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1.

Турӑ планӗ нумайӑшӗн Тупсӑмӗ пулать

Библи вӗрентет:
1

Башта Алла күкләрне һәм җирне яратты. (Яратылыш 1: 1, NKJV бүтәнчә күрсәтелмәгән
булса)
Анчах мӗншӗн?
Пурнӑҫ пӗлтерӗшӗ мӗнре?
Ӗмӗр тӑршшӗпех ҫынсем: ҫӗр ҫинче мӗнле те пулин тӗллев пур-и, тесе ыйтнӑ.
Пур пулсан, мӗн вӑл?
Турӑ пур тесе, мӗншӗн вӑл мӗн те пулин тунӑ?
Мӗншӗн турӑ ҫынсене пултарнӑ? Мӗншӗн турӑ пултарнӑ сана?
Сирӗн пурнӑҫӑрта мӗнле те пулин тӗллев пур-и?
Тӗрлӗ культурӑсемпе тӗрлӗ тӗнсем хӑйсен шухӑшӗсемпе пурӑнаҫҫӗ. Анчах Библипе килӗшӗҫ-ши
Вӗсем?
Мӗн вӑл чӑнлӑх?
Чӑнлӑхӑн пӗр пайӗ ҫакӑ пулать: Турӑ планӗ нумайӑшӗн юмахӗ пулса тӑрать. Библи ҫавӑн ҫинчен
мӗн вӗрентнине асӑрхӑр.:
25

Хәзер сезне минем Яхшы хәбәрем һәм Гайсә Мәсихнең вәгазе буенча ныгыта алган
кешегә , дөнья ачылганнан бирле сер итеп ачылган 26 , ләкин хәзер ачыкланды, һәм
пәйгамбәрлек Изге Язма ярдәмендә мәңге халык Алла боерыгы буенча, иманга буйсыну
өчен - 27 Аллага, бердәнбер акыллы, Гайсә Мәсих аша мәңге дан булыгыз. Амин.
(Римлыларга 16: 25-27 )
Изге Язмаларда дөнья яратылганнан бирле сер булып сакланган, ләкин ул пәйгамбәрлек
шигырьләрендә ачылган - "хакыйкать сүзе" (2 Тимутегә 2:15; Ягъкуб 1:18).
Библия күп серләргә кагыла, мәсәлән, Алла Патшалыгы сере (Марк 4:11), мәрхәмәт сере
(Эфеслеләргә 3: 1-5), иман сере (1 Тимутегә 3: 9), сер никах мөнәсәбәтләре (Эфеслеләргә 5: 28-33),
канунсызлык сере (2 Тессалуникәлеләргә 2: 7), терелү сере (1 Көринтлеләргә 15: 51-54), Мәсих
сере (Эфеслеләргә 3: 4) Ата сере (Көлессәйлеләргә 2: 2), Алла сере (Көлессәйлеләргә 2: 2; Ачылыш
10: 7) һәм хәтта Бөек Бабыл сере (Ачылыш 17: 5). Бу китап, хакыйкать белән кызыксынучылар өчен,
"аларда Алла серен белүләренә ышандырырлык барлык байлыклары булсын өчен" язылган
(Көлессәйлеләргә 2: 2, NET).
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Бу күпләрне көтмәгәндә көтмәсә дә, синоптик Инҗилнең өч язучысы Гайсәнең гыйбрәтле
хикәяләр сөйләмәгәнен кешеләр яхшырак аңлар өчен язган. Алар Гайсәнең бу чорда Алла
Патшалыгының серләрен белмәү өчен гыйбрәтле хикәяләр сөйләгәнен язганнар (Маттай 13:11;
Марк 4:11 -12; Лүк 8:10).
Рәсүл Паул тугры хезмәтчеләр «Алла серләренең идарәчеләре» дип язган (1 Көринтлеләргә 4: 1;
13: 2).
Сез Изге Язмаларда әйтелгән күп серләр турында күбрәк белергә телисезме?
Ни өчен Алла берәр нәрсә ясаганын беләсегез киләме?
Ни өчен Алла сезне яратканын беләсегез киләме?
Әйе, күпләрнең үз идеялары бар.
Сезнең чыннан да белүегез бармы?
Кеше традицияләре буенча Изге Язмаларга ышанырга теләүчеләр белә ала.
Ләкин, Алла планының иң төп аспектларының күбесе күпчелек өчен сер булганга, зинһар өчен,
бөтен китапны укырга вакыт бүлеп куегыз, һәм теләгәнчә, китерелгән кайбер шигырьләрне эзләгез
(булудан аермалы буларак) тагын да ачыклау өчен).
Иманда тыңлаучылар өчен пәйгамбәрлек шигырьләрен аңлап, серләр билгеле була.
Ләкин алар бу чорда барысына да билгеле түгел хәзер чакырылганнарга:
11

… “Сезгә Алла Патшалыгының серен белү бирелде. ә чит кешеләргә, бар нәрсә дә
гыйбрәтле хикәяләр белән килә "(Марк 4:11)
25

Чөнки кардәшләр, сез бу серне белмәвегезне теләмим, үз фикерегез белән акыллы
булмас өчен, Израильдә мәҗүсиләр тулы булганчы сукырлык өлешчә булгандыр
(Римлыларга 11: 11). 25)
7

Ләкин без Алла зирәклеген сердә сөйлибез, яшерен зирәклек Алла безнең дан өчен
гасырлар элек билгеләгән, (1 Көринтлеләргә 2: 7)
"Алла Патшалыгы сере" һәм "Инҗил сере" (Эфеслеләргә 6:19) турында тулырак мәгълүмат алу
өчен, сез ccog.org сайтында 100 бушлай ccog.org сайтында безнең бушлай буклетны карый аласыз.
төрле телләр . "Мәҗүсиләрнең тулылыгы" белән бәйле, " Коткарылуның универсаль тәкъдиме"
дигән бушлай китапны карагыз, Апокатастаз: Алла киләчәктә югалганнарны саклап кала
аламы? Йөзләгән шигырьләр Алла коткару планын ачып бирә , шулай ук www.ccog.org сайтында.
Рәсүл Паул болай дип язган:
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8

Миңа, барлык изгеләрдән кимрәк, миңа бу мәрхәмәт бирелде, мин мәҗүсиләр арасында
Мәсихнең эзләнмәс байлыгын вәгазьләргә тиеш, 9 һәм сернең уртаклыгы нәрсә икәнен
барысына да күрсәтү өчен. гасыр башы бар нәрсәне Гайсә Мәсих аша барлыкка китергән
Аллада яшерелгән ; 10 ният белән, хәзерге вакытта Аллаһының күп тапкырлы зирәклеге
чиркәү тарафыннан күктәге принципиальлекләргә һәм көчләргә билгеле булырга тиеш, 11
мәңгелек максат буенча, ул безнең Раббыбыз Гайсә Мәсихтә башкарган, 12 бездә кыюлык
һәм Аңа ышану аша ышаныч белән керү. (Эфеслеләргә 3: 8-12)
25

... Мин сезгә Алла сүзен үтәр өчен бирелгән Алла җитәкчелеге буенча хезмәтче булдым,
гасырлар һәм буыннардан яшерелгән, ләкин хәзер аның изгеләренә ачылган сер. 27
Аларга Аллаһы мәҗүсиләр арасында бу сернең данының байлыгы турында хәбәр итәргә
теләде: бу сездә Мәсих, данга өмет. (Көлессәйлеләргә 1: 25-27)
26

Алла сүзеннән башка бик күп "байлык" бар. Бу асылда күптән яшерелгән библия серләре.
II гасырда

Смырнаның епископы / Пастор Поликарп "Христосның килүенең пәйгамбәрлек сере"
турында язган (Поликарп, Капуа Викторы фрагментлары. Стивен С. Карлсон тәрҗемә иткән, 2006;
Аның килүе турындагы серләр турында детальләр булырга мөмкин. www.ccog.org сайтында
булган бушлай онлайн китапта табылган: Гайсәнең Мәсих булуын исбатлау ).
Шулай ук, II гасырда епископлар / пасторлар Игнатий һәм Мелито министрлыкның төрле серләрне
аңлавын язганнар (мәсәлән, Игнатийның Эфеслеләргә язган хаты ; Мелито Пасах бәйрәмендә ).
Гайсә һәм Рәсүлләр бу серләрнең кайберләрен беренче мәсихчеләргә аңлаттылар. Без дәвам
итүче Алла чиркәвендә хәзер карарга теләүчеләр өчен моны эшләргә омтылабыз.
Алла табигате
Алла табигате турында бераз аңлау безгә аның планының серләрен яхшырак аңларга ярдәм
итәчәк.
Библия «Алла - мәхәббәт» дип өйрәтә (1 Яхъя 4:16), «Алла - Рух» (Яхъя 4:24), «Йәһвә яхшы» (Нахум
1: 7, Бөтендөнья Инглиз Библиясе) , көчле (Иремия 32 ) : 17,27), һәрнәрсәне белүче (Ишагыйя 46:
9-10), һәм ул мәңгелек (Ишагыйя 57:15).
Рәсүл Паул болай дип язган:
7

Аңарда без Аның каны аша йолып алдык, Аның мәрхәмәтенең байлыгына карап,
гөнаһларыбызны кичердек 8 Ул безгә бөтен зирәклектә һәм зирәклектә мул итеп ясады, 9
безгә Аның ихтыяры серен күрсәтте. Аның үзендә теләгән яхшы ләззәте, 10 заманның тулы
булуын күрсәтеп, ул күктә дә, җирдә дә - Аңарда бар нәрсәдә бергә җыелыр өчен.
(Эфеслеләргә 1: 7-10)
Игътибар итегез, Алла ихтыяры күпчелек өчен сер булып тора (хәзерге вакытта чакырылмаганнар),
заманның тулы вакытына кадәр - күпчелек алдан әйтелгән терелүдән соң киләчәк.
Шулай да, Алла күптән үз планының аспектларын билгеләде:
5

11

Ходайның киңәше мәңге тора, Аның йөрәгенең буыннары өчен планнары. (Мәдхия
33:11)
18

Сезнең көмеш яки алтын кебек бозык әйберләр белән йолып алынмавыгызны белеп,
ата-бабаларыгыз традицияләре буенча алган максатсыз тәртибегездән, 19 ләкин Мәсихнең
кыйммәтле каны белән, кимчелексез һәм тапсыз бәрән кебек. 20 Ул чыннан да дөнья
яратылганчы алдан билгеләнде, ләкин бу соңгы вакытларда сезнең өчен күренде. (1 Питер
1: 18-20)
8

onирдә яшәүчеләрнең барысы да аңа {җанварга табынырлар, аның исемнәре дөнья
яратылганнан бирле Бәрәннең Тормыш китабына язылмаган. (Ачылыш 13: 8)
Библиядә әйтелгәнчә, Бәрән, Гайсәне аңлата (Яхъя 1:29, 36 ка), баштан ук үтерелергә тиеш иде,
Алла кешеләрнең гөнаһ эшләвен белә һәм аның күптәннән планы бар.
Ишагыйя пәйгамбәр моны Алла планының төгәллеге турында язарга рухландырды:
8

“Моны исегездә тотыгыз һәм үзегезне ир-атларга күрсәтегез. Исегездә тотыгыз, бозыклар.
Элеккеге әйберләрне исегездә тотыгыз, чөнки мин Алла, һәм бүтәннәр юк; Мин Ходай,
һәм Минем кебекләр юк, 10 Ахырдан башны игълан итәм, һәм борынгы заманнардан ук
эшләнмәгән әйберләр: "Минем киңәшем торыр, һәм мин бөтен теләгемне эшләячәкмен",
- дип 11 көнчыгыштан ерткыч кош, Минем киңәшемне үтәүче кеше, ерак илдән. Мин моны
әйттем. Мин аны тормышка ашырырмын. Мин моны уйладым; Мин шулай ук
эшләячәкмен. (Ишагыйя 46: 8-11)
9

11

Ходайның киңәше мәңге тора, Аның йөрәгенең буыннары өчен планнары. (Мәдхия
33:11)
Алла ниятләре тормышка ашачак.
Түбәндәгеләргә дә игътибар итегез:
16

Чөнки Алла дөньяны шулкадәр ярата ки, Ул үзенең бердәнбер Улын бирде, аңа ышанган
кеше һәлак булмасын, ә мәңгелек тормыш алсын. 17 Чөнки Алла үз Улын дөньяны хөкем
итәр өчен җибәрмәде, ләкин Аның аша дөнья котылсын өчен (Яхъя 3: 16-17).
Хәзер без Аллаһының кайбер сыйфатларын күрдек, мәсәлән, ул яхшы, планлаштыручы, һәм
мәхәббәт: бу безгә Аны яхшырак аңларга булышырга тиеш, һәм ни өчен ул берәр нәрсә ясаганы
турында.
Сез мөһим. Сез мөһим! Алла сезне шәхсән ярата. Сезнең өчен планы бар.
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2. Мӗншӗн Пултарнӑ Вӑл? Мӗншӗн Ҫынсем? Мӗншӗн шуйттан?
Мӗн Вӑл Чӑнлӑх? Канӑҫпа Ҫылӑх Вӑрттӑнлӑхӗсем мӗнле?
Гасырлар дәвамында философларның иң зур сорауларының берсе - "Нигә без монда?" Икенчесе:
"Нигә берәр нәрсә бар?"
Бу сорауларга төп җавапларны Алла сүзендә, Библиядә табарга мөмкин.
Галәмнең килеп чыгышы турында төрле идеялар булса да, күп галимнәр, шулай ук дини кешеләр
арасында, кешеләрнең барысы да бер үк ана булган дигән фикер бар (гәрчә моның кире кайтуы
турында бәхәсләр булса да).
Яратылыш китабы
Ни өчен Алла Библиянең беренче китабында, гадәттә, Яратылыш дип аталган нәрсәне барлыкка
китергәнлеге турында кайбер фикерләр алабыз.
Яратылыш китабы кабат-кабат күрсәтә, Алла үзе ясаганның яхшы булуын күргән (Яратылыш 1:
4,10,12,18, 21, 25, 31). , Әм, соңрак Ишагыйя китабы безгә Алла яшәр өчен җирне барлыкка
китергән дип хәбәр итә (Ишагыйя 45:18).
Яратылышта Алла кешеләрне барлыкка китерү турында өйрәтә:
26

Шуннан соң Алла әйтте: "Әйдәгез, кешене охшаш итеп ясыйк. Алар диңгез балыклары,
һава кошлары, терлекләр, бөтен җир өстендә һәм җир өстендә йөргән һәрбер нәрсә
өстендә хакимлек итсеннәр. "
27

Шулай итеп, Алла кешене үз образында яратты. Аны Алла образында яратты; Ул аларны
ир-ат һәм хатын-кыз яратты. 28 Шуннан соң Алла аларга фатихасын бирде, һәм Алла аларга:
"fruitимеш китерегез һәм күбәгез; җирне тутыр һәм аны буйсындыр; диңгез балыклары,
һава кошлары һәм җирдә хәрәкәт итүче барлык тереклек өстеннән хакимлек ит. "
29

Алла әйтте: "Карагыз, мин сезгә бөтен җир йөзендә орлык бирүче үләннәр, һәм
җимешләр китергән һәр агач бирдем. Сезгә ризык булыр. 30 Шулай ук, җирдәге һәр
хайванга, һәр кош кошына, һәм җирдә яшәүче бар нәрсәгә, мин анда яшел үлән бирдем ”;
һәм шулай булды. (Яратылыш 1: 26-30)
Алла кешеләрне хайваннар төреннән түгел, ә Алла мәрхәмәтеннән барлыкка китерде. Алла
асылда үзен кабатлый (Малахий 2:15). Күрәбез, кешеләр Аллаһының җирдәге әйберләр белән
идарә итәр өчен берникадәр физик образында яратылганнар (Еврейләргә 2: 5-8 ка), һәм башка
шигырьләр тәңречелекнең планның бер өлеше булуын күрсәтәләр (1 Яхъя 3: 2 ка). ).
Кешеләр һәм ярату начар булганмы?
No.к. Яратылыш китабындагы чираттагы шигырь безгә болай ди:
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31

Шуннан соң Алла үзе ясаган бар нәрсәне күрде һәм бик яхшы иде . Шулай итеп, кич
белән таң алтынчы көн иде. (Яратылыш 1:31)
Шулай итеп, яңадан барлыкка китерү (Яратылыш 1: 3-2: 3) бик яхшы иде, һәм, күрәсең, Алла
кешеләргә җирне буйсындырырга кушкан (Яратылыш 1:28).
Алтынчы көннән соң Алла ял итте:
1

Шулай итеп, күкләр, җир һәм аларның гаскәрләре бетте. 2 seventhиденче көнне Алла
эшләгән эшләрен тәмамлады, һәм җиденче көнне ул кылган эшләреннән ял итте. 3 Шуннан
соң Алла җиденче көнне фатихалады һәм аны изгеләндерде, чөнки анда Алла барлыкка
китергән һәм ясаган барлык эшләреннән ял итте. (Яратылыш 2: 1-3)
Алла, асылда, алты көн эчендә физик иҗат ясады, җиденче көнне тагын да рухи иҗат ясады.
Алла җиденче көнгә фатихасын бирсә дә, ул аны "яхшы" дип саный (Чыгыш 20: 8, ул "аны изге ит"
ди).
Аллаһның планы бар.
Кеше нәрсә ул?
Яратылыш китабыннан түбәндәгеләргә игътибар итегез:
15

Шуннан соң Ходай Тәгалә кешене алып Гадән бакчасына урнаштырды һәм аны саклар
өчен. (Яратылыш 2:15)
Бакчаны карау һәм саклауның сәбәбе аны яхшырту өчен эшләргә иде.
Иске Васыять өйрәтә:
4

Сез аны искә төшергән кеше нәрсә,
һәм сез аның янына килгән кеше улы?
5
Син аны фәрештәләрдән бераз түбәнрәк
иттең, һәм аны дан һәм хөрмәт белән таҗ иттең.
6

Син аны үз кулларың өстеннән хакимлек иттең.
Син бар нәрсәне аның аяк астына куйдың,
7
Барлык сарыклар һәм үгезләр Хәтта кыр хайваннары,
8
airава кошлары,
һәм диңгез балыклары Бу диңгез юллары аша уза. (Мәдхия 8: 4-8)
Кешеләргә җир өстендә хакимлек бирелгән (Алла куллары эшләренең бер өлеше). Яңа Васыять
моны тагын да көчәйтә:
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5

Ч Forнки ул без сөйләгән киләчәк дөньяны фәрештәләргә буйсындырмады. 6 Ләкин
билгеле бер урында берәү шаһитлек бирде: - Кеше нәрсә ул, син аны исеңдә тотасың?
Яисә кеше улы, сез аның янына барасызмы ?
7

Син аны фәрештәләрдән бераз түбәнрәк иттең . Син аны дан һәм хөрмәт белән таҗ иттең
, һәм аны үз кулларың өстенә куйдың . 8 Син бар нәрсәне аяк астына буйсындырдың. Чөнки
ул барысын да үзенә буйсындырды, ул астына куелмаган бернәрсә дә калдырмады. Ләкин
хәзер без аның астына куелган бар нәрсәне күрмибез.
9

Ләкин без Гайсәне күрәбез, үлем газаплары өчен фәрештәләрдән бераз түбәнрәк, дан
һәм хөрмәт белән таҗланган таҗ ; Алла мәрхәмәте белән ул һәр кеше өчен үлемне татып
карарга тиеш.
10

Чөнки күп нәрсә ул, һәм бар нәрсә кем тарафыннан, күп улларны данга китереп, аларның
котылу капитаны газаплар аша камилләштерелде.
11

Чөнки изгеләндерүчеләр дә, изгеләндерүчеләр дә бер , чөнки шуның өчен ул аларны
кардәш дип атарга оялмый,
12

Синең исемеңне кардәшләремә игълан итәрмен, дип әйтәм, чиркәү арасында мин сине
мактыйм.
13

againәм тагын аңа ышанырмын. Againәм тагын, Менә мин һәм Алла биргән балалар.

14

Шул вакытта балалар ит һәм каннан авыз иткәнгә, ул үзе дә шул ук өлештә катнашкан;
үлем аша ул үлем көче булган кешене, ягъни шайтанны юк итәр өчен;
15

deathлемнән куркып, гомер буе коллыкка дучар булганнарны коткар.

16

Ч Forнки ул фәрештәләрнең табигатен үз өстенә алмады. Ләкин ул аңа Ибраһим токымын
алды.
17

Шуңа күрә, бар нәрсәдә дә ул үз кардәшләренә охшарга тиеш иде, ул Аллага кагылышлы
эшләрдә шәфкатьле һәм тугры баш рухани булып, халык гөнаһлары өчен татулашу өчен. (
Еврейләргә 2: 5-17 )
Шулай итеп, галәм белән идарә итү - планның бер өлеше.
Шулай да, бар нәрсәнең әле кеше контроле астында булмавының бер сәбәбе - түбәндәгеләр:
23

чөнки барысы да гөнаһ эшләделәр һәм Алла даныннан мәхрүм калдылар (Римлыларга
3:23)
Ләкин безне гөнаһтан коткару - планның бер өлеше (Римлыларга 3: 24-26 ка), шуңа күрә без
соңрак идарә итә алырбыз.
Кешеләрнең серләре Хайваннар белән чагыштырганда
10

Кешеләр хайваннар гына, башка приматларга караганда югары эволюция белән аерылып
торалармы?
No.к.
Галимнәр моның белән көрәштеләр.
Ләкин Алла сүзен кабул итәргә теләүчеләр аңлый алалар.
Кешеләрдә кеше рухы бар, ә хайваннар, шул исәптән башка приматлар, бер үк рухка ия түгел.
Кешеләрдә рух барлыгы чынбарлыкта да, Яңа Васыятьләрдә дә укытыла:
8

Ләкин кешедә рух бар, һәм Чиксез кодрәт Иясе аңа аңлау бирә. (Эш 32: 8)

