дали Мусе книгу -- не будь же в сомнении о встрече с
этим!” Библии можно доверять потому, что Коран в
Суре 10:65 (64) говорит, что Слово Божие не меняется
: “Нет перемены словам Аллаха”, и в Суре 6:115: “Нет
изменителя словам Его.” Древние свитки Мёртвого
море найденные арабами в 1948 году показывают,
что Аллах оберегал Слово Божие от изменений на
протяжение тысячь лет. В Суре19:31(30) Иисус говорит:
“Я – раб Аллаха, Он дал мне писание и сделал меня
пророком”. Иисус произносил пророчества о будущем,
которые потом совершались в нашей реальной жизни.
Например, в Библии в книге от Матфея 24:14 две
тысячи лет назад Иисус предсказал, что Благая весть
(Евангелие), которой Он нас учит, будет проповедана
по всему миру. До недавнего времени нельзя было
сказать, что это совершилось, но на сегодняшний
день Евангелие об Иисусе было проповедано как в
бывших коммунистических странах, так и по всему
миру. Что же это за Евангелие, которому мы должны
быть послушны, как говорит Коран? В книге от
Иоанна Иисус сказал: “Я есть путь, истина и жизнь.
Никто не приходит к Отцу, как только через Меня”.
Особая роль Иисуса в нашем спасении описывается
в книге Деяний 2:37-41, когда Евреи, осужденные
своими грехами, спросили у Апостола Петра, что им
делать. Петр сказал: “Пусть каждый из вас раскается
в своих грехах и крестится во имя Иисуса Христа, ради
прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа. Это
прощение еще давно было обещано вам, вашим детям
и всем, даже и тем, кто вдалеке от вас, всем кто будет
призван Господом нашим Богом.” Петр предупреждал
их и умолял: “Спасайтесь от этого развращенного
человеческого рода.” Те, кто принимал его проповедь,
крестился. В этот день число верующих увеличилось
на три тысячи человек. Все уверовавшие активно
участвовали в служении апостолов, в общении, в
преломлении хлеба и молитве”. Иисус сказал Матфею,
который был сборщиком налогов: “Следуй за мной”, - и
он тут же оставил всю свою работу и последовал за
Ним. Иисус сказал рыбакам: “Следуйте за мной,” и они
сразу оставили свои лодки и сети и последовали за Ним.
Сегодня Иисус говорит вам: “ Идите за мной”. Что вы
сделаете в ответ на этот призыв? Следовать за Иисусом
значит отвернуться от своей старой жизни во грехе
и повернуться лицом к Господу, начать жить жизнью,
угодной Ему. Может ты, как и я когда-то, думаешь,
что не сможешь жить праведной Христианской
жизнью, потому что ты слишком грешен. Но у меня

есть хорошая новость для тебя: “Кто во Христе, тот
уже новое творение. Все старое позади, теперь все
новое!” (2 Кор 5:17). Библия говорит нам, что когда мы
обращаемся к Господу, Он прощает нам все наши грехи
и дает нам новое сердце, желание которого поступать
праведно. Только когда Бог изменит ваше злое сердце,
вы сможете жить праведно. Покаяние и крещение
– это очень серьезный шаг, но без этого у нас нет
надежды. Иисус сказал: “…если не раскаетесь, вы тоже
погибнете.” (Лука 13:3-5) Если вы готовы следовать за
Иисусом, вы можете помолиться следующей молитвой:
“Отец Небесный, Я прихожу к Тебе сегодня во Имя
Иисуса Христа. Я верю, что Он умер на кресте
за мои грехи и что Он воскрес на третий день. Я
признаю, что я грешник. Я прошу тебя прости меня.
Дай мне новое сердце, которое будет стремиться
поступать правильно. Сделай меня таким, каким Ты
хочешь меня видеть. Я доверяю Тебе и посвящаю
Тебе свою жизнь. Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь.”
