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1.  Onyankopɔn Nhyehyɛe Yɛ Ahintasɛm Ma Dodow no ara 

Bible no kyerɛkyerɛ sɛ: 

1 Mfiase no Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase. ( Genesis 1:1 , NKJV nyinaa gye sɛ wɔakyerɛ sɛ ɛnte saa) 

Nanso dɛn ntia? 

Dɛn na asetra kyerɛ? 

Wɔ mfe a atwam no nyinaa mu no, nkurɔfo asusuw ho sɛ ebia atirimpɔw bi wɔ hɔ a wɔreyɛ ho adwuma wɔ asase so anaa. 

Na sɛ ɛwɔ hɔ a, ɛyɛ dɛn? 

Sɛ yɛfa no sɛ Onyankopɔn bi wɔ hɔ a, dɛn nti na Ɔyɛɛ biribi? 

Dɛn nti na Onyankopɔn bɔɔ nnipa? Dɛn nti na Onyankopɔn na ɔyɛɛ wo? 

So w’asetra wɔ atirimpɔw bi? 

Amammerɛ ahorow ne ɔsom ahorow wɔ wɔn adwene. Nanso so ɛne Bible no hyia? 

Dɛn ne nokware no? 

Nokware no fã bi ne sɛ Onyankopɔn nhyehyɛe yɛ ahintasɛm ma dodow no ara. Hyɛ biribi a Bible kyerɛkyerɛ fa saa asɛm no ho nsow: 

25 Na deɛ ɔbɛtumi ama mo agyina sɛdeɛ m’asɛmpa no ne Yesu Kristo asɛnka no teɛ, sɛdeɛ ahintasɛm a wɔde asie firi wiase 

mfitiaseɛ 26 nanso seesei wɔada no adi, na ɛnam nkɔmhyɛ Kyerɛwsɛm no so ama amanaman nyinaa ahunu no, deɛ ɔtumi de mo 

pintinn no. sɛnea daa Nyankopɔn no ahyɛde te no, na yɛbɛyɛ osetie ama gyidi no — 27 Nyankopɔn nkutoo, onyansafo, anuonyam 
nam Yesu Kristo so mmra daa. Amen. ( Romafo 16:25-27 ) . 

Bible no ka ahintasɛm a wɔde asie firi wiase mfitiaseɛ no ho asɛm, nanso wɔada no adi wɔ nkɔmhyɛ kyerɛwsɛm mu —”nokware asɛm” (2 
Timoteo 2:15; Yakobo 1:18). 

Bible no ka ahintasɛm pii ho asɛm, te sɛ Onyankopɔn ahenni ho ahintasɛm (Markoo 4:11), adom ahintasɛm (Efesofo 3:1-5), gyidi ho 

ahintasɛm (1 Timoteo 3:9), ahintasɛm aware mu abusuabɔ no ho (Efesofo 5:28-33), mmara bɔne ho ahintasɛm (2 Tesalonikafo 2:7), owusɔre 

ho ahintasɛm (1 Korintofo 15:51-54), Kristo ahintasɛm (Efesofo 3:4) Agya no ahintasɛm (Kolosefo 2:2), Onyankopɔn ahintasɛm (Kolosefo 

2:2; Adiyisɛm 10:7) ne Ahintasɛm Babilon Kɛse mpo (Adiyisɛm 17:5). Wɔakyerɛw saa nwoma yi, ama wɔn a wɔn ani gye nokware no ho, 

“sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya ahonyade a awerɛhyem de ba wɔn ntease a ɛfa Onyankopɔn ahintasɛm ho nimdeɛ ho no nyinaa” ( Kolosefo 2:2 , 
NET ). 
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Ɛwom sɛ ebia eyi bɛyɛ nnipa pii nwonwa de, nanso baasa a wɔkyerɛw Synoptic Nsɛmpa no nyinaa kyerɛwee sɛ Yesu ankasa wɔ mfatoho 

mu sɛnea ɛbɛyɛ a nkurɔfo bɛte ase yiye. Wɔkyerɛw too hɔ sɛ Yesu kae sɛ Ɔkasae wɔ mfatoho mu sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa pii nnim 

Onyankopɔn Ahenni no ho ahintasɛm ahorow ( Mateo 13:11; Markoo 4:11-12; Luka 8:10 ) wɔ saa bere yi mu. 

Ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ asomfo anokwafo yɛ “Onyankopɔn ahintasɛm so ahwɛfo” ( 1 Korintofo 4:1 ; fa toto 13:2 ho) a ɛsɛ sɛ “wɔka 

nokware wɔ ɔdɔ mu” ( Efesofo 4:15 ). 

So w’ani gye ho sɛ wubehu ahintasɛm pii a Bible ka ho asɛm no ho nsɛm pii? 

So wopɛ sɛ wuhu nea enti a Onyankopɔn yɛɛ biribi? 

Wopɛ sɛ wuhu nea enti a Onyankopɔn yɛɛ wo? 

Yiw, pii wɔ wɔn ankasa nsusuwii. 

So ɔkwan bi wɔ hɔ a wubetumi afa so ahu ankasa? 

Wɔn a wɔwɔ ɔpɛ sɛ wobegye Bible no adi asen nnipa atetesɛm no betumi ahu. 

Nanso, esiane sɛ Onyankopɔn nhyehyɛe no afã atitiriw mpo pii yɛ ahintasɛm ma dodow no ara nti, yɛsrɛ wo gye bere kenkan nhoma no 

nyinaa, na sɛnea wopɛ no, hwehwɛ kyerɛw nsɛm a wɔatwe adwene asi so seesei ara no bi (a ɛne nea ɛwɔ hɔ bɔ abira no). wɔafa aka asɛm 

no nyinaa) na ama wɔakyerɛkyerɛ mu kɛse mpo. 

Wobetumi ama ahintasɛm ahorow no ahu denam nkɔmhyɛ kyerɛw nsɛm a wɔbɛte ase ama wɔn a wɔyɛ osetie wɔ gyidi mu no so. 

Nanso, wɔn a wɔafrɛ wɔn seesei no nko ara na wɔanka wɔn ho asɛm ankyerɛ nnipa nyinaa. 

11 … “Allahın Padşahlığının sirrini bilmək sizə verilmişdir; ancaq kənarda olanlar üçün hər şey məsəllərlə gəlir” (Marko 
4:11). 

25 Qardaşlar, mən istəmirəm ki, siz bu sirdən xəbərsiz olasınız, yoxsa öz fikrinizdə müdrik olasınız ki, başqa millətlərin 

tamlığı daxil olana qədər İsraildə korluq qismən olub (Romafo 11: 25) 

7 Amma biz Allahın hikmətini sirli şəkildə danışırıq, Allahın bizim izzətimiz üçün əsrlər əvvəl təyin etdiyi gizli hikmət (1 
Korintofo 2:7). 

“Allahın Padşahlığının sirri” və “İncilin sirri” (Efeslilərə 6:19) haqqında daha dəqiq məlumat almaq üçün ccog.org saytında 100-də əldə 

oluna bilən pulsuz “Allahın Padşahlığının İncili” kitabçamıza da baxa bilərsiniz. müxtəlif dillər . “Müəyyən millətlərin dolğunluğu” ilə 

bağlı pulsuz kitaba nəzər salın: Ümumdünya Qurtuluş TƏKLİFİ, Apokatastasis: Allah gələcək dövrdə itirilmişləri xilas edə bilərmi? 

Yüzlərlə müqəddəs ayə Allahın qurtuluş planını açıqlayır , həmçinin www.ccog.org saytından əldə etmək olar. 

Həvari Pavel yazırdı: 
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8 Bütün müqəddəslərdən ən kiçiyi olan mənə bu lütf ona görə verilmişdir ki, mən başqa millətlər arasında Məsihin 

ağlasığmaz sərvətlərini təbliğ edim, 9 və hamı bu sirrlə əlaqənin nə olduğunu görsün. əsrlərin başlanğıcı hər şeyi İsa 

Məsih vasitəsilə yaradan Allahda gizlidir; 10 Ona görə ki, indi kilsə tərəfindən Allahın müxtəlif müdrikliyi səmavi yerlərdəki 

rəhbərlərə və qüdrətlərə çatdırılsın . Ona iman vasitəsilə inamla daxil olmaq. (Efeslilərə 3:8-12) 

25 ... Allahın sözünü yerinə yetirmək üçün sizə verilən Allah tərəfindən sizə verilən qulluğa görə xidmətçi oldum, 26 əsrlərdən 

və nəsillərdən gizli qalan sirr indi Onun müqəddəslərinə açıldı. 27 Allah istədi ki, başqa millətlər arasında olan bu sirrin 

izzətinin zənginliklərinin nədən ibarət olduğunu onlara bildirsin. O, sizdə Məsihdir, izzət ümididir. (Koloslulara 1:25-27) 

Çoxlu “sərvətlər” var ki, onları Allahın sözü olmadan “axtala bilməz”. Bunlar əslində çoxdan gizlədilən bibliya sirləridir. 

2- ci əsrdə Smirna yepiskopu/pastoru Polikarp “Məsihin gəlişinin peyğəmbərlik sirri” haqqında yazmışdı (Polikarp, Viktor Kapuadan 

fraqmentlər. Tərcümə edən Stephen C. Carlson, 2006; Onun gəlişi ilə bağlı sirlər haqqında təfərrüatlar aşağıdakılardır: www.ccog.org 

saytında mövcud olan pulsuz onlayn kitabda tapılıb: Sübut İsa Məsihdir ). 

Həmçinin 2 - ci əsrdə yepiskoplar/pastorlar İqnatius və Melito yazırdılar ki, nazirlik müxtəlif müqəddəs kitabların sirlərini başa düşür 

(məsələn, İqnatiusun Efeslilərə məktubu ; Melitonun Pasxa bayramında salamlar ). 

İsa və həvarilər bu sirlərin bəzilərini erkən xristian olanlara izah etdilər. Biz Allahın Davamlı Kilsəsində bunu indi baxmaq istəyənlər 

üçün etməyə çalışırıq. 

Allahın Təbiəti 

Allahın təbiəti haqqında bir qədər dərk etmək Onun planının sirlərini daha yaxşı anlamağa kömək edəcək. 

Müqəddəs Kitab öyrədir: “Allah məhəbbətdir” (1 Yohane 4:16), “Allah Ruhdur” (Yohane 4:24), “Rəbb yaxşıdır” (Nahum 1:7, World 

English Bible) , hər şeyə qadirdir (Yeremia 32 ). :17,27), hər şeyi bilən (Yesaia 46:9-10) və O, əbədidir (Yesaia 57:15). 

Həvari Pavel yazırdı: 

7 Biz Onda Onun qanı ilə satınalma, günahların bağışlanması, lütfünün zənginliyinə görə var . O, Özündə niyyət etdi ki, 10 

zamanların dolğunluğunda O, göydə və yerdə olan hər şeyi Məsihdə bir yerdə toplaya bilsin. (Efeslilərə 1:7-10) 

Diqqət yetirin ki, Allahın iradəsi çoxları üçün (indi çağırılmayanlar) bir sirr olaraq qalır, mahiyyətcə, peyğəmbərlik edilmiş dirilmədən 

sonra gələcək zamanların dolğunluğuna qədər. 

Bununla belə, Allah çoxdan planının bəzi hissələrini açıqlamışdı: 

11 Rəbbin məsləhəti əbədidir, Onun ürəyinin planları bütün nəsillərə çatır. (Dwom 33:11) 
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18 Bilirsiniz ki, siz ata-babalarınızdan gələn adət-ənənə ilə əldə edilmiş məqsədsiz davranışlarınızdan gümüş və ya qızıl kimi 

xarab olan şeylərlə deyil, 19 qüsursuz və ləkəsiz bir quzu kimi Məsihin qiymətli qanı ilə satın alınmısınız. 20 Həqiqətən, O, 

dünya yaranmazdan əvvəl əvvəlcədən təyin edilmişdi, lakin bu son dövrlərdə sizin üçün zühur etdi. (1 Petro 1:18-20) 

8 Yer üzündə yaşayanların hamısı ona (heyvana) səcdə edəcək, onun adları dünya yaranandan bəri kəsilmiş Quzunun Həyat 

Kitabında yazılmayıb. (Adiyisɛm 13:8) 

Müqəddəs Kitabda İsa mənasını verən Quzunun (müq. Yohane 1:29, 36) əvvəldən öldürülməsinin nəzərdə tutulması faktı göstərir ki, 

Allah insanların günah işlədəcəyini bilirdi və Onun çoxdan planı var. 

Yesaia peyğəmbər Allahın planının əminliyi haqqında bunu yazmaq üçün ilhamlanmışdır: 

8 Bunu xatırlayın və özünüzə kişilər göstərin. Yadınıza salın, ey fasiqlər! 9 Əvvəlki şeyləri xatırlayın, çünki Mən Allaham, 

başqası yoxdur. Mən Allaham, Mənim kimisi yoxdur, 10 Sonu əvvəldən bəyan edir, Qədim zamanlardan hələ görülməmiş işləri 

söyləyərək, “Məsləhətim qüvvədə qalacaq, İstədiyim hər şeyi edəcəyəm” 11 Çağırıb. şərqdən gələn yırtıcı quş, 

Məsləhətimi yerinə yetirən adam, uzaq ölkədən. Həqiqətən, mən bunu söylədim; Mən də onu yerinə yetirəcəyəm. Mən 

məqsəd qoymuşam; Mən də edəcəm. (Yesaia 46:8-11) 

11 Rəbbin məsləhəti əbədidir, Onun ürəyinin planları bütün nəsillərə çatır. (Dwom 33:11) 

Allahın planları gerçəkləşəcək. 

Aşağıdakıları da nəzərdən keçirin: 

16 Efisɛ Onyankopɔn dɔ wiase araa ma ɔde ne Ba a ɔwoo no koro no mae, na obiara a ogye no di no ansɛe na wanya daa nkwa. 17 

Efisɛ Onyankopɔn asoma ne Ba no amma wiase sɛ ɔmmɛbu wiase fɔ, na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a wiase no nam ne so begye nkwa 
(Yohane 3:16-17). 

Afei a yɛahu Onyankopɔn su ahorow bi, te sɛ Ɔyɛ papa no, ɔyɛ nhyehyɛeyɛfo, na ɔyɛ ɔdɔ: ɛsɛ sɛ eyi boa yɛn ma yɛte No ne Ne mfitiase 

nkannyan ahorow ase yiye wɔ nea enti a Ɔyɛɛ biribiara ho. 

Wo ho hia. Wo ho hia! Onyankopɔn dɔ WO ankasa. Na ɔwɔ nhyehyɛe bi ma w’ankasa. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2.  Dɛn Nti na Abɔde no? Dɛn Nti na Nnipa? Dɛn nti na Satan? Dɛn ne Nokware? Dɛn ne 

Ahomegye ne Bɔne Ho Ahintasɛm? 

Nsɛmmisa akɛse a nyansapɛfo anya wɔ mfe no nyinaa mu no mu biako ne sɛ, “Dɛn nti na yɛaba ha?” Foforo nso ne sɛ, “Dɛn nti na biribi 

wɔ hɔ?” 

Yebetumi ahu nsɛmmisa yi ho mmuae titiriw wɔ Onyankopɔn asɛm Bible no mu. 

Bere a adwene ahorow wɔ hɔ a ɛfa amansan no mfiase ho no, nyansahufo pii, ne nyamesomfo nso adwene hyia sɛ na nnipa nyinaa wɔ ɛna 

koro (ɛwom sɛ akyinnyegye ahorow wɔ hɔ wɔ baabi a ɛno kɔ akyi de). 

Genesis Nhoma no 

Yenya adwene bi fa nea enti a Onyankopɔn bɔɔ biribiara ho wɔ Bible nhoma a edi kan a wɔtaa frɛ no Genesis no mu. 

Mpɛn pii no Genesis Nwoma no kyerɛ sɛ Onyankopɔn hunuu sɛ deɛ ɔyɛeɛ no ye (Genesis 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). Na, Yesaia Nwoma a 

ɛbaa akyiri yi no bɔ yɛn amanneɛ sɛ Onyankopɔn na ɔhyehyɛɛ asase no sɛ nnipa bɛtena so (Yesaia 45:18). 

Genesis kyerɛkyerɛ eyi fa Onyankopɔn a ɔreyɛ nnipa no ho: 

26 Sonra Allah dedi: «Gəlin öz surətimizdə, öz surətimizə görə insan yaradaq. qoy dənizdəki balıqlara, göydəki quşlara və mal-

qaraya, bütün yer üzünə və yerdə sürünən hər bir heyvana hökmranlıq etsinlər”. 

27 Beləliklə, Allah insanı Öz surətində yaratdı; Onu Allahın surətində yaratdı; Onları kişi və qadın yaratdı. 28 Allah onlara xeyir-

dua verdi və Allah onlara dedi: «Bərəkətli olun və çoxalın. yer üzünü doldur və ona tabe et; dənizdəki balıqlara, göydəki 

quşlara və yer üzündə gəzən hər bir canlıya hökmranlıq edin”. 

29 Allah dedi: «Bax, mən sizə bütün yer üzündə toxum verən hər ot və meyvəsi toxum verən hər ağacı verdim. sizin üçün yemək 

olacaq. 30 Həmçinin, yer üzündəki hər heyvana, hər göy quşuna və yer üzündə sürünən, içində həyat olan hər şeyə yemək üçün 

hər yaşıl ot vermişəm”; və belə oldu. (Yaradılış 1:26-30) 

Allah insanları heyvan növünə görə deyil, Tanrı cinsinə görə yaratmışdır. Allah mahiyyətcə Özünü təkrarlayır (Malaki 2:15). Biz görürük 

ki, insanlar yer üzündəki şeylər üzərində hökmranlıq etmək üçün Allahın bir qədər fiziki surətində yaradılıblar (müq. Hebrifo 2:5-8) və 

digər Müqəddəs Yazılar göstərir ki, ilahiləşdirmə planın bir hissəsidir (müq. 1 Yohane 3:2). ). 

İnsanlar və yaradılış pis idi? 

Xeyr. Yaradılış kitabının növbəti ayəsi bizə deyir: 

31 Onda Allah yaratdığı hər şeyi gördü və bu, çox yaxşı idi . Beləliklə, axşam və səhər altıncı gün idi. (Yaradılış 1:31) 
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Beləliklə, bütün yenidən yaradılış (Yaradılış 1:3-2:3) çox yaxşı idi və göründüyü kimi, Allahın insanlara yer üzünü ram etmək üçün 

verdiyi göstərişlər də olacaq (Yaradılış 1:28). 

Altıncı gündən sonra Allah istirahət etdi: 

1 Beləliklə, göylər, yer və onların bütün ordusu tamamlandı. 2 Yeddinci gün Allah gördüyü işini bitirdi və yeddinci gün gördüyü 

bütün işlərdən istirahət etdi. 3 Sonra Allah yeddinci günə xeyir-dua verdi və onu təqdis etdi, çünki o, Allahın yaratdığı və 

yaratdığı bütün işlərdən bu gün istirahət etdi. (Yaradılış 2:1-3) 

Allah mahiyyət etibarı ilə altı gündə fiziki, yeddinci gündə isə daha çox ruhani yaradılış yaratdı. 

Yeddinci günə xeyir-dua verən Allahın onu “yaxşı” hesab etdiyini də göstərir (Çıxış 20:8-də O, “onu müqəddəs tutmağı” deyir). 

Allahın bir planı var. 

İnsan nədir? 

Genesisdən aşağıdakılara da diqqət yetirin: 

15 Onda Xudavənd Rəbb adamı götürüb Eden bağına qoydu ki, ona qulluq etsin və ona qulluq etsin. (Yaradılış 2:15) 

Bağçaya qulluq etmək və saxlamağın səbəbi onu yaxşılaşdırmaq üçün çalışmaq idi. 

Əhdi-Ətiq öyrədir: 

4 İnsan nədir ki, onu xatırlayırsan,  

Bəşər oğlu nədir ki, onu ziyarət edirsən?  
5 Çünki Sən onu mələklərdən bir az aşağı etdin,  

Ona izzət və izzət tacı verdin. 

6 Onu Öz əllərinin işlərinə hökmranlıq etdin.  

Hər şeyi Onun ayaqları altına qoydun,  
7 Bütün qoyunları və öküzləri  

, hətta çöl heyvanlarını,  
8 Göydəki quşları,  

Dənizlərin cığırlarından keçən dəniz balıqlarını. (Dwom 8:4-8) 

İnsanlara yer üzündə hökmranlıq verildi (Allahın əllərinin işlərinin bir hissəsi). Əhdi-Cədid bunu daha da gücləndirir: 

5 Çünki O, haqqında danışdığımız axirət dünyanı mələklərə tabe etməmişdir. 6 Bir yerdə biri şəhadət edərək dedi: « İnsan 

nədir ki, sən onu xatırlayırsan? yoxsa bəşər oğlu, sən onu ziyarət edirsən ? 
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7 Onu mələklərdən bir az aşağı etdin . Sən ona izzət və izzət tacını qoydun , Onu öz əllərinin işlərinə tabe etdin, 8 Hər şeyi 

onun ayaqları altına qoydun. Çünki o, hər şeyi özünə tabe etdi, ona tabe olmayan heç nə buraxmadı. Amma indi biz hələ hər 

şeyin ona tabe olmadığını görürük. 

9 Amma biz ölüm əzabına görə mələklərdən bir qədər aşağı salınmış, izzət və izzət tacında olan İsanı görürük ; ki, o, 

Allahın lütfü ilə hər kəs üçün ölümü dadsın. 

10 Çünki hər şey Onun üçündür və hər şey Onun vasitəsilə olan O idi ki, çoxlu oğulları izzətə çatdırsın və onların xilasının 

başçısını əzablarla kamil etsin. 

11 Çünki təqdis edən də, təqdis olunan da birdir, ona görə də onları qardaş adlandırmaqdan utanmır. 

12 Deyərək: “Adını qardaşlarıma bəyan edəcəyəm, İmanlılar cəmiyyətinin içində Səni tərənnüm edəcəyəm”. 

13 Yenə də Ona güvənəcəyəm. Yenə deyirəm: Mən və Allahın mənə verdiyi övladlar. 

14 Ona görə ki, uşaqlar ət və qana şərik olduqları kimi, Özü də ondan bir pay aldı; ki, o, ölüm gücünə malik olanı, yəni şeytanı 

ölüm vasitəsilə məhv etsin; 

15 Ömrü boyu ölüm qorxusu ilə əsarət altında qalanları xilas et. 

16 Həqiqətən, o, mələk təbiətini qəbul etmədi. ancaq İbrahimin nəslini öz üzərinə götürdü. 

17 Buna görə də hər şeydə onu qardaşlarına bənzətmək lazım idi ki, o, Allaha aid işlərdə mərhəmətli və sadiq baş kahin olsun 

və xalqın günahları ilə barışsın. ( Hebrifo 2:5-17 , KJV) 

Beləliklə, kainatı idarə etmək planın bir hissəsidir. 

Bununla belə, hər şeyin hələ insanın nəzarətində olmamasının səbəblərindən biri aşağıdakılardır: 

23 Çünki hamı günah işlədib Allahın izzətindən məhrum olub, (Romafo 3:23) 

Lakin bizi günahdan qurtarmaq planın bir hissəsidir (müq. Romafo 3:24-26), ona görə də biz sonradan hökmranlıq edə biləcəyik. 

Heyvanlarla Müqayisədə İnsanların Sirri 

İnsanlar digər primatlardan daha yüksək təkamül yolu ilə seçilən sadəcə heyvanlardırmı? 

Yox. 

Alimlər bununla mübarizə aparıblar. 
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Lakin Allahın sözünü qəbul etmək istəyənlər başa düşə bilərdilər. 

İnsanlarda insan ruhu var, digər primatlar da daxil olmaqla heyvanlarda eyni ruh yoxdur. İnsanlarda ruhun olması həqiqəti həm Əhdi-

Cədiddə, həm də Yeni Əhdi-Cədiddə öyrədilir: 

8 Amma insanda ruh var, Külli-İxtiyarın nəfəsi ona dərrakə verir. (Əyyub 32:8) 

11 Çünki insanda olan insanın ruhundan başqa nə insan bilir?... (1 Korintofo 2:11) 

Dünyəvilər insanda Allahın verdiyi ruhun olduğunu etiraf etmək istəmirlər. 

Amma var. 

İnsanın bu ruhu heyvanların ruhundan fərqlənir (müq. Vaiz 3:21). 

Hələ 1978-ci ildə köhnə Ümumdünya Tanrı Kilsəsi Herbert V. Armstronqun " İnsan zehni haqqında elmin nəyi kəşf edə bilmədiyi " adlı 

kitabçasını nəşr etdi . Ondan bəzi fraqmentləri təqdim edirik: 

NİYƏ ən böyük ağıllar dünya problemlərini həll edə bilmirlər? Elm adamları dedilər: "Kifayət qədər bilik verilsə, biz bütün 

bəşəri problemləri həll edəcəyik və bütün pisliklərimizi sağaldacağıq." 1960-cı ildən bəri dünya bilik fondu iki dəfə 

artmışdır. Amma bəşəriyyətin pislikləri də ikiqat artıb. … 

Lakin ən böyük bəşər ağlı heç vaxt İlahi tərəfindən nazil edilən BİLİMİ dərk etməmişdir. Sanki Yaradan Allah bizə 

mesajını qırılmaz bir gizli şifrə ilə göndərmişdir. 

Və ən böyük insan ağlı heç vaxt bu gizli kodu sındırmayıb. Müasir elm bunu başa düşə bilmir. Psixoloqlar özləri də insan 

şüurunun nədən ibarət olduğunu başa düşmürlər. … 

Heyvan beyni ilə insan beyni arasında forma və quruluş baxımından praktiki olaraq heç bir fərq yoxdur. Fillərin, balinaların və 

delfinlərin beyni insan beynindən daha böyük, şimpanzenin beyni isə bir qədər kiçikdir. 

Keyfiyyət baxımından insan beyni çox az üstün ola bilər, lakin çıxış fərqini uzaqdan hesablamaq üçün kifayət deyil. 

Bəs, böyük fərqi nə izah edə bilər? Elm adekvat cavab verə bilməz. Beyin tədqiqatı sahəsində bəzi elm adamları belə 

nəticəyə gəlirlər ki, insan beynində heyvan beynində olmayan bəzi qeyri-fiziki komponentlər zərurətdən olmalıdır. Lakin 

alimlərin çoxu fiziki olmayanın mövcudluğunu qəbul etməyəcəklər. 

Başqa hansı izahat var? Əslində, insan beyninin çox cüzi fiziki üstünlüyü xaricində, elmin, hətta ruhani mümkünlüyünü qəbul 

etmək istəməməsi səbəbindən heç bir izahı yoxdur. 

İnsan öz Yaradanının varlığını belə etiraf etməkdən imtina etdikdə, ağlından əsas həqiqi bilik, fakt və İDDİA okeanını 

bağlayır. O, həqiqəti NƏFƏLƏ ilə əvəz edəndə, özünü müdrik hesab etsə də, bütün insanlardan ƏN CAHİLDİR. … 
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İNSAN yerin tozundan yaradılmışdır. O, müvəqqəti insan həyatını havadan alır, burnundan nəfəs alıb-verir. Onun həyatı 

qandadır (Yar. 9:4, 6). Lakin avtomobilin karbüratorundakı benzin kimi həyat qanı hava ilə nəfəs alaraq oksidləşir. Buna görə də 

nəfəs, həyat qanda olduğu kimi, "həyatın nəfəsidir". 

Diqqətlə diqqət yetirin ki, bütövlükdə maddədən ibarət olan İNSAN NƏFƏS ona müvəqqəti fiziki həyatını bəxş edən kimi 

canlı bir cana çevrildi. ... RUH Ruhdan deyil, fiziki MADDƏDƏN ibarətdir. 

Mən izah etdim ki, insan beyni heyvan beyni ilə demək olar ki, eynidir. Lakin insan Tanrının surətində və surətində 

yaradılmışdır ki, Allahla xüsusi münasibətə malik olsun – ALLAHIN AİLƏSİNDƏ doğulmaq potensialına malik olsun. Allah 

isə RUHDUR (Yohane 4:24). Boşluğu aradan qaldırmaq və ya tamamilə MADDƏDƏN ibarət olan BƏŞƏRLİYİ Allahın 

Padşahlığında RUH varlıqlarına çevirmək, sonra isə tamamilə Ruhdan ibarət olmaq və eyni zamanda İNSANA Allah kimi ağıl 

vermək üçün — Allah hər insana bir ruh qoydu. 

Əyyub 32:8-də oxuyuruq: “İnsanda ruh var və Külli-İxtiyarın ilhamı onlara dərrakə verir”. 

Bu, çox az adamın dərk etdiyi böyük HƏQİQƏTDİR. 

Mən bu ruhu İNSAN ruhu adlandırıram, çünki o, hər bir insanın İÇİNDƏ var, baxmayaraq ki, o, RUHUN MƏHİTİ olsa da, 

maddə deyil. O, ruhani insan və ya varlıq DEYİL. O, İNSAN deyil, insanda olan ruh mahiyyətidir. O, ruh DEYİL – fiziki insan 

ruhdur. İnsan ruhu insan beyninə İNTELLEKT gücünü verir. 