11

Ч manнки кеше нәрсә турында белә, андагы кеше рухыннан башка? ... (1 Көринтлеләргә
2:11)
Дөньяви кешеләр Алла биргән рухның барлыгын танырга теләмиләр.
Ләкин бар.
Кеше рухы хайваннарның төреннән аерылып тора (Вәгазьче 3:21 ка).
1978-нче елда иске Бөтендөнья Алла Чиркәве Герберт В. Армстронгның кеше акылы турында
фәнне ачып бирә алмаган буклет чыгарды . Менә аннан өзекләр:
Ни өчен иң зур акыл дөнья проблемаларын чишә алмый? Галимнәр әйттеләр, "җитәрлек
белем бирелсә, без барлык проблемаларны чишәрбез һәм барлык явызлыкларыбызны
дәвалыйбыз." 1960 елдан дөньяның белем фонды икеләтә артты. Ләкин кешелекнең
явызлыклары икеләтә артты. …
Ләкин иң зур кеше акылы беркайчан да Алла тарафыннан ачылган БЕЛЕМне аңламаган. Бу
безнең Иҗат Итүчебез үз хәбәрен өзелмәс яшерен код белән җибәргән кебек.
Humanәм иң зур кеше акылы бу серне беркайчан да бозмады. Хәзерге фән моны аңлый
алмый. Психологлар кеше акылының нәрсә икәнен аңламыйлар. …
Хайваннар мие һәм кеше мие арасында формада һәм төзелештә аерма юк диярлек.
Филләрнең, китләрнең, дельфиннарның миләре кеше миеннән зуррак, һәм шимпның мие
бераз кечерәк.
Сыйфатлы рәвештә кеше мие бераз өстенрәк булырга мөмкин, ләкин чыгару аермасын
ерактан ук исәпләү өчен җитәрлек түгел.
Алайса, зур аерманы нәрсә исәпкә ала? Фән адекват җавап бирә алмый. Кайбер галимнәр,
ми тикшеренүләре өлкәсендә, кирәк булганда, кеше миендә хайван миендә булмаган
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физик компонент булырга тиеш дигән нәтиҗәгә киләләр. Ләкин күпчелек галимнәр физик
булмаган булу мөмкинлеген танымаячаклар.
Тагын нинди аңлатма бар? Чынлыкта, кеше миенең физик өстенлегенең бик аз
дәрәҗәсеннән тыш, фәннең бернинди аңлатмасы да юк, хәтта рухи мөмкинлекне дә кире
кагарга теләмәгәнлектән.
Кеше хәтта үз Иҗат Итүченең барлыгын танудан баш тартканда, ул төп чын белем, факт
һәм Аңлатма океаннарын ташлый. Ул FABLEны хакыйкатькә алыштырганда, ул, үзен
акыллы дип санаса да, иң ир-атлардан. …
КЕШЕ тузаннан ясалган. Ул вакытлыча кеше гомерен һавадан ала, сулыш ала һәм
борыныннан чыга. Аның тормышы канда (Ярат. 9: 4, 6). Ләкин тормыш каны, автомобиль
карбюраторындагы бензин кебек, һава сулышы белән оксидлаштырыла. Шуңа күрә сулыш
- тормыш кандагы кебек, «тормыш сулышы».
Игътибар итегез, КЕШЕ, бөтен матдәдән ясалган, Сулыш аңа вакытлыча физик тормыш
биргәннән соң тере җан булып киткән. ... SOUL Рухтан түгел, физик материядән тора.
Мин кеше миенең хайван миенә охшаш булуын аңлаттым. Ләкин кеше Алла формасында
һәм формасында, Алла белән махсус мөнәсәбәттә булу - Алла Гаиләсендә туу
мөмкинлегенә ия. Godәм Алла - Рух (Яхъя 4:24). Бу аерманы капларга мөмкинлек бирү
өчен - яисә МАТЕРНЫ тулысынча төзелгән MANKIND, Алла Патшалыгындагы Рухлы затларга
күчү, аннары Рухның тулы составы, һәм шул ук вакытта Кешегә Алла кебек MIND бирү Алла һәр кешегә рух салды.
Әюп 32: 8 дә без укыйбыз: "Кешедә рух бар, һәм Чиксез кодрәт Иясе аларга аңлау бирә".
Бу бик яхшы Хакыйкать, бик аз кеше аңлый.
Мин бу рухны КЕШЕ рух дип атыйм, чөнки ул һәр кешедә, ул РУХ ЭССЕНСЫ булса да, мөһим
түгел. Бу рухи шәхес түгел. Бу КЕШЕ түгел, ә кешедә рухның асылы. Бу җан түгел - физик
кеше - җан. Кеше рухы INTELLECT көчен кеше миенә бирә.
Кеше рухы кеше тормышын тәэмин итми - кеше тормышы физик КАНда, тормыш сулышы
белән оксидлаштырыла.
Бу кеше миендәге физик булмаган компонент, хайваннар миендә юк. Бу ингредиент,
терелү вакытында матдәне рухка үзгәртмичә, кешедән илаһига күчү мөмкинлеген бирә.
Бераз соңрак аңлатырмын.
Кешедә бу рух турында берничә мөһим фикер әйтим. Бу - рухның асылы, матдә һавасы
кебек, су да. Бу кеше рухы күрә алмый. Физик ми күзләр аша күрә. Кеше рухы кеше ишетә
алмый. Баш мие колак аша ишетә. Бу кеше рухы уйлый алмый.
Баш мие уйлый - рух уйларга көч бирсә дә, рәхимсез хайван миләре андый рухсыз, иң
башлангыч ысулдан кала. . ..
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Бер телсез хайван да кеше белемен белә алмаган кебек, кеше дә, баш мие дә, кеше
рухыннан башка - кеше рухы - кешедә. Шулай ук, шул ук тәртиптә, хәтта кеше дә белә
алмый - аңлый алмый - Алла әйберләрен, башка рухны алмаганчы - Аллаһының Изге Рухы.
Тагын бер юл белән әйтелгән, барлык кешеләрдә дә "кеше рухы" дигән рух бар, аларда.
Игътибар итегез, бу рух кеше түгел. Бу Кешедә нәрсәдер. Кеше кечкенә мәрмәрне йотарга
мөмкин. Аннары ул кешедә нәрсәдер, ләкин ул ир яки аның өлеше түгел. Кеше җир
тузаныннан - үлемгә китерелгән. Бу кеше рухы җан түгел. Бу - җандагы нәрсә, ул үзе физик
КЕШЕ.
Алга таба 14 нче шигырьгә игътибар итегез: “Ләкин табигый кеше Алла Рухын кабул итми,
чөнки алар аның өчен ахмаклык . ул аларны белә дә алмый, чөнки алар рухи яктан
беләләр. "
Шулай итеп, туганнан алып, Алла безгә бер рух бирә, яхшырак термин булмаганга мин
кеше рухы дип атыйм. Бу безгә баш миендә булмаган MIND көче бирә. Ләкин бу MIND көче
физик галәмне белү белән чикләнә. Нигә? Чөнки белем кеше акылына биш физик сизү аша
гына керә.
Ләкин игътибар итегез, Алла Адәм белән Хауваны барлыкка китергәндә КЕШЕ яратуны
тәмамламаган. Физик иҗат тәмамланды. Аларны барлыкка китергәндә бу "кеше" рухы
булган. …
НИЧЕК Ходай физик яктан рухи композициягә кадәр "бушлыкны капларга" планлаштырды ФИЗИКАЛЫК КЕШЕЛӘРДӘ ФИЗИКАЛЫК ТУРЫНДАН?
Беренчедән, Алла физик Кешегә “кеше” рухын куйды. Ләкин, кеше рухы карарлар кабул
итә, тәүбәгә килә, яки характерны булдыра. Мин ассызыклаганча, бу рух тормыш бирми,
күрә, ишетә, сизә һәм уйлый алмый. Бу ФИЗИКАЛЫ КЕШЕ, аның мие аша, бу эшләрне
башкарырга көч бирә. Ләкин бу рух һәр уйны искә төшерә - биш сиземләү аша алынган
белемнәрнең һәрберсе - кеше тормышында нинди характер - яхшы яки начар - язылган.
Кеше Кеше туры мәгънәдә балчыктан ясалган. Алла балчыктан савыт-саба ясаучы оста
чүлмәкчегә охшаган. Ләкин балчык бик каты булса, ул теләгән формага һәм формага
бөкләнмәячәк. Әгәр дә ул бик йомшак һәм дымлы булса, чүлмәкче аны бөкләгән урында
"ТОРЫГЫЗ" өчен ныклык җитми.
Ишагыйя 64: 8 дә игътибар итегез: “Ләкин хәзер, И [Мәңгелек], син безнең атабыз; без
балчык, ә син чүлмәкче; һәм без барыбыз да синең кулың эше ”.
Шулай да Алла безнең һәрберебезгә МИНЕМ МИНЕМ бирде. Әгәр дә Алла яки Алла
юлларын танырга теләмәсә - начарлыктан тәүбә итүдән һәм уңга борылудан баш тартса,
Алла аны кабул итә алмый һәм аңарда Алла характерын булдыра алмый. Ләкин кеше
балчык җиңел булырга тиеш, теләп бирергә тиеш. Әгәр дә кеше каты булса һәм каршы
торса, ул бик коры һәм каты балчыкка охшаган. Чүлмәкче аның белән бернәрсә дә эшли
алмый. Ул бирмәс һәм бөкләнмәс. Шулай ук, әгәр дә аның ихтыяры, максаты, тәвәккәллеге
җитмәсә, Алла аны теләгәнчә өлешчә формалаштырганда, ул "калмас" - артык теләксез,
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зәгыйфь, характер тамыры булмаганда, ул шулай эшләячәк. ахырга кадәр түзмәгез. Ул
оттырачак. …
Бу Ходайның гаделлеге булырга тиеш, чөнки безнең барыбыз да Аңа пычрак чүпрәк кебек.
Ул үз белемен, гаделлеген, характерын өзлексез сеңдерә - Әгәр дә без аны тырышып
эзлибез икән. Тик бездә бу бик мөһим өлеш бар. …
Алланың Изге Рухы аша АЛЛА OFЫ СЫЙЛЫГЫН кабул иткәндә, Алла бездә үз-үзен яңарта
бара.
Ниһаять, терелүдә без Алла кебек булырбыз - без гөнаһ эшли алмаган хәлдә, чөнки без
үзебез шулай эшләдек һәм гөнаһтан баш тарттык, гөнаһка каршы көрәштек һәм көрәштек
һәм гөнаһны җиңдек.
Алланың максаты үтәләчәк!
Әйе, Алла нияте үтәләчәк.
Ни өчен Алла ирләр һәм хатын-кызлар ясады?
Кешеләрне барлыкка китерү белән бәйле, ни өчен Алла аларны ир-ат һәм хатын-кыз итте?
Ходай, беренче ир-атка һәм хатын-кызга әйткәнчә, үрчү белән бәйле булырга тиеш:
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fruitимеш китерегез һәм күбәгез; җирне тутырыгыз ... (Яратылыш 1:28).

Изге Язмаларда бәйләнешле сәбәпләр бар:
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... Сезнең һәм яшьлек хатыныгыз арасында ... ул сезнең юлдашыгыз һәм килешү буенча
хатыныгыз. 15 Ләкин ул аларны Рух калдыклары итеп бер итеп ясамадымы? Нигә бер? Ул
Алладан нәсел эзли ... (Малахий 2: 14бд-15)
Алла ир-атларны һәм хатын-кызларны бер булсын өчен һәм ахыр чиктә Алладан токым тудырсын
өчен ясады (тәңречелек өчен).
Гайсә өйрәткән:
4

Ул аларга җавап бирде һәм әйтте: "Башта аларны ясаган кеше аларны" ир-ат һәм хатынкыз итте "дип укымадыгызмы? 5 һәм болай диде:" Шуңа күрә кеше атасын һәм әнисен
калдырып кушылыр аның хатыны, икесе дә бер тән булырлармы? 6 Шулай итеп, алар инде
ике түгел, ә бер тән. Шуңа күрә Алла кушканны кеше аермасын. " (Маттай 19: 4-6)
Рәсүл Паул моның белән болай дип язган: "Бу бик сер, ләкин мин Мәсих һәм чиркәү турында
әйтәм" (Эфеслеләргә 5:32).
Моннан тыш, ул икесе дә бер булырга тиеш, бу безгә Ата белән Угыл арасындагы мөнәсәбәтләрне
яхшырак аңларга ярдәм итә (Яхъя 17: 20-23).
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Никах мөнәсәбәтләре Ата белән Угыл арасындагы мөнәсәбәтләрне сурәтләргә булыша (икесе дә
Изге Язмаларда Алла дип әйтелә, мәсәлән, Көлессәйлеләргә 2: 2, бу күпчелек өчен сер) һәм
терелүдән соң үзгәргән кешеләр белән нәрсә булачагы (бу Библия шулай ук сер дип атый,
мәсәлән, 1 Көринтлеләргә 15: 51-54).
Рәсүл Паул мәхәббәт турында сөйләште һәм никахка бәйле башка рухи дәресләр бирде:
4

... яшь хатын-кызларга ирләрен яратырга, балаларын яратырга өндәгез (Титуска 2: 4).

22

Хатыннар, Ходайга буйсынган кебек, үз ирләрегезгә буйсыныгыз. 23 Чөнки ир хатынның
башы, шулай ук Мәсих чиркәү башлыгы; һәм ул тәннең Коткаручысы. 24 Шуңа күрә, чиркәү
Мәсихкә буйсынган кебек, хатыннар да бар нәрсәдә үз ирләренә буйсынсыннар.
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Ирләр, хатыннарыгызны яратыгыз, Мәсих шулай ук чиркәүне яраткан һәм аның өчен
үзен биргән кебек, 26 Ул аны изгеләндереп чистартыр өчен, 27 сүз белән аны үзенә данлы
чиркәү итеп күрсәтер өчен. тап яки бөртек яки андый әйберләр бар, ләкин ул изге һәм
кимчелексез булырга тиеш. (Эфеслеләргә 5: 22-27)
Ир-атлар һәм хатын-кызлар ясауның тагын бер сәбәбе - бу тормышта физик аермалар булса да,
парларны Гайсә белән бергә данлау мөмкинлеге бирү (Римлыларга 8: 16-17). Бергә эшләү
(Яратылыш 1:28; Вәгазьче 4: 9-12) һәм хәтта бу тормышта бергә газаплану да ир-хатын парлары
өчен планның бер өлеше иде (Римлыларга 8: 16-17).
Тарихтан кайбер сабакларны да карыйк:
30

Иман белән Әрихә диварлары җиде көн чолгап алынганнан соң җимерелде. 31 Иман
белән фахишә Рәхәб, шымчыларны тынычлык белән кабул иткәндә, ышанмаган кешеләр
белән юкка чыкмады. 32 Мин тагын нәрсә әйтим? Вакыт миңа Гидеон, Барак, Шимшон һәм
Ифтах турында, шулай ук Давыт, Самуил һәм пәйгамбәрләр турында сөйләр иде: 33 алар
иман аша патшалыкларны буйсындырдылар, гаделлек эшләделәр, вәгъдәләр алдылар,
арысланнар авызын туктаттылар, 34 золымны сүндерделәр. ут, кылыч читеннән кача,
көчсезлектән көчле була, сугышта батыр була , килмешәкләр армиясен кача . 35 Хатынкызлар үледән терелтелде. Башкалар яхшырак терелү өчен котылуны кабул итмичә
җәфаландылар. 36 Калганнары мыскыллау , кыйнау , әйе, чылбыр һәм төрмәдә хөкем
иттеләр. 37 Алар ташлар атылды, икегә киселде, вәсвәсәгә бирелде, кылыч белән үтерелде.
Алар сарык тиресендә һәм кәҗә тиресендә адашып йөрделәр, ярлы булдылар,
җәфаландылар, җәфаландылар - 38 кеше дөньяга лаек түгел иде. Алар чүлләрдә, тауларда,
тыгызлыкта һәм мәгарәләрдә адаштылар. 39 theseәм боларның барысы да, иман аша яхшы
шаһитлек биреп, вәгъдә алмады, 40 Алла бездән яхшырак булмас өчен , безгә яхшырак нәрсә бирде.
(Еврейләргә 11: 30-40)
Ир-атлар да, хатын-кызлар да бертигез булганнар һәм вәгъдәләрнең варислары булганнар. Иратлар да, хатын-кызлар да камил булырга тиеш. Бу безнең өчен яхшырак булыр.
Нинди максат белән?
Мәңгелеккә уникаль рәвештә мәхәббәт бирү.
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Рәсүл Паул христианнарга язганча (һәм өйләнешкән парлар гына түгел):
12

Ходай сезне бер-берегезгә һәм барыгызга да мәхәббәтегезне арттырсын һәм
арттырсын ... (1 Тессалуникәлеләргә 3:12)
Ир-атмы, хатын-кызмы, кешеләр мәхәббәт бирергә уйлыйлар. Барысына да мәхәббәтне арттыру
мәңгелекне яхшыртачак.
Кешеләр белән нәрсә булды?
Алла кешеләрне беренче тапкыр барлыкка китергәндә, аларга фатиха бирде (Яратылыш 1:28). Ул
шулай ук барлыкка китергәннәрнең (кешеләрне дә кертеп) "бик яхшы" булуын әйтте (Яратылыш
1:31).
Моннан тыш, игътибар итегез, Изге Язмаларда:
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... Алла кешене гадел итте, ләкин алар бик күп хәйләләр эзләделәр. (Вәгазьче 7:29)

Гадән бакчасында, Алла беренче чын кешеләргә - Адәм белән Хаувага (Яратылыш 3:20) - аларга
кирәк булган бар нәрсәне бирде.
Аларда чиста һәм рәхәт мохит, ризык һәм нәрсә эшләргә кирәк иде (Яратылыш 2: 8-24). Алар
нигездә хакыйкать белән яшәделәр.
Ләкин күпчелек өчен сер булып күренмәгән рух дөньясы да бар. Фәрештәләрне үз эченә алган
күренми торган җир бар. Библийы фыст ис, з humanгъг created, з angгъг ang, фәрештәләрнең өчтән
бере фетнә күтәрделәр һәм хәзерге Шайтан дип аталган дошманга иярделәр (Ачылыш 12: 4).
Вакыт узу белән, Шайтан (Ачылыш 12: 9 ка) елан булып күренде. Аннары ул Хаувага Алла аларны
тоткарлый дип әйтте (Яратылыш 3: 1,4-5).
Елан Хауваны үзенең хәйләсе белән алдаган (2 Көринтлеләргә 11: 3). Шайтан Хаувага Алла сүзенә
ышанмаска кушты (Яратылыш 3: 2-4). Ул Хауваның шәхси нәфесләренә һәм бушлыкларына
мөрәҗәгать итте һәм ул Аллага буйсынмаска һәм аның урынына Шайтанны тыңларга булды
(Яратылыш 3: 6а). Аның ире Адәм Хаува белән булды, һәм ул гөнаһ эшләргә һәм аның белән
булырга карар кылды (Яратылыш 3: 6б).
Спекуляцион кертү: Кеше озынлыгы
Яратылыш китабының беренче биш бүлегеннән соң, без 900 елдан артык яшәгән кайбер
кешеләрне күрәбез.
Алай булгач, ни өчен Адәм белән Нух кебек кешеләр озак яшәгәннәр?
Яһүд тарихчысы Иосиф Флавий моның өлешчә булуы, чөнки Алла алар өчен "слесарь"
булганы һәм аларга эре технологияләр үстерер өчен вакыт биргәне өчен (Борынгы
әйберләр китабы 1, 3: 9).
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Ләкин, күрәсең, Алла кешеләргә элек озаграк яшәргә рөхсәт биргән, шуңа күрә алар
гөнаһның нәтиҗәләрен яхшырак күрә алырлар һәм Алла юлларыннан читтә яшәрләр. Ул
вакытта пычрануның эффектлары, мәсәлән, XXI гасырдагы кебек тиз күренмәс иде . Моннан
тыш, озын гомер озынлыгы аларга иҗтимагый һәм башка проблемаларны яхшырак
күрергә ярдәм итәр иде.
Алар кешеләрнең дөньяны яхшыртмаганнарын күрерләр. Шуңа күрә алар терелтелгәннән
соң (Ачылыш 20: 11-12), алар Алла юлына кермәүдә хаталарны яхшырак аңларлар.
Соңрак буыннар Бөек Туфанны күрерләр иде (бу күпчелек җәмгыятьләрнең тарихи
язмаларында), һәм шулай ук кешелекнең Шайтан җитәкчелегенә иярүенең тискәре
йогынтысын, чынлап та Алла юлыннан аермалы буларак.
Алла киләсе буыннар өчен, гомумән алганда, кыска гомер кичерүне яхшырак дип
билгеләде , һәм кыска вакыт эчендә газаплан. Алла планы газапларны киметү (елау 3:33 ка
кара).
Шайтан һәм аның җеннәре сере
Ләкин Хаува гына алданмаган. Яңа Васыятьтә әйтелгәнчә, "иске елан" "бөтен дөньяны алдаучы
Иблис һәм Шайтан" дип атала (Ачылыш 12: 9).
Гайсә шайтан ялганчы һәм ялганның атасы (Яхъя 8:44) дип өйрәтте.
Башта, Шайтан Люсифер дип аталган (Ишагыйя 14:12), бу "яктылык алып баручы" дигәнне аңлата.
Ул «керуб» иде (Йәзәкил 28:14). Керуб - канатлы фәрештә, аның роллары Алла
мәрхәмәтлелегендә булырга тиеш (Чыгыш 25: 18-20; Йәзәкил 28: 14,16).
Люсифер нигездә камил итеп барлыкка китерелгән (Йәзәкил 28:15 ка) һәм сөйкемле зат (Йәзәкил
28:17 ка). Ләкин бу камиллек дәвам итмәде (Йәзәкил 28:15).
Алла Люсиферны һәм фәрештәләрне барлыкка китерде, ләкин, билгеле бер мәгънәдә, аларда
характер барлыкка килгәнче аларның иҗаты тулы булмаган. Хәзер Алла характерны бер мизгелгә
кертә алмый - әгәр шулай эшләсә, ул ниндидер "компьютер белән идарә итүче" робот ясар иде. Бу
рухи затларга да, кешеләргә дә кагыла.
Әгәр дә Алла гадел характерны бер мизгелдә яратса, бернинди персонаж да булмас иде, чөнки
характер - аерым шәхеснең, шәхеснең, аның хакыйкатьне белүенә һәм үзенеке итү сәләте. карар,
һәм начарлык урынына дөреслеккә иярү. Createdәм барлыкка китерелгән шәхес бу карарны кабул
итәргә тиеш. Башка сүзләр белән әйткәндә, шәхес, кеше яки фәрештә, үз иҗатында өлеше бар.
Күпчелек кеше моны тулысынча аңлаганга, бу сер.
Зинһар, аңлагыз , Изге Язмалар шуны күрсәтә: Гадән бакчасында булган вакыйгага кадәр, Шайтан
«үз юлларында камил» булган (Йәзәкил 28: 11-15а), ләкин соңыннан ул горурлыкка һәм
явызлыкка бирелде һәм аны ташлады. җир (Йәзәкил 28: 15б-17; Ишагыйя 14: 12-14). Ул гадел
характерны дөрес төзү урынына Аллага дошман булды (Шайтан дошман дигәнне аңлата).
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Аның фетнәсе Яратылыш 1: 1 тә барлыкка килгәннән соң хаос барлыкка килүенең бер сәбәбе иде,
һәм Яратылыш 1: 2 дә җир «чүлгә» әйләнде (ISV, GNB). Шуңа күрә Алла "җирнең йөзен яңартырга"
китте (Мәдхия 104: 30), ул "яңадан барлыкка китерү" вакытында эшләгәнне үз эченә алган
(Яратылыш 1: 3-31; 2: 1-3).
Ни өчен бу мөһим?
Яңарту ("яңадан булдыру") шуны күрсәтә: Алла шайтан юк итә алганны төзәтә ала. Изге Язма шуны
күрсәтә: киләчәктә Алла моны эшләргә ниятли (мәсәлән, Акт 3: 19-21; Ишагыйя 35: 1-2).
Ләкин тагын бер кат уйлап карагыз, Изге Язмаларда Люсифер «камиллек мөһере, зирәклек белән
тулы һәм матурлыкта камил» (Йәзәкил 28:12).
Фәрештә буларак, Люсиферга физик ризык кирәк түгел.
Люсиферның барысы да бар иде.
Шулай да, ул гөнаһ эшләде (2 Питер 2: 4 тәге башка фәрештәләр кебек) һәм аның белән
фәрештәләрнең өчтән берен җиргә тартты (Ачылыш 12: 4) (фәрештәләрне соңрак Алла халкы 1
Коринфлыларга 6 буенча хөкем итәчәк: 3).
Люсифер һәм аның фетнәсе шуны күрсәтте: хәтта "бар булган" җан ияләре дә начаррак эшләргә
тырыша ала. Соңрак, ул "бар булган" беренче кешеләрне дә Аллага каршы баш күтәрергә
ышандырды (Яратылыш 3: 1-6).
Димәк, бу шуны күрсәтергә ярдәм итә: Алла кешеләргә кирәк булганның барысын бирсә, ярлылык
булмасын өчен, Алла характеры булмаса, кешеләр үзләре һәм башкалар өчен проблемалар
тудырырлар.
Ни өчен Алла Шайтанны алдарга рөхсәт итә ?
Шайтан фетнәсе Алла планын боздымы?
No.к.
Ләкин Изге Язмаларда Шайтан, «һава көче кенәзе» (Эфеслеләргә 2: 2) аның эгоистик һәм
тыңламаучан хәбәрен күрсәтми? Иблис кешелекнең күпчелеген «бу чор алласы» дип
«сукырламады» (2 Көринтлеләргә 4: 4)?
Әйе һәм әйе.
Изге Язмаларда Шайтан Иблис «бөтен дөньяны алдый» дип өйрәтелмиме (Ачылыш 12: 9)?
Әйе.
Алайса, ни өчен Алла Шайтанга һәм аның җеннәренә кешеләрне алдарга һәм җирдә башка
проблемалар тудырырга рөхсәт итте?
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Моның ике сәбәбе бар.
Рәсүл Паул безнең вакытны "хәзерге явыз чор" дип атады (Гәләтиялеләргә 1: 4), бу киләчәкнең
яхшырак чорын аңлата.
Ләкин ни өчен Шайтанга безнең чорда берәр көч алырга рөхсәт ителә, чөнки ул элек Аллаһыны
кире какты?
Шайтанның тәэсире безгә дәресләр алырга ярдәм итә, еш кына характерны булдыра, ул
булмаганга караганда тизрәк. Тизрәк, шуңа күрә без каршы тору аша гадел характерны җиңә
алабыз һәм дөрес булмаган юл җимешләрен тиз күрә алабыз. Син гөнаһка каршы торган саен рухи
яктан ныгыасың.
Кайвакыт авыр булса да, бу тизләнеш гомуми газапларга китерә.
Моны ачыкларга ярдәм итүче берничә әйберне карап чыгыйк.
Көмер кисәге кебек углеродны карагыз. Ул чагыштырмача җиңел аерылырга мөмкин, ләкин
чиктән тыш басым астында ул табигый матдәләрнең иң катысы булган бриллиантка әйләнергә
мөмкин. Шулай итеп, көчсезләр басым аша көчле була. Библия өйрәтә, христианнар, дөньяда
зәгыйфь булса да (1 Көринтлеләргә 1: 26-29), 1 Көринтлеләргә 3:12 тә чистартылган алтын, көмеш
яки кыйммәтле ташлар кебек чиста булырга тиеш.
Алга таба, сез күтәрә алмаган авыр әйберне җиңәргә телисез. Сез авыр әйберне карый аласыз,
ләкин бу аны хәрәкәтләндермәячәк. Сез көненә егерме минут яки аннан да күбрәк кулларыгызны
бөгеп куя аласыз, һәм бу сезнең кулларыгызны бераз ныгытырга мөмкин, ләкин артык түгел - яисә
үзгәрүләр өчен еллар һәм еллар кирәк булыр.
Яисә сез авыр авырлыклар белән эш итә аласыз. Аларны күтәрү кулларыгызны күтәрүдән авыррак
булыр иде.
Ләкин, авырлык күтәрү кулларыгызны бөгеп кенә калмыйча, бу төр күнегүләр шулай ук кулыгызны
ныгыту өчен кирәкле вакытны кыскартачак.
Хәзер моны карап чыгыйк:
1962-нче елда Виктор һәм Милдред Гертцель 413 "танылган һәм гаҗәеп сәләтле кешеләр"
турында Cradles of Eminence дип аталган ачык тикшерү бастырдылар. Алар шундый
бөеклекне нәрсә китергәнен, бу күренекле кешеләрнең бөтен тормышында нинди уртак
җепнең булачагын аңларга тырышып еллар үткәрделәр.
Гаҗәп, иң күренекле факт - аларның барысы да диярлек 392, кем булулары өчен бик
катлаулы киртәләрне җиңәргә туры килде. (Изге тир, Тим Хансель, 1987, сүз китаплары
нәшер итүчесе, 134 б.)
ни өчен шайтан барлыгы белән нинди бәйләнеше бар?
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Иблискә кешелекне вәсвәсәгә бирергә рөхсәт итү, безнең кимчелекләрне җиңеп, Алла ярдәме
белән гадел холык үстерә алу процессын тизләтә (Филиппуйлыларга 4:13; Ягъкуб 4: 7). Ахыргы
нәтиҗәсе - кешеләр тизрәк һәм иң аз газаплар белән җиңә алачаклар (елау 3:33; 1 Питер 4: 12-13 ;
3 Яхъя 2).
Әгәр дә Алла сезне бу чорда чакырса, ул сезгә Шайтан вәсвәсәсенә бирелмәячәк яки сез эшли
алмаган төрле нәфесләр белән (1 Көринтлеләргә 10:13).
Шайтанга һәм төрле вәсвәсәләргә каршы тору сезне рухи яктан ныгыта (Ягъкуб 1:12, 4: 7) һәм сезгә
киләчәктә башкаларга булышырга ярдәм итәчәк (1 Яхъя 4:21 ка). Шайтан сезнең Алла сүзенең
дөреслегенә ышануыгызны теләми.
Хакыйкать сере
Кембридж сүзлеге «хакыйкатьне» түбәндәгечә билгели:
хакыйкать ситуация, вакыйга яки кеше турында реаль фактлар:
Хакыйкать - чыннан да төгәл нәрсә. Шулай да, фәлсәфәчеләр, гади кешеләр, лидерлар күптән
хакыйкать турында уйланалар.
Шулай итеп, әйдәгез, Кембридж сүзлегенең «формаль» хакыйкатьне ничек билгеләгәненә
игътибар итик:
күпчелек кеше дөрес дип саный торган факт яки принцип:
Ләкин югарыда әйтелгәннәр һәрвакыт дөрес түгел. Күпләр моны күптән аңлыйлар. Шулай да,
күпләр “формаль” хакыйкатьне саныйлар һәм реаль хакыйкать кебек абсолютларны кабул
итмиләр. Ләкин ышанулар, индивидуаль яки коллектив, еш кына дөрес түгел. Библия кешеләргә,
чынлап та, Алла турында киңәш бирүчеләргә кисәтә (Ишагыйя 30: 1; 65: 12б). Гөнаһ - фактор
(Ишагыйя 59: 2а белән).
Гайсә белән сөйләшкәндә, Рим префекты Понти Пилат хакыйкать турында сорады:
37

Шуңа күрә Пилат Аңа: - Син патшамы?

