Құдай сөздерінен лайықты жауаптар
Мен Құдай бар дегенге сенбеймін, өмір жалғасуда.
« Ақылсыздар iштей «Құдай жоқ!» деп ойлайды, Əбден бұзылған олар жексұрындық жасайды,
Жақсылық жасайтын ешқайсылары болмайды» (Забур.13:1).
«Бiрақ Құдай оған: «Ей, түйсiксiз пенде, бүгiн түнде жаның алынады! Сонда сенiң жиып-тергенiң
кiмге қалады?» — дейдi (Лұқа12:20).
«Ең бастысы, осы соңғы заманда арам құмарлықтарына салынып, сендердi келемеждейтiн
адамдардың шығатынын бiлiңдер. Мұндайлар: «Оның қайтып келетiнi жөнiндегi уəдесiмен не
болды, ə? Аталарымыз қайтыс болғаннан кейiн де барлық жайттар еш өзгерiссiз, жаратылыстың
басталуынан бергi қалпында қалып келедi», — дейдi» (2Пет.3:3-4).

Мен қазір өмірдің барлық қызығын көріп қалғым келеді.......Құдай
туралы кейін ойлаймын........
Мақтанба ертеңгi күнiңмен,Сол күннiң не əкелерiн бiлмейсiң сен. (Нақ.27:1)
Себебi Ол былай деген:«Мейiрiм көрсететiн кезiмде саған құлақ салдым,Құтқаратын күнiм
келгенде қамқорың болдым». (2Қор.6:2)

Егер мен өлсем, сонда барлық нəрсенің де біткені ме?
Құдай əр адамның бiр рет өлiп, содан соң қиямет сотының алдында тұратынын белгiлеген. (Евр.
9:27)
Үлкендi-кiшiлi өлген адамдардың тақ алдында тұрғандарын байқадым. Кiтаптар ашылып, ерекше
бiр кiтап Мəңгiлiк өмiр кiтабы да ашылды. Өлгендер сол кiтаптарда жазылған, өздерi тiрi
кездерiнде жасаған iстерiне сай сотталды. Теңiзде қаза тапқандар да, жалпы ажалға ұшырап, о
дүниеге аттанғандардың бəрi де қайта тiрiлiп, iс-əрекеттерi бойынша сотталды. Бұдан кейiн ажал
мен о дүние тозақ отына лақтырылды. Тозақ оты «екiншi өлiм» деп те аталады. Кiмнiң есiмi
Мəңгiлiк өмiр кiтабында жазылмаған болса, сол да тозақ отына лақтырылды. (Аян 20:12-15)

Сонда қиямет соты күні тозақ отына жіберілгендер анықталады деген сөз
ба?
Оған сенушiлер қияметте сотталмайды, ал Құдайдың жалғыз рухани Ұлына сенбейтiндер
əлдеқашан сотталған. Ал соттың мəнi мынадай: «Құдайдың Нұры» жерге келдi, бiрақ адамдар
Одан гөрi түнектi жақсы көрдi, себебi олардың iстерi жаман едi. Құдайдың рухани Ұлына
сенушiлер мəңгiлiк өмiрге ие. Ал Оны тыңдамағандар шын өмiрдi көрмей, Құдайдың төнiп тұрған
қаһарына ұшырайды. (Жох.3:18-36)

Мен жаман адам емеспін. Кісі өлтірген жоқпын, еш нəрсе ұрлаған да
емеспін, сонда да сотталамын ба?
Киелi жазбаларда бұл туралы мынадай сөздер бар: «Бiрде-бiр əдiл кiсi жоқ.» (Рим.3:10)
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Тiптi бүкiл Таурат заңын орындай тұра, бiр жерiнде сүрiнген адам оны түгел бұзғандай айыпты.
(Жақ.2:10)

Құдай мейірімді, ол менің жаман іс əрекеттерімді жуып шаятына
сенімдімін.
Ол сүйiспеншiлiгiн мыңдағандарға ұдайы көрсетедi, Тiптi Өзiне қарсы шығып əдiлетсiздiк жасап,
Күнəға батқан адамды да кешiруге дайын. Ал (қасарысқан күнəкарды) жазалаусыз қалдырмайды.
Аталарының жасаған əдiлетсiз iстерi үшiн Балалары мен немерелерiн, Тiптi шөберелерi мен
шөпшектерiн де жазалайды, — деп дауыстады. (Мыс.34:7)
« Мен шақырсам да, сендер тыңдаудан бас тарттыңдар,Құшағымды жайсам да, назар
аудармадыңдар, Ақыл-кеңесiмнiң бəрiне ден қоймадыңдар,Ескертулерiмдi мүлдем
қабылдамадыңдар! Сол үшiн де қиналған кездерiңде күлемiн,Үрейлерiң ұшқанда келеке етемiн
(Нақыл.1:24-26)