İnsan ruhu insana HƏYAT vermir - insan HƏYATI həyatın NƏFƏSİ ilə oksidləşmiş fiziki QANdadır. 

İnsan beynində heyvanların beynində olmayan fiziki olmayan komponentdir. Məhz dirilmə zamanı maddəni ruha çevirmədən 

insandan ilahiyə keçidi mümkün edən tərkib hissəsidir. Ki, bir az sonra izah edəcəyəm. 

İcazə verin, insandakı bu ruhla bağlı bir neçə vacib məqamı aydınlaşdırım. O, ruh mahiyyətidir, necə ki, materiyada hava da, su 

da var. Bu insan ruhu görə bilməz. Fiziki BEYİN gözlərlə görür. İnsanın insan ruhu eşidə bilməz. Beyin qulaqlar vasitəsilə 

eşidir. Bu insan ruhu düşünə bilməz. 

Beyin düşünür - baxmayaraq ki, ruh düşünmək üçün güc verir, halbuki belə ruhu olmayan vəhşi heyvan beyinləri, ən elementar 

üsullar istisna olmaqla, edə bilməz. . .. 

Necə ki, heç bir lal heyvan insanın biliyi olan şeyləri bilə bilməz, insan da insanda olan insanın ruhu - insan ruhu istisna olmaqla, 

təkcə beyinlə bilə bilməz. Beləliklə, eyni şəkildə, başqa bir ruhu - ALLAHIN Müqəddəs Ruhunu qəbul etmədikcə və ya 

qəbul edənə qədər, hətta insan Allahın şeylərini bilə bilməz - dərk edə bilməz. 

Başqa cür desək, bütün insanların doğulduğu andan onlarda olan “insan ruhu” adlı bir ruh var. Diqqətlə diqqət yetirin ki, bu ruh 

insan DEYİL. Bu İNSANDA olan bir şeydir. Bir adam kiçik bir mərməri uda bilər. Bu, insanda olan bir şeydir, lakin bu, kişi və 

ya onun bir hissəsi deyil. İnsan torpağın tozundan yaradılmışdır - ölümcül. Bu insan ruhu ruh deyil. Bu, ruhda olan bir şeydir, özü 

də fiziki İNSANdır. 
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Daha sonra 14-cü ayəyə diqqət yetirin: “Amma təbii insan Allahın Ruhunun şeylərini qəbul etmir, çünki bunlar onun üçün 

ağılsızlıqdır; həm də onları tanıya bilməz, çünki onlar ruhani cəhətdən seçilirlər». 

Beləliklə, doğulandan Allah bizə bir ruh verir, daha yaxşı bir termin olmadığı üçün onu insan ruhu adlandırıram. Bizə heyvan 

BEYNİNDƏ olmayan ŞƏKİL gücü verir. Bununla belə, bu MIND gücü fiziki kainat haqqında biliklə məhdudlaşır. NİYƏ? 

Çünki bilik insan ağlına YALNIZ beş fiziki duyğu vasitəsilə daxil olur. 

Amma diqqət yetirin ki, Allah Adəm və Həvvanın yaradılması zamanı İNSANı yaratmağı tamamlamamışdı. Fiziki yaradılış 

tamamlandı. Onların yaradılmasında bu “insan” ruhu var idi. … 

NECƏ, ALLAH fiziki quruluşdan ruhi tərkibə doğru “boşluğu düzəltməyi” – FİZİKİ ZEMİNDƏN GƏLƏN FİZİKİ 

İNSANLARDAN ÖZÜNÜ çoğaltmağı planlaşdırmışdır? 

Birincisi, Allah fiziki İNSANA “insan” ruhu qoydu. Bununla belə, qərarları qəbul edən, tövbəyə gələn və ya xasiyyəti 

formalaşdıran insan ruhu DEYİL. Vurğuladığım kimi, bu ruh həyat vermir, görə bilməz, eşidə bilməz, hiss edə bilməz, 

düşünə bilməz. O, FİZİKİ İNSANA BEYNİ vasitəsilə bunları etmək üçün güc verir. Ancaq bu ruh hər bir düşüncəni - beş 

duyğu vasitəsilə qəbul edilən hər bir biliyi QEYD EDİR və insan həyatında inkişaf edən hər hansı xarakteri - yaxşı və ya pis - 
qeyd edir. 

İnsan İNSAN sözün əsl mənasında gildən yaradılmışdır. Allah gildən qab düzəldən usta dulusçuya bənzəyir. Amma gil çox 

sərt olsa, onun istədiyi forma və formaya bükülməz. Əgər o, çox yumşaq və nəmdirsə, dulusçu onu əydiyi yerdə "QALMAQ" 

üçün möhkəmliyi yoxdur. 

Yesaia 64:8 ayəsinə diqqət yetirin: “Amma indi, ey [ƏBƏDİ], sən bizim atamızsan; biz palçıq, sən isə dulusçumuz; və biz 

hamımız Sənin əlinin əsəriyik”. 

Halbuki Allah hər birimizə ÖZ ƏKLİNİ verib. Əgər kimsə Allahı və ya Allahın yollarını etiraf etməkdən imtina edərsə - 

səhvə görə tövbə etməkdən imtina edib sağa dönərsə, Allah onu götürə və onda ilahi xarakter yarada bilməz. Amma insan 

GİLİ elastik olmalı, həvəslə verməlidir. İnsan sərtləşib müqavimət göstərsə, çox quru və sərt gil kimi olar. Dulusçu bununla 

heç nə edə bilməz. Verməyəcək və əyilməyəcək. Həmçinin, əgər onun iradəsi, məqsədi və qətiyyəti o qədər azdırsa ki, 

Allah onu qismən Allahın istədiyi kimi formalaşdıranda “yerində qalmayacaq” - çox istəksiz, zəif, xarakterin kökündən məhrum 

olacaq. heç vaxt sonuna qədər dözmə. O, itirəcək. … 

Bu, ALLAHIN salehliyi olmalıdır, çünki bizim hamımız Onun üçün murdar cındır kimidir. O, daim öz biliyini, salehliyini, 

xasiyyətini bizə aşılayır - ƏGƏR biz bunu səylə axtarırıqsa və istəyiriksə. AMMA BİZİM BUNDA ÇOX 

ƏHƏMİYYƏTLİ İŞİMİZ VAR. … 

Biz Allahın Müqəddəs Ruhu vasitəsilə ALLAHIN XÜSUSİYYƏTİNİ qəbul etdikcə, getdikcə daha çox Allah ÖZÜNÜ bizdə 

təkrarlayır. 
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Nəhayət, dirilmədə biz Allah kimi olacağıq - günah edə bilməyəcəyimiz bir vəziyyətdə olacağıq, çünki biz özümüz bunu 

təyin etmişik və günahdan dönmüşük və günaha qarşı mübarizə aparmışıq və günaha qalib gəlmişik. 

ALLAHIN MƏQSƏDİ gerçəkləşəcək! 

Bəli, Allahın niyyəti həyata keçəcək. 

Allah niyə kişi və qadın yaratdı? 

İnsanların yaradılması ilə əlaqədar olaraq, Allah niyə onları kişi və qadın yaratdı? 

Tanrının ilk kişi və qadına dediyi kimi, aşkar bir səbəb çoxalma ilə əlaqəli olardı: 

28 Bərəkətli olun və çoxalın; yer üzünü doldurun... (Yaradılış 1:28). 

Müqəddəs Kitab kifayət qədər konkret əlaqəli səbəb verir: 

14 ... Səninlə gəncliyindəki arvadın arasında ... o, sənin yoldaşın və əhd-peymanının arvadıdır. 15 Bəs O, Ruhun qalığı ilə 

onları bir etmədimi? Və niyə bir? O, mömin övlad axtarır... (Malaki 2:14bd-15) 

Allah kişi və qadını elə yaratdı ki, onlar bir olsunlar və nəhayət (ilahiləşdirilmək üçün) mömin övladlar törətsinlər. 

İsa öyrətdi: 

4 O, onlara cavab verdi: «Məgər oxumamısınızmı ki, onları yaradan əvvəldən onları 'erkək və dişi yaratdı' 5 və dedi: 'Buna görə 

də insan ata-anasını tərk edib birləşəcək. arvadı olacaq və ikisi bir bədən olacaq? 6 Beləliklə, onlar artıq iki deyil, bir bədəndir. 

Ona görə də Allahın birləşdirdiyini insan ayırmasın”. (Mateo 19:4-6) 

Həvari Pavel bununla bağlı yazırdı: “Bu, böyük bir sirrdir, amma mən Məsih və İmanlılar Cəmiyyəti haqqında danışıram” (Efeslilərə 
5:32). 

Bundan əlavə, ikisinin düzgün bir şəkildə bir olması Ata ilə Oğul arasındakı əlaqəni daha yaxşı anlamağa kömək edir (Yohane 17:20-
23). 

Evlilik münasibəti Ata və Oğul (hər ikisi Müqəddəs Kitabda Allah kimi təsbit edilir, məsələn, Koloslulara 2:2, çoxları üçün sirrdir) və 

dirilmədən sonra iman gətirmiş insanların başına nə gələcəyini təsəvvür etməyə kömək edir. Müqəddəs Kitab da sirr adlandırır, 

məsələn, 1 Korintofo 15:51-54). 

Həvari Pavel məhəbbətdən danışdı və ailə vəziyyəti ilə bağlı bir sıra başqa ruhani dərslər verdi: 

4 ... gənc qadınlara ərlərini, uşaqlarını sevməyi tövsiyə edin (Titus 2:4). 
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22 Ey arvadlar, Rəbbə tabe olduğu kimi öz ərlərinizə də tabe olun. 23 Çünki ər arvadın başı olduğu kimi, Məsih də kilsənin 

başçısıdır. O, bədənin Xilaskarıdır. 24 Buna görə də cəmiyyət Məsihə tabe olduğu kimi, arvadlar da hər şeydə öz ərlərinə 
tabe olsunlar. 

25 Ey ərlər, arvadlarınızı sevin, necə ki, Məsih də kilsəni sevdi və Özünü onun üçün fəda etdi, 26 ki, onu sözlə su ilə yuyaraq 

təqdis edib təmizləsin, 27 onu Özünə izzətli bir kilsə təqdim etsin, ləkə, qırış və ya hər hansı bir şey varsa, ancaq müqəddəs 

və qüsursuz olmalıdır. (Efeslilərə 5:22-27) 

Kişiləri və qadınları yaratmağın başqa bir səbəbi, bu həyatda fiziki fərqlərə baxmayaraq, cütlərin İsa ilə birlikdə izzətlənməsini 

mümkün etmək idi (Romafo 8:16-17). Birlikdə işləmək (Yaradılış 1:28; Vaiz 4:9-12) və hətta bu həyatda birlikdə əziyyət çəkmək də 

kişi-qadın cütlükləri üçün planın bir hissəsi idi (Romafo 8:16-17). 

Tarixdən bəzi dərslərə də baxaq: 

30 İman sayəsində Yerixonun divarları yeddi gün mühasirəyə alındıqdan sonra yıxıldı. 31 Fahişə Rahab casusları sülhlə qəbul 

edərək imanla iman etməyənlərlə birlikdə həlak olmadı. 32 Daha nə deyim? Çünki Gideon, Barak, Şimşon və İftah, həmçinin 

Davud, Şamuel və peyğəmbərlər haqqında danışmağa vaxtım çatmazdı: 33 O, iman vasitəsilə padşahlıqları ələ keçirdi, saleh 

işlər gördü, vədlər aldı, şirlərin ağzını kəsdi, 34 onların şiddətini söndürdü. atəş, qılıncın ağzından qaçdı, zəiflikdən 

gücləndi, döyüşdə igid oldu , yadplanetlilərin qoşunlarını qaçmağa döndü . 35 Qadınlar ölülərini diriltdilər. Digərləri isə daha 

yaxşı dirilməyə nail olmaq üçün qurtuluşu qəbul etmədən işgəncələrə məruz qaldılar. 36 Digərləri isə istehza və qamçı , bəli, 

zəncir və həbs cəzası ilə mühakimə olundu. 37 Daşlandılar, ikiyə bölündülər, sınaqdan keçirildilər, qılıncla öldürüldülər. Onlar 

qoyun və keçi dərilərində dolaşırdılar, yoxsul, əziyyət çəkdilər, əzab çəkdilər - 38 dünya bunlara layiq deyildi. Onlar səhralarda 

və dağlarda, yerin yuvalarında və mağaralarında dolaşırdılar. 39 Onların hamısı iman vasitəsilə yaxşı şəhadət əldə edərək 

vədi qəbul etmədilər, 40 Allah bizim üçün daha yaxşısını verdi ki, bizdən ayrı kamilləşməsinlər . (Hebrifo 11:30-40) 

Həm kişilər, həm də qadınlar imanlı idilər və vədlərin varisləri idilər. Həm kişilər, həm də qadınlar kamilləşdirilməlidir. Və bu bizim 

üçün daha yaxşı olacaq. 

Nə məqsədlə? 

Sevgini əbədiyyət boyu bənzərsiz bir şəkildə vermək. 

Həvari Pavel xristianlara (yalnız evli cütlüklərə deyil) yazdığı kimi: 

12 Qoy Rəbb sizi bir-birinizə və hamıya məhəbbətinizi artırsın və artırsın ... (1 Saloniklilərə 3:12) 

İstər kişi olsun, istərsə də qadın, insanlar sevgi vermək məqsədi daşıyır. Hamıya olan sevgini artırmaq əbədiyyəti daha da 

yaxşılaşdıracaq. 

İnsanlara Nə Oldu? 
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Allah insanları ilk dəfə yaradanda onlara xeyir-dua verdi (Yaradılış 1:28). O, həmçinin dedi ki, Onun yaratdığı hər şey (o cümlədən 

insanlar) “çox yaxşı”dır (Yaradılış 1:31). 

Bundan əlavə, Müqəddəs Kitabın xüsusi olaraq öyrətdiyinə diqqət yetirin: 

29 … Allah insanı düzgün yaratdı, Amma onlar çoxlu hiylələr axtardılar. (Vaiz 7:29) 

Allah Eden bağında ilk həqiqi insanlara — Adəm və Həvvaya (Yaradılış 3:20) həqiqətən ehtiyac duyduqları hər şeyi verdi. 

Onların təmiz və ləzzətli mühiti, yeməkləri və görüləsi işləri var idi (Yaradılış 2:8-24). Onlar əsasən həqiqətlə yaşayırdılar. 

Ancaq çoxları üçün sirr olan görünməyən bir ruh dünyası da var. Mələkləri ehtiva edən qeyb bir aləm var. Müqəddəs Kitab göstərir ki, 

insanlar yaradılmazdan əvvəl mələklərin üçdə biri üsyan edib indi Şeytan kimi tanınan düşmənin ardınca getdilər (Adiyisɛm 12:4). 

Vaxt keçdikcə Şeytan (müq. Adiyisɛm 12:9) ilan kimi peyda oldu. Sonra o, Həvvaya dedi ki, Allah onlardan əl çəkib (Yaradılış 3:1,4-5). 

İlan öz hiyləsi ilə Həvvanı aldatdı (2 Korintofo 11:3). Şeytan Həvvaya dedi ki, Allahın sözünə inanma (Yaradılış 3:2-4). O, Həvvanın 

şəxsi ehtiraslarına və boşboğazlığına müraciət etdi və o, Allaha itaət etməməyi və onun əvəzinə Şeytanı dinləməyi seçdi (Yaradılış 

3:6a). Onun əri Adəm Həvvanın yanında idi və qərara gəldi ki, o, günah edib onunla birlikdə olsun (Yaradılış 3:6b). 

Spekulyativ əlavə: İnsan Uzun Ömür 

Yaradılış Kitabının ilk beş fəslindən sonra, burada bəzi insanların 900 ildən çox yaşadığını görürük. 

Bəs nə üçün Adəm və Nuh kimi ilk insanlar bu qədər uzun yaşadılar? 

Yəhudi tarixçisi İosif iddia edirdi ki, bunun qismən səbəbi Allahın onlar üçün qida “təmizləyicisi” olması və ilkin 

texnologiyaların inkişaf etdirilməsi üçün onlara vaxt verməsi idi (Antika Kitab 1, 3:9). 

Göründüyü kimi, Allahın insanlara əvvəllər daha uzun ömür sürməsinə icazə verməsinin səbəbi onlar günahın nəticələrini və 

Allahın yollarından ayrı yaşamağa daha yaxşı baxa bilsinlər. O vaxtlar, məsələn, çirklənmənin təsirləri 21- ci əsrdəki kimi tez 

aydın olmayacaqdı . Bundan əlavə, daha uzun ömür sürmək onlara insanların üzləşdiyi sosial və digər problemləri daha yaxşı 

görməyə kömək edərdi. 

Onlar görəcəkdilər ki, insanlar dünyanı yaxşılaşdırmır. Buna görə də, onlar dirildikdən sonra (Adiyisɛm 20:11-12), Allahın 

yolu ilə getməməkdə səhvlərini daha yaxşı başa düşəcəklər. 

Sonrakı nəsillər Böyük Daşqını (bu, bir çox cəmiyyətlərin tarixi qeydlərində var) görəcək, eləcə də həqiqətən Allahın yolu 

ilə yaşamaqdan fərqli olaraq, Şeytanın göstərişi ilə bəşəriyyətin mənfi təsirlərini daha çox görəcəkdilər. 

Allah sonrakı nəsillərin daha qısa ömür sürməsinin daha yaxşı olduğunu müəyyən etdi, ümumiyyətlə desək , və daha qısa 

müddət ərzində əziyyət çəkir. Allahın planı əzab-əziyyəti minimuma endirməkdir (müq. Kwadwom ahorow 3:33). 
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Şeytan və onun cinlərinin sirri 

Ancaq aldanan təkcə Həvva deyildi. Əhdi-Cədiddə deyilir ki, “o köhnə ilan” “bütün dünyanı aldadan İblis və Şeytan adlanır” (Adiyisɛm 
12:9). 

İsa öyrətdi ki, Şeytan yalançıdır və yalanın atasıdır (Yohane 8:44). 

Əvvəlcə Şeytan Lüsifer kimi tanınırdı (Yesaia 14:12), bu da “işıq daşıyıcısı” deməkdir. O, “keruv” idi (Yezekel 28:14). Keruv qanadlı 

mələkdir, onun roluna Allahın mərhəmət kürsüsündə olmaq daxildir (Çıxış 25:18-20; Yezekel 28:14,16). 

Lüsifer əsasən mükəmməl (müq. Yezekel 28:15) və cəlbedici varlıq (müq. Ezekel 28:17) kimi yaradılmışdır. Lakin bu kamillik davam 

etmədi (Yezekel 28:15). 

Allah Lucifer və mələkləri yaratdı, lakin müəyyən mənada onlarda xarakter formalaşana qədər onların yaradılması tamamlanmadı. İndi 

Allah bir anda xarakter qoya bilməz - əgər O bunu etsəydi, əsasən O, bir növ "kompüter tərəfindən idarə olunan" robot yaradacaqdı. Bu, 

insanlarla yanaşı, ruhani varlıqlara da aiddir. 

Əgər Allah bir anda saleh xasiyyəti fiatla yaratsaydı, heç bir xasiyyət olmazdı, çünki xarakter ayrı bir varlığın, fərdin öz həqiqəti dərk 

etmək və özününküləşdirmək qabiliyyətidir. qərar vermək və səhv yerinə doğruya tabe olmaq iradəsi. Və yaradılan fərd bu qərarı 

verməlidir. Başqa sözlə, fərd, insan və ya mələk, öz yaradılışında pay sahibidir. 

Bu, çoxları üçün sirrdir, çünki çox az adam bunu tam başa düşür. 

Zəhmət olmasa, anlayın ki , Müqəddəs Kitab göstərir ki, Eden bağında baş verən hadisədən xeyli əvvəl Şeytan “öz yollarında 

mükəmməl idi” (Yezekel 28:11-15a), lakin sonra o, qürur və təqsirkarlığa boyun əydi və məzlumlara atıldı. yer (Yezekel 28:15b-17; Yesaia 

14:12-14). O, saleh xasiyyəti layiqincə qurmaq əvəzinə, Allaha düşmən oldu (Şeytan düşmən deməkdir). 

Onun üsyanı Yaradılış 1:1 ayəsinin ilkin yaradılmasından sonra xaosun baş verməsinin və Yaradılış 1:2-də yerin “xaraba” olmasının (ISV, 

GNB) səbəblərindən biri idi. Beləliklə, Allah daha sonra “yerin üzünü təzələməyə” getdi (Dwom 104:30), bura “yenidən yaradılış” 

zamanı etdiyi işləri də daxil etdi (Yaradılış 1:3-31; 2:1-3). 

Nə üçün bunların hər hansı bir əhəmiyyəti var? 

Yaxşı, yenilənmə (“yenidən yaratma”) göstərir ki, Allah şeytanın məhv edə biləcəyi şeyi düzəldə bilər. Müqəddəs Yazılar göstərir ki, 

Allahın gələcəkdə bunu etmək planı var (məsələn, Həvarilərin işləri 3:19-21; Yesaia 35:1-2). 

Yenə də düşünün ki, Müqəddəs Kitab Lüsiferin “müdrikliklə dolu və gözəllik baxımından mükəmməllik möhürü” olduğunu öyrədir 
(Yezekel 28:12). 

Lüsifer mələk bir varlıq olaraq fiziki ruziyə ehtiyac duymur. 

Lucifer hər şeyə sahib idi. 
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Bununla belə, o, günah işlətdi (2 Petro 2:4-ə görə bəzi digər mələklər kimi) və mələklərin üçdə birini özü ilə birlikdə yerə çəkdi 

(Adiyisɛm 12:4) (mələklər daha sonra Allahın xalqı tərəfindən 1 Korintofo 6-da mühakimə olunacaq: 3). 

Lüsifer və onun üsyanı göstərdi ki, hətta “hər şeyə sahib olan” varlıqlar da vəziyyəti daha da pisləşdirmək üçün üsyan edə bilərlər. 

Sonralar o, “hər şeyə sahib olan” ilk insanları da Allaha qarşı üsyan etməyə inandırdı (Yaradılış 3:1-6). 

Beləliklə, bu, əgər Allah insanlara ehtiyac duyduqları hər şeyi versəydi, yoxsulluq olmasaydı, Allaha xas xasiyyət olmasaydı, insanlar yenə 

də özlərinə və başqalarına problem yaradacağını göstərir. 

Niyə Allah Şeytanı aldatmağa icazə verir ? 

Şeytanın üsyanı Allahın planını pozdu? 

Yox. 

Bəs Müqəddəs Kitab göstərmirmi ki, “havanın qüdrətinin hökmdarı” (Efeslilərə 2:2) Şeytan öz eqoist və itaətsiz mesajını yayır? İblis 

bəşəriyyətin əksəriyyətinin şüurunu “bu dövrün tanrısı” kimi “kor etmədi”mi (2 Korintofo 4:4)? 

Bəli və bəli. 

Müqəddəs Kitab öyrətmirmi ki, Şeytan İblis “bütün dünyanı aldadır” (Adiyisɛm 12:9)? 

Bəli. 

Yaxşı, bəs nə üçün Allah Şeytana və onun cinlərinə insanları aldatmaq və yer üzündə başqa problemlər yaratmağa icazə verdi? 

Bunun bir neçə səbəbi var. 

Həvari Pavel bizim dövrümüzü “indiki pis dövr” adlandırdı (Qalatiyalılara 1:4), bu da gələcək daha yaxşı bir dövrü nəzərdə tutur. 

Bəs nəyə görə Şeytanın əvvəllər Allahı inkar etdiyinə görə bizim dövrümüzdə hər hansı bir gücə sahib olmasına icazə verilir? 

Şeytanın təsiri bizə ibrət dərsləri almağa və tez-tez xasiyyəti formalaşdırmağa kömək edir, o, olmadıqda daha tezdir. Daha sürətli, buna 

görə də müqavimət göstərməklə qalib gələ və saleh xasiyyət qura bilərik, həmçinin yanlış yola getməyin bəhrələrini tez görə bilərik. 

Hər dəfə günaha qarşı çıxanda ruhən güclənirsən. 

Bəzən çətin olsa da, bu sürətlənmə daha az ümumi əziyyətlə nəticələnir. 

Bunu izah etməyə kömək edən bir neçə şeyi nəzərdən keçirək. 

Bir kömür parçası kimi karbonu düşünün. Nisbətən asanlıqla parçalana bilər, lakin həddindən artıq təzyiq altında olduqda o, təbii 

maddələrin ən sərtlərindən biri olan almaza çevrilə bilər. Deməli, zəiflər təzyiqlə güclü olurlar. Müqəddəs Kitab öyrədir ki, xristianlar 



19 
 

dünyada zəif olsalar da (1 Korintofo 1:26-29), 1 Korintofo 3:12 ayəsində təmizlənmiş qızıl, gümüş və ya qiymətli daşlar kimi saf 

olmalıdırlar. 

Sonra, qaldıra bilməyəcəyiniz ağır bir obyektin öhdəsindən gəlmək istədiyinizi təsəvvür edin. Siz ağır obyektə baxa bilərsiniz, lakin bu 

onu yerindən tərpətməyəcək. Gündə iyirmi dəqiqə və ya daha çox qollarınızı bükə bilərsiniz və bu, qollarınızı bir az daha güclü edə 

bilər - lakin çox deyil - və ya bəlkə də hər hansı bir dəyişiklik etmək üçün illər və illər lazım olacaq. 

Və ya öhdəsindən gələ biləcəyiniz ağır çəkilərlə məşq edə bilərsiniz. Onları qaldırmaq sadəcə qollarınızı qaldırmaqdan daha çətin 

olardı. 

Bununla belə, çəkiləri qaldırmaq təkcə qollarınızı əyməkdən daha güclü etmək deyil, həm də bu cür məşq həm də qollarınızı obyektin 

öhdəsindən gəlmək üçün kifayət qədər güclü etmək üçün lazım olan vaxtı daha qısaldır. 

İndi düşünün: 

1962-ci ildə Victor və Mildred Goertzel 413 "məşhur və müstəsna istedadlı insan" haqqında "Cradles of Eminence" adlı açıq-

aşkar araşdırma dərc etdilər. Onlar illərlə belə böyüklüyün nədən qaynaqlandığını, bütün bu görkəmli insanların həyatında 

hansı ümumi mövzunun keçə biləcəyini anlamağa çalışdılar. 

Təəccüblüdür ki, ən görkəmli fakt o idi ki, onların demək olar ki, hamısı, 392, kim olduqlarına çevrilmək üçün çox çətin 

maneələri dəf etməli idilər. (Holy Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, səh. 134) 

Bu misalların şeytanın niyə olması ilə nə əlaqəsi var ? 

İblisin bəşəriyyəti sınağa çəkməsinə icazə vermək, Allahın köməyi ilə öz qüsurlarımıza qalib gəlmək və saleh xarakter inkişaf 

etdirmək prosesini sürətləndirir (Filipifo 4:13; Yakobo 4:7). Bunun nəticəsi odur ki, insanlar daha tez və ən az əziyyətlə qalib gələ 

biləcəklər (müq. Kwadwom ahorow 3:33; 1 Petro 4:12-13 ; 3 Yohane 2). 

Və əgər Allah sizi bu əsrdə çağırırsa, O, Şeytan və ya öhdəsindən gələ bilməyəcəyiniz müxtəlif şəhvətlər tərəfindən 

sınanmağınıza imkan verməyəcək (1 Korintofo 10:13). 

Şeytana və müxtəlif sınaqlara müqavimət göstərmək sizi ruhən gücləndirir (Yakobo 1:12, 4:7) və gələcəkdə başqalarına kömək edə 

bilməyə kömək edəcək (müq. 1 Yohane 4:21). Şeytan istəmir ki, siz Allahın sözünün həqiqətinə inanasınız. 

Həqiqətin sirri 

Kembric Lüğəti 'həqiqəti' aşağıdakı kimi tərif edir : 

həqiqət bir vəziyyət, hadisə və ya şəxs haqqında real faktlar: 

Həqiqət həqiqətən dəqiq olan bir şeydir. Bununla belə, filosoflar, sadə insanlar və liderlər çoxdan həqiqətlə maraqlanıblar. 
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Beləliklə, Cambridge Lüğətinin "formal" həqiqəti necə təyin etdiyinə diqqət yetirək: 

insanların çoxu tərəfindən doğru hesab edilən fakt və ya prinsip: 

Ancaq yuxarıdakılar, şübhəsiz ki, həmişə doğru deyil. Və çoxları bunu çoxdan dərk edib. Bununla belə, çoxları “formal” həqiqəti reallıq 

hesab edir və əsl həqiqət kimi mütləqləri qəbul etmir. Ancaq fərdi və ya kollektiv inanclar çox vaxt doğru deyil. Müqəddəs Kitab 

insanlarla, həqiqətən, Allahla məsləhətləşənlərə qarşı xəbərdarlıq edir (Yesaia 30:1; 65:12b). Günah amildir (müq. Yesaia 59:2a). 