Гайсә җавап бирде: "Сез мине патша дип дөрес әйтәсез. Шуңа күрә мин тудым, һәм шуның
өчен мин хакыйкатькә шаһитлек бирер өчен дөньяга килдем. Хакыйкатьтә булган һәркем
минем тавышымны ишетә. ”
38

Пилат Аңа: - Нәрсә ул хакыйкать? Бу сүзләрне әйткәч, ул яһүдләр янына китте һәм аларга:
"Мин аңарда бернинди гаеп тапмыйм", - диде. (Яхъя 18: 37-38)
Пилат, күрәсең, хакыйкать турында күп дәлилләр ишеткән һәм аны беркем дә дөрес билгели
алмый дигән нәтиҗәгә килгән.
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Гайсә Пилатның соңгы соравына җавап бирмәсә дә, Пилат җавап көтмәгән кебек. Ләкин Гайсә,
хакыйкатьтәгеләр Аны ишетәчәк, диде.
Пилат белән очрашыр алдыннан, Яхъя Гайсәнең хакыйкатьне әйткәнен язган:
17

Аларны хаклыгың белән изгеләндер. Синең сүзең - хакыйкать. (Яхъя 17:17)

Библия шулай ук Алла ялганлый алмый дип өйрәтә (Еврейләргә 6:18, Титуска 1: 2).
Шуңа күрә, Алла әйткәннәрнең барысы да хакыйкать дигән нәтиҗә ясарга мөмкин.
Хәзер, бу, бигрәк тә Изге Язмаларны дөрес дип кабул итүчеләр өчен, түгәрәк фикерләү булып
саналачак. Ләкин, сез Алла барлыгын һәм аның сүзенең дөреслеген исбатлагач (һәм бездә Алла
барлыгы логик һәм исбатлаучы Гайсә кебек китаплар бар), димәк, Алла сүзе дигән нәтиҗә ясау
логик. дөреслекне бәяләү өчен стандарт.
Ялган - хакыйкатькә каршы торган нәрсә. Шуңа күрә каршылыклы нәрсә Алланың оригиналь
рухландырылган сүзе белән, күпме кеше аңа ышанса да, дөрес түгел.
Күпләр "вөҗданнары белән җитәкчелек итсеннәр" дип саныйлар. Ләкин Алла Рухы булмаса,
кешелек акыл хакыйкатьне тиешенчә аңлый алмый (1 Көринтлеләргә 2:14), чөнки йөрәк бик явыз
була ала (Иремия 17: 9).
Гайсәнең шулай ук әйткәнен искә төшерик:
4

... "Язылган:" Кеше икмәк белән генә яшәмәячәк, ә Алла авызыннан чыккан һәр сүз белән
яши ". (Маттай 4: 4)
Кешеләр Алла яраткан әйберләрдән икмәк җитештерәләр. Ләкин яшәүнең чын юлы - Алла сүзенә
иярү.
Рәсүл Паул болай дип язган:
13

Шуңа күрә без дә Аллага туктаусыз рәхмәт әйтәбез, чөнки сез бездән ишеткән Алла сүзен
кабул иткәндә, сез аны кешеләр сүзе түгел, ә хакыйкатьтә, Алла сүзе кебек кабул иттегез.
Сездә ышанучылар эшли. 14. Сез, кардәшләр, сез Гайсә Мәсихтә Яһүдиядә булган Алла
чиркәүләрен үрнәк итеп алдыгыз. (1 Тессалуникәлеләргә 2: 13-14а).
7

... хакыйкать сүзе, (2 Көринтлеләргә 6: 7)
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Аңа таяндыгыз, хакыйкать сүзен ишеткәч, котылуыгыз турында Яхшы хәбәр.
(Эфеслеләргә 1:13)
5

... сезнең өчен күктә куелган өмет, сез моны элек Инҗилнең дөреслеге сүзендә
ишеткәнсез (Көлессәйлеләргә 1: 5)
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Хакыйкать күпчелек өчен сер , чөнки күбесе Аллаһының чын сүзенә тулысынча ышанмыйлар
(Көлессәйлеләргә 1: 5, -6 , 25 -27; 1 Тессалуникәлеләргә 2:13) һәм яхшы хәбәрнең күп өлешен
аңламыйлар. котылу. Күпчелек кеше бүтән кешеләргә ышана, алар үзләрен Шайтан алдаганнар
(Ачылыш 12: 9). Гайсә болай диде:
8

"Бу кешеләр авызлары белән Миңа якынлашалар, иреннәре белән мине хөрмәт итәләр,
ләкин йөрәкләре Миннән ерак. 9 Алар бушка Миңа табыналар, Кешеләрнең әмерләрен
өйрәтәләр. (Маттай 15: 8-9)
Алла сүзенә караганда башка кешеләргә күбрәк ышану буш гыйбадәткә китерә һәм кешеләрне
хакыйкатьтән ераклаштыра.
Шулай да, хакыйкатьне белеп була.
Рәсүл Яхъя язган:
31

Шуннан соң Гайсә үзенә ышанган яһүдләргә әйтте: "Әгәр дә сез Минем сүземдә
торсагыз, сез минем шәкертләрем. 32 Сез хакыйкатьне белерсез, һәм хакыйкать сезне азат
итәр ». (Яхъя 8: 31-32)
46

... theәм мин дөресен әйтсәм, нигә сез миңа ышанмыйсыз? 47 Алладан килгән кеше Алла
сүзләрен ишетә. Шуңа күрә сез ишетмисез, чөнки сез Алладан түгел. (Яхъя 8: 46-47)
37

... Мин хакыйкатькә шаһитлек бирер өчен дөньяга килдем. Хакыйкатьтә булган һәркем
минем тавышымны ишетә (Яхъя 18:37).
6

Әгәр дә без аның белән аралашабыз һәм караңгылыкта йөрсәк, без ялганлыйбыз һәм
хакыйкатьне кулланмыйбыз. 7 Ләкин без яктылыкта булган кебек йөрсәк, без бер-беребез
белән аралашабыз, һәм Аның Улы Гайсә Мәсихнең каны безне барлык гөнаһлардан
чистарта. (1 Яхъя 1: 6 - 7)
4

"Мин аны беләм" диюче һәм Аның әмерләрен үтәмәгән кеше ялганчы, һәм хакыйкать
аңарда түгел. 5 Ләкин кем Аның сүзен тотса, анда Алла мәхәббәте камилләшә. Моның
белән без Аңарда икәнебезне беләбез. 6 Аңарда торам диюче үзе йөргән кебек йөрергә
тиеш. (1 Яхъя 2: 4-6)
18

Балаларым, әйдәгез сүздә дә, телдә дә түгел, ә эштә һәм хакыйкатьтә яратыйк. 19 thisәм
шуның белән без үзебезнең хакыйкатьтә икәнебезне беләбез, һәм йөрәкләребезне Аның
алдында ышандырачакбыз. (1 Яхъя 3: 18-19)
3

Чөнки кардәшләр килеп, сездә булган хакыйкать турында шаһитлек биргәндә мин бик
шатландым. 4 Минем балаларымның хакыйкатьтә йөргәннәрен ишетүдән зуррак
шатлыгым юк. (3 Яхъя 3-4)
Изге Язмаларда әйтелгәннәргә карамастан, хакыйкатьнең Алла сүзе булуы һәм Аллага
буйсынучылар яхшырак аңлавы арасындагы бәйләнеш күпләр өчен сер булып кала.

22

Джон шулай ук түбәндәгеләрне язган:
3 ... Синең юлларың гадел һәм хак, әй изгеләр патшасы! (Ачылыш 15: 3)
бару безгә хакыйкатьне яхшырак аңларга ярдәм итә.
Христианнар буларак, Алла сүзе белән изгеләндерелгән (Яхъя 17:17), без "хакыйкать сүзен дөрес
бүлергә" тиеш (2 Тимутегә 2:15), шул ук вакытта " дөньяви һәм буш сөйләшүдән" сакланырга,
чөнки ул алга таба китерәчәк динсезлек ”(2 Тимутегә 2:16). Димәк, без дөнья диннәре белән
компромисслардан сакланабыз.
Ләкин фән, күп пандиглар әйтүенчә, Библиягә каршы килсә, нәрсә эшләргә?
Яхшы, "Алла хак булсын, ләкин һәрбер кеше ялганчы" (Римлыларга 3: 4). Алла сүзенә ышан.
Яңа Васыять заманында да хатаны «фән» дип атаганнар бар иде. Игътибар:
20

Әй, Тимуте, үзеңә тугры булганны сакла, пычрак һәм буш сүзләрдән саклан, һәм фәнгә
каршы килүдән саклан:
21

Кайберәүләр иман турында ялгыштылар. (1 Тимутегә 6: 20-21)

Шулай итеп, хакыйкатькә каршы булган интеллектуаль лидерлар белән алданган Мәсихне дәгъва
итүчеләр бар.
Рәсүл Яхъя язарга рухландырылган:
26

Бу әйберләрне мин сезне алдарга теләүчеләр турында яздым. (1 Яхъя 2:26)

Төрле галимнәр алдадылар һәм / яки аларда Алла сүзе белән риза булмаган фактлар бар дип
уйладылар. Аларның ялгыш мәгълүматлары өчен егылмагыз.
Алла бар (детальләр өчен бушлай китапны карагыз, ccog.org сайтында: Алла барлыгы логикмы?)
Һәм аның сүзе хакыйкатькә таянырга мөмкин. Библия кисәтә: "[c] кешегә ышанган кеше" (Иремия
17: 5).
Рәсүл Паул Тимутегә кайберәүләр турында түбәндәгеләрне язган:
7

һәрвакыт өйрәнә һәм беркайчан да хакыйкатьне белә алмый. 8 Хәзер Янн һәм Джамбрес
Мусага каршы торгач , алар да хакыйкатькә каршы торалар: бозык акыллы кешеләр,
иманны хупламыйлар; 9 ләкин алар алга китмәячәкләр, чөнки аларның ахмаклыгы
барысына да ачык булачак (2 Тимутегә 3: 7-9)
Күпләр үзләрен өйрәнәләр һәм хакыйкать белән кызыксыналар, ләкин күбесе чынбарлыкка
каршы торалар.
Хакыйкать ахыр заманда иң аз товар дип алдан әйтелгән иде:
23

12

Әйе, һәм Гайсә Мәсихтә Алладан куркып яшәргә теләүчеләр эзәрлекләнәчәк. 13 Ләкин
явыз кешеләр һәм ялганчылар начаррак, начаррак булырлар, алданырлар һәм
алданырлар. 14 Ләкин сез үзегез өйрәнгән һәм ышандырган нәрсәләрдә дәвам итергә тиеш, аларны кемнән
өйрәнгәнегезне (2 Тимутегә 3: 12-14)
Әгәр дә сездә "хакыйкатьне ярату" җитәрлек булса ( 2 Тессалуникәлеләргә 2:10), һәм сез моны
эшләсәгез, сез алдаучы зур алдаудан котылырга мөмкин ( 2 Тессалуникәлеләргә 2: 7-12). бөтен
җиргә килә торган куркыныч «сынау сәгате» (Ачылыш 3: 7-10).
Ял сере
Ял итү сер булып күренмәсә дә, күпләр өчен шулай булып чыкты.
Изге Язмаларда Алла җиденче көнне фатихалаганы күрсәтелә (Яратылыш 2: 2-3). Изге Язмаларда
Алла кеше сайлау көнен фатихалаган дип өйрәтелми. Кешеләр «кешеләргә түгел, ә Аллага
буйсынырга тиеш» (Рәсүлләр 5:29).
Алла кешеләргә атна саен физик тәнәфес бирде. Кешеләр аны саклар өчен, ул ризыклар әзерли
(Чыгыш 16: 5; Левит 25: 18-22).
Күпләр, озакламый, җиде урынга алты көн эшләп күбрәк эшли алуларын аңлап гаҗәпләнәләр.
Ләкин бу дөрес.
Кешеләр шигырьләрне аңламаганга, бу күпчелек өчен сер.
Алла Йәзәкил пәйгамбәрне язарга рухландырды:
26

Аның руханилары Минем канунымны боздылар һәм минем изге әйберләремне
пычраттылар. алар изгеләр белән пычракларны аермыйлар, пычраклар белән пычраклар
арасында аерманы белдермиләр. Алар минем күзләремне Шимбә көненнән яшерделәр,
шуңа күрә мин алар арасында пычранам. (Йәзәкил 22:26)
Күпчелек дин әһелләре Алла канунын бозалар һәм шимбә көненә бәйле күзләрен яшерделәр.
Минем Шимбә атналык Шимбә көненә, шулай ук еллык Шимбә көненә сылтама булып тора, алар
шулай ук Аллаһының Изге Көннәре дип тә атала. Шимбә - физик ял итү / торгызу һәм рухи яңару
вакыты.
Sevenиде көнлек атналык рәсемнәр, Алла кешеләргә үз эшләрен башкарырга һәм җиденче көнне
ял итәргә биргән кебек, Алла кешелеккә алты «мең ел» биргән ( Мәдхия 90: 4; 2 Питер 3: 8 ка)
кешелек эшләрен эшләгез, ләкин аннан соң меңьеллык патшалыкта «җиденче мең көн» яшәргә
(Ачылыш 20: 4-6 ка карагыз).
6000/7000 еллык план Яңа Васыять тәгълиматларына туры килә, «соңгы көннәрдә» ( Рәсүлләр 2:
14-17 ), ул Гайсәнең җирдәге хезмәтен тәмамлаганнан соң башланды ( Еврейләргә 1: 1-2 ). Алты
мең елның соңгы ике көне шул атнаның соңгы көннәре булыр иде.
Яһүд традициясе буенча, бу 6000 еллык идея беренче тапкыр Ильяс пәйгамбәр мәктәбендә
укытылган ( Бабил Талмуд: hedгары киңәшмә 97а).
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Икенче гасыр ахыры һәм өченче гасыр башында грек-рим изгеләре һәм епископлар Иреней кебек
(Иреней. Адверсус ) гереслар , V китап, 28 бүлек: 2-3; 29: 2) һәм Гипполит (Гипполит. Гексамеронда
, яисә Алты көнлек эш) шулай ук 6000-7000 елны аңладылар һәм өйрәттеләр, шулай ук атналык
шимбә меңьеллык ялны сурәтләделәр (меңнең җиденчесе).
Ләкин IV гасырда император Константин күтәрелгәч, күпләр моны укытуны туктаттылар. Беренче
ышанулар турында күбрәк бушлай китапта табып була, ccog.org сайтында , оригиналь католик
чиркәвенең ышанулары .
Грек-рим католиклары рәсми рәвештә 6000 еллык тәгълиматны укытмасалар да, Алла бу 6000 ел
эчендә Иблискә һәм кешелеккә дөрес булмаган юлны сайларга рөхсәт итте, гомуми газапларны
киметү һәм барлык кешеләрне камилләштерү процессының өлеше. Аны тыңлар - бу заманда да,
киләчәктә дә.
Нигә 6000 ел?
Күрәсең, Алла кешеләргә иң яхшы дип уйлаган төрле тормыш рәвешләрен сынап карау өчен
җитәрлек вакыт булыр, һәм Адәм белән Хаувадан бирле берничә буын бу мөмкинлеккә ия. Шулай
итеп, меңләгән еллар дәвамында кешеләр соңрак Гыйбрәтле сүзләр 14:12 һәм 16:25 тә: "Кешегә
дөрес булып күренгән юл бар, ләкин аның ахыры - үлем юлы", - дигән сүзләрне яхшырак күрә
алырлар иде . дөрес.
Алла бу 6000 ел азагында бу дөньяның начарланачагын белә иде, "ул көннәр кыскартылмаса, бер
кеше дә котылмас иде" (Маттай 24:22).
6000 елдан соң, Гайсә кайтачак, изгеләр терелтеләчәк, планетада тормыш котылачак , һәм Алла
Патшалыгының меңьеллык өлеше урнаштырылачак (Ачылыш 20: 4-6 ка)
Бу күпчелек өчен сер булып тоелды.
Ишагыйя язган нәрсәгә игътибар итегез:
11

Чөнки иреннәре һәм башка теле белән ул бу кешеләргә сөйләр, 12 Ул кемгә әйтте: "Бу сез арыганнарны ял итәр өчен", һәм "Бу көч бирә"; Ләкин алар ишетмәделәр. (Ишагыйя 28:
11-12)
Алла ял итәргә вәгъдә бирә, ләкин "иреннәрне һәм башка телне" - дөрес булмаган тәгълиматлар
һәм тәрҗемә проблемалары аркасында - күбесе Алла биргән атна саен бирелгән ялны кабул итми.
Еврейләргә Яңа Васыять китабында ике төрле грек сүзе кулланыла һәм еш кына инглизчә «ял» дип
тәрҗемә ителә. Инглиз теленә тәрҗемә ителгән, алар катапаузис һәм сабантуй . Күпчелек
тәрҗемәчеләр бу сүзләрнең икесен дә бер үк итеп тәрҗемә иткәнгә, күпләр буталдылар.
Саббатизмос Еврейләргә 4: 9 да кулланыла, ә катапаус Еврейләргә 4: 3 кебек урыннарда
кулланыла.
Киләчәктә "ял итү" аркасында ( катапаусис ) - Алла Патшалыгы - рухи Израиль керергә тиеш
(Еврейләргә 4: 3), алар өчен сабантуйлар кала - Шимбә көнен саклап калу (Еврейләргә 4: 9) ).
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Димәк, христианнар Алла Патшалыгының киләчәктә «ял итүләренә» керәчәкләр, хәтта алар атна
саен шимбә ялын көтәләр. Бу чорда Алла халкы Алла кебек үк тырышып ял итәргә тиеш
(Еврейләргә 4: 9-11а), "берәү дә тыңламаучанлык үрнәге буенча егылмасын өчен" (Еврейләргә 4:
11б).
Дин укытучылары Алла Шимбә көненә туры килмәү һәм «күзләрне яшерү » аркасында, күпләр
өчен библияле ял әле дә сер булып кала.
Гөнаһ сере
Күпчелек кеше гөнаһның нәрсә икәнлеген белмичә буталалар кебек.
Күпләр аны билгели алган кебек эш итәләр.
Шулай да, гөнаһны кешеләр түгел, ә Алла билгели.
Нәрсә ул гөнаһ?
Менә Изге Язмалар аны ничек аңлата:
4

Кем гөнаһ эшләсә, ул да канунсызлык эшли, һәм гөнаһ - канунсызлык. (1 Яхъя 3: 4)

4

Кем дә булса гөнаһ эшләсә , ул явызлык та эшли. гөнаһ - явызлык. (1 Яхъя 3: 4)

4

Гөнаһ кылган һәркем законны боза һәм чынлыкта гөнаһ - канунсызлык. (1 Яхъя 3: 4, Яңа
Васыять)
4

Кем гөнаһ эшләсә , ул шулай ук канунны боза, чөнки гөнаһ - канун бозу. (1 Яхъя 3: 4)

Нинди закон?
Алла кануны, аның сүзендә (Мәдхия 118: 11 ка), һәм ул Ун әмерне үз эченә ала (1 Яхъя 2: 3-4;
Мәдхия 118: 172; шулай ук бушлай китапны карагыз, www. ccog.org, исеме: Ун әмер: Декалог,
Христианлык һәм astанвар ).
Беркем дә гөнаһ эшләргә мәҗбүр ителмәсә дә, Изге Язмаларда барысы да гөнаһ эшләгән дип
әйтелә (Римлыларга 3:23).
Ни өчен кешеләр гөнаһ эшлиләр?
Хаува белән Адәм гөнаһ эшләгән бер үк сәбәп аркасында. Алар Шайтан һәм / яки аларның
нәфесләре белән алданганнар.
Шайтан бөтен дөньяны алдады (Ачылыш 12: 9). Ул бөтен кешелеккә тәэсир итәр өчен һәм алдау
өчен барлык явыз уйларны кулланды. Шайтан үзенең фәлсәфәсен еракларга таратты (Эфеслеләргә
2: 2 ка) - бушлыкка, нәфескә һәм комсызлыкка мөрәҗәгать итеп.
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Соңгы евангелист Лерой Неффтан түбәндәгеләргә игътибар итегез:
Безнең һәрберебез кечкенәдән үк бу мәкерле бомбардировщикка көйләнгән. Шайтан бу
ысулны дөрес булмаган уйлар кертү өчен кулланган, һәм ул әйләнә-тирә мохитне һәм
шартларны кулланып, безгә Адәм белән Хаува кебек дөрес карар кабул итәр өчен тәэсир
итә.
Без тугач, бездә Аллага һәм аның камил юлына карата нәфрәт һәм дошманлык юк иде. Без
хәтта Алла барлыгын, яисә аның безнең өчен дөрес юл барлыгын белми идек. Ләкин
вакытында без дә Шайтан белән бер үк караш үстердек, эгоизм, комсызлык һәм нәфес,
һәм үз юлыбызны теләү.
Бәләкәй чакта без Мәсих сөйләгәннәргә охшаган булыр идек (Маттай 18: 3, 4). Алар
басынкы һәм өйрәтүче булганнар - Шайтан һәм аның җәмгыяте тарафыннан әле
алданмаганнар. …
Кешеләрнең кайгы-хәсрәтләре, бәхетсезлеге, газаплары һәм газаплары турыдан-туры
гөнаһның нәтиҗәсе булып килде - Аллаһының рухи һәм физик законнарын бозу. Бәхет һәм
тулы мул тормыш - Алла Канунына буйсынуның автоматик нәтиҗәләре. (Нефф Л. Гөнаһ
турында. Иртәгәге Дөнья журналы. Апрель 1972)
Jesusәм Гайсә безнең барлык гөнаһларыбыз өчен үлсә дә, гөнаһның бәясе бар. Озак сроклы бәя бу гөнаһ кылучының тискәре йогынтысына һәм кешенең тагын да яхшырак эшләргә
мөмкинлегенә. Шулай итеп Хәзер гөнаһ эшләү сезнең өчен (яки башкалар өчен) яхшы дип
уйламагыз, ләкин барысы да үз гөнаһларыннан сабак алырлар дип өметләнәбез (2 Питер 2: 18-20
ка), аларны таныгыз (1 Яхъя 1: 9), һәм алардан тәүбә итегез ( акт 2: 37-38 ка).
Дөрес булмаган тәгълиматлар һәм гореф-гадәтләр аркасында күпләр бу чорда гөнаһны
танымыйлар.
Рәсүл Паул болай дип язган:
7

Чөнки канунсызлык сере эшли; хәзерге вакытта аны тыя торган берәү бар, ул арасыннан
киткәнче. 8 Шуннан соң канунсыз кеше ачылачак, аны Раббы Гайсә авызы сулышы белән
ашар һәм аның килүе белән юкка чыгарыр, 9 килүе Шайтан эше буенча, бар көчендә һәм
билгеләрендә. , һәм ялган могҗизаларында, 10 һәм һәлак булганнарга явызлыкның һәр
алдавында, алар котылу өчен хакыйкать мәхәббәтен алмады. 11 Шуңа күрә, Алла аларга
ялганга ышаныр өчен, аларга алдану эше җибәрер, 12 хакыйкатькә ышанмаган, ләкин
гаделсезлек белән ләззәтләнүчеләрнең барысы да хөкем ителсен өчен. (2
Тессалуникәлеләргә 2: 7-12).
"Канунсызлык серенең" бер өлеше ("явызлык сере") күпләргә гөнаһ турында хакыйкать
өйрәтелмәгән һәм / яки Гайсә заманындагы фарисейләр кебек Алла кануннары турында
уйланырга һәм алар урынына дөрес булмаган традицияләрне кабул итәргә өйрәтелгән. (Маттай
15: 1-9 ка карагыз). Хакыйкатьне җитәрлек яратмаган кешеләр бу чор ахырына якынлашканда
рәхимсез рәвештә алданырлар.
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Изге Язмаларда: "Алданмагыз, яраткан кардәшләрем" (Ягъкуб 1:16).
Шулай да, без кешеләр үзебезне алдыйбыз (аеруча Шайтан йогынтысы белән) һәм адашу
омтылышларыбызны аңламыйбыз.
Рәсүл Ягъкуб вәсвәсә һәм гөнаһ турында түбәндәгеләрне аңлатты:
12

Вәсвәсәгә түзгән кеше бәхетле. чөнки ул хупланганнан соң, ул үзен яратучыларга Ходай
вәгъдә иткән тормыш таҗын алачак. 13 Вәсвәсәгә дучар булганда беркем дә әйтмәсен:
"Мин Алла тарафыннан сынала"; чөнки Алла явызлык белән вәсвәсәгә бирелми, һәм Ул үзе
беркемне дә вәсвәсәгә бирми. 14 Ләкин һәрберсе үз теләкләре белән тартылып, вәсвәсәгә
бирелсә . 15 Аннары, теләк тугач, ул гөнаһ тудыра; гөнаһ, үсеп җиткәч, үлем китерә. (Ягъкуб
1: 12-15)
Вәсвәсәгә каршы тору өчен, аңыңа кергән ялгыш уйны чыгару, акылыңны яхшы уйлар белән
тутыру (Филиппуйлыларга 4: 8) һәм Аллага таба борылу.
Алла һәм Аның Сүзе турында уйлардан яхшырак нәрсә бар? Әгәр дә сез Шайтанга дөрес каршы
торсагыз, Изге Язмаларда ул качачак дип әйтелә (Ягъкуб 4: 7).
Каршылык сезне рухи яктан ныгыта, гөнаһ белән шөгыльләнү сезне зәгыйфьләндерә.
Гөнаһ, ышанырга теләүчеләр өчен безгә Аллага һәм Аның юлларына мохтаҗ икәнебезне
күрсәтергә ярдәм итә.
Алла Шайтан алдавының йогынтысын, шулай ук кеше теләкләрен аңлады, һәм моны исәпкә алып
котылу планын эшләде (моның турында тулырак мәгълүмат өчен бушлай онлайн китапны карагыз:
Коткаруның универсаль тәкъдиме. Апокатастаз: Алла булдыра аламы? Киләчәк заманда
югалганнарны коткар? Йөзләгән шигырьләр Алла коткару планын ачалар ).
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3.

Тӗнче тӗнӗсене мӗне вӗрентеҫҫӗ?