Егер мен дұға етсем жəне қайрымдылық жасап басқаларға көмектессем,
мен сауап жинаймын.
«Ол бiздi жасаған əдiл iстерiмiзге бола емес, Өзiнiң мейiрiмiне бола күнəдан жуып тазартып, Киелi
Рухы арқылы рухани қайта туғызып жаңартты». (Тит.3:5)
« Иса: — Саған өте маңызды шындықты айтып тұрмын: кiмде-кiм қайтадан туылмаса, Құдайдың
Патшалығына кiре алмайды, — дедi». (Жохан.3:3)

Бірақ бұл жауап та мені қанағаттандырмайды. Құдайдың алдында
барлығымыз бірдей боламыз дегенге сене қоймаспын.
« Құдай яһуди жəне басқа ұлт адамдарының бəрiн де Иса Мəсiхке деген сенiмдерi арқылы
ақтайды. Себебi бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ» (Рим.3:22,23)
«Тiптi бүкiл Таурат заңын орындай тұра, бiр жерiнде сүрiнген адам оны түгел бұзғандай айыпты».
(Жақ.2:10)
«Киелi жазбаларда бұл туралы мынадай сөздер бар: «Бiрде-бiр əдiл кiсi жоқ». (Рим.3:10)

Сонда мен жақсы іс əрекеттер жасасам жəне адамдарға ұнамды болсам
құтқарылуға ие бола алмаймын ба?
« Иса: — Ол Жiбергенге сенiңдер, Құдайдың еркi сол, — дедi». (Жохан.6:29)

Құдай үшін менің барлық күналарымды Иса Мəсіхті Құтқарушы ретінде
қабылдау арқылы кешіру өте жəй нəрсе сияқты көрінеді
« Өйткенi Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендiктен, Өзiнiң жалғыз рухани Ұлын құрбандыққа
бердi. Ендi Оған сенушi əркiм жаны тозаққа түспей, мəңгiлiк өмiрге ие болады». (Жохан.3:15,16)
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« Сендерге өте маңызды шындықты айтайын: кiмде-кiм сөзiме құлақ асып, Менi Жiбергенге сенсе,
сол мəңгiлiк өмiрге ие. Ол қиямет сотына тартылмайды, керiсiнше, рухани өлiмнен шынайы өмiрге
өттi. (Жохан.5:24)

Егер мен Құдай Ұлын Құтқарушы ретінде қабылдасам Құдай менің
күналарымды кешіретіндей Құдай Ұлы соншалықты не істеді?
« Жасақшылар Исамен бiрге екi қылмыстыны да өлтiруге алып бара жатты. Олар «Маңдайтөбе»
деген жерге келгенде Исаны айқышқа керiп шегелеп, көтерiп қойды. Сондай-ақ екi қылмыскердi
де, бiреуiн оң, екiншiсiн сол жағына айқыш ағаштарға керiп шегелеп, көтерiп қойды. Сонда Иса
(көктегi Əкесiне сиынып): «Əке, оларды кешiре гөр! Олар не iстеп жатқандарын түсiнбейдi», —
дед»i. (Лұқ.23:32-34)
« Тал түсте бүкiл жердi қараңғылық басып, ол үш сағатқа созылды. Сағат үште Иса қатты
дауыспен айқайлап: «Iлой, Iлой! Лама сабахтани?» — дедi. Өз тiлiнде бұл «Құдайым, Құдайым!
Нелiктен Менi жалғыз қалдырдың?» дегендi бiлдiредi. Сол жерде тұрғандардың кейбiреулерi
мұны естiгенде: «Қараңдар, Iлияс пайғамбарды шақырып жатыр», — дестi. (Марқа.15:33-35)
«Тиiстi нəрселердiң бəрiнiң түгел орындалғанын бiлген Иса бұдан кейiн: «Мен шөлдеп тұрмын», —
дедi. Забурда алдын ала жазып қалдырылған бұл сөз де осылай iске асты. Сол жерде сiрке суына
толы құмыра тұрған едi. Жасақшылар бiр сорғышты сiрке суына батырып алып, үсоп бұтағына
бекiтiп, Исаның аузына тосты. Иса сiрке суын сорғаннан кейiн: «Ендi түгел орындалды!» — дедi
де, басын иiп, жан тапсырды. Бұл жұма күнi, ал ертеңiндегi сенбi үлкен мейрам болатын.
Шегеленгендердiң денелерiн мейрам күнi айқыш ағашта қалдыру яһудилердiң дiни ережелерiн
бұзу болып табылар едi. Сондықтан яһуди басшылары Пилатқа барып, шегеленгендердi аяқтарын
сындырып өлтiрiп, сүйектерiн айқыштан алып тастауын өтiндi. Сонымен жасақшылар келiп,
Исамен бiрге шегеленген екi кiсiнiң аяқтарын сындырды. Ал Исаның қасына келiп, Оның өлiп
қалғанын көрген соң, аяқтарын сындырған жоқ. Бiрақ жасақшылардың бiреуi Исаның бүйiрiне
найзасын сұғып алды, сол заматта қан мен су шыға келдi. Осыны көрген кiсi сендер де сенсiн деп
бұған куəлiк бередi. Оның куəлiгiне сенуге болады, ол шындықты айтып тұрғанын бiледi.
(Жохан.19:28-35)