Roma prefekti Ponti Pilat İsa ilə danışarkən həqiqəti soruşdu: 

37 Pilat Ona dedi: «Deməli, Sən padşahsanmı?» 

İsa cavab verdi: «Doğru deyirsən ki, mən padşaham. Mən buna görə doğulmuşam və buna görə dünyaya gəlmişəm ki, 

həqiqətə şəhadət edim. Həqiqətdən olan hər kəs Mənim səsimi eşidir”. 

38 Pilat Ona dedi: «Həqiqət nədir?» Bunu dedikdən sonra yenidən Yəhudilərin yanına çıxdı və onlara dedi: «Mən Onda heç bir 

günah görmürəm». (Yohane 18:37-38) 

Görünür, Pilat həqiqət haqqında çoxlu arqumentlər eşitmişdi və heç kimin bunu düzgün müəyyənləşdirə bilməyəcəyi qənaətinə 

gəlmişdi. 

İsa Pilatın son sualına cavab verməsə də, görünür, Pilat cavab gözləmədən çıxıb getdi. Lakin İsa dedi ki, həqiqət tərəfdarları Onu 

eşidəcək. 

Pilatla görüşməzdən bir qədər əvvəl Yohane qeyd etdi ki, İsa həqiqətin nə olduğunu söylədi: 

17 Onları həqiqətinlə təqdis et. Sözünüz həqiqətdir. (Yohane 17:17) 

Müqəddəs Kitab da öyrədir ki, Allah yalan danışa bilməz (Hebrifo 6:18, Titusa 1:2). 

Buna görə də belə nəticəyə gəlmək olar ki, Allah nə deyirsə, həqiqətdir. 

İndi bu, xüsusən də Müqəddəs Kitabı həqiqət kimi qəbul edənlər üçün dairəvi mülahizə kimi qəbul ediləcək. Ancaq bir dəfə Allahın 

var olduğunu və Onun sözünün doğru olduğunu sübut etdikdən sonra (və bizdə Allahın varlığının məntiqli olması və İsanın Məsih 

olduğuna dəlil kimi kitablarımız var), o zaman məntiqlə nəticə çıxarmaq olar ki, Allahın Kəlamı doğru olanı qiymətləndirmək üçün 

standartdır. 

Yalan həqiqətə zidd olan bir şeydir. Buna görə də, qarşıdurma bir şey Allahın ilhamla yazılmış orijinal sözü ilə nə qədər insan buna 

inandığını iddia etsə də, doğru deyil. 

Çoxları inanır ki, onlar “vicdanlarının rəhbər olmasına icazə verməlidirlər”. Lakin Allahın Ruhu olmadan cismani ağıl həqiqəti lazım 

olduğu kimi dərk edə bilməz (1 Korintofo 2:14), çünki ürək son dərəcə pis ola bilər (Yeremia 17:9). 
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İsanın dediyini də nəzərə alın: 

4 … “Yazılmışdır: “İnsan təkcə çörəklə deyil, Allahın ağzından çıxan hər sözlə yaşayacaq”” (Mateo 4:4). 

İnsanlar Allahın yaratdığı şeylərdən çörək istehsal edirlər. Amma əsl yaşamağın yolu Allahın sözünə əməl etməkdir. 

Həvari Pavel yazırdı: 

13 Buna görə də biz Allaha daim şükür edirik, çünki bizdən eşitdiyiniz Allahın kəlamını qəbul edəndə onu insan sözü kimi deyil, 

həqiqətdə olduğu kimi, Allahın kəlamı kimi qəbul etdiniz. iman edənlərinizdə işləyir. 14. Qardaşlar, siz Məsih İsada 

Yəhudeyadakı Allahın cəmiyyətlərini təqlid etdiniz. (1 Saloniklilərə 2:13-14a). 

 7 ... həqiqət sözü, (2 Korintofo 6:7) 

13 Siz də həqiqət kəlamını, xilasınızın Müjdəsini eşitdikdən sonra Ona güvənirdiniz. (Efeslilərə 1:13) 

5 … göydə sizin üçün qoyulmuş ümiddir ki, bu ümid haqqında əvvəllər Müjdənin həqiqət sözündə eşitmişdiniz (Koloslulara 
1:5) 

Həqiqət çoxları üçün sirrdir , çünki onların çoxu Allahın həqiqi sözünə tam etibar etmir (müq. Koloslulara 1:5,-6 ,25 -27; 1 Saloniklilərə 

2:13) və Müjdənin xoş xəbərlərinin çoxunu başa düşmürlər. qurtuluşun. Əksəriyyət şeytan tərəfindən aldadılan başqa insanlara 

güvənir (Adiyisɛm 12:9). İsa dedi: 

8 Bu xalq Mənə ağızları ilə yaxınlaşır, Dodaqları ilə Məni izzətləndirir, Amma ürəkləri Məndən uzaqdır. 9 Mənə boş yerə 

ibadət edirlər, İnsanların əmrlərini təlim kimi öyrədirlər. (Mateo 15:8-9) 

Allahın kəlamından başqa insanlara daha çox güvənmək boş ibadətlərə səbəb olur və insanları həqiqətdən uzaqlaşdırır. 

Bununla belə, həqiqəti bilmək olar. 

Həvari Yohane yazırdı: 

31 İsa Ona iman gətirən Yəhudilərə dedi: «Əgər Mənim sözümə əməl etsəniz, həqiqətən də Mənim şagirdlərimsiniz. 32 Siz 

həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək». (Yohane 8:31-32) 

46 … Və əgər mən doğru deyirəmsə, niyə Mənə inanmırsan? 47 Allahdan olan Allahın sözlərini eşidir. Ona görə də eşitmirsən, 

çünki Allahdan deyilsən. (Yohane 8:46-47) 

37 ... Mən dünyaya həqiqətə şəhadət etmək üçün gəlmişəm. Həqiqətdən olan hər kəs Mənim səsimi eşidir (Yohane 18:37). 
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6 Əgər biz Onunla şərik olduğumuzu deyiriksə və zülmətdə gəziriksə, yalan danışırıq və həqiqətə əməl etmirik. 7 Amma O, 

nurda olduğu kimi, biz də nurda gəziriksə, bir-birimizlə şərikliyimiz var və Onun Oğlu İsa Məsihin qanı bizi hər cür günahdan 

təmizləyir. (1 Yohane 1:6 - 7) 

4 «Mən Onu tanıyıram» deyən və Onun əmrlərinə əməl etməyən yalançıdır və onda həqiqət yoxdur. 5 Amma kim Onun 

sözünə əməl edərsə, həqiqətən də onda Allah sevgisi kamilləşmişdir. Bununla biz Onda olduğumuzu bilirik. 6 Onda 

yaşadığımı söyləyən şəxs Onun yeridiyi kimi özü də getməlidir. (1 Yohane 2:4-6) 

18 Ey balacalarım, sözdə və ya dildə deyil , əməldə və həqiqətdə sevək. 19 Biz bundan bilirik ki, biz həqiqətdənik və Onun 

hüzurunda ürəklərimizi sakitləşdirəcəyik. (1 Yohane 3:18-19) 

3 Çünki bacı-qardaşlar gəlib sizdə olan həqiqətə şəhadət edəndə, siz həqiqətdə yeridiyiniz kimi, mən də çox sevindim. 4 

Övladlarımın həqiqətdə getdiyini eşitməkdən böyük sevincim yoxdur. (3 Yohane 3-4) 

Müqəddəs Kitabda deyilənlərə baxmayaraq, həqiqətin Allahın kəlamı olması ilə Allaha itaət edənlər tərəfindən daha yaxşı başa 

düşülməsi arasındakı əlaqə çoxları üçün sirr olaraq qalır. 

John həmçinin aşağıdakıları qələmə aldı: 

3 ... Sənin yolların ədalətli və doğrudur, ey müqəddəslərin Padşahı! (Adiyisɛm 15:3) 

Allahın yolları ilə getmək bizə həqiqəti daha yaxşı anlamağa kömək edir, çünki biz həqiqətlə yaşayırıq. 

Allahın Kəlamı (Yohane 17:17) ilə təqdis olunmuş məsihçilər kimi biz “həqiqət kəlamını düzgün bölüşdürməliyik” (2 Timoteyə 2:15), 

eyni zamanda “ dünya və boş söhbətlərdən” çəkinməliyik, çünki bu, daha çox şeyə gətirib çıxaracaq. allahsızlıq ” (2 Timoteyə 2:16, 

NASB). Beləliklə, biz dünya dinləri ilə güzəştə getməkdən çəkinirik. 

Bəs bir çox ekspertlərin iddia etdiyi kimi, elm Müqəddəs Kitaba zidd olarsa necə? 

Yaxşı, “Allah doğru olsun, amma hər kəs yalançı olsun” (Romafo 3:4). Allahın sözünə inanın. 

Hətta Əhdi-Cədid dövründə də səhvi “elm” adlandıranlar var idi. Xəbərdarlıq: 

20 Ey Timotey, etibarına sadiq ol, boş və boş boşboğazlıqlardan və yalan adlandırılan elmi ziddiyyətlərdən qaç. 

21 Bəziləri bunu imanla bağlı səhv hesab edirlər. (1 Timoteyə 6:20-21, KJV) 

Beləliklə, həqiqətə qarşı olan intellektual liderlər tərəfindən azdırılan Məsih iddia edənlər oldu. 

Həvari Yohane yazmaqdan ilham aldı: 

26 Bunları sizə sizi aldatmağa çalışanlar haqqında yazdım. (1 Yohane 2:26) 
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Müxtəlif elm adamları aldadıcı olub və/yaxud onların Allahın sözü ilə ziddiyyət təşkil edən faktlara malik olduqlarını düşünüblər. 

Onların dezinformasiyalarına qapılmayın. 

Allah var (Nsɛm pii üçün ccog.org saytında pulsuz kitaba baxın: Allahın varlığı məntiqlidirmi?) və həqiqət üçün Onun sözünə etibar etmək 

olar. Müqəddəs Kitab xəbərdarlıq edir ki, “ insanlara güvənən adamdır” (Yeremia 17:5). 

Həvari Pavel Timoteyə bəziləri haqqında aşağıdakıları yazdı: 

7 Həmişə öyrənir və heç vaxt həqiqətin biliyinə gələ bilmir. 8 Yannes və Yambres Musaya müqavimət göstərdiyi kimi , onlar da 

həqiqətə qarşı çıxırlar: imanı pozğun düşüncəli adamlar ; 9 lakin onlar daha irəli getməyəcəklər, çünki onların axmaqlığı 

hamıya görünəcək , (2 Timoteyə 3:7-9) 

Bir çoxları həmişə həqiqəti öyrəndiklərini və onunla maraqlandıqlarını iddia edirlər, lakin əksəriyyəti faktiki həqiqətə qarşı çıxırlar. 

Axır zamanda həqiqətin daha az əmtəə olacağı peyğəmbərlik edilmişdir: 

12 Bəli, Məsih İsada mömin yaşamaq istəyənlərin hamısı təqiblərə məruz qalacaq. 13 Pis adamlar və fırıldaqçılar getdikcə daha 

da pisləşəcək, aldadıb aldanacaqlar. 14 Amma sən öyrəndiyin və əmin olduğun şeyləri kimdən öyrəndiyini bilə-bilə davam 

etməlisən ( 2 Timoteyə 3:12-14). 

Əgər “həqiqət məhəbbətindən” ( 2 Saloniklilərə 2:10) kifayət qədər sahibsinizsə və ona uyğun hərəkət etsəniz, gələcək böyük 

hiylədən ( 2 Saloniklilərə 2:7-12) və ondan xilas ola bilərsiniz. bütün yer üzünə gələn dəhşətli “sınaq saatı” (Adiyisɛm 3:7-10). 

İstirahətin sirri 

İstirahətin sirr olacağı görünməsə də, çoxları üçün belə oldu. 

Müqəddəs Kitab göstərir ki, Allah yeddinci günə xeyir-dua verdi (Yaradılış 2:2-3). Müqəddəs Kitab öyrətmir ki, Allah insanların seçdiyi 

başqa bir günə xeyir-dua verib. İnsanlar “insanlara deyil, Allaha itaət etməlidirlər” (Həvarilərin işləri 5:29). 

Allah insanlar üçün həftəlik fiziki fasilə verdi. O, insanların onu saxlaya bilməsi üçün tədarüklər edir (müq. Çıxış 16:5; Levililər 25:18-22). 

Çoxları uzun müddətdə yeddi gün əvəzinə altı gün işləməklə daha çox şey əldə edə biləcəklərini başa düşdükdə təəccüblənirlər. 

Amma bu doğrudur. 

İnsanlar müqəddəs ayələri başa düşmədikləri üçün bu, çoxları üçün sirrdir. 

Allah Yezekel peyğəmbərə yazmağı ilham etdi: 

26 Onun kahinləri Qanunumu pozdu, müqəddəslərimi murdarladı. onlar müqəddəslə murdarı ayırd etmədilər, murdarla pakı 

ayırd etmədilər; Onlar gözlərini Şənbə günlərimdən gizlətdilər ki, Mən onların arasında murdar oldum. (Yezekel 22:26) 
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Bir çox dini liderlər Allahın qanununu pozur və şənbə günləri ilə bağlı gözlərini gizlədirlər. Mənim şənbə günlərim həftəlik Şənbə 

gününə, eləcə də Allahın Müqəddəs Günləri kimi tanınan illik Şənbələrə istinaddır. Şənbə günləri fiziki istirahət/bərpa və mənəvi 

cavanlaşma vaxtıdır. 

Yeddi günlük həftənin təsviri, Allahın insanlara işlərini yerinə yetirmək və yeddinci gün istirahət etmək üçün altı gün verdiyi kimi, Allahın 

insanlığa altı “min il gün” verdiyi kimi (müq . Dwom 90:4; 2 Petro 3:8 ) bəşəriyyətin işini gör, amma sonra minillik padşahlıqda 'yeddinci 

min illik gündə' yaşamaq (müq. Adiyisɛm 20:4-6). 

, İsanın yer üzündəki xidmətini bitirdikdən sonra başlayan “axır günlərdə” ( Həvarilərin işləri 2:14-17 ) Əhdi-Cədidin təlimləri ilə 

yaxşı uyğunlaşır ( Hebrifo 1:1-2 ). Altı min ilin son iki günü bu tip həftənin son günləri olacaq. 

Yəhudi ənənəsi öyrədir ki, bu 6000 illik ideya ilk dəfə İlyas peyğəmbərin məktəbində öyrədilib ( Babil Talmud: Sinhedrin 97a). 

II əsrin sonu və III əsrin əvvəllərində İreney (Irenaeus. Adversus ) kimi yunan-Roma müqəddəsləri və yepiskopları haereses , V kitab, 

Fəsil 28:2-3; 29:2) və Hippolyt (Hippolytus. On the HexaËmeron , Or Six Days' Work) də 6000-7000 ili başa düşdü və öyrətdi, həmçinin 

həftəlik Şənbənin minillik istirahətini (min ilin yeddincisi) təsvir etdiyini bildirdi. 

Lakin İmperator Konstantinin 4 - cü əsrdə yüksəlişindən sonra bir çoxları bunu öyrətməyi dayandırdılar. İlkin inanclar haqqında daha çox 

məlumatı ccog.org saytında onlayn olaraq əldə edilə bilən, Orijinal Katolik Kilsəsinin İnancları adlı pulsuz kitabda tapa bilərsiniz . 

Yunan-Roma katoliklərinin artıq 6000 illik təlimi rəsmi olaraq öyrətməməsinə baxmayaraq, Allah bu 6000 illik dövrdə İblis və 

bəşəriyyətə ümumi əzabları minimuma endirmək və bütün insanları kamilləşdirmək prosesinin bir hissəsi olmaq üçün yanlış yolu 

seçməyə icazə verdi. kim Onu dinləyəcək - ya bu dövrdə, ya da gələcək dövrdə. 

Niyə 6000 il? 

Deyəsən, Allah belə qənaətə gəlmişdi ki, bu, insanların ən yaxşı hesab etdikləri müxtəlif həyat tərzini sınamaq üçün kifayət qədər vaxt 

olacaq və Adəmlə Həvvanın bu imkanı olan bir neçə nəsil var. Beləliklə, minlərlə il ərzində insanlar Mmebusɛm 14:12 və 16:25 - dəki 

“İnsan üçün doğru görünən bir yol var, amma sonu ölüm yoludur ” ifadələrinin daha yaxşı başa düşülə biləcəyini daha yaxşı başa düşə 

bilərdilər. düzgün. 

Allah bilirdi ki, bu dünya 6000 ilin sonunda o qədər pis olacaq ki, “o günlər qısalmasaydı, heç bir insan xilas ola bilməz” (Mateo 24:22). 

6000 ildən sonra İsa qayıdacaq, müqəddəslər diriləcək, planetdəki həyat xilas ediləcək və Allahın Padşahlığının minillik hissəsi 

qurulacaq (müq. Adiyisɛm 20:4-6). 

Və bu, çoxları üçün sirr kimi görünürdü. 

Yesaianın yazmaqdan ilham aldığı bir şeyə diqqət yetirin: 

11 Çünki O, bu xalqla kəkələyən dodaqlarla və başqa dillə danışacaq, 12 O kimə dedi: “Bu, yorğunları rahatlaşdıra biləcəyin 

istirahətdir” və “Bu, təravətləndiricidir”; Lakin onlar eşitməzdilər. (Yesaia 28:11-12) 
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Allah istirahət vəd edir, lakin “kəkələmə dodaqları və başqa dil” – yanlış təlimlər və tərcümə problemləri səbəbindən – əksəriyyəti 

Allahın hər həftə üçün verdiyi təravətləndirici istirahəti qəbul etmir. 

İbranilərin Əhdi-Cədid kitabında iki fərqli yunan sözü istifadə olunur və tez-tez ingilis dilinə “istirahət” kimi tərcümə olunur. İngilis 

dilinə tərcümə edilərək katapauzdurlar və sabbatismos . Bir çox tərcüməçilər səhvən bu sözlərin hər ikisini eyni tərcümə etdiyinə görə 

çoxları çaşıblar. Sabbatismos Hebrifo 4:9 ayəsində, katapauzdan isə Hebrifo 4:3 kimi yerlərdə istifadə olunur. 

Gələcək “istirahət” ( katapausis ) – Allahın Padşahlığı – ruhani İsrailin girəcəyinə görə (Hebrifo 4:3), onlar üçün şənbə günü – indi 

Şənbə gününə riayət etmək qalır (Hebrifo 4:9 ) . ). Bu o deməkdir ki, məsihçilər Allahın Padşahlığının gələcək “istirahətinə” daxil 

olacaqlar, hətta onlar indi onu səbirsizliklə gözlədikləri həftəlik Şənbə istirahətinə riayət edirlər. Bu əsrdə Allahın xalqı Allahın verdiyi 

gün (Hebrifo 4:9-11a) səylə dincəlməlidir ki, “heç kəs eyni itaətsizlik nümunəsinə görə yıxılmasın” (Hebrifo 4:11b). 

din müəllimlərinin Allahın şənbələri ilə bağlı “gözlərini gizlətmələri” səbəbindən bibliyadakı istirahət çoxları üçün hələ də sirr olaraq 

qalır. 

Günahın sirri 

Bir çox insanlar günahın nə olduğunu çaşdırır. 

Çoxları bunu müəyyən edə bilmiş kimi davranır. 

Bununla belə, günahı təyin edən insanlar deyil, Allahdır. 

Günah nədir? 

Müqəddəs Kitab bunu necə müəyyənləşdirir: 

4 Günah edən şəxs də qanunsuzluq etmiş olur və günah qanunsuzluqdur. (1 Yohane 3:4, NKJV) 

4 Günah edən hər kəs pislik də etmiş olur . günah isə günahdır. (1 Yohane 3:4, DRB) 

4 Günah edən hər kəs qanunu pozur və əslində günah qanunsuzluqdur. (1 Yohane 3:4, EOB Yeni Əhdi) 

4 Günah edən hər kəs Qanunu da pozur, çünki günah qanunun pozulmasıdır . (1 Yohane 3:4, KJV) 

Hansı qanun? 

Allahın Öz sözündə olan qanunu (müq. Dwom 119:11) və ona On Əmr də daxildir (müq. 1 Yohane 2:3-4; Dwom 119:172; həmçinin www. 

ccog.org, başlıqlı: On Əmr: On Əmr, Xristianlıq və Heyvan ). 

Heç kəs günah etməyə məcbur edilməsə də, Müqəddəs Kitab öyrədir ki, hamı günah işləmişdir (Romafo 3:23). 
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İnsanlar niyə günah edir? 

Həvva və Adəm də eyni səbəbdən günah işlətdilər. Şeytan və/yaxud şəhvətləri tərəfindən aldandılar. 

Şeytan bütün dünyanı aldatdı (Adiyisɛm 12:9). O, bütün bəşəriyyətə təsir etmək və aldatmaq üçün əlindən gələn bütün pis 

düşüncələrdən istifadə etmişdir. Şeytan öz fəlsəfəsini uzaqlara yaymışdır (müq. Efeslilərə 2:2) — bizə təsir etmək üçün boşluğa, 

şəhvət və tamahkarlığa müraciət edir. 

Mərhum evangelist Leroy Neffdən aşağıdakılara diqqət yetirin: 

Hər birimiz kiçik yaşlarımızdan bu yalançı bombardmana köklənmişik. Şeytan bu üsuldan yanlış fikirlər daxil etmək üçün 

istifadə etdi və o, Adəmlə Həvvanın etdiyi kimi bizi yanlış qərarlar verməyə təsir etmək üçün mühitdən və şəraitdən istifadə 
edir. 

Biz doğulanda Allaha və Onun mükəmməl yoluna qarşı heç bir nifrətimiz və düşmənçiliyimiz yox idi. Biz heç bilmirdik ki, 

Allahın varlığı və ya Onun bizim yaşamaq üçün düzgün yolu var. Lakin vaxtı ilə biz də Şeytan kimi, eqoizm, tamah və şəhvət 

hissini inkişaf etdirdik və öz yolumuzu istəmədik. 

Biz balaca uşaq olanda biz də Məsihin dediyi uşaqlara bənzəyirdik (Mateo 18:3, 4). Onlar təvazökar və öyrədilən idilər - hələ 

Şeytan və onun cəmiyyəti tərəfindən tam aldanmamışdılar. … 

Bütün insan bəlaları, bədbəxtlikləri, ağrıları və bədbəxtlikləri birbaşa günahın nəticəsidir - Allahın mənəvi və fiziki 

qanunlarının pozulması. Xoşbəxtlik və dolğun həyat Allahın Qanununa tabe olmağın avtomatik nəticəsidir. (Neff L. All About 
Sin. Tomorrow's World Magazine. Aprel 1972) 

İsa bizim bütün günahlarımız üçün ölsə də, günahın bir bahası var. Uzunmüddətli xərc isə odur ki, bu, günahkara və daha çox yaxşılıq 

etmək potensialına mənfi təsir göstərir. Beləliklə, et İndi günah etmək sizin (və ya başqaları) üçün yaxşı olduğunu düşünməyin, amma 

ümid edirəm ki, hamı öz günahlarından ibrət götürəcək (müq. 2 Petro 2:18-20), onları etiraf edəcək (1 Yohane 1:9) və onlardan tövbə 

edəcək ( bax. Həvarilərin işləri 2:37-38). 

Düzgün olmayan təlim və adət-ənənələrə görə, bu dövrdə bir çoxları günahı tanımır. 

Həvari Pavel yazırdı: 

7 Çünki qanunsuzluğun sirri artıq işləyir; O, ortadan çıxana qədər, indi onu saxlayan yalnız biri var. 8 Sonra Rəbb İsanın ağzının 

nəfəsi ilə məhv edəcəyi və gəlişinin zühuru ilə ləğv edəcəyi, 9 gəlişi Şeytanın işinə görə, hər bir qüvvədə və əlamətlərlə 

olan qanunsuz şəxs üzə çıxacaq. , və yalanın möcüzələrində, 10 və hər cür aldatmada həlak olanlara pislik etdi, bunun 

müqabilində xilas olmaq üçün həqiqət sevgisini almadılar. 11 Buna görə də Allah onlara bir aldatma işi göndərəcək ki, onlar 

yalana inansınlar, 12 belə ki, həqiqətə inanmayıb, haqsızlıqdan zövq alanların hamısı mühakimə olunsun. (2 Saloniklilərə 2:7-12, 
Berean Literal Bible) 
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“Qanunsuzluğun sirri”nin (“qüsursuzluğun sirri” DRB) bir hissəsi ondan ibarətdir ki, çoxlarına günah haqqında bu həqiqət öyrədilməyib 

və/yaxud İsanın dövründəki fariseylər kimi Allahın qanunları ətrafında mülahizə yürütmək və bunun əvəzinə qeyri-münasib ənənələri 

qəbul etmək öyrədilmişdir. (müq. Mateo 15:1-9). Həqiqətə kifayət qədər sevgisi olmayanlar bu dövrün sonuna yaxınlaşdıqca 

amansızcasına aldanacaqlar. 

Müqəddəs Kitab öyrədir: “Ey sevimli qardaşlarım, aldanmayın” (Yakobo 1:16). 

Bununla belə, biz insanlar özümüzü aldatmağa meyilliyik (xüsusən də şeytanın təsiri ilə) və azmaq meyllərimizin ölçüsünü dərk etmirik. 

Həvari Yakobo sınaq və günah haqqında aşağıdakıları izah etdi: 

12 Nə bəxtiyardır sınağa dözən insan! çünki o, bəyənildikdən sonra Rəbbin Onu sevənlərə vəd etdiyi həyat tacını alacaq. 13 Heç 

kim sınağa çəkiləndə “Məni Allah sınağa çəkir” deməsin; çünki Allah şərlə sınağa çəkilə bilməz və O Özü də heç kəsi 

sınağa çəkməz. 14 Amma hər kəs öz ehtiraslarına qapılıb vəsvəsəsinə qapılıb sınağa çəkilir . 15 Arzu hamilə qaldıqda günah 

doğurur; günah isə böyüdükdə ölümə səbəb olur. (Yakobo 1:12-15) 

Sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛko atia sɔhwɛ, sɛ wobɛyi adwene bɔne bi afiri w’adwene mu a ɛhyɛn mu no, fa nsusuiɛ pa hyɛ w’adwene mu ma ( 

Filipifoɔ 4:8 ) na dan kɔ Onyankopɔn nkyɛn. 

Nsusuwii bɛn na eye sen nea ɛfa Onyankopɔn ne N’asɛm ho no? Sɛ wosɔre tia Satan yiye a, Bible no ka sɛ obeguan (Yakobo 4:7). 

Sɛ wosɔre tia a, ɛma wo ho yɛ den wɔ honhom mu, bere a bɔne a wode wo ho bɛhyɛ mu no ma woyɛ mmerɛw. 

Bɔne boa ma wɔkyerɛ, ma wɔn a wɔwɔ ɔpɛ sɛ wobegye adi, sɛ yehia Onyankopɔn ne N’akwan. 

Onyankopɔn tee Satan nnaadaa nkɛntɛnso ase, ne nnipa akɔnnɔ nso, na ɔyɛɛ nkwagye nhyehyɛe bi a ɛfa saa asɛm no ho (sɛ wopɛ saa 

nsɛm no ho nsɛm pii a, yɛsrɛ wo hwɛ intanɛt so nhoma a wontua hwee: Amansan Nkwagye AKWANKYERƐ. Apokatastasis: Can God gye 

wɔn a wɔayera wɔ mmerɛ a ɛreba no mu?Twerɛsɛm ɔhaha pii da Onyankopɔn nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ adi). 
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3.  Dɛn na Wiase Nyamesom Kyerɛkyerɛ? 

Gyidi ahorow wɔ wɔn gyidi ahorow wɔ nea atirimpɔw ahorow no yɛ ma abɔde no ho. Enti, momma yɛnhwɛ nsɛm bi a efi wɔn a ɛkura 

Apuei Fam ne Atɔe fam nyamesom ahorow mu no. 

Nanso nea edi kan no, momma yensusuw wɔn a wonnye nni sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ no ho. Wɔn a wonnye nni sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ no 

nnye nni sɛ adesamma wɔ atirimpɔw biara, gye sɛ ebia anigye a wobenya anaasɛ wɔn ankasa mmamu bi. 