Төрле диннәрдә барлыкка китерүнең максатлары турында ышанулары бар. Шулай итеп, әйдәгез
Көнчыгыш һәм Көнбатыш диннәренең кайбер сүзләрен карыйк.
Ләкин башта әйдәгез, атеистларны карыйк. Атеистлар кешеләрнең ниндидер максатлары бар дип
ышанмыйлар, бәлки ләззәтләнү яки шәхси тормышка ашыру.
Кайберәүләр бар (алар үзләрен атеист дип санамыйлар яки санамыйлар), әгәр кешеләр аз булса,
яхшырак булыр дип ышаналар:
Анти-натализм - кеше тормышы объектив һәм мәгънәсез дигән ышану. The Guardian
аңлатканча, анти-наталистлар кеше репродукциясенең кеше җәмгыятенә нигезсез зыян
китерүен бәхәсләшәләр (бу уйлау белән башланырга тиеш түгел) һәм планета. Моннан
тыш, ата-аналар әхлакый җинаятьтә гаепле, аларның яшәвенә риза булмаган балаларга. …
анти-наталистлар еш кына аларның кеше тормышының мәгънәсезлегенә ышанулары кеше
тормышына карата кызгану белән эшләнгән дип әйтәләр…
анти-наталистлар кешелекне юкка чыгаруны тәэмин итеп, зыяннан сакларга телиләр ...
Нигездә, анти-наталистлар кешеләрнең яхшылыкка караганда күбрәк зыян китерүләренә
ышаналар, тормыш авыр, һәм шулай итеп кешеләр дөньяга күбрәк кешене китерергә тиеш түгел,
чөнки моны эшләү гомуми газапларны һәм газапларны арттырачак.
Ләкин, алар кеше кыйммәте турында хата.
Кешеләрнең кадере бар. Әм газаплар булганда, кешеләр үз өлешләрен кертергә һәм булышырга
тиеш булганнар. Тормышның мәгънәсе бар.
Хәзер, әйдәгез, индуизмның кешелек максаты турында нәрсә сөйләгәнен карыйк.
Мәгълүм булганча, бер миллиардтан артык индус бар. Менә шул ышануның ышанулары турында
мәгълүмат:
Индуизм буенча тормышның мәгънәсе (максаты) дүрт тапкыр: Дхармага, Артага , Камага
һәм Мокшага ирешү. Беренче, дарма, яхшы һәм гадел эш итүне аңлата. ... Индуизм буенча
тормышның икенче мәгънәсе - Арта , ул кеше тормышында байлыкка һәм муллыкка
омтылуны аңлата. ... Индус тормышының өченче максаты - Каманы эзләү. Гади сүзләр
белән әйткәндә, Кама тормыштан ләззәт алу дип билгеләнергә мөмкин. Индуизм буенча
тормышның дүртенче һәм соңгы мәгънәсе - Мокша, мәгърифәтчелек. Тормышның иң
катлаулы мәгънәсенә ирешү өчен, Мокша шәхесне бер гомергә генә башкарырга мөмкин
(сирәк) яки берничә кирәк булырга мөмкин. Ләкин ул тормышның иң мөһим мәгънәсе
булып санала һәм реинкарнациядән азат итү, үз-үзеңне аңлау, мәгърифәтчелек яки Алла
белән бердәмлек кебек бүләкләр тәкъдим итә . ( Сивакумар А. Индуизм буенча
тормышның мәгънәсе, 2014 елның 12 октябре)
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Шулай итеп, индуизм гадел яшәргә омтылырга, муллык эзләргә, тормыштан ләззәтләнергә һәм
мәгърифәтчелеккә ирешергә өйрәтә, мин ишеткән һинд сүзләре буенча, шулай ук тәңречелекне
дә үз эченә ала. Бу индуизм ышанулары Изге Язмаларга туры килә алса да, ни өчен беренче
чиратта тормыш булырга тиешлеген аңлатмыйлар.
Мәгълүм булганча, ярты миллиардтан артык буддистлар бар. Буддизм индуизмга караганда
башкача карашта:
Буддизм тормышның даими һәм абсолют мәгънәсе барлыгын кире кага, һәм тормышны
канәгатьләнерлек түгел (с. Дюха) һәм бушлык (с. Сунята). Ләкин, Будда тормышның
чагыштырмача әһәмиятен таныды, һәм тормышның бу чагыштырма һәм шартлы табигате
аша без универсаль хакыйкатькә ирешә алабыз һәм аңлый алабыз. Будда сөйләшүләре
буенча, безнең тормыш, һәм дөнья күтәрелү һәм төшү күренешләреннән башка нәрсә
түгел. Бу формалашу һәм бозылу процессы. (Тормышның нинди мәгънәсе бар?
Buddhanet.net, алынган 03/21/19)
Индуизмда күп илаһлар булса да, Буддизмда юк. , Әм, Алла булмаса, буддистлар (бүтән атеистлар
кебек) тормышның абсолют мәгънәсе юк дип дөрес әйтәләр.
Әгәр дә илаһи Рух бар икән, һәм әйе, моны раслау логик (моны раслаучы мәгълүмат булырга тиеш,
шулай ук ccog.org сайтында онлайн бушлай буклетны карагыз, Алла барлыгы логикмы? ), Димәк,
ул ясар иде . илаһи Барлыкка Китерүченең чын һәм мөһим максаты булганын күбрәк аңлау.
Хәзер буддизм да, индуизм да Карма дигән идеяны өйрәтәләр. Буддист чыганагыннан берничә
мәгълүмат:
Карма - әхлакый сәбәпләр законы. Карма теориясе буддизмда төп тәгълимат. ... Бу
дөньяда кешегә ни өчендер яки башка лаек булмаган бернәрсә дә булмый. ... Карма Пали
термины туры мәгънәдә эш яки эш дигәнне аңлата. Психик, телдән яки физик теләсә нинди
теләсә нинди эш, Карма дип санала. Ул "уй, сүз һәм эш" фразасына кертелгәннәрнең
барысын да үз эченә ала. Гомумән алганда, барлык яхшы һәм начар гамәлләр Карманы
тәшкил итә. Аның төп мәгънәсендә Карма барлык әхлакый һәм әхлаксыз теләкне аңлата. (
Саядав М. Карма теориясе. Buddhanet.net, алынган 07/22/19)
Библия "Карма" терминын кулланмаса да, кеше чәчкәнне урыр дип өйрәтә (Гәләтиялеләргә 6: 78). Ләкин буддизмнан аермалы буларак, Изге Язмаларда Алла әйберләрне җитәкли дип әйтелә (
Гыйбрәтле сүзләр 16: 9) , шуңа күрә ахыр чиктә аның ихтыярын кабул итүчеләр яхшы булыр
(Римлыларга 8:28 ка). Peaceәм тынычлыкның артуы бетмәс (Ишагыйя 9: 7).
Хәзер, шуны әйтергә кирәк: индуизм һәм буддизм дөньяның яхшырак булуын тели. Ләкин алар
Изге Язмаларның ничек булачагын аңламыйлар.
Буддистлардан аермалы буларак, мөселманнар кешеләр өчен максаты булган илаһи Барлыкка
Китерүчегә ышаналар. Мәгълүм булганча, 1,8 миллиард мөселман бар. Менә ни өчен Алла
кешеләрне барлыкка китергәнгә бәйле бер ислам карашы:
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Тәнебез, рухыбыз, Аллага табыну омтылышыбыз, һәм безнең яктылыгыбыз - кеше
камиллегенә ирешү өчен критик чаралар булып хезмәт итәр өчен турыдан-туры Алладан
җибәрелгән бүләкләр. Бу камиллек рухның җанлы сыйфатларыннан өстен булган якларны
үстерүдә, гыйбадәт кылуда торуыбызны һәм яктылыгыбызны чистартуда тора. Бу булганда,
кеше матур зат, һәм шулай итеп, илаһи мәхәббәтнең яраклы әйбере, чөнки Пәйгамбәребез
әйткәнчә : "Чыннан да, Алла матур һәм матурлыкны ярата." (Шакир А. Коръәндәге кеше.
Зайтуна көллияте журналы, 5 июнь, 2018)
Хәзер Гайсә камиллекнең максат булырга тиешлеген күрсәтсә дә (Маттай 5:48), югарыда
әйтелгәннәр ни өчен Алла кешеләрне барлыкка китергәнен аңлатмый. Ләкин, түбәндәге Ислам
чыганагы моның сәбәбен китерә:
Алла кешене аңа хезмәт итәр өчен яратты, димәк, кешеләр бер Аллага ышанырга һәм
яхшылык эшләргә тиеш. Бу кеше тормышының объекты. Алла әйтә, "Мин кешеләрне миңа
хезмәт итүдән башка яратмадым". (Чәчкән җилләр, 51:56) (Исламда кеше тормышының
максаты нинди? Сингапурның Мөселман динен кабул итүчеләр ассоциациясе, 03/21/19
рөхсәтле)
Кешеләр яхшылык эшләргә тиеш булсалар да, өстә әйтелгәннәрнең күбесе протестант
карашларына охшаш, ни өчен Алла кешеләрне барлыкка китерде, без алга таба карап чыгарбыз.
Кайбер протестант карашлары
Ни өчен Алла инде искә алынган диннәрдә кешеләрне барлыкка китергән дигән төрле карашлар
бар.
Протестантлар арасында да шулай.
Билгеле булганча, 800 миллионнан артык протестант бар, һәм алар күп конфессияләргә,
министрлыкларга һәм секталарга бүленәләр (искәрмә: Алланың Даими Чиркәве протестант түгел безнең бушлай онлайн китапларда ни өчен табылуы турында детальләр: Даими Тарих Алла
чиркәве һәм котылуга өмет: дәвам итүче Алла чиркәве протестантизмнан ничек аерылып
тора ).
Ләкин, протестантларның төрлелегенә карамастан, ни өчен Алла берәр нәрсә ясаганы турында
гомуми килешүләр бар кебек.
Ни өчен Алла кешеләрне барлыкка китергәненә бер протестант карашына игътибар итегез:
Ни өчен Алла кешеләрне яратты?
Ул үзен данлау өчен шулай эшләде. Алла безне үзе кебек яшәргә һәм ләззәтләнергә
яратты. Гайсә әйтте: "Мин сезгә шатлыгым тулы булсын өчен һәм мин сезнең шатлыгыгыз
тулы булсын өчен әйттем" (Яхъя 15:11). ...
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Аллага дан китерү, ягъни аны күтәрү, күтәрү, мактау, аның турында хөрмәтле уйлау чынлыкта безнең тормыштагы максатыбыз. (Белл С. Джош МакДауэлл Министрлыгы. 11
апрель 2016)
Без CCOG белән риза түгел. Алла безне барлыкка китермәде, чөнки ул ниндидер данлыклы рухи
зат, аңа кешеләргә дан китерер өчен кирәк. Шулай ук Аллага дан китерү кеше тормышының
максаты түгел. Ләкин дөрес, Алла шатлыкны арттырырга теләгән.
Менә протестантларның тагын бер охшаш җаваплары:
Ни өчен Алла башта барлыкка китергән? Ул күңелсезләнгәнме? Ул ялгыз булганмы? Ни
өчен Алла кешеләрне ясау проблемаларын кичерде?
Изге Язмаларда әйтелгәнчә, Алланың галәм өчен төп максаты - аның данын ачу. Изге
Язмаларда әйтелгәнчә, Аллаһының кешелек өчен төп максаты - аның мәхәббәтен ачу.
(Алла күңелсезләнгәнме? 03/21/19 рөхсәт ителгән Алла Министрлыклары турында)
Хәер, бу бераз якынрак, чөнки мәхәббәт аның өлеше, ләкин тагын бер мәгънә шунда: Алла
барысын да үз-үзен тыйганга күрә барлыкка китергән. Алла буш түгел һәм моның кирәге юк.
Менә тагын ике протестантның карашлары:
Ни өчен Алла дөньяны барлыкка китерде?
Күк күкрәү кебек бөтен Библиядә яңгыраган кыска җавап: Алла дөньяны үз даны өчен
яратты
.
(Пайпер
Дж.
2012
елның
22
сентябре.
Https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world 01/16/19 рөхсәтле)
Ни өчен Алла яратты?
Алла үз эчендә ниндидер чикләү аркасында яратмады. Киресенчә, Барлыкка Китерелгән
затларның ләззәте өчен данын күрсәтер өчен һәм алар Аның бөеклеген игълан итәр өчен,
бар нәрсәне бернәрсәдән дә яратмады. (Лоусон Дж. Лигоньер Министрлыклары, 3 июль,
2017)
Тагын икесе дә Аллага шәхси даны өчен әйберләр ясады.
Шулай итеп, бу протестант (шул исәптән баптист) чыганаклары ризалашалар кебек. Ләкин без
CCOGда алар Алла планының серен чыннан да аңлыйлар дип ышанмыйбыз.
Рим католик чиркәвеннән һәм Йәһвә Шаһитләреннән күренешләр
Рим католиклары турында нәрсә әйтеп була?
Католик чиркәве өйрәтә :
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293 Изге Язма һәм Традиция беркайчан да бу төп хакыйкатьне өйрәтүне һәм бәйрәм итүне
туктатмый: "Дөнья Алла даны өчен яратылды." 134 Изге Бонавентура Алла бар нәрсәне
"аның данын арттыру өчен түгел, ә аны күрсәтү һәм аралашу өчен" барлыкка китергәнен
аңлата, 135 чөнки Аллаһының яратуыннан һәм яхшылыгыннан башка барлыкка китерү өчен
башка сәбәбе юк: "Иҗатлар барлыкка килгәндә барлыкка килгән. мәхәббәт ачкычы аның
кулын ачты. " 136 Беренче Ватикан Советы аңлата:
Бу, чын Алла, үзенең яхшылыгы һәм "чиксез кодрәте", үз бититлыгын арттыру өчен дә,
камиллеккә ирешү өчен дә түгел, ә бу камиллекне җан ияләренә биргән өстенлекләре
аша, абсолют киңәш иреге белән күрсәтү өчен. "Һәм баштан ук, җан ияләренең
боерыкларыннан, рухи һәм корпораль әйберләрдән ясалмаган. . . " 137
294 Алланың даны бу күренешне тормышка ашыруда һәм аның яхшылыгы турында
аралашу, бу дөнья өчен яратылган. Алла безне "Гайсә Мәсих аша аның ихтыяры буенча,
аның данлы мәрхәмәтен мактау өчен " ясады, 138 өчен "Алла даны тулысынча тере;
өстәвенә, кеше тормышы - Аллаһының күренеше: әгәр Аллаһының барлыкка китерү аша
ачуы җирдә яшәүче барлык җан ияләре өчен тормыш алган булса, Ата сүзендә Аллаһыны
күрүчеләр өчен тормыш тагын да күбрәк булыр. " 139 Барлыкка китерүнең төп максаты - "бар
нәрсәне Барлыкка Китерүче Алла" ахыр чиктә "барысына" әйләнергә мөмкин, шулай итеп
бер үк вакытта үзенең данын һәм безнең җиңеллегебезне ышандыра.
Хәзер, мәхәббәт турында әйтелгәнгә, өстә китерелгәннәр башка чыганакларга караганда якынрак,
мөһим сәбәпне калдырганга җитәрлек булмаса да.
Мәрхүм Кардинал Джон Генри Ньюман түбәндәгеләрне язганда якынлашты:
Мин берәр нәрсә эшләргә яки башка беркем дә яратылмаган әйбер булырга яратылган.
Минем Алла киңәшләрендә, Алла дөньясында минем урыным бар, анда беркемдә дә юк
... Әгәр, чыннан да, мин уңышсыз калсам, ул бүтәнне күтәрә ала, чөнки ул Ибраһимның
ташларын балалар итә. Ләкин бу зур эштә минем өлешем бар ... Ул мине бушка яратмады.
(Ньюман Дж. Соңгы Кардинал Ньюманның уйланулары һәм тугрылыклары. Лонгманс,
Грин, 1903, 301 б.)
Aboveгарыда әйтелгәннәр дөрес, әле тулы булмаса да. Кайбер протестантлар шулай ук Аллаһының
үз изгеләре өчен мәңге эшләячәген аңлыйлар, ләкин алар нинди эш яки ни өчен аңлашылмыйлар.
Хәзер, Йәһвә Шаһитләре 2.3 дәрестә , ни өчен Алла кешеләрне барлыкка китерде ? :
Йәһвә кешеләрне җирдә тормыштан мәңге ләззәтләнү өчен һәм аны яратучан Атасы итеп
белү өчен яратты. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bibleteachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 01/16 / 19)
... нигә җир бар? ... Бу кешеләр өчен матур йорт булыр өчен ясалган
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-didgod- create-man-максат / # 85 01/16/19 рөхсәтле).
1.

Алла җирне кешеләр өчен даими йорт итеп яратты
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2.
Алла кешеләрне үзенең яратучан җитәкчелегендә мәңге яшәр өчен яратты. Ул бу
максатка
ирешәчәк
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bibleteachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 )
Ходай җирне кешеләр өчен йорт итеп барлыкка китергән, һәм Алла тиешенчә тәүбә иткән һәм
Гайсәгә мәңгелек тормышны кабул иткән кешеләргә бирәчәк, бу чыннан да ни өчен Алла
кешеләрне барлыкка китергәнен аңлатмый.
Beatific Vision
Кайберәүләр мәңгелеклекне Алла йөзенә карап үткәрерләр дип уйлыйлар. Бу "Beatific Vision" дип
атала.
Библия Алла йөзен мәңге күрә алуыбызны өйрәтә (Мәдхия 41:12), Beatific Vision кайберәүләр
тарафыннан христиан бүләкләре һәм барлыкка китерүнең максаты итеп өйрәтелә.
Менә Яңа Дөнья энциклопедиясе аны ничек сурәтли:
Beatific Vision - католик теологиясендә күктә булган кешеләр Аллага турыдан-туры
карашны тасвирлаучы термин, югары бәхет яки фатиха бирүче термин. Бу күренештә,
кешеләрнең Аллаһыны исән вакытта аңлавы турыдан-туры (арадаш), ә Beatific Vision туры
(шунда ук). ...
Томас Акинас Beatific Vision-ны физик үлемнән соң кеше яшәвенең төп максаты итеп
аңлатты. Аквинаның күктә Аллаһыны күрү формуласы Платонның Формалар дөньясында
Яхшылыкны күрү тасвирламасына охшаш, бу физик тәндә мөмкин түгел. ...
Платон фәлсәфәсе 7-нче Республика китабында (514а-520а) күренгән
Аллегориясендә Beatific Vision төшенчәсен күрсәтә: Сократ характеры аша сөйли:

мәгарә

Минем уйлавымча, белем дөньясында яхшылык (Яхшылык) идеясы иң соңгысы
булып күренә, һәм тырышлык белән генә күренә; һәм, күргәндә, шулай ук матур
һәм дөрес әйберләрнең универсаль авторы, якты дөньяда һәм яктылык хуҗасы,
һәм интеллектуалда акыл һәм хакыйкать чыганагы булырга тиеш (517б , с ) .
Платон өчен Яхшылык христиан теологиясендә Аллага туры килә кебек. ...
Изге Кипр Карфаге (өченче гасыр) коткарылган кешеләрне Күкләр Патшалыгында күргән:
Синең даның һәм бәхетең нинди зур булачак, Аллаһыны күрергә рөхсәт ителү,
котылу шатлыгын һәм мәңгелек яктылыкны Раббың һәм Ходай белән уртаклашу
хөрмәтенә ... тәкъва кешеләр белән Күкләр Патшалыгында үлемсезлек
шатлыгыннан ләззәтләнү. һәм Алла дуслары. ...
Унөченче гасырда фәлсәфәче-теолог Томас Акинас, укытучысы Альбертус Магнуска ияреп,
кеше тормышының төп максатын үлемнән соң Алла асылының интеллектуаль Beatific
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Vision күренешендә сурәтләде. Аквина сүзләре буенча, Beatific Vision иманнан да, акылдан
да өстен. ...
Индус һәм Буддист фикерләре самадхи тәҗрибәсе турында күптән сөйләделәр, анда җан
тәндә илаһи берлек таба. Исламдагы мистик традиция турыдан-туры Алла күзләре белән
күрү турында сөйли: “Мин аны яратканда, ул аны ишетә; һәм ул күргән күренеш; Аның
кулы белән; һәм ул йөргән аягы ”(Ан-Навави хәдисе 38).
Джордж Фокс һәм башка беренче Кукерлар Аллаһының турыдан-туры тәҗрибәсе барлык
кешеләрдә дә, медиациясез дә бар дип саныйлар. (Beatific Vision. Яңа Дөнья
энциклопедиясе, 2013. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision 04/16/19
рөхсәтле)
Искәрмә: Изге Язмаларда Алла җиргә төшәчәк (Ачылыш 21: 1-3), шуңа күрә шигырь күктә искиткеч
күренешне кире кага.
Лютеран этикасы журналының мөхәррире болай дип язган:
Ләкин Аллаһының кешелек өчен ниятенең соңгы максаты изгеләндерүне эскатологик
аңлау аша балкый, анда безгә изгелекнең искиткеч күренеше һәм Алла белән мәңге
аралашу вәгъдә ителә. (Сантос С. Редакторның кереше: Лютераннар һәм изгеләндерү. ©
сентябрь / октябрь 2017. Лютеран этикасы журналы, 17 том, 5 чыгарылыш)
Beatific Vision-га ышанган күпчелек протестантлар бу күренеш физик күренеш түгел, рухи карашка
таяналар (мәсәлән, Ортлунд Г. Ни өчен без Beatific күренешен аңламыйбыз. Ожайның беренче
Баптист Чиркәве, 26 сентябрь, 2018).
Соңгы максат итеп Beatific Vision версияләрен кабул итүчеләр, Аллаһыны күрү аларны үз бәхетләре
белән тутырыр дип уйлыйлар.
Менә бер тапкыр Алла язучысы чиркәвеннән бу күренешкә каршы караш:
Әгәр дә мәңгелеклек Алла йөзенә рәхәтләнеп карап торырга, яисә безнең теләкләребезне
шунда ук тормышка ашырырга кирәк - күп диннәр өйрәткәнчә - берничә айдан соң (яки
берничә октиллион елдан соң, бу чыннан да мөһим түгел), тормыш күңелсез булыр иде. .
Lifeәм тормыш күңелсезләнгәч, ул авырттыргыч һәм коточкыч булыр иде. Чөнки киләчәк
мәңгелек күңелсезлектән башка бернәрсә дә калмас иде - үлем белән искиткеч, ләкин
мөмкин булмаган котылу юлы (карагыз Лүк 20: 35-38). Бу чыннан да соңгы җәфа булыр.
Ләкин безнең Мәңге Атабызның идеясы яхшырак. Ул мәңгелек әкренләп үсә алмаслык
план эшләде. Ләкин, ышанмаслык кебек, мәңгелеклек әкренләп тагын да мавыктыргыч,
тагын да ныграк үсәчәк, һәм һәр эон эонга ияргәндә рәхәтләнер. (Кун РЛ. Алла гаиләсе Өченче өлеш: Мәңге яшәр өчен. Яхшы хәбәр, июль 1974)
Әйе, Алла мәңгелекне яхшырак итәр өчен эшләгәнне ясады. Алла үлгән чиркәү язучысыннан
берәр нәрсәгә игътибар итегез:
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Бу дөньяны берләштергән Алла планны истә тотып шулай эшләде. Бу план дөньяның бер
төп диненең өметсез Нирваны түгел иде, ул сезне мәңгегә борчылмыйча, бөтен нәрсәнең
аңсыз өлешенә әверелергә вәгъдә итә - чөнки сезнең мәңгелек аңыгыз юк. Бу оазада ике
хөрмә арасына бәрелгән чүкечтә йоклау бәхете түгел, мәңгегә көчле кызлар белән туклану,
Аллаһ шәкертләре ышандырган вәгъдә. Алтын урамнарда алтын шкафлар белән йөрү
түгел, арфада чабу, сезнең протестант төркемнәренең күпчелеге вәгъдә иткәнчә, сезнең
галогызны ничек туры тоту турында борчылуыгыз. Бу, һичшиксез , католик динен
тотучыларга биргән вәгъдә кебек, ниһаять, Алла йөзенә карарга һәм искиткеч күренешне
бәяләргә вәгъдә түгел: бар нәрсәне барлыкка китергән Алла нәрсә тәкъдим итә? сезне
аның гаиләсенә китерегез. Алла кебек Алла булу - Алла! Эйфемик мәгънәдә Алла булу
гына түгел, ә безнең кардәш булып Алла белән безнең фигуралы Атабыз, ләкин аның
илаһи табигатен тулысынча уртаклашу. …
Алланың чын планы гамәли. Ул үзенең гаилә патшалыгы турында әйтә, аның киңәюе
беркайчан да бетмәячәк. Аның планы - аңа охшаган, сизгән, эшләгән һәм мәңгелек рухи
тормыштан торган ул һәм кызларны мәңгегә өстәү! Шуңа күрә Алла үзе алдына куйган
максат - ул беркайчан да үтәмәячәк өмет. Чиксез, мәңгелек, мәңгегә киңәйтелгән гаиләне
барлыкка китереп, ул ясаган бөек иҗаттан ләззәтләнү һәм идарә итү өчен - һәм сез һәм
минем киләчәк иҗатыгызда чиксез катнашырга. Эш белән мәшгуль, практик, кызыклы,
катлаулы, дәвамлы план.
Бу планда күңелсезлек юк. Сезнең кызыксынуыгыз бетмәгән вакыт. Кайбер рухи әйберләр
турында мифик, дини яңгыраган папкалар беркайчан да эшләмәгән җиргә - ләкин
мәңгелек эш, идарә итү эше! күренгән файда белән проблеманы чишү. ... Аның сезне
терелтергә көче бар ... (Hill DJ. Дөньяга хәзер нәрсә кирәк ... ӨМЕТ. Гади Хакыйкать,
Февраль 1979)
Соңгы Алла чиркәвенең лидерыннан нәрсәгә игътибар итегез:
"Әгәр кеше үлсә, ул яңадан яшәрме?" (Эш 14:14). Бу ӨМЕТ вакыты булырга тиеш, чөнки БУ
ДӨН! Я үлсә дә - һәм ул шулай булачак - яңа һәм яхшырак дөньяның ТОРМЫШЫ Тынычлык дөньясы - канәгатьлек, бәхет, муллык, Шатлык дөньясы! Алла аңларга ярдәм
итсен! Даими яшәү генә түгел - тулы, бәхетле, кызыклы, мул тормыш! Әйе - һәм БАРЫ
Мәңгелек өчен! (Армстронг Х.В. Терелүнең максаты нәрсә? Яхшы хәбәр, март 1982)
Күпләр шигырьне тулысынча аңламаганлыктан, алар Алла планына тулысынча туры килмәгән
искиткеч күренешне ничек өйрәткән кебек карашларны алга җибәрделәр.
Безгә Аллага карау мәңгелекне яхшыртмый. Ул безне мәңгегә фатихаласа да, моны эшләячәк
(Мәдхия 72: 17-19 ка).
Барлык әйберләр дә Гайсә өчен яратылган
Яңа Васыять моны Гайсә һәм барлыкка китерү белән бәйле өйрәтә:
15

Ул - күренми торган Алла образы, барлык яратылганнарның беренче баласы. 16 Ч Forнки
күктәге һәм җирдә булган, тәхетләр, хакимлекләр, хакимиятләр яки көчләр Аның аша
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барлыкка китерелгән. Барысы да Аның аша һәм Аның өчен яратылган. Көлессәйлеләргә 1:
15-16)
2

... Аның Улы, ул һәрнәрсәнең варисы итеп билгеләнде, һәм ул аша дөньяларны ясады. 3
Аның данының яктылыгы һәм Аның шәхесенең ачык образы, һәм бар нәрсәне Аның көче
сүзе белән яклаучы (Еврейләргә 1: 2-3)
Хәзер, без Гайсәне мәңгегә карарга яратылганмы?
No.к.
Игътибар итегез, ни өчен Гайсә килде:
10

... Мин аларның тормышлары булсын өчен, һәм алар мулрак булсын өчен килдем . (Яхъя
10:10)
"Тормыш" булганга һәм аны "мулрак" итеп, Гайсә безгә мәңгелекне яхшырак итәр өчен һәм без
мәңгелекне яхшыртырга булышыр өчен килүен өйрәтә.
Алла кешеләрне мәңгегә карап тору өчен яратмады.
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4.