Бұл өлімнің жəне қан төгілудің мағынасы не?
«Себебі əрбір мақұлықтың жаны — оның қанында. Сол себепті Мен исраилдіктерге ешқандай
тəннің қанын ішіп-жемеуді бұйырдым. Өйткені барлық мақұлықтардың жаны қанында.
Сондықтан оны ішіп-жеген əркім аластатылуға тиіс».(Леу.17:14).
« Таурат заңы бойынша бəрi дерлiк қанмен тазартылады. Қан төгiлмей, Құдай күнəны кешiрмейдi.
Бiр-ақ рет ұсынылған мəңгi жеткiлiктi құрбандық». (Евр.9:22)
Ал егер Құдайға ұқсап нұрда тұрсақ, онда өзара байланыста боламыз жəне Оның рухани Ұлы
Исаның төгiлген қаны бiздi барлық күнəларымыздан тазартады. (1Жохан.1:7)
« Мəсiхтiң құрбан болып, қаны төгiлуiмен төлемiмiз өтелiп, бiздер жамандықтың құлдығынан
азат етiлiп, күнəларымыз кешiрiлдi». (Еф.1:7)
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«Менiң қабылдап алып, сендерге жеткiзген ең басты хабарым мынау болды: Киелi жазбаларда
алдын ала айтылғандай, Мəсiх бiздiң күнəларымыздың құнын өтеу үшiн жанын қиды. Осы
жазбалардың тағы алдын ала айтып кеткенiндей, Мəсiх қабiрге қойылып, үшiншi күнi қайта тiрiлдi.
(1Қор.15:3,4)
« Өйткенi Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендiктен, Өзiнiң жалғыз рухани Ұлын құрбандыққа
бердi. Ендi Оған сенушi əркiм жаны тозаққа түспей, мəңгiлiк өмiрге ие болады». (Жохан.3:16)

Күнə мен жазадан құтылуым үшін мен не істеуім керек?
« Өз аузыңмен Исаны Жаратқан Ием деп мойындасаң, жүрегiңде Құдайдың Оны өлiмнен қайта
тiрiлткенiне сенсең, онда құтқарыласың. Себебi Мəсiхке жүрегiмен сенуi арқылы адам күнəсынан
ақталып, Оны аузымен мойындауы арқылы құтқарылады». (Рим.10:9,10)

Егер мен Мəсіхші бола тұрып, көптеген құрбандық жасай алмасам не
болады?
«Адам бүкiл дүниеге ие болып, сол себептi өмiрiнен айырылса, бұдан оған не пайда? Яки адам өз
өмiрiн құтқару үшiн қандай құн төлей алады?» (Мат.16:26)

Ал егер Иса менің Құтқарушым болмаса менімен не болар еді?
«Егер бiз сондай Құдай ұсынған керемет құтқарылуды елемесек, онда жазадан қалайша
құтылмақпыз? Осы құтқарылуды алғашқыда Иемiздiң Өзi паш еткен едi. Бұл Iзгi хабарды
құлақтарымен естiген куəгерлер кейiн соған бiздiң де көзiмiздi жеткiздi». (Евр.2:3)
« Үлкендi-кiшiлi өлген адамдардың тақ алдында тұрғандарын байқадым. Кiтаптар ашылып,
ерекше бiр кiтап Мəңгiлiк өмiр кiтабы да ашылды. Өлгендер сол кiтаптарда жазылған, өздерi тiрi
кездерiнде жасаған iстерiне сай сотталды. Теңiзде қаза тапқандар да, жалпы ажалға ұшырап, о
дүниеге аттанғандардың бəрi де қайта тiрiлiп, iс-əрекеттерi бойынша сотталды. Бұдан кейiн ажал
мен о дүние тозақ отына лақтырылды. Тозақ оты «екiншi өлiм» деп те аталады. Кiмнiң есiмi
Мəңгiлiк өмiр кiтабында жазылмаған болса, сол да тозақ отына лақтырылды. (Аян.20:12,15)
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