Ebinom wɔ hɔ (a ebia wobebu wɔn ho sɛ wɔn a wonnye nni sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ anaasɛ wonsusuw ho) a wogye di sɛ ɛbɛyɛ papa Sɛ 

nnipa kakraa bi na wɔwɔ hɔ a: 

Anti-natalism ne gyidi a ɛne sɛ onipa asetra yɛ nea mfaso nni so na mfaso biara nni so wɔ botae mu. Sɛnea The Guardian 

kyerɛkyerɛ mu no, wɔn a wɔsɔre tia awo no kyerɛ sɛ nnipa awo de ɔhaw a ɛnteɛ ba adesamma asetra (a ɛnsɛ sɛ ɛwɔ hɔ fi 

mfiase, denam saa adwene yi so) ne okyinnsoromma no so. Bio nso, awofo di fɔ wɔ abrabɔ fam nsɛmmɔnedi ho denam asetra a 

wɔde hyɛ mmofra a wɔmpene so sɛ wɔtra ase no so. ... 

wɔn a wɔsɔre tia awofo taa ka sɛ wɔn gyidi a ɛne sɛ mfaso nni onipa asetra so no fi ayamhyehye a wɔwɔ ma onipa asetra ... 

anti-natalists pɛ sɛ wɔbɔ adesamma ho ban fi asiane ho denam hwɛ a wɔbɛhwɛ sɛ wɔbɛpopa no so ... (Walsh M. Growing ‘Anti-
Natalist’ Movement Calls For The Extinction Of Humanity... Daily Wire, November 15, 2019) 

Ne titiriw no, wɔn a wɔsɔre tia awo no gye di sɛ nnipa de ɔhaw kɛse ba sen papa, asetra yɛ den, na ɛnam saa kwan yi so no ɛnsɛ sɛ nkurɔfo 

de nnipa pii ba wiase efisɛ saa a wɔbɛyɛ no bɛma amanehunu ne ɛyaw a edi mũ no ayɛ kɛse. 

Nanso, wodi mfomso wɔ onipa bo a ɛsom ho. 

Nnipa wɔ mfaso ampa. Na bere a amanehunu wɔ hɔ no, wɔmaa nnipa mae na wɔboaa wɔn. Ntease wɔ asetra mu. 

Afei, momma yɛnhwɛ nea Hindusom ka fa adesamma atirimpɔw ho. 

Wɔbɔ amanneɛ sɛ Hindufo boro ɔpepepem biako kakra wɔ hɔ. Saa gyidi no gyidi ahorow ho nsɛm ni: 

Hinduizmə görə həyatın mənası (məqsədi) dörd qatdır: Dharma, Artha , Kama və Mokşaya nail olmaq. Birincisi, dharma, 

fəzilətli və saleh hərəkət etmək deməkdir. ... Hinduizmə görə həyatın ikinci mənası Arthadır ki, bu da insanın həyatında 

sərvət və firavanlıq axtarışına istinad edir. ...Hindu həyatının üçüncü məqsədi Kamanı axtarmaqdır. Sadə dillə desək, Kama 

həyatdan həzz almaq kimi müəyyən edilə bilər. Hinduizmə görə həyatın dördüncü və son mənası Mokşa, maarifləndirmədir. 

Həyatın ən çətin mənasına çatmaq üçün Mokşa bir insana yalnız bir ömür sürə bilər (nadir hallarda) və ya bir neçə vaxt tələb 

edə bilər. Bununla belə, o, həyatın ən mühüm mənası hesab olunur və reenkarnasiyadan xilas olmaq, özünü dərk etmək, 

maariflənmə və ya Allahla birlik kimi mükafatlar təqdim edir . ( Sivakumar A. Hinduizmə görə həyatın mənası, 12 oktyabr 
2014) 
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Beləliklə, mahiyyət etibarı ilə hinduizm saleh yaşamaq, firavanlıq axtarmaq, həyatdan həzz almaq və maariflənməyə nail olmaq üçün səy 

göstərməyi öyrədir, mən eşitdiyim bir hinduya görə bu, ilahiləşməni də əhatə edir. Bu hindu inancları Müqəddəs Kitaba uyğun ola bilsə 

də, ilk növbədə həyatın nə üçün olması lazım olduğunu izah etmir. 

Məlumata görə, yarım milyarddan bir qədər çox Buddist var. Buddizm Hinduizmdən fərqli bir fikirdədir: 

Buddizm həyatın hər hansı daimi və mütləq əhəmiyyətinin olduğunu inkar edir və həyatı qeyri-qənaətbəxş (s. dukkha) və 

boşluq (s. sunyata) kimi təsvir edir. Bununla belə, Budda etiraf etdi ki, həyatın nisbi əhəmiyyəti var və həyatın bu nisbi və 

şərtləndirilmiş təbiəti vasitəsilə biz ümumbəşəri həqiqətə nail ola və həyata keçirə bilərik. Buddanın mülahizələrinə görə, 

həyatımız və dünyamız yüksələn və enən hadisələrdən başqa bir şey deyil. Bu formalaşma və degenerasiya prosesidir. 

(Həyatın Əhəmiyyəti Nədir? Buddhanet.net, 21/03/19 alınıb) 

Hinduizmdə bir çox tanrı olsa da, Buddizmdə bir tanrı yoxdur. Və əgər Allah yoxdursa, buddistlər (digər ateistlər kimi) həyatın heç bir 

mütləq əhəmiyyətinin olmadığı haqda haqlıdırlar. 

Amma əgər ilahi Ruhani Varlıq varsa və bəli, onun mövcud olduğu qənaətinə gəlmək məntiqlidirsə (bunu sübut edən məlumatlara sahib 

olmaq üçün ccog.org saytındakı pulsuz kitabçamıza da baxın, Allahın varlığı məntiqlidirmi? ), onda bu, İlahi Yaradanın həqiqi və 

əhəmiyyətli məqsədi olduğunu daha çox başa düşə bilərik. 

İndi həm Buddizm, həm də Hinduizm Karma adlı bir ideya öyrədir. Buddist mənbədən bəzi məlumatlar: 

Karma mənəvi səbəb qanunudur. Karma nəzəriyyəsi Buddizmdə əsas doktrinadır. ... Bu dünyada insanın başına nədənsə və 

ya başqa səbəbə görə layiq olmadığı heç nə olmur. … Pali termini Karma sözün əsl mənasında hərəkət və ya əməl 

deməkdir. İstər zehni, istər şifahi, istərsə də fiziki hər hansı bir məqsədyönlü hərəkət Karma kimi qəbul edilir. O, “fikir, söz 

və əməl” ifadəsinə daxil olan hər şeyi əhatə edir. Ümumiyyətlə, bütün yaxşı və pis hərəkətlər Karmanı təşkil edir. Son 

mənada Karma bütün əxlaqi və əxlaqsız iradə deməkdir. ( Sayadaw M. The Theory of Karma. Buddhanet.net, 22/07/19 alınıb) 

Müqəddəs Kitabda “Karma” ifadəsi istifadə edilməsə də, o, insanın əkdiyini biçəcəyini öyrədir (Qalatiyalılara 6:7-8). Lakin Buddizmdən 

fərqli olaraq, Müqəddəs Kitab öyrədir ki, hər şeyi Allah idarə edir ( Mmebusɛm 16:9) , beləliklə, nəticədə bu, Onun iradəsini qəbul 

edənlər üçün yaxşı nəticə verəcəkdir (müq. Romafo 8:28). Və sülhün artmasının sonu olmayacaq (Yesaia 9:7). 

Ancaq indi qeyd etmək lazımdır ki, Hinduizm və Buddizm dünyanın daha yaxşı bir yer olmasını istəyir. Lakin onlar başa düşmürlər ki, 

Müqəddəs Kitab bunun necə baş verəcəyini öyrədir. 

Buddistlərdən fərqli olaraq, müsəlmanlar insanlar üçün məqsədi olan ilahi Yaradana inanırlar. 1,8 milyard müsəlmanın olduğu bildirilir. 

Allahın insanları nə üçün yaratması ilə bağlı bir İslam görüşü belədir: 

Bədənimiz, ruhumuz, Allaha ibadət etməyə meylimiz və işığımız insan kamilliyinə nail olmaq üçün kritik vasitə kimi xidmət 

etmək üçün birbaşa Allahdan göndərilən hədiyyələrdir. Bu kamillik ruhun canlandırıcı keyfiyyətlərini aşan cəhətlərini inkişaf 

etdirməkdə, ibadətlərə meylimizi aktuallaşdırmaqda və nurumuzu saflaşdırmaqdadır. Belə olduqda insan gözəl bir məxluqdur 
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və beləliklə də ilahi eşqin layiqli obyekti olur, çünki Peyğəmbərimizin də qeyd etdiyi kimi , “Həqiqətən, Allah gözəldir və 

gözəlliyi sevir”. (Şakir A. Quranda İnsan. Zeytuna Kollecinin jurnalı, 5 iyun 2018) 

İsa həm də kamilliyin məqsəd olması lazım olduğunu qeyd etsə də (Mateo 5:48), yuxarıda deyilənlər Allahın insanları niyə yaratdığını 

həqiqətən izah etmir. Bununla belə, aşağıdakı İslam mənbəsi bir səbəb göstərir: 

Allah insanı Ona qulluq etmək üçün yaratmışdır, yəni insanlar Tək Allaha iman gətirməli və yaxşılıq etməlidirlər. Bu, insan 

həyatının obyektidir. Allah buyurur: “Mən insanları yalnız Mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam”. (The Winds That Scatter, 

51:56) (İslamda insan həyatının məqsədi nədir? Sinqapur Müsəlmanları Dərnəyi, 21/03/19 əldə edilib) 

İnsanlar yaxşılıq etməli olsalar da, yuxarıda sadalananların çoxu, Allahın insanları niyə yaratdığına dair bəzi protestant baxışlarına 

bənzəyir, bundan sonra nəzərdən keçirəcəyik. 

Bəzi protestant baxışları 

Allahın insanları niyə yuxarıda qeyd olunan dinlər daxilində yaratdığına dair müxtəlif fikirlər var. 

Protestantlar arasında da belədir. 

Bildirilir ki, 800 milyondan bir qədər çox protestant var və onlar bir çox məzhəblərə, nazirliklərə və sektalara bölünürlər (qeyd: Allahın 

Davamlı Kilsəsi Protestant DEYİL – nə üçün təfərrüatlar pulsuz onlayn kitablarımızda tapılıb: The Continuing History of the Continuing 

History of the God). Tanrı Kilsəsi və Qurtuluş Ümidi: Davam edən Tanrı Kilsəsi protestantlıqdan nə ilə fərqlənir ). 

Bununla belə, protestantların müxtəlifliyinə baxmayaraq, Allahın nə üçün bir şey yaratması ilə bağlı bəzi ümumi razılaşmalar var. 

Allahın insanları niyə yaratdığına dair bir protestant fikrinə diqqət yetirin: 

Allah insanları niyə yaratdı? 

O, özünü izzətləndirmək üçün belə etdi. Allah bizi Onun kimi yaşamaq və münasibətlərdən həzz almaq üçün yaratmışdır. İsa 

dedi: “Mən bunu sizə dedim ki, sevincim sizdə olsun və sevinciniz tam olsun” (Yohane 15:11). ... 

Allahı izzətləndirmək, yəni Onu ucaltmaq, ucaltmaq, həmd etmək, Onun şərəfli olması haqqında düşünmək əslində bizim 

həyat məqsədimizdir. (Bell S. Josh McDowell Nazirliyi. 11 aprel 2016-cı ildə dərc edilib) 

CCOG-da biz razılaşmayacağıq. Allah bizi ona görə yaratmadı ki, O, eqoya əsaslanan ruhani varlıqdır və Ona izzət vermək üçün insanlara 

ehtiyac duyur. Allahı izzətləndirmək də insan həyatının məqsədi deyil. Amma doğrudur ki, Allah sevincini artırmaq istəyirdi. 

Budur başqa, bir qədər oxşar protestant cavabı: 

Allah ilk növbədə niyə yaratdı? O, cansıxıcı idi? O, tənha idi? Nə üçün Allah insanları yaratmaqla çətinlik çəkdi? 
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Müqəddəs Kitab bizə deyir ki, Allahın kainatla bağlı əsas məqsədi Onun izzətini aşkar etməkdir. Müqəddəs Kitab bizə deyir 

ki, Allahın bəşəriyyət üçün son məqsədi Onun məhəbbətini aşkar etməkdir. (Allah sıxıldımı? Allah Nazirlikləri Haqqında 

Hamısı, 21/03/19 əldə edilib) 

Bəli, bu, sevginin bir hissəsi olduğu üçün bir az daha yaxındır, amma yenə də nəticə ondan ibarətdir ki, Allah hər şeyi Öz eqosunu 

sığallamaq ehtiyacına görə yaratmışdır. Allah boş yerə deyil və buna ehtiyacı yoxdur. 

Budur, digər iki protestantın fikirləri: 

Allah dünyanı niyə yaratdı? 

Bütün Müqəddəs Kitabda ildırım gurultusu kimi səslənən qısa cavab belədir: Allah dünyanı Onun izzəti üçün yaratdı . (Piper J. 

22 sentyabr 2012. https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world 01/16/19 əldə edildi) 

Allah niyə yaratdı? 

Allah Öz daxilindəki bəzi məhdudiyyətlərə görə yaratmamışdır. Əksinə, O, hər şeyi yoxdan yaratdı ki, Öz izzətini yaratdığı 

varlıqların ləzzəti üçün nümayiş etdirsin və Onun böyüklüyünü bəyan etsinlər. (Lawson J. Ligonier Ministries, 3 iyul 2017) 

Daha iki nəfər Allahın hər şeyi Öz şəxsi izzəti üçün yaratdığını iddia edir. 

Deməli, həmin protestant mənbələri (baptist də daxil olmaqla) razılaşırlar. Lakin biz CCOG-da onların Allahın planının sirrini həqiqətən 

dərk etdiklərinə inanmırıq. 

Roma Katolik Kilsəsindən və Yehovanın Şahidlərindən baxışlar 

Bəs Roma Katolikləri? 

Katolik Kilsəsinin katexizmi öyrədir: 

293 Müqəddəs Yazılar və Ənənələr bu əsas həqiqəti öyrətməkdən və qeyd etməkdən heç vaxt əl çəkmir: “Dünya Allahın 

izzəti üçün yaradılmışdır”. 134 Müqəddəs Bonaventure izah edir ki, Allah hər şeyi “öz izzətini artırmaq üçün deyil, onu 

göstərmək və çatdırmaq üçün yaratmışdır” 135 , çünki Allahın məhəbbətindən və xeyirxahlığından başqa yaratmaq üçün heç bir 

səbəbi yoxdur: “Məxluqlar o zaman yaranıblar ki, onun əlini sevgi açarı açdı”. 136 Birinci Vatikan Şurası izah edir: 

Bu tək, həqiqi Allah, öz xeyirxahlığına və “qüdrətli qüdrətinə” malik olan, öz nemətini artırmaq, kamilliyə çatmaq üçün deyil, 

bu kamilliyi məxluqlara bəxş etdiyi nemətlər vasitəsilə, mütləq məsləhət azadlığı ilə təcəlli etmək üçündür. “və zamanın 

əvvəlindən məxluqların həm ruhani, həm də cismani nizamları yoxdan yaradılmışdır. . . ” 137 

294 Allahın izzəti, dünya onun üçün yaradılmış onun xeyirxahlığının bu təzahürünü və xəbərini dərk etməkdən ibarətdir. 

Allah bizi “İsa Məsih vasitəsilə, Onun iradəsinin məqsədinə görə, Onun əzəmətli lütfünə həmd etmək üçün Onun oğulları” 

yaratdı , 138 çünki “Allahın izzəti tam diri insandır; üstəlik insanın həyatı Allaha baxışdır: əgər Allahın yaradılış vasitəsilə 
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Adiyisɛmi artıq yer üzündə yaşayan bütün varlıqlar üçün həyat əldə edibsə, Kəlamın Atanın təzahürü Allahı görənlər üçün nə 

qədər çox həyat qazandıracaq”. 139 Yaradılışın son məqsədi ondan ibarətdir ki, “hər şeyin yaradıcısı olan Allah nəhayət “hər 

şeyə” çevrilə bilsin, beləliklə, həm Öz izzətini, həm də bizim gözəlliyimizi təmin etsin. 

İndi, məhəbbətdən bəhs edildiyinə görə, yuxarıda qeyd olunanlar bəzi digər mənbələrdən daha yaxındır, baxmayaraq ki, əhəmiyyətli 

bir səbəbi kənarda qoyduğu üçün kifayət qədər tam deyil. 

Mərhum kardinal Con Henri Nyuman aşağıdakıları yazanda yaxınlaşdı: 

Mən bir şey etmək və ya heç kimin yaradılmadığı bir şey olmaq üçün yaradılmışam. Mənim Allahın məsləhətlərində, 

Allahın dünyasında başqa heç kimin olmayan yerim var... Əgər, həqiqətən, mən uğursuz olsam, O, İbrahimin daşlarını 

övladları edə biləcəyi kimi, başqasını da qaldıra bilər. Bu böyük işdə mənim də payım var... O, məni boş yerə yaratmayıb. 

(Newman JH. Meditations and Devotions of the Late Cardinal Newmanın. Longmans, Green, 1903, s. 301) 

Yuxarıdakılar əsasən düzgündür, baxmayaraq ki, hələ tam deyil. Bəzi protestantlar da başa düşürlər ki, Tanrı əbədi olaraq Öz 

müqəddəsləri üçün bir iş görəcək, lakin onlar hansı işin və nə üçün olduğuna dair qeyri-müəyyən olmağa meyllidirlər. 

İndi Yehovanın Şahidlərinin Allah İnsanları Nə üçün Yaradıb adlı onlayn Müqəddəs Kitab təlimlərinin 2.3-cü Dərsində öyrətdikləri 
budur . : 

Yehova insanları yer üzündə əbədi həzz almaq və Onu məhəbbətli Ata kimi tanımaq üçün yaratdı. (https://www.jw.org/en/bible-

teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 əldə edilib 01/16/ 19) 

... yer niyə mövcuddur? ... O, insanlar üçün gözəl bir ev olmaq üçün yaradılmışdır (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-

lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god- yaratmaq-insan-məqsədi/#85 əldə edilib 01/16/19). 

1. Allah yer üzünü insanlar üçün daimi yaşayış yeri kimi yaratmışdır 

2. Allah insanları Onun məhəbbətli rəhbərliyi altında əbədi yaşamaq üçün yaratdı. O, bu məqsədi həyata keçirəcək 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

Allahın yer üzünü insanların evi olması üçün yaratdığı və düzgün şəkildə tövbə edib İsanı qəbul edənlərə əbədi həyat verəcəyi doğru 

olsa da, bu, Allahın insanları NİYƏ ilk növbədə yaratdığını izah etmir. 

Gözəl Baxış 

Bəziləri düşünür ki, əbədiyyət ilk növbədə Allahın üzünə baxmaqla keçəcək. Bu, "Gözəl Görünüş" kimi tanınır . 

Müqəddəs Kitab bizə Allahın üzünü əbədi olaraq görə biləcəyimizi öyrədirsə (Dwom 41:12), Müqəddəs Görünüş bəziləri tərəfindən 

xristian mükafatı və yaradılışın məqsədi kimi öyrədilir. 

Yeni Dünya Ensiklopediyası bunu necə təsvir edir: 
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The Beatific Vision Katolik ilahiyyatında cənnətdə olanların Allahı birbaşa qavrayışını təsvir edən, yüksək xoşbəxtlik və ya 

bərəkət bəxş edən bir termindir. Bu baxımdan, insanların Allahı diri ikən dərk etməsi mütləq dolayı (vasitəçi), Müqəddəs 

Baxış isə birbaşa (birbaşa) olur. ... 

Thomas Aquinas, Beatific Vision'ı fiziki ölümdən sonra insanın varlığının son məqsədi kimi izah etdi. Aquinas'ın Göydə Allahı 

görmək ifadəsi Platonun Formalar aləmində Xeyirə baxmaq təsviri ilə paraleldir, bu hələ fiziki bədəndə mümkün deyil. ... 

Platonun fəlsəfəsi, Sokratın xarakterindən danışaraq, Respublika Kitabının 7-ci kitabında (514a-520a) görünən mağara 

alleqoriyasındakı Müqəddəs Görünüş konsepsiyasına işarə edir: 

Mənim fikrim budur ki, bilik aləmində yaxşılıq (Yaxşılıq) ideyası hər şeydən əvvəl meydana çıxır və ancaq səylə 

görünür; və göründüyü zaman, həm də gözəl və düzgün hər şeyin universal müəllifi, bu görünən dünyada işığın və 

işığın sahibinin və intellektualda ağılın və həqiqətin bilavasitə mənbəyi olduğu qənaətinə gəlinir (517b ,c ) . 

Platon üçün Xristian teologiyasında Xeyir Tanrıya uyğun gəlir. ... 

Karfagenli Müqəddəs Kipr (üçüncü əsr) xilas edilmiş Allahı Səmavi Padşahlıqda görmək haqqında yazırdı: 

Sizin izzətiniz və xoşbəxtliyiniz nə qədər böyük olacaq, Allahı görməyə icazə veriləcək, xilas və əbədi nurun 

sevincini Rəbbiniz və Allahınız Məsihlə bölüşmək şərəfinə nail olmaq... Səmavi Padşahlıqda salehlərlə birlikdə 

ölümsüzlük sevincindən həzz almaq və Allahın dostları. ... 

XIII əsrdə filosof-teoloq Tomas Aquinas öz müəllimi Albertus Magnusun ardınca insan həyatının son məqsədini ölümdən sonra 

Tanrının zatının intellektual Gözəl Görünməsindən ibarət olduğunu təsvir etdi. Aquinas'a görə, Müqəddəs Görünüş həm 

imanı, həm də ağıla üstün gəlir. ... 

Hindu və Buddist düşüncəsi uzun müddətdir ki, ruhun hələ bədəndə olarkən ilahi ilə birləşmə tapdığı samadhi 

təcrübəsindən danışır. İslamdakı mistik ənənə hərfi mənada Allahın gözü ilə görməkdən bəhs edir: “Mən onu sevdiyim 

zaman onun eşidən qulağıyam; və onun gördüyü baxışı; vurduğu əli; və yeridiyi ayağı” (ən-Nəvəvi hədisi 38). 

Corc Foks və digər erkən Quakerlər inanırdılar ki, Tanrının birbaşa təcrübəsi vasitəçilik olmadan bütün insanlar üçün 
mövcuddur. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision 

04/16/19 əldə edilib) 

Qeyd: Müqəddəs Kitabda Allahın yer üzünə enəcəyi aydındır (Adiyisɛm 21:1-3), buna görə də Müqəddəs Yazı göydə gözəl görüntüyə 

baxışı rədd edir. 

Lutheran Journal of Ethics -in redaktoru yazırdı: 
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Lakin Allahın insan məxluqu ilə bağlı məqsədinin son məqsədi müqəddəsliyin esxatoloji dərk edilməsi vasitəsilə işıqlanır, 

burada bizə müqəddəsliyin gözəl baxışı və əbədiyyətdə Allahla tam ünsiyyət vəd olunur. (Santos C. Redaktorun Girişi: 

Lüteranlar və Müqəddəsləşmə. © Sentyabr/Oktyabr 2017. Lüteran Etikası jurnalı, cild 17, sayı 5) 

inanan bir çox protestant bu görmənin fiziki deyil, ruhani bir mənzərə olduğuna inanır (məsələn, Ortlund G. Why We Misunderstand the 
Beatific Vision. First Baptist Church of Ojai, 26 sentyabr 2018-ci il). 

Müqəddəs Görünüşün versiyalarını son məqsəd kimi qəbul edənlər, Allahı görmənin onları Onun və ya öz xoşbəxtliyi ilə dolduracağını 

düşünməyə meyllidirlər. 

Budur, bir vaxtlar Tanrı Kilsəsinin yazıçısının bu vizyona əks baxışı: 

Əgər əbədiyyət Allahın üzünə səadətlə baxaraq və ya hər bir arzumuzu dərhal yerinə yetirməklə keçirsə - bir çox dinlərin 

öyrətdiyi kimi - bir neçə aydan sonra (yaxud bir neçə oktillyon ildən sonra, əslində heç bir əhəmiyyət kəsb etmir), həyat 

darıxdırıcı olardı. . Və bir dəfə həyat cansıxıcı olanda, o, ağrılı və dəhşətli dərəcədə dəhşətli olardı. Çünki qarşıda sonsuz 

cansıxıcılıqdan başqa heç nə qalmayacaqdı - ölümlə birlikdə gözəl, lakin qeyri-mümkün bir xilas yolu olacaq (bax: Luka 20:35-

38). Bu, həqiqətən də son işgəncə olardı. 

Amma Əbədi Atamızın daha yaxşı fikri var. O, əbədiyyətin getdikcə daha darıxdırıcı olmayacaq bir plan hazırladı. Ancaq nə 

qədər inanılmaz görünsə də, hər eondan sonra əbədiyyət getdikcə daha həyəcanlı, daha parlaq və daha zövqlü olacaq. (Kuhn 

RL. Tanrı Ailəsi - Üçüncü Hissə: Əbədilikdə Yaşamaq. Xoş Xəbər, İyul 1974) 

Bəli, Allah etdiklərini əbədiyyətin daha yaxşı olması üçün yaratdı. Ölən Tanrı Kilsəsinin yazıçısından bir şeyə diqqət yetirin: 

Bu dünyanı bir araya gətirən Allah bunu düşünülmüş bir planla etdi. Bu plan dünyanın bir böyük dininin ümidsiz Nirvanası deyildi 

və sizə sonsuza qədər heç bir narahatlıq olmadan böyük heçliyin şüursuz bir hissəsi olacağınızı vəd edir - çünki əbədi olaraq 

fərdi şüurunuz yoxdur. Bu, bir vahədə iki xurma ağacının arasında salınmış hamakda yatmaq, Allah əhlinin vədinə arxayın 

olduqları şəhvətli qızlar tərəfindən əbədi olaraq qidalanmaq xoşbəxtliyi deyil. Protestant qruplarının əksəriyyətinin vədi kimi 

göründüyü kimi, qızıl küçələrdə qızıl başmaqlarla gəzmək, arfa çalmaq deyil. Bu, əlbəttə ki , katolik inancına tabe olanlara 

verilən vəd kimi, nəhayət, Allahın üzünə baxa və gözəl mənzərəni qiymətləndirə bilmək vədi deyil: Hər şeyi yaradan 

Allahın təklif etdiyi şey sizi Onun ailəsinə daxil etsin. Allah kimi Allah olmaq! Biz hamımızın baş Atamız olan Allahla qardaş 

və bacı olduğumuz kimi evfemik mənada Tanrı olmaq deyil, Onun ilahi təbiətini tamamilə bölüşmək. … 

Allahın əsl planı praktikdir. O, Öz ailə Padşahlığı haqqında deyir ki, onun genişlənməsinin sonu heç vaxt olmayacaq. Onun 

planı, Onun kimi görünən, hiss edən, davranan və Onun kimi özünü bərpa edən əbədi ruh həyatından ibarət olan oğul və 

qızları əbədi olaraq əlavə etməkdir! Məhz buna görə də Allahın Öz qarşısında qoyduğu məqsəd, hətta Onun da heç vaxt 

yerinə yetirməyəcəyi bir ümiddir. Onun artıq yaratdığı böyük yaradılışdan həzz almaq və onu idarə etmək üçün sonsuz, əbədi, 

əbədi olaraq daim genişlənən bir ailə yaratmaq və sizinlə mənim gələcək yaradıcılıqlarımızda sonsuz iştirak etməyimiz üçün. 

Yaşamaq üçün əbədi səbəb verən məşğul, praktik, maraqlı, çətin, davamlı plan. 
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Bu planda cansıxıcılıq yoxdur. Heç vaxt marağınızın tükənəcəyi bir vaxt yoxdur. Əbədi heç nə etmədiyiniz bir ruhani ölkə 

haqqında mifik, dini səslənən qovluq yoxdur - ancaq əbədi yaratmaq, idarə etmək işi! görünən fayda ilə problemin həlli. … O, 

sizi diriltmək gücünə malikdir … (Hill DJ. What the World Needs Now Is...HOPE. Plain Truth, fevral 1979) 

Allahın Kilsəsinin mərhum liderindən bir şeyə diqqət yetirin: 

"İnsan ölürsə, yenidən yaşayarmı?" (Əyyub 14:14). Bu ÜMİD vaxtı olmalıdır, çünki BU DÜNYA ölsə belə - və o da olacaq - 

yeni və daha yaxşı bir dünyanın - SÜLH içində dünyanın - məmnunluq, xoşbəxtlik, bolluq, SEVİNCİN DİRİLMƏSİ ardınca 

gələcək! Allah dərk etməyimizə kömək olsun! Təkcə davamlı mövcudluq deyil, həm də tam, xoşbəxt, maraqlı, BOLUN 

həyat! Bəli - və bu BÜTÜN ƏBƏDİYYƏ üçün! (Armstronq HW. Dirilmənin Məqsədi nədir? Xoş Xəbər, Mart 1982) 

Çoxları Müqəddəs Yazıları tam başa düşmədiklərinə görə, onlar Allahın planına tam uyğun gəlməyən gözəl mənzərəni necə 

öyrətdikləri kimi fikirləri təbliğ etdilər. 

Allaha baxmağımız özlüyündə əbədiyyəti yaxşılaşdırmır. Baxmayaraq ki, O, bizə əbədi xeyir-dua versə də, bunu mütləq edəcək (müq. 
Dwom 72:17-19). 