Мӗншӗн-Ха Турӑ Асаплантарать?

Әгәр дә Гайсә "мул тормыш" алыр өчен килсә (Яхъя 10:10), Алла газапларга рөхсәт итәме?
Әйе.
Моның максаты бармы?
Әйе.
31

Чөнки Ходай мәңгегә ташланмас. 32 Кайгы-хәсрәт китерсә дә, Аның шәфкатенә карап
шәфкать күрсәтер. 33 Ч Forнки Ул үз теләге белән җәфаланмый һәм кешеләр балаларын
кайгыртмый. (Иремиянең елавы 3: 31-33)
Игътибар итегез, Алла безне теләп рәнҗетми һәм кайгыртмый. Ул безнең яхшы эшләвебезне тели
(3 Яхъя 2 ка).
Яхшы кешеләр белән начар хәлләр күренә.
Гайсә беркайчан да гөнаһ эшләмәгән (Еврейләргә 4:15), ләкин безнең өчен газап чикте (1 Питер
2:21). “Әм" Ул булса да, ул кичергәннәргә буйсынырга өйрәнде "(Еврейләргә 5: 8).
Ни өчен Алла кешеләргә газапланырга рөхсәт итә?
Моның ике сәбәбе бар. Берсе - гөнаһларыбыз өчен җәза / нәтиҗә, безне гөнаһ эшләмәскә һәм
Аллага кире кайтырга дәртләндерү (Иремиянең елавы 3: 39-40; Левит 26:18). , Әм без аңларга
тиеш, Библия Алла безне явызлыкларыбызга караганда азрак җәзалый дип өйрәтә (Эзра 9:13 ка;
Әюб 11: 6). Хәзер, хәтта Изге Язмаларның бу өлешләренә ышанган кешеләр дә моны аңлыйлар.
Ләкин тагын бер катлаулырак, сәбәп бар.
Рәсүл Паул безгә "барлыкка китерү теләге белән түгел, ә өмет белән буйсынучы аркасында
файдасызлыкка дучар ителде" дип әйтә (Римлыларга 8:20). Ул шулай ук язган:
16

Шуңа күрә без йөрәкне югалтмыйбыз. Безнең тышкы кешебез юкка чыкса да, эчке кеше
көннән-көн яңартыла. 17 Безнең җиңел газапларыбыз, бер мизгелгә генә, безнең өчен
данның мәңгелек һәм мәңге авырлыгы өчен эшли, 18 без күренгәннәргә түгел, ә
күренмәгән әйберләргә карыйбыз. Чөнки күренгәннәр вакытлыча, ләкин күренмәгәннәр
мәңгелек. (2 Көринтлеләргә 4: 16-18)
Кешеләр чистарту процессында, алар кайгы-хәсрәтне дә үз эченә ала, ләкин өмет бар. Бу чорда
чакырылмаганнар бер яктан чистартылган (Ишагыйя 48:10; Иремия 9: 7), ә чакырылганнар көмеш
һәм / яки алтын кебек чистартылырга тиеш (Зәкәрия 13: 9; Мәдхия 66:10; 11:35, 12:10; 1 Питер 1: 7;
Ачылыш 3:18 ка). Димәк, бу чорда "утлы" сынаулар бар (1 Питер 1: 7; 4:12).
Яхшырак нәрсәгә өмет бар:
40

9

Ләкин, кадерлем, без сезнең турында яхшырак нәрсәләргә ышанабыз, әйе, котылу
озатучы әйберләр, без шулай сөйләшсәк тә. 10 Чөнки Алла сезнең эшегезгә һәм аның
исеменә күрсәткән мәхәббәт хезмәтегезне оныту гаделсезлек түгел, чөнки сез изгеләргә
хезмәт иттегез һәм хезмәт итәсез. 11 weәм без сезнең һәрберегезнең ахырга кадәр тулы
өметкә бер үк тырышлык күрсәтүегезне телибез, 12 сез ялкауланмагыз, ә иман һәм
сабырлык белән вәгъдәләрне мирас итеп алган кешеләрдән үрнәк алыгыз. (Еврейләргә 6:
9-12)
Шулай итеп, без сабыр булырга һәм Алла юллары «яхшырак нәрсәләргә» китерәчәк дип ышанырга
тиеш.
Газапларны түземлек белән кичерү - мәхәббәт билгесе:
4

Мәхәббәт түземле, ул игелекле, мәхәббәт көнләшми, мәхәббәт үзен мактанмый,
тәкәбберләнми, 5 начар эш итми, үз әйберләрен эзләми, провокацияләми, явызлык
китерми, 6 гаделсезлеккә шатланмый, һәм хакыйкать белән шатлана; ул бар нәрсәне дә
йөртә, 7 барысына да ышана, барысына да өметләнә, барысына да түзә. 8 Мәхәббәт
беркайчан да бетми; (1 Көринтлеләргә 13: 4-8, Стандарт версия)
Мәхәббәт дип тәрҗемә ителгән грек сүзе «агапе» дип тәрҗемә ителә, һәм бу төр мәхәббәт
хакыйкатькә шатлана һәм бар нәрсәне дә күтәрәчәк. Чын мәхәббәтнең сере - газаплар мәхәббәт
үсешендә катнашырга мөмкин. Чын мәхәббәт бетмәс.
Кайвакыт кешеләр яхшылык эшләгән өчен газапланалар:
17

Чөнки Алла ихтыяры булса , явызлык эшләгәнгә караганда, яхшылык эшләгән өчен
газаплану яхшырак. (1 Питер 3:17)
Игътибар итегез, югарыда әйтелгәннәр Аллага үз-үзебезгә газаплар китерергә теләми, без
бәхетсез булырбыз. Алла юллары безнең юллардан югарырак ( Ишагыйя 55: 8-9 ) һәм
мәхәббәтнең аспектлары Алла планында сер булып тора (Эфеслеләргә 5: 25-32 ка).
Хәзер, Изге Язмаларда безгә китерелгән газаплардан файда китерәчәге ачык:
3

Кайгы көлүдән яхшырак, чөнки йөрәк моңсу йөз белән яхшыра. 4 Акыллыларның йөрәге
кайгы йортында, ә ахмакларның йөрәге шатлык йортында. (Вәгазьче 7: 3-4)
16

Рух үзе безнең рухыбыз белән берлектә шаһитлек бирә, безнең Алла балалары
булуыбызга шаһитлек бирә. 17 Хәзер без балалар булсак, без дә варислар - чыннан да, Алла
варислары һәм Мәсих белән уртак варислар - чыннан да без аның белән бергә
газаплансак, без дә аның белән бергә данланырбыз. (Римлыларга 8: 16-17, AFV)
18

Чөнки мин хәзерге газапларны бездә ачылачак дан белән чагыштырырга лаек түгел
дип саныйм. (Римлыларга 8:18)
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12

Сөекле кешеләр, сезне сынап караган утлы сынау турында сәер уйламагыз, сезгә
ниндидер сәер вакыйга булган кебек. 13 ләкин сез Мәсихнең газапларыннан авыз иткәнгә
шатланыгыз, Аның даны ачылгач, сез дә зур шатлык белән шатланырсыз. (1 Питер 4: 12-13)
11

Улым, Ходайның җәзасын санга сукма, Аның төзәтүен нәфрәт итмә. 12 Ходай кемгә
ошаса, ул аны төзәткән кебек, әти үзе яраткан ул кебек. (Гыйбрәтле сүзләр 3: 11-12)
5

youәм сез улларга әйтелгән үгет-нәсихәтне оныттыгыз: «Улым, Ходайның җәзасын санга
сукма, Аның белән шелтәләгәндә төшенкелеккә бирелмә. 6 Ходай яраткан кешене
җәзалый һәм кабул иткән һәр улын кыйный. "
7

Әгәр сез җәзага түзсәгез, Алла сезнең белән уллар белән эш итә. әти җәзаламаган нинди
улы өчен? 8 Әгәр дә сез җәзасыз торсагыз, аларның барысы да катнашучылар икән, димәк
сез законсыз, уллар түгел. 9 Моннан тыш, безне төзәткән кеше әтиләре бар, һәм без аларга
хөрмәт күрсәттек. Без рухлар Атасына буйсынырга һәм яшәргә тиеш түгелме? 10 Ч theyнки
алар чыннан да берничә көн безне иң яхшысы кебек җәзаладылар, ләкин Аның
изгелегендә катнашыр өчен, Ул безнең файдабыз өчен. 11 Хәзерге вакытта бернинди җәза
да шатлыклы түгел, ләкин газаплы; шулай да, соңыннан ул аны өйрәткән кешеләргә
тәкъвалыкның тыныч җимешен бирә. (Еврейләргә 12: 5-11)
Кешеләр төзәтелсеннәр, өйрәтелерләр, характерлар булдырырлар һәм алардан яхшырак
булырлар өчен газаплар рөхсәт ителә (шулай ук Римлыларга 5: 3-4, 8:17; 2 Тессалуникәлеләргә 1:
3-5; Ягъкуб 1: 2-4; 2 Питер 1: 5-8; Ачылыш 21: 7-8 ). Сынаулар һәм проблемалар иманны
ныгытырга, басынкылыкны өйрәтергә, безгә сабаклар бирергә ярдәм итә, һәм безгә Аллага
якынлашырга булыша.
Хәзерге вакытта бу бик авыр булып күренсә дә, Алла аңлый һәм аны үз халкы күтәрә алырлык итеп
ясый (1 Көринтлеләргә 10:13). Гайсә асылда аны бер көнгә алырга өйрәтте (Маттай 6:34). Heәм
киләчәктә планлаштырганнары бу тормышта физик газаплардан күпкә артыграк ( Римлыларга 8:18
).
Гайсә һәм Алла халкы газап чиккән:
1

Шуңа күрә, без шулай ук шундый зур шаһитләр болытлары белән чолгап алынганыбызны
күреп, безне чолгап алган гөнаһның бөтен авырлыгын калдырып китик, әйдәгез сабырлык
белән йөгереп киләбез, 2 күзебезне Гайсәгә юнәлтеп, авторыбыз һәм иманыбызны
тәмамлаучы, шатлык тәкъдим иткән, хачка түзгән {Гр. stauros - багана}, оятны санга
сукмыйча, Алла тәхетенең уң ягында утырган. 3 Чөнки гөнаһлы кешеләрнең үз-үзенә каршы
шундый каршылыкларына түзгән кешене санагыз, сез җаныгызда арымассыз. (Еврейләргә
12: 1-3, ubбилей Библиясе)
Газаплар бетәчәк:
12

... Мин сезне җәберләсәм дә, мин сезне бүтән җәберләмим. 13 Хәзерге вакытта мин аның
камытын өзәрмен , бәйләнешләрегезне аерырмын. (Нахум 1: 12-13)
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Бу Нинәвә белән бәйле пәйгамбәрлек итеп бирелгән булса, башка шигырьләр газапларның
бетәчәген раслый (Ачылыш 21: 4) һәм Шайтан камыты өзеләчәк ( Ишагыйя 14: 12-17; Ачылыш 20:
1-3).
Әйтергә кирәк, газаплар һәрвакыт безнең гамәлләрдән килеп чыкмый. Без, Гайсә кебек, начар
газапланырга мөмкин:
19

Чөнки Аллага карата вөҗдан аркасында кеше кайгы кичерсә, рәнҗетелсә, бу мактауга
лаек . 20 Әгәр дә сез хаталарыгыз өчен кыйналсагыз, аны түземлек белән кабул итсәгез,
нинди кредит ? Ләкин яхшылык эшләгәндә һәм газап чиккәндә, түземлек белән кабул
итсәң, бу Алла алдында мактауга лаек .
21

Моның өчен сез чакырылдыгыз, чөнки Мәсих безнең өчен газап чикте, безгә үрнәк
калдырды, сез аның адымнарыннан барырга тиеш:
22 "

Берәү дә гөнаһ эшләмәгән , һәм аның авызында алдау табылмаган";

23

Ул хурлангач, кире кайтармады. газап чиккәндә, ул куркытмады, үзен гадел хөкем
итүчегә бирде. (1 Питер 2: 19-23)
Гайсә безгә газаплар турында үрнәк күрсәтте (1 Питер 2: 21-24). Пәйгамбәрләр кебек (Ягъкуб 5: 1011).
Без Гайсәдән үрнәк алырга тиеш (1 Питер 2: 21-24), шулай ук Паул пәйгамбәр (1 Көринтлеләргә 13:
2).
Балалар
Газап чигүче балалар турында нәрсә әйтеп була?
Изге Язмаларда газап чиккән балалар турында әйтелә. Ким дигәндә бер кеше сукыр булып туган,
шуңа күрә "Алла эшләре аңарда ачылсын" (Яхъя 9: 3). Ләкин бүтән сәбәп - алар шулай ук характер
булдырырлар.
Алла безнең өчен туганчы ук планы бар:
16

Синең күзләрең минем матдәне күрде, әле үзгәрмәгән. Синең китабыңда алар барысы
да язылган, Минем өчен көннәр барлыкка килде, әле аларның берсе булмаган. (Мәдхия
139: 16)
Кечкенә вакытта үле, аборт яисә үтерелгән балалар турында нәрсә әйтеп була?
Бу кеше фаҗигаләре булса да, Алла алар өчен планы бар - ул аларны онытмады (Ишагыйя 49:15
ка). Алар, бу чорда сайланмаган һәм сайланмаган кешеләр кебек, икенче терелү өлеше булырлар
(Ачылыш 20: 5, 11). , Әм, Изге Язмаларда алар яңадан яшәячәк дип әйтелә, ләкин ул вакыт
Ишагыйя 65:20 га 100 ел.

43

Камиллеккә күчү
Иске Васыятьтә Муса Аллаһының «эше камил» дип язган (Икенчезаконлык 32: 4). Яңа Васыятьтә
Рәсүл Ягъкуб язган:
2

Кардәшләр, төрле сынауларга эләккәндә бөтен шатлыкны санагыз, 3 сезнең иманыгызның
сынаулары сабырлык китерә икәнен белеп. 4 Ләкин сабырлыкның камил эше булсын, сез
камил һәм тулы булырсыз, бернәрсә дә җитмәс. 5 Әгәр сезнең арагызда зирәклек җитмәсә,
ул Алладан сорасын, ул барысына да либераль һәм хурлыксыз бирә, һәм ул аңа биреләчәк.
(Ягъкуб 1: 2-5)
Газаплар камиллеккә таба баруның бер өлеше булып күренә. Бу без үзебезне кайберәүләр кебек
белә торып җәфалау дигәнне аңлатмый, ләкин без кичергән сынауларга һәм газапларга түземлек
белән түзәргә тиеш.
Әйе, моны язу тәҗрибәгә караганда җиңелрәк, һәм Алла моны белә (Еврейләргә 12:11 ка):
8

Ходай мине борчыганны камилләштерәчәк . (Мәдхия 138: 8)

Алла сезне камилләштерү өстендә эшли!
Библийы фыст ис, з Jesusгъг Bible, з Jesusгъг Jesus, з Jesusгъг Bible.
8

Ул Улы булса да, ул кичергәннәргә буйсынырга өйрәнде.
буйсынучыларга мәңгелек котылу авторы булды (Еврейләргә 5: 8-9)

9

Камилләшеп, Аңа

Аның шәкертләре дә моны белергә тиеш.
Гайсә өйрәткән:
48

Шуңа күрә сез күктәге Атагыз камил булган кебек камил булырсыз. (Маттай 5:48)

Бу христианнарның камил булуларын аңлатамы?
No.к.
Рәсүл Яхъя ачык итеп өйрәтте, чын мәсихчеләр әле дә гөнаһ эшлиләр һәм кичерүгә мохтаҗ (1 Яхъя
1: 8-10).
Димәк, бу христианнар нәтиҗә ясарга тиеш, бу мөмкин түгел, тырышмаска ярый дигәнне
аңлатамы?
No.к.
Христианнар Алла ярдәме белән җиңәргә тиеш (Римлыларга 12:21; Филиппуйлыларга 4:13; 1 Яхъя
4: 4) бу тормыштагы сынаулар һәм сынаулар, бу безне камиллеккә якынайтырга ярдәм итә (Ягъкуб
1: 2-4).
44

Рәсүл Паул, газап чиккәндә, Гайсә аңа әйткәнне сөйләде:
9

Ул миңа әйтте: "Минем мәрхәмәтем сезгә җитә, чөнки көчем зәгыйфьлектә камил." (2
Көринтлеләргә 12: 9)
Без хәзер кичергәннәр аша камилләшәбез.
Христианнар Алла балалары булып терелтелгәч, алар тулысынча камилләшәчәкләр (Эфеслеләргә
4:13; Еврейләргә 11:40 ка).
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5.

Мӗншӗн Турӑ Пултарнӑ Сана?

Синең максатың нинди?
СЕЗ башкалар белән охшамыйсыз. Библия өйрәтә: "барлык әгъзаларның да бер үк функциясе юк ...
индивидуаль ... Алла әгъзаларны, аларның һәрберсен үзе теләгәнчә тәнгә куйды" (Римлыларга 12:
4-5, 1 Көринтлеләргә 12:18). .
Шулай итеп, сез бүтән. Сезнең язмыш уникаль һәм мөһим. Сезнең тормышыгыз мәгънәле.
Сезнең тормышыгызның библия мәгънәсе нинди?
Кем син?
СЕЗ мәхәббәтне уникаль рәвештә бирә алган кеше.
Бу сез мәңге эшли алырлык эш.
Узган гасыр урталарында Алла чиркәве (җиденче көн) бастырылды:
Христиан бүген генә түгел; ул иртәгә яхшырак көтә. (Алла чиркәве нәрсәгә ышанган.
Киләчәк патшалыкның Библия яклаучысы һәм хәбәрчесе. 3 октябрь, 1949, 7 б.)
Ләкин христиан иртәгәсен яхшырак көтми. Чын христиан тормыштагы сынаулар, мөмкинлекләр
һәм сынаулар аша характер төзи (Римлыларга 5: 1-4 ка), бу христианга шәхсән "иртәгәгә яхшырак"
өлеш кертә ала.
Ахырда, Алла сезнең өчен махсус планнары бар.
Алла сезне мәхәббәт белән яратырга яратты (1 Көринтлеләргә 12: 20-13: 10 ка).
Ләкин ничек?
Асылда, хәзерге вакытта бу тормышта иман һәм Аллага буйсыну белән яшәп.
Тыңлаучан булу, библия сайлау, ышану, мәхәббәт белән шөгыльләнү һәм ахырга кадәр түзеп,
христианнар характерны гына түгел, ә үзләре һәм башкалар өчен мәңгелекне яхшыртачаклар.
Иманга килгәндә, Алла барлыгы факт булганлыктан (Римлыларга 1:20 ка; шулай ук бушлай
китапны карагыз, ccog.org сайтында, Алла барлыгы логикмы?), Һәм барлыгына ышану өчен ышану
кирәк түгел. Алла. Хәтта җеннәр дә ышаналар һәм калтырыйлар (Ягъкуб 2:19). Ләкин, Аллага
ышану, ышану һәм аңа буйсыну өчен иман кирәк. Бу "иман серенең" бер өлеше (1 Тимутегә 3: 9
ка; иман турында күбрәк мәгълүматны бушлай буклетта табып була, ccog.org сайтында, Алла
чакырган һәм сайлаган кешеләргә ышану ).
" үзенең Изге Рухын бирә (Рәсүлләр 5:32). Бу, Алла Рухы, кешене чын христиан итә (Римлыларга 8:
9-11).
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Христианнар үзләре соңрак үзгәртеләчәкләр һәм беренче терелүдә камилләштереләчәкләр (1
Көринтлеләргә 15: 50-54; Ачылыш 20: 5-6). Бу терелү җиденче һәм соңгы быргы белән туры килә (1
Көринтлеләргә 15:52), бу Алла серенең вакыты тәмамланачак (Ачылыш 10: 7).
Рәсүл Паул үзгәрешнең үзен "сер" дип атады (1 Көринтлеләргә 15:51).
Хәзерге вакытта христиан булмаган кешеләргә соңрак терелтелгәннән соң үзгәрү өчен бу
мөмкинлек биреләчәк (шулай ук бушлай китапны карагыз, ccog.org сайтында, Коткаруның
универсаль тәкъдиме, Апокатастаз: Алла киләчәк заманда югалганнарны саклый аламы?
Йөзләрчә. шигырьләр Алла коткару планын ача ).
Яхшылык эшлә
Алла яхшы (Марк 10:18; Мәдхия 143: 10) һәм дөрес булганны эшли (Яратылыш 18:25 ка).
Алла шулай ук безнең теләгәнчә яхшылык эшләвебезне тели (Мәдхия 34:14; Еврейләргә 13:16).
19

Сез бик киңәшле һәм эштә көчле, чөнки сезнең күзләрегез кешеләр улларының бар
юлларына да ачык, һәркемгә үз юллары буенча һәм кылган эшләренең җимешләре буенча
бирергә. (Иремия 32:19)
9

Яхшылык эшләгәндә арымыйк, чөнки вакытында йөрәкне югалтмасак, урырбыз. 10 Шуңа
күрә, мөмкинлек булганда, әйдәгез барысына да яхшылык эшләгез , аеруча иманлы
кешеләргә. (Гәләтиялеләргә 6: 9-10)
5

... Ходай, 6 "һәрберсенә үз эшләре буенча бүләк итәчәк": 7 мәңгелек тормыш, сабырлык
белән яхшылык эшләп, дан, намус һәм үлемсезлек эзләүчеләргә; (Римлыларга 2: 5-7)
Алла сезнең өчен яхшылык тели һәм сез аны чын күңелдән яратсагыз һәм "аңа буйсынсагыз"
(Рәсүлләр 5:32; Еврейләргә 5: 9), барысы да шулай булачак (Римлыларга 8:28).
Түбәндәгеләргә игътибар итегез:
24

Кеше өчен ашау -эчү, җаны үз хезмәтендә рәхәтләнүдән яхшырак нәрсә юк . Бу шулай ук
мин күрдем, Алла кулыннан. (Вәгазьче 2:24)
12

Мин беләм, алар өчен шатланудан, тормышларында яхшылык эшләүдән яхшырак нәрсә
юк, 13 һәм шулай ук һәр кеше ашарга-эчәргә һәм бөтен хезмәтенең файдасына
ләззәтләнергә тиеш - бу Алла бүләге. 14 Мин беләм, Алла нәрсә эшләсә дә, мәңге булачак.
(Вәгазьче 3: 12-14)
Aboveгарыда әйтелгәннәр дөрес, чөнки эштә продуктив булу әйберләрне яхшырту өчен. Кешеләр
продуктив булырга яратырга тиеш.
Моннан тыш, Алла планы сезнең белән булганны исәпкә ала. Иске Васыять тәгълиматларына
игътибар итегез:
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11

Ходайның киңәше мәңге тора, Аның йөрәгенең буыннары өчен планнары. 12 Ходай
Тәгалә , Ул үз мирасы итеп сайлаган халык БӘХЕТЛЕ . 13 Ходай КҮКТӘН карый; Ул барлык
кешеләр улларын күрә. 14 Ул яшәгән урыныннан җирнең барлык кешеләренә карый . 15 Ул
аларның йөрәкләрен аерым ясый. Ул аларның барлык әсәрләрен карый . (Мәдхия 33:
11-15)
1

Чөнки мин боларның барысын да игълан итәр өчен йөрәгемдә уйладым: гаделләр,
зирәкләр һәм аларның эшләре Алла кулында. (Вәгазьче 9: 1а)
9

Кеше йөрәге үз юлын планлаштыра, ләкин ХОДАЙ аның адымнарын күрсәтә. (Гыйбрәтле
сүзләр 16: 9)
24

Кеше адымнары ХОДАЙДАН ; Алайса, кеше үз юлын ничек аңлый ала? (Гыйбрәтле сүзләр
20:24)
73

Синең кулларың мине ясады һәм ясады; (Мәдхия 118: 73)

17

... “Алла гаделләрне һәм явызларны хөкем итәчәк, Чөнки анда һәр максат өчен, һәр эш
өчен вакыт бар. " (Вәгазьче 3:17)
Яңа Васыятьнең өзекләренә игътибар итегез:
11

Ләкин бер һәм бер Рух боларның барысында да эшли, Алла үзе теләгәнчә һәрберсенә
аерым бүленә. ... 27 Хәзер сез Мәсихнең тәне, һәм сез барыгыз да аерым әгъзалар. (1
Көринтлеләргә 12:11, 27, AFV)
7

Алданмагыз, Алла мыскыл ителми; Кеше нәрсә чәчсә, ул да урыр. 8 Чөнки тәненә чәчкән
кеше бозыклыкны урыр, ә Рухка чәчкән кеше мәңгелек тормыш урыр. (Гәләтиялеләргә 6:
7-8)
10