Если вы помолились этой молитвой от всего сердца,
тогда все ваши грехи прощены! И вы приобрели
вечную жизнь! Библия говорит: “ Я пишу это вам,
чтоб вы знали, что у вас ЕСТЬ вечная жизнь.” (1
Иоанна 5:13) Теперь вам нужно расти в вашей вере,
укрепляться на пути, ведущем к Господу. Недостаточно
только начать путь, его надо закончить! Для этого вам
понадобится помощь братьев и сестер во Христе. Вот
что мы предлагаем вам сделать: Приобретите Библию
и читайте её каждый день; Молитесь Богу каждый
день во имя Иисуса Христа; молитесь от всего сердца;
говорите другим о Христе; и хотя бы раз в неделю
встречайтесь с другими христианами, для того чтобы
ободрять друг друга, молиться друг за друга, наставлять
друг друга. Бог поможет вам: “Потому что Он, который
начал добрую работу в вас, будет верен, чтобы
закончить!” (Фил. 1:6)

Коръән Библия
hэм Гайсә турында
ни сөйли?
Коръән китабы 5:50-51 (46-47) сурәсендә Аллаhы әйтә;
Мәръям угьлы Гайсәне әүвәлге пәгамбәрләр әсәрләренә
иярттек, үзенән элек индерелгән Тәуратны тасдыйк кылганы
хәлдә вә аңа Инҗилне бирдек, ул Инҗилдә hидәят диләлләре
вә белем яктылыгы бар, hәм ул Иңҗил элек иңдерелгән
тәүрат хөкемнәренә муафикъ, шулай ук ул hидәят вә
тәкъва кешеләргә вәгаэь. Инҗил әхелләре Аллаhы ивдергән
Инҗилдәге Аллаhы хөкемнәре белән хөкем итсеннәр, ягъни,
Инҗилне үзгәртмәүләре hәм аның белән гамәл кылулары
фарыз иде. Берәү Аллаhы индергән китап белән хөкем
итмәсә, гамәл кылмаса, андыйкешеләр фәсыйклар. 4:162
(164) сүрәсендә Мөхәммәд язган: “...Аллаhы Муса белән
камил сөйләшү илә сөйләште”. Муса Библиянең беренче
китабын язган.
3:40 (45) сүрәдә болай диеп язылган: “Ий Мәрьям,
Адлаhы сине бер бала белән шатландырадыр. Ул бала
атасыз, Аллаhының “бар бул”, дип әйтүе белән булыр,
ул бала дөньяда hәм ахирәттә дәрәжә иясе вә Аллаhыга
якыннардан булыр”. Коръәндә Гайсәнең болай дип әйтүе
язылган: “Аллаhыдан куркыгыз, миңа итагать итегез hәм
карышудан сакланыгыз.” 3:50-51(44).
5:46 сүрәсендә Аллаhы Узенең сүзен Гайсәгә
тапшырганын әйтә: “үзеннән элек индерелгән Тәүратны
тасдыйк кылганы хәлдә вә аңа Инҗилне бирдек, ул
Инҗилдә hидәят диләлләре вә белем яктылыгы бар.”

Тэүрэт hэм Инҗил Библия китабына керэлэр. 32:23 сүрэдэ
Аллаhы: “Мусага Тэүратны бирдек, инде син Муса белэн
очрашуыбызда шик тотма,”- ди. Библия ышанычлы, ченки
Коръәннең 10:64 сүрәсендә Аллаhының сүзе үзгәрми,
диеп язылган: “Аллаhы сузләренә алышынмак юк .” hәм
6:115 сурәдә: “Аның сүзләрен үзгәртүче hич юк.” 1948
елны гарәпләр диңгез тебеннән табып алган борынгы төргәк
язуларыннан күренгәнчэ Аллаhы Узенең сүзен үзгәртеп
язуны менәр еллар буенча сакдап килгәнен күрсәтә. 19:31
(30) сурәдә Гайсэ: “Мин Аллаhы тәгаләнең колымын,
Ул миңа китап бирде hәм мине пәйгамбәр итте.” Гайсэ
пәйгамбәрлек итеп киләчэк елларда ни буласын алдан белеп
әйтеп куйган hәм бу сүзләр безнең тормышта чынга ашалар.