Bütün şeylər İsa üçün yaradılmışdır 

Əhdi-Cədid İsa və yaradılışla bağlı bunu öyrədir: 

15 O, görünməz Allahın surətidir, bütün məxluqatın ilk oğludur. 16 Çünki göydə və yerdə olan, görünən və görünməyən hər şey, 

istər taxtlar, istər padşahlıqlar, istərsə də dövlətlər və ya hakimiyyətlər Onun vasitəsilə yaradılmışdır. Hər şey Onun 

vasitəsilə və Onun üçün yaradılmışdır. Koloslulara 1:15-16) 

2 ... Hər şeyin varisi təyin etdiyi Oğlu, Onun vasitəsilə dünyaları da yaratdı; 3 O, Onun izzətinin parlaqlığı və Şəxsiyyətinin 

açıq surətidir və hər şeyi Öz qüdrətinin kəlamı ilə qoruyur (Hebrifo 1:2-3) 

Afei, so wɔbɔɔ yɛn sɛ yɛnhwɛ Yesu daa kɛkɛ? 

Daabi. 

Hyɛ nea enti a Yesu kae sɛ Ɔbae no nsow: 

10 ... Maba ama wɔanya nkwa, na ama wɔanya no bebree. (Yohane 10:10) 

Ɛdenam “nkwa” a yebenya ne “dodow” a yebenya so no, Yesu rekyerɛkyerɛ sɛ Ɔbaa sɛnea ɛbɛyɛ a yebetumi anya daa nkwa a eye na 

yebetumi aboa ma daa nkwa ayɛ papa. 

Onyankopɔn ammɔ nnipa sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa bɛhwɛ No daa daa. 
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4.  Dɛn Nti na Onyankopɔn Ma Amanehunu Ho Kwan? 

Sɛ Yesu bae sɛnea ɛbɛyɛ a yebetumi anya nkwa “a ɛdɔɔso” ( Yohane 10:10 ) a, so Onyankopɔn ma amanehunu ho kwan? 

Aane. 

So atirimpɔw bi wɔ ho? 

Aane. 

31 Efisɛ Awurade rentow ngu afebɔɔ. 32 Ɛwom sɛ Ɔde awerɛhoɔ ba deɛ, nanso Ɔbɛda ayamhyehyeɛ adi sɛdeɛ ne 

mmɔborɔhunu dodoɔ teɛ. 33 Ɛfiri sɛ ɔmfa ne pɛ nyɛ ayayadeɛ, Na ɔnni nnipa mma awerɛhoɔ. (Kwadwom ahorow 3:31-33) 

Hyɛ no nsow sɛ Onyankopɔn mfi ne pɛ mu nhaw yɛn na ɔnyɛ yɛn awerɛhow. Ɔpɛ sɛ yɛyɛ yie (fa toto 3 Yohane 2 ho). 

Nneɛma a ɛte sɛ nea enye to nnipa a wɔfata so. 

Yesu anyɛ bɔne da (Hebrifo 4:15), na mmom ohuu amane maa yɛn (1 Petro 2:21). Na “ɛwom sɛ na ɔyɛ Ɔba de, nanso ɔde amanehunu a 
ohui no so suaa osetie” ( Hebrifo 5:8 ). 

Dɛn nti na Onyankopɔn ma nnipa hu amane? 

Nneɛma abien bi wɔ hɔ a enti ɛte saa. Biako ne sɛ yɛn bɔne ho asotwe/nea efi mu ba a ɛbɛhyɛ yɛn nkuran sɛ yɛnyɛ bɔne na yɛnsan nkɔ 

Onyankopɔn nkyɛn (Kwadwom 3:39-40; Leviticus 26:18). Na, ɛsɛ sɛ yɛte ase sɛ Bible no kyerɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn twe yɛn aso kakraa 

bi sen sɛnea ɛfata yɛn amumuyɛ (fa toto Esra 9:13; Hiob 11:6 ho). Afei, nnipa a anyɛ yiye koraa no wogye saa Bible no afã horow no di mpo 
hu saa. 

Nanso ntease foforo bi wɔ hɔ a ɛyɛ den sen saa. 

Ɔsomafo Paulo ka kyerɛ yɛn sɛ “wɔde abɔde no hyɛɛ ɔkwasea ase, ɛnyɛ nea wɔpɛ, na mmom esiane nea ɔde anidaso brɛɛ ase no nti” ( 

Romafo 8:20 ). Ɔkyerɛwee nso sɛ: 

16 Enti yɛn koma nntu. Ɛwom mpo sɛ yɛn akyi nipa no reyera de, nanso wɔreyɛ foforo da biara da. 17 Efisɛ yɛn amanehunu a emu 

yɛ hare a ɛwɔ hɔ bere tiaa bi no reyɛ anuonyam a ɛboro so koraa ama yɛn, 18 bere a yɛnhwɛ nneɛma a yehu, na mmom yɛnhwɛ 

nneɛma a wonhu. Efisɛ nneɛma a wohu no yɛ bere tiaa mu de, na nea wonhu no yɛ daa. (2 Korintofo 4:16-18) 

Nkurɔfo reyɛ ahotew—a awerɛhow ne amanehunu ka ho—nanso anidaso wɔ hɔ. Wɔn a wɔmfrɛ wɔn wɔ saa bere yi mu no, wɔtew wɔn ho 

ɔkwan biako so ( Yesaia 48:10; Yeremia 9:7 ), bere a ɛsɛ sɛ wɔtew wɔn a wɔafrɛ wɔn no ho na wɔtew wɔn ho kɛse te sɛ dwetɛ ne/anaa 

sika kɔkɔɔ ( Sakaria 13:9 ; Dwom 66:10 ; Daniel 11:35, 12:10;1 Petro 1:7;fa toto Adiyisɛm 3:18 ho). Enti sɔhwɛ ahorow a ɛyɛ “ogya” wɔ 
saa bere yi mu ( 1 Petro 1:7 ; 4:12 ). 

Nea ɛbɛyɛ papa ho anidaso wɔ hɔ: 



39 
 

9 Nanso, adɔfo, yɛwɔ awerɛhyem sɛ yebenya nneɛma pa a ɛfa mo ho, yiw, nneɛma a ɛka nkwagye ho, ɛwom sɛ yɛkasa saa kwan 

yi so de. 10 Ɛfiri sɛ Onyankopɔn werɛ mfiri mo adwuma ne ɔdɔ adwuma a moda no adi kyerɛɛ ne din no, ɛfiri sɛ mosom 

ahoteɛfoɔ na mosom no. 11 Na yɛpɛ sɛ mo mu biara da nsiyɛ koro no ara adi akosi awiei, 12 na moanyɛ ɔkwasea, na mmom 

munsuasua wɔn a wɔnam gyidi ne boasetɔ so nya bɔhyɛ ahorow no. (Hebrifo 6:9-12) 

Beləliklə, biz səbirli olmalı və Allahın yollarının “daha yaxşı şeylər”lə nəticələnəcəyinə əmin olmalıyıq. 

Əzablara səbirlə dözmək sevgi əlamətidir: 

4 Məhəbbət səbirlidir, mehribandır, məhəbbət paxıllıq etmir, məhəbbət özünü tərifləməz, təkəbbür göstərməz, 5 nalayiq hərəkət 

etməz, öz şeylərini axtarmaz, qıcıqlanmaz, pislik etməz, 6 haqsızlığa sevinməz, həqiqətə sevinər; hər şeyə dözür, 7 hər şeyə 

inanır, hər şeyə ümid edir, hər şeyə dözür. 8 Sevgi heç vaxt tükənməz; (1 Korintofo 13:4-8, Hərfi Standart Versiya) 

Sevgi kimi tərcümə olunan yunan sözü "agape" kimi tərcümə olunur və bu sevgi növü həqiqətə sevinir və hər şeyə dözəcək. Əsl 

məhəbbətin sirri budur ki, məhəbbətin inkişafında əzab-əziyyət iştirak edə bilər. Əsl sevgi uğursuz olmayacaq. 

Bəzən insanlar yaxşılıq etməkdən əziyyət çəkirlər: 

17 Əgər Allahın iradəsidirsə, pislik etməkdənsə, yaxşılıq etmək üçün əzab çəkmək daha yaxşıdır . (1 Petro 3:17) 

Diqqət yetirin ki, yuxarıda deyilənlər, özümüzə əzab vermək Allahın iradəsi olduğunu DEYİL, belə ki, biz bədbəxt olaq. Allahın yolları 

bizim yollarımızdan yüksəkdir ( Yesaia 55:8-9 ) və məhəbbətin aspektləri Allahın planında sirrdir (müq. Efeslilərə 5:25-32). 

İndi, Müqəddəs Kitab aydındır ki, bizə əziyyət verən əzablardan yaranacaq faydalar var: 

3 Qəm-qüssə gülməkdən yaxşıdır, Kədərli sifətdən qəlb gözəlləşər . 4 Müdrikin ürəyi yas evindədir, Axmaqların ürəyi isə 

şadlıq evindədir. (Vaiz 7:3-4) 

16 Ruhun özü bizim ruhumuzla birgə şəhadət edir ki, biz Allahın övladlarıyıq. 17 Əgər övladlarıqsa, biz həm də varislərik – 

həqiqətən də, Allahın varisləriyik və Məsihlə birgə varisik – əgər həqiqətən də Onunla birlikdə əzab çəkiriksə, belə ki, 

Onunla birlikdə izzətlənək. (Romafo 8:16-17, AFV) 

18 Çünki mən hesab edirəm ki, indiki əzablar bizdə aşkar olunacaq izzətlə müqayisə olunmağa layiq deyil. (Romafo 8:18) 

12 Sevgililərim, sizi sınamaq üçün gələn odlu imtahana qəribə gəlməyin, sanki sizə qəribə bir hadisə gəlib. 13 Amma Məsihin 

izzəti zühur edəndə siz də hədsiz sevinclə sevinəsiniz ki, Məsihin əzablarından şərik olduğunuz dərəcədə sevinin. (1 Petro 
4:12-13) 

11 Oğlum, Rəbbin cəzasına xor baxma, Onun islahına nifrət etmə. 12 Rəbbin sevdiyi adamı islah edər, Sevdiyi oğul ata kimi . 

(Mmebusɛm 3:11-12) 
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5 Oğullarla bağlı sənə deyilən nəsihəti unutmusan: “Oğlum, Rəbbin cəzasına xor baxma, Onun tərəfindən məzəmmət 

olunanda ruhdan düşmə. 6 Rəbb kimi sevsə, cəzalandırar, Qəbul etdiyi hər övladı qamçılayır». 

7 Əgər cəzaya dözürsənsə, Allah səninlə oğullarla olduğu kimi davranır. Hansı oğul var ki, ata onu cəzalandırmaz? 8 Əgər siz 

cəzasızsınızsa və hamı buna şərik olubsa, deməli siz övlad deyilsiniz, qeyri-qanunisiniz. 9 Bundan əlavə, bizi islah edən insan 

atalarımız olub və biz onlara hörmət göstərmişik. Ruhların Atasına daha asan tabe olub yaşamayacağıqmı? 10 Həqiqətən də, 

onlar bizi bir neçə gün ərzində onlara ən yaxşısı kimi cəzalandırdılar, amma O, bizim xeyrimizə idi ki, Onun müqəddəsliyinə 

şərik olaq. 11 İndiki vaxta görə heç bir cəzalandırmaq sevindirici deyil, ağrılıdır; buna baxmayaraq, sonradan onun tərəfindən 

tərbiyə olunanlara salehliyin sülh meyvəsini verir. (Hebrifo 12:5-11) 

Əzablara icazə verilir ki, insanlar islah olunsunlar, təlim keçsinlər, xarakter formalaşdırsınlar və ondan daha yaxşı olsunlar (həmçinin 

Romafo 5:3-4, 8:17; 2 Saloniklilərə 1:3-5; Yakobo 1:2-4; 2 Petro 1:5-8; Adiyisɛm 21:7-8 ). Sınaqlar və problemlər iman yaratmağa, 

təvazökarlığı öyrətməyə, bizə dərslər öyrətməyə və Allaha yaxınlaşmağa kömək edə bilər. 

Bu, indi hədsiz görünsə də, Allah bunu başa düşür və edir ki, Öz xalqı buna dözə bilsin (1 Korintofo 10:13). İsa mahiyyət etibarı ilə onu bir 

gün götürməyi öyrətdi (Mateo 6:34). Və Onun gələcəkdə planlaşdırdığı şeylər, bu həyatda fiziki əzabların çəkəcəyindən çox fərqlidir 
( Romafo 8:18 ). 

İsa və Allahın xalqı əziyyət çəkdi: 

1 Buna görə də biz də bu qədər böyük şahidlər buludunun əhatəsində olduğumuzu və bizi əhatə edən günahın bütün 

ağırlığını geridə qoyduğumuz üçün qarşımıza qoyulan yarışı səbirlə qaçaq, 2 gözlərimizi İsaya dikərək, imanımızın müəllifi 

və tamamlayıcısı, sevinc təklif olunan çarmıxa tab gətirdi {Gr. stauros – pay}, rüsvayçılığa xor baxaraq Allahın taxtının 

sağında oturmuşdu. 3 Çünki günahkarların Özünə qarşı bu cür ziddiyyətlərinə tab gətirəni düşünün ki, canınız yorulmayasınız 

və taqətdən düşməyəsiniz. (Hebrifo 12:1-3, Yubiley Müqəddəs Kitabı) 

Əzab bitəcək: 

12 ... Sizi incitdiyim halda, bir daha sizə əziyyət verməyəcəyəm. 13 İndi mən onun boyunduruğunu səndən qıracağam, 

Bağlarını qıracağam. (Nahum 1:12-13) 

Bu, Nineva ilə bağlı peyğəmbərlik kimi verilsə də, digər kitablar əzabların sona çatacağını (Adiyisɛm 21:4) və Şeytanın 

boyunduruğunun qırılacağını təsdiqləyir ( Yesaia 14:12-17; Adiyisɛm 20:1-3). 

Qeyd etmək lazımdır ki, əzab həmişə bizim əməllərimizdən qaynaqlanmır. Biz də İsa kimi nahaq əziyyət çəkə bilərik: 

19 Çünki Allah qarşısında vicdanına görə kədərə, haqsız yerə əzablara dözürsə, bu , təqdirəlayiqdir. 20 Günahlarınıza görə 

döyüldüyünüz zaman səbirlə yanaşırsınızsa, bunun nə dəyəri var ? Amma yaxşılıq edəndə və əziyyət çəkəndə, səbirlə 

yanaşsan, bu , Allah qarşısında təqdirəlayiqdir. 

21 Çünki siz buna çağırılmısınız, çünki Məsih də bizim üçün əzab çəkdi, bizə nümunə qoydu ki, Onun addımları ilə gedəsiniz. 
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22 O , günah etmədi, Ağzında hiylə tapmadı”; 

23 O, təhqir olunduqda, əvəzində söymədi; O, əzab çəkəndə təhdid etmədi, Özünü Ədalətlə Hakim olana tapşırdı; (1 Petro 
2:19-23) 

İsa bizə əzab-əziyyətlə bağlı nümunə göstərdi (1 Petro 2:21-24). Necə ki, peyğəmbərlər (Yakobo 5:10-11). 

Biz İsanı (1 Petro 2:21-24), eləcə də Pavel peyğəmbəri (1 Korintofo 13:2) İsanı təqlid etdiyi kimi (1 Korintofo 11:1) təqlid etməliyik. 

Uşaqlar 

Bəs əziyyət çəkən uşaqlar? 

Müqəddəs Kitab əziyyət çəkən uşaqlardan bəhs edir. Ən azı bir insan kor anadan olub ki, “Allahın işləri onda aşkar olsun” (Yohane 9:3). 

Amma digər səbəb odur ki, onlar da xarakter formalaşdırsınlar. 

Hələ biz doğulmamışdan əvvəl Allahın bizim üçün bir planı var: 

16 Gözlərin mənim varlığımı gördü, hələ formalaşmamışam. Onların hamısı Sənin kitabında yazılmışdır: “ Mənim üçün 

yaradılan günlər, Hələlik onlardan heç biri yox idi. (Dwom 139:16) 

Bəs erkən yaşda ölən, abort edilən və ya öldürülən uşaqlar? 

Bunlar insan faciələri olsa da, Allahın onlar üçün planı var - O, onları unutmadı (müq. Yesaia 49:15). Onlar, bu əsrdə çağırılmamış və 

seçilməmiş başqaları kimi, ikinci dirilmənin bir hissəsi olacaqlar (Adiyisɛm 20:5, 11). Və Müqəddəs Kitab deyir ki, onlar yenidən 

yaşayacaqlar, lakin Yesaia 65:20-yə görə bu müddət 100 ildir. 

Mükəmməlliyə doğru irəliləmək 

Əhdi-Ətiqdə Musa yazırdı ki, Allahın “işi mükəmməldir” (Qanunun təkrarı 32:4). Əhdi-Cədiddə Həvari Yakobo yazırdı: 

2 Qardaşlarım, müxtəlif sınaqlara məruz qalanda bunu sevinc sayın, 3 çünki bilin ki, imanınızın sınağı səbir yaradır. 4 Qoy səbr öz 

mükəmməl işini görsün ki, heç bir əskiksiz kamil və kamil olasan. 5 Əgər sizdən hər hansı birinizin müdrikliyi yoxdursa, hamıya 

səxavətlə və məzəmmətsiz verən Allahdan diləsin və ona da veriləcək. (Yakobo 1:2-5) 

Ɛte sɛ nea amanehunu yɛ adeyɛ a ɛkɔ pɛyɛ mu no fã. Eyi Nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛhyɛ da yɛ yɛn ho ayayade te sɛ nea ebinom yɛ no, na 

mmom ɛsɛ sɛ yɛde boasetɔ gyina sɔhwɛ ne amanehunu a yehyia no ano. 

Na yiw, ɛno yɛ mmerɛw sɛ wobɛkyerɛw sen sɛ wubenya osuahu —na Onyankopɔn nim eyi (müq. Hebrifo 12:11): 

8 Awurade bɛma nea ɛfa me ho no ayɛ pɛ; (Dwom 138:8) 
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Onyankopɔn reyɛ adwuma ama WO ayɛ pɛ! 

Susuw ho sɛ Bible no kyerɛkyerɛ sɛ Yesu suaa osetie fii amanehunu mu: 

8 ɛwom sɛ na ɔyɛ Ɔba de, nanso Ɔnam nneɛma a Ɔhunuu no so suaa osetie. 9 Na ɔyɛɛ pɛɛ no, ɔbɛyɛɛ daa nkwagyeɛ maa 

wɔn a wɔtie no nyinaa. (Hebrifo 5:8-9). 

Ɛsɛ sɛ n’akyidifo sua saa nso. 

Yesu kyerɛkyerɛɛ sɛ: 

48 Enti mobɛyɛ pɛ, sɛnea mo Agya a ɔwɔ soro no yɛ pɛ no. (Mateo 5:48) 

So ɛno kyerɛ sɛ mprempren Kristofo ayɛ pɛ? 

Daabi. 

Ɔsomafo Yohane kyerɛkyerɛɛ pefee sɛ nokware Kristofo da so ara yɛ bɔne na wohia bɔne fafiri (1 Yohane 1:8-10). 

Enti, so eyi kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ Kristofo de ba awiei ara kwa esiane sɛ eyi ntumi nyɛ yiye nti, sɛ ɛnyɛ hwee sɛ wɔremmɔ mmɔden? 

Daabi. 

Ɛsɛ sɛ Kristofo nam Onyankopɔn mmoa so di nkonim (Romafo 12:21; Filipifo 4:13; 1 Yohane 4:4) sɔhwɛ ne sɔhwɛ ahorow a ɛwɔ asetra yi 

mu, a ɛboa ma yɛbɛn pɛyɛ no (Yakobo 1:2-4). 

Ɔsomafo Paulo, bere a na ɔrehu amane wɔ amanehunu bi ho no, ɔkaa biribi a Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: 

9 Na Ɔka kyerɛɛ me sɛ, “M’adom dɔɔso ma wo, ɛfiri sɛ M’ahoɔden yɛ pɛ wɔ mmerɛyɛ mu.” (2 Korintofo 12:9) 

Wɔreyɛ yɛn pɛ mprempren denam nea yɛfa mu no so. 

Ɛyɛ bere a wonyan Kristofo sɛ Onyankopɔn mma no na wɔbɛyɛ pɛ koraa (müq. Efeslilərə 4:13; Hebrifo 11:40). 
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5.  Dɛn Nti na Onyankopɔn Yɛe Wo? 

Dɛn ne w’atirimpɔw? 

WO nte sɛ obi foforo biara. Bible no kyerɛkyerɛ sɛ “akwaa no nyinaa nni adwuma koro ... ankorankoro ... Onyankopɔn de akwaa no, wɔn mu 

biara, asi nipadua no mu sɛnea ɔpɛ” ( Romafo 12:4-5, 1 Korintofo 12:18 ) . 

Enti, ɛsono wo. Wo nkrabea yɛ soronko na ɛho hia. W’asetra wɔ ntease. 

Dɛn ne Bible mu ntease a ɛwɔ w’asetra mu? 

Wowɔ he? 

WOYƐ obi a wubetumi de ɔdɔ ama wɔ ɔkwan soronko so. 

Na ɛno yɛ biribi a wobɛtumi ayɛ daa. 

Wɔ afeha a etwaam no mfinimfini no, Onyankopɔn Asɔre (Da a Ɛto so Ason) tintimii sɛ: 

Ɛnyɛ nnɛ nko na Kristoni no tra ase; ɔhwɛ ɔkyena pa kwan. (Nea Onyankopɔn Asɔre no Gye Di. The Bible Advocate and Herald 
of the Coming Kingdom. October 3, 1949, kr. 7) 

Nanso Kristoni nhwɛ ɔkyena pa bi kwan kɛkɛ. Nokware Kristoni nam sɔhwɛ ahorow, hokwan ahorow, ne sɔhwɛ ahorow a ɛwɔ asetra mu 

(fa toto Romafo 5:1-4 ho) a ɛbɛboa Kristoni no ma n’ankasa atumi aboa “ɔkyena a eye” no so na ɛkyekye suban mprempren. 

Awiei koraa no Onyankopɔn wɔ nhyehyɛe soronko ma WO ankasa. 

Onyankopɔn yɛɛ wo sɛ fa ɔdɔ ma wɔ w’ankasa wo ankorankoro kwan so (fa toto 1 Korintofo 12:20-13:10 ho). 

Nanso ɔkwan bɛn so? 

Ne titiriw no, ɛdenam mprempren a yɛde gyidi ne osetie a yɛbɛyɛ ama Onyankopɔn bɛtra ase wɔ asetra yi mu. 

Ɛdenam osetie a wɔbɛyɛ, Bible mu nneɛma a wɔbɛpaw, gyidi a wobenya, ɔdɔ a wɔde bedi dwuma, na wɔatra ase akosi awiei so no, ɛnyɛ 

sɛ Kristofo bɛkyekye suban nko na mmom wɔbɛma daa nkwa ayɛ papa ama wɔn ankasa ne afoforo. 

Ɛdefa gyidi ho no, esiane sɛ Onyankopɔn a ɔwɔ hɔ no yɛ nokwasɛm (fa toto Romafo 1:20 ho; hwɛ nhoma a wontua hwee no nso, a ɛwɔ 

ccog.org, So Onyankopɔn Ba a ɔwɔ hɔ no yɛ nea ntease wom?), enhia gyidi na woagye adi sɛ a Nyame. Adaemone mpo gye di na wopopo 

(Yakobo 2:19). Nanso, egye gyidi na yɛatumi de yɛn ho ato Onyankopɔn so, agye adi, na yɛayɛ osetie. Ɛno yɛ “gyidi ahintasɛm” no fã (fa 

toto 1 Timoteo 3:9 ho; wobetumi ahu gyidi ho nsɛm pii wɔ nhomawa a wontua hwee no mu, a ɛwɔ intanɛt so wɔ ccog.org, Faith for Those 
God has Called and Chosen ). 
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Onyankopɔn de ne Honhom Kronkron ma wɔn a “wotie no” ( Asomafo no Nnwuma 5:32 ). Ɛno, Onyankopɔn Honhom, ne nea ɛma obi yɛ 
Kristoni ankasa (Romafo 8:9-11). 

Kristofo, ankasa, akyiri yi wɔbɛsakra na wɔayɛ pɛ wɔ owusɔre a edi kan no mu (1 Korintofo 15:50-54; Adiyisɛm 20:5-6) sɛnea ɛbɛyɛ a 

wɔbɛboa ama ɔdɔ na nokwarem no ama daa nkwa ayɛ papa. Saa owusɔreɛ yi ne torobɛnto a ɛtɔ so nson ne deɛ ɛtwa toɔ no hyia (1 

Korintofoɔ 15:52), a ɛyɛ berɛ a wɔbɛwie Onyankopɔn ahintasɛm no fã bi (Adiyisɛm 10:7). 

Ɔsomafo Paulo kaa nsakrae no ankasa ho asɛm sɛ “ahintasɛm” ( 1 Korintofo 15:51 ). 

Wɔn a mprempren wɔnyɛ Kristofo no benya saa hokwan yi ama nsakrae bere a wɔanyan wɔn akyiri yi no akyi (hwɛ nhoma a wontua hwee no 

nso, intanɛt so wɔ ccog.org, Amansan Nkwagye AKWANKYERƐ, Apokatastasis: So Onyankopɔn betumi agye wɔn a wɔayera wɔ mfe a 

ɛreba no mu? Ɔhaha pii mu kyerɛwsɛm no da Onyankopɔn nkwagye nhyehyɛe adi). 

Yɛ Papa 

Allah yaxşıdır (Marko 10:18; Dwom 143:10) və doğru olanı edir (müq. Yaradılış 18:25). 

Allah da istəyir ki, Onun xoşuna gələn yaxşılıq edək (Dwom 34:14; Hebrifo 13:16). 

19 Sən nəsihətdə böyüksən, işdə qüdrətlisən, çünki gözlərin bəşər övladlarının bütün yollarına açıqdır ki, hər kəsə öz yoluna 

və əməllərinin bəhrəsinə görə verəsən. (Yeremia 32:19) 

9 Yaxşılıq etməklə yorulmayaq, çünki ruhdan düşməsək, vaxtında biçəcəyik. 10 Buna görə də imkanımız olduqca hamıya , 

xüsusən də imanlılara yaxşılıq edək . (Qalatiyalılara 6:9-10) 

5 … Allah, 6 “hər kəsə əməllərinə görə cəza verəcək”: 7 O kəslərə əbədi həyat səbirlə yaxşılıq edərək izzət, izzət və 

ölümsüzlük axtarır; (Romafo 2:5-7) 

Allah sizin üçün yaxşılıq istəyir və əgər siz həqiqətən sevirsinizsə və Ona “itaət edin” (Həvarilərin işləri 5:32; Hebrifo 5:9), hər şey 

belə olacaq (Romafo 8:28). 

Aşağıdakılara diqqət yetirin: 

24 İnsan üçün yeyib-içməkdən və canının zəhmətindən həzz almasından yaxşı heç nə yoxdur . Bunun da Allahın əlindən 

olduğunu gördüm. (Vaiz 2:24) 

12 Mən bilirəm ki , onlar üçün sevinməkdən və həyatlarında yaxşılıq etməkdən daha yaxşı bir şey yoxdur, 13 və həmçinin hər 

kəs yeyib-içib bütün zəhmətinin xeyirindən həzz almalıdır - bu , Allahın ənamıdır. 14 Mən bilirəm ki, Allah nə etsə, əbədi 
olacaq. (Vaiz 3:12-14) 

Yuxarıdakılar doğrudur, çünki işdə məhsuldar olmaq hər şeyi yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır. İnsanlar isə məhsuldar olmaqdan həzz 

almalıdırlar. 
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Bundan əlavə, Allahın planı sizin başınıza gələnləri nəzərə alır. Bununla bağlı Əhdi-Ətiq təlimlərinə diqqət yetirin: 

11 Rəbbin məsləhəti əbədidir, Onun ürəyinin planları bütün nəsillərə çatır. 12 Nə bəxtiyardır o xalq ki, Allahı Rəbbdir , ÖZ irsi 

olaraq seçdiyi xalqdır . 13 RƏBB göydən baxır , O, bütün bəşər övladlarını görür. 14 O, məskənindən bütün yer üzündə yaşayanlara 

baxır . 15 O, onların ürəklərini fərdi şəkildə düzəldir, Onların bütün işlərini nəzərə alır . (Dwom 33:11-15) 

1 Çünki bütün bunları ürəyimdə düşündüm ki, hamısını bəyan edim: salehlər, müdriklər və onların işləri Allahın əlindədir. 
(Vaiz 9:1a) 

9 İnsanın ürəyi öz yolunu planlaşdırır, Amma RƏBB onun addımlarını istiqamətləndirir. (Mmebusɛm 16:9) 

24 İnsanın addımları RƏBBDƏNDİ R , İnsan öz yolunu necə başa düşə bilər? (Mmebusɛm 20:24) 

73 Sənin əllərin məni yaratdı, mənə forma verdin. (Dwom 119:73) 

17 ... “Allah salehləri də, pisləri də mühakimə edəcək, çünki orada hər məqsəd və hər işin vaxtı var”. (Vaiz 3:17) 

İndi Əhdi-Cədiddəki keçidlərə diqqət yetirin: 

11 Amma bir və eyni Ruh bütün bunlarda fəaliyyət göstərir və Allahın Özünün istədiyi kimi hər birinə ayrı-ayrılıqda bölünür. … 
27 İndi siz Məsihin bədənisiniz və hamınız fərdi üzvlərsiniz. (1 Korintofo 12:11, 27, AFV) 

7 Aldanmayın, Allah məsxərəyə qoyulmur; çünki insan nə əkirsə, onu da biçəcək. 8 Çünki öz cismi üçün əkən cismən 

pozğunluğu biçər, Ruha əkən isə Ruh əbədi həyatı biçər. (Qalatiyalılara 6:7-8) 

10 Çünki Allah ədalətsiz deyil ki, Onun adına göstərdiyiniz zəhməti və məhəbbət əməyinizi unutsun... (Hebrifo 6:10) 

Allahın hamı üçün bir planı var! Bu, bu yaşda çağırılmağınızdan asılı olmayaraq SİZİN FƏRDİ OLARAQ daxildir. O, SİZİN BÜTÜN 

İŞLƏRİNİZİ nəzərə alır. 