Чөнки Алла сезнең исемегезгә күрсәткән эшегезне һәм мәхәббәт хезмәтегезне оныту
гаделсез түгел ... (Еврейләргә 6:10)
Ходайның барысы өчен дә планы бар! Бу сезне бу чорда чакыралармы, юкмы - сезне үз эченә ала.
Heәм ул сезнең бар эшегезне дә саный.
Сез кичергән бар нәрсә, сез кичергән бар нәрсә, сез башкарган һ.б. сезне мәңгелекне яхшыртырга
әзерли (ахыр чиктә Алла Патшалыгыннан баш тартмасагыз). Сез кичергән бар нәрсә сезне Алла
чакыруына һәм эшенә әзерли! Сез уникаль юл белән бирә аласыз һәм мәңгелекне яхшыртырга
булышырсыз!
Изге Язмаларда тәннең куллар, күзләр кебек өлешләр булганы, ис, ишетү һәм башка әйберләр
булганы турында әйтелә (1 Көринтлеләргә 12: 12-26), без барыбыз да Алла булдырган мәңгелек
планда уникаль өлешебез бар. Әйе, сезнең ролегез башка миллиардлаган кешеләрдән бөтенләй
башка булырга мөмкин - Алла сезнең өчен реаль планы юк дип уйламагыз.
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Моннан тыш, сез кылган эшләрегез өчен җавап бирерсез (Римлыларга 14:12). Алла сезнең
эшләгән эшегезгә нигезләнеп хөкем итәчәк (Вәгазьче 12:14; Ачылыш 20:12) һәм сез эшләмәгән
нәрсәләргә (Маттай 25: 24-30). Сез нәрсә эшләргә тиеш булсагыз, сез үзегез һәм башкалар өчен
мәңгелекне яхшыртырсыз. Сез эшләмәгәнне күбрәк эшләмәсәгез, сез үзегез һәм башкалар өчен
мәңгелекне яхшыртырсыз. Алла - гадел судья (2 Тимутегә 4: 8).
Библия өйрәтә, эшебез буенча бүләкләнәчәкбез (Маттай 16: 2 7; Римлыларга 2: 6; Гыйбрәтле
сүзләр 24:12; Иремия 17:10; Ачылыш 22:12)! Thatәм без шуның аркасында күбрәк кешеләргә
булыша алырбыз (Лүк 19: 15-19 ка). Библийы дзуры, з deathгъг death, з deathгъг death, з worksгъг
14, з worksгъг 14, з:гъг 14, з:гъг 14, з physicalгъг 14, з physicalгъг means.
Алла эшләгән бар нәрсәнең дә сәбәбе бар (Йәзәкил 14:23). Гадәттә безнең өчен сер булып торган
гомер озынлыгын да кертеп (Вәгазьче 9:12 ка).
"Аллага ышаныгыз" (Марк 11:22), чөнки аның һәр эшендә фантастик сәбәпләре бар, хәтта ул безгә
гел шулай күренмәсә дә (Еврейләргә 12:11; Римлыларга 8:28).
Күпләр үз нәтиҗәләренә нигезләнеп Аллаһыны ялгыш хөкем иттеләр, ләкин Изге Язмаларда
шулай ук әйтелә:
5

Шуңа күрә вакыт алдыннан бернәрсә дә хөкем итмәгез , Раббы килгәнче, ул
караңгылыкның яшерен әйберләрен яктыртачак һәм йөрәк киңәшләрен ачачак. Шул
вакытта һәрберсенең мактаулары Алладан киләчәк. (1 Көринтлеләргә 4: 5)
Кайбер әйберләр яшерелгән. Без шулай ук берәр кеше турында барысын да белмибез.
Барлык кешеләр дә бертигез түгел. Алланың безнең һәрберебез өчен аерым планы бар (1
Көринтлеләргә 12: 4-12).
Алла безнең һәрберебез белән мәңгелек өлешебез булсын өчен эшли! Шигырь өйрәткәнчә:
17

Тәкъвалык эше тынычлык булыр, һәм гаделлек, тынычлык һәм ышандыру мәңгегә
булыр. (Ишагыйя 32:17)
11

Син миңа тормыш юлын күрсәтерсең; Синең алдыңда шатлык тулы; Уң кулыңда мәңге
ләззәтләр бар. (Мәдхия 16:11)
Мәңгелек тынычлык һәм ләззәт. Яхшырак мәңгелек!
Сез нәрсә эшләргә тиеш?
11

Балалар, килегез, мине тыңлагыз. Мин сезгә Ходайдан куркырга өйрәтәчәкмен. 12
Яхшылык күрсен өчен, тормышны теләгән һәм күп көннәрне яратучы кеше кем ул? 13
Телеңне явызлыктан, иреннәреңне алдаудан сакла . 14 Яманлыктан кит һәм яхшылык эшлә;
Тынычлык эзләгез һәм аңа омтылыгыз. (Мәдхия 34: 11-14)
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3

Ходайга таян һәм яхшылык эшлә; Landирдә яшәгез , Аның тугрылыгы белән тукланыгыз.
Ходайда да рәхәтләнегез, Ул сезгә йөрәгегезнең теләкләрен бирер. (Мәдхия 37: 3-4)

4

Яхшы эшлә! Ходайга ышан.
Боларның барысы нәрсә аңлата?
Димәк, Алла яратканны булдырган өчен булдырганны барлыкка китергән.
Яисә төгәлрәге, мәңгелек яхшырак булсын өчен, Алла барлык эшләгәнне барлыкка китерде!
Бу бик яхшы түгелме?
3

... Синең эшләрең бөек һәм искиткеч, Чиксез кодрәтле Алла! (Ачылыш 15: 3)

19

Их, синең игелегең нинди бөек, Синнән куркучылар өчен куйгансың, Аңа ышанган
кешеләр өчен Синең кешеләрең өчен! (Мәдхия 31:19)
Алланың игелеге бөек, чөнки ул безгә килергә әзерләде.
Еврейләргә 11: 4-12, elабилдән башлап, без Иске Васыятьтә Алла чакырган төрле кешеләр турында
беләбез. Themәм аларга мөрәҗәгать итеп, алдагы шигырьләрнең нәрсәгә өйрәткәненә игътибар
итегез:
13

Болар барысы да иман белән үлделәр, вәгъдәләрне кабул итмәделәр, ләкин ерактан
күреп, аларны ышандырдылар, кочакладылар һәм үзләренең чит кешеләр һәм хаҗилар
булуларын таныдылар. 14 Мондый сүзләр әйтүчеләр ватан эзләгәннәрен ачык итеп
белдерәләр. 15 trulyәм чыннан да, алар чыккан илне искә төшерсәләр, кире кайтырга
мөмкинлек булыр иде. 16 Ләкин хәзер алар яхшырак, ягъни күк илен телиләр. Шуңа күрә
Алла аларның Алласы дип аталырга оялмый, чөнки ул алар өчен шәһәр әзерләде .
(Еврейләргә 11: 13-16)
Soичшиксез, elабил заманыннан бирле кешеләр Аллаһының яхшырак нәрсә өчен планы
барлыгына һәм моны чыннан да аңлаган кешеләрнең Алла икәнлегенә ышаналар. "Шәһәр" - Яңа
Иерусалим, ул күктән җиргә төшәчәк (Ачылыш 21: 2).
План әйберләрнең яхшыруы өчен.
Яңа Васыятьтән түбәндәгеләрне карап чыгыйк:
17

Шуңа күрә, яхшылык эшләүне белгән һәм эшләмәгән кеше өчен бу аның өчен гөнаһ.
(Ягъкуб 4:17)
Бу христианнар яхшылык эшләргә тиеш дигәнне аңлатмыймы?
Яхшылык эшләү эшне яхшырта.
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Яхшылык һәм тәңречелек турында беренче чиркәү язучылары
Беренче чиркәү язучылары бераз аңлаганнар һәм Алла планы серенең максаты турында
аңлатмалар биргәннәр.
Икенче гасырда (б. Э.) Смырнаның Поликарпы, бер яки берничә рәсүл тарафыннан билгеләнгән:
Яхшылыкка омтылуда ашкынып торыйк (Поликарпның Филиппуйлыларга язган хаты, 6
бүлек)
Ул {Гайсә} өйрәтә ... мәңгелек бүләк җимеше өчен. (Поликарп, Капуа Викторыннан
фрагментлар, 4 бүлек)
Шулай ук, соңрак Поликарпның варисы булган Сәрдистан Мелито болай дип язган:
Ул сиңа ирек биргән акыл бирде; Ул сезнең алдыгызда бик күп әйберләр куйды, сез
үзегездән һәрбер әйбернең табигатен аера аласыз һәм үзегезгә яхшылыкны сайлый
аласыз. . _ _
Яхшылык эшләргә өйрәнү характер булдыра. Яхшылыкны эшләгәндә, без әйберләрне яхшыртырга
булышабыз.
Мелито Алла кешеләргә сайлау иреге биргәнен аңлады һәм без яхшыны сайларга тиеш. Адәм
белән Хаува коллыкны китергән бозыклыкны сайлаган булсалар да (Римлыларга 6: 16-17 ка),
Мелито аңлатты:
Ләкин кеше табигате буенча җир туфрагы кебек яхшылык белән яманлыкны алырга
сәләтле, ике яктан да орлык алырга сәләтле, дошман һәм комсыз киңәшчене каршы алды,
һәм бу агачка кагылып, боерыкны бозды һәм Аллага буйсынмады. (Мелито. Пасах
бәйрәмендә Гомилия , Мелито , 48 юл)
Мелито шулай ук Гайсәнең безне гөнаһ коллыгыннан коткару планының бер өлеше икәнен
аңлады:
Пасах бәйрәменең сере яңа һәм иске, мәңгелек һәм вакытлыча, бозылучы һәм
коррупциясез, үлемсез һәм үлемсез ... Хәер, эшнең дөреслеге Ходайның сере иске дә, яңа
да ... Чөнки пәйгамбәрлек тавышы аша булган Хуҗаның сере игълан ителде. ... Бу безне
коллыктан азатлыкка, караңгылыктан яктылыкка, үлемнән тормышка, золымнан мәңге
патшалыкка коткаручы, һәм безне яңа руханилар һәм махсус кешеләр итеп мәңгегә
коткаручы. (Мелито. Пасах бәйрәмендә Гомилия, 2 , 58,61,68 юллар )
Әйе, патшалык мәңгегә, мәңгегә. Itәм бу пәйгамбәрлек сере аша - аңлашылмаган
пәйгамбәрлекләр, алар Гайсә заманының дини җитәкчеләре булырга тиеш булган кебек, Гайсә
килгәнче игълан ителде (йөзләгән бу пәйгамбәрлекләр өчен бушлай китапны онлайнда карагыз.
www.ccog.org исемле: Гайсәнең Мәсих булуын исбатлау ). Пасах бәйрәме белән бәйле тагын бер
сер: Гайсә икмәк сындырды һәм шәкертләренең һәрберсенә уникаль кисәк бирде (Лүк 24:30 ка),
бу христиан Пасах бәйрәмен дөрес тотучылар өчен (ул кайвакыт Ехарист дип атала) ярдәм итә.
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Алла безнең һәрберебез өчен уникаль нәрсә барлыгын күрсәтегез һәм без барыбыз да махсус
кешеләр.
Лионнан Иреней Смырнаның Поликарпы тарафыннан укытылган дип әйтә. Иреней
христианнарның "мәңгелеккә терелүгә өметләре бар" дип язган (Иреней. Герессиягә каршы, IV
китап, 18 бүлек, 5 пункт). Әйе, терелтелгән христианнар мәңге яшәячәк.
Мәдхия җырлый:
20

Син миңа зур һәм каты авырлыклар күрсәттең, мине яңадан терелтәчәксең һәм мине
җир тирәнлегеннән терелтәчәксең. 21 Син минем бөеклегемне арттырырсың, мине һәр
яктан юатырсың. (Мәдхия 71: 20-21)
Терелүдән соң (яңадан терелү дип тә атала) Алла үз хезмәтчеләренең бөеклеген арттырачак.
Күпме?
Гайсә Мәдхия 82: 6 ның "син - Алла" (Яхъя 10:34) өлешен китерде, бу Алла юлында яшәргә
теләүчеләргә төп тәңречелек белән бәйле тәгълимат.
Иреней шулай ук өйрәтте:
һәм уллыкка алган кешеләрдән башка беркем дә юк (Иреней. Адверсус ) гереслар , IV
китап, кереш сүз, 4 нче шигырь)
“Мин әйттем, сез барыгыз да Аллаһы Тәгалә, һәм илаһлар; ә сез кешеләр кебек үләрсез. "
Ул, һичшиксез, бу сүзләрне кабул итү сәләтен алмаган, ләкин Алла Сүзенең саф буынының
гәүдәләнешен санга сукмаган, кеше табигатен Аллага алдаучы һәм үзләрен Алла Сүзенә
рәхмәтсез итеп күрсәткән кешеләргә сөйли. алар өчен ит булды. Чөнки нәкъ менә шуның
өчен Алла Сүзе кеше булды, һәм Алла Улы булган кеше Адәм Улы булды, ул кеше, Сүзгә
алынгач һәм уллыкка алгач, Алла Улы була ала. . Чөнки без коррупциягә һәм үлемсезлеккә
берләшмәгән булсак, бүтән ысул белән без коррупциягә һәм үлемсезлеккә ирешә алмас
идек. Иреней. Adversus гереслар , III китап, 19 бүлек, 1 нче шигырь).
Рәсүл Яхъя язган:
2

Сөекле кешеләр, хәзер без Алла балалары, һәм без нәрсә булачакбыз әле күренмәгән;
Без беләбез, ул күренсә, без аның кебек булырбыз, чөнки без аны аның кебек күрербез. (1
Яхъя 3: 2, Дарби Библия тәрҗемәсе)
Гайсә әле кире кайтмаганга, христианнар әле дә Аның кебек булырга тиеш түгел, ләкин шулай
үзгәрү планның бер өлеше (1 Көринтлеләргә 15: 50-53 ка). Безнең карашыбызга әле дә сер бар (1
Көринтлеләргә 13:12), ләкин Алла планы тәңречелекне үз эченә ала (Римлыларга 8:29; Рәсүлләр
17:29; Маттай 5:48; Эфеслеләргә 3: 14-19; Малахий 2) : 15).
Икенче гасыр башында Антиохия Игнатиясе болай дип язган:
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Ч youнки мин сиңа кеше теләге белән эш итү теләгем түгел, ә Аллага яраклы, син дә аңа
ошаган кебек. Чөнки минем беркайчан да Аллага ирешү мөмкинлеге юк ... яхшырак эш
хөрмәтенә хокуклы ... Дөньядан Аллага китү яхшы, мин аңа яңадан күтәрелермен. ... Миңа
кыргый хайваннар өчен ризык булырга рөхсәт итегез, аларның инструменталлыгы аша
миңа Аллага ирешергә рөхсәт ителә ... Мин Алла эчемлеген телим, ягъни аның каны, ул
бозылмаган мәхәббәт һәм мәңгелек тормыш. (Игнатий. Римлыларга хат, 2,4 бүлекләр).
Ул Ибраһимга, Исхакка, Ягъкубка, пәйгамбәрләргә, рәсүлләргә һәм Чиркәүгә керә торган
Ата ишеге. Боларның барысы да үз максатлары өчен Алла бердәмлегенә ирешәләр
(Игнатий. Римлыларга хат, 9 бүлек).
Шулай итеп, Игнатий Алла халкы өчен максат - тәңречелек һәм яхшырак, мәңгелек эш эшләргә
өйрәтте.
Соңрак икенче гасырда Антиохия Теофилы язган:
Яхшылык белән сабырлыкны дәвам итеп, үлемсезлекне эзләүчеләргә ул мәңгелек
тормыш, шатлык, тынычлык, ял итү һәм муллык бирәчәк, ул күз күрмәгән, колак
ишетмәгән, һәм кеше йөрәгенә кермәгән. бала табу. (Теофилус. Автоликка, I китап, 14
бүлек)
Шуңа күрә, кеше бу дөньяда барлыкка килгәч, ул Яратылыш китабында ике тапкыр
Оҗмахка урнаштырылган кебек язылган; берсе аны урнаштырганда үтәлсен өчен,
икенчесе терелүдән һәм хөкемнән соң үтәлсен өчен. Савыт кебек, мода ясаганда аның
ниндидер җитешсезлеге бар, яңадан һәм тулы булыр өчен, яңадан яисә яңадан ясалачак .
шулай ук кеше үлем белән дә була. Ул терелүдә бөтенләй күтәрелсен өчен ничектер теге
яки бу өзелгән; Мин тапсыз, гадел, үлемсез дигән сүз. ...
Әгәр дә ул аны баштан ук үлемсез итсә, ул аны Алла итеп ясар иде ... шулай итеп,
үлемсезлеккә омтылса, Алла әмерен үтәсә, ул аңардан үлемсезлек бүләкләрен алыр, һәм
булырга тиеш. Алла ... Чөнки Алла безгә канун һәм изге әмерләр бирде; һәм боларны
саклаган һәрбер кеше котыла ала, һәм терелүне алгач, коррупцияне мирас итеп ала ала
(Антиохия Теофилусы. Автоликка, 2 нче китап, 26, 27 бүлекләр, 105 б.).
эшләгән кеше мәңгелек җәзалардан качачак һәм Алладан мәңгелек тормышка лаеклы дип
санала. (Теофил. Автоликка, II китап, 34 бүлек)
Ләкин мәңгелек Аллага табынучылар, Алар мәңгелек тормышны мирас итеп алырлар,
(Теофилус. Автоликка, II китап, 36 бүлек)
Без изге канунны өйрәндек. ләкин бездә закон чыгаручы бар, ул чыннан да Алла, безне
гадел эшләргә, диндар булырга һәм яхшылык эшләргә өйрәтә. (Теофил. Автоликка, III
китап, 9 бүлек)
Шулай итеп, Теофил тәңреләргә һәм чын мәсихчеләр өчен яхшылык эшләргә өйрәтте.
Өченче гасырда Рим католик изгесе һәм Рим епископы Гипполит язган:
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Immлемсезлек Атасы үлемсез Угылны һәм Сүзне дөньяга җибәрде, ул кешегә су һәм Рух
белән юу өчен килде; Ул безне җанның һәм тәннең бозылуына тагын бер кат тудырды,
безгә тормышның сулышын (рухын) бирде һәм безне коррупциясез паноплия белән
тәмамлады. Димәк, кеше үлемсез булып китсә, ул да Алла булыр. Әгәр дә ул катламны
торгызганнан соң су һәм Изге Рух белән Аллага әверелсә, ул шулай ук үледән
терелтелгәннән соң Мәсих белән уртак варис булып табыла (Гипполит. Изге Теофания
турында Дискуссия, 8 бүлек).
Чөнки, яхшылыкка ирешеп, яхшырак әйберләргә ирешеп, "булганнарга ирешү",
{Филиппуйлыларга 3:13, KJV the мөбарәк Паул сүзе буенча без һәрвакыт югары матурлыкка
күтәреләбез. Ләкин, әлбәттә, рухи матурлыкны күздә тотам, шуңа күрә безгә дә: "Король
сезнең матурлыгыгызны бик теләде", - дип әйтергә мөмкин. (Гипполит. Гипполитның Изге
Язма аңлатмаларыннан фрагментлар)
Шулай итеп, Гипполит тәңреләргә өйрәтте һәм христианнар, яхшылыкка ирешеп, яхшырак нәрсәгә
ирешәләр.
IV гасырда грек-рим изгесе һәм Милан епископы Амброза өйрәттеләр :
Аннары бер Бала тапты, һәм сүз тән булып Аллага әйләнде (Милан Амброзасы. Кызлык
турында (I китап, 11 бүлек).
IV

гасырда грек-православие изгесе һәм епископ Джон Хризостом болай дип язган :
... кеше Алла, һәм Алла баласы була ала. Чөнки без: "Мин әйттем, сез илаһлар, һәм сез
барыгыз да Аллаһы Тәгаләнең балалары" (Джон Хризостом. Рәсүлләр китабында Гомили
32).

Иисус заманыннан бирле кешеләр өчен тәңречелек максат итеп аңлашылды.
Ярыш сере?
Кешеләр төрле төсләр, формалар, күренешләр белән киләләр.
Бер раса да башка расалардан өстен түгел.
Күпчелек кеше расасы өстенлек иткән илләрдә яши. Алар төрле дәресләр ала.
Кайбер кешеләр расасы бик дискриминацияләнгән илләрдә яшиләр. Алар төрле дәресләр ала.
Кайберләре бердән артык расаның катнашуы. Алар төрле дәресләр ала.
Кайбер кешеләр төрле расаларны кабул иткән илләрдә яшиләр. Алар төрле дәресләр ала.
Thoseәм бу сценарийлар арасында төрлелек бар, алар өлешчә төрле дәресләр алуга китерә.
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Без барыбыз да Адәм белән Хаува нәселеннән (Яратылыш 3:20), аннары Нух улы һәм аларның
хатыннары нәселеннән.
Адәм белән Хаува алдыннан төрле типтагы гоминидлар булганда, хәзерге заман кешеләре Адәм
белән Хаува нәселеннән булганнар - әйе, без барыбыз да Адәм белән Хаува гаиләсеннән.
Яңа Васыятьтә "мәҗүсиләр арасында сер" искә алына (Көлессәйлеләргә 1:27).
Без мәҗүсиләр атамасын очраткан беренче урын Яратылыш 10 китабында күрсәтелә, су басудан
соң Нухның балалары булган һәм төрле җирләргә күченгәннәр, төрле расалар һәм күп этник
төркемнәр токымнары булганнар.
Коткарылу күзлегеннән караганда, яһүдләр яки мәҗүсиләр, исраиллеләр яки исраиллеләр
арасында аерма юк (Көлессәйлеләргә 3: 9-11), "чөнки Алла белән бертигезлек юк" (Римлыларга
2:11). "Алар көнчыгыштан һәм көнбатыштан, төньяктан һәм көньяктан килерләр һәм Алла
Патшалыгында утырырлар" (Лүк 13:29).
Ни өчен сортлар?
Яхшы, бу кешеләрнең төрле тәҗрибә туплавына китерә.
Ләкин кешеләр турында гына түгел, ә шәхесләр турында нәрсә әйтеп була?
Алла планы сезнең шәхси тәҗрибәләрегезне исәпкә ала ( Гәләтиялеләргә 6: 7-8; Еврейләргә 6:10;
Мәдхия 33: 11-15 ).
Изге Язмаларда тәннең куллар, күзләр кебек өлешләре булганы, ис, ишетү һәм тәннең башка
әйберләренең роле бар дип әйтелә:
14

Чынлыкта тән бер әгъза түгел, ә күп.