Мәсәлән, Библиядә, Маттайдан 24:14 безне өйрәтүче Изге
хәбәрнең (Инҗил) бөтенденья халкына вәгазьләнәчәген
Гайсэ ике мең ел элек алдан белгертеп куя. Моңа чаклы әле,
бу сүзләр чынга ашты дип әйтеп булмый иде, ә бүгенгесе
көннәрдэ исә, Гайсэ хакындагы Яхшы хәбәр элеккеге
коммунистик илләрендә дә hәм бөтен деньяда да вәгазь
ителде. Коръән безне буйсынырга өндәгән Яхшы Хәбәр
нидән гыйбәрәт? Яхъя тәкъбир иткән Инҗилдә Гайсә
әйткән: “Мин-юл, хакыйкать hәм тормыш, Минем аркылы
үтмичә, Атам янына беркем дә килә алмаячак”.
Гайсәнең безнең рухи котылуыбызда аеруча мөхим,
шәхси роль уйнаганын рәсүлләрнең китабында 2:37-41
яхшы яктыртылган; үзләренең генаhлары ачылып, шул
генаhларында хөкем ителгән яхүдләр рәсүл Паулдан
“хәзер безгә ни эшләргә инде”,- диеп сорыйлар. Петер:
“Һәркайсыгыз, гөнаhларыгыз кичерелсен өчен, тәүбә
итеп: Гайсә Мәсих исемендә чумдырылу йоласын үтегез,
hәм сез Аллаhының бүләген - Изге Рухны кабул итәрсез.
Аллаhының вәгъдәсе Аллаhыбыз Раббы Үзенә чакырган
hәркемгә - сезгә, сезнең балаларыгызга hәм еракта яшәүче
барлык кешеләргә дә,” - дип җавап бирде.
Петер кисәтеп, инәлеп, бу бозык буыннан
котылыгыз, дип өндәде. Аның сүзлэрен кабул итүчелэр
чумдырылдылар, hэм ул көнне иман итүчелэргэ өч
меңгэ якын кеше кушылды. Иман итүчелэр hәрвакыт
рәсүлләрнен, өйрәтүләрен кабул итеп, бер-берсе белэн
аралашып яшәделәр, бергә икмәк сындырдырлар hәм
бергәләп дога кылдылар”. Гайсә салым җыючы Маттайга:
“Минем арттан бар”, - дигән, ул шунда ук эшен ташлап Аның
артыннан китә.
Гайсә балык тотучыларга: “Миңа иярегез,” - диде, hәм
алар шунда ук ятъмәләрен hәм көймәләрен калдырып аңа
иярделәр. Бүген сезгә Гайсә: “Минем арттан барыгыз”ди. Бу чакыруга җавап итеп сез нәрсә эшләрсез?
Гайсә артыннан бару-ул элеккеге гөнаhлы табигатьле
тормышыңны кире кагу hәм йезең белән Ходайга борылып,
Ходайның теләген үтәп, Аңа буйсынып, яңа тормыш башлап
яшәү.
Бәлки син дә, минем сыман бу тәкъвалы мәсихчеләр

тормышы белән яши алмыйм, чөнки мин артыгы белән
генаhлымын, диеп уйлыйсыцдыр.
Тик минем синең өчен яхшы хәбәрем бар: “кем Мәсих
белән берләшкән, ул яңа зат итеп яратылган; борынгысы
үтте - яңасы килде”. (2 Көр. 5:17). Библия безгә, без
Ходайга үзебезнең гөнаhларыбызны тәүбә итеп мерәҗәть
итсәк, ул безнен, гөнаhларыбызны кичерэ hәм безгә
дереслекле тормыш белән яшәр өчен яңа йөрәк бирә, ди.
