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1.  Худонинг режаси кўпчилик учун сирдир 

Муқаддас китоб ўргатади: 

1 Азалда Худо осмонлар ва ерни яратди. (Ибтидо 1:1, акс белгиланмаган давомида нкжв) 

Лекин нима учун? 

Ҳаётнинг мазмуни нима? 

Асрлар давомида одамлар ер юзида ишлаб чиқилган мақсад борми, деб ҳайрон бўлишди. 

Ва агар мавжуд бўлса, бу нима? 

Худо борлигини тахмин қилиб, нега у ҳеч нарса қилди? 

Нима учун Худо инсонларни яратди? Худо сизни нима учун яратди? 

Сизнинг ҳаётингизда бирон бир мақсад борми? 

Турли маданиятлар ва турли динлар ўз қарашларига ега.  Аммо улар Муқаддас китобга мос 
келадими? 

Ҳақиқат нима? 

Ҳақиқатнинг бир қисми шундаки, Худонинг режаси кўпчилик учун сирдир. Муқаддас китоб бу 
ҳақда ўргатади нарса еътибор bering: 

25 Силерди Менин Жакшы Кабарым боюнча жана Ыйса Машайактын кабар айтуусу боюнча 
, дүйнө жаралгандан бери жашыруун болуп келген сырдын ачылышы боюнча бекемдей 
ала турган Кудайга . азыр ачык-айкын жана пайгамбарлык Жазуу аркылуу, түбөлүктүү 
Кудайдын буйругу боюнча, ишенимге баш ийүү үчүн бардык элдерге белгилүү болгон - 27 

Жалгыз акылман Кудай, Ыйса Машайак аркылуу түбөлүккө даңкталсын. Оомийин. 
(Римдиктер 16:25—27 ) 

Муқаддас китоб дунё бошланганидан бери сир сақланиб келмоқда сир айтади, лекин у башоратли 
оятларда нозил қилинган, деб—"ҳақиқат каломи" (2 Тимўтий 2:15; James 1:18).  

Муқаддас китобда Худо шоҳлигининг сири (Марк 4:11), иноят сири (Ефесликларга 3:1-5), имон 
сири (1 Тимўтийга 3:9), никоҳ муносабатларининг сири (Ефесликларга 5:28-33) каби кўплаб 
сирларга ишора қилинади. қонунсизлик сирлари (2 Салоникаликларга 2:7), тирилиш сирлари (1 
Коринфликларга 15:51-54), Масиҳнинг сирлари (Ефесликларга 3:4) отанинг сирлари 
(Колосаликларга 2:2), Худонинг сирлари (Колосаликларга 2:2; ваҳий 10:7) ва ҳатто Буюк Бобил 
(ваҳий 17:5). Бу китоб ҳақиқатга қизиққанлар учун ёзилган, "улар Худонинг сирининг билимларини 
тушунишларида ишонч келтирадиган барча бойликларга ега бўлишлари учун" (Колосаликларга 
2:2, тўр). 
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Гарчи бу кўпчилик учун ажабланиб бўлиши мумкин бўлса-да, синоптик Хушхабарнинг учта 
ёзувчиси Исо одамлар яхшироқ тушунишлари учун масалларда гапирмаганлигини ёзишган. Улар 
Исо бу асрда кўпчилик учун номаълум бўлган Худонинг Шоҳлигининг сирларини сақлаш учун 
масалларда гапирганини айтган (Матто 13:11; Марк 4:11-12; Луқо 8:10). 

Ҳаворий Павлус содиқ хизматкорлар "Худонинг сирларини бошқарувчилар" еканлигини ёзган (1 
Коринфликларга 4: 1; қаранг. 13:2) "севгида ҳақиқатни гапириш" керак бўлганлар (Ефесликларга 4: 
15). 

Муқаддас китобда айтилган кўплаб сирлар ҳақида кўпроқ билишни хоҳлайсизми? 

Худо нима учун бирор нарса қилганини билмоқчимисиз? 

Худо сизни нима учун яратганини билмоқчимисиз? 

Ҳа, кўпчиликнинг ўз ғоялари бор. 

Агар чиндан билиш учун бир йўл борми? 

Инсоний урф-одатлар устидан Муқаддас китобга ишонишни истаганлар билиши мумкин. 

Бироқ, Худонинг режасининг енг асосий жиҳатлари ҳам кўпчилик учун сир бўлгани учун, илтимос, 
бутун китобни ўқишга вақт ажратинг ва хоҳлаганингизча, шунчаки келтирилган баъзи оятларни 
қидириб топинг (аксинча тўлиқ келтирилган) янада аниқроқ тушунтириш учун. 

Сирларни имонга итоат етувчилар учун башоратли оятларни тушуниш орқали билиш мумкин. 

Бироқ улар бу асрда ҳаммага маълум қилинмаган, фақат ҳозир чақирилганларга: 

11 ... «Кудайдын Падышачылыгынын сырын билүү силерге берилген. Ал эми сырттагыларга 
бардыгы ибарат менен келет» (Марк 4:11). 

25 Нек десегиз, къарындашлар, бу сырны билмей къалмайма, ючюн, сизни оюмча, акъыллы 
болмаз ючюн, ысрайыллылада сокъурлукъ болгъанды, дуния миллетлени толусу 
келгенича (Римликтерге 11: 25) 

7 Бирок биз Кудайдын акылмандыгын сыр ичинде айтабыз, Кудай биздин атак-даңкыбыз 
үчүн кылымдар мурун эле дайындаган жашыруун акылмандык (1 Корунттуктарга 2:7). 

"Кудайдын Падышалыгынын сыры" жана "Инжилдин сыры" (Эфестиктерге 6:19) жөнүндө 
көбүрөөк билүү үчүн, ошондой эле ccog.org сайтында 100 сайтында жеткиликтүү болгон Кудайдын 
Падышалыгынын Инжили деген бекер китепчебизди текшере аласыз. ар кандай тилдер . 
"Бутпарастардын толуктугуна" байланыштуу бекер китебин караңыз УНИВЕРСАЛДЫК КУТКУЛУУ 
СУНУШТАРЫ, Апокатастаз: Кудай жакынкы заманда жоголгондорду куткара алабы? Жүздөгөн 
аяттар Кудайдын куткаруу планын ачып берет , ошондой эле www.ccog.org сайтында 
жеткиликтүү. 
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Элчи Пабыл мындай деп жазган: 

8 Бардык ыйыктардын ичинен эң кичинеси болгон мага бул ырайым башка элдерге 
Машайактын табылгыс байлыктарын жарыялоом үчүн, 9 сырдын байланышы эмне экенин 
бардыгына көрсөтүү үчүн берилди. кылымдардын башталышы бардык нерсени Ыйса 
Машайак аркылуу жараткан Кудайда жашырылган; 10 Кудайдын көп кырдуу акылмандыгын 
чиркөө асмандагы бийликтерге жана бийликтерге ачып бериши үчүн, 11 Ал Теңирибиз 
Ыйса Машайак аркылуу ишке ашырган түбөлүктүү ой-ниети боюнча, 12 Ага биз 
кайраттуулук жана Ага ишенүү аркылуу ишеним менен жетүү. (Эфестиктер 3:8—12) 

25 ... Мен Кудайдын сөзүн аткаруу үчүн, силер үчүн мага берилген Кудайдын башкаруусу 
боюнча кызматчы болдум . 27 Кудай аларга бул сырдын атак-даңкынын башка элдерге 
кандай байлыктары бар экенин ачып берүүнү каалады: силердеги Машаяк, даңктын үмүтү. 
(Колосалыктар 1:25—27) 

Кудайдын сөзү болбосо, «издөө мүмкүн эмес» көптөгөн «байлыктар» бар. Булар көптөн бери 
жашырылган библиялык сырлар. 

2 -кылымда Смирналык епископ/пастор Поликарп «Христостун келишинин пайгамбарлык сыры» 
жөнүндө жазган (Поликарп, Фрагменттерден Фрагмент Капуа. Стивен К. Карлсон тарабынан 
которулган, 2006; Анын келишине байланыштуу сырлар тууралуу майда-чүйдөсүнө чейин 
төмөнкүчө чагылдырууга болот: www.ccog.org дарегинде жеткиликтүү болгон бекер онлайн 
китебинде: Иса Машаяк экенин далилдөө ). 

Ошондой эле 2 - кылымда епископтор/пасторлор Игнатий жана Мелито кызматтын ар кандай 
ыйык китептик сырларды түшүнөрүн жазышкан (мисалы, Игнатийдин Эфестиктерге каты ; 
Мелитонун Пасах майрамы ). 

Ыйса менен Элчилер Ыйсанын алгачкы жолдоочулары болгондорго бул сырлардын айрымдарын 
түшүндүрүшкөн. Биз Кудайдын Үзгүлтүксүз чиркөөсүндө, издегенди каалагандар үчүн азыр муну 
кылууга аракет кылабыз. 

Кудайдын табияты 

Кудайдын табияты жөнүндө бир аз түшүнүү бизге Анын планынын сырларын жакшыраак 
түшүнүүгө жардам берет. 

Ыйык Китепте: «Кудай — сүйүү» (1 Жакан 4:16), «Кудай — Рух» (Жакан 4:24), «Жахаба — жакшы» 
(Накум 1:7, Дүйнөлүк Англис Библия) , кудуреттүү (Жеремия 32 ). :17,27), баарын билүүчү (Исаия 
46:9-10) жана Анын түбөлүктүү экенин (Ышайа 57:15). 

Элчи Пабыл мындай деп жазган: 

7 Биз Анын каны аркылуу куткарылууга, күнөөлөрүбүздүн кечирилишине ээбиз, Анын 

ырайымынын байлыгы 8 Ал бизге ар кандай акылмандык жана акылмандык менен мол 

кылган, 9 бизге Өз эркинин сырын ачып берген. 10 Убакыттын толуктугунун тушунда Ыйса Машайактын 
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ичинде, асмандагы жана жердеги бардыгын бир жерге чогултууну каалаган. (Эфестиктер 

1:7—10) 

Көңүл бургула, Кудайдын эрки көпчүлүк үчүн (азыр чакырылбагандар) сыр бойдон калууда, бул, 
негизинен, пайгамбарлык кылынган тирилүүдөн кийин боло турган мезгилдин толуктугуна чейин. 

Бирок, Кудай эчак эле планынын аспектилерин белгилеген: 

11 Теңирдин кеңеши түбөлүктүү, Анын жүрөгүнүн ойлору бардык муундарга. (Забур 33:11) 

18 Анткени ата-бабаларыңардан калган салт боюнча келген максатсыз жүрүм-турумуңар 
үчүн күмүш же алтын сыяктуу бузулуучу нерселер менен эмес, 19 кемчиликсиз жана так 
козунун каны менен Машаяктын кымбат баалуу каны менен кутулгансыңар. 20 Чынында 
эле, Ал дүйнө жарала электе эле алдын ала белгиленген, бирок акыркы убакта силер үчүн 
айкын болгон. (1 Петир 1:18—20) 

8 Жер бетинде жашагандардын баары Ага (жырткычка) табынышат, анын ысымдары дүйнө 
жаралгандан бери өлтүрүлгөн Козунун өмүр китебине жазыла элек. (Аян 13:8) 

Ыйык Китепте Козунун, башкача айтканда, Ыйсаны билдирет (Жкн. 1:29, 36) башынан эле 
өлтүрүлүүгө арналганы айтылганы, Кудайдын адамдардын күнөө кыларын билгенин жана анын 
эбак эле планы бар экенин көрсөтүп турат. 

Ышайа пайгамбар Кудайдын шыктандыруусу менен Кудайдын планынын аныктыгы жөнүндө 
мындай деп жазды: 

8 «Муну эсиңден чыгарба, өзүңөргө эркектерди көрсөткүлө. Эсиңерге алгыла, эй бузукулар. 
9 Мурункуларды эстегиле, анткени Мен Кудаймын, башка Кудай жок. Мен Кудаймын, Мага 
окшош эч ким жок, 10 Башынан бери акырын жарыялап, Байыркы убактан бери аткарыла 
элек нерселерди: “Менин кеңешим ишке ашат, Мен каалаганымдын баарын кылам” деп, 
11 Чакырган. чыгыштан жырткыч куш, Менин кеңешимди аткарган адам, алыскы өлкөдөн. 
Чынында, мен муну айттым; Мен да аны ишке ашырам. мен муну максат кылдым; Мен да 
жасайм. (Ышайа 46:8—11) 

11 Теңирдин кеңеши түбөлүктүү, Анын жүрөгүнүн ойлору бардык муундарга. (Забур 33:11) 

Кудайдын пландары ишке ашат. 

Ошондой эле төмөнкүлөрдү карап көрөлү: 

16 Анткени Кудай дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн, Ага ишенген ар бир адам өлбөй, 
түбөлүк өмүргө ээ болушу үчүн, Өзүнүн жалгыз Уулун берди. 17 Анткени Кудай Өз Уулун 
дүйнөгө дүйнөнү айыптоо үчүн эмес, Ал аркылуу дүйнө куткарылышы үчүн жиберген 
(Жакан 3:16-17). 



7 
 

Эми биз Кудайдын кээ бир сыпаттарын көрүп жатабыз, мисалы, Ал жакшы, пландоочу жана сүйүү: 
бул бизге Аны жана Анын бир нерсени эмне үчүн жаратканына байланыштуу негизги мотивдерин 
жакшыраак түшүнүүгө жардам бериши керек. 

Сен маанилүүсүң. Сен маанилүү! Кудай сени сүйөт. Жана сиздин жеке планыңыз бар. 
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2.  Нима учун яратилиш? Нима Учун Одамлар? Нима Учун 
Шайтон? Ҳақиқат нима? Дам олиш ва гуноҳнинг сирлари нима? 

Кылымдар бою философтордун эң чоң суроолорунун бири: "Биз эмне үчүн бул жердебиз?" Дагы 
бирөө: "Эмне үчүн бир нерсе бар?" 

Бул суроолорго негизги жоопторду Кудайдын Сөзүнөн, Ыйык Китептен тапса болот. 

Ааламдын келип чыгышы жөнүндө ар кандай пикирлер бар, бирок көптөгөн илимпоздор, 
ошондой эле динчил адамдар арасында адамдардын бардыгынын бир энеси болгон деген 
консенсус бар (бирок бул канчалык артка кеткени боюнча талаш-тартыштар бар). 

Башталыш китеби 

Биз Ыйык Китептин, адатта, Башталыш деп аталган биринчи китебинде Кудай эмне үчүн бир 
нерсени жаратканы жөнүндө кээ бир түшүнүктөрдү алабыз. 

Башталыш китеби Кудай жараткан нерселеринин жакшы экенин көргөнүн кайра-кайра көрсөтүп 
турат (Башталыш 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). Ал эми Исаиянын кийинки китебинде Кудай жерди 
адамдар жашай тургандай кылып жаратканы айтылат (Ышайа 45:18). 

Башталыш китебинде Кудайдын адамдарды жаратканы жөнүндө мындай дейт: 

26 Ошондо Кудай мындай деди: «Келгиле, Өзүбүздүн бейнебиз боюнча, Өзүбүзгө окшош 
адам жараталы. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга жана малга, бүт жер 
жүзүнө жана жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарларга бийлик кылышсын». 

27 Ошентип, Кудай адамды Өзүнүн бейнеси боюнча жаратты. Кудайдын бейнеси боюнча ал 
аны жараткан; Аларды эркек жана аял кылып жараткан. 28 Ошондо Кудай аларга батасын 
берип, Кудай аларга: «Укумдап-тукумдап көбөйгүлө. жерди толтуруп, аны багындыр; 
деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга жана жердеги бардык тирүү жандыктарга 
үстөмдүк кылгыла». 

29 Ошондо Кудай мындай деди: «Мына, Мен силерге бүт жер бетиндеги үрөндөрдүн 
баарын жана мөмөсү үрөн берген ар бир даракты бердим. ал силерге тамак болот. 30 

Ошондой эле жер үстүндөгү бардык жырткычтарга, асман канаттууларына жана жер 
бетинде сойлоп жүрүүчү жаныбарлардын баарына, жашыл чөптөрдү тамакка бердим». 
жана ошондой болду. (Башталыш 1:26—30) 

Кудай адамдарды айбан түрүнөн эмес, Кудайдан кийин жараткан. Чындыгында, Кудай Өзүн 
кайталап жатат (Малахия 2:15). Биз адамдар жер бетиндеги нерселердин үстүнөн бийлик жүргүзүү 
үчүн Кудайдын бир аз физикалык кейпинде жаратылганын көрөбүз (карагыла. Еврейлер 2:5-8), 
жана башка аяттарда кудайлаштыруу пландын бир бөлүгү экенин көрсөтүп турат (карагыла: 1 
Жакан 3:2). ). 

Адамдар жана жаратуулар жаман болгонбу? 
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Жок. Башталыш китебинин кийинки аятында мындай дейт: 

31 Ошондо Кудай Өзү жараткан нерселердин бардыгын көрдү жана ал абдан жакшы болду. 
Ошентип, кеч менен таң алтынчы күн болду. (Башталыш 1:31) 

Ошентип, бүт кайра жаратуу (Башталыш 1:3-2:3) абдан жакшы болгон жана, көрүнгөндөй, 
Кудайдын адамдарга жерди багындыруу боюнча көрсөтмөлөрү да ошондой болмок (Башталыш 
1:28). 

Алтынчы күндөн кийин Кудай эс алды: 

1 Ошентип, асман менен жер жана алардын бүт кошууну бүттү. 2 Жетинчи күнү Кудай 
Өзүнүн кылган иштерин бүтүрдү, ал эми жетинчи күнү Өзүнүн бардык иштерин бүтүрүп, эс 
алды. 3 Ошондо Кудай жетинчи күнгө батасын берип, аны ыйыктады, анткени ал күн 
ичинде Кудай жараткан жана жараткан Өзүнүн бардык иштеринен эс алган. (Башталыш 
2:1-3) 

Кудай, негизи, алты күндө физикалык жаратууну, жетинчи күнү дагы руханий жаратууну жасады. 

Кудайдын жетинчи күнгө батасын бергени да аны «жакшы» деп эсептегенин көрсөтөт (Чыгуу 
20:8де «ыйык кармагыла» дейт). 

Кудайдын планы бар. 

Адам деген эмне? 

Башталыш китебиндеги төмөндөгүлөргө да көңүл буруңуз: 

15 Ошондо Кудай-Теңир ал кишини алып, Эйден багына камап, багып, баксын деп койду. 
(Башталыш 2:15) 

Бакчаны багуу жана сактоонун себеби, аны жакшыртуу үчүн иштөө болчу. 

Эски Келишим мындай дейт: 

4 Сен аны эстей турган  
адам, Сен ага барган адам уулу деген эмне?  
5 Анткени Сен аны периштелерден бир аз төмөн кылып койгонсуң,  
Ага даңк жана урмат таажы кийгизгенсиң. 

6 Сен аны Өз колуңдун иштерине үстөмдүк кылдың.  
Сен бардыгын Анын таман астына койдуң,  
7 Бардык койлор менен өгүздөрдү,  
жада калса талаадагы жырткычтарды,  
8 асмандагы канаттууларды,  
деңиз жолдорунан өткөн деңиздеги балыктарды. (Забур 8:4—8) 
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Адамдарга жер үстүнөн бийлик берилген (Кудайдын колунун иштеринин бир бөлүгү). Жаңы 
Келишим муну ого бетер күчөтөт: 

5 Анткени Ал периштелерге биз айтып жаткан келерки дүйнөнү баш ийдирген эмес. 6 Бирок 
бир жерден бирөө: «Адам деген эмне , сен аны эстейсиң?» — деп күбөлөндүргөн. же адам 
баласына, сен ага барасыңбы ? 