Yaşadıqlarınız, çəkdiyiniz əziyyətlər, bütün nailiyyətləriniz və s. SİZİ əbədiyyəti yaxşılaşdırmağa hazırlayır (əgər siz son nəticədə 

Allahın Padşahlığını dəstəkləməkdən imtina etməsəniz). Yaşadığınız hər şey sizi Allahın sizin üçün etdiyi çağırış və işə 

hazırlamışdır! SİZ bənzərsiz bir şəkildə verə və əbədiyyətin daha yaxşı olmasına kömək edə biləcəksiniz! 

Müqəddəs Kitabda qeyd edilir ki, bədənin əllər, gözlər və qoxu, eşitmə və başqa şeylər kimi hissələri olduğu kimi (1 Korintofo 12:12-

26), Allahın əbədi planında bizim hamımızın özünəməxsus hissəmiz var. Bəli, sizin rolunuz digər milyardlarla insandan tamamilə fərqli 

ola bilər – düşünməyin ki, Allahın SİZİN üçün real planı yoxdur. 

Bundan əlavə, siz etdiyiniz işlərə görə cavabdehsiniz (Romafo 14:12). Allah etdiklərinizə (Vaiz 12:14; Adiyisɛm 20:12), eləcə də nə 

etmədiyinizə (Mateo 25:24-30) görə mühakimə edəcək. Etməli olduğunuz şeyi nə qədər çox etsəniz, bir o qədər özünüz və başqaları 

üçün əbədiyyəti yaxşılaşdıracaqsınız. Nə qədər etməməli olduğunuzu etməsəniz, əbədiyyəti özünüz və başqaları üçün daha yaxşı 

edərsiniz. Allah ədalətli hakimdir (2 Timoteyə 4:8). 



47 
 

Müqəddəs Kitab öyrədir ki, biz əməllərimizə görə mükafat alacağıq (Mateo 16: 2 7; Romafo 2:6; Mmebusɛm 24:12; Yeremia 17:10; 

Adiyisɛm 22:12)! Biz bunun sayəsində daha çox insana kömək edə biləcəyik (müq. Luka 19:15-19). Müqəddəs Kitab deyir ki, ölümdən 

sonra işlərimiz bizi izləyir (müq. Adiyisɛm 14:13) - bu o deməkdir ki, fiziki olaraq öyrəndiklərimiz və inkişaf etdirdiklərimiz əbədi olaraq 

necə verə və işləyə biləcəyimizi formalaşdıracaq. 

Allahın etdiyi hər şeyin səbəbi var idi (Yezekel 14:23). O cümlədən bizim üçün adətən sirr olan həyatımızın uzunluğu (müq. Vaiz 9:12). 

“Allaha iman edin” (Marko 11:22), çünki Onun etdiyi hər şey üçün fantastik səbəbləri var, hətta bizə həmişə belə görünməsə də (müq. 
Hebrifo 12:11; Romafo 8:28). 

Çoxları öz nəticələrinə əsaslanaraq Allahı səhvən mühakimə etdilər, lakin Müqəddəs Kitab da öyrədir: 

5 Buna görə də qaranlıqda gizli şeyləri üzə çıxaracaq və ürəklərdəki məsləhətləri açacaq Rəbb gələnə qədər heç nəyi 

mühakimə etməyin. Sonra hər kəsin tərifi Allahdan gələcək. (1 Korintofo 4:5) 

Bəzi şeylər gizlədilib. Biz də heç bir insan haqqında hər şeyi bilmirik. 

Bütün insanlar eyni deyil. Allahın hər birimiz üçün fərdi planı var (1 Korintofo 12:4-12). 

Allah hamı ilə işləyir ki, hər birimiz əbədiyyətdə öz payımıza sahib ola bilək! Müqəddəs Kitabın öyrətdiyi kimi: 

17 Salehlik işi sülh, Salehliyin nəticəsi isə əbədi, sakitlik və əminlik olacaq. (Yesaia 32:17) 

11 Mənə həyat yolunu göstərəcəksən, Sənin hüzurunda sevinc doludur; Sənin sağ əlində ləzzətlər əbədidir. (Dwom 16:11) 

Əbədi sülh və zövqlər. Daha yaxşı bir əbədiyyət! 

SİZ EDİLMƏLİSİNİZ BİR ŞEY NƏDİR? 

11 Ey uşaqlar, gəlin, məni dinləyin; Mən sizə Rəbb qorxusunu öyrədəcəyəm. 12 Həyatı arzulayan, Xeyirxahlıq görsün deyə uzun 

günləri sevən kimdir ? 13 Dilini şərdən, Dodağını hiylədən saxla. 14 Pislikdən uzaqlaş və yaxşılıq et; Sülh axtarın və onun 

arxasınca gedin. (Dwom 34:11-14) 

3 Rəbbə güvən və yaxşılıq et. Yer üzündə yaşayın və Onun sədaqətindən qidalanın. 4 Sən də Rəbbdən həzz al, O sənə 

ürəyindəki arzuları verəcək. (Dwom 37:3-4) 

YAXŞI ET! ALLAHA EMANET EDİN. 

Bütün bunlar nə deməkdir? 

Bu o deməkdir ki, Allah Öz yaratdığını yaratmışdır ki, Onun məxluqatı yaxşılıq etsin. 
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Və ya daha dəqiq desək, Allah etdiyi hər şeyi ona görə yaratdı ki, əbədiyyət daha yaxşı olsun! 

Əla deyilmi? 

3 ... Sənin işlərin böyük və ecazkardır, ey Külli-İxtiyar Allah! (Adiyisɛm 15:3) 

19 Səndən qorxanlar üçün bəxş etdiyin, Bəşər övladlarının qarşısında Sənə güvənənlər üçün hazırladığın xeyirxahlığın necə 

də böyükdür! (Dwom 31:19) 

Allahın xeyirxahlığı bizim gəlişimiz üçün hazırladıqlarına görə böyükdür. 

Hebrifo 11:4-12-də Habildən başlayaraq biz Əhdi-Ətiqdə Allahın adlanan müxtəlifləri haqqında öyrənirik. Və onlara istinad edərək, 

aşağıdakı ayələrin nə öyrətdiyinə diqqət yetirin: 

13 Bunların hamısı vədləri qəbul etmədən imanla öldülər, lakin onları uzaqdan görüb onlara əmin oldular, onları qucaqladılar və 

yer üzündə qərib və zəvvar olduqlarını etiraf etdilər. 14 Belə deyənlər vətən axtardıqlarını açıq-aşkar bəyan edirlər. 15 

Həqiqətən də, əgər onlar çıxdıqları ölkəni xatırlasaydılar, geri qayıtmaq imkanı olardı. 16 Amma indi onlar daha yaxşı, yəni 

səmavi ölkə istəyirlər. Buna görə də Allah onların Allahı adlanmaqdan utanmır, çünki O, onlar üçün bir şəhər hazırlamışdır . 
(Hebrifo 11:13-16) 

Beləliklə, ən azı Habilin dövründən bəri insanlar Allahın daha yaxşı bir şey üçün bir planı olduğuna və Allahın bunu həqiqətən dərk 

edənlərin Tanrısı olduğuna inanırdılar. “Şəhər” göydən yerə enəcək Yeni Yerusəlimdir (Adiyisɛm 21:2). 

Plan hər şeyin daha yaxşı olması üçündür. 

Əhdi-Cədiddən aşağıdakıları nəzərdən keçirin: 

17 Buna görə də yaxşılıq etməyi bilib , etməyən adam üçün günahdır. (Yakobo 4:17) 

Bu o demək deyilmi ki, xristianlar yaxşılıq etməlidirlər? 

Yaxşılıq etmək hər şeyi yaxşılaşdırmaqdır. 

Yaxşılıq etmək və İlahiləşdirmə haqqında Erkən Kilsə Yazıçıları 

İlk kilsə yazıçıları bəzi anlayışlara sahib idilər və Allahın planının sirrinin məqsədi haqqında ipucular verdilər. 

İkinci əsrdə (eramızdan əvvəl) bir və ya bir neçə orijinal həvari tərəfindən təyin edilmiş Smirnalı Polikarp yazırdı: 

Gəlin yaxşı olanın ardınca qeyrətli olaq (Polikarpın Filipifo məktubu, 6-cı fəsil) 

O, [İsa] öyrədir ... əbədi mükafatın bəhrəsi üçün. (Polikarp, Viktor Kapuadan fraqmentlər, bölmə 4) 
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Eynilə, Polikarpın sonrakı varisi olan Sardisli Melito da yazırdı: 

O, sənə azadlıq bəxş edən ağıl verdi. O, qarşınıza çoxlu şeylər qoydu ki, siz hər bir şeyin mahiyyətini ayırd edəsiniz və 

özünüz üçün yaxşı olanı seçəsiniz. (Melito. Antoninus Sezarın Hüzurunda Müzakirə. In Ante-Nicene Fathers by Roberts and 

Donaldson, Volume 8, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), çap 1999, səh. 755) 

Yaxşılıq etməyi öyrənmək xarakter formalaşdırır. Yaxşı olanı etməyi seçdiyimiz zaman hər şeyi yaxşılaşdırmağa kömək edirik. 

Melito başa düşdü ki, Allah insanlara seçim azadlığı verib və biz yaxşı olanı seçməliyik. Adəm və Həvvanın mahiyyət etibarilə köləlik 

gətirən qanunsuzluğu seçmələrinə baxmayaraq (müq. Romafo 6:16-17), Melito izah etdi: 

Amma təbiətcə yerin torpağı kimi yaxşı və şər qəbul etməyə qadir olan insan düşmən və tamahkar məsləhətçini xoş 

qarşıladı və o ağaca toxunaraq əmri pozdu və Allaha asi oldu. (Melito. The Homily on the Pasxa, Melito, sətir 48) 

Melito İsanın bizi günahın köləliyindən xilas etmək planının bir hissəsi olduğunu da başa düşdü: 

Pasxa sirri yeni və köhnə, əbədi və müvəqqəti, pozula bilən və çürüməz, ölümcül və ölməzdir ... İşin həqiqəti Rəbbin sirri 

həm köhnə, həm də yenidir ... Çünki peyğəmbərliyin səsi ilə idi. Rəbbin sirri elan edildi. …Bizi köləlikdən azadlığa, 

zülmətdən işığa, ölümdən həyata, tiranlıqdan əbədi səltənətə çatdıran və bizi yeni kahinlik və əbədi olaraq xüsusi xalq edən 

Odur. (Melito. The Homily On the Pasxa by Melito, sətirlər 2,58,61,68 ) 

Bəli, səltənət əbədidir, əbədidir. Məhz peyğəmbərliyin sirri vasitəsilə – İsanın zamanının dini liderləri tərəfindən başa düşülməmiş 

peyğəmbərliklər – İsa gəlməmişdən əvvəl elan edilmişdi (bu peyğəmbərliklərin yüzlərləsi üçün pulsuz kitaba baxın, online 

www.ccog.org başlıqlı: İsanın Məsih olduğuna sübut ). Pasxa ilə əlaqəli başqa bir sirr ondan ibarətdir ki, İsa çörək kəsdi və şagirdlərin 

hər birinə unikal bir tikə verdi (müq. Luka 24:30), bu gün Xristian Pasxa bayramını (bəzən Evxaristiya adlanır) düzgün şəkildə saxlayanlara 

kömək edir. Allahın hər birimiz üçün unikal bir şeyə sahib olduğunu və hamımızın xüsusi insanlar olduğumuzu göstərin. 

Lionlu İrenaeus Smyrnalı Polikarp tərəfindən öyrədildiyini iddia etdi. İreney yazırdı ki, xristianlar “əbədiliyə dirilmə ümidinə” 

malikdirlər (Irenaeus. Against Heresies, Kitab IV, Fəsil 18, para 5). Bəli, dirilmiş xristianlar əbədi olaraq yaşayacaqlar. 

Zəbur öyrədir: 

20 Mənə böyük və şiddətli bəlalar verən, Məni yenidən dirildəcəksən, Məni yerin dərinliklərindən çıxaracaqsan. 21 

Böyüklüyünü artıracaqsan, Hər tərəfdən mənə təsəlli verəcəksən. (Dwom 71:20-21) 

Qiyamətdən sonra (yenidən diriltmək də deyilir) Allah bəndələrinin əzəmətini artıracaq. 

Nə qədər? 

İsa Dwom 82:6 ayəsindəki “siz Allahsınız” (Yohane 10:34) hissəsindən istinad etdi ki, bu, Allahın yolu ilə yaşamağa hazır olanlara son 

ilahiləşmə ilə bağlı təlimdir. 
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İrenaeus da bunu öyrətdi: 

və övladlığa götürənlərdən başqa Müqəddəs Yazılarda Allah adlandırılan başqa heç kim yoxdur (Irenaeus. Adversus ). haereses 

, IV kitab, ön söz, ayə 4) 

“Dedim ki, siz hamınız Haqqın oğulları və allahlarsınız; amma siz kişilər kimi öləcəksiniz”. O, şübhəsiz ki, bu sözləri 

övladlığa götürmə hədiyyəsini almamış, lakin Allahın Kəlamının pak nəslinin təcəssümünə xor baxan, Allaha yüksəlmək 

üçün insan təbiətini aldadan və Allahın Kəlamına nankorluq edənlərə deyir. onlar üçün ət oldu. Məhz bu məqsədlə Allahın 

Kəlamı insan oldu və Allahın Oğlu bəşər Oğlu oldu ki, insan Kəlamda qəbul edilib övladlığa götürülərək Allahın oğlu ola 

bilsin. . Çünki biz çürüməzliyə və ölməzliyə birləşə bilməsəydik, başqa heç bir vasitə ilə pozulmazlığa və ölməzliyə nail ola 

bilməzdik. İrenaeus. Əks haereses , Kitab III, Fəsil 19, Beyt 1). 

Həvari Yohane yazırdı: 

2 Sevimlilər, indi biz Allahın övladlarıyıq və nə olacağımız hələ bəlli deyil. biz bilirik ki, əgər zühur etsə, biz də Onun kimi 

olacağıq, çünki onu olduğu kimi görəcəyik. (1 Yohane 3:2, Darby Bible Translation) 

İsa hələ qayıtmadığı üçün məsihçilər hələ də Ona bənzəmək üçün dəyişməyiblər, lakin bu qədər dəyişmək planın bir hissəsidir 

(müq. 1 Korintofo 15:50-53). Bizim necə görünəcəyimizə dair hələ də bəzi sirr var (1 Korintofo 13:12), lakin Allahın planı ilahiləşdirməni 

nəzərdə tutur (Romafo 8:29; Həvarilərin işləri 17:29; Mateo 5:48; Efeslilərə 3:14-19; Malaki 2). :15). 

İkinci əsrin əvvəllərində Antakyalı İqnatius yazırdı: 

Çünki mənim istəyim sizinlə bir insan kimi deyil, Allahı razı salan kimi davranmaqdır, sizin də Onu bəyəndiyiniz kimi. Çünki 

mənim də heç vaxt Allaha çatmaq üçün belə [başqa] fürsət olmayacaq... daha yaxşı işin şərəfinə layiq ola biləcəm ... 

Dünyadan Allaha üz tutmaq yaxşıdır ki, yenidən Ona yüksəlim. ... Mənə vəhşi heyvanların yemi olmağıma icazə ver ki, onların 

vasitəsi ilə Allaha çatmaq mənə nəsib olacaq... Mən Allahın içməsini, yəni Onun qanını istəyirəm ki, o, məhəbbət və əbədi 

həyatdır. (İqnatius. Romafo məktub, 2,4-cü fəsillər). 

O, İbrahimə, İshaqa, Yakoboa, peyğəmbərlərə, həvarilərə və kilsəyə daxil olan Atanın qapısıdır. Bütün bunların məqsədi 

Allahın birliyinə nail olmaqdır (İqnatius. Romafo məktub, 9-cu fəsil). 

Beləliklə, İqnatius öyrətdi ki, Allahın xalqı üçün məqsəd ilahiləşmək və daha yaxşı, əbədi iş görməkdir. 

İkinci əsrin sonlarında Antakyalı Teofil yazırdı: 

Səbrlə yaxşılıq edərək ölümsüzlük axtaranlara O, əbədi həyat, sevinc, əmin-amanlıq, dinclik və nə gözün görmədiyi, nə 

qulağın eşitmədiyi, nə də insanın qəlbinə daxil olmayan yaxşılıqların bolluğu verəcəkdir. hamilə qalmaq. (Teofil. Avtolikə, I 

kitab, 14-cü fəsil) 
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Buna görə də, insan bu dünyada yarandıqda, Yaradılış kitabında mistik şəkildə yazılmışdır, sanki iki dəfə Cənnətə 

yerləşdirilmişdir; belə ki, biri ora qoyulanda yerinə yetdi, ikincisi isə dirilmə və hökmdən sonra yerinə yetsin. Necə ki, bir qab 

düzəldildikdə onun hansısa qüsuru var, o, yeni və bütöv ola bilmək üçün yenidən formalaşdırılır və ya yenidən hazırlanır ; 

ölümlə də insanın başına gəlir. Çünki o, dirilmədə dirilmək üçün hər hansı bir şəkildə parçalanıb; Mən ləkəsiz, saleh və 

ölməz deməkdir. ... 

Çünki əgər O, onu əvvəldən ölməz etsəydi, onu Allah edərdi... belə ki, əgər o, Allahın əmrinə əməl edərək, ölümsüzlük 

işlərinə meyl edərsə, Ondan mükafat olaraq ölməzlik alsın və Allah ... Çünki Allah bizə qanun və müqəddəs əmrlər verib; və 

bunları saxlayan hər kəs xilas ola bilər və dirilməni əldə edərək, çürüməni miras ala bilər (Antakyalı Teofil. Autolycus'a, Kitab 

2, Fəsil 26, 27, səh. 105). 

saleh əməl edən əbədi əzablardan xilas olacaq və Allah tərəfindən əbədi həyata layiq görüləcək . (Teofil. Avtolikə, II kitab, 

34-cü fəsil) 

Amma əbədi Allaha ibadət edənlər əbədi həyatı miras alacaqlar, (Teofil. Autolycus'a, II kitab, Fəsil 36) 

Və biz müqəddəs bir qanun öyrəndik; lakin qanunverici olaraq bizə saleh əməl etməyi, təqvalı olmağı və yaxşılıq etməyi 

öyrədən, həqiqətən Allah olan Allah var. (Teofil. Avtolikə, III kitab, 9-cu fəsil) 

Beləliklə, Teofil ilahiləşdirməyi və həqiqi xristian olanlara yaxşılıq etməyi öyrətdi. 

III əsrdə Roma Katolik müqəddəsi və Roma yepiskopu Hippolit yazırdı: 

Ölümsüzlük Atası, insanı su və Ruhla yumaq üçün onun üzərinə gələn ölməz Oğlu və Sözü dünyaya göndərdi; və O, bizi 

yenidən ruhun və bədənin çürüməsi üçün doğuraraq, bizə həyat nəfəsini (ruhunu) üfürdü və bizi pozulmaz bir qüdrətlə bəxş 

etdi. Deməli, insan ölməz olubsa, o da Allah olacaq. Və təbəqənin bərpasından sonra su və Müqəddəs Ruh vasitəsilə Allah 

edilirsə, o, ölülər arasından dirildikdən sonra da Məsihlə ortaq varisdir (Hipolitus. Müqəddəs Teofaniya haqqında söhbət, Fəsil 
8).  

Çünki mübarək Pavelin sözünə görə, fəzilətdə irəliləməklə və daha yaxşı şeylərə nail olmaqla, “əvvəlkilərə çatmaqla” 

(Filipifo 3:13, KJV}) biz həmişə daha yüksək gözəlliyə yüksəlirik. Bununla belə, təbii ki, mənəvi gözəlliyi nəzərdə tuturam 

ki, bundan sonra bizə desinlər: “Padşah sənin gözəlliyini çox istəyirdi”. (Hippolytus. Hippolytusun Müqəddəs Yazıların 

şərhlərindən fraqmentlər) 

Beləliklə, Hippolitus ilahiləşdirməyi öyrətdi və xristianlar fəzilətdə irəliləyərək daha yaxşı şeylərə nail olurlar. 

4- cü əsrdə Yunan-Roma müqəddəsləri və Milanın yepiskopu Ambrose öyrətdi: 

Sonra bir bakirə hamilə qaldı və Kəlam bədənə çevrildi ki, bədən Allah ola bilər (Milanlı Ambrose. Bakirəliyə dair (I kitab, 

Fəsil 11). 

4- cü əsrdə yunan-pravoslav müqəddəs və yepiskop Con Xrizostom yazırdı: 
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... insan Allah və Allahın övladı ola bilər. Çünki biz oxuyuruq: “Mən dedim ki, siz tanrısınız və hamınız Haqq-Taalanın 

övladlarısınız” (John Chrysostom. Homily 32 on the Acts of Apostles). 

İlahiləşdirmə ən azı İsanın dövründən insanlar üçün bir məqsəd kimi başa düşülürdü. 

Yarışın sirri? 

İnsanlar müxtəlif rənglərdə, formalarda və görünüşlərdə olurlar. 

Heç bir irq digər irqdən üstün deyil. 

Bir çox insan irqinin üstünlük təşkil etdiyi ölkələrdə yaşayır. Onlar müxtəlif dərslər alırlar. 

Bəzi insanlar irqlərinin yüksək səviyyədə ayrı-seçkiliyə məruz qaldığı ölkələrdə yaşayırlar. Onlar müxtəlif dərslər alırlar. 

Bəziləri birdən çox irqin qarışığıdır. Onlar müxtəlif dərslər alırlar. 

Bəzi insanlar bir çox irqi daha çox qəbul edən ölkələrdə yaşayırlar. Onlar müxtəlif dərslər alırlar. 

Və bu ssenarilər arasında müxtəlif dərslərin öyrənilməsi ilə nəticələnən müxtəlifliklər var. 

Biz hamımız Adəm və Həvvadan (Yaradılış 3:20), daha sonra Nuhun oğlunun və onların arvadlarının nəslindən gəlmişik. 

Adəm və Həvvadan əvvəl müxtəlif növ hominidlər olduğu halda, bütün müasir insanlar Adəm və Həvvanın nəslindən idilər - bəli, biz 

hamımız Adəm və Həvva ailəsindən olan bəşər övladının bir hissəsiyik. 

Əhdi-Cədid “bütpərəstlər arasında sirr”dən bəhs edir (Koloslulara 1:27). 

Gentiles termini ilə qarşılaşdığımız ilk yer Yaradılış 10-dadır ki, burada daşqından sonra Nuhun övladlarının uşaqları olub, müxtəlif 

yerlərə köçüb, müxtəlif irqlərin və bir çox etnik qrupların əcdadları olduğunu göstərir. 

Xilas nöqteyi-nəzərindən, yəhudi və ya qeyri-yəhudi, israilli və ya qeyri-israilli arasında heç bir fərq yoxdur (Koloslulara 3:9-11), “çünki 

Allaha qarşı tərəfkeşlik yoxdur” (Romafo 2:11). “Onlar şərqdən və qərbdən, şimaldan və cənubdan gələcək və Allahın Padşahlığında 
oturacaqlar” (Luka 13:29). 

Yəni, niyə növlər? 

Bəli, bu, insanların müxtəlif təcrübə dəstlərinə sahib olması ilə nəticələnir. 

Bəs təkcə insanlar deyil, fərdlər haqqında nə demək olar? 

Allahın planı BÜTÜN fərdi təcrübələrinizi nəzərə alır ( Qalatiyalılara 6:7-8; Hebrifo 6:10; Dwom 33:11-15 ). 
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Müqəddəs Kitabda qeyd edilir ki, bədənin əllər və gözlər kimi hissələri və qoxu, eşitmə və digər şeylər kimi bədəndəki hər şeyin rolu 
var: 

14 Çünki bədən bir deyil, çoxlu üzvlərdən ibarətdir. 

15 Ayaq “əl olmadığıma görə bədəndən deyiləm” desə, bədəndən deyilmi? 16 Əgər qulaq: “Mən göz olmadığıma görə 

bədəndən deyiləm” desə, bədənə aid deyilmi? 17 Bütün bədən göz olsaydı, eşitmə harada olardı? Əgər hamı eşitsəydi, qoxu 

harada olardı? 18 Amma indi Allah üzvlərini, hər birini istədiyi kimi bədənə qoydu. 19 Əgər onların hamısı bir üzv olsaydı, 

bədən harada olardı? 

20 Amma indi çoxlu üzvlər var, amma bədən birdir. 21 Göz isə ələ “sən mənə ehtiyacım yoxdur” deyə bilməz; nə də başını 

ayağa qaldırıb, “Mənim sənə ehtiyacım yoxdur”. 22 Xeyr, daha zəif görünən bədən üzvləri zəruridir. 23 Bədənin daha az 

hörmətli olduğunu düşündüyümüz üzvlərinə daha böyük hörmət bəxş edirik; Bizim görünməyən tərəflərimiz daha böyük 

təvazökarlığa malikdir, 24 amma görünən hissələrimizə ehtiyac yoxdur. Lakin Allah bədəni onun çatışmayan hissəsinə daha çox 

hörmət edərək, 25 ona görə yaratdı ki, bədəndə parçalanma olmasın, ancaq üzvlər bir-birinə eyni qayğı göstərsin. (1 Korintofo 12:14-26) 

Diqqət yetirin ki, fərqlərin olmasının səbəblərindən biri digərinə eyni qayğı göstərə bilməyimizdir – bu o deməkdir ki, fərqlər bizə 

müxtəlif yollarla sevgi bəxş etməyimizə kömək etmək məqsədi daşıyır. 

İndi bəziləri deyə bilər ki, müəyyən bir irq, boy, zəif və s., yaşamaq daha çətindir. 

Və bəzi mənalarda bu doğrudur. 

Bununla belə, bu planın bir hissəsidir: 

27 Lakin Allah müdrikləri rüsvay etmək üçün dünyanın axmaqlarını, qüdrətliləri rüsvay etmək üçün dünyanın zəiflərini seçdi. (1 
Korintofo 1:27) 

Allah müxtəlif rəngli, formalı və s. insanları bir bədənin bir hissəsi kimi yaratdı (Romafo 12:4-5; 1 Korintofo 12:12-14). 

Hamının qurtuluş fürsəti olacaq. 

Bu təklifi qəbul edən hər kəs əbədiyyəti özləri və başqaları üçün daha yaxşı etmək üçün bənzərsiz bir şəkildə sevgi verə biləcəklər - 

bu yaşda fərqli irqlərə, etnik mənsubiyyətlərə və görünüşlərə sahib olmaq, gələcək əbədiyyət yaşının başqa cür olduğundan daha 

yaxşı olmasına kömək edəcəkdir. var. 

Yaxşılıq etmək üçün çalışın 

Süleyman yazırdı ki, insanlar Allahın işini düşünməlidirlər (Vaiz 7:13). Bir çox insanlar Allahın işini başa düşmürlər və ya onu kifayət 

qədər yaxşı hesab edirlər, lakin onlar bunu etməlidirlər (müq. Mateo 6:33). İndi dəstəkləmək üçün görülməli bir iş var (Mateo 24:14, 

28:19-20; Romafo 9:28; 2 Korintofo 9:6-8; Adiyisɛm 3:7-10). Bunu etmək yaxşıdır (müq. 2 Korintofo 9:6-14; Adiyisɛm 3:7-13). 
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İyirmi dəfədən çox (NKJV) Müqəddəs Kitab xüsusi olaraq “yaxşılıq et” deyir. Başqalarına kömək etmək üçün çalışaraq yaxşılıq edirik. 

Biz Allahı və qonşularımızı (Mateo 22:37-39) - başqa insanları sevməklə yaxşılıq edirik. 

Xristianlar başqalarına çatmaq üçün Allahın işini dəstəkləməlidirlər (Mateo 24:14, 28:19-20; Romafo 10:15, 15:26-27). 

İşin məqsədi hər şeyi daha yaxşı etməkdir: 

5 Çalışanın planları, şübhəsiz ki, bolluğa aparır, (Mmebusɛm 21:5a) 

23 Hər işdə mənfəət var, (Mmebusɛm 14:23) 

23 Hər işdə üstünlük var (Mmebusɛm 14:23, Gəncin Hərfi Tərcüməsi) 

İşləmək hamıya fayda (üstünlük) təmin etməlidir. 