Сез бары тик Аллаhы сезнең усал йөрәгегезне үзгәрткәннән
соң гына (тугрылыкта) тәкъвалыкта яши аласыз. Тәубә
кылу hәм суга чумдырылу - бу бик җитди адымнар, әммә
ләким болардан башка безгә өмет юк. Гайсә: “Әмма тәубә
итмәсәгез барыгызда алар кебек hәлак булырсыз” (Лук. 13:5
). Әгәр сез, Гайсәгә иярергә әзер икәнсез, болай итеп дога
кыла аласыз:
“Күктәге Атам, бүген мин Синең яньңа Гайсә
Мәсих исеме аркылы киләм. Мин Аның хачта минем
гөнаhларым өчен үлгәненә hәм өченче көнгә үлемнән
терелгәненә ышанам. Мин үземнең гөнаhлы икәнемне
танып раслыймын. Мин Синнәм мине кичеруңне утенәм.
Миңа гаделлеккә омтылырга теләгән, дөреслектә яшәр
өчен яңа йөрәк бир. Мине Үзең ничек күрергә телисең,
шулай итеп үзгәрт. Мин Сиңа ышанам hәм уземне
Синең кулыңа тапшырам hәм Сиңа багышлыйм. Ата,
Угыл hәм Изге Рух исеменә Амин”.
Әгәр дә шушы сүзләр белән дога кылсагыз сезнең
гөнаhларыгыз кичерелде.
Һәм сез яңа тормышка ия булдыгыз! Изге Китап әйтә:
1 Яхья 5:13: “Мин моны сезгә, Аллаhы Улы исеменә иман
итүчеләргә, үзегезнең, мәңгелек тормышыгыз барлыгын
белегез, дип яздым”.
Хәзер сезгә үзегезнең иманыгызда үсәргә, Ходайга алып
баручы иман юлында ныгырга кирәк. Юлга чыгу гына берни
түгел, аны ахыргача узарга кирәк!
Моның өчен сезгә Мәсихтәге туганнарыгызның
булышлыгы кйрәк. Без сезгә менә нәрсәләр эшләргә тәгъдим
итәбез:
1. Изге Китапны (Библия) табып алыгыз hәм аны hәркөн
укыгыз.
2. Аллаhыга Гайсә Мәсих исеме белән кимендә 15 мин.
дога кылыгыз. Чын күңелдән дога кылыгыз.
3. Башкаларга Мэсих турында сөйләгез.
4. Атнаның 1 генә көнен булса да башка мәсихчеләр
белән бер-берегезне юатыр өчен, өйрәтер өчен hәм берберегез өчен 1дога кылыр өчен очрашырга вакыт табыгыз.
Аллаhы сезгә булышып торачак: “Сездә изгелекле эш
башлаган Аллаhы аны Мәсих Гайсә килер көнгә чаклы дәвам
итәр hәм ахырына җиткерердип ышанам”. (Фил. 1:6).

Что Коран говорит о
Библии и об Иисусе?
В Суре 5:50-51 (46-47) Аллах говорит: “И отправили
мы по следам их Ису (Иисусу), сына Марйам, с
подтверждением истинности того, что ниспослано до
него в Торе, и даровали Мы ему Евангелие, в котором
– руководство и свет, и с подтверждением истинности
того, что ниспослано до него в Торе, и руководством
и увещанием для богобоязненных. И пусть судят
обладатели Евангелия по тому, что низвел в нем
Аллах. А кто не судит по тому, что низвел Аллах, те –
распутники”.
В Суре 4:162 (164) Муххамед написал, что: “Аллах
говорил с Моисеем (Мусой) разговором”. Моисей
(Муса) написал первые пять книг Библии. В Суре
3:40(45) написано: “О Марйам! Вот, Аллах радует тебя
вестью о слове от Него, имя которого Мессия Йса, сын
Марйам, славном в ближнем и последнем мире и из
приближенных (к Аллаху)”. В Коране Иисус говорит:
“Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Ведь Аллах
- мой Господь и ваш Господь”. ( Сура 3:44 (50-51)). В
Суре 5:50 (46) Аллах говорит, что он передал свое
Слово Иисусу “в Торе, и даровали Мы ему Евангелие,
в котором – руководство и свет”. Тора и Евангелие
входят в Библию. В Суре 32:23 Аллах говорит, “Вoт мы