15

Әгәр аяк: "Мин кул булмаганга, мин тәннеке түгел", - дисә, бу тәннән түгелме? 16 Әгәр дә
колак: "Мин күз булмаганга, мин тәннеке түгел", - дисә, бу тәннән түгелме? 17 Әгәр бөтен
тән күз булса, ишетү кайда булыр иде? Бөтенесе ишеткән булса, ис кайда булыр? 18 Ләкин
хәзер Алла әгъзаларын, аларның һәрберсен үзе теләгәнчә тәнгә урнаштырды. 19 Әгәр алар
барысы да бер әгъза булса, тән кайда булыр иде?
20

Ләкин хәзер бик күп әгъзалар бар, ләкин бер тән. 21 theәм күз кулга әйтә алмый: "Мин
сезгә кирәк түгел"; һәм бүтән аякка: "Мин сезгә кирәк түгел". 22 Noк, киресенчә, зәгыйфь
булып күренгән тән әгъзалары кирәк. 23 bodyәм без тән әгъзаларын азрак хөрмәт итәбез
дип саныйбыз, аларга без зуррак хөрмәт бирәбез; һәм безнең күрсәтелмәгән өлешләребез
тыйнаклыкка ия, 24 ләкин безнең тәкъдим ителгән өлешләргә ихтыяҗ юк. Ләкин Алла тәнне
барлыкка китерде, аның җитмәгән өлешенә зур хөрмәт күрсәтеп, 25 тәндә бүленеш
булмаска тиеш, ә әгъзалар бер-берсенә бер үк кайгыртырга тиеш. (1 Көринтлеләргә 12: 1426)
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Игътибар итегез, аермалар булу сәбәпләренең берсе - без бүтәннәргә бер үк кайгыртучанлык
күрсәтә алуыбыз - димәк, аермалар безгә төрлечә мәхәббәт бирергә ярдәм итә.
Хәзер, кайберәүләр, билгеле бер раса, биеклек, зәгыйфь һ.б. булса, яшәү авыррак дип әйтергә
мөмкин.
Кайбер яклардан бу дөрес.
Ләкин бу планның бер өлеше:
27

Ләкин Алла зирәкләрне оятка калдырыр өчен, дөньяның акылсыз әйберләрен сайлады,
һәм Алла көчле нәрсәләрне оятка калдыру өчен дөньяның көчсез якларын сайлады. (1
Көринтлеләргә 1:27)
Алла төрле төстәге, төрле формадагы кешеләрне бер тәннең өлеше итеп ясады (Римлыларга 12: 45; 1 Көринтлеләргә 12: 12-14).
Барысы да котылу өчен мөмкинлек алачак.
Бу тәкъдимне кабул иткәннәрнең барысы да үзләре һәм башкалар өчен мәңгелекне яхшырту өчен
уникаль ысул белән мәхәббәт бирә алачаклар - бу расада төрле расалар, этник төркемнәр,
күренешләр булу мәңгелек киләчәк чорына караганда яхшырак булырга ярдәм итәчәк. бар.
Яхшылык эшләү өчен эшләгез
Сөләйман кешеләр Алла эшен карарга тиеш дип язган (Вәгазьче 7:13). Күпчелек кеше Алла эшен
аңламый һәм аны җитәрлек дип санамый - ләкин алар тиеш (Маттай 6:33 ка). Ярдәм итәр өчен
хәзер эшләнергә тиеш (Маттай 24:14, 28: 19-20; Римлыларга 9:28; 2 Көринтлеләргә 9: 6-8; Ачылыш
3: 7-10). Thatәм моны эшләү яхшы (2 Көринтлеләргә 9: 6-14; Ачылыш 3: 7-13).
Ике дистә тапкыр (NKJV) Изге Язмаларда "яхшылык эшләргә" махсус әйтелә. Без башкаларга
булышу өчен эшләп яхшылык эшлибез. Без Аллаһыны һәм якыннарыбызны яратып яхшылык
эшлибез (Маттай 22: 37-39) - башка кешеләр.
Христианнар башкаларга ирешү өчен Алла эшенә булышырга тиеш (Маттай 24:14, 28: 19-20;
Римлыларга 10:15, 15: 26-27).
Эшнең максаты - әйберләрне яхшырту:
5

Тырышларның планнары, әлбәттә, муллыкка китерә, (Гыйбрәтле сүзләр 21: 5а)

23

Барлык хезмәттә дә табыш бар (Гыйбрәтле сүзләр 14:23)

23

Барлык хезмәттә дә өстенлек бар (Гыйбрәтле сүзләр 14:23, Яшьләрнең туры мәгънәсендә
тәрҗемә итү)
Эшләү барысына да файда (өстенлек) бирергә тиеш.
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Рәсүл Паул болай дип язган:
12

Шуңа күрә, сөеклем, син һәрвакыт буйсынган кебек, минем алдымда гына түгел, ә хәзер
мин булмаганда, үз котылуыңны курку һәм калтырау белән эшлә. 13 Чөнки Алла сезнең
ихтыярыгызда да, аның ризалыгы өчен дә эшли. (Филиппуйлыларга 2: 12-13)
Без Алла ризалыгы өчен эшләргә тиеш - бу мәхәббәтне арттыру һәм мәңгелекне яхшырту.
Ходайның безнең һәрберебез өчен эше бар:
15

Сез шалтыратырсыз, мин сезгә җавап бирермен. Сез кулларыгызның эшен теләрсез. (Эш
14:15)
СЕЗ дә Алла кулы эше! Аның сезнең өчен планы бар һәм ул сезне мәңгелекне яхшырту өчен эш
башкаруны үз эченә ала.
Язучы Мария Попова түбәндәге күзәтү ясады:
Гомер буе үзгәрүләргә карамастан, сезне һәм балачакны бер үк кеше итә торган сер,
фәлсәфәнең иң кызыклы сорауларының берсе. (Попова М. Грейс Палей картайу сәнгате
турында. Баш мие сайлау, 3 сентябрь, 2015)
Бу күпләр өчен сер булса да, бу Алла өчен сер түгел. Алла безнең белән иң яхшысы булырга ярдәм
итәр өчен безнең барыбыз белән дә эшли. Шулай ук башкаларга булышу.
Эшләрне уйлап табуның сәбәбе гадәттә әйберләрне яхшырту дип уйлагыз.
Алла кешеләрне "уйлап тапты", мәңгелекне яхшырту иде.
Паул һәм Барнаб әйттеләр:
18

Аның мәңгегә Аллага мәңге билгеле. (Рәсүлләр 15:18)

Алла кешеләрне ярату планының бер өлеше итеп барлыкка китерде һәм аларны бу җиргә
урнаштырды:
8Ч

youнки сез мәрхәмәт белән иман аша коткарылдыгыз, үзегез түгел. Бу Алла бүләге, 9 эш
түгел, беркем дә мактанмасын. 10 Чөнки без аның осталыгы, Мәсих Гайсәдә яхшы эшләр
өчен яратылган, Алла без аларда йөрергә алдан әзерләгән. (Эфеслеләргә 2: 8-10)
Барлык кешеләр?
Алла планын кабул итүчеләр мәңгелекне яхшыртачак. Thatәм бу төзәлмәс явызлардан кала
яшәгәннәрнең барысы да булачак (моның турында тулырак мәгълүмат өчен бушлай онлайн
китабыбызны карагыз: Коткаруның универсаль тәкъдиме, Апокатастаз: Алла киләчәк заманда
югалганнарны коткара аламы? Йөзләгән шигырьләр Алла планын ачалар. котылу ).
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Гайсә безнең һәрберебезгә урын бар дип игълан итте:
1

“Йөрәгегез борчылмасын. Сез Аллага ышанасыз; Миңа да ышан. 2 Минем Атам йортында
күп бүлмәләр бар. Алай булмаса, мин сезгә урын әзерләргә китәм дип әйтер идемме? 3
Әгәр мин барып, сезнең өчен урын әзерләсәм, мин кайтырмын һәм сезне минем
хозурымда каршы алырмын, шулай итеп сез дә мин булган урында булырсыз. (Яхъя 14: 13, BSB)
Сезнең өчен урын - Гайсә сезнең өчен иң яхшы урын вәгъдә итә. Сезнең сәләтләрегез өчен. Сез
Алла Патшалыгының бәхетле һәм өлеш кертүчесе була алмассыз дип борчылмагыз. Алла сездә
башлаган эшне тәмамларга тугры (Филиппуйлыларга 1: 6 ка).
Алланың кешеләр өчен планы мәңге дәвам итәчәк:
14

Мин беләм, Алла нәрсә эшләсә дә, мәңге булачак. (Вәгазьче 3:14)

Библийы фыст ис, з Jesusгъг Jesus, з Jesusгъг Jesus, з Jesusгъг Jesus.
6

... Ул шулай ук яхшырак вәгъдәләр нигезендә төзелгән яхшырак килешүнең арадашчысы.
(Еврейләргә 8: 6)
Христианнарның яхшы якка өметләре бар, һәм бу юаныч булырга тиеш:
19

... яхшырак өмет китерү бар, алар аша без Аллага якынлашабыз. (Еврейләргә 7:19)

13

Ләкин, кардәшләр, мин сездән өметсез кешеләр кебек кайгырмас өчен, надан
булуыгызны теләмим. 14 Әгәр дә без Гайсәнең үледән терелүенә ышансак, Алла шулай ук
Гайсә белән йоклаучыларны үзе белән алып килер.
15

Моның өчен без сезгә Раббы сүзе белән әйтәбез, без тере һәм Раббы килгәнче калабыз,
без йоклаучылардан алда тормыйбыз. 16 Чөнки Раббы үзе кычкырып, баш фәрештә тавышы
һәм Алла быргысы белән күктән төшәчәк. Christәм Мәсихтә үлеләр беренче булып
терелтеләчәк. 17 Шуннан соң без исәннәр һәм болытлар белән бергә Хуҗабызны һавада
каршы алырбыз. Шулай итеп без һәрвакыт Ходай белән булырбыз. 18 Шуңа күрә бу сүзләр
белән бер-берегезне юатыгыз. (1 Тессалуникәлеләргә 4: 13-18)
34

... яхшырак һәм мәңгегә ия булу өчен үзегезне белү. (Еврейләргә 10:34)

Мәңгелек яхшырак булсын өчен, Алла барлык эшләрен яратты. Бу мәңге яхшырак булыр (Иремия
32: 38-41 ка).
Безнең өчен әйберләрне яхшырту Аллага ошый, бу да яхшырак. Әйе, Алла риза була ала
(Еврейләргә 11: 5, 13:16; 1 Питер 2: 19-20) - бу Алла өчен дә яхшырак түгелме?
Алла булдырганны барлыкка китерде, мәңгелек яхшырак булыр.
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Шуңа күрә ул галәмне барлыкка китерде һәм шуңа күрә ул ир-атларны һәм хатын-кызларны
яратты.
Алла планы бу чорда Аның чакыруына колак салучыларның барысын да үз эченә ала (шулай ук
кара: Алла сине чакырамы? ) Һәм киләчәк чорда (шулай ук бушлай онлайн китапны кара:
Коткаруның универсаль тәкъдиме. Апокатастаз: Алла югалганнарны саклап кала аламы?
Киләчәк чор? Йөзләгән шигырьләр Алла коткару планын ачалар ).
Христианнар аңларга тиеш, аларның аерым өлеше мәңгелекне яхшырту.
Ләкин бу Алла юлында эшләнергә тиеш.
12

Кешегә дөрес булып күренгән юл бар, ләкин аның ахыры - үлем юлы. (Гыйбрәтле сүзләр
14:12; 16:25)
Дөньяны күп яктан яхшырталар дип уйлаган кешеләр бар. God'sәм ул Алла юлларына туры
килгәндә, алар булыр дип өметләнәм.
Шулай да, аборт хокукларын һәм Библия тарафыннан хөкем ителгән төрле әхлаксызлыкны яклап
протест белдергәндә, алар дөньяны яхшырталар дип уйлаучылар бар.
Мәҗүси йолаларны яхшы итеп пропагандалаганда, алар дөньяны яхшырталар дип уйлаучылар
бар.
Кызганычка каршы, күпчелек кеше үзләрен ышандыра һәм башкаларга, олы традицияләргә,
аларның теләкләренә һәм / яки йөрәкләренә Библиягә ышана. Ләкин шигырь кисәтә:
9

«Йөрәк бар нәрсәдән дә алдаучы, бик явыз; Моны кем белә ала? 10 Мин, Ходай, йөрәкне
эзлим, акылны сынап карыйм, хәтта һәр кешегә үз юллары буенча бирергә, кылган
эшләренең җимешенә карап. (Иремия 17: 9-10)
Сезнең йөрәгегез Алла теләгәнчә эшләргә әзерме?
Чыннан да? Чыннан да?
Сез ышанырсыз.
Алла кешеләрнең яхшылык эшләвен теләсә дә, алдаучы йөрәкле кешеләр моны эшләмиләр:
20

Йөрәкне алдаучы яхшылык тапмый, һәм телен бозган кеше явызлыкка эләгә. (Гыйбрәтле
сүзләр 17:20)
Эшләр физик яктан авыр күренсә дә, Аллага ышаныгыз:
9

Әй, аның изгеләре, Ходайдан курык! Аннан куркучыларга теләк юк. 10 Яшь арысланнар
җитми һәм ачлык кичерә. Ләкин Ходайны эзләүчеләргә яхшы әйберләр калмас. (Мәдхия
34: 9-10)
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31

"Шуңа күрә," Без нәрсә ашарбыз? "Дип борчылмагыз. яки "Без нәрсә эчәрбез?" яки 'Без
нәрсә киярбез?' 32 Чөнки боларның барысыннан соң мәҗүсиләр эзлиләр. Чөнки күктәге
Атагыз сезгә боларның барысы да кирәклеген белә. 33 Ләкин башта Алла Патшалыгын һәм
Аның гаделлеген эзләгез, һәм болар барысы да сезгә кушылыр. 34 Шуңа күрә иртәгә
турында борчылмагыз, чөнки иртәгә үз әйберләре турында борчылыр. Көн өчен җитәрлек
- аның үз проблемасы. (Маттай 6: 31-34)
Yourselfзегез һәм башкалар өчен потенциалыгызны арттыру өчен, Аллага ышаныгыз һәм аны
карар кабул итү киңәшчесе итеп алыгыз:
5

Бөтен йөрәгең белән Ходайга таян, үз аңыңа таянма. 6 Синең бар юлларыңда Аны таны,
һәм Ул синең юлларыңны туры юлга күндерер. 7 ownз күзләрең белән акыллы булма;
Ходайдан курык һәм яманлыктан кит. 8 Бу сезнең тәнегезгә сәламәтлек, сөякләрегезгә көч
булыр. (Гыйбрәтле сүзләр 3: 5-8)
Eyesз күзләрең белән акыллы булма, хәтта Аллага тулысынча ышанмассың.
Сез Аллага таяну яхшырак булыр.
Башкаларга ирешү өчен Алла эшенә булышыгыз.
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6.

Вӑрах Вӑхӑтлӑх план пур

Хәзер Алла «мәңге яшәүче, исеме изге», Ишагыйя 57:15).
Христианнар, хәзерге вакытта Алла варислары һәм якын киләчәктә Аның белән данланырлык Алла
балалары (Римлыларга 8: 16-17), ахыр чиктә шул ук эшне эшләячәкләр. Христианнар мәңге
яшәячәкләр (шулай да, Алладан аермалы буларак, безнең барыбызның да башыбыз булыр).
Алла, үзе, озын планда:
20

Ч theнки барлыкка китерү бушка, теләп түгел, ә өмет белән буйсынганга. 21 чөнки
барлыкка китерү үзе бозыклык коллыгыннан Алла балаларының данлы азатлыгына
котылачак. 22 Чөнки без беләбез, барлыкка китерелгәннәр хәзерге вакытта бергә туа. 23
Алай гына да түгел, бездә Рухның беренче җимешләре булган кешеләр дә, без үзебез дә
елыйбыз, кабул итүне, тәнебезнең котылуын түземсезлек белән көтәбез. 24 Чөнки без бу
өметтә котылдык, ләкин күренгән өмет өмет түгел; нигә әле кеше күргәннәренә өметләнә?
25
Әгәр дә без күрмәгәнгә өметләнсәк, без аны түземлек белән түземсезлек белән көтәбез.
(Римлыларга 8: 20-25)
Алла яратканда кыенлыклар булачагын белә иде, ләкин аның планы бар.
Иремия 29:11 нең өч тәрҗемәсенә игътибар итегез:
11

Чөнки мин сезнең өчен планнарымны беләм, - дип әйтә Ходай, - сезне уңышларга һәм
зыян китермәскә уйлый, сезгә өмет һәм киләчәк бирергә уйлый. (Иремия 29:11).
11

Чөнки мин сиңа уйлаган уйларымны беләм, - дип әйтә Ходай, сиңа бетү һәм түземлек
бирер өчен, тынычлык турында түгел, ә тынычлык турында. (Иремия 29:11, Дуай-Раймс)
11

Чөнки мин сезнең өчен планнарымны беләм, - дип әйтә Ходай. "Алар киләчәккә өмет
бирер өчен, афәт өчен түгел, ә яхшылык өчен планнар. (Иремия 29:11, Яңа тере тәрҗемә)
Кайберәүләр Иремия 29:11 өземтәсен китерәләр, Алла алар өчен планы бар. Ходайның барысы
өчен дә планы булса да, күпләр бу шигырьне контекстка карамыйлар.
Изге Язмаларда нәрсә әйтелә:
11

Чөнки мин сезгә киләчәк һәм өмет бирер өчен тынычлык турында түгел, ә тынычлык
турында уйлыйм, - дип әйтә Ходай. 12 Шунда сез мине чакырырсыз, Миңа дога кылырсыз,
һәм мин сезне тыңлармын. 13 Сез мине чын күңелдән эзләгәндә мине эзләрсез һәм
табарсыз. 14 Мин сине табармын, - дип әйтә Ходай, һәм мин сине әсирлектән кире
кайтарырмын. Мин сезне бөтен халыклардан һәм сезне куып чыгарган барлык җирләрдән
җыячакмын, - дип әйтә Ходай, һәм мин сезне әсирлеккә алып киткән урынга китерермен.
(Иремия 29: 11-14)
Игътибар итегез, план сөргендә иде. Чит ил кешесе булу, хаҗи булу. Шулай итеп, без ышанучылар,
без һәрвакыт туры килмәвебезгә гаҗәпләнергә тиеш түгел. Рәсүл Петер язганны да карап чыгыйк:
63

9

Ләкин сез сайланган буын, патша руханилары, изге халык, аның махсус халкы, сезне
караңгылыктан үзенең искиткеч нурына чакырган Алланың мактауларын игълан итәр өчен.
10
кайчандыр алар халык түгел, ә хәзер Алла халкы, алар шәфкать күрсәтмәгән, ләкин хәзер
шәфкать алганнар.
11

Сөекле кешеләр, мин сездән чит ил кешеләре һәм хаҗилар булып ялварам, җанга каршы
сугышучы тән теләкләреннән сакланыгыз, 12 мәҗүсиләр арасында сезнең тәртибегез
хөрмәтле булсын өчен, алар сезгә явызлык кылсалар, сезнең яхшы эшләрегез белән, Килү
көнендә Аллаһыны данлагыз. (1 Питер 2: 9-12)
17 Ч

Godнки Алла Godы йортында хөкем башланыр вакыт җитте. әгәр ул башта безнең белән
башланса, Алла Инҗиленә буйсынмаган кешеләрнең ахыры нинди булыр? 18 Хәзер " Әгәр
тәкъва кеше коткарылмаса, бозыклар һәм гөнаһлы кешеләр кайда күренәчәк?" (1 Питер 4:
17-18)
28

Без беләбез, Аллаһыны яратучылар, Аның нияте буенча чакырылганнар өчен бар нәрсә
бергә эшли. (Римлыларга 8:28)
Кайвакыт без буталабыз, ләкин шигырь өйрәтә:
24

«Миңа өйрәт, мин телемне тотармын; Кайда мин ялгышканымны аңла. (Эш 6:24)

8

«Чөнки Минем уйларым сезнең уйларыгыз түгел, һәм сезнең юлларыгыз Минем
юлларым түгел», - дип әйтә Ходай. 9 «Чөнки күкләр җирдән биек булган кебек, Минем
юлларым да сезнең юллардан югарырак, Минем уйларым сезнең уйларыгызга караганда
югарырак. (Ишагыйя 55: 8-9)
Ышаныгыз һәм аңлагыз, Аллаһының планы бар һәм ул хаталар ясамый. Иманлы булыгыз (безнең
бушлай онлайн буклетны да карагыз: Алла чакырган һәм сайлаган кешеләргә ышану ).
Әгәр дә сез Аллага ышансагыз, бу авырлыклар аркасында сез яхшырак булырсыз (Еврейләргә 12:
5-11; Гыйбрәтле сүзләр 3: 5-8). Әгәр дә сез бу чорда чакырылган, сайланган һәм тугры булсагыз
(Ачылыш 17:14), сез меңьеллык чорда Гайсә белән патшалар һәм руханилар булып идарә итәрсез
(Ачылыш 5:10) (Ачылыш 20: 4-6) . Сез кешеләргә меңьеллыкта һәм Соңгы Бөек Көндә булышыр
өчен яхшырак яшәргә өйрәтә алырсыз (Ишагыйя 30:21 ка).
Аңлагыз, Ата да, Угыл да кешелек гөнаһларыннан интегәләр (Яратылыш 6: 5-6 ка), һәм шулай ук
Гайсә безнең гөнаһларыбыз өчен үләргә тиеш булган газаплар аша (1 Питер 4: 1 ка). Гайсә моны үз
теләге белән куйды (Яхъя 10:18), ләкин мәңгелекне яхшырту өчен шулай эшләде.
Мәңгелекне яхшыртырга ярдәм итәчәк характер төрен булдыру өчен, без бу тормышта өйрәнергә
тиеш дәресләр бар.
1

Шуңа күрә, иман белән акланганнан соң, без Раббыбыз Гайсә Мәсих аша Алла белән
татулашабыз, 2 алар аша без торган бу мәрхәмәткә иман аша керә алабыз һәм Алла данына
өметләнеп шатланабыз. 3 thatәм алай гына да түгел, без кайгы-хәсрәтнең түземлелеген
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белеп, кайгы-хәсрәт белән данлыйбыз.
(Римлыларга 5: 1-4)

4

һәм түземлек, характер; һәм характер, өмет.

5

Ләкин шулай ук, бөтен тырышлыкны биреп, иманыгызга яхшылык өстәргә, яхшы белемгә,
үз-үзеңне кулда тотарга, үз-үзеңне тота белергә, ныклыкны сакларга, 7 диндарлыкка
кардәшлек игелеген һәм кардәшлек игелеген яратырга. . 8 Чөнки бу әйберләр сезнеке
булса һәм күп булса, сез Раббыбыз Гайсә Мәсих турында белемсез, җимешсез булмассыз.
(2 Питер 1: 5-8)
6

Сез авырлыклардан һәм сынаулардан файда күрәсездер, ләкин сез христиан булсагыз, сез моны
эшләргә тиеш.
Мәрхүм Герберт В. Армстронг язган нәрсәгә игътибар итегез:
НИ ӨЧЕН Барлыкка Китерүче Алла кешене җиргә куйды? Himselfзен кабатлау өчен
Алланың төп максаты өчен - үзен яңадан торгызу, гадел илаһи характерны булдыруның төп
максаты белән, ахыр чиктә, миллионлаган сансыз туган һәм туган балаларда, Алла
барлыкка киләчәк, Алла гаиләсе әгъзалары. Кеше физик җирне Алла аңа биргән кебек
яхшыртырга тиеш иде, аны барлыкка китерүне тәмамлады (гөнаһ кылучы фәрештәләр
белә торып баш тарттылар) һәм шулай итеп, Ходай Тәгаләсен торгызу, Алла тормыш юлы
белән; һәм алга таба, бу процесста кешенең үз ризалыгы белән, Аллаһының изге, гадел
Характеристикасы үсеше белән КЕШЕ ЯРАТУНЫ ТОКТЫРУ. Бу камил һәм гадел характер
кешедә тәрбияләнгәч, һәм кеше үлем тәненнән үлемсез рухка әверелгәч, КЕШЕ КЕШЕ
ПОТЕНТИАЛ - кеше Аллаһының Илаһи Гаиләсендә туа, Алла хакимиятен җиргә торгыза,
аннары УНИВЕРСЕның бөтен чиксез киңлегендә Иҗатны тәмамлауда катнашу! ... Ходай
үзен миллионлаган тапкыр кабатлый! Шулай итеп, яңадан барлыкка китерү атнасының
алтынчы көнендә Алла (Elohim): "Әйдәгез, кешене охшаш итеп ясыйк" (Ярат. 1:26). Кеше
Барлыкка Китерүче белән (аның ризалыгы белән) махсус мөнәсәбәттә булырга тиеш! Ул
Алла формасында һәм формасында яратылган. Аңа мөнәсәбәтне булдыру өчен рух
бирелде (Армстронг Х.В. Гасырлар сере. Додд Мид, 1985, 102-103 б.).
Характер төзүнең максаты - яхшырак булу һәм яхшырак хезмәт итү.
Характерны ничек булдырырга?
Иң яхшы юл - аңа буйсыну.
Бу безнең файдага.
19

Мин бүген күкне һәм җирне сезгә каршы шаһит дип атыйм, мин сезнең алдыгызга
тормыш һәм үлем, фатиха һәм сүгенү. шуңа күрә тормышны сайлагыз, сез дә, буыннарыгыз
да яшәр өчен; 20 Син үз Ходайыңны яратырсың, Аның тавышына буйсынырсың һәм Аңа
ябышырсың, чөнки ул синең гомерең һәм озын гомерең; һәм сез Раббы сезнең атабабаларыгызга, Ибраһимга, Исхакка һәм Ягъкубка бирергә ант иткән җирдә яшәр өчен. "
(Икенчезаконлык 30: 19-20)
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12

"Хәзер, Израиль, синең Аллаң Раббы синнән нәрсә таләп итә, ләкин синең Аллаң
Раббыдан курку, аның бар юлларында йөрү һәм аны ярату, бөтен йөрәгең һәм бөтен көчең
белән Ходай Тәгаләгә хезмәт итү. җан, 13 һәм мин бүген сезгә файда китергән Ходайның
әмерләрен һәм аның законнарын үтәү өчен ? (Икенчезаконлык 10: 12-13)
Игътибар итегез, Алла безнең файдага әмерләр биргән.
Иске Васыятьтә булган, һәм мәхәббәт мөһим нәрсә дип әйтә аласыз.
Бер дәрәҗәдә сез дөрес әйтерсез.
Бер дәрәҗәдә?
Әйе, сез Алла әмерләрен үтәргә әзер булган дәрәҗәдә, безнең файдага ярату кагыйдәләре, сез
дөрес әйтерсез.
Гайсә өйрәткән:
15

Әгәр дә сез Мине яратсагыз, Минем әмерләремне үтәгез. (Яхъя 14:15)

9

«Ата мине яраткан кебек, мин дә сезне яраттым. Минем мәхәббәтемдә кал. 10 Әгәр дә сез
Минем әмерләремне тотсагыз, сез дә Минем Атам әмерләрен үтәгән кебек, Аның
мәхәббәтендә калырсыз. (Яхъя 15: 9-10)
Алла безне яратты һәм безне яратты, шуңа күрә без бу мәхәббәттән файдалана алабыз.
Everyәрбер Библиядә дөрес сайлау, дөрес карар, дөрес эш итү безгә характер булдырырга
булыша. Бу безгә шәхсән дә, башкалар кебек үк ярдәм итәчәк.
Рәсүл Паул болай дип язган:
1

Миннән үрнәк алыгыз, мин дә Мәсихтән үрнәк алган кебек. (1 Көринтлеләргә 11: 1)

12

... канун иманнан түгел, ә "аларны эшләгән кеше алар белән яшәячәк". (Гәләтиялеләргә
3:12)
12

... әмер изге, гадел һәм яхшы. (Римлыларга 7:12)

Гайсәне чын күңелдән охшатучылар, мәхәббәтне яхшырак бирер өчен, Гайсәнең мәрхәмәтендә
һәм белемендә мәңге үсәчәкләр (2 Питер 3:18).
Рәсүл Ягъкуб һәм Гайсә мәхәббәтнең Алла әмерләре белән бәйләнгәнлеген игълан иттеләр:
8

Әгәр дә сез патша канунын чыннан да үтәсәгез, "Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат",
син яхшы эшлисең; 9 Ләкин сез битарафлык күрсәтсәгез, сез гөнаһ эшлисез һәм закон
бозучы дип хөкем ителәсез. 10 Чөнки кем бөтен канунны үтәсә дә, бер урында абынса, ул
барысында да гаепле. 11 "Зина кылмагыз" дигән кеше шулай ук: "Кеше үтермәгез", - диде.
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Хәзер зина кылмыйсыз, ләкин кеше үтерәсез икән, сез закон бозучы булдыгыз. (Ягъкуб 2:
8-11)
37

Гайсә аңа: «Син Раббы Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның һәм бөтен акылың белән
ярат». 38 Бу беренче һәм зур әмер. 39 Икенчесе охшаш: «Якыныңны үзеңне яраткан кебек
ярат». 40 Бу ике әмердә бөтен Канун һәм пәйгамбәрләр бар. " (Маттай 22: 37-40)
Бу әмерләрнең максаты - мәхәббәт күрсәтү (1 Тимутегә 1: 5), безне яхшыртырга һәм башкаларга
яхшырак булырга булышу.
13

Әйдәгез, бөтен эшнең нәтиҗәсен ишетик:

Алладан куркыгыз һәм Аның әмерләрен үтәгез ,
чөнки бу кеше өчен бар нәрсә.
14 Ч
Godнки Алла everyәр эшне хөкем итәр,
Яхшы яки яман һәр серне кертеп. (Вәгазьче 12: 13-14)
Ун әмер ниндидер үзенчәлекле кагыйдә яки йөк түгел иде.
Иске һәм Яңа Васыятьләрдән нәрсәгә игътибар итегез:
18

Ачылыш булмаганда, кешеләр тыюны ташлыйлар. Ләкин канунны саклаучы бәхетле.
(Гыйбрәтле сүзләр 29:18)
3