7 Сен аны периштелерден бир аз төмөн кылып койдуң. Сен ага даңк жана урмат -сый 
менен таажы кийгизип , аны өз колуң менен жасаган иштердин үстүнөн койдуң: 8 Сен 
бардыгын анын бут алдына койдуң. Анткени ал бардыгын өзүнө баш ийдиргендиктен, ага 
баш ийбеген эч нерсе калтырган эмес. Бирок азыр биз анын кол астына коюлган 
нерселердин бардыгын көрө элекпиз. 

9 Бирок биз өлүм азабы үчүн периштелерден бир аз төмөн коюлган, даңк жана урмат таажы кийген Ыйсаны көрүп 
жатабыз . Кудайдын ырайымы менен ар бир адам үчүн өлүм даамын татсын. 

10 Анткени бардык нерсе Ал үчүн жана бардыгы Анын жардамы менен болгон, көптөгөн 
уулдарды даңкка жеткирип, азап-кайгы аркылуу куткарылышынын башчысын жеткилең 
кылуу үчүн болгон. 

11 Анткени ыйыкталуучу да, ыйыкталган да баары бир, ошондуктан ал аларды бир тууган 
деп айтуудан уялбайт. 

12 «Сенин ысымыңды бир туугандарыма жарыялайм, Жыйындын арасында Сени даңктап 
ырдайм». 

13 Мен дагы ага таянам. Жана дагы: Мына, мен жана Кудай мага берген балдар. 

14 Балдар эт менен канга ортоктош болгондой эле, Ал Өзү да ошол нерсеге ээ болгон. Ал 
өлүмдүн күчү бар адамды, башкача айтканда, шайтанды өлүм аркылуу жок кылышы үчүн; 

15 Өмүр бою өлүмдөн коркуп кулчулукта болгондорду куткар. 

16 Чынында эле, Ал Өзүнө периштелердин мүнөзүн алган эмес. Бирок ал өзүнө 
Ыбрайымдын тукумун алды. 

17 Ынчангаш ол Бурганга хамаарыштыр бот-боттарынга бүзүрелдиг, бүзүрелдиг башкы 
ыйык кызмат кылуучу болуп, элдин күнөөлөрү менен элдештирүү үчүн, бардык жагынан 
анын бир туугандарына окшош болушу керек эле. ( Еврейлер 2:5—17 , KJV) 

Демек, ааламды башкаруу пландын бир бөлүгү. 

Бирок, бүт нерсенин али адамдын көзөмөлүндө эместигинин себептеринин бири төмөнкүлөр: 

23 Анткени бардыгы күнөө кылып, Кудайдын даңкынан куру калышты (Римдиктерге 3:23). 
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Бирок бизди күнөөдөн куткарып алуу пландын бир бөлүгү болуп саналат (Римдиктерге 3:24-26 
карагыла), ошондуктан биз кийинчерээк бийлик жүргүзө алабыз. 

Жаныбарларга салыштырмалуу адамдардын сыры 

Адамдар башка приматтарга караганда эволюциялашкандыгы менен гана айырмаланган 
жаныбарларбы? 

Жок. 

Окумуштуулар бул менен күрөшүп келишкен. 

Бирок Кудайдын сөзүн кабыл алууну каалагандар түшүнө алышмак. 

Адамдарда адамдын руху бар, ал эми жаныбарларда, анын ичинде башка приматтарда андай рух 
жок. Адамдарда рух бар экени Эски жана Жаңы Келишимде да айтылат: 

8 Адамда рух бар, Кудурети Күчтүүнүн деми ага акыл берет. (Аюб 32:8) 

11 Адамдын эмнени анын ичиндеги адамдын рухунан башка ким билет?... (1 
Корунттуктарга 2:11) 

Светтиктер адамда Кудай берген рух бар экенин моюнга алгылары келбейт. 

Бирок бар. 

Жана адамдын ал руху жаныбарлардын рухунан айырмаланат (карагыла: Насаатчы 3:21). 

1978-жылы Кудайдын эски Бүткүл дүйнөлүк чиркөөсү Герберт В. Армстронгдун « Адамдын акылы 
жөнүндө эмне илим ача албайт » деген китепчесин чыгарган . Бул жерде андан үзүндүлөр: 

ЭМНЕ ҮЧҮН эң улуу акылдар дүйнөлүк көйгөйлөрдү чече алышпайт? Илимпоздор: 
«Жетиштүү билим берсек, биз адамзаттын бардык көйгөйлөрүн чечебиз жана бардык 
жамандыктарыбызды айыктырабыз» деп айтышкан. 1960-жылдан бери дуйнелук билим 
фонду эки эсе кебейду. Бирок адамзаттын жамандыктары да эки эсе көбөйдү. … 

Бирок эң улуу адам акылдары Кудай ачып берген ИЛИМди эч качан түшүнүшкөн эмес. 
Жаратуучубуз Кудай бизге кабарын бузулбас сыр менен жөнөткөндөй. 

Ал эми эң улуу адам акылдары бул жашыруун кодду эч качан бузушкан эмес. Азыркы илим 
аны түшүнө албайт. Психологдор адамдын акылы эмнеден кураларын өздөрү 
түшүнүшпөйт. … 

Жаныбарлардын мээси менен адамдын мээсинин формасы жана курулушу боюнча 
дээрлик эч кандай айырма жок. Пилдердин, киттердин жана дельфиндердин мээси 
адамдын мээсинен чоңураак, ал эми шимпанзенин мээси бир аз кичине. 
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Сапаттык жактан адамдын мээси бир аз жогору болушу мүмкүн, бирок өндүрүштүн 
айырмасын алыстан эсепке алуу үчүн жетиштүү эмес. 

Анда эмне чоң айырмачылыкты түшүндүрөт? Илим адекваттуу жооп бере албайт. Кээ бир 
илимпоздор мээни изилдөө тармагында адамдын мээсинде жаныбарлардын мээсинде 
жок физикалык эмес компонент болушу керек деген жыйынтыкка келишет. Бирок 
көпчүлүк илимпоздор физикалык эмес нерсенин болушу мүмкүндүгүн моюнга алышпайт. 

Дагы кандай түшүндүрмөсү бар? Чындыгында, адамдын мээсинин физикалык 
үстөмдүгүнүн анча-мынча деңгээлинен тышкары, рухий мүмкүнчүлүктөрдөн баш тартууну 
каалабагандыктан илимде эч кандай түшүндүрмө жок. 

Качан адам өзүнүн Жаратканынын бар экенин моюнга алуудан баш тартканда, ал 
акылынан негизги чыныгы билимдин, чындыктын жана ТҮШҮНҮКТҮН чексиз океандарын 
өчүрөт. Чындыктын ордуна ТАМСЫЛДЫ койгондо, ал өзүн акылман деп эсептесе да, 
бардык адамдардын ичинен ЭҢ НААДЫЛ. … 

АДАМ топурактан жаралган. Ал өзүнүн убактылуу адамдык жашоосун абадан алат, 
таноосунан дем алат. Анын өмүрү канда (Башт. 9:4, 6). Ал эми жашоо каны абаны дем алуу 
менен кычкылданат, атүгүл унаанын карбюраторундагы бензин сыяктуу. Демек, кандагы 
өмүр сыяктуу, дем «өмүрдүн деми». 

Байкап коюңуз, АДАМ толугу менен материядан жаралган, ДАМ ага убактылуу физикалык 
жашоосун бергенде эле тирүү жанга АЙЛАНГАН. ... ЖАН Рухтан эмес, физикалык 
ЗАТТАРдан турат. 

Мен адамдын мээси жаныбарлардын мээси менен дээрлик бирдей экенин түшүндүрдүм. 
Бирок адам Кудай менен өзгөчө мамиледе болуу үчүн — Кудайдын ҮЙ-БҮЛӨсүндө төрөлүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн, Кудайдын формасында жана формасында жаратылган. Ал 
эми Кудай – РУХ (Жакан 4:24). Ажыраттыктарды жоюуга - же толугу менен МАТЕРИДАН 
турган АДАМЗАТтын Кудайдын Падышалыгында РУХ жандыктарына өтүшүн, андан кийин 
толугу менен Рухтан куралышын жана ошол эле учурда АДАМГА Кудайдыкындай АКЫЛ-ды 
берүү үчүн - Кудай ар бир адамдын ичине рух салган. 

Аюб 32:8де биз: «Адамда рух бар, жана Кудурети Күчтүү Кудайдын шыктандыруусу аларга 
түшүнүк берет»,— деп окуйбуз. 

Бул улуу ЧЫНДЫК, аны түшүнгөн, бирок өтө аз. 

Мен бул рухту АДАМ руху деп атайм, анткени ал зат эмес, РУХ МАҢЫЗЫ болсо да, ар бир 
адамда бар. Ал рухий адам же жандык эмес. Бул АДАМ эмес, адамдагы рухий маңызы. Бул 
жан ЭМЕС – физикалык адам – бул жан. Адамдын руху адамдын мээсине ИНТЕЛЛЕКТтин 
күчүн берет. 

Адамдын руху адамдын ЖАШООсун бербейт — адамдын ӨМҮРҮ физикалык КАНДА, 
жашоонун ДЕМИ менен кычкылданат. 
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Бул адамдын мээсинде жаныбарлардын мээсинде жок физикалык эмес компонент. Бул 
тирилүү учурунда материяны рухка өзгөртпөстөн, адамдан кудайга өтүүнү мүмкүн кылган 
ингредиент. Мен бир аз кийинчерээк түшүндүрүп берем деп. 

Мен адамдагы бул рух жөнүндө бир нече маанилүү ойлорду ачык айта кетейин. 
Материяда аба, суу сыяктуу эле, ал рухий зат. Бул адамдын руху көрө албайт. Физикалык 
МЭЭ көз аркылуу көрөт. Адамдын руху уга албайт. Мээ кулак аркылуу угат. Бул адамдын 
руху ойлоно албайт. 

Мээ ойлонот - рух ой жүгүртүүгө күч бергени менен, ал эми мындай руху жок мыкаачы 
айбандардын мээси эң эле жөнөкөй ыкмалардан башкасын кыла албайт. . .. 

Адамдын билимин эч бир дудук жаныбар биле албагандай эле, адам да мээси аркылуу 
гана биле албайт, адамдагы адамдын руху - адамдын руху. Ошо сыяктуу эле, адам дагы 
башка бир рухту - Кудайдын Ыйык Рухун кабыл алмайынча, Кудайдын нерселерди биле 
албайт жана түшүнө албайт. 

Дагы бир жолу айтылгандай, бардык адамдарда төрөлгөндөн бери «адамдын руху» деп 
аталган рух бар. Бул рух адам эмес экенине көңүл буруңуз. Бул АДАМДА болгон нерсе. 
Адам кичинекей мраморду жутуп алышы мүмкүн. Анда бул адамдагы бир нерсе, бирок ал 
адам же анын адам катары кандайдыр бир бөлүгү эмес. Адам топурактан жаралган — 
өлүүчү. Бул адамдын руху жан эмес. Бул физикалык АДАМ болгон жандагы нерсе. 

Андан ары 14-аятка көңүл буруңуз: «Бирок табигый адам Кудайдын Рухунун нерселерин 
кабыл албайт, анткени алар ал үчүн акылсыздык; Ал аларды биле албайт, анткени алар 
рухий жактан баамдалган». 

Ошентип, төрөлгөндөн баштап Кудай бизге бир рух берет, аны жакшыраак термин жок 
болгондуктан, мен адам руху деп атайм. Ал бизге жаныбардын МЭЭсинде болбогон АКЫЛ 
күчүн берет. Бирок бул АКЫЛ күчү физикалык ааламды билүү менен гана чектелет. НЕГЕ? 
Анткени билим адамдын акылына беш физикалык сезим аркылуу гана кирет. 

Бирок байкасаңар, Кудай Адам ата менен Обо энени жаратуу менен АДАМДЫ жаратып 
бүтө элек. Физикалык түзүү аяктады. Алардын жаралышында бул «адамдык» рух бар 
болчу. … 

КАНТИП КУДАЙ физикалык түзүлүштөн рухий составга чейин «ажырылдыктарды» жабууну 
— ФИЗИКАЛЫК ЖЕРДЕН ЧЫГЫШКАН ФИЗИКАЛЫК АДАМДАРДАН өзүн кайра жаратуу үчүн 
пландаган? 

Биринчиден, Кудай физикалык АДАМга «адам» рухун киргизген. Бирок чечимдерди кабыл 
алуучу, тообо кылуучу же кулк-мүнөзүн түзүүчү адам руху ЭМЕС. Мен баса белгилегендей, 
бул рух өмүр бербейт, көрө да, уга да, сезе да, ойлоно да албайт. Бул ФИЗИКАЛЫК АДАМга 
МЭЭ аркылуу ушул нерселерди жасоого күч берет. Бирок бул рух ар бир ойду – беш сезим 
аркылуу кабыл алынган билимдин ар бир бөлүгүн ЖАЗДЫРАТ жана ал адам жашоосунда 
кандай гана мүнөздө болбосун – жакшыбы, жаманбы – жазып алат. 
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Адам АДАМ түзмө-түз чоподон жасалган. Кудай чоподон идиш жасап, калыптаган устага 
окшош. Ал эми чопо өтө катуу болсо, ал каалаган формада жана формада ийилбейт. 
Эгерде ал өтө жумшак жана нымдуу болсо, анда карапачы аны ийиген жерде "КАЛУУ" үчүн 
бекемдиги жетишсиз. 

Исаия 64:8деги көңүл бур: «Эми, [ТҮБҮЛҮК], сен биздин атабызсың; биз чопобуз, сен болсо 
биздин карапачыбыз; Биз баарыбыз Сенин колуңдан чыккан чыгармабыз». 

Бирок Кудай ар бирибизге ӨЗ АКЫЛЫН берген. Эгер кимдир бирөө Кудайды же Кудайдын 
жолдорун таануудан ТАРТСА — туура эмес кылгандыгы үчүн тообо кылуудан баш тартып, 
оңго бурулса, Кудай аны кабыл алып, ага Кудайга жаккан кулк-мүнөзүн жарата албайт. 
Бирок адамдын ЧОПОсу ийилчээк болушу керек, өз эрки менен бериши керек. Эгер адам 
катуулап, каршылык көрсөтсө, ал өтө кургак жана катуу чопо сыяктуу. Карапачы аны менен 
эч нерсе кыла албайт. Бербейт жана ийилбейт. Ошондой эле, эгер анын эрки, максаты 
жана чечкиндүүлүгү ушунчалык жетишсиз болсо, ал Кудай аны жарым-жартылай Кудай 
каалагандай кылып калыптандырганда, ал «калп калбайт» - өтө эле ээн-эркин, алсыз, 
мүнөзү жок, эч качан аягына чейин чыдаба. Ал утулуп калат. … 

Бул КУДАЙДЫН адилдиги болсо керек, анткени БИЗДИН бардыгыбыз Ага кир чүпүрөк 
сыяктуу. Ал дайыма Өзүнүн билимин, адилдигин, кулк-мүнөзүн ичине сиңирип турат - ЭГЕР 
биз аны тырышчаактык менен издесек жана кааласак. БИРОК БИЗДЕ БИЗДИН ӨТӨ 
МААНИЛҮҮ ҮЛҮШҮБҮЗ БАР. … 

Биз Кудайдын Ыйык Руху аркылуу КУДАЙДЫН МҮНӨЗҮН кабыл алган сайын, Кудай бизде 
ӨЗҮН КӨЙТӨТҮП жатат. 

Акыр-аягы, тирилүүдө биз Кудайдай болобуз - күнөө кыла албай турган абалда болобуз, 
анткени биз өзүбүз аны ушундай кылып койгонбуз жана күнөөдөн бурулуп, күнөөгө каршы 
күрөшүп, күрөшүп, күнөөгө каршы күрөшүп, күнөөлөрдү жеңип чыкканбыз. 

Кудайдын ой-максаты орундалат! 

Ооба, Кудайдын ой-ниети ишке ашат. 

Кудай эмне үчүн эркек менен аялды жараткан? 

Адамдардын жаратылганына байланыштуу, Кудай аларды эмне үчүн эркек жана аял кылып 
жараткан? 

Кудай биринчи эркек менен аялга мындай деген: 

28 Уруктап, көбөйгүлө. жерди толтургула... (Башталыш 1:28). 

Ыйык Китепте бир кыйла конкреттүү себеп келтирилген: 
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14 ... Жаш кезиңдеги аялың экөөңдүн ортоңордо... ал сенин шеригиң , келишим боюнча 
сенин аялың. 15 Бирок Ал Рухтун калдыгы менен аларды бир кылбады беле? Анан эмне 
үчүн бир? Ал такыбаа урпактарды издейт... (Малахия 2:14bd-15) 

Аллах эркек менен ургаачыны бир болушу үчүн жана акыры такыба урпактарды (кудайлаштыруу 
үчүн) жаратты. 

Ыйса үйрөткөн: 

4 Ошондо Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Аларды Жараткандын башында « эркек жана ургаачы кылып 
жаратканын» окуган эмес белеңер ? анын аялы, экөө бир дене болобу? 6 Демек, алар эми 
эки эмес, бир дене. Ошондуктан Кудай кошконду адам ажыратпасын». (Матай 19:4—6) 

Элчи Пабыл бул тууралуу мындай деп жазган: «Бул чоң сыр, бирок мен Машайак жана Жыйын 
жөнүндө айтып жатам» (Эфестиктер 5:32). 

Андан тышкары, экөөнүн туура бир болушу да Ата менен Уулдун ортосундагы мамилени 
жакшыраак түшүнүүгө жардам берет (Жакан 17:20-23). 

Нике мамилелери Ата менен Уулдун ортосундагы мамилени (экөөнүн тең Ыйык Китепте Кудай 
деп аталат, мисалы Колосалыктар 2:2, бул көпчүлүк үчүн табышмак), ошондой эле тирилүүдөн 
кийин динге келген адамдар менен эмне болорун элестетүүгө жардам берет. Ыйык Китепте да 
сыр аталат, мисалы, 1 Корунттуктар 15:51—54). 

Элчи Пабыл сүйүүнү талкуулады жана үй-бүлөлүк абалга байланыштуу башка рухий сабактарды 
берди: 

4 ... жаш аялдарга күйөөлөрүн сүйүүгө, балдарын сүйүүгө насаат бер (Тит 2:4). 

22 Аялдар, Теңирге баш ийгендей күйөөлөрүңөргө да баш ийгиле. 23 Анткени Машайак 
Жыйындын башчысы болгондой эле, күйөө аялдын башчысы. жана Ал дененин 
Куткаруучусу. 24 Ошондуктан Жыйын Машайакка баш ийгендей эле, аялдар да бардык 
жагынан өз күйөөлөрүнө баш ийсин. 