Həvari Pavel yazırdı: 

12 Buna görə də, ey sevimlilərim, həmişə itaət etdiyiniz kimi, təkcə mənim yanımda deyil, indi də mən yoxkən daha çox qorxu 

və titrəyişlə xilasınızı həyata keçirin. 13 Çünki Onun razılığı üçün istər istəmək və etmək üçün sizdə fəaliyyət göstərən 

Allahdır. (Filipifo 2:12-13) 

Biz Allahın razılığı üçün çalışmalıyıq - bu sevgini artırmaq və əbədiyyəti daha yaxşı etməkdir. 

Allahın hər birimiz üçün bir işi var: 

15 Sən çağıracaqsan, Mən də Sənə cavab verim. Əllərinin işini arzulayacaqsan. (Əyyub 14:15) 

SİZ də Allahın əllərinin işisiniz! Onun sizin üçün bir planı var və bu, əbədiyyəti yaxşılaşdırmağa kömək etmək üçün bir iş görmənizi 

nəzərdə tutur. 

Yazıçı Mariya Popova belə bir qeyd etdi: 

Ömür boyu dəyişikliklərə baxmayaraq, sizi və uşaqlığınızın eyni insan olmasının sirri, nəhayət, fəlsəfənin ən maraqlı 

suallarından biridir. (Popova M. Grace Paley on the Art of Art of Older. Brain Pickings, 3 sentyabr 2015) 

Bu, çoxları üçün sirr olsa da, Allah üçün sirr deyil. Allah bizim ola biləcəyimiz ən yaxşı olmağımıza kömək etmək üçün hamımızla 

işləyir. Həm də başqalarına kömək etmək üçün. 

Nəzərə alın ki, bir şeyi icad etməyin səbəbi adətən hər şeyi yaxşılaşdırmaqdır. 

Allahın insanları “icad etməsinin” səbəbi əbədiyyəti daha yaxşı etmək idi. 
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Paul və Barnaba dedilər: 

18 Allaha əzəldən məlum olan Onun bütün işləridir. (Həvarilərin işləri 15:18) 

Allah insanları yaratdı və yaxşı iş üçün planının bir hissəsi olaraq bu yer üzünə yerləşdirdi: 

8 Çünki lütf sayəsində siz iman vasitəsilə xilas olmusunuz, bu, özünüzdən deyil. Bu, Allahın ənamıdır, 9 əməllərdən deyil, heç kim 

öyünməsin. 10 Çünki biz Onun yaradıcılığıyıq, yaxşı işlər görmək üçün Məsih İsada yaradılmışıq. Allah onları bizdə gəzmək 

üçün əvvəlcədən hazırlamışdır. (Efeslilərə 2:8-10) 

Bütün insanlar? 

Allahın planını qəbul edən hər kəs əbədiyyəti gözəlləşdirəcək. Bu, islah olunmaz dərəcədə pis insanlardan başqa indiyə qədər 

yaşayanların hamısı olacaq (bununla bağlı daha Nsɛm pii üçün pulsuz onlayn kitabımıza baxın: Ümumdünya Qurtuluş TƏKLİFİ, 

Apokatastasis: Allah gələcək dövrdə itirilmişləri xilas edə bilərmi? Yüzlərlə müqəddəs kitab Allahın planını açıqlayır. qurtuluş ). 

İsa hər birimiz üçün bir yer olduğunu bildirdi: 

1 “Qoy ürəyiniz narahat olmasın. Siz Allaha inanırsınız; Mənə də inanın. 2 Atamın evində çoxlu otaqlar var. Əgər belə 

olmasaydı, sənə yer hazırlamağa getdiyimi deyərdimmi? 3 Əgər gedib sizin üçün yer hazırlasam, qayıdıb sizi Öz hüzurumda 

qəbul edəcəyəm ki, siz də Mənim olduğum yerdə olasınız. (Yohane 14:1-3, BSB) 

SİZİN üçün bir yer o deməkdir ki, İsa sizin üçün ən yaxşı yer vəd edir. Bacarıqlarınız üçün. Narahat olmayın ki, siz Allahın Padşahlığının 

xoşbəxt və töhfə verən üzvü ola bilməyəcəksiniz. Allah sizdə başladığı işi başa çatdırmağa sadiqdir (müq. Filipifo 1:6). 

Allahın insanlar üçün planı əbədi qalacaq: 

14 Mən bilirəm ki, Allah nə etsə, əbədi olacaq. (Vaiz 3:14) 

Müqəddəs Kitab göstərir ki, İsa Özü hər şeyi yaxşılaşdırmaq üçün gəlib: 

6 ... O, həm də daha yaxşı vədlər üzərində qurulmuş daha yaxşı əhdin Vasitəçisidir. (Hebrifo 8:6) 

Xristianların daha yaxşıya ümidləri var və bu təsəlliverici olmalıdır: 

19 ... daha yaxşı ümidin gətirilməsi var, onun vasitəsilə biz Allaha yaxınlaşırıq. (Hebrifo 7:19) 

13 Qardaşlar, mən istəmirəm ki, yuxuya getmişlər haqqında bixəbər olasınız ki, ümidi olmayan başqaları kimi siz də 

kədərlənməyəsiniz. 14 Əgər biz İsanın ölüb dirilməsinə inanırıqsa, Allah da İsada uyuyanları Özü ilə bərabər gətirəcək. 

15 Buna görə sizə Rəbbin sözü ilə deyirik ki, biz sağ olanlar və Rəbbin zühuruna qədər qalacaqlar, heç vaxt yuxuda olanları 

qabaqlamayacağıq. 16 Çünki Rəbbin Özü nida ilə, baş mələyin səsi ilə və Allahın şeypuru ilə göydən enəcək. Və Məsihdəki 
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ölülər əvvəlcə diriləcək. 17 Onda biz sağ olan və qalanlar Rəbbi havada qarşılamaq üçün onlarla birlikdə buludlara 

qaldırılacağıq. Beləliklə, biz həmişə Rəbbin yanında olacağıq. 18 Buna görə də bu sözlərlə bir-birinizə təsəlli verin. (1 

Saloniklilərə 4:13-18) 

34 ... daha yaxşı və əbədi bir mülkə sahib olduğunuzu bilirsiniz. (Hebrifo 10:34, Berean Literal Bible) 

Allah etdiyi hər şeyi əbədiyyətin daha yaxşı olması üçün yaratdı. Bu, əbədi olaraq daha yaxşı olacaq (müq. Yeremia 32:38-41). 

Hər şeyi bizim üçün yaxşılaşdırmaq Allahı razı salır, bu da daha yaxşıdır. Bəli, Allah razı qala bilər (müq. Hebrifo 11:5, 13:16; 1 Petro 

2:19-20, NLT) - bu, Allah üçün də daha yaxşı deyilmi? 

Allah yaratdıqlarını belə yaratdı ki, əbədiyyət daha yaxşı olardı. 

Buna görə də O, kainatı yaratdı və buna görə də kişi və qadınları yaratdı. 

Allahın planına bu əsrdə Onun çağırışına qulaq asacaq hər kəs (həmçinin bax: Allah Sizi Çağırır ? ) və gələcək dövrdə başqalarını 

(həmçinin pulsuz onlayn kitaba baxın: Universal Xilas TƏKLİFİ. Apokatastasis: Allah itkin düşənləri xilas edə bilərmi? yüzlərlə 

müqəddəs kitab Allahın qurtuluş planını açıqlayır ). 

Xristianlar başa düşməlidirlər ki, onların fərdi hissəsi əbədiyyəti yaxşılaşdırmaqdır. 

Amma bu, ALLAHIN yolu ilə edilməlidir. 

12 İnsana düzgün görünən bir yol var, Amma sonu ölüm yoludur. (Mmebusɛm 14:12; 16:25) 

Dünyanı bir çox cəhətdən yaxşılaşdırdıqlarını düşünən insanlar var. Və nə qədər ki, bu, Allahın yollarına uyğundur, inşallah, onlar 

belədirlər. 

Bununla belə, Müqəddəs Kitabın pislədiyi abort hüquqlarının və müxtəlif əxlaqsızlığın lehinə etiraz edərək dünyanı 

yaxşılaşdırdıqlarını düşünən insanlar var. 

Bütpərəst əməlləri yaxşı bir şey kimi təbliğ edərkən dünyanı yaxşılaşdırdıqlarını düşünən insanlar var. 

Təəssüf ki, insanların əksəriyyəti özlərini inandırır və başqalarının fikrinə, köhnə adət-ənənələrə, arzularına və/və ya Müqəddəs 

Kitaba olan ürəyinə güvənir. Bununla belə, kitab xəbərdarlıq edir: 

9 Ürək hər şeydən əvvəl hiyləgərdir, Çox pisdir. Bunu kim bilə bilər? 10 Mən Xudavənd, ürəyi araşdırıram, ağlımı sınayıram, 

Hər kəsə öz yoluna görə, əməllərinin bəhrəsinə görə vermək üçün. (Yeremia 17:9-10) 

So wowɔ koma a ɛpɛ sɛ wobɛyɛ nneɛma sɛnea Onyankopɔn pɛ? 

Pa ara? Ampa? 
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Yɛwɔ anidaso sɛ wobɛyɛ saa. 

Bere a Onyankopɔn pɛ sɛ nkurɔfo yɛ papa no, wɔn a wɔwɔ nnaadaa koma no nyɛ saa: 

20 Nea ɔwɔ nnaadaa koma no nhu papa biara, Na nea ɔwɔ tɛkrɛma bɔne no hwe bɔne mu. (Mmebusɛm 17:20) 

Sɛ nneɛma hwɛ sɛ ɛyɛ den mpo a, fa wo ho to Onyankopɔn so: 

9 O, monsuro Awurade, mo N’ahotefoɔ! Wɔn a wosuro No no ho hwee nni hɔ. 10 Gyata mma no nni na ɔkɔm de wɔn; Nanso wɔn a 

wɔhwehwɛ Awurade no rennya ade pa biara. (Dwom 34:9-10) 

31 “Enti monnhaw mo ho nnka sɛ, ‘Dɛn na yenni?’ anaasɛ ‘Dɛn na yɛbɛnom?’ anaasɛ ‘Dɛn na yɛbɛhyɛ?’ 32 Yeinom nyinaa akyi 

no, Amanaman mufo hwehwɛ. Efisɛ mo soro Agya nim sɛ saa nneɛma yi nyinaa hia mo. 33 Nanso monhwehwɛ Onyankopɔn 

ahenni ne ne trenee kan, na wɔde eyinom nyinaa bɛka mo ho. 34 Enti monnnwene ɔkyena ho, ɛfiri sɛ ɔkyena bɛhaw ne ho. Nea 

ɛdɔɔso ma da no ne n’ankasa ɔhaw. (Mateo 6:31-34) 

Sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛtumi ayɛ wo ho ne afoforɔ kɛseɛ no, fa wo ho to Onyankopɔn so na nya No sɛ wo gyinaesie fotufoɔ: 

5 Fa wo koma nyinaa to Awurade so, Na mfa wo ho nto w’ankasa wo ntease so; 6 Mo akwan nyinaa mu, monhunu No, Na Ɔno na 

ɔbɛkyerɛ mo kwan. 7 Mma nnyɛ onyansafo wɔ w’ankasa w’ani so; Suro Awurade na twe wo ho fi bɔne ho. 8 Ɛbɛyɛ akwahosan 

ama mo honam, Na ɛbɛyɛ ahoɔden ama mo nnompe. (Mmebusɛm 3:5-8) 

Mma w’ankasa w’ani nnyɛ onyansafo araa ma woremfa wo ho nto Onyankopɔn so koraa. 

Ɛbɛyɛ papa sɛ wode wo ho bɛto Onyankopɔn so. 

Yɛ adwuma na boa Onyankopɔn adwuma na ama yɛadu afoforo nkyɛn. 
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6.  Nhyehyɛe a Ɛwɔ Bere Tenten Ho 

Afei Onyankopɔn ne “Ɔsorosoroni ne Ɔsorosoroni a ɔte hɔ daa, a ne din de Kronkron” ( Yesaia 57:15 ). 

Kristofo, sɛ Onyankopɔn adedifo mprempren ne Onyankopɔn mma ankasa a wɔne no bɛhyɛ wɔn anuonyam daakye a enni akyiri ( Romafo 

8:16-17 ), awiei koraa no wɔbɛyɛ ade koro no ara. Kristofo bɛtra ase daa (ɛwom sɛ, ɛnte sɛ Onyankopɔn no, yɛn nyinaa benya mfiase de). 

Onyankopɔn, N’ankasa, wɔ nhyehyɛe bi a ɛbɛkɔ akyiri wɔ n’adwenem: 

20 Efisɛ wɔde abɔde no hyɛɛ ɔkwasea ase, ɛnyɛ nea wɔpɛ, na mmom esiane nea ɔde brɛɛ ase wɔ anidaso mu nti; 21 ɛfiri sɛ 

wɔbɛgye abɔdeɛ no ankasa nso afiri ɔporɔw nkoasom mu akɔ Onyankopɔn mma anuonyam ahofadie mu. 22 Na yenim sɛ abɔde 

no nyinaa si apini, na wɔde awo yaw bom yɛ adwuma de besi nnɛ. 23 Ɛnyɛ ɛno nko, na mmom yɛn a yɛwɔ Honhom no aba a edi 

kan no, yɛn ankasa mpo si apini yɛn mu, na yɛde ahopere retwɛn sɛ wɔbɛfa yɛn ba, yɛn nipadua no agyede. 24 Efisɛ saa anidaso 

yi mu na wogyee yɛn nkwa, nanso anidaso a yehu no nyɛ anidaso; ɛfiri sɛ adɛn nti na obi da so ara wɔ anidasoɔ wɔ deɛ ɔhunu no 

ho? 25 Nanso sɛ yɛhwɛ nea yenhu no kwan a, yɛde ahopere twɛn. (Romafo 8:20-25) 

Na Onyankopɔn nim sɛ nsɛnnennen bɛba N’abɔde mu, nanso Ɔwɔ nhyehyɛe bi. 

Hyɛ Yeremia 29:11 nkyerɛase abiɛsa nsow: 

11 Efisɛ minim nhyehyɛe a mayɛ ama mo no,” AWURADE asɛm ni, “ayɛ nhyehyɛe sɛ mɛma mo ayɛ yiye na manyɛ mo bɔne, 

meyɛ nhyehyɛe sɛ mɛma mo anidaso ne daakye. (Yeremia 29:11, NIV) 

11 Na menim adwene a medwene mo ho, Awurade na ɔseɛ, asomdwoeɛ ho adwene, na ɛnyɛ amanehunu, na ama mo awieeɛ ne 

boasetɔ. (Yeremia 29:11, Douay-Rheims) 

11 Efisɛ minim nhyehyɛe a mayɛ ama mo no,” AWURADE asɛm ni. “Ɛyɛ nneɛma pa ho nhyehyɛe na ɛnyɛ asiane, na ama 

woanya daakye ne anidaso. (Yeremia 29:11, Nkyerɛase Foforo a Ɛte Ase) 

Ebinom fa Yeremia 29:11 asɛm ka sɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn wɔ nhyehyɛe bi ma wɔn. Na bere a Onyankopɔn wɔ nhyehyɛe ma 

obiara no, pii taa nsusuw saa nkyekyem no ho wɔ nsɛm a ɛfa ho no mu. 

Hyɛ nea Bible kyerɛkyerɛ no nsow: 

11 Na menim adwene a medwene mo ho, Awurade asɛm nie, asomdwoeɛ ho adwene na ɛnyɛ bɔne, na ama mo daakye ne anidasoɔ. 
12 Afei mobɛfrɛ Me na moakɔbɔ Me mpae, na matie mo. 13 Na mobɛhwehwɛ Me na moahu Me, bere a mode mo koma nyinaa 

hwehwɛ Me no. 14 Wo na wobehu me, Awurade asɛm ni, na masan de wo afi mo nnommumfa mu aba; Mɛboaboa mo ano afi 

amanaman nyinaa mu ne mmeae a mapam mo no nyinaa mu, Awurade asɛm ni, na mede mo akɔ baabi a mɛfa mo nnommum no. 
(Yeremia 29:11-14) 
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Hyɛ no nsow sɛ na nhyehyɛe no yɛ nnommumfa. Sɛ́ wobɛyɛ ɔhɔho, sɛ́ wobɛyɛ ɔkwantufo. Enti, ɛnsɛ sɛ ɛyɛ yɛn agyidifo nwonwa 

sɛ ɛnyɛ bere nyinaa na yɛfata mu Susuw nea Ɔsomafo Petro kyerɛwee no nso ho hwɛ: 

9 Amma siz seçilmiş nəsilsiniz, padşahın kahinisiniz, müqəddəs millətsiniz, Onun xüsusi xalqısınız ki, sizi qaranlıqdan Onun 

ecazkar işığına çağıranın həmdlərini elan edəsiniz. 10 Onlar bir vaxtlar xalq deyildilər, indi isə Allahın xalqıdırlar, indi 

mərhəmət görməyiblər. 

11 Sevimlilər, mühacirlər və zəvvarlar kimi sizə yalvarıram, cana qarşı mübarizə aparan cismani ehtiraslardan çəkinin, 12 başqa 

millətlər arasında davranışınız hörmətli olsun ki, onlar pislik edənlər kimi sizə qarşı danışdıqda, gördükləri yaxşı 

əməllərinizlə görsünlər. ziyarət günündə Allahı izzətləndirin. (1 Petro 2:9-12) 

17 Çünki Allahın evində mühakimə başlamağın vaxtı çatıb. və əgər əvvəlcə bizdən başlasa, Allahın Müjdəsinə itaət 

etməyənlərin sonu necə olacaq? 18 İndi  " Əgər saleh çətinliklə xilas olarsa, allahsız və günahkar hara görünəcək?" (1 Petro 
4:17-18) 

28 Biz bilirik ki, hər şey Allahı sevənlərə, Onun niyyətinə görə çağırılanlara xeyir gətirir. (Romafo 8:28) 

Bəzən çaşqın oluruq, amma ayələrin öyrətdiyinə nəzər salaq: 

24 Mənə öyrət, mən də dilimi tutum. Mənə harada səhv etdiyimi anlamağa səbəb ol. (Əyyub 6:24) 

8 “Çünki Mənim fikirlərim sizin fikirləriniz deyil, sizin yollarınız Mənim yollarım deyil” deyir Rəbb . 9 “Çünki göylər yerdən 

yüksək olduğu kimi, Mənim də yollarım sizin yollarınızdan, Mənim fikirlərim sizin düşüncələrinizdən yüksəkdir. (Yesaia 
55:8-9) 

İnan və başa düş ki, Allahın bir planı var və səhv etmir. İman edin (həmçinin pulsuz onlayn kitabçamıza baxın: Allahın çağırdığı və 

seçdiyi şəxslərə iman ). 

Əgər Allaha güvənsəniz, bu çətinliklərə görə daha yaxşı olacaqsınız (Hebrifo 12:5-11; Mmebusɛm 3:5-8). Əgər bu dövrdə çağırılmış, 

seçilmiş və sadiq olsanız (Adiyisɛm 17:14), minillik dövrdə İsa ilə birlikdə padşahlar və kahinlər (Adiyisɛm 5:10) kimi yer üzündə hökm 

sürəcəksiniz (Adiyisɛm 20:4-6). . Siz minillikdə və Son Böyük Gündə onlara kömək etmək üçün insanlara daha yaxşı yaşamağın yolunu 

öyrədə biləcəksiniz (müq. Yesaia 30:21). 

Anlayın ki, həm Ata, həm də Oğul bəşəriyyətin günahlarından əziyyət çəkirlər (müq. Yaradılış 6:5-6), üstəlik, İsanın bizim 

günahlarımıza görə ölmək üçün çəkdiyi əzablar (müq. 1 Petro 4:1). İsa könüllü olaraq Özünü bunun öhdəsindən gəldi (Yohane 10:18), lakin 

əbədiyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bunu etdi. 

Əbədiliyi yaxşılaşdırmağa kömək edəcək xarakter tipini formalaşdırmaq üçün bu həyatda öyrənməli olduğumuz dərslər var. 

1 Buna görə də, imanla saleh sayıldıqdan sonra Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə Allahla sülhə sahibik, 2 Onun vasitəsilə də imanla 

içində dayandığımız bu lütfə daxil ola bilərik və Allahın izzətinə ümidlə sevinirik. 3 Həm də təkcə bununla deyil, həm də 
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məşəqqətlərlə fəxr edirik, çünki bilirik ki, məşəqqət dözümlülük yaradır; 4 və əzmkarlıq, xarakter; və xarakter, ümid. (Romafo 
5:1-4) 

5 Amma buna görə də bütün səy göstərərək, imanınıza fəzilət, fəzilətə bilik, 6 biliyə nəfsi idarə etmək, nəfsinizə əzm, səbirə 

möminlik, 7 möminliyə qardaşlıq mərhəməti və qardaş mehribanlığına məhəbbət əlavə edin. . 8 Əgər bunlar sizə aiddirsə və 

çoxalıbsa, Rəbbimiz İsa Məsihi tanımaqda nə qısır, nə də bəhrəsiz olacaqsınız. (2 Petro 1:5-8) 

Çətinliklərdən və sınaqlardan faydalandığınızı düşünməyə bilərsiniz, amma xristiansınızsa, bunu etməlisiniz. 

Mərhum Herbert V. Armstronqun yazdığı bir şeyə diqqət yetirin: 

Yaradan Allah İNSANLARI NİYƏ yer üzünə qoydu? Allahın son ali məqsədi üçün özünü çoxaltmaq - özünü, sanki, Allah 

ailəsinin üzvləri, Tanrı varlıqları olacaq milyonlarla saysız-hesabsız doğulmuş və doğulmuş uşaqlarda saleh ilahi xasiyyəti 

yaratmaq kimi ali məqsədlə özünü yenidən yaratmaq. İnsan fiziki yer kürəsini Allahın ona verdiyi kimi təkmilləşdirməli, onun 

yaradılmasını tamamlamalı (günahkar mələklər bunu qəsdən etməkdən imtina etmişdilər) və bununla da, Allahın HƏYAT 

YOLU ilə ALLAHIN HÖKMƏTİNİ BƏRPA EDƏLİDİR; və daha sonra, məhz bu prosesdə insanın öz razılığı ilə Allahın 

müqəddəs, saleh XÜSUSİYYƏTİNİN inkişafı ilə İNSANIN YARATILIŞININ TAMAMLAYILMASI. Bu kamil və saleh 

xasiyyət insana aşılandıqdan və insan fani bədəndən ölməz ruha çevrildikdən sonra İNANILMAZ İNSAN POTANSİYALI 

gələcək - insan Allahın ilahi AİLƏSİNDƏ DOĞULaraq, yer üzündə Allahın hökumətini bərpa edəcək, və sonra KAİNATIN 

bütün sonsuz genişliyində YARADILIŞIN tamamlanmasında iştirak etmək! ... Allah ÖZÜNÜ milyonlarla dəfə təkrarlayacaq! 

Beləliklə, yenidən yaradılış həftəsinin altıncı günündə Allah (Elohim) dedi: “Gəlin öz surətimizdə, bənzəyən insan yaradaq” 

(Yaradılış 1:26). İnsan öz Yaradanı ilə (onun razılığı ilə) xüsusi bir əlaqəyə malik olmuşdur! O, Allahın surətində və 

surətində yaradılmışdır. Münasibətləri mümkün etmək üçün ona ruh (formada mahiyyət) verildi (Armstrong HW. Mystery of the 
Ages. Dodd Mead, 1985, s. 102-103). 

Xarakter yaratmaqda məqsəd daha yaxşı olmaq və daha yaxşı xidmət göstərə bilməkdir. 

Biz xarakter necə formalaşdırırıq? 

Ən yaxşı yol Ona itaət etməkdir. 

Bu da bizim xeyrimizədir. 

19 Bu gün göyləri və yeri sizə şahid tuturam ki, qarşınıza həyat və ölüm, xeyir-dua və lənət qoymuşam. Buna görə də həyatı seçin ki, həm 

özünüz, həm də nəsliniz yaşayasınız. 20 Ona görə ki, Allahınız Rəbbi sevəsiniz, Onun sözlərinə qulaq asasınız və Ondan 

yapışasınız, çünki O, sizin həyatınız və ömrünüzün uzunluğudur. və Rəbbin atalarınız İbrahimə, İshaqa və Yakoboa onlara 

vermək üçün and içdiyi ölkədə məskən salasınız». (Qanunun təkrarı 30:19-20) 

12 İndi, ey İsrail, Allahınız Rəbb sizdən nə tələb edir? can, 13 və yaxşılığınız üçün bu gün sizə əmr etdiyim Rəbbin əmrlərinə 

və Onun qanunlarına riayət etmək üçün ? (Qanunun təkrarı 10:12-13) 

Diqqət yetirin ki, Allah bizim yaxşılığımız üçün əmrlər verib. 
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Siz deyə bilərsiniz ki, bu, Əhdi-Ətiqdə olub və sevgi vacibdir. 

Bir dərəcədə haqlı olardın. 

dərəcə? 

Bəli, bizim xeyirimiz üçün məhəbbətli qaydalar olan Allahın əmrlərinə itaət etməyə hazır olduğunuz dərəcədə haqlısınız. 

İsa öyrətdi: 

15 Əgər Məni sevirsənsə, əmrlərimə əməl et. (Yohane 14:15) 

9 Atam Məni sevdiyi kimi, Mən də sizi sevmişəm. Mənim sevgimdə qalın. 10 Əgər siz Mənim əmrlərimə əməl etsəniz, 

mənim məhəbbətimdə qalacaqsınız, necə ki Mən Atamın əmrlərinə əməl edib Onun məhəbbətində qalacam. (Yohane 15:9-
10) 

Allah bizi sevdi və elə yaratdı ki, biz o sevgini qəbul edib faydalana bilək. Bibliya baxımından düzgün seçim, düzgün qərar və etdiyimiz 

düzgün hərəkət bizə xarakter yaratmağa kömək edir. Bu, həm bizə, həm də başqalarına kömək edəcək. 

Həvari Pavel yazırdı: 

1 Mən Məsihi təqlid etdiyim kimi, siz də məni təqlid edin. (1 Korintofo 11:1) 

12 ... Qanun imandan deyil, “onları yerinə yetirən adam onlarla yaşayacaq”. (Qalatiyalılara 3:12)  
 
12 ... əmr müqəddəs, ədalətli və xeyirlidir. (Romafo 7:12) 

İsanı həqiqətən təqlid edənlər, daha yaxşı məhəbbət bəxş etmək üçün əbədi olaraq İsanın lütfündə və biliyində böyüyəcəklər (2 
Petro 3:18). 

Həvari Yakobo və İsa məhəbbətin Allahın əmrləri ilə bağlı olduğunu bəyan etdilər: 

8 Əgər sən “qonşunu özün kimi sev” sözünə əsasən padşah qanununu həqiqətən yerinə yetirirsənsə, yaxşı edirsən; 9 Əgər 

tərəfkeşlik etsəniz, günah edirsiniz və Qanunu pozan kimi məhkum olunursunuz. 10 Kim bütün Qanuna əməl edib, bir nöqtədə 

büdrəsə, hər şeyə görə günahkardır. 11 Çünki “zina etmə” deyən, “öldürmə” demişdir. İndi zina etmirsənsə, amma adam 

öldürürsənsə, qanunu pozmuş olursan. (Yakobo 2:8-11) 

37 İsa ona dedi: «Allahın Rəbbi bütün ürəyinlə, bütün canınla və bütün ağlınla sev». 38 Bu, ilk və böyük əmrdir. 39 İkincisi də 

buna bənzəyir: “Qonşunu özün kimi sev”. 40 Bütün Qanun və peyğəmbərlər bu iki əmrə əsaslanır». (Mateo 22:37-40) 

Əmrlərin məqsədi məhəbbət göstərməkdir (1 Timoteyə 1:5), bizi daha yaxşı etmək və başqalarına daha yaxşı olmağa kömək 

etməkdir. 
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13 Gəlin bütün məsələnin yekununu eşidək: 

Allahdan qorxun və Onun əmrlərinə əməl edin ,  

Çünki bu, insanın işidir.  
14 Çünki Allah hər işi,  

o cümlədən, yaxşı və ya şər, hər bir gizli işi mühakimə edəcək. (Vaiz 12:13-14) 

On Əmr bəzi ixtiyari qaydalar və ya yük deyildi. 

Köhnə və Yeni Əhdi-Cədiddən bir şeyə diqqət yetirin: 

18 Adiyisɛm olmayan yerdə xalq təmkinini itirir; Amma qanuna əməl edən xoşbəxtdir. (Mmebusɛm 29:18) 

3 Əziz dostlar, sizə ümumi xilasımız haqqında yazmağa can atsam da, indi müqəddəslərə həmişəlik həvalə edilmiş iman 

uğrunda ciddi mübarizə aparmağa təşviq etmək üçün yazmaq məcburiyyətindəyəm. 4 Çünki aranıza gizlincə bəzi adamlar – 

mənim təsvir edəcəyim mühakimə üçün çoxdan seçilən adamlar – Allahımızın lütfünü pisliyə icazə verən, yeganə Ağamızı 

və Rəbbimizi inkar edən allahsız adamlar daxil olublar. , Müqəddəs İsa. (Yəhuda 3-4, NET Bible) 

3 Çünki Allahın məhəbbəti budur ki, Onun əmrlərinə əməl edək. Və Onun əmrləri ağır deyil. (1 Yohane 5:3) 

On Əmr yük deyil, lakin onlara riayət etmək insanı xoşbəxt edir. 