Кадерле дуслар, мин сезгә уртак котылуыбыз турында язарга теләсәм дә, хәзер мин сезне
изгеләргә ышанып тапшырылган иман өчен көрәшергә дәртләндерер өчен язарга мәҗбүр.
4
Чөнки кайбер ир-атлар яшерен рәвештә сезнең арага керделәр - мин тасвирларга теләгән
хөкем өчен күптән билгеле булган ирләр - безнең Алла мәрхәмәтен явызлык лицензиясенә
әйләндергән һәм бердәнбер Остазыбызны һәм Хуҗабызны кире кагучы бозык кешеләр. ,
Гайсә Мәсих. (Яһүд 3-4, NET Библия)
3

Ч Godнки Алла Godы мәхәббәте, Аның әмерләрен үтәү. Аның әмерләре авыр түгел. (1
Яхъя 5: 3)
Ун әмер авыр түгел, ләкин аларны үтәү кешене бәхетле итә.
Бу тормышта Алла безнең уңышлы, бәхетле тормыш алып баруыбызны тели - сәламәтлек, авыр
карьера, матур никах һәм бәхетле балалар. Аның ихтыярын үтәргә һәм Аның әмерләрен тотарга
омтылганнарга ул фатихалар һәм махсус яклау вәгъдә итә!
2

Сөекле кешеләр, сез бар нәрсәдә дә уңышларга ирешергә һәм җаныгыз алга киткән кебек
сәламәт булырга телим. 3 Чөнки кардәшләр килеп, сездә булган хакыйкать турында
шаһитлек биргәндә мин бик шатландым. 4 Минем балаларымның хакыйкатьтә
йөргәннәрен ишетүдән зуррак шатлыгым юк. (3 Яхъя 2-4)
26

"Менә, мин бүген сезнең алдыгызга фатиха һәм ләгънәт куйдым: 27 фатиха, әгәр мин
бүген сезгә кушкан Аллагыз Ходайның әмерләренә буйсынсагыз, 28 һәм ләгънәт, әгәр сез
67

Раббы әмерләрен үтәмәсәгез. сезнең Аллагыз, ләкин мин бүген сезгә кушкан юлдан читкә
борылыгыз (Икенчезаконлык 11: 26-28).
19

Мин бүген күкне һәм җирне сезгә каршы шаһит дип атыйм, мин сезнең алдыгызга
тормыш һәм үлем, фатиха һәм сүгенү. шуңа күрә тормышны сайлагыз, сез дә, буыннарыгыз
да яшәр өчен; 20 Син үз Ходайыңны яратырсың, Аның тавышына буйсынырсың һәм Аңа
ябышырсың, чөнки ул синең гомерең һәм озын гомерең; (Икенчезаконлык 30: 19-20)
Алла юлында яшәү вакытлыча ләззәттән күбрәк бәхет китерә. Вакыт авыр булганда ышандыру
китерә:
13

Зирәклек тапкан, аңлаучы кеше бәхетле. 14 Чөнки аның кереме көмеш табышыннан
яхшырак, ә табышы алтынга караганда яхшырак. 15 Ул рубутка караганда кадерлерәк, һәм
сез теләгән бар нәрсә дә аның белән чагыштырыла алмый. 16 Көн озынлыгы аның уң
кулында, сул кулында байлык һәм хөрмәт. 17 Аның юллары - рәхәтлек юллары, Аның бар
юллары - тынычлык. 18 Ул аны тотучылар өчен тормыш агачы, һәм аны саклаучылар
бәхетле . (Гыйбрәтле сүзләр 3: 13-18)
15

Ходай Тәгалә булган кешеләр бәхетле! (Мәдхия 144: 15)

21

Күршесен кимсеткән кеше гөнаһ эшли; Ләкин ярлыларга шәфкать күрсәткән кеше
бәхетле. (Гыйбрәтле сүзләр 14:21)
14

alwaysәрвакыт хөрмәтле кеше бәхетле ... (Гыйбрәтле сүзләр 28: 14а)

5

Ярдәме өчен Ягъкуб Алласы булган, Аның өмете Ходайга өметләнгән, 6 күкне, җирне,
диңгезне һәм алардагы бар нәрсәне бәхетле иткән кеше бәхетле. Хакыйкатьне мәңге
саклаучы, (Мәдхия 146: 5-6)
Алла юлында яшәү безне чыннан да бәхетле итә. Без шулай ук зирәклек турында дога кылырга
тиеш (Ягъкуб 1: 5).
Ун әмер безгә характер булдырырга ярдәм итәр өчен безгә билгеле булды, шулай итеп без
яхшырак була алырбыз һәм мәңгелекне яхшыртырбыз. Әгәр дә без аңа чын күңелдән ышансак,
без бу мәңгелек тормышны яхшырта алабыз.
Ләкин, дини җитәкчеләрнең бозулары аркасында, Рәсүл Паул «канунсызлык сере» турында язарга
рухландырылган (2 Тессалуникәлеләргә 2: 7). Гайсә сүзләре буенча, бу соңгы заманда
канунсызлык артачак һәм күпләрнең мәхәббәте суыныр (Маттай 24:12). Кызганычка каршы, бу
соңгы бетү вакытына китерергә ярдәм итәчәк "Бөек Бабыл сере" (Ачылыш 17: 5) - җиде калкулык
шәһәрендә дини көч (Ачылыш 17: 9 , 18 ). Бу һәм Ун әмер турында күбрәк белү өчен, бушлай
онлайн буклетны карагыз: Ун әмер: Декалог, Христианлык һәм astанвар .
Алла планы яхшырак
Алла планының соңгы өлеше планның беренче өлешенә караганда яхшырак булачак:
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8

Бер әйбернең ахыры аның башыннан яхшырак; (Вәгазьче 7: 8)

Шулай да, Аллага шикләнүчеләр белән Алланың чын кешеләре арасында аерманы күрегез:
13 "Синең сүзләрең

миңа карата тупас булды ," - дип әйтә Ходай, - ләкин син әйтәсең: "Без сиңа
каршы нәрсә сөйләдек?" 14 Сез әйттегез: «Аллага хезмәт итү файдасыз; Аның әмерен
саклаганыбызга, һәм гаскәрләр Хуҗасы алдында кайгы булып йөрүебезнең нинди
файдасы бар? 15 Шуңа күрә хәзер без горурларны мөбарәк дип атыйбыз, Явызлык
кылучылар терелтелә; Алар хәтта Аллаһыны вәсвәсәгә бирәләр һәм азат ителәләр. "
16

Шуннан соң Раббыдан куркучылар бер-берсе белән сөйләштеләр, һәм Ходай аларны
тыңлады һәм ишетте. Шуңа күрә аның алдында Раббыдан куркучылар һәм Аның исеме
турында уйланучылар өчен искә алу китабы язылган.
17

«Алар минеке булырлар, - дип әйтә Ходай Тәгалә, - мин аларны җәүһәрләр ясаган көнне.
Мин аларны саклап калырмын , кеше үзенә хезмәт иткән улын саклаган кебек. " 18 Шунда
сез тагын тәкъва кешеләр белән явызларны, Аллага хезмәт итүче белән Аңа хезмәт
итмәгәнне аерырсыз. (Малахий 3: 13-18)
Түбәндәге пәйгамбәрлеккә игътибар итегез:
6

Чөнки безнең өчен Бала туды, безгә Угыл бирелде; Theәм хакимият аның җилкәсендә
булачак. Hisәм аның исеме Искиткеч, Киңәшче, Көчле Алла, Мәңге Ата, Тынычлык кенәзе
дип аталачак. 7 Аның хакимиятен һәм тынычлыгын арттыру турында , Давыт тәхетендә
һәм аның патшалыгы өстендә, аны тәртипкә китерү һәм хөкем һәм гаделлек белән
урнаштыру Ул вакыттан алып, хәтта мәңгегә. Моны Ходай Тәгаләнең ашкынуы башкарачак.
(Ишагыйя 9: 6-7)
Шулай итеп, Алла үз хакимиятен һәм тынычлыгын арттырачак, һәм моның ахыры булмас. Эшләрне
яхшырту ахыры юк.
"Рәсүлләр, Гайсә кебек, яхшы хәбәрне игълан иттеләр - Киләчәк Яхшы Дөньяның Я NEWSА
Хәбәрләре" (Армстронг Х.В. Искиткеч Кеше Потенциалы. Эверест Хаусы, 1978).
Алланың Патшалыгы мәңгелек:
13

Синең патшалыгың - мәңгелек патшалык, һәм синең хакимлегең буыннарда дәвам итә.
(Мәдхия 145: 13)
3

Аның билгеләре нинди бөек, Аның могҗизалары нинди көчле! Аның патшалыгы мәңгелек патшалык, һәм аның хакимлеге буыннан-буынга. (Данил 4: 3)
27

Шуннан соң патшалык һәм хакимлек, һәм бөтен күк астындагы патшалыкларның
бөеклеге, кешеләргә, Аллаһы Тәгаләнең изгеләренә биреләчәк. Аның патшалыгы мәңгелек патшалык, һәм барлык хакимлекләр Аңа хезмәт итәрләр һәм аңа буйсынырлар.
(Данил 7:27)
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Игътибар итегез, изгеләргә мәңгелек патшалык биреләчәк. Бу Рәсүл Питер язган нәрсәләргә туры
килә:
10

Шуңа күрә, кардәшләр, чакыруыгызны һәм сайлавыгызны ышандырыр өчен тагын да
тырыш булыгыз, чөнки сез моны эшләсәгез беркайчан да абынмассыз. 11 Шулай итеп, сезгә
Раббыбыз һәм Коткаручыбыз Гайсә Мәсихнең мәңгелек патшалыгына мул итеп керү
мөмкинлеге биреләчәк. (2 Питер 1: 10-11)
Бу без бөтен нечкәлекләрне беләбез дигәнне аңлатамы?
Noк, ләкин Ул безгә аның кайбер планнарын аңларга һәм күрергә мөмкинлек бирде:
10

Мин Алла биргән эшне күрдем, кешеләр уллары эшләргә тиеш. 11 Ул бар нәрсәне дә үз
вакытында матур итте. Ул шулай ук аларның йөрәкләренә мәңгелеклек куйды, моннан
кала Алла эшләгән эшне беркем дә таба алмый. (Вәгазьче 3: 10-11)
12

Хәзерге вакытта без көзгедә караңгы, ләкин соңыннан йөзгә-йөз күрәбез. Хәзер мин
өлешчә беләм, ләкин соңыннан мин дә белгәнчә беләм. (1 Көринтлеләргә 13:12)
9

Ләкин язылганча:

"Күз күрмәде дә, колак та ишетмәде, һәм кеше йөрәгенә Алла кермәде. Алла аны
яратучылар өчен әзерләгән әйберләр." (1 Көринтлеләргә 2: 9)
Димәк, эш - Алла кешеләр теләгән әйбер. Мәңгелекне яхшырту өчен, Алла аның эшләрен
башкаручыларга ия булачак. Шуңа күрә без планның бер өлешен белә алабыз, һәм план без
аңлаганнан яхшырак.
Иске Васыять заманында да кайберәүләр мәңгелеклекне һәм Алла планының чынбарлыгын
күрделәр (Еврейләргә 11: 13-16 ка).
Алла Патшалыгында мәңгелекнең "хәзерге явыз чор" белән чагыштырылуы турында төшенү өчен
(Гәләтиялеләргә 1: 4), түбәндәгеләргә игътибар итегез:
3

Күктән көчле тавыш ишеттем: «Менә, Алла чатыры кешеләр белән, һәм ул алар белән
яшәячәк, һәм алар аның халкы булырлар. Алла үзе алар белән булачак һәм аларның
Алласы булачак. 4 Аллаһ аларның күзләреннән яшьләрне сөртәчәк. бүтән үлем, кайгы, елау
булмас. Авырту булмаячак, чөнки элеккеге әйберләр үтеп китте. "
5

Шуннан соң тәхеттә утыручы: «Менә мин бар нәрсәне яңартам», - диде. Ул миңа: "Яз,
чөнки бу сүзләр дөрес һәм тугры", - диде. (Ачылыш 21: 3-5)
7

... Мәңгелек шатлык аларныкы булыр. (Ишагыйя 61: 7)

18

Чөнки мин хәзерге газапларны бездә ачылачак дан белән чагыштырырга лаек түгел
дип саныйм. (Римлыларга 8:18)
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Газапларның бетүе генә түгел, чын шатлык та булачак. Thatәм сез бу шатлыкны арттыра аласыз.
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7.

Юлашки асӑрхаттарусем

Барлыгы 40-110 миллиард кеше яшәгән (һәм күбесе үлгән).
Кешелекнең максаты - үзебезгә ләззәтләр туплау һәм Аның өчен дан туплау өчен Аллага бушка
табыну түгел. Мәңгелек безнең өчен ләззәтләр белән тулы булса да, Алла без аңлаганнан күбрәк
данга лаек булса да, безнең максат - башкалар өчен мәңгелекне яхшырту.
Гайсә безнең һәрберебезгә урын булдырды (Яхъя 14: 2 ка), Алла безне камилләштерер өчен
(Мәдхия 33:15) (Мәдхия 138: 8). Ул теләгән һәрберебездә башлаган эшне тәмамлаячак
(Филиппуйлыларга 1: 6).
Миллиардлаган безнең барыбыз да төрле, бирүнең төрле ысуллары бар. Безнең төп ролебез мәңгелекне яхшырту - димәк, әйе, сезгә уникаль бирү ысулы булачак. Ахыр чиктә, сез Алла
Патшалыгына ярдәм итүдән баш тартмасагыз, ким дигәндә 40 миллиард кешенең һәм аннан да
күбрәкнең мәңгелеген яхшыртуда сезнең өлешегез булачак (1 Көринтлеләргә 12:26; Әюп 14:15;
Гәләтиялеләргә 6: 10)!
Библийы фыст ис, з othersгъг Bible, з othersгъг, з othersгъг Bible. Шуңа күрә, сез очраткан һәрбер
кеше диярлек сезнең өчен мәңгелекне яхшыртырга ярдәм итәчәк дип уйлагыз (һәм сез алар өчен).
Сез дөрес бәяләмәгән, тискәре карашта булган, дөрес булмаган уйлар булган, бәлки, юл хәрәкәтен
туктаткан, начар мөгамәлә иткән, шулай ук сез игелекле булган кешеләр өчен сезгә чыннан да
эшләргә туры килергә мөмкин. Шуңа күрә "бер-берегезгә игелекле булырга, назлы булырга, берберегезне кичерергә тырышыгыз, Мәсихтәге Алла сезне кичергән кебек" (Эфеслеләргә 4:32).
"Сезгә бәйле булганча, барыгыз белән дә тату яшәгез" (Римлыларга 12:18).
Мәңгелек чиксез вакыт дәвам иткәнгә, сез 40 миллиард (мөгаен күбрәк) кешене хәзер үзегез
белгәннән яхшырак белә алырсыз дип уйлагыз!
Сезгә Алла беркайчан да куллана алмаган кебек тоелган кайберәүләр өчен эшләргә туры килергә
мөмкин (Маттай 21: 28-32 ка) - "күпләр соңгысы, соңгысы беренче булыр" (Марк 10:31).
Алга таба уйлап карагыз, Изге Язмаларда барлык кешеләр, шул исәптән сез бик мөһим булмаган
кешеләр дә, Аллаһының тулылыгы белән тулы булырга мөмкин дип өйрәтәләр:
14

Шуңа күрә мин Раббыбыз Гайсә Мәсихнең Атасына тезләнәм, 15 күктә дә, җирдә дә бөтен
гаилә исеме белән аталган, 16 Ул сезгә, данының байлыгына карап, көч белән ныгытсын
өчен. эчке рухтагы Рухы аша, 17 сезнең йөрәгегездә иман аша яшәр өчен; сез, мәхәббәткә
нигезләнгән һәм нигезләнгән, 18 барлык изгеләр белән киңлек, озынлык, тирәнлек һәм
биеклек нәрсә икәнен аңлый аласыз - 19 белем аша үткән Мәсих мәхәббәтен белү; сез
Аллаһның тулылыгы белән тулырсыз . (Эфеслеләргә 3: 14-19).
Без өйрәнергә һәм күбрәк белергә тиеш (2 Питер 3:18).
Ахыр заман турында күбрәк белем алдан әйтелгән (Данил 12: 4) , шул исәптән югалган
әйберләрне торгызу (Маттай 17:11).
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Күрәсең, ни өчен Алла барлык эшләрен ясаган, аны тулысынча торгызырга кирәк.
Алла моны ничек эшли?
9

«Ул кемгә белем бирер? Ул хәбәрне кем аңлар? Алар сөттән имезгәннәрме? Күкрәктән
генә тартылганнар? 10 Чөнки әмер үтәлергә тиеш, әмер буенча, Сызыкка сызык, Сызыкка
сызык, Монда бераз, анда бераз. " (Ишагыйя 28: 9-10)
10

Ләкин Алла аларны үз Рухы аша безгә ачты. Чөнки Рух бар нәрсәне, әйе, Аллаһының
тирән әйберләрен эзли. (1 Көринтлеләргә 2:10)
Шулай итеп, төрле шигырьләрне карап, без тәгълиматны өйрәнә алабыз. Әгәр дә без Алла Рухы
белән җитәкчелек итсәк, без тагын да яхшырак аңлый алабыз.
Аерым христианнар яңа теологик белемнәр белән очрашканда үзләрен ничек тотарга тиеш?
Әюб әйткәнчә аңлау өчен Аллага дога кылу - бер адым:
24

Миңа өйрәт, мин телемне тотармын; Кайда мин ялгышканымны аңла. (Эш 6:24)

Яңа Васыятьтә Береаннар яхшы үрнәк күрсәттеләр:
10

Шуннан соң кардәшләр шунда ук Паул белән Силасны Бериягә җибәрделәр. Алар килеп
җиткәч, яһүдләр синагогасына керделәр. 11 Бу сүзләр Тессалуникәлеләргә караганда
гаделрәк, затлы, KJV иде, чөнки алар сүзне бөтен әзерлек белән кабул иттеләр, һәм
боларның шулай икәнлеген белү өчен көн саен Изге Язманы эзләделәр. (Рәсүлләр 17: 1011)
Бу китапның максатының бер өлеше шигырьләр бирү иде, теләгәннәрнең барысы да шулай
икәнлеген күрсеннәр өчен. Язуда минем максатымның бер өлеше - ачык колаклары булган
кешеләргә Алла хакыйкатен сөйләү иде.
Алла сезнең өчен планы бар. Алла сезне ярата һәм башкаларны яратуыгызны тели. Сез аның
яратучан яшәү рәвеше буенча яшәргә тиеш. Чын мәхәббәтне арттыру: бу тормышның мәгънәсе
дип саналырга мөмкин.
Алла ягында булу турында дога кылыгыз (Ешуа 5: 13-14 ка). "Әгәр Алла безнең яклы икән, безгә
каршы кем була ала?" Римлыларга 8:31).
Библийы фыст ис, з includingгъг humans, з includingгъг humans, з includingгъг creation, з includingгъг
creation, з theгъг 1, з Heгъг 1, з theгъг 1.
Библия өйрәтә, Алла кешеләрне дөрес итеп ясаса да, алар бик күп ялгыш юллар эзләделәр
(Вәгазьче 7:29) .
Яңадан, зинһар, шуны аңлагыз: Библия өйрәтә:
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Бер әйбернең ахыры аның башыннан яхшырак; Рухтагы пациент горур рухтан яхшырак.
(Вәгазьче 7: 8)
Башы бик яхшы иде, ахыры тагын да яхшырак булыр.
Алла кешелекне Himзен үрчетү һәм аның гаиләсенең өлеше итү өчен ясады (Малахий 2:15).
Ул безне үзенең данында катнашырга һәм галәм белән идарә итәргә этәрде (Еврейләргә 2: 5-17).
Гайсә өйрәткән, "Алуга караганда бирү бәхетлерәк" (Рәсүлләр 20:35).
Алла мәхәббәт бирер өчен кешелекне ЯРАТты (1 Яхъя 4: 7-12 ка) һәм галәмдә күбрәк мәхәббәт
булсын өчен (Маттай 22: 37-39 ка). Бу - тормышның мәгънәсе.
Алла планының сере нәрсәдә? Ни өчен Алла бернәрсә дә яратмады?
Алла булдырганны мәңгелек яхшырак итеп барлыкка китерде (Еврейләргә 6: 9, 11:16;
Филиппуйлыларга 1:23).
Шуңа күрә ул галәмне барлыкка китерде һәм шуңа күрә ул ир-атларны һәм хатын-кызларны
яратты. Ул Галәмне Гайсә һәм бөтен кешелек өчен мирас / мирас итеп барлыкка китерде.
Мәңгелек тормыш бирелгән кешеләр мәңгелекне яхшыртачак.
Алла планы бу чорда Аның чакыруына колак салучыларның барысын да үз эченә ала (шулай ук
бушлай онлайн буклетны карагыз Алла сезне чакырамы? ) Һәм киләчәктә (шулай ук Коткаруның
универсаль тәкъдиме, Апокатастаз: Алла югалганнарны саклап кала аламы? Йөзләрчә шигырь
Алла коткару планын ачып бирә ).
Христианмы, юкмы, ни өчен Алла сине ясады?
Бу тормышта сезнең максат - персонаж булдыру, сез потенциалны максимальләштерә аласыз һәм
мәңгелекне яхшырта аласыз.
Мәңгелекне яхшырту өчен мәхәббәт бирер өчен, Алла сезне үзенчәлекле сәләтләрегезне куллана
алыр өчен ясады (Маттай 25: 14-23; Лүк 19: 11-19).
Шуңа күрә Алла булдырганны барлыкка китерде. Шуңа күрә Алла сезне яратты.
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Турӑ Чиркӗвӗ
АПШ компанийӗн офисӗ адреспа вырнаҫнӑ: 1036 У. Гранд-авеню, Гровер-Бич, Калифорни, 93433, АПШ.
Пирӗн пӗтӗм тӗнчипе те, пур континентсем ҫинче те (Антарктидӑсӑр пуҫне пур континентсенче те) майлӑ
тӑракансем пур.

Турӑ Чиркӗвӗ Веб-сайт ҫинчен калакан информаци
CCOG.ORG Тӗп веб-сайт Турӑ Чиркӗвӗ, литературӑна 100 чӗлхепе ссылкӑсемпе.
CCOG.ASIA Ази ҫине ориентациленӗ веб-сайт, ази чӗлхипе темиҫе чӗлхе.
CCOG.IN Инди ҫине ориентациленӗ веб-сайт, индин хӑш-пӗр чӗлхеллӗ.
CCOG.EU Веб-Европӑна ориентациленӗ сайт, европӑри темиҫе чӗлхеллӗ.
CCOG.NZ Веб-ҫӗнӗ Зеландине ориентациленӗ сайт.
CCOGAFRICA.ORG Веб-Африкӑна ориентациленӗ сайт.
CCOGCANADA.CA Веб-Канадӑна ориентациленӗ сайт.
CDLIDD.ES Ку пӗтӗмпех испанилле веб-сайт.
CG7.ORG Ку вӑл 7-мӗш кунӑн шӑматкунӗсене сыхлакансем ҫине палӑртнӑ.
PNIND.PH Филиппинӑсем ҫине ориентациленӗ веб-сайт тагаль чӗлхин пысӑках мар йышӗ.

Ютуб радиопа видеоканалсем
BIBLENEWSPROPHECY.NET Библири ҫӗнӗ хыпарсем онлайн-радио.
Bible News Prophecy канал. Ютуб, Стервозлӑ турат, Брайтон тата Vimeo проповедьсем.
CCOGAfrica канал. Ютуб Тата Африкӑри ӳкерчӗксемпе видеосо хутшӑнусем.
CCOG Animations Ютуб Африкӑри валли анимациленӗ хыпарсем.
ContinuingCOG & COGTube. Ютуб тата Африкӑри проповедьсене тивӗҫлӗн.

Ҫӗнӗ тата истори сайчӗсем
CHURCHHISTORYBOOK.COM Чиркӳ историйӗн сайчӗ.
COGWRITER.COM Веб-ҫӗнӗ хыпарсен, историсемпе пророксен сайчӗ
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Библи Нумай Вӑрттӑнлӑх Уҫать
Библи тӗнче пуҫланнӑранпа (Рим 16:25-27) вӑрттӑнлӑх ҫинчен калать, анчах та ӑна пророк
ҫырӑвӗсенче "чӑнлӑх сӑмахӗ" (2 Тимофей 2:15; Иаков 1:18) уҫнӑ.
Библи Турӑ Патшалӑхӗн вӑрттӑнлӑхӗ (Марка 4:11), тивлет вӑрттӑнлӑхӗ (Ефес Ҫыннисене 3:1-5), тӗн
вӑрттӑнлӑхӗ (1 Тимофей 3:9), туй вӑрттӑнлӑхӗ (Ефес Ҫыннисене 5:28-33), йӗркесӗрлӗх вӑрттӑнлӑхӗ
(1 Коринф 15:7), Христос Вӑрттӑнлӑхӗ (Ефес Ҫыннисене 3:4), Христос вӑрттӑнлӑхӗ (Колоссӑ 2:2),
Туррӑн вӑрттӑнлӑхӗ (Колоссӑ 2:2; 10:7), Аслӑ Вавилонӑн Вӑрттӑнлӑхӗ Те (1 Коринф 15:51-54),
Христос Вӑрттӑнлӑхӗ (Ефес Ҫыннисене 3:4), Аттен Вӑрттӑнлӑхӗ (Колоссӑ 2: 2; 10: 7) Тата Аслӑ
Вавилонӑн Вӑрттӑнлӑхӗ Те (1 Коринф 15: 51-54). пӗлтерӳ 17: 5).
Кӗнеке,Турӑ планӗн вӑрттӑнлӑхӗ: Мӗншӗн Турӑ Мӗн Те Пулин Тунӑ? Мӗншӗн Турӑ Пултарнӑ
Сана?, Турӑ Ҫырӑвӗ урлӑ нумай вӑрттӑнлӑх ӑнлантарать тата ҫавӑн пек ыйтусем ҫине хуравлама
пулӑшать.:
"Телейлӗ курӑну" Туррӑн аслӑ планӗ пулса тӑрать-и?
Турӑ ҫынсене тӳрӗ ҫӳрекенсем тунӑ-и?
Мӗншӗн асап пур?
Турӑ сирӗн валли план пур-и?
Христансем пулманнисем валли Турӑ план пур-и?
Турӑ планне мӗнле юратаҫҫӗ?
Юратӑва хӑйшӗн те, ыттисемшӗн те ӗмӗрлӗхех лайӑхлатмашкӑн турӑ планӗ пур-и?
Ҫапла, Турӑ МӖН те пулин тунине, Турӑ СИРЕ Мӗншӗн пултарнине эсир пӗлме пултаратӑр!
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