25 Күйөөлөр, Машайак Жыйынды сүйүп, ал үчүн Өзүн бергендей эле, аялдарыңарды да 
сүйгүлө, 26 Ал аны сөз аркылуу суу менен жууп, ыйыктап, тазалаш үчүн, 27 Аны Өзүнө эмес, 
даңктуу Жыйынды тартуулаш үчүн. тагы же бырыш же башка нерселери бар, бирок ал 
ыйык жана кемчиликсиз болушу керек. (Эфестиктер 5:22—27) 

Эркек менен аялды жаратуунун дагы бир себеби, бул жашоодо физикалык айырмачылыктарга 
карабастан, жубайлардын Ыйса менен бирге даңкталышына шарт түзүү болгон (Римдиктерге 8:16-
17). Бирге иштөө (Башталыш 1:28; Насаатчы 4:9-12) жана ал тургай бул жашоодо чогуу азап тартуу 
да эркек-аял жубайлар үчүн пландын бир бөлүгү болгон (Римдиктерге 8:16-17). 

Келгиле, тарыхтан кээ бир сабактарды көрөлү: 
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30 Ишенимдин негизинде Жерихонун дубалдары жети күн курчалгандан кийин кулады. 31 

Сойку Рахап чалгынчыларды тынчтык менен кабыл алгандан кийин, ишеними аркылуу 
ишенбегендер менен бирге өлбөдү. 32 Дагы эмне дейм? Анткени Гидон, Барак, Шимшон 
жана Иптах, ошондой эле Дөөтү, Шемуел жана пайгамбарлар жөнүндө айтып бере 
албайм: 33 алар ишеним аркылуу падышачылыктарды багындырган, адил иштерди кылган, 
убадаларга ээ болгон, арстандардын оозун жабышкан, 34 алардын зордук-зомбулуктарын 
басышкан. от, кылычтын мизинен кутулган, алсыздыгынан күчтүү болгон, согушта эр жүрөк 
болуп , келгиндердин аскерлерин качууга бурулган. 35 Аялдар өлгөндөрүн тирилтип 
алышты. Башкалары болсо жакшыраак тирилүү үчүн, куткарылууну кабыл албай, кыйноого 
дуушар болушкан. 36 Дагы бирөөлөрү шылдыңдап , камчыга , чынжырга жана түрмөгө 
камалды. 37 Алар таш бараңга алынган, экиге бөлүнгөн, азгырылып, кылычтан өлтүрүлгөн. 
Алар кой-эчкинин терисинде тентип, жокчулукка, кыйналып, азап чегип жүрүштү — 38 бул 
дүйнө татыктуу эмес. Алар чөлдөр менен тоолорду аралап, жердин үңкүрлөрүн жана 
үңкүрлөрүн кыдырып жүрүштү. 39 Булардын баары ишеним аркылуу жакшы 
күбөлөндүрүүгө ээ болуп, убаданы кабыл алышкан жок, 40 Кудай бизден башка жеткилең болбошу 
үчүн, бизге жакшыраак нерсени берген . (Еврейлер 11:30—40) 

Эркектер да, аялдар да ишенимге ээ болгон жана убадалардын мураскерлери болгон. Эркектер 
да, аялдар да жеткилең болуш керек. Жана бул биз үчүн жакшыраак болот. 

Кандай максатта? 

Түбөлүктүүлүккө кайталангыс жол менен сүйүү берүү. 

Элчи Пабыл Ыйсанын жолдоочуларына (жөн эле жубайларга эмес) жазгандай: 

12 Жана Теңир силердин бири-бириңерге жана баарына болгон сүйүүңөрдү көбөйтсүн 
жана көбөйтсүн ... (1 Фессалоникалыктар 3:12) 

Эркек болобу, аял болобу, адамдар сүйүү көрсөтүүгө ниеттенген. Баарына болгон сүйүүсүн 
арттыруу түбөлүктүүлүктү жакшыртат. 

Адамдарга эмне болгон? 

Кудай адамдарды биринчи жолу жаратканда, аларга батасын берген (Башталыш 1:28). Ошондой 
эле Ал жараткандын баары (анын ичинде адамдар да) «абдан жакшы» экенин айткан (Башталыш 
1:31). 

Андан тышкары, Ыйык Китепте атайын үйрөтүлгөнүнө көңүл буруңуз: 

29 ... Кудай адамды түз кылып жаратты, Бирок алар көп айла-амалдарды издешти. 
(Насаатчы 7:29) 

Эйден багында Кудай биринчи чыныгы адамдарга — Адам ата менен Обо энеге (Башталыш 3:20) 
аларга чындап керектүү нерселердин баарын берген. 
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Алардын таза жана жагымдуу чөйрөсү, тамак-ашы жана кыла турган иштери болгон (Башталыш 
2:8—24). Алар негизи чындык менен жашашкан. 

Бирок көпчүлүк үчүн табышмак болгон көзгө көрүнбөгөн рух дүйнөсү да бар. Периштелерди 
камтыган кайып чөйрөсү бар. Ыйык Китепте адамдар жаратылганга чейин периштелердин үчтөн 
бир бөлүгү козголоң чыгарып, азыр Шайтан деп аталган душмандын артынан ээрчишкени айтылат 
(Аян 12:4). 

Убакыттын өтүшү менен Шайтан (Аян 12:9) жылан сымал пайда болгон. Андан кийин ал Обо энеге 
Кудайдын аларды кармап турганын айткан (Башталыш 3:1,4—5). 

Жылан Обо энени куулугу менен алдаган (2 Корунттуктарга 11:3). Шайтан Обо энеге Кудайдын 
сөзүнө ишенбөөнү айткан (Башталыш 3:2—4). Ал Обо эненин жеке кумарларына жана 
убаракерчилигине кайрылган жана ал Кудайга баш ийбей, анын ордуна Шайтанды угууну чечкен 
(Башталыш 3:6а). Ал жерде анын күйөөсү Адам Обо эне менен болгон жана ал күнөө кылып, аны 
менен бирге болууну чечкен (Башталыш 3:6б). 

Спекуляциялык кошумча: Адамдын узак жашоосу 

Башталыш китебинин биринчи беш бөлүмүнөн кийин, биз 900 жылдан ашуун жашаган кээ 
бир адамдарды көрөбүз. 

Анда эмне үчүн Адам менен Нух сыяктуу байыркы адамдар мынчалык узак жашашкан? 

Жүйүт тарыхчысы Иосиф Флавий жарым-жартылай мунун себеби, Кудайдын тамак-ашы 
аларга «тууралуу» болгондуктан, ошондой эле аларга алгачкы технологияларды иштеп 
чыгууга убакыт бергени үчүн деп ырастады (Антика китеби 1, 3:9). 

Кыязы, Кудай адамдарга мурдараак өмүр сүрүүгө уруксат бергенинин себеби, алар 
күнөөнүн кесепеттерин жана Кудайдын жолдорунан бөлөк жашоону жакшыраак көрө 
алышы үчүн болгон. Ал кезде, мисалы, булгануунун кесепеттери 21 - кылымдагыдай тез эле 
байкалмак эмес . Андан тышкары, узак өмүр сүрүү аларга адамдар өздөрү кабылып жаткан 
коомдук жана башка көйгөйлөрдү жакшыраак көрүүгө жардам бермек. 

Алар адамдар дүйнөнү жакшыртып ЭМЕС экенин көрүшмөк. Ошондуктан, алар 
тирилгенден кийин (Аян 20:11-12), алар Кудайдын жолуна түшпөөнүн каталарын 
түшүнүшсө жакшы болмок. 

Кийинки муундар Улуу Топон сууну көрүшмөк (бул көптөгөн коомдордун тарыхый 
жазууларында бар), ошондой эле Кудайдын жолу менен жашоонун ордуна, Шайтандын 
жетекчилигине баш ийген адамзаттын терс таасирин көбүрөөк көрүшмөк. 

Кудай кийинки муундардын кыска өмүр сүрүшүн жакшыраак деп чечти, жалпысынан 
айтканда , жана кыска мөөнөткө кыйналышат. Кудайдын планы азапты азайтуу (карагыла. 
Жеремиянын ыйы 3:33). 

Шайтандын жана анын жиндеринин сыры 



19 
 

Бирок алданган Обо эне эле эмес. Жаңы Келишимде «байыркы жылан» «бүт дүйнөнү азгырган 
Ибилис жана Шайтан» деп айтылат (Аян 12:9). 

Ыйса Шайтандын жалганчы жана жалгандын атасы (баштагыч) экенин үйрөткөн (Жакан 8:44). 

Башында Шайтан Люцифер деген ат менен белгилүү болгон (Ышайа 14:12), бул «жарык алып 
жүрүүчү» дегенди билдирет. Ал «керуп» болгон (Жезекиел 28:14). Керуп — бул канаттуу периште, 
анын ролу Кудайдын ырайымдуулук тактысында болуу (Чыгуу 25:18-20; Жезекиел 28:14,16). 

Люцифер негизинен кемчиликсиз (Жезекиел 28:15) жана жагымдуу жандык катары жаратылган 
(Жезекиел 28:17). Бирок ал жеткилеңдик узакка созулган эмес (Жезекиел 28:15). 

Кудай Люциферди жана периштелерди жараткан, бирок, кандайдыр бир мааниде, аларда мүнөз 
калыптанмайынча, алардын жаралышы толук болгон эмес. Эми Кудай мүнөздү дароо эле бир 
түргө киргизе албайт — эгерде Ал ушундай кылса, анда ал «компьютер башкарган» роботтун 
кандайдыр бир түрүн жаратмак. Бул рухий жандыктарга да, адамдарга да тиешелүү. 

Эгер Кудай адилеттүү мүнөздү дароо эле фиат менен жаратса, анда эч кандай мүнөз болмок эмес, 
анткени мүнөз – бул өзүнчө бир заттын, инсандын өзүнүн чындыкты таанып-билүү жана өз 
алдынча кылуу жөндөмү. чечим кабыл алып, туура эместин ордуна туура жолго түшүүнү каалашат. 
Ал эми жаратылган инсан ошол чечимди кабыл алышы керек. Башкача айтканда, инсан болобу, 
адам болобу, периште болобу, өзүнүн жаратуусунда бир бөлүгү бар. 

Бул көпчүлүк үчүн табышмак, анткени муну бир нече адам толук түшүнгөн. 

Библия Эйден багындагы окуяга чейин эле Шайтандын «өз жолдорунда жеткилең» болгондугун 
(Жезекиел 28:11-15а) көрсөтүп турганын, бирок кийин ал текебердикке жана мыйзамсыздыкка 
багынганын жана Кудайга куулганын түшүнгүлө . жер (Жезекиел 28:15б-17; Исаия 14:12-14). Ал 
адилеттүү мүнөздү туура куруунун ордуна, Кудайдын душманы болуп калды (Шайтан душман 
дегенди билдирет). 

Анын козголоңу Башталыш 1:1 биринчи жаратылгандан кийин башаламандык болуп, жер «ээн» 
болуп калганынын бир себеби болгон (ISV, GNB). Ошентип, Кудай андан кийин «жер жүзүн 
жаңыртууга» барган (Забур 103:30), ага «кайра жаратуу» учурунда жасаган нерселерди жасоо да 
камтылган (Башталыш 1:3-31; 2:1-3). 

Эмне үчүн мунун кандайдыр бир мааниси бар? 

Ооба, жаңылануу («кайра жаратуу») Кудай шайтан жок кыла ала турган нерсени оңдой аларын 
көрсөтүп турат. Ыйык Жазмалар Кудайдын келечекте муну кыла турган планы бар экенин көрсөтүп 
турат (мисалы, Элчилер 3:19-21; Исаия 35:1-2). 

Андан ары Ыйык Китепте Люцифердин «жеткилеңдиктин мөөрү, акылмандыкка толгон жана 
сулуулук боюнча жеткилеңдиктин мөөрү» экени айтылат (Жезекиел 28:12). 

Люцифер периштелик жандык катары физикалык ырыскакка муктаж эмес болчу. 



20 
 

Люциферде бардыгы болгон. 

Ошентсе да, ал күнөө кылды (2 Петир 2:4 боюнча кээ бир башка периштелер сыяктуу) жана аны 
менен бирге периштелердин үчтөн бир бөлүгүн жерге тартты (Аян 12:4) (периштелер кийинчерээк 
Кудайдын эли тарабынан соттолот 1 Корунттуктарга 6: 3). 

Люцифер жана анын козголоңу «бардыгы болгон» жандыктар да абалды ого бетер начарлатууга 
аракет кылышы мүмкүн экенин көрсөттү. Кийинчерээк ал «бардыгына ээ болгон» биринчи 
адамдарды да Кудайга каршы чыгууга көндүргөн (Башталыш 3:1—6). 

Демек, бул Кудай адамдарга муктаж болгон нерселердин баарын берсе, жакырчылык болбошу 
үчүн, Кудайга жаккан кулк-мүнөз болбосо, адамдар дагы эле өзүнө жана башкаларга 
кыйынчылыктарды жаратаарын көрсөтүүгө жардам берет. 

Эмне үчүн Кудай Шайтандын азгырылышына жол берет ? 

Шайтандын козголоңу Кудайдын планын жокко чыгардыбы? 

Жок. 

Бирок Ыйык Китепте Шайтандын, «аба күчтөрүнүн төрөсү» (Эфестиктер 2:2) өзүнүн өзүмчүл жана 
тил албастык кабарын таратып жатканы көрсөтүлбөйбү? Ибилис адамзаттын көбүнүн акылын 
«ушул доордун кудайы» катары «сокур кылган» эмеспи (2 Корунттуктарга 4:4)? 

Ооба жана ооба. 

Ыйык Китепте Шайтан Ибилис «бүткүл дүйнөнү алдайт» деп окутпайбы (Аян 12:9)? 

Ооба. 

Анда эмне үчүн Кудай Шайтанга жана анын жин-перилерине адамдарды алдап, жер бетинде 
башка көйгөйлөрдү жаратууга жол берген? 

Мунун бир нече себеби бар. 

Элчи Пабыл биздин убакытты «ушул каардуу доор» деп атаган (Галатиялыктарга 1:4), бул 
келечектеги жакшыраак доорду билдирет. 

Эмне үчүн Шайтан биздин доордо Кудайды четке каккандыктан, анын кандайдыр бир күчкө ээ 
болушуна жол берилген? 

Шайтандын таасири бизге сабак алууга жардам берет жана көп учурда ал болбогондон да 
тезирээк мүнөздү түзүүгө жардам берет. Тезирээк, ошондуктан биз каршылык көрсөтүү аркылуу 
жеңип, адил мүнөздү түзө алабыз, ошондой эле туура эмес жолго түшүүнүн үзүрүн тез көрө 
алабыз. Күнөөгө каршы чыккан сайын рухий жактан күчтүү болосуң. 

Кээде кыйын болсо да, бул тездетүү жалпы азапка алып келет. 
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Келгиле, муну көрсөтүүгө жардам берген бир нече нерселерди карап көрөлү. 

Көмүрдүн бир бөлүгү сыяктуу көмүртекти карап көрөлү. Ал салыштырмалуу оңой ажырап кетиши 
мүмкүн, бирок катуу кысымга кабылганда ал алмазга айланышы мүмкүн — бул табигый заттардын 
эң катуусу. Демек, алсыздар басым аркылуу күчтүү болот. Ыйык Китепте Ыйсанын жолдоочулары 
дүйнөдө алсыз болсо да (1 Корунттуктарга 1:26-29) 1 Корунттуктар 3:12 боюнча тазаланган алтын, 
күмүш же асыл таштар сыяктуу таза болушу керек деп үйрөтөт. 

Андан кийин, сиз көтөрө албаган оор нерсени жеңгиңиз келет деп элестетиңиз. Оор нерсени 
карасаңыз болот, бирок бул аны жылдырбайт. Колуңузду күнүнө жыйырма мүнөт же андан да көп 
бүгсөңүз болот, бул колуңузду бир аз күчтүүрөтүшү мүмкүн, бирок өтө көп эмес, же кандайдыр 
бир өзгөрүү үчүн жылдар жана жылдар талап кылынышы мүмкүн. 

Же сиз көтөрө ала турган оор салмак менен машыгсаңыз болот. Аларды көтөрүү колуңузду 
көтөргөндөн да кыйыныраак болмок. 

Бирок, оордуктарды көтөрүү колуңузду жөн гана ийүүдөн күчтүүрөөк кылбастан, көнүгүүлөрдүн 
бул түрү колуңузга объектти жеңүү үчүн жетиштүү күч алуу үчүн зарыл болгон убакытты кыскартат. 

Эми ойлонуп көрүңүз: 

1962-жылы Виктор менен Милдред Герцел 413 "белгилүү жана өзгөчө таланттуу 
адамдарды" камтыган "Бешик бешиктери" деп аталган ачык изилдөөсүн жарыялашкан. 
Алар мындай улуулукту эмнеге алып келгенин, бул көрүнүктүү адамдардын жашоосунда 
кандай жалпы жип өтүшү мүмкүн экенин түшүнүүгө көп жылдар бою аракет кылышкан. 

Таң калычтуусу, эң көрүнүктүү факты, алардын дээрлик бардыгы, 392, ким болушу үчүн, 
өтө оор тоскоолдуктарды жеңүүгө туура келген. (Holy Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books 
Publisher, 134-бет) 

эмне үчүн шайтан бар экенине кандай тиешеси бар? 

Шайтандын адамзатты азгырууга аракет кылышына жол берүү, негизинен, Кудайдын жардамы 
менен өзүбүздүн кемчиликтерибизди жеңип, адил мүнөздү өрчүтө алуу процессин тездетет 
(Филипиликтер 4:13; Жакып 4:7). Мунун натыйжасы — адамдар тезирээк жана эң аз азап менен 
жеңе алышат (карагыла. Жеремиянын ыйы 3:33; 1 Петир 4:12—13 ; 3 Жакан 2). 

Жана эгер Кудай силерди ушул доордо чакырып жатса, анда ал силердин шайтандын же башка 
кумарлардын азгырылышына жол бербейт (1 Корунттуктарга 10:13). 

Шайтанга жана ар кандай азгырыктарга каршы туруу сени рухий жактан бекемдейт (Жакып 1:12, 
4:7) жана келечекте башкаларга жардам берүүгө жардам берет (кара 1 Жакан 4:21). Шайтан 
силердин Кудайдын сөзүнүн чындыгына ишенишиңерди каалабайт. 

Чындыктын сыры 

Cambridge Dictionary " чындыкты" төмөнкүдөй аныктайт: 
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чындык кырдаал, окуя же адам жөнүндө чыныгы фактылар: 

Чындык - бул чындап так болгон нерсе. Анткен менен философтор, карапайым адамдар жана 
лидерлер эчактан бери эле чындык жөнүндө ойлонуп келишкен. 

Кембридж сөздүгү "формалдуу" чындыкты кантип аныктаарын байкап көрөлү : 

көпчүлүк адамдар туура деп эсептеген чындык же принцип: 

Бирок жогоруда айтылгандар дайыма эле туура боло бербейт. Муну көптөр көптөн бери 
түшүнүшкөн. Ошентсе да, көптөр "формалдуу" чындыкты чындык деп эсептешет жана чыныгы 
чындык сыяктуу абсолюттуктарды кабыл алышпайт. Бирок жекече же жамааттык ишенимдер 
көбүнчө туура эмес. Ыйык Китеп, чынында эле, Кудай жөнүндө эмес, адамдар менен 
кеңешкендерге каршы эскертет (Ышайа 30:1; 65:12б). Күнөө фактор болуп саналат (карагыла. 
Ышайа 59:2а). 

Рим префекти Понтий Пилат Ыйса менен сүйлөшкөндө чындык жөнүндө сураган: 

37 Ошондо Пилат Ага: «Анда сен падышасыңбы?» – деп сурады. 