Bu həyatda Allah bizim uğurlu, xoşbəxt həyat sürməyimizi -- yaxşı sağlamlıq, çətin karyera, gözəl evlilik və xoşbəxt uşaqlardan həzz 

almamızı istəyir. O, Onun iradəsini yerinə yetirməyə və Onun əmrlərinə əməl etməyə çalışanlara xeyir-dua və xüsusi müdafiə vəd 
edir! 

2 Sevgililərim, canınızın tərəqqi etdiyi kimi sən də hər şeydə uğur qazanasan və sağlam olasan deyə dua edirəm. 3 Çünki bacı-

qardaşlar gəlib sizdə olan həqiqətə şəhadət edəndə, siz həqiqətdə yeridiyiniz kimi, mən də çox sevindim. 4 Övladlarımın 

həqiqətdə getdiyini eşitməkdən böyük sevincim yoxdur. (3 Yohane 2-4) 

26 Bax, bu gün qarşınıza xeyir-dua və lənət qoyuram: 27 əgər Allahınız Rəbbin bu gün sizə əmr etdiyim əmrlərinə əməl 

edirsinizsə, xeyir-dua, 28 Rəbbin əmrlərinə tabe olmasanız, lənət. sənin Allahın, amma bu gün sənə əmr etdiyim yoldan dön 

(Qanunun təkrarı 11:26-28). 

19 Bu gün göyləri və yeri sizə şahid tuturam ki, qarşınıza həyat və ölüm, xeyir-dua və lənət qoymuşam. Buna görə də həyatı seçin ki, həm 

özünüz, həm də nəsliniz yaşayasınız. 20 Ona görə ki, Allahınız Rəbbi sevəsiniz, Onun sözlərinə qulaq asasınız və Ondan 

yapışasınız, çünki O, sizin həyatınız və ömrünüzün uzunluğudur. (Qanunun təkrarı 30:19-20) 

Allahın yolu ilə yaşamaq müvəqqəti həzzdən daha çox xoşbəxtlik gətirir. Çətin vaxtlarda bir əminlik gətirir: 

13 Nə bəxtiyardır müdriklik tapan, Ağıl sahibi olan insan. 14 Çünki onun qazancı gümüşün qazancından, Onun qazancı zərif 

qızıldan yaxşıdır. 15 O, yaqutdan qiymətlidir, İstədiyiniz hər şey onunla müqayisə olunmaz. 16 Günlərin uzunluğu sağ əlindədir, 
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Sol əlində sərvət və şərəfdir. 17 Onun yolları ləzzət yollarıdır, Bütün yolları sülhdür. 18 Onu tutanlar üçün həyat ağacıdır, Onu 

saxlayanların hamısı xoşbəxtdir. (Mmebusɛm 3:13-18) 

15 Allahı Rəbb olan xalq nə bəxtiyardır! (Dwom 144:15) 

21 Qonşusuna xor baxan günah edir; Yoxsullara mərhəmət edən isə xoşbəxtdir. (Mmebusɛm 14:21) 

14 Həmişə hörmət edən insan xoşbəxtdir... (Mmebusɛm 28:14a) 

5 Nə bəxtiyardır o kəsə ki, Yakoboun Allahı kömək edir, Onun ümidi Allahı Rəbbədir, 6 O, göyləri, yeri, dənizi və onlarda olan 

hər şeyi yaradandır. Həqiqəti əbədi saxlayan, (Dwom 146:5-6) 

Allahın yolu ilə yaşamaq bizi həqiqətən xoşbəxt edir. Biz bunu etməliyik, həm də hikmət üçün dua etməliyik (Yakobo 1:5). 

On Əmr bizdə xarakter yaratmağa kömək etmək üçün bizə məlum oldu ki, biz daha yaxşı ola bilək və əbədiyyəti yaxşılaşdıraq. Biz, 

həqiqətən, Ona güvənsək, bu həyatda öz əbədiyyətimizi yaxşılaşdıra bilərik. 

Bununla belə, dini liderlərin təhriflərinə görə həvari Pavel “qanunsuzluğun sirri” haqqında yazmağa ilham verdi (2 Saloniklilərə 2:7). 

İsaya görə, bu axır zamanda qanunsuzluq artacaq və çoxlarının məhəbbəti soyuyacaq (Mateo 24:12). Təəssüf ki, bu, yeddi təpəli şəhər 

üzərində dini güc olan “Böyük Sirr Babil”in (Adiyisɛm 17:5) son son zamanına (Adiyisɛm 17:9,18) aparmağa kömək edəcək . Bu və On 

Əmr haqqında Nsɛm pii üçün pulsuz onlayn kitabçaya baxın: On Əmr: On Əmr, Xristianlıq və Vəhşi . 

Allahın Planı Daha Yaxşı Plandır 

Allahın planının sonuncu hissəsi planın birinci hissəsindən daha yaxşı olacaq: 

8 Bir işin sonu əvvəlindən yaxşıdır; (Vaiz 7:8) 

Bununla belə, Allaha şübhə edənlərlə Allahın həqiqi xalqı arasındakı ziddiyyətə diqqət yetirin: 

13 “Sözləriniz Mənə qarşı sərt oldu , “Rəbb belə deyir: “Amma siz “Sənə qarşı nə danışdıq?” deyirsən? 14 Siz dediniz: “Allaha qulluq 

etmək faydasızdır. Onun əmrinə əməl etməyimizin, Ordular Rəbbinin hüzurunda yas tutanlar kimi getməyimizin nə faydası var? 
15 İndi biz qürurluları mübarək adlandırırıq, çünki pislik edənlər dirildilər; Onlar hətta Allahı sınağa çəkib azadlığa çıxırlar”. 

16 Rəbbdən qorxanlar bir-biri ilə danışdı və Rəbb onları dinləyib eşitdi. Beləliklə, Rəbbdən qorxanlar və Onun adı üzərində 

düşünənlər üçün Onun önündə bir xatirə kitabı yazılmışdır. 

17 Ordular Rəbbi deyir: “Onlar Mənim olacaqlar, O gün Mən onları Özümə ləl-cəvahirat edirəm. İnsan özünə qulluq edən öz 

oğlunu əsirgədiyi kimi mən də onlara rəhm edəcəyəm». 18 Onda yenə salehlə pisi, Allaha qulluq edənlə Ona qulluq etməyəni 

ayırd edəcəksən. (Malaki 3:13-18) 

Aşağıdakı peyğəmbərliyə diqqət yetirin: 
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6 Çünki bizə bir Övlad doğuldu, bizə Oğul verildi; Hökumət isə Onun çiynində olacaq. Onun adı Möcüzəli, Məsləhətçi, 

Qüdrətli Allah, Əbədi Ata, Sülh Şahzadəsi adlanacaq. 7 Onun hökumətinin və sülhünün artmasının sonu olmayacaq , Davudun 

taxtında və Onun padşahlığı üzərində, Onu əmr edib hökm və ədalətlə bərqərar etmək üçün o vaxtdan bəri, hətta əbədi 

olaraq. Ordular Rəbbinin qeyrəti bunu edəcək. (Yesaia 9:6-7) 

Beləliklə, Allah Öz hökumətini və əmin-amanlığını artıracaq və bunun sonu olmayacaqdır. Hər şeyi daha yaxşı hala gətirməyin sonu 
yoxdur. 

“Həvarilər, İsanın etdiyi kimi, Müjdəni – yaxınlaşan YAXŞI DÜNYANIN XOŞ XƏBƏRİNİ elan etdilər” (Armstrong HW. The 
Incredible Human Potential. Everest House, 1978). 

Gələcək Allahın Padşahlığı əbədidir: 

13 Sənin padşahlığın əbədi padşahlıqdır, Sənin hökmranlığın bütün nəsillər boyu davam edir. (Dwom 145:13) 

3 Onun əlamətləri necə böyükdür, möcüzələri necə də böyükdür! Onun səltənəti əbədi səltənətdir, Onun hökmranlığı 

nəsildən-nəslədir. (Daniel 4:3) 

27 Sonra padşahlıq və hökmranlıq, Bütün səma altındakı padşahlıqların əzəməti xalqa, Haqq-Taalanın müqəddəslərinə 

veriləcək. Onun səltənəti əbədi səltənətdir və bütün hökmranlıqlar Ona qulluq edib itaət edəcəkdir. (Daniel 7:27) 

Diqqət yetirin ki, müqəddəslərə əbədi padşahlıq veriləcək. Bu, həvari Petroin ilhamla yazdıqları ilə uyğundur: 

10 Buna görə də, ey qardaşlar, çağırışınıza və seçildiyinizə əmin olmaq üçün daha da səy göstərin, çünki bunları etsəniz, heç 

vaxt büdrəməyəcəksiniz; 11 Çünki Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin əbədi Padşahlığına beləcə giriş sizə bol-bol 

açılacaqdır. (2 Petro 1:10-11) 

Bu o deməkdir ki, biz bütün detalları bilirik? 

Xeyr, lakin O, bizə Onun bəzi planlarını qavramaq və görmək qabiliyyəti verib: 

10 Mən bəşər övladlarının Allahın verdiyi vəzifəni gördüm. 11 Hər şeyi vaxtında gözəl etdi. Həmçinin O, onların qəlblərinə 

əbədiyyət qoymuşdur, ancaq Allahın gördüyü işi əvvəldən axıra kimi heç kim tapa bilməz. (Vaiz 3:10-11) 

12 İndi biz güzgüdə zəif, lakin sonra üz-üzə görürük. İndi mən qismən bilirəm, amma sonra tanındığım kimi biləcəyəm. (1 
Korintofo 13:12) 

9 Amma necə yazılıb: 

Allahın Onu sevənlər üçün hazırladığı şeyləri nə göz görmüş, nə qulaq eşitmiş, nə də insanın ürəyinə girmişdir.” (1 
Korintofo 2:9) 
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Enti, adwuma yɛ biribi a Onyankopɔn pɛ sɛ nkurɔfo yɛ. Onyankopɔn bɛma wɔn a wɔbɛyɛ Ne no ayɛ nnwuma ama daa nkwa ayɛ papa. 

Enti yebetumi ahu nhyehyɛe no fã bi, na nhyehyɛe no ye sen sɛnea yɛate ase. 

Apam Dedaw mmerɛ mu mpo no, ebinom huu daa nkwa ne Onyankopɔn nhyehyɛe no mu nokwasɛm (fa toto Hebrifo 11:13-16 ho). 

Sɛ wopɛ sɛ wunya adwene wɔ sɛnea wɔde daa nkwa a eye sen biara wɔ Onyankopɔn Ahenni mu bɛtoto “mprempren bere bɔne yi” ho ( 

Galatifo 1:4 ) a, hyɛ nea edidi so yi nsow: 

3 Na metee nne kɛseɛ bi firii soro sɛ, “Hwɛ, Onyankopɔn ntamadan no wɔ nnipa nkyɛn, na ɔne wɔn bɛtena, na wɔayɛ ne man. 

Onyankopɔn ankasa bɛka wɔn ho na wayɛ wɔn Nyankopɔn. 4 Na Onyankopɔn bɛpopa wɔn ani so nusu nyinaa; owu, anaa 

awerɛhow ne osu rente hɔ bio. Ɛyaw biara nni hɔ bio, efisɛ kan nneɛma no atwam.” 

5 Ɛnna deɛ ɔte ahennwa no so no kaa sɛ, “Hwɛ, meyɛ nneɛma nyinaa foforɔ.” Na Ɔka kyerɛɛ me sɛ, “Twerɛ, ɛfiri sɛ saa nsɛm 

yi yɛ nokorɛ na ɛyɛ nokorɛ.” (Adiyisɛm 21:3-5) 

7 ... Daa anigyeɛ bɛyɛ wɔn dea. (Yesaia 61:7) 

18 Ɛfiri sɛ mesusu sɛ amanehunu a ɛwɔ hɔ yi mfata sɛ yɛde toto animuonyam a wɔbɛda no adi wɔ yɛn mu no ho. (Romafo 8:18) 

Ɛnyɛ sɛ amanehunu bɛba awiei nko, na mmom anigye ankasa nso bɛba. Na wubetumi anya ɔfã bi a ɛbɛma saa anigye no ayɛ kɛse. 
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7.  Nsɛm a Wɔde Wie 

Wɔabu akontaa sɛ nnipa ɔpepepem 40 kosi 110 anaa nea ɛte saa na wɔatra ase (na dodow no ara awuwu). 

Adesamma atirimpɔw nyɛ sɛ yɛbɛsom Onyankopɔn kwa de aboaboa anigyede ano ama yɛn ho na yɛanya anuonyam ama No. Bere a daa 

nkwa bɛyɛ anigye ahyɛ mu ma ama yɛn na Onyankopɔn fata anuonyam pii sen sɛnea yebetumi ate ase mprempren no, yɛn botae ne sɛ 

yɛbɛma daa nkwa ayɛ papa ama afoforo nso. 

Yesu ayɛ baabi ama yɛn mu biara (fa toto Yohane 14:2 ho) bere a Onyankopɔn yɛ yɛn ankorankoro (Dwom 33:15) ma yɛyɛ pɛ (Dwom 

138:8). Ɔbɛwie adwuma a Ɔhyɛɛ aseɛ wɔ yɛn mu biara a yɛwɔ ɔpɛ no mu (Filipifoɔ 1:6). 

Ɛsono yɛn ɔpepepem pii no nyinaa na ɛsono akwan a yɛfa so ma. Yɛn dwumadie a ɛtwa toɔ ne sɛ yɛbɛma daa nkwa ayɛ yie--eyi kyerɛ sɛ 

yiw, WO benya ɔkwan soronko a wobɛfa so ama. Gye sɛ awiei koraa no wopow sɛ wobɛboa Onyankopɔn Ahenni no a, wubenya wo kyɛfa 

wɔ daa nkwa a wobɛma ayɛ yiye ama anyɛ yiye koraa no afoforo ɔpepepem 40 no mu biara ne afei nea ɛboro saa mpo mu (fa toto 1 Korintofo 
12:26; Hiob 14:15; Galatifo 6: 10) na! 

Bible kyerɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ “yebu afoforo sen” yɛn ho ( Filipifo 2:3 ). Enti, susuw ho sɛ ɛkame ayɛ sɛ obiara a wuhyiaa no pɛn no bɛboa da 

bi ama daa nkwa ayɛ papa ama wo (na wo nso ama wɔn). Obiara a wubuu no atɛn wɔ ɔkwan a ɛnteɛ so, wobuu no adwemmɔne, na ɔwɔ 

adwene a ɛnteɛ wɔ, ebia kar akwan a wɔatwa no mu, ayayade, ne wɔn a woayɛ wɔn adɔe no nso, ebia ɛsɛ sɛ woyɛ adwuma ma wɔn 

ankasa. Enti mommɔ mmɔden sɛ “wobenya ayamye ama mo ho, adɔe, na momfa bɔne mfiri mo ho sɛnea Onyankopɔn nam Kristo mu de firii 

mo no” ( Efesofo 4:32 ). “Sɛnea egyina mo so no, mo ne obiara ntena asomdwoe mu” (Romafo 12:18). 

Esiane sɛ daa nkwa tra hɔ bere tenten a enni ano nti, susuw ho sɛ nokwarem no, wubetumi ahu nnipa ɔpepepem 40 (ebia ɛboro saa) yiye sen 

sɛnea wunim wo ho mprempren! 

Ebia nokwarem no ɛsɛ sɛ woyɛ adwuma ma ebinom a wotee nka sɛ Onyankopɔn rentumi mfa nni dwuma da (fa toto Mateo 21:28-32 ho) —

efisɛ “wɔn pii a wodi kan no bɛyɛ akyi, na wɔn a wodi kan no adi kan” (Marko 10:31). 

Afei nso, susuw ho sɛ Bible no kyerɛkyerɛ sɛ nnipa nyinaa—a wɔn a ebia wunnwen wɔn ho pii ka ho—wɔ tumi a wɔde Onyankopɔn ma 

nyinaa ahyɛ wɔn ma: 

14 Yei nti na mekotow yɛn Awurade Yesu Kristo Agya no, 15 a wɔato abusua a ɛwɔ soro ne asase so nyinaa din afi ne mu no, 16 sɛnea 

ɛbɛyɛ a ɔbɛma mo, sɛnea n’anuonyam ahonyade te no, na ɔnam ahoɔden so ahyɛ mo den Ne Honhom wɔ onipa a ɔwɔ mu no 

mu, 17 na Kristo nam gyidi so atena mo koma mu; sɛnea ɛbɛyɛ a moagye ntini na moagyina ɔdɔ so, 18 mo ne ahotefo nyinaa ahu nea 

ne tɛtrɛtɛ ne ne tenten ne emu dɔ ne ne sorokɔ te ase — 19 na moahu Kristo dɔ a ɛboro nimdeɛ so no; na Onyankopɔn ahyɛ mo 
ma. (Efesofo 3:14-19). 

Ɛsɛ sɛ yesua, na yesua pii (2 Petro 3:18). 

İtirilmiş şeylərin bərpası da daxil olmaqla, son dövr üçün (Daniel 12:4) daha çox bilik peyğəmbərlik edildi (Mateo 17:11). 
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Deyəsən, Allahın bütün etdiklərini niyə yaratdığına dair bilik daha tam bərpa edilməli olan bir şeydir. 

Allah bunu necə edir? 

9 O, kimə biliyi öyrədəcək? O, mesajı kimə başa salacaq? Sadəcə süddən kəsilənlər? Sadəcə döşlərdən çəkilənlər? 10 Çünki 

göstəriş göstərişin üstündə, göstərişin üstündə, sətir üstündə, sətir üstündə, burada bir az, orada bir az olmalıdır». (Yesaia 28:9-
10) 

10 Amma Allah bunları bizə Öz Ruhu ilə açdı. Çünki Ruh hər şeyi, bəli, Allahın dərin şeylərini araşdırır. (1 Korintofo 2:10) 

Beləliklə, müxtəlif ayələrə nəzər salmaqla biz doktrina öyrənə bilərik. Əgər biz Allahın Ruhu ilə rəhbərlik ediriksə, daha çox başa 

düşə bilərik. 

Bəs ayrı-ayrı xristianlar yeni teoloji biliklərlə qarşılaşdıqda necə reaksiya verməlidirlər? 

Əyyubun qeyd etdiyi kimi başa düşmək üçün Allaha dua etmək atılacaq bir addımdır: 

24 Mənə öyrət, mən də dilimi tutum. Mənə harada səhv etdiyimi anlamağa səbəb ol. (Əyyub 6:24) 

Əhdi-Cədiddə Beriyalılar nəcib nümunə göstərdilər: 

10 Qardaşlar dərhal Paulla Silanı gecə vaxtı Beriyaya göndərdilər. Onlar gəlib Yəhudilərin sinaqoquna girdilər. 11 Bunlar 

Salonikidəkilərdən daha insaflı idilər, çünki sözü tam hazırlıqla qəbul edirdilər və bunların belə olub-olmadığını öyrənmək 

üçün hər gün Müqəddəs Yazıları araşdırırdılar. (Həvarilərin işləri 17:10-11) 

Bu kitabın məqsədinin bir hissəsi müqəddəs ayələr vermək idi ki, istəyən hər kəs bunun belə olduğunu görsün. Bunu yazmaqda 

məqsədimin bir hissəsi qulaqları açıq olan hər kəsə Allahın həqiqətini bölüşmək idi. 

Allahın sizin üçün bir planı var. Allah səni sevir və başqalarını da sevməni istəyir. Onun məhəbbətli həyat tərzinə uyğun yaşamalısınız. 

Həqiqi sevginin artması: bu həyatın mənası hesab edilə bilər. 

Allahın tərəfində olmaq üçün dua edin (müq. Yeşua 5:13-14). “Əgər Allah bizim tərəfimizdədirsə, kim bizə qarşı ola bilər?” Romafo 
8:31). 

Müqəddəs Kitab öyrədir ki, bütün yaradılış, o cümlədən insanlar “çox yaxşı” yaradılıb (Yaradılış 1:31) və O, yeddinci günü yaradıb 

xeyir-dua verdi (Yaradılış 2:2-3). 

Müqəddəs Kitab öyrədir ki, Allah insanları düzgün yaratsa da, onlar çoxlu yanlış yollar axtarıblar (Vaiz 7:29) . 

Yenə də anlayın ki, Müqəddəs Kitab öyrədir: 

8 Bir işin sonu əvvəlindən yaxşıdır; Ruhən səbirli olan qürurludan yaxşıdır. (Vaiz 7:8) 
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Mfiase no ye paa, na awiei no bɛyɛ papa mpo. 

Onyankopɔn yɛɛ adesamma sɛ wɔbɛwo wɔn ho na wɔayɛ N’abusua no fã (Malaki 2:15). 

Ɔyɛɛ yɛn sɛ yenya n’anuonyam mu kyɛfa (Romafo 8:17) na yenni amansan no so tumi (Hebrifo 2:5-17). Yesu kyerɛkyerɛɛ sɛ, “Nhyira wɔ 

mu sen sɛ wobɛma” ( Asomafo no Nnwuma 20:35 ). 

Onyankopɔn YEƐ nnipa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma ɔdɔ (fa toto 1 Yohane 4:7-12 ho) ne sɛnea ɛbɛyɛ a ɔdɔ pii bɛba amansan no mu (fa toto 

Mateo 22:37-39 ho). Ɛno ne nea asetra kyerɛ. 

Dɛn ne ahintasɛm a ɛfa Onyankopɔn nhyehyɛe ho? Dɛn nti na Onyankopɔn bɔɔ biribi? 

Onyankopɔn bɔɔ nea ɔyɛe no sɛnea ɛbɛyɛ a daa bɛyɛ papa (fa toto Hebrifo 6:9, 11:16; Filipifo 1:23 ho). 

Ɛno nti na Ɔbɔɔ amansan no na ɛno nti na Ɔbɔɔ mmarima ne mmea no. Ɔbɔɔ amansan no pɔtee sɛ agyapade/agyapade maa Yesu ne 
adesamma nyinaa. 

Nnipa a wɔma wɔn daa nkwa no bɛma daa nkwa ayɛ papa. 

Onyankopɔn nhyehyeɛ no ka wɔn a wɔbɛtie Ne frɛ no nyinaa wɔ saa mmerɛ yi mu (hwɛ nso wɔ intanɛt so nwoma ketewa a wontua hwee 

So Onyankopɔn Refrɛ Wo?), ne afoforɔ a wɔwɔ mmerɛ a ɛreba no mu (hwɛ Amansan Nkwagyeɛ AKWANKYERƐ nso, Apokatastasis: So 

Onyankopɔn bɛtumi agye wɔn a wɔayera wɔ an mfeɛ a ɛreba?Twerɛsɛm ɔhaha pii da Onyankopɔn nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ adi). 

Kristoni anaasɛ ɛnte saa, dɛn nti na Onyankopɔn na ɔyɛɛ wo? 

Wo botaeɛ wɔ saa abrabɔ yi mu ne sɛ wobɛkyekyere suban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ayɛ wo tumi kɛseɛ na ama woama sɛdeɛ wobɛtumi 

ama daa nkwa atu mpɔn yie no akɔ soro. 

Onyankopɔn yɛɛ WO sɛnea ɛbɛyɛ a wubetumi de wo talente soronko no adi dwuma ( Mateo 25:14-23; Luka 19:11-19 ) de ɔdɔ ama sɛnea 

ɛbɛyɛ a wobɛma daa nkwa ayɛ yiye! 

Ɛno nti na Onyankopɔn bɔɔ nea ɔyɛe no. Ɛno nti na Onyankopɔn yɛɛ WO no. 
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Onyankopɔn Asɔre a Ɛkɔ So 

USA adwumayɛbea a ɛwɔ Onyankopɔn Asɔre a Ɛkɔ So no wɔ: 1036 W. Grand Avenue, Grover Mpoano, California, 93433 U.S.A., na ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ 

akyigyinafoɔ wɔ wiase nyinaa, ne nsasepɔn a nnipa te so nyinaa so (asapɔn nyinaa, gye Antarctica). 

Onyankopɔn Asɔre a Ɛkɔ So Wɛbsaet Ho Nsɛm 
 

CCOG.ORG Wɛbsaet titiriw a ɛfa Onyankopɔn Asɔre a Ɛkɔ So, a ɛwɔ nkitahodi ahorow a ɛkɔ nhoma ahorow a ɛwɔ kasa horow 100 mu. 

CCOG.ASIA Wɛbsaet a ɛtwe adwene si Asiafo so, a Asia kasa ahorow pii wom. 

CCOG.IN Wɛbsaet a ɛtwe adwene si India so, a India kasa ahorow bi wom. 

CCOG.EU Wɛbsaet a ɛtwe adwene si Europa so, a Europa kasa ahorow pii wom. 

CCOG.NZ Wɛbsaet a wɔde asi New Zealand so. 

CCOGAFRICA.ORG Wɛbsaet a wɔde asi Afrika so. 

CCOGCANADA.CA Wɛbsaet a wɔde asi Canada so. 

CDLIDD.ES Eyi yɛ Spania kasa mu wɛbsaet koraa. 

CG7.ORG Eyi kyerɛ Homeda a wodi da a ɛto so 7 no. 

PNIND.PH Wɛbsaet a ɛtwe adwene si Philippines so, a Tagalog kasa bi ka ho. 
 

Radio ne YouTube Video Dwumadibea ahorow 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible Asɛm Nkɔmhyɛ online radio.  

Bible News Prophecy ɔkwan a wɔfa so yɛ ade. Asɛnka nketewa a ɛwɔ YouTube, BitChute, Brighteon, ne Vimeo so.  

CCOGAfrica ɔkwan a wɔfa so yɛ ade. YouTube ne BitChute video nkrasɛm a efi Afrika. 

CCOG Animations Nkrasɛm a wɔde mfonini ayɛ wɔ YouTube BitChute so. 

ContinuingCOG & COGTube. Asɛnka a ɛwɔ YouTube ne BitChute so. 
 

Nsɛm ne Abakɔsɛm Wɛbsaet ahorow  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Asɔre abakɔsɛm wɛbsaet. 

COGWRITER.COM Nsɛm, abakɔsɛm, ne nkɔmhyɛ wɛbsaet 
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(Back cover) 

Bible Da Ahintasɛm Pii Adi 

Bible no ka ahintasɛm a wɔde asie fi wiase mfiase ( Romafo 16:25-27 ), nanso wɔada no no ho asɛm adi wɔ nkɔmhyɛ kyerɛw nsɛm mu —

”nokware asɛm” ( 2 Timoteo 2:15; Yakobo 1:18 )  

Bible no ka ahintasɛm pii ho asɛm, te sɛ Onyankopɔn ahenni ho ahintasɛm (Marko 4:11), adom ahintasɛm (Efesofo 3:1-5), gyidi ho 

ahintasɛm (1 Timoteo 3:9), ahintasɛm aware mu abusuabɔ no ho (Efesofo 5:28-33), mmara bɔne ho ahintasɛm (2 Tesalonikafo 2:7), owusɔre 

ho ahintasɛm (1 Korintofo 15:51-54), Kristo ahintasɛm (Efesofo 3:4) Agya no ahintasɛm (Kolosefo 2:2), Onyankopɔn ahintasɛm (Kolosefo 

2:2; Adiyisɛm 10:7) ne Ahintasɛm Babilon Kɛse mpo (Adiyisɛm 17:5). 

Nhoma no, . Onyankopɔn Nhyehyɛe Ho Ahintasɛm: Dɛn Nti na Onyankopɔn Bɔe Biribiara? Adɛn nti na Onyankopɔn yɛɛ wo?, nam 

kyerɛwsɛm so kyerɛkyerɛ mu, ahintasɛm pii na ɔboa ma nsɛmmisa te sɛ: 

So ‘Nhyira Anisoadehu’ no ne Onyankopɔn nhyehyɛe a etwa to? 

So Onyankopɔn maa nnipa yɛɛ adetrenee? 

Dɛn nti na amanehunu wɔ hɔ? 

So Onyankopɔn wɔ nhyehyɛe bi ma WO? 

So Onyankopɔn wɔ nhyehyɛe bi ma wɔn a wɔnyɛ Kristofo no? 

Dɛn na ɔdɔ ne Onyankopɔn nhyehyɛe wɔ yɛ? 

So Onyankopɔn nhyehyɛe ma wɔn a wobebua No nyinaa sɛ wobetumi de ɔdɔ ama wɔ ɔkwan soronko so ama daa nkwa ayɛ papa 

ama wɔn ankasa ne obiara? 

Yiw, wubetumi ahu nea enti a Onyankopɔn bɔɔ biribiara ne nea enti a Onyankopɔn bɔɔ WO! 
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