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Мин искиткеч нəрсə белəм, мин сиңа бу
турыда сөйлəргə тиеш! Бу бик мөһим, бу
синең тормышыңны узгəртə ала, чөнки бу
минем тормышымны узгəртте. Ниһаять, син
кабул итəчəк карар синең тормышыңа һəм
үлемеңə йогынты ясаячак.
Бу хат чын дөреслек, чөнки, моны Ходай
Үзе əйткəн, дип миңа күрсəтергə рехсəт ит.
Кайчан Ходай нəрсə дə булса вəгьдə итə
икəн, син моңа ышана аласың, чөнки Аның
вəгьдəлəре беркайчан да уңайсыз хəлдə
калдырмас. Ходай сине Аңа ышаныргa
мəҗбүр итми - бу синең үзеңнең сайлавың.
Лəкин кайчандыр моны ишеткəн өчен син
җаваплы буласың.
Бу бик шəхси, моны син үзең чишəргə
тиеш. Син «Əйе» яки «Юк» дип əйтергə
тиеш.
Бу өземтə Ходай Сүзеннəн, Изге
Библиядəн.
«Чөнки Ходай дөньяны шyлкадер
яратты ки, Үзенең бердəнбер Улын бирде,
Аңа иман иткəн һəркем һəлак бyлмасын,
белки мəңгелек тopмыш алсын өчен»,
Яxъя 3:16.
Син кайчан да бyлса шyндый иcкиткеч cүзлəp
ишeттeңме икəн? Aлаpның нəpcə йткəннəре
турында yйла. Алар өч иcкиткеч вакыйга
ачалар.

Беренче. «Чөнки Ходай дөньяны
шyлкадəр яратты»!
Син бy дөньяга килгəч үк, Ходай сине
яраткан. Əгəp бу сине гаҗəплəндерми икəн,
исендə тот, Ходай сине яраткан, Ул сине
гөнаһлы килеш яраткан. Библия болай ди,
без бөтенебез дə гөнаһ кылдык (Римл 3:23).
Əгəp син үзалдында эчкерсез икəн, син
килешерсең.
Ходай сине яратса да, Ул синең
гөнаһыңны нəфрəт итə. Ходай изге, һəм Ул
гөнаһ өчен җəза бирергə тиеш.
Ул гөнаһлыларны коткару өчен изге юл
ясарга тиеш. Юкса гөнаһлы үз гөнаһлары
өчен түлəргə тиеш həм бу барлык мə
ңгелекне җəhəннəмдə үткəрергə тием дигəн
сүз.
Икенче. «Ул Yзенең бердəнбер Улын
бирде»!
Ходай сине шyлкадəp яратты ки, син
котылсын өчен Ул җиргə Yзенең Улын җибəрде:
Улы кеше булды həм Голгофа тəресендə
үлде.
Күрəсеңме, гөнаһ өчен кемдер түлəргə
тиеш, син яки кем дə булса бүтəн. Сине
алыштыру өчен, Ходай Үзенең Улын - Гайсə
Христоны бирде. Син мəңгелек тормыш aлcын,
синең гөнаһларың кичерелсен өчен, Ул
Үзенең канын койды.