Ыйса мындай деп жооп берди: «Мени падышамын деп туура айтасың. Мен чындык 
жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн төрөлгөм жана дүйнөгө ушул себептен келдим. Чындыкты 
жактаган ар бир адам Менин үнүмдү угат». 

38 Пилат Ага: «Чындык деген эмне?» – деп сурады. Муну айткандан кийин, ал кайра 
жүйүттөрдүн жанына чыгып, аларга: «Мен Андан эч кандай күнөө таппайм», – деди. 
(Жакан 18:37—38) 

Пилат, сыягы, чындык жөнүндө көптөгөн аргументтерди уккан жана аны эч ким туура аныктай 
албайт деген жыйынтыкка келген. 

Ыйса Пилаттын акыркы суроосуна жооп бербесе да, Пилат жооп күтпөй сыртка чыгып кеткен 
окшойт. Бирок Ыйса чындык жолундагылар Аны угарын айткан. 

Пилатка жолуккандан бир аз мурун Жакан Ыйсанын чындык эмне экенин айтканын жазган: 

17 Аларды Өз чындыгың менен ыйыкта. Сиздин сөзүңүз чындык. (Жакан 17:17) 

Ошондой эле Ыйык Китепте Кудайдын калп айта албастыгы айтылат (Еврейлер 6:18, Тит 1:2).  

Демек, Аллах эмнени айтса да чындык деп жыйынтык чыгарууга болот. 

Эми бул, өзгөчө, Ыйык Китепти чындык деп кабыл алгандар үчүн тегерек ой жүгүртүү катары 
каралат. Бирок, сиз Аллахтын бар экенин жана Анын сөзү чындык экенин далилдегенден кийин 
(жана бизде Кудайдын бар экендиги логикалуубу жана Иса Машаяк экенин далилдеген 
китептерибиз бар), анда Кудайдын Сөзү деген тыянак чыгаруу логикалуу болот. чындыкты баалоо 
үчүн стандарт болуп саналат. 
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Калп - бул чындыкка карама-каршы келген нерсе. Ошондуктан, конфликтте бир нерсе Кудайдын 
шыктандыруусу менен жазылган оригиналдуу сөзү чындыкка дал келбейт, канча адам ага ишенем 
дешет. 

Көптөр «абийирлерине жол көрсөтүшү керек» деп эсептешет. Бирок Кудайдын Руху болбосо, 
дененин акылы чындыкты талап кылгандай баамдай албайт (1 Корунттуктарга 2:14), анткени 
жүрөк абдан жаман болушу мүмкүн (Жеремия 17:9). 

Ыйсанын мындай дегенин да карап көрөлү: 

4 ... «Адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт»,— 
деп жазылган» (Матай 4:4). 

Адамдар Кудай жараткан нерселерден нан өндүрөт. Бирок жашоонун чыныгы жолу — Кудайдын 
сөзүн аткаруу. 

Элчи Пабыл мындай деп жазган: 

13 Ошол себептен биз да Кудайга тынымсыз ыраазычылык билдиребиз, анткени силер 
бизден уккан Кудайдын сөзүн кабыл алып, аны адамдардын сөзү катары эмес, 
чындыгында Кудайдын сөзү катары кабыл алдыңар. ишенгендер силерде иштейт. 14. Бир 
туугандар, силер Ыйса Машайак аркылуу Жүйүт жериндеги Кудайдын Жыйындарынан үлгү 
алдыңар. (1 Тесалоникалыктар 2:13—14а). 

 7 ... чындык сөзү, (2 Корунттуктар 6:7) 

13 Чындык сөзүн, куткарыла турган Жакшы Кабарды уккандан кийин, силер да Ага 
таяндыңар. (Эфестиктер 1:13) 

5 ... асманда силер үчүн коюлган үмүт, бул жөнүндө силер мурун Жакшы Кабардын чындык 
сөзүнөн уккансыңар (Колостуктарга 1:5). 

Чындык көбү үчүн табышмак , анткени көбү Кудайдын чыныгы сөзүнө толук ишенишпейт 
(карагыла. Колоссалыктар 1:5,-6 ,25 -27; 1 Тесалоникалыктарга 2:13) жана жакшы кабардын көбүн 
түшүнүшпөйт. куткаруунун. Көпчүлүк Шайтанга алданып калган башка адамдарга ишенишет (Аян 
12:9). Ыйса мындай деди: 

8 «Бул эл Мага ооздору менен жакындашат, Мени ооздору менен сыйлашат, бирок 
алардын жүрөгү Менден алыс. 9 Алар Мага курулай сыйынышат, Адамдын осуяттарын 
окуулар катары окутуп жатышат. (Матай 15:8-9) 

Кудайдын сөзүнөн башка адамдарга көбүрөөк ишенүү курулай сыйынууга алып барат жана 
адамдарды чындыктан алыстатат. 

Бирок, чындыкты билсе болот. 

Элчи Жакан мындай деп жазган: 



24 
 

31 Ошондо Ыйса Өзүнө ишенген жүйүттөргө: «Эгерде Менин сөзүмдү сактасаңар, чындап 
эле Менин шакирттеримсиңер. 32 Ошондо чындыкты билесиңер, чындык силерди эркин 
кылат». (Жакан 8:31—32) 

46 ... А эгер мен чындыкты айтсам, анда эмне үчүн Мага ишенбейсиңер? 47 Ким Кудайдан 
болсо, ал Кудайдын сөздөрүн угат. Ошондуктан укпай жатасыңар, анткени силер Кудайдан 
эмессиңер. (Жакан 8:46—47) 

37 ... Мен бул дүйнөгө чындыкты күбөлөндүрүү үчүн келдим. Чындыкты жактаган ар бир 
адам Менин үнүмдү угат (Жакан 18:37). 

6 Эгерде биз Аны менен мамилебиз бар деп, караңгылыкта жүрсөк, анда калп айтабыз 
жана чындыкты аткарбайбыз. 7 Бирок Ал жарыкта болгондой эле, биз да жарыкта жүрсөк, 
бири-бирибиз менен мамилебиз бар жана Анын Уулу Ыйса Машайактын каны бизди 
бардык күнөөлөрдөн тазалайт. (1 Жакан 1:6 - 7) 

4 Ким: «Мен Аны билем» деп, Анын осуяттарын аткарбаса, ал жалганчы, анда чындык жок. 
5 Ал эми ким Анын сөзүн аткарса, анда Кудайдын сүйүүсү, чынында эле, анда жеткилең. 
Муну менен биз Анын ичинде экенибизди билебиз. 6 Ким Анын ичинде жашайм десе, ал 
өзү да ошондой жүрүүгө тийиш. (1 Жакан 2:4-6) 

18 Балдарым, сөз менен же тил менен эмес , иш менен жана чындык менен сүйөлү. 19 

Ошондон биз чындыктан экенибизди билебиз жана Анын алдында жүрөгүбүздү 
бекемдейбиз. (1 Жакан 3:18—19) 

3 Анткени бир туугандар келип, силер чындык жолунда жүргөндөй эле, силерде бар 
чындык жөнүндө күбөлөндүргөндө, мен абдан кубандым. 4 Балдарымдын чындык 
жолунда жүргөнүн уккандан өткөн кубанычым жок. (3 Жакан 3-4) 

Ыйык Китепте айтылгандарга карабастан, чындыктын Кудайдын Сөзү болушу менен Кудайга баш 
ийгендер тарабынан жакшыраак түшүнүлүшүнүн ортосундагы байланыш көптөр үчүн табышмак. 

Жакан ошондой эле төмөндөгүлөрдү жазган: 

3 ... Сенин жолдоруң адилеттүү жана туура, оо, ыйыктардын Падышасы! (Аян 15:3) 

жүрүү , чындык боюнча жашагандыктан, чындыкты жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. 

Кудайдын сөзү (Жакан 17:17) менен ыйыкталган Ыйсанын жолдоочулары катары биз «чындык 
сөзүн туура бөлүшүшүбүз» керек (2 Тиметейге 2:15), ошол эле учурда « дүйнөлүк жана куру 
чатакташуудан» качышыбыз керек, анткени бул мындан ары да жамандыкка алып келет. 
Кудайсыздык » (2 Тиметейге 2:16, NASB). Демек, биз дүйнө диндери менен компромисстерден 
качабыз. 

Бирок, көптөгөн эксперттер айткандай, илим Ыйык Китепке карама-каршы келсечи? 
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Ооба, «Кудай чын болсун, бирок ар бир адам жалганчы» (Римдиктерге 3:4). Кудайдын сөзүнө 
ишенгиле. 

Жаңы Келишим убагында да жаңылыштыкты «илим» деп атагандар болгон. Эскертүү: 

20 Тимофей, өзүңө ишенген нерсеңди сакта, уятсыз жана курулай ушак-айың сөздөрдөн 
жана жалган илимдин карама-каршылыгынан кач. 

21 Кээ бирөөлөр ишенимден жаңылып калышты. (1 Тиметей 6:20—21, KJV) 

Ошентип, чындыкка каршы болгон интеллектуалдык лидерлер тарабынан адаштырылып, 
Машайак дегендер болгон. 

Элчи Жакан рухтун жетеги менен жазган: 

26 Бул сөздөрдү мен силерди алдагысы келгендер жөнүндө жаздым. (1 Жакан 2:26) 

Ар кандай илимпоздор алдамчы болушкан жана/же аларда Кудайдын сөзүнө карама-каршы 
келген фактылар бар деп ойлошкон. Алардын туура эмес маалыматына алдырбаңыз. 

Кудай бар (кеңири маалымат алуу үчүн, ccog.org сайтындагы бекер китепти караңыз: Кудайдын 
бар болушу логикага жатабы?) жана чындык үчүн Анын сөзүнө таянууга болот. Ыйык Китепте: « 
Адамга таянган адам» (Жеремия 17:5) деп эскертет. 

Элчи Пабыл Тиметейге кээ бирөөлөр жөнүндө мындай деп жазган: 

7 Дайыма үйрөнүшөт жана эч качан чындыкты тааный алышпайт. 8 Яни менен Ямбрес Мусага 

каршы чыккандай эле , алар да чындыкка каршы чыгышат. 9 Бирок алар мындан ары 

өнүкпөйт, анткени алардын акылсыздыгы баарына айкын болот (2 Тиметейге 3:7-9) . 

Көптөр дайыма чындыкты үйрөнүп, кызыкдармын дешет, бирок көбү чыныгы чындыкка каршы 
турушат. 

Акыр заманда чындыктын азыраак товар болоору пайгамбарлык кылынган: 

12 Ооба, Ыйса Машайак жолунда такыбаа жашоону каалагандардын баары куугунтукка 
кабылышат. 13 Ал эми жаман адамдар менен алдамчылар алданып, алданып, барган сайын 
начарлай беришет. 14 Бирок сен үйрөнгөн жана ынанган нерселериңди кимден 
үйрөнгөнүңдү билесиң ( 2 Тиметейге 3:12-14). 

Эгер сизде «чындык сүйүүсүнө» ( 2 Тесалоникалыктарга 2:10) жетиштүү болсоңуз жана ага ылайык 
иш кылсаңыз, келе жаткан чоң алдамчылыктан ( 2 Тесалоникалыктарга 2:7-12) жана андан 
кутулууга болот. бүт жер жүзүнө келе жаткан коркунучтуу «сыноо сааты» (Аян 3:7—10). 

Эс алуу сыры 

Эс алуу табышмактуу болуп көрүнбөсө да, көптөр үчүн ушундай болуп калды. 
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Ыйык Китепте Кудайдын жетинчи күнгө батасын бергени айтылат (Башталыш 2:2—3). Ыйык 
Китепте Кудайдын адам тандаган башка күнгө батасын бергени айтылбайт. Адамдар «адамдарга 
караганда Кудайга баш ийиши керек» (Элчилер 5:29). 

Кудай адамдарга бир жумалык физикалык тыныгуу берген. Жана ал адамдар сактай алышы үчүн 
кам көрөт (Чыгуу 16:5; Лебилер 25:18-22). 

Көптөр, узак мөөнөттүү келечекте жети күн эмес, алты күн иштөө менен көп нерсеге жетише 
аларына таң калышат. Бирок бул чындык. 

Жана адамдар Ыйык Жазууларды түшүнбөгөндүктөн, бул көпчүлүк үчүн табышмак. 

Кудай Жезекиел пайгамбарга мындай деп жазууну шыктандырган: 

26 Анын ыйык кызмат кылуучулары Менин мыйзамымды бузуп, Менин ыйык 
нерселеримди арамдашты. алар ыйык менен арамды ажыратышкан эмес, таза эмес менен 
тазанын айырмасын билишкен эмес; Алар Менин ишембилеримден көздөрүн 
жашырышты, ошондуктан Мен алардын арасында булгандым. (Жезекиел 22:26) 

Көптөгөн диний жетекчилер Кудайдын мыйзамын бузуп, ишембиге байланыштуу көздөрүн 

жашырышат. Менин ишембилерим жума сайын өтүүчү ишембиге, ошондой эле Кудайдын Ыйык 

күндөрү катары белгилүү болгон жылдык ишембилерге шилтеме болуп саналат. Ишембилик – 

физикалык эс алуу/калыбына келтирүү жана рухий жактан жаңылануу мезгили. 

Жети күндүк жуманын сүрөттөрү, Кудай адамдарга өз ишин аткарууга жана жетинчи күнү эс алууга 

алты күн берген сыяктуу эле, Кудай адамзатка алты «миң жылдык күн» берген (караңыз . Забур 

90:4; 2 Петир 3:8 ) адамзаттын ишин кылгыла, бирок андан кийин миң жылдык Падышалыкта 

«жетинчи миң жылдык күндө» жашоо үчүн (карагыла. Аян 20:4—6). 

6,000/7,000 жылдык планы Жаңы Келишимдеги «акыркы күндөрдө» болуу ( Элчилер 2:14-17 ) 

жөнүндөгү окууларга жакшы дал келет, ал Ыйса жердеги кызматын аяктап жатканда ( Еврейлер 

1:1-2 ) кечикпей башталган . Алты миң жылдын акыркы эки күнү ошол жуманын акыркы күндөрү 

болмок. 

Жүйүттөрдүн салты бул 6000 жылдык идея биринчи жолу Илияс пайгамбардын мектебинде 

үйрөтүлгөн ( Вавилон Талмуд: Синедрион 97a). 

2-кылымдын аягында жана III кылымдын башында грек-рим олуялары менен Иреней сыяктуу 

епископтор (Irenaeus. Adversus ) болгон. haereses , Китеп V, Бөлүм 28:2-3; 29:2) жана Гипполит 

(Hippolytus. On the HexaËmeron , Or Six Days' Work) да 6000-7000 жылды түшүнүп, үйрөткөн, 

ошондой эле жумалык ишемби миң жылдык эс алууну (миң жылдыктын жетинчи жылы) 

чагылдырганын билдирген. 

Бирок 4 - кылымдын императору Константин бийликке келгенден кийин, башка көптөгөн адамдар 

муну үйрөтүүнү токтотушкан. Алгачкы ишенимдер тууралуу көбүрөөк маалыматты ccog.org 

дарегинде онлайн режиминде жеткиликтүү, " Түпнуска католик чиркөөсүнүн ишенимдери " аттуу 

бекер китептен тапса болот . 



27 
 

Грек-рим католиктери 6000 жылдык доктринаны расмий түрдө окутпаса да, Кудай Шайтанга жана 
адамзатка ушул 6000 жылдык доордо жалпы азапты азайтуу жана бардык адамдарды жеткилең 
кылуу процессинин бир бөлүгү болуу үчүн туура эмес жолду тандоого уруксат берди. Аны ким угат 
— же ушул замандабы, же келечектеги замандабы. 

Эмне үчүн 6000 жыл? 

Кыязы, Кудай бул убакыт адамдар үчүн эң жакшы деп эсептеген жашоонун көптөгөн ар кандай 

жолдорун сынап көрүү үчүн жетиштүү болот деп тыянак чыгарган окшойт жана Адам ата менен 

Обо энеден бери бир нече муундар ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Ошентип, миңдеген 

жылдар бою адамдар Накыл сөздөр 14:12 жана 16:25теги : «Адамга туура көрүнгөн жол бар, 

бирок анын аягы — өлүм жолу » деген сөздөр жакшыраак түшүнө алышмак. туура. 

Кудай бул дүйнөнүн ошол 6000 жылдын аягында ушунчалык жаман болоорун билген жана «ошол 

күндөр кыскарбаса, эч ким куткарылмак эмес» (Матай 24:22). 

6 000 жылдан кийин Ыйса кайтып келет, ыйыктар тирилет, планетадагы жашоо сакталат жана 

Кудайдын Падышалыгынын миң жылдык бөлүгү орнотулат (карагыла: Аян 20:4—6). 

Жана бул көпчүлүк үчүн табышмак болуп көрүндү. 

Исаиянын рухунун жетеги менен жазган бир нерсеге көңүл бурсаңар: 

11 Анткени Ал бул элге кекеч ооздору жана башка тил менен сүйлөйт, 12 Ал аларга: “Бул – 

чарчаганды тынчтандыра ала турган эс алуу”, “Бул – сергитүү”; Бирок алар уккан жок. 

(Ышайа 28:11—12) 

Кудай эс алууну убада кылат, бирок «кекеч тилден жана башка тилден» — туура эмес окуулардан 

жана котормо маселелеринен — көбү Кудай ар бир жумага берген сергитерлик эс алууну кабыл 

алышпайт. 

Эврейлердин Жаңы Келишим китебинде эки башка грек сөзү колдонулат жана көбүнчө англис 

тилине «эс алуу» деп которулат. Англис тилине которулган, алар катапауз болуп саналат жана 

sabbatismos . Көптөгөн котормочулар бул эки сөздү тең жаңылыштык менен которгондуктан, көбү 

адашып калган. Саббатизм Еврейлер 4:9да, ал эми катапауз Еврейлер 4:3 сыяктуу жерлерде 

колдонулат. 

Келечектеги «тынч алуу» ( катапауз ) — Кудайдын Падышалыгы — рухий Ысрайыл кире 

тургандыктан (Еврейлер 4:3), алар үчүн ишембилик — азыр ишемби күнүн сактоо (Еврейлер 4:9) 

калды. ). Бул Ыйсанын жолдоочулары Кудайдын Падышалыгынын келечектеги «бейпилдигине» 

кире турганын билдирет, атүгүл алар азыр аны чыдамсыздык менен күткөн жума сайынгы ишемби 

күнүн кармашат. Бул доордо, Кудайдын эли Кудайга окшоп, ошол эле күнү тырышчаактык менен 

эс алышы керек (Еврейлер 4:9-11а), «эч ким тил албастыктын үлгүсүнө түшүп калбашы үчүн» 

(Еврейлер 4:11б). 

Диний окутуучулардын Кудайдын ишембилерине байланыштуу туура эмес котормолорунан жана 

« көздөрүн жашырууларынан» улам, библиялык эс алуу көптөр үчүн табышмак бойдон калууда. 
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Күнөөнүн сыры 

Көптөр күнөө эмне экенин түшүнбөй калышты окшойт. 

Көптөр аны аныктай тургандай иш кылышат. 

Анткен менен күнөөнү адамдар эмес, Кудай аныктайт. 

күнөө деген эмне? 

