари дода намешавад. Ҳама
корхои савобатон худфаҳми солиҳиатон.
ЯГОНА БО ИСОИ МАСЕҲ ИМОН
ОВАРДАН ИН РОҲИ СОЛИҲИ
Имон — ин бо ягон кас тамоман ишонмуш ва
итоат
намудан
мебошад.
(Яъне
бо
Худо)-боварй-доштан. Дар Инчил гуфта шудааст.
Исойи Масеҳ бо гуноҳҳои шумо ҳақ дода барои
сафедшавии шумо фавтро дид. Солиҳиро барои
туҳфа гирифтан бо меҳнат меёбам гуфта беҳуда
ҳаракат накунед. Солиҳиро гирифтон бо Исои
Масеҳ имон оварда Худатонро бо Ў супоред. дар
номаи Румиён 4-боб 5-оят мегўяд.
5. Лекин барои касе ки амал намекунад, балки
имон меоварад ба он ки осиёнро сафед мекунад,
имонаш адолат ҳисоб карда мешавад. Ва боз
2-боб 22-ояти гуфтааст. Адолати Худо ба воситаи
имон бо Исои Масеҳ барои ҳамаи имондорон;
Зеро ки ҳеч тафовуте нест. Чун ки ҳама гуноҳ
карда аз чалоли Худо маҳрум шудаанд.
Агар дар дилатон бо Исои Масеҳ ва бо ҳамаи
Каломи оварда шуда ишонмуш (имон дошта
бошед, аз Ҳукми Худо натарсиданиатон даркор.
Дар ин бора ҳавори Баулус ин хел гуфтааст.
номаи Филиппиён боби 3 ояти 9. Ва дар Ў — яъни
Исои Масеҳ пайдо шавем, на бо адолати Худ, ки
аз шариат аст, балки бо он чи бо воситаи имон ба
Масеҳ аст, яъне бо адолате ки аз Худо бар ҳисби
имон аст. Оё фаҳмидед! бо воситаи имон бо Исои
Масеҳ солеҳи ёфта мставонад — ва ёфтаниатон
лозим.

БАРОИ ШУМО ҲАЁТИ
ЧОВИДОНИРО ДОДАН!
Дўсти азиз. Исои Масеҳ музди гуноҳҳои
шуморо алакай супоридаст. Шумо бо ин
туҳфа
пурра
имон
оварда.
Қабул
намуданиатон даркор: Дар Библия гуфтааст.
Румиён 6 боб, 23 оят. Зеро ки музди гуноҳ
мамот аст, аммо бахшоиши файзи. Худо
ҳаёти човидонист бо воситаи Худованди мо
Исои Масеҳ.
Худо — Дуруғ намегўяд. Ў ҳаёти човидониро
ваъда додааст. дар номаи Ҳаввории
муқаддас Павлус бо Титус гуфтааст 1 боб.
ояти 2. Ба умеди ҳаёти човидонй, Худо, ки
наметавонад дуруғ бигўяд, онро аз азал
ваъда кордааст. Солеҳии онро барои қабул
намудан ҳозиракак бо ваъдаи Худо имон
овардан лозим ахт. Бо Масеҳ мурочиат
намоед ва Ў худи ҳозир бо шумо начот
медиҳад.
Номаи якуми ҳавории Муқаддас Павлус бо
Тимотиюс боби 1 ояти 5. Мақсади ин насиҳат
Муҳаббат аст, ки аз дили соф ва вичдони нек
ва имони бориё падид меояд.
ва боз ҳавори Павлус бо Румиён 10 боб ояти
13. Зеро "ҳар ки исми Худовандро бихонад,
начот хоҳад ёфт". Агар Чаннат мавчуди
дошта бошад дўзах яъне Чаханнам ҳам
мавчуд аст. Исоро начоткори шахсии худ
қабул намоед. Ва бо тахти дил ибодат кунед.
Довуд пайғамбар ин хел гуфтааст. "Бо Ту
Худованд умед бастам, ва то абад дар
хичолат намеафтам, бо ҳақиқати худ начот
бидеҳ бо Ман".
Баъд аз хондани ин китоб дар шумо ягон
савол пайдо шавад, фикру мулоҳазаи худро
фаҳмонидани бошед бо ин манзилгоҳ
мурочат намоед:
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