Ыйык Китепте аны кантип аныктайт: 

4 Ким күнөө кылса, ал мыйзамсыздык кылган болот, күнөө болсо мыйзамсыздык. (1 Жакан 
3:4, NKJV) 

4 Ким күнөө кылса , ал да мыйзамсыздык кылган болот. Ал эми күнөө – мыйзамсыздык. (1 
Жакан 3:4, DRB) 

4 Күнөө кылган ар бир адам мыйзамды бузган болот, ал эми күнөө болсо мыйзамсыздык. 
(1 Жакан 3:4, EOB Жаңы Келишим) 

4 Ким күнөө кылса , мыйзамды да бузган болот, анткени күнөө мыйзамды бузуу болуп 
саналат. (1 Жакан 3:4, KJV) 

Кандай мыйзам? 

Кудайдын мыйзамы, анын Сөзүндө (караңыз. Забур 118:11) жана ага Он осуят кирет (караңыз. 1 
Жакан 2:3-4; Забур 118:172; ошондой эле www. ccog.org, аталышы: Он осуят: Декалог, 
Христиандык жана жырткыч ). 

Эч ким күнөө кылууга мажбурланбаса да, Ыйык Китепте баары күнөө кылганы айтылат 
(Римдиктерге 3:23). 

Эмне үчүн адамдар күнөө кылышат? 

Ооба, Обо эне менен Адамдын күнөө кылганы ошол эле себептен. Алар шайтанга жана/же 
алардын кумарларына алданышкан. 

Шайтан бүт дүйнөнү алдады (Аян 12:9). Ал бүткүл адамзатка таасир этип, алдоо үчүн колунан 
келген бардык жаман ойлорду колдонгон. Шайтан өзүнүн философиясын алыска тараткан 
(Эфестиктер 2:2). 

Маркум евангелист Лерой Неффтин айткандарына көңүл буруңуз: 

Ар бирибиз бул алдамчы бомбалоого кичине кезибизден эле көнгөнбүз. Шайтан бул 
ыкманы туура эмес ойлорду киргизүү үчүн колдонгон жана ал Адам ата менен Обо энеге 
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окшоп, бизди туура эмес чечим чыгарууга таасир этиш үчүн айлана-чөйрөнү жана 
жагдайларды колдонот. 

Биз төрөлгөндө, бизде Кудайга же Анын жеткилең жолуна карата жек көрүү же кастык 
болгон эмес. Биз Кудайдын бар экенин же Анын жашообуз үчүн туура жолу бар экенин 
билген эмеспиз. Бирок убагында биз да Шайтанга окшоп, өзүмчүлдүккө, ач көздүккө жана 
кумарга батып, өзүбүздүн жолубузду кааладык. 

Кичинекей кезибизде, балким, биз Машаяк айткан адамдарга окшош болушубуз мүмкүн 
(Матай 18:3, 4). Алар момун жана үйрөтүүгө мүмкүн болгон - Шайтан жана анын коому али 
толук алданган эмес. … 

Адамзаттын бардык кайгылары, бактысыздыктары, азаптары жана азаптары түздөн-түз 
күнөөнүн — Кудайдын рухий жана физикалык мыйзамдарын бузуунун натыйжасында 
келип чыккан. Бакыт жана толук кандуу жашоо — бул Кудайдын Мыйзамына баш ийүүнүн 
автоматтык натыйжасы. (Neff L. All About Sin. Tomorrow's World Magazine. апрель 1972) 

Ыйса биздин бардык күнөөлөрүбүз үчүн өлгөнү менен, күнөөнүн баасы бар. Ал эми узак 
мөөнөттүү чыгым күнөөкөргө жана адамдын андан да көп жакшылык кылуу мүмкүнчүлүгүнө терс 
таасирин тийгизет. Ошентип, кыл Азыр күнөө кылуу сизге (же башкаларга) жакшы деп ойлобоңуз, 
бирок баары күнөөлөрүнөн сабак алат деп үмүттөнөбүз (караңыз. 2 Петир 2:18-20), аларды 
мойнуна алышат (1 Жакан 1:9) жана алар үчүн өкүнүшөт (1 Жакан 1:9). карагыла. Элчилер 2:37—
38). 

Туура эмес окуулар менен каада-салттардан улам, бул доордо көптөр күнөөлөрдү тааныбайт. 

Элчи Пабыл мындай деп жазган: 

7 Анткени мыйзамсыздыктын сыры иштеп жатат. Ал ортодон чыгып кетмейинче, азыр аны 
кармап турган бирөө гана бар. 8 Ошондон кийин Теңир Ыйса оозунун деми менен жок 
кыла турган мыйзамсыз адам ачылат, 9 Анын келиши Шайтандын аракети боюнча, бардык 
күч менен жана жышаандары менен келет. , жана жалгандын кереметтери менен, 10 жана 
жамандыктын ар кандай алдамчылыгында жок болуп бара жаткандарга, анын ордуна алар 
куткарылуу үчүн чындыктын сүйүүсүн алышкан жок. 11 Ошондон улам, Кудай аларга жалганга ишениш 
үчүн, аларга алдамчылыкты жиберет . (2 Тесалоникалыктар 2:7—12, Береандагы Литерал 
Библия) 

"Мыйзамсыздык сырынын" бир бөлүгү ("Мыйзамсыздык сыры" DRB) көптөргө күнөө жөнүндө бул 
чындык окутулбаганы жана/же Ыйсанын убагындагы фарисейлер сыяктуу Кудайдын 
мыйзамдарынын тегерегинде ой жүгүртүүгө үйрөтүлгөн жана анын ордуна туура эмес салттарды 
кабыл алууга үйрөтүлгөн. (караңыз. Матай 15:1—9). Чындыкты жетиштүү сүйбөгөндөр бул 
доордун акырына жакындаган сайын ырайымсыздык менен алданышат. 

Ыйык Китепте: «Менин сүйүктүү бир туугандарым, алданбагыла»,— деп үйрөтөт (Жакып 1:16). 

Ошентсе да, биз адамдар, өзүбүздү алдаганга (айрыкча, Шайтандын таасири менен) жакынбыз 
жана адашуу тенденцияларыбызды түшүнбөйбүз. 
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Элчи Жакып азгырык жана күнөө жөнүндө төмөндөгүлөрдү түшүндүргөн: 

12 Сыноого чыдаган адам бактылуу; Анткени ал жактырылгандан кийин, Теңир Өзүн 
сүйгөндөргө убада кылган өмүр таажысын алат. 13 Эч ким азгырылып жатканда: «Мени 
Кудай сынап жатат» деп айтпасын; Анткени Кудай жамандык менен сынала албайт, Өзү да 
эч кимди сынабайт. 14 Бирок ар кимиси өз каалоолоруна азгырылып, азгырылат. 15 Ошондо 
каалоо бойго бүтүп, күнөөнү төрөйт. Ал эми күнөө чоңойгондо, өлүмгө алып келет. (Жакып 
1:12—15) 

Азгырыктарга каршы туруу үчүн, андагы туура эмес ойду акылыңыздан чыгарып салуу үчүн, 
акылыңызды жакшы ойлор менен толтуруңуз (Филипиликтер 4:8) жана Кудайга кайрылыңыз. 

Кудай жана Анын Сөзү жөнүндөгү ойлордон артык кандай ойлор бар? Эгер Шайтанга туура каршы 
турсаң, Ыйык Китепте анын качып кетери айтылат (Жакып 4:7). 

Каршылык көрсөтүү рухий жактан күчтүү кылат, ал эми күнөөгө берилип кетүү сени алсыз кылат. 

Күнөө, ишенүүгө даяр болгондор үчүн, биз Кудайга жана Анын жолдоруна муктаж экенибизди 
көрсөтүүгө жардам берет. 

Кудай Шайтандын азгырыгынын, ошондой эле адамдын кумарларынын таасирин түшүнгөн жана 
муну эске алган куткарылуу планын иштеп чыккан (бул тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн, 
акысыз онлайн китебин караңыз: УНИВЕРСАЛДЫК КУТУЛУУ СУНУШТАРЫ. Apokatastasis: Кудай 
мүмкүнбү? Келечекте жоголгондорду сактап калабы? Жүздөгөн аяттарда Кудайдын куткаруу 
планы ачылат ). 
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3.  Дунё динлари нимани ўргатади? 

Ар кандай диндердин жаратуу максаттары жөнүндө өз ишенимдери бар. Андыктан, келгиле, ар 
кандай чыгыш жана батыш диндерин кармангандардын кээ бир билдирүүлөрүн карап көрөлү. 

Бирок адегенде атеисттерди карап көрөлү. Атеисттер адамдарда кандайдыр бир максат бар деп 
ишенишпейт, балким, ырахат алуу же жеке канааттануу. 

Кээ бирөөлөр (өзүн атеист деп эсептеген же эсептебегендер) адамдар азыраак болгондо жакшы 
болмок деп эсептешет: 

Антинатализм – адам өмүрү объективдүү түрдө эч нерсеге арзыбаган жана маанисиз деген 
ишеним. The Guardian түшүндүргөндөй, антинаталисттер адамдын тукум уланышы адамзат 
коомуна (башталышы мындай ой жүгүртүү жолу менен болбошу керек) жана планетага 
негизсиз зыян келтирет деп ырасташат. Мындан тышкары, ата-энелер өздөрүнүн бар 
экенине макул болбогон балдарга бар экенин таңуулоо менен моралдык кылмыш үчүн 
күнөөлүү болушат. … 

антинаталисттер көбүнчө адам өмүрүнүн эч нерсеге арзыбаганына болгон ишеними адам 
өмүрүнө боорукердиктен улам келип чыгат деп ырасташат ... 

антинаталисттер адамзатты анын жок кылынышын камсыз кылуу менен зыяндан коргоону 
каалашат... (Уолш М. Өсүп жаткан "Анти-Наталисттик" кыймыл адамзаттын жок болушуна 
чакырат... Daily Wire, 15-ноябрь, 2019-жыл) 

Негизинен, антинаталисттер адамдар жакшылыкка караганда көбүрөөк зыян келтирет деп 
ишенишет, жашоо кыйын, ошондуктан адамдар бул дүйнөгө көбүрөөк адамдарды алып келбеши 
керек, анткени бул жалпы азап жана азапты күчөтөт. 

Бирок, алар адамдык баалуулук жөнүндө жаңылышат. 

Адамдардын баалуулугу бар. Ал эми азап-кайгы болуп жатканда, адамдар салым кошууга жана 
жардам берүүгө жаралган. Жашоонун мааниси бар. 

Эми, келгиле, индуизм адамзаттын ой-ниети жөнүндө эмне дейт экенин карап көрөлү. 

Маалыматтарга караганда, бир миллиарддан бир аз ашык индустар бар. Мына ошол ишенимдин 
ишенимдери тууралуу маалымат: 

Индуизм боюнча, жашоонун мааниси (максаты) төрт эсе: Дхарма, Арта , Кама жана 
Мокшага жетүү. Биринчи, дхарма, жакшы жана адил иш кылууну билдирет. ... Индуизм 
боюнча жашоонун экинчи мааниси - бул адамдын жашоосунда байлыкка жана гүлдөп-
өнүгүүгө умтулууну билдирген Арта . ...Индустардын жашоосунун үчүнчү максаты – Каманы 
издөө. Жөнөкөй сөз менен айтканда, Кама жашоодон ырахат алуу катары аныктама берсе 
болот. Индуизм боюнча жашоонун төртүнчү жана акыркы мааниси - Мокша, агартуу. 
Жашоонун эң татаал маанисине жетүү үчүн Мокша инсанга бир гана өмүр бою (сейрек) же 
бир нече убакыт талап кылынышы мүмкүн. Бирок ал жашоонун эң маанилүү мааниси 
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болуп эсептелет жана реинкарнациядан кутулуу, өзүн-өзү ишке ашыруу, агартуу же Кудай 
менен биримдик сыяктуу сыйлыктарды сунуш кылат . ( Сивакумар А. Индуизм боюнча 
Жашоонун мааниси, 12-октябрь, 2014-жыл) 

Демек, индуизм чындыгында адил жашоого, бакубат жашоого умтулууга, жашоодон ырахат алууга 
жана агартууга жетишүүгө үйрөтөт, мен уккан бир индустун айтымында, бул да кудайлуулукту 
камтыйт. Бул индустардын ишенимдери Ыйык Китепке дал келиши мүмкүн, бирок алар эмне үчүн 
биринчи кезекте жашоо болушу керек экенин түшүндүрүшпөйт. 

Кабарларга караганда, бир жарым миллиарддан бир аз ашык буддисттер бар. Буддизм индуизмге 
караганда башкача көз карашта: 

Буддизм жашоонун кандайдыр бир туруктуу жана абсолюттук мааниси бар экенин четке 
кагып, жашоону канааттандырарлык эмес (с. дукха) жана боштук (с. сунята) деп 
мүнөздөгөн. Бирок, Будда жашоонун салыштырмалуу мааниси бар экенин мойнуна алган 
жана жашоонун ушул салыштырмалуу жана шарттуу табияты аркылуу биз универсалдуу 
чындыкка жетишип, ишке ашыра алабыз. Будданын сөздөрүнө ылайык, биздин жашообуз 
жана дүйнөбүз көтөрүлүп, кулап турган кубулуштардан башка эч нерсе эмес. Бул 
калыптануу жана бузулуу процесси. (Жашоонун мааниси эмнеде? Buddhanet.net, алынган 
21/03/19) 

Индуизмде көптөгөн кудайлар болсо, буддизмде бир дагы кудай жок. Жана, эгерде Кудай жок 
болсо, анда буддисттер (башка атеисттер сыяктуу) жашоонун абсолюттук мааниси жок деген 
туура. 

Бирок эгер кудайлык Рух Бардыгы бар болсо жана ал бар деген жыйынтыкка келүү логикалык 
жактан туура болсо (ушуну далилдеген маалыматка ээ болуу үчүн ccog.org дарегиндеги биздин 
бекер китепчебизди да караңыз, Кудайдын бар болушу логикалуубу? ), анда ал Кудайдын 
Жаратуучунун чыныгы жана маанилүү ой-ниети бар экенин көбүрөөк түшүнөт. 

Эми буддизм да, индуизм да Карма деген идеяны үйрөтөт. Бул жерде буддист булагы кээ бир 
маалымат болуп саналат: 

Карма моралдык себептүү мыйзам. Карма теориясы буддизмдеги негизги окуу болуп 
саналат. ... Бул дүйнөдө адамдын башына кандайдыр бир себеп менен татыктуу болбогон 
эч нерсе болбойт. … Пали термини Карма түзмө-түз иш-аракет же жасоо дегенди 
билдирет. Психикалык, оозеки же физикалык болобу, кандайдыр бир атайылап аракет 
Карма деп эсептелет. Ал «ой, сөз жана иш» деген сөз айкашына кирген нерселердин 
бардыгын камтыйт. Жалпысынан алганда, бардык жакшы жана жаман иш Карманы түзөт. 
Анын акыркы маанисинде Карма бардык моралдык жана адеп-ахлаксыз эркти билдирет. ( 
Sayadaw M. The Theory of Karma. Buddhanet.net, алынган 07/22/19) 

Ыйык Китепте «Карма» деген термин колдонулбаса да, ал адам эмнени сепсе, ошону оруп 
алаарын үйрөтөт (Галатиялыктарга 6:7—8). Бирок буддизмден айырмаланып, Ыйык Китепти Кудай 
жетектейт деп үйрөтөт ( Накыл сөздөр 16:9 ). Тынчтыктын көбөйүшүнө чек жок (Ышайа 9:7). 
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Азыр болсо, индуизм жана буддизм дүйнөнүн жакшы жер болушун каалаарын белгилей кетүү 
керек. Бирок алар Ыйык Китепте мунун кандай болорун түшүнүшпөйт. 

Буддисттерден айырмаланып, мусулмандар адамдар үчүн ой-ниети бар Кудайдын Жаратканына 
ишенишет. Маалыматтарга караганда, 1,8 миллиард мусулмандар бар. Бул жерде Аллах 
адамдарды эмне үчүн жаратканына байланыштуу бир Ислам көз карашы: 

Биздин денебиз, рухубуз, Кудайга сыйынууга болгон ынталуулугубуз жана жарыгыбыз – 
бул адамдык жеткилеңдикке жетүү үчүн маанилүү каражат катары кызмат кылуу үчүн 
түздөн-түз Кудайдан жиберилген белектер. Ал жеткилеңдик рухтун жандуу сапаттарынан 
жогору турган жактарын өрчүтүүдө, сыйынууга болгон пейилдигибизди ишке ашырууда 
жана нурубузду тазалоодо. Мындай болгондо, адам сулуу бир макулук, демек, илахий 
сүйүүгө ылайыктуу объект болуп калат, анткени пайгамбарыбыз айткан : «Чындыгында, 
Аллах сулуу жана сулуулукту сүйөт». (Шакир А. Курандагы адам. Зайтуна колледжинин 
журналы, 5-июнь, 2018-жыл) 

Азыр Ыйса жеткилеңдик максат болушу керек экенин баса белгилегени менен (Матай 5:48), 
жогоруда айтылгандар Кудай адамдарды эмне үчүн жаратканын чындап түшүндүрбөйт. Бирок 
төмөндөгү исламий булак себепти келтирет: 

Кудай адамды өзүнө кызмат кылуу үчүн жараткан, башкача айтканда, адамдар бир 
Кудайга ишенип, жакшылык кылышы керек. Бул адамдын жашоосунун объектиси. Аллах 
айтат: “Мен адамдарды Мага кулчулук кылуулары үчүн гана жараттым”. (The Winds That 
Scatter, 51:56) (Адамдардын Исламдагы жашоосунун максаты эмнеде? Сингапур 
Мусулмандарынын Биримдиги, 21.03.19 алынган) 

Адамдар жакшылык кылышы керек , бирок жогоруда айтылгандардын көбү Кудай адамдарды 
эмне үчүн жаратканы жөнүндөгү протестанттык көз караштарга окшош, биз аны кийинки карап 
чыгабыз. 

Кээ бир протестанттык көз караштар 

Кудай адамдарды эмне үчүн жогоруда айтылган диндердин ичинде жаратканы тууралуу ар 
кандай көз караштар бар. 

Протестанттар арасында да ушундай. 

Кабарларга караганда, 800 миллиондон бир аз ашык протестанттар бар жана алар көптөгөн 
конфессиялар, министрликтер жана секталар боюнча бөлүнгөн (эскертүү: Кудайдын Улануучу 
Чиркөөсү ПРОТЕСТАНТ ЭМЕС — эмне үчүн чоо-жайы биздин бекер онлайн китептерибизде: The 
Continuing History of the Continuing History) Кудайдын чиркөөсү жана куткарылуу үмүтү: Кудайдын 
уланып жаткан чиркөөсү протестантизмден эмнеси менен айырмаланат ). 

Бирок, протестанттардын ар түрдүүлүгүнө карабастан, Кудай эмне үчүн бир нерсени жаратканы 
жөнүндө кээ бир жалпы макулдашуулар бар окшойт. 

Кудай адамдарды эмне үчүн жаратканы жөнүндөгү бир протестанттык көз карашка көңүл буруңуз: 
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Кудай адамдарды эмне үчүн жараткан? 

Ал өзүн даңктоо үчүн ушундай кылган. Кудай бизди өзү сыяктуу жашоо жана 
мамилелерден ырахат алуу үчүн жараткан. Ыйса: «Мен муну силерге менин кубанычым 
силерде болсун жана силердин кубанычтарыңар толук болсун деп айттым»,— деген 
(Жакан 15:11). ... 

Кудайды даңктоо, башкача айтканда, Аны даңазалоо, көтөрүү, аны даңктоо, Анын 
урматтуулугу жөнүндө ой жүгүртүү – бул биздин жашоодогу максатыбыз. (Белл С. Джош 
МакДауэлл министрлиги. 2016-жылдын 11-апрелинде жарыяланган) 

Биз CCOG менен макул болбойбуз. Кудай бизди жараткан эмес, анткени Ал Өзүн даңктоо үчүн 
адамдарга муктаж болгон кандайдыр бир напсиге негизделген рухий жандык. Ошондой эле 
Кудайды даңктоо адамдын жашоосунун максаты эмес. Бирок Кудай кубанычты арттыргысы 
келгени чын. 

Бул жерде дагы бир, бир аз окшош протестант жообу: 

Кудай биринчи кезекте эмне үчүн жараткан? Ал зериккенби? Ал жалгыз болгонбу? Эмне 
үчүн Кудай адамдарды жаратуу кыйынчылыгын башынан өткөргөн? 

Ыйык Китепте Кудайдын ааламга болгон эң негизги максаты — Анын даңкын ачып берүү 
экени айтылат. Ыйык Китепте Кудайдын адамзатка болгон акыркы ой-ниети Анын сүйүүсүн 
ачып берүү экени айтылат. (Кудай зериккенби? Кудай министрликтери жөнүндө, 21.03.19 
алынган) 

Ооба, бул бир аз жакыныраак, анткени сүйүү анын бир бөлүгү, бирок дагы бир жолу, Кудай 
бардыгын өзүнүн напсисинин сылап-сыйпашына муктаж болгондуктан жараткан деген мааниде. 
Кудай бекер эмес жана ага муктаж эмес. 

Бул жерде дагы эки протестанттын көз караштары: 

Кудай дүйнөнү эмне үчүн жараткан? 

Бүтүндөй Ыйык Китепте күн күркүрөгөндөй жаңырган кыска жооп: Кудай дүйнөнү өзүнүн 
даңкы үчүн жараткан . (Пайпер Дж. 22-сентябрь, 2012-жыл. 
https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world 01/16/19 жеткиликтүү) 

Кудай эмне үчүн жараткан? 

Кудай өзүнүн ичиндеги кандайдыр бир чектөөлөрдөн улам жараткан эмес. Тескерисинче, 
Өзүнүн даңкын Өзүнүн жаратылган макулуктарынын ырахатына тартуу үчүн жана алар 
Анын улуулугун жарыя кылышы үчүн баарын жоктон жараткан. (Lawson J. Ligonier 
Ministries, 3-июль, 2017-жыл) 

Дагы экөө Кудай нерселерди өзүнүн жеке даңкы үчүн жараткан деп ырасташат. 
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Ошентип, протестанттык (анын ичинде баптист) булактары да макул болушат. Бирок биз CCOGде 
алар Кудайдын планынын сырын чындап түшүнөт деп ишенбейбиз. 

Рим-католик чиркөөсүнүн жана Жахабанын Күбөлөрүнүн көз караштары 

Рим-католиктери жөнүндө эмне айтууга болот? 

Католик чиркөөсүнүн катехизми үйрөтөт: 

293 Ыйык Жазуу жана салт бул негизги чындыкты үйрөтүүнү жана даңазалоону токтотпойт: 
«Дүйнө Кудайдын даңкы үчүн жаратылган». 134 Сент-Бонавентюра Кудай бардык нерсени 
«Анын даңкын көтөрүү үчүн эмес, аны көрсөтүү жана билдирүү үчүн» жаратканын 
түшүндүрөт, 135 Анткени Кудайдын жаратуу үчүн анын сүйүүсүнөн жана жакшылыгынан 
башка эч кандай себеби жок: «Жаратылуулар качан пайда болгон? сүйүүнүн ачкычы анын 
колун ачты». 136 Биринчи Ватикан Кеңеши мындай деп түшүндүрөт: 

Бул жалгыз, чыныгы Кудай, өзүнүн жакшылыгын жана «кудуреттүү кудуретин» өзүнүн 
ырайымдуулугун арттыруу үчүн же кемчиликсиздикке жетүү үчүн эмес, бул 
кемчиликсиздикти макулуктарга берген пайдалары аркылуу, кеңеш берүү эркиндиги 
менен көрсөтүү үчүн. «жана замандын башынан бери жандыктардын, рухий жана денелик 
түзүлүштөр жоктон жаралган. . . ” 137 

294 Кудайдын даңкы бул көрүнүштү ишке ашырууда жана анын жакшылыгын билдирүүдө 
турат, ал үчүн дүйнө жаратылган. Кудай бизди «Өзүнүн эркине ылайык, Анын даңктуу 
ырайымын даңктоо үчүн Ыйса Машайак аркылуу Анын уулдары болсун» деп жаратты , 
138 анткени «Кудайдын даңкы тирүү адам; анын үстүнө адамдын жашоосу – бул Кудайдын 
көрүнүшү: эгерде Кудайдын жаратуу аркылуу ачылышы жер бетинде жашаган бардык 
жандыктар үчүн өмүргө ээ болсо, анда Атанын Сөзүнүн көрүнүшү Кудайды көргөндөр үчүн 
өмүргө ээ болот». 139 Жаратылыштын түпкү максаты – «бардык нерсенин Жаратуучусу 
болгон Кудай акыры «бардыгы ичинде» болушу мүмкүн, ошону менен бир эле учурда 
өзүнүн даңкын жана биздин даңкыбызды камсыз кылуу. 

Эми, сүйүү жөнүндө сөз кылынгандыктан, жогоруда айтылгандар кээ бир башка булактарга 
караганда жакыныраак, бирок ал жетиштүү түрдө толук эмес, анткени маанилүү бир себепти 
калтырган. 

Маркум кардинал Джон Генри Ньюман төмөндөгүлөрдү жазганда жакындап калды: 

Мен бир нерсе кылуу үчүн же башка эч ким жаратылбаган нерсе болуу үчүн жаралганмын. 
Кудайдын кеңештеринде, Кудайдын дүйнөсүндө менин ордум бар, аны эч кимде жок... 
Эгер, чындап эле, мен ийгиликсиз болсом, анда Ал таштарды Ыбрайымдын балдары 
кылгандай, башканы көтөрө алат. Бирок бул улуу ишке менин да салымым бар... Ал мени 
бекер жараткан жок. (Newman JH. Meditations and Devotions of the Late Cardinal Newman. 
Longmans, Green, 1903, p. 301) 
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Жогоруда айтылгандар негизинен туура, бирок ал дагы эле толук эмес. Кээ бир протестанттар да 
Кудайдын түбөлүктүүлүктө өзүнүн ыйыктары үчүн иши болорун түшүнүшөт, бирок алар эмне үчүн 
же эмне үчүн иштээри жөнүндө бүдөмүк болушат. 

Эми бул жерде Жахабанын Күбөлөрү Ыйык Китептин онлайн окууларынын 2.3-сабагында Кудай 
адамдарды эмне үчүн жараткан ? : 

Жахаба адамдарды жер бетинде түбөлүк өмүр сүрүшү жана аны мээримдүү Атасы катары 
билиши үчүн жараткан. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 16.01. 19) 

... эмне үчүн жер бар? ... Ал адамдар үчүн кооз үй болуу үчүн жаратылган 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- түзүү-адам-максаты/#85 01/16/19 жеткиликтүү). 

1. Кудай жерди адамдардын түбөлүк үйү болушу үчүн жараткан 
2. Кудай адамдарды өзүнүн мээримдүү жетекчилиги астында түбөлүк жашашы үчүн 
жараткан. Ал бул максатын ишке ашырат (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-
lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

Кудай жерди адамдардын үйү болушу үчүн жаратканы жана туура түрдө тобо кылып, Ыйсаны 
кабыл алгандарга түбөлүк өмүр берери чын болсо да, бул Кудай адамдарды ЭМНЕ ЭМНЕ үчүн эң 
биринчи жаратканын түшүндүрбөйт. 

The Beatific Vision 

Кээ бирөөлөр түбөлүктүүлүк биринчи кезекте Кудайдын жүзүн кароо менен өтөт деп ойлошот. Бул 
"Сулуу көрүнүш" деп аталат. 

Ыйык Китеп Кудайдын жүзүн түбөлүккө көрүүгө болорун үйрөтсө (Забур 41:12), кээ бирөөлөр 
«Ыйык аян» Ыйсанын жолдоочуларынын сыйлыгы жана жаратуу максаты катары окутулат. 

New World Encyclopedia муну мындайча сүрөттөйт: 

Beatific көрүнүш - католик теологиясындагы термин, ал асманда жашагандар ээ болгон 
Кудайды түздөн-түз кабылдап, эң жогорку бакытты же баталуулукту тартуулайт. Бул көз 
карашта, адамдардын тирүү кезинде Кудайды түшүнүүсү сөзсүз түрдө кыйыр (арачылык), 
ал эми Beatific көрүнүш түз (дароо) болот. ... 

Фома Аквинский "Бетификалык көрүнүш" адамдын физикалык өлүмдөн кийинки 
жашоосунун түпкү максаты катары түшүндүргөн. Аквинскийдин Асмандагы Кудайды көрүү 
жөнүндөгү формулировкасы Платондун Физикалык денеде дагы эле мүмкүн эмес 
формалар дүйнөсүндөгү Жакшылыкты көрүү жөнүндөгү сыпаттамасы менен параллелдүү. 
... 
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Платондун философиясы Республика китебинин 7-китебинде (514a-520a) кездешкен 
Үңкүрдүн аллегориясында Сократтын мүнөзү аркылуу айтылган «Бетификалык көрүнүш» 
түшүнүгүнө ишара кылат: 

Менин оюмча, илим дүйнөсүндө жакшылык (Жакшылык) идеясы эң акыркы болуп 
чыгат жана аракет менен гана көрүнөт; жана көрүнүп турганда, ошондой эле 
бардык сулуу жана туура нерселердин универсалдуу автору, жарыктын ата-энеси 
жана бул көзгө көрүнгөн дүйнөдө жарыктын кожоюну жана интеллектуалдык 
акылдын жана чындыктын дароо булагы болуп саналат (517b ,c ) . 

Платон үчүн, Жакшылык христиан теологиясында Кудайга дал келет. ... 

Ыйык Кипр Карфаген (үчүнчү кылым) Асман Падышачылыгында Кудайды көргөн 
куткарылуу жөнүндө мындай деп жазган: 

Сенин даңкың жана бакытың кандай улуу болот, Кудайды көрүүгө уруксат алуу 
үчүн, Теңириң жана Кудайың Машайак менен куткарылуунун кубанычын жана 
түбөлүк жарыкты бөлүшүү урматына ээ болуу... Асман Падышачылыгында адил 
адамдар менен бирге өлбөстүктүн кубанычынан ырахат алуу. жана Кудайдын 
достору. ... 

13-кылымда философ-теолог Фома Аквинский өзүнүн устаты Альберт Магнусту ээрчип, 
адам жашоосунун түпкү максаты өлгөндөн кийин Кудайдын маңызын интеллектуалдык 
Beatific аянынан турат деп сүрөттөгөн. Аквинскийдин ою боюнча, Аруулуу көрүнүш 
ишенимден да, акылдан да жогору турат. ... 

Индус жана буддист ой-пикири көптөн бери самадхинин тажрыйбасы жөнүндө айтып 
келишет, анда жан денеде турганда кудайлык менен биримдикти табат. Исламдагы 
мистикалык салт түзмө-түз Кудайдын көзү менен көрүү жөнүндө айтылат: «Мен аны 
сүйсөм, мен анын угуусумун, ал аркылуу угат; жана анын көз карашы, аны көргөнү; урган 
колу; жана баскан буту» (Ан-Навави 38-хадиси). 

Джордж Фокс жана башка алгачкы квакерлер Кудайдын түздөн-түз тажрыйбасы 
ортомчулуксуз бардык адамдар үчүн жеткиликтүү деп эсептешкен. (Beatific Vision. New 
World Encyclopedia, 2013. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision 
жеткиликтүү 04/16/19) 

Эскертүү: Ыйык Китепте Кудайдын жерге түшөрү айкын көрүнүп турат (Аян 21:1-3), демек, Ыйык 

Жазмада асмандагы жагымдуу көрүнүштү жокко чыгарат. 

Лютерандык этика журналынын редактору мындай деп жазган: 

Бирок Кудайдын адамзатка болгон ой-ниетинин түпкү максаты ыйыкталуунун 

эсхатологиялык түшүнүгү аркылуу жаркырап турат, мында бизге ыйыктыктын кооз 

көрүнүшү жана түбөлүктүүлүктө Кудай менен толук баарлашуу убада кылынган. (Santos C. 

Editor's Introduction: Lutherans and Sanctification. © Сентябрь/Октябрь 2017. Лютерандык 

этика журналы, 17-том, 5-саны) 
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Сулуу көрүнүшүнө ишенген көптөгөн протестанттар бул көрүнүш физикалык эмес, рухий көрүнүш 
деген көз карашка ыкташат (мисалы, Ортлунд Г. Эмне үчүн биз Beatific көрүнүшүн туура эмес 
түшүнөбүз. Ожайдын биринчи баптист чиркөөсү, 26-сентябрь, 2018-жыл). 

Куттуу көрүнүштүн версияларын акыркы максат катары кабыл алгандар Кудайды көрүү аларды 
Анын же өздөрүнүн бактылуулугуна толтурат деп ойлошот. 

Бул жерде бир кездеги Кудайдын чиркөөсүнүн жазуучусунун бул көрүнүшкө карама-каршы көз 
карашы: 

Эгерде түбөлүктүүлүк Кудайдын жүзүн ырахаттанып кароо менен өткөрүлсө, же биздин ар 
бир тилегибиз дароо аткарыла турган болсо - көптөгөн диндер үйрөткөндөй - бир нече 
айдан кийин (же бир нече октиллион жылдан кийин, бул чындап маанилүү эмес), жашоо 
кызыксыз болуп калат. . Ал эми жашоо кызыксыз болуп калганда, ал оорулуу жана 
коркунучтуу болуп калат. Анткени алдыда тажауунун түгөнгүс түбөлүктүүлүгүнөн башка эч 
нерсе калмак эмес – өлүм менен кутулуунун эң сонун, бирок мүмкүн эмес жолу (Лука 
20:35-38 кара). Бул, чынында эле, акыркы кыйноо болмок. 

Бирок биздин Түбөлүк Атабызда жакшыраак идея бар. Ал түбөлүктүүлүк бара-бара 
кызыксыз боло турган планды иштеп чыккан. Бирок, канчалык укмуштуудай көрүнсө да, 
түбөлүктүүлүк бара-бара кызыктуу, жаркыраган жана ар бир эондун артынан ырахаттуу 
болуп өсөт. (Kuhn RL. The God Family - Part Three: To Inhabit Eternality. Good News, July 1974) 

Ооба, Кудай Өзү кылганын түбөлүктүүлүк жакшыраак болушу үчүн жараткан. Кудайдын өлгөн 
чиркөөсүнүн жазуучусунун бир нерсесине көңүл буруңуз: 

Бул дүйнөнү жараткан Кудай муну бир план менен жасады. Бул план дүйнөдөгү бир 
негизги диндин үмүтсүз Нирванасы болгон эмес, ал сиз түбөлүккө эч кандай түйшүксүз 
улуу бүт нерсенин аң-сезимсиз бөлүгү болуп каласыз, анткени сизде түбөлүккө жеке аң-
сезим жок. Оазистеги эки курма дарагынын ортосуна илинген гамакта уктап калуу, 
түбөлүктүү эрке кыздардын тамактануусу эмес, Аллахтын жолдоочулары убадасына бекем 
болушат. Бул протестанттык топтордун көпчүлүгүнүн убадасы сыяктуу, бул алтын көчөдө 
алтын тапочкалар менен басып жүрүү эмес, арфада чертип жүрүү эмес. Бул, албетте, 
католиктик ишенимди кармангандарга берилген убада сыяктуу, акыры Кудайдын жүзүн 
карап, сонун көрүнүштү (эмне болсо да) баалай алам деген убада эмес: Баарын жараткан 
Кудай сунуш кылган нерсе сени Анын үй-бүлөсүнө алып кел. Кудай Кудай болгон сыяктуу 
Кудай болуу! Эвфемисттик мааниде Кудай болуу үчүн эмес, биз баарыбыз Кудай менен 
бир тууганбыз, биздин атактуу Атабыз, бирок Анын кудайлык табиятын толугу менен 
бөлүшүү. … 

Кудайдын чыныгы планы ишке ашат. Ал өзүнүн үй-бүлөлүк Падышалыгы жөнүндө анын 
кеңейиши эч качан бүтпөй турганын айтат. Анын планы – ага окшош, өзүн-өзү калыбына 
келтирүүчү, түбөлүктүү рухий жашоодон куралган, ага окшош уул-кыздарды кошууну 
улантуу! Мына ошондуктан Аллахтын алдына койгон максаты ал да эч качан ишке ашыра 
албаган үмүт. Түбөлүктүү, түбөлүктүү, түбөлүктүү үй-бүлөнү түзүп, Ал буга чейин жараткан 
улуу жаратуудан ырахат алуу жана башкаруу үчүн - жана сиз жана менин келечектеги 
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жаратууларга чексиз катышуубуз үчүн. Жашоого түбөлүк негиз берген бош, практикалык, 
кызыктуу, татаал, үзгүлтүксүз план. 

Ал планда эч кандай зеригүү жок. Эч качан кызыгууңуз түгөнбөйт. Түбөлүк эч нерсе кылбай 
турган кандайдыр бир руханий жер жөнүндө мифтик, диний угулган папкалык жок, бирок 
түбөлүктүү түзүү, башкаруу иши! көрүнгөн пайда менен көйгөйлөрдү чечүү. ... Ал сени 
тирилтүүгө кудурети жетет ... (Hill DJ. What the World Needs Now Is...HOPE. Plain Truth, 
февраль 1979) 

Кудайдын кеч лидеринин бир нерсеге көңүл буруңуз: 

"Адам өлсө, кайра жашайбы?" (Аюб 14:14). Бул ҮМҮТ учуру болушу керек, анткени БУЛ 
ДҮЙНӨ өлсө дагы - жана ал өлөт - жаңы жана жакшы дүйнөнүн ТИРИЛҮҮСҮН ээрчип 
келет - ТЫНЧтыкта дүйнө - канааттануу, бакыт, молчулук, КУБАНЫЧ дүйнөсү! Кудайым 
түшүнүүгө жардам берсин! Жөн гана үзгүлтүксүз жашоо эмес, толук, бактылуу, кызыктуу, 
МОЛ жашоо! Ооба - жана бул БҮТ ТҮБӨЛҮК! (Армстронг HW. Тирилүүнүн максаты эмнеде? 
Жакшы кабар, 1982-жыл) 

Көптөр Ыйык Жазманы толук түшүнбөгөндүктөн, алар Кудайдын планына толугу менен дал 
келбеген, кереметтүү аянды үйрөтүү сыяктуу көз караштарды жайылтышкан. 

Биз Кудайга көз чаптырсак, түбөлүктүүлүктү жакшыртпайт. Ал бизге түбөлүк батасын берип жатса 
да, аны сөзсүз аткарат (карагыла: Забур 72:17—19). 

Бардык нерселер Ыйса үчүн жаратылган 

Жаңы Келишим муну Ыйсага жана жаратууга байланыштуу үйрөтөт: 

15 Ал – көзгө көрүнбөгөн Кудайдын бейнеси, бардык жаратылгандардын туну. 16 Анткени 
асмандагы жана жердеги, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерселердин баары, тактылар 
же бийликтер, бийликтер же бийликтер Ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе Ал аркылуу 
жана Ал үчүн жаратылган. Колосалыктар 1:15—16) 

2 ... Анын Уулу, Ал бардык нерсенин мураскору кылып дайындаган, ал аркылуу дүйнөлөрдү 
да жараткан; 3 Ал Анын даңкынын жарыгы жана Өзүнүн бейнеси болгон жана бардыгын 
Анын кудуретин сөзү менен колдойт (Еврейлер 1:2-3). 

Эми биз жөн гана Ыйсаны түбөлүккө кароо үчүн жаратылганбызбы? 

Жок. 

Ыйсанын эмне үчүн келгенин айтканына көңүл бургула: 

10 ... Мен алар өмүргө ээ болушу үчүн, жана алар өмүргө көбүрөөк ээ болуш үчүн келдим. 
(Жакан 10:10) 
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«Өмүргө» ээ болуу жана ага «көпчүлүк» ээ болуу менен, Ыйса биз түбөлүктүү жашообуз жакшы 
болушу үчүн жана түбөлүктүүлүктү жакшыртууга жардам беришибиз үчүн келгендигин үйрөтүүдө. 

Кудай адамдарды түбөлүккө Ага карап турушу үчүн жараткан эмес. 
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4.  Нима Учун Худо Азоб-Уқубатларга Йўл Қўяди? 

Эгерде Ыйса биз «көп жашоого» ээ болушубуз үчүн келсе (Жакан 10:10), Кудай азап-кайгыга жол 
береби? 

Ооба. 

Мунун максаты барбы? 

Ооба. 

31 Анткени Теңир түбөлүккө таштабайт. 32 Кайгырса да, Өзүнүн көп ырайымы боюнча 
боорукердик көрсөтөт. 33 Анткени Ал өз каалоосу менен кыйнабайт , Адам баласын капа 
кылбайт. (Жер 3:31—33) 

Байкасаңар, Кудай бизди өз каалоосу менен кыйнабайт жана капа кылбайт. Ал биздин жакшы иш 
кылышыбызды каалайт (3 Жакан 2). 

Адептүү адамдарда жаман көрүнүштөр болот. 

Ыйса эч качан күнөө кылган эмес (Еврейлер 4:15), бирок биз үчүн азап тарткан (1 Петир 2:21). 
Жана «Ал Уулу болсо да, азап чегип, тил алчаактыкка үйрөнгөн» (Еврейлер 5:8). 

Эмне үчүн Кудай адамдардын азап чегишине жол берип жатат? 

Мунун бир нече себеби бар. Алардын бири күнөөлөрүбүздүн жазасы/натыйжасы катары бизди 
күнөө кылбоого жана Кудайга кайрылууга үндөйт (Жер 3:39-40; Лебилер 26:18). Ошондой эле, биз 
Ыйык Китепте Кудайдын бизди биздин мыйзамсыздыгыбыздан азыраак жазалай турганын 
үйрөтөрүн түшүнүшүбүз керек (кара. Эзра 9:13; Аюб 11:6). Азыр, жок дегенде, Ыйык Китептин 
ошол бөлүктөрүнө ишенген адамдар да муну түшүнүшөт. 

Бирок, дагы бир татаал, себеби бар. 

Апостол Пабыл: «Жаратылыш өз каалоосу менен эмес, аны үмүт менен баш ийдирген үчүн 
убаракерчиликке дуушар болгон» деп айткан (Римдиктерге 8:20). Ал ошондой эле мындай деп 
жазган: 

16 Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Сырткы адамыбыз жок болуп баратса да, 
ички адамыбыз күндөн күнгө жаңыланып жатат. 17 Анткени биздин жеңил азапыбыз бир аз 
убакытка болсо да, биз үчүн андан да чоң жана түбөлүктүү даңктын салмагын көрсөтүп 
жатат, 18 биз көрүнгөн нерселерге эмес, көрүнбөгөн нерселерге карайбыз. Анткени 
көрүнгөн нерселер убактылуу, ал эми көрүнбөгөндөр түбөлүктүү. (2 Корунттуктар 4:16—18) 

Адамдар тазалануу процессинде, анын ичинде кайгы менен азап да бар, бирок үмүт бар. Бул 
доордо чакырылбагандар бир жол менен тазаланат (Ышайа 48:10; Жеремия 9:7), ал эми 
чакырылгандар күмүш жана/же алтын сыяктуу тазаланып, тазаланышы керек (Захария 13:9; Забур 
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66:10; Даниел 13:9). 11:35, 12:10; 1 Петир 1:7; карагыла: Аян 3:18). Демек, бул доордо «оттуу» 
сыноолор бар (1 Петир 1:7; 4:12). 

Эмне жакшыраак болот деген үмүт бар: 

9 Бирок, сүйүктүү бир туугандар, биз ушинтип айтып жатканыбыз менен, силер жөнүндө 
жакшыраак нерселерге, куткарылуу менен коштолгон нерселерге ишенебиз. 10 Анткени 
Кудай ыйыктарга кызмат кылып, кызмат кылып, Анын ысмына көрсөткөн сүйүүңөрдү жана 
эмгегиңди унутуп койгону үчүн адилетсиз эмес. 11 Ар бириңер акырына чейин үмүткө толук 
ишенүү үчүн, 12 жалкоо болбогула, ишеним жана чыдамкайлык аркылуу убадаларды 
мурастап алгандардан үлгү алышыңды каалайбыз. (Еврейлер 6:9—12) 

Андыктан биз чыдамкай болушубуз жана Кудайдын жолдору «жакшы нерселерге» алып келерине 
ишенишибиз керек. 

Азап-кайгыга чыдамкайлык менен туруштук берүү – сүйүүнүн белгиси: 

4 Сүйүү чыдамкай, боорукер, сүйүү көрө албастык кылбайт, сүйүү өзүн мактанбайт, 
менменсинбейт, 5 жаман иш кылбайт, өз кызыкчылыгын көздөбөйт, ачууланбайт, 
жамандык көрсөтпөйт, 6 адилетсиздикке сүйүнбөйт, чындыкка кубанат; ал баарын көтөрөт, 
7 баарына ишенет, баарына үмүттөнөт, баарына чыдайт. 8 Сүйүү эч качан өчпөйт; (1 
Корунттуктар 13:4—8, Литералдык стандарттык версия) 

Сүйүү деп которулган грек сөзү «агапе» деп которулат — сүйүүнүн бул түрү чындыкка кубанат 
жана баарын көтөрөт. Чыныгы сүйүүнүн сыры - сүйүүнүн өнүгүшүнө азап тартуу болушу мүмкүн. 
Чыныгы сүйүү өчпөйт. 

Кээде адамдар жакшылык кылганы үчүн кыйналышат: 

17 Анткени Кудайдын каалоосу болсо , жамандык кылгандан көрө, жакшылык үчүн азап 
тарткан жакшы. (1 Петир 3:17) 

Көңүл буруңуз, жогоруда айтылгандар өзүбүздүн башыбызга азап тартууну Кудайдын эрки деп 
АЙТПАЙТ. Кудайдын жолдору биздин жолдорубуздан жогору ( Ышайа 55:8-9 ) жана сүйүүнүн 
аспектилери Кудайдын планында сыр болуп саналат (Эфестиктер 5:25-32). 

Эми, Ыйык Китепте бизди тарткан азап-кайгыдан пайда боло турганы айкын: 

3 Күлкүдөн кайгы артык, Анткени кайгылуу жүздөн жүрөк жакшырат. 4 Акылдуулардын 
жүрөгү кайгы үйүндө, ал эми акылсыздардын жүрөгү шаттыктын үйүндө. (Насаатчы 7:3—4) 

16 Рухтун өзү биздин рухубуз менен бирге күбөлөндүрүп, биз Кудайдын балдары 
экенибизге күбөлөндүрөт. 17 Эгерде биз балдар болсок, анда биз да мурасчыларбыз — 
чындап эле, Кудайдын мурасчыларыбыз жана Машайак менен бирге мураскорбуз — эгер 
чындап эле Аны менен бирге азап чегип жатсак, аны менен бирге даңкталышыбыз үчүн. 
(Римдиктерге 8:16—17, AFV) 
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18 Неге тюгюл менимче, бу заманны азаплары бизде ачыкълана тургъан дагъы бла 
тенглешдирирге лайыкъсыз . (Римдиктер 8:18) 

12 Сүйүктүүлөрүм, силерди сынай турган оттуу сыноону башыңарды кызыктай болгон 
нерседей кызык деп ойлобогула. 13 Бирок Машайактын азап чегип жатканына жараша 
кубангыла, Анын даңкы ачылганда, силер да чексиз кубаныч менен кубанасыңар. (1 Петир 
4:12—13) 

11 Уулум, Теңирдин жазалоосун баркка алба, Анын оңдоп-түзөөсүнө жийиркенбе. 12 Теңир 
кимди сүйсө, ал атасын жакшы көргөн уулун оңдойт. (Накыл сөздөр 3:11—12) 

5 Уулдарың жөнүндө: «Уулум, Теңирдин жазалоосун барк алба, Анын ашкерелегенинде 
көңүлүң чөкпө. 6 Теңир кимди сүйсө, ошону жазалайт, кабыл алган уулунун баарын 
жазалайт». 

7 Эгер жазалоого чыдасаңар, анда Кудай сага уулдардай мамиле кылат. Атасы 
тарбиялабаган кайсы баласы бар? 8 Эгерде силердин жазалоосуз болсоңор, анда 
бардыгыңар катышуучу болсо, анда силер балдар эмессиңер. 9 Андан сырткары, бизди 
оңдогон адам аталарыбыз бар жана биз аларды урматтадык. Биз рухтардын Атасына 
көбүрөөк баш ийип, жашай бербейбизби? 10 Анткени алар бизди жакшы көргөндөй бир 
нече күн жазалашты, бирок Ал биздин пайдабыз үчүн, Анын ыйыктыгына шерик 
болушубуз үчүн. 11 Азыр эч кандай жазалоо кубанычтуу эмес, бирок азаптуу. ошентсе да, 
кийин ал аркылуу тарбиялангандарга адилдиктин тынчтык жемишин берет. (Еврейлер 
12:5—11) 

Адамдардын оңолушу, тарбиялануусу, кулк-мүнөзүнүн калыптанышы жана андан жакшыраак 
болушу үчүн азап-кайгыга жол берилет (Ошондой эле Римдиктер 5:3-4, 8:17; 2 
Тесалоникалыктарга 1:3-5; Жакып 1:2-4; 2 Петир 1:5—8; Аян 21:7—8 ). Сыноолор жана көйгөйлөр 
ишенимди бекемдөөгө, момундукка үйрөтүүгө, бизге сабак берүүгө жана Кудайга 
жакындашыбызга жардам берет. 

Бул азыр өтө оор болуп көрүнсө да, Кудай аны түшүнүп, Өз эли көтөрө алгыдай кылып жасап жатат 
(1 Корунттуктарга 10:13). Ыйса, негизинен, аны бир күнү кабыл алууну үйрөткөн (Матай 6:34). Ал 
эми келечекте эмнени пландаган болсо, бул жашоодо физикалык азап-кайгылар боло турган 
нерседен да жогору болот ( Римдиктерге 8:18 ). 

Ыйса жана Кудайдын эли азап чегип: 

1 Ошондуктан бизди курчап турган күнөөнүн бардык оорчулугун артта калтырып, көптөгөн 
күбөлөр булуттары курчап тургандыктан, келгиле, алдыбызга коюлган жарышка 
чыдамкайлык менен чуркайлы, 2 көзүбүз Ыйсаны тиктеп, кубаныч тартууланган 
ишенимибиздин автору жана бүтүрүүчүсү айкаш жыгачка чыдаган {Гр. stauros – устун}, 
уятты жек көрүп, Кудайдын тактысынын оң жагында отурган. 3 Анткени күнөөкөрлөрдүн 
өзүнө каршы ушундай карама-каршылыгына туруштук бергенди карап көргүлө. (Еврейлер 
12:1—3, Юбилейный Библия) 

Азап бүтөт: 
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12 ... Мен силерди кыйнасам да, мындан ары кыйнабайм. 13 Азыр мен анын моюнтуругун 
сенден ажыратам , кишендериңди үзөм. (Накум 1:12—13) 

Бул Нинебиге байланыштуу пайгамбарлык катары берилсе да, башка Жазмалар азап-тозоктордун 
бүтөрүн (Аян 21:4) жана Шайтандын моюнтуругу талкаланарын ырастайт ( Исаия 14:12-17; Аян 
20:1-3). 

Айта кетчү нерсе, азап дайыма эле биздин иш-аракеттерибизден пайда боло бербейт. Биз, Исага 
окшоп, туура эмес азап чегишибиз мүмкүн: 

19 Эгерде адам Кудай алдында абийири үчүн кайгыга, адилетсиз азапка чыдаса, бул мактоого 
татырлык . 20 Эгерде күнөөлөрүң үчүн сабалганыңда, чыдап турсаң, бул эмне үчүн ? Ал эми 
жакшылык кылып, кыйналганда, сабыр кылсаң, бул Кудай алдында мактоого татыктуу. 

21 Неге тюгюл, сиз Ону излейме деп, Месигь да биз учун азап чекгени учун, бизге улгъу 
къалды. 

22 «Ал күнөө кылбаган , Анын оозунан куулук табылган эмес»; 

23 Ал кордогондо, ага жооп кайтарган эмес. Ал азап тартканда, коркуткан жок, 
тескерисинче, Өзүн адил Соттоочуга тапшырды; (1 Петир 2:19—23) 

Ыйса бизге азап-кайгы тууралуу үлгү калтырган (1 Петир 2:21—24). Пайгамбарлар сыяктуу эле 
(Жакып 5:10-11). 

Биз Ыйсаны (1 Петир 2:21-24), ошондой эле Пабыл пайгамбарды (1 Корунттуктарга 13:2), ал 
Ыйсаны туурагандай (1 Корунттуктар 11:1) үлгү алышыбыз керек. 

Балдар 

Ал эми кыйналган балдар жөнүндө эмне айтууга болот? 

Ыйык Китепте азап чеккен балдар жөнүндө айтылат. «Кудайдын иштери анда ачылсын» деп, жок 
дегенде бир адам сокур болуп төрөлгөн (Жакан 9:3). Бирок, башка себеби, алар ошондой эле 
мүнөзүн түзүшөт. 

Кудайдын биз төрөлгөнгө чейин эле планы бар: 

16 Көздөрүң менин затымды көрдү, али калыптана элек. Сенин китебиңде алардын баары 
жазылган: « Мен үчүн ошол күндөрдүн бири да жок болчу. (Забур 139:16) 

Эрте жашында каза болгон, бойдон алдырылган же өлтүрүлгөн балдар жөнүндө эмне айтууга 
болот? 

Бул адамдардын трагедиялары болсо да, Кудайдын алар үчүн планы бар — Ал аларды унуткан 
эмес (карагыла. Исаия 49:15). Алар, ушул доордо чакырылбаган жана тандалбаган башка адамдар 
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сыяктуу эле, экинчи тирилүүнүн бир бөлүгү болушат (Аян 20:5, 11). Ошондой эле Ыйык Китепте 
алар кайра жашай турганы айтылат, бирок Ышайа 65:20 боюнча 100 жыл. 

Кемчиликсиздикке карай жылыш 

Байыркы Келишимде Муса Кудайдын «иштери жеткилең» деп жазган (Мыйзам 32:4). Жаңы 
Келишимде Апостол Жакып мындай деп жазган: 

2 Бир туугандарым, ар кандай сыноолорго кабылганда, муну кубанычка бөлөй бергиле, 3 

ишенимиңердин сыноосу чыдамкайлыкка алып келерин билгиле. 4 Бирок эч нерседен 
кемчиликсиз, жеткилең жана толук болушуңар үчүн, чыдамкайлык өз ишин аткарсын. 5 

Эгерде силердин кимиңерде акылмандык жетишсиз болсо, анда ал бардыгына кенен жана 
кемсинтпей берген Кудайдан сурасын, ошондо ага берилет. (Жакып 1:2—5) 

Азап кемчиликсиздикке умтулуунун бир бөлүгү окшойт. Бул кээ бирлер сыяктуу өзүбүздү атайылап 
кыйнашыбыз керек дегенди билдирбейт, бирок биз кабылган сыноолорго жана азаптарга 
чыдамкайлык менен чыдашыбыз керек. 

Ооба, бул тажрыйбага караганда жазуу оңой — жана муну Кудай билет (карагыла: Еврейлер 
12:11): 

8 Теңир мага тиешелүү нерсени жеткилең кылат . (Забур 138:8) 

Кудай СИЗДИ жеткилең кылуу үчүн иштеп жатат! 

Ыйык Китепте Ыйса тил алчаактыкты азап тартып үйрөнгөнүн үйрөтөрүн карап көрөлү: 

8 Ал Уулу болсо да, азап чегип, тил алчаактыкка үйрөнгөн. 9 Ал жеткилең болгондон кийин, 
Ага баш ийгендердин бардыгына түбөлүктүү куткаруунун автору болду (Еврейлер 5:8-9). 

Муну анын жолдоочулары да үйрөнүшү керек. 

Ыйса үйрөткөн: 

48 Демек, асмандагы Атаңар жеткилең болгондой эле, силер да жеткилең болосуңар. 
(Матай 5:48) 

Бул Ыйсанын жолдоочулары азыр жеткилең экенин билдиреби? 

Жок. 

Элчи Жакан Ыйсанын чыныгы жолдоочулары дагы деле күнөө кылып, кечиримге муктаж экенин 
ачык айткан (1 Жакан 1:8—10). 

Демек, бул христиандар жөн эле тыянак чыгарышы керек, анткени бул мүмкүн эмес, аракет 
кылбай коюу туурабы? 
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Жок. 

Христиандар Кудайдын жардамы менен (Римдиктерге 12:21; Филипиликтер 4:13; 1 Жакан 4:4) бул 
жашоодогу сыноолорду жана сыноолорду жеңүүгө тийиш, бул бизди жеткилеңдикке 
жакындатууга жардам берет (Жакып 1:2-4). 

Апостол Павел азап чегип жатканда, Ыйса ага айткан бир нерсени айтып берди: 

9 Ошондо Ал мага мындай деди: «Менин ырайымым сага жетиштүү, анткени Менин күчүм 
алсыздыкта жеткилеңдикке жеткен». (2 Корунттуктар 12:9) 

Биз азыр башыбыздан өткөн нерселер аркылуу жеткилең болуп жатабыз. 

Ыйсанын жолдоочулары Кудайдын балдары катары тирилгенде, алар толугу менен жеткилең 
болушат (Эфестиктер 4:13; Еврейлер 11:40). 
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5.  Худо Сизни Нима Учун Яратди? 

Сиздин максатыңыз эмне? 

СЕН башкаларга окшобойсуң. Ыйык Китепте айтылгандай, «бардык мүчөлөр бирдей функцияга ээ 
эмес... өз алдынча... Кудай дененин мүчөлөрүн, алардын ар бирин каалагандай кылып койгон» 
(Римдиктерге 12:4—5, 1 Корунттуктарга 12:18). . 

Демек, сен башкачасың. Сиздин тагдырыңыз өзгөчө жана маанилүү. Жашооңуздун мааниси бар. 

Жашооңуздун библиялык мааниси эмнеде? 

Сен кимсиң? 

СЕН сүйүүнү уникалдуу түрдө бере ала турган адамсың. 

Жана бул сен түбөлүк кыла ала турган нерсе. 

Өткөн кылымдын ортосунда, Кудайдын чиркөөсү (жетинчи күн) жарыялаган: 

Ыйсанын жолдоочусу бүгүн гана эмес; ал эртеңки күндү жакшыраак күтөт. (Кудайдын 
чиркөөсү эмнеге ишенет. Ыйык Китептин жактоочусу жана келе жаткан Падышалыктын 
жарчысы. 3-октябрь, 1949-жыл, 7-бет) 

Бирок Ыйсанын жолдоочусу эртеңки күндү жөн гана күтпөйт. Чыныгы Ыйсанын жолдоочусу 
жашоодогу сыноолор, мүмкүнчүлүктөр жана сыноолор аркылуу мүнөзүн азыртадан курат 
(Римдиктерге 5:1—4-аяттарды карагыла). 

Акыр-аягы, Кудайдын СИЗ үчүн атайын пландары бар. 

Кудай сени өз алдынча сүйүү көрсөтүү үчүн жараткан (кара. 1 Корунттуктар 12:20-13:10). 

Бирок кантип? 

Негизи бул жашоодо Кудайга ишенүү жана баш ийүү менен жашап жатат. 

Ыйсанын жолдоочулары тил алчаак болуу, библиялык тандоолорду жасоо, ишенимге ээ болуу, 
сүйүү көрсөтүү жана акырына чейин чыдамкайлык менен мүнөздөр гана түзбөстөн, 
түбөлүктүүлүктү өздөрү жана башкалар үчүн жакшыртышат. 

Ишенимге келсек, Кудайдын бар экендиги чындык болгондуктан (караңыз. Римдиктерге 1:20; 
ошондой эле ccog.org сайтында жеткиликтүү болгон бекер китепти караңыз, Кудайдын бар 
экенине ишенүү үчүн ишеним керек эмес. Кудай. Атүгүл жиндер да ишенип, титирейт (Жакып 
2:19). Бирок, Кудайга ишенүү, ишенүү жана баш ийүү үчүн ишеним керек. Бул «ишеним сырынын» 
бир бөлүгү (караңыз. 1 Тиметейге 3:9; ишеним жөнүндө көбүрөөк маалыматты ccog.org дарегинде 
интернетте жеткиликтүү, Кудай чакырган жана тандап алган адамдарга ишеним деген бекер 
китепчеден тапса болот ). 
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» Өзүнүн Ыйык Рухун берет (Элчилер 5:32). Бул — Кудайдын Руху — адамды чыныгы христиан 
кылат (Римдиктерге 8:9—11). 

Ыйсанын жолдоочуларынын өздөрү да кийинчерээк биринчи тирилүүдө өзгөрүлүп, жеткилең 
болушат (1 Корунттуктарга 15:50-54; Аян 20:5-6) сүйүү берүүгө жана чындыгында түбөлүктүүлүктү 
жакшыртууга жардам берүү үчүн. Бул тирилүү жетинчи жана акыркы сурнайга туура келет (1 
Корунттуктар 15:52), бул Кудайдын сырынын бир бөлүгү бүтө турган убак (Аян 10:7). 

Элчи Пабыл өзгөрүүнүн өзүн «сыр» деп атаган (1 Корунттуктарга 15:51). 

Учурда христиан эмес адамдар кийин тирилгенден кийин өзгөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат 
(ошондой эле ccog.org дарегиндеги акысыз китепти караңыз, Универсалдуу Куткарылуу 
СУНУШТАРЫ, Апокатастаз: Кудай жоголгондорду келерки доордо сактап кала алабы? Жүздөгөн 
адамдар Ыйык Жазмалар Кудайдын куткаруу планын ачып берет ). 

Жакшылык кыл 

Кудай жакшы (Марк 10:18; Забур 143:10) жана туура иштерди кылат (карагыла: Башталыш 18:25). 

Кудай ошондой эле Өзүнө жаккандай жакшылык кылышыбызды каалайт (Забур 34:14; Еврейлер 
13:16). 

19 Сен акыл-насаат менен улуусуң, ишиңде күчтүүсүң, анткени сенин көзүң адам 
уулдарынын бардык жолдоруна ачык, ар кимге өз жолуна жана кылган иштеринин 
жемишине жараша берүүгө. (Жеремия 32:19) 

9 Жакшылык кылып жатып чарчабайлы, анткени көңүлүбүздү чөгөрбөсөк, өз убагында оруп 
алабыз. 10 Ошондуктан, мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо, келгиле, баарына , өзгөчө, ишеним 
үйүндөгүлөргө жакшылык кылалы . (Галатиялыктар 6:9—10) 

5 ... Кудай, 6 «Ар кимге кылган иштерине жараша жазасын бере турган»: 7 Жакшылык кылуу 
менен даңк, урмат-сый жана өлбөстүктү издегендерге түбөлүк өмүр; (Римдиктер 2:5—7) 

Кудай силер үчүн жакшылыкты каалайт жана эгер силер Аны чындап сүйсөңөр жана ага «баш 
ийсеңер» (Элчилер 5:32; Еврейлер 5:9), баары ушундай болот (Римдиктерге 8:28). 

Төмөнкүлөргө көңүл буруңуз: 

24 Адам үчүн анын ичип-жегенинен жана анын жаны эмгегинен ырахаттангандан артык эч 
нерсе жок . Бул да Кудайдын колунан экенин көрдүм. (Насаатчы 2:24) 

12 Мен билем, алар үчүн кубангандан, өз жашоосунда жакшылык кылгандан артык эч нерсе 
жок, 13 ошондой эле ар бир адам ичип-жеп, бардык эмгегинин ырахатын көрүшү керек – бул 
Кудайдын белеги. 14 Мен билем, Кудай эмне кылса, ал түбөлүктүү болот. (Насаатчы 3:12—
14) 
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Жогоруда айтылгандар чын, анткени жумушта жемиштүү болуу нерселерди жакшыртууга 
багытталган. Ал эми адамдар жемиштүү болуудан ырахат алышы керек. 

Андан тышкары, Кудайдын планы сага эмне болгонун эске алат. Буга байланыштуу Байыркы 
Келишимдеги окууларга көңүл буруңуз: 

11 Теңирдин кеңеши түбөлүктүү, Анын жүрөгүнүн ойлору бардык муундарга. 12 Кудайы 

ТЕҢИР БОЛГОН эл , Ал Өзүнүн мурасы кылып тандап алган эл бактылуу. 13 Теңир АСМАНДАН 

карайт; Ал адам уулдарынын баарын көрөт. 14 Ал өзүнүн жашаган жеринен жер жүзүндөгү 

бардык адамдарды карайт . 15 Ал алардын жүрөктөрүн ар башка кылат; Ал алардын 

бардык иштерин карайт . (Забур 33:11—15) 

1 Мен мунун баарын жүрөгүмдө ойлодум, ошонун бардыгын: адил адамдар менен 
акылмандар жана алардын иштери Кудайдын колунда экенин жарыялоо үчүн. (Насаатчы 
9:1а) 

9 Адамдын жүрөгү өз жолун пландайт, ал эми ТЕҢИР анын кадамдарын багыттайт. (Накыл 
сөздөр 16:9) 

24 Адамдын кадамы ТЕҢИРДЕН . Анан кантип адам өз жолун түшүнөт? (Накыл сөздөр 20:24) 

73 Сенин колуң мени жаратты, мени калыпка салды. (Забур 119:73) 

17 ... «Кудай адил адамды да, ыймансызды да соттойт, анткени ал жерде ар бир максаттын 
жана ар бир иштин убактысы бар». (Насаатчы 3:17) 

Жаңы Келишимдеги үзүндүлөргө көңүл буруңуз: 

11 Бирок мунун баарында бир эле Рух иштейт, Кудай Өзү каалагандай, ар бирине өзүнчө 
бөлүнөт. ... 27 Эми силер Машаяктын денесисиңер жана баарыңар жеке мүчөсүңөр. (1 
Корунттуктар 12:11, 27, AFV) 

7 Алданбагыла, Кудай шылдыңдабайт. Анткени адам эмне сепсе, ошону оруп алат. 8 

Анткени ким өзүнүн денесине сепсе, денеси чиригенди оруп алат, ал эми Рухка сепкен 
адам түбөлүк өмүрдү оруп алат. (Галаттыктарга 6:7—8) 

10 Анткени Кудай силердин Анын ысымына көрсөткөн сүйүүңөрдү жана эмгегиңерди 
унуткан үчүн адилетсиз эмес... (Еврейлер 6:10) . 

Аллахтын баары үчүн планы бар! Бул куракта сизди чакырып жатасызбы же жокпу, СИЗДИН ЖЕКЕ. 
Жана СИЗДЕРДИН БАРДЫК ИШТЕРИНИЗДИ КАРАЙТ. 

Башыңыздан өткөндөр, азап чегүүлөрүңүз, аткаргандарыңыз жана башкалар СИЗДИ 
түбөлүктүүлүктү жакшыртууга даярдап жатат (эгер акыры Кудайдын Падышалыгын колдоодон 
баш тартпасаңыз). Башыңардан өткөндөрдүн баары сени Кудай сен үчүн кылган чакырууга жана 
ишке даярдап жатат! СИЗ уникалдуу түрдө берип, түбөлүктүүлүктү жакшыртууга жардам бере 
аласыз! 
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Ыйык Китепте дененин кол, көз сыяктуу бөлүктөрү жана жыт сезүү, угуу жана башка бөлүктөрү бар 
сыяктуу эле (1 Корунттуктар 12:12-26) Кудайдын түбөлүктүү планында баарыбыздын өзгөчө 
бөлүгүбүз бар экени айтылат. Ооба, сенин ролуң башка миллиарддаган адамдардан такыр 
башкача болушу мүмкүн — Кудайдын СИЗ үчүн реалдуу планы жок деп ойлобоңуз. 

Андан тышкары, силер эмне кылганыңар үчүн жооп бересиңер (Римдиктерге 14:12). Кудай 
силердин эмне кылып жатканыңарды (Насаатчы 12:14; Аян 20:12), ошондой эле эмне кылбай 
жатканыңарды (Матай 25:24-30) негизинде соттойт. Сиз эмне кылышыңыз керек болсо, 
ошончолук өзүңүзгө жана башкаларга түбөлүктүүлүктү жакшыртасыз. Кылбашыңар керек болгон 
нерсени канчалык көп кылбасаңар, түбөлүктүүлүктү өзүңөргө жана башкаларга жакшыраак 
кыласыңар. Кудай — адил сот (2 Тиметейге 4:8). 

Ыйык Китепте биз кылган иштерибизге жараша сыйлык аларыбыз айтылат (Матай 16: 2 7; 
Римдиктер 2:6; Накыл сөздөр 24:12; Жеремия 17:10; Аян 22:12)! Ошондо биз дагы көп адамдарга 
жардам бере алабыз (кара. Лука 19:15—19). Ыйык Китепте айтылгандай, өлгөндөн кийин биздин 
иштер бизди ээрчийт (Аян 14:13). 

Кудайдын бардык кылган иштеринин себеби бар (Жезекиел 14:23). Анын ичинде жашообуздун 
узактыгы, адатта, биз үчүн табышмак (кара. Насаатчы 9:12). 

«Кудайга ишенгиле» (Марк 11:22), анткени Анын бардык иштери үчүн укмуштуудай себептери бар, 
атүгүл бизге дайыма эле ошондой көрүнбөсө да (карагыла: Еврейлер 12:11; Римдиктерге 8:28). 

Көптөр өздөрүнүн корутундуларынын негизинде Кудайды жаңылыш соттошкон, бирок Ыйык 
Китепте да: 

5 Ошондуктан караңгылыктын жашыруун сырларын ачыкка чыгара турган жана 
жүрөктөрдүн ой-пикирин ача турган Теңир келмейинче, эч нерсени соттобогула . Ошондо 
ар биринин мактоосу Кудайдан келет. (1 Корунттуктар 4:5) 

Кээ бир нерселер жашырылган. Ошондой эле биз бир дагы адам жөнүндө баарын биле 
бербейбиз. 

Бардык адамдар бирдей эмес. Кудайдын ар бирибиз үчүн жеке планы бар (1 Корунттуктар 12:4—
12). 

Ар бирибиз түбөлүккө өз үлүшкө ээ болушубуз үчүн, Кудай бардыгы менен иштеп жатат! Ыйык 
Жазмада айтылгандай: 

17 Адилдиктин иши тынчтык болот, Адилдиктин таасири түбөлүккө тынчтык, ишенимдүүлүк 
болот . (Ышайа 32:17) 

11 Сен мага өмүр жолун көрсөтөсүң; Сенин алдыңда кубанычка толгон; Сенин оң колуңда 
түбөлүк жыргалчылык бар. (Забур 16:11) 

Тынчтык жана ырахат түбөлүктүү. Жакшыраак түбөлүктүү! 
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СИЗ эмне кылышыңыз керек? 

11 Балдар, келгиле, мени уккула. Мен сага Теңирден коркууну үйрөтөм. 12 Жашоону эңсеген, 

жакшылык көрүш үчүн көп күндөрдү сүйгөн адам ким ? 13 Тилиңди жамандыктан сакта, 
оозуңду жалган сөздөн сакта. 14 Жамандыктан кач, жакшылык кыл; Тынчтыкты изде жана 
ага умтул. (Забур 34:11—14) 

3 Теңирге таян, жакшылык кыл; Жерде жашагыла , Анын ишенимдүүлүгүнөн тамактангыла. 
4 Теңирден ырахат ал, Ал сага жүрөгүңдөгү каалоолорду берет. (Забур 37:3—4) 

ЖАКШЫЛЫК КЫЛ! КУДАЙГА ИШЕН. 

Мунун баары эмнени билдирет? 

Бул Кудай өзүнүн жараткан нерселерин жакшылык кылышы үчүн жаратканын билдирет. 

Же тагыраак айтканда, Кудай Өзү кылган нерселердин баарын түбөлүктүүлүк жакшыраак болушу 
үчүн жараткан! 

Бул сонун эмеспи? 

3 ... Сенин иштериң улуу жана кереметтүү, Теңир Кудай! (Аян 15:3) 

19 Оо, Сенден корккондор үчүн көрсөткөн, Адам уулдарынын алдында Сага таянгандар 
үчүн даярдаган Сенин жакшылыгың кандай улуу! (Забур 31:19) 

Кудайдын жакшылыгы чоң, анткени Ал бизге келе турган нерселерди даярдап койгон. 

Еврейлер 11:4-12де, Абылдан баштап, биз Байыркы Келишимде Кудай деп аталган ар кандай 
адамдар жөнүндө билебиз. Жана аларга кайрылып, кийинки аяттардын эмнеге үйрөтөөрүнө көңүл 
буруңуз: 

13 Булардын баары убадаларды албай, ишеним менен өлүштү, бирок аларды алыстан 
көрүп, ишенип, аларды кучактап, жер бетинде келгин жана зыяратчылар экенин моюнга 
алышты. 14 Анткени мындай сөздөрдү айткандар өз мекенин издеп жатышканын ачык 
айтышат. 15 Эгерде алар өздөрү чыккан өлкөнү эстешсе, кайра кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк 
алмак. 16 Бирок азыр алар жакшыраак, башкача айтканда, асмандагы өлкөнү каалап 
жатышат. Ошондуктан Кудай алардын Кудайы деп аталуудан уялбайт, анткени Ал алар 
үчүн шаар даярдап койгон . (Еврейлер 11:13—16) 

Ошентип, жок эле дегенде, Абылдын доорунан бери адамдар Кудайдын жакшыраак планы бар 
экенине жана аны чындап түшүнгөндөрдүн Кудайы экенине ишенишкен. «Шаар» — бул асмандан 
жерге түшө турган Жаңы Иерусалим (Аян 21:2). 

План жакшыраак болушу үчүн. 

Жаңы Келишимден төмөндөгүлөрдү карап көрөлү: 
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17 Демек, ким жакшылык кылууну билип, бирок кылбаса , ал үчүн күнөө. (Жакып 4:17) 

Бул Ыйсанын жолдоочулары жакшылык кылышы керек дегенди билдирбейби? 

Жакшылык кылуу - бул ишти жакшыртуу. 

Алгачкы чиркөөнүн жазуучулары жакшылык кылуу жана кудайлаштыруу 

Алгачкы чиркөөнүн жазуучулары кандайдыр бир түшүнүккө ээ болуп, Кудайдын планынын 
сырынын максаты жөнүндө маалымат беришкен. 

Экинчи кылымда (б.з.) бир же бир нече түпнуска элчилер тарабынан дайындалган Смирналык 
Поликарп мындай деп жазган: 

Келгиле, жакшылыкка умтулалы (Поликарптын Филиппиялыктарга каты, 6-бөлүм) 

Ал [Иса] ... түбөлүк сыйлыктын жемиши үчүн окутат. (Поликарп, Виктор Капуанын 
фрагменттери, 4-бөлүм) 

Ошо сыяктуу эле, Поликарптын кийинки мураскору болгон Сардиялык Мелито да мындай деп 
жазган: 

Ал сага эркиндик берген акыл берди; Ал сенин алдыңа көп нерселерди койду, сен ар бир 
нерсенин табиятын ажырата аласың жана өзүң үчүн жакшыны тандап аласың. (Мелито. 
Антонин Цезардын катышуусунда болгон дискурс . Робертс жана Дональдсондун Анте-
Ниценадагы аталары, 8-том, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), басма 1999, 755-
бет) 

Жакшылык кылууну үйрөнүү мүнөздү өстүрөт. Жакшылык кылууну тандасак, биз иштин 
жакшырышына жардам беребиз. 

Мелито Кудай адамдарга тандоо эркиндигин бергенин жана биз жакшыны тандап алышыбыз 
керектигин түшүнгөн. Адам ата менен Обо эненин кулчулукка алып келген кылмышты тандап 
алганына карабастан (караңыз. Римдиктер 6:16-17), Мелито мындай деп түшүндүргөн: 

Ал эми табиятынан жакшылык менен жамандыкты кабыл алууга жөндөмдүү болгон 
жердин топурагы эки тараптан тең үрөн алууга жөндөмдүү болгон адам душман жана ач 
көз кеңешчиге жылуу кабыл алып, ал даракка тийүү менен буйрукту бузуп, Кудайга баш 
ийбей койгон. (Мелито. The Homily on the Passa by Melito, 48-сап) 

Мелито Исанын бизди күнөөнүн кулчулугунан куткаруу планынын бир бөлүгү экенин да түшүнгөн: 

Пасахтын сыры жаңы жана эски, түбөлүктүү жана убактылуу, бузулуучу жана чирибес, 
өлбөс жана өлбөс... Ооба, иштин чындыгы – Теңирдин сыры – эски жана жаңы… Анткени 
бул пайгамбарлыктын үнү аркылуу болгон. Теңирдин сыры жарыяланды. ...Бул бизди 
кулчулуктан эркиндикке, караңгылыктан жарыкка, өлүмдөн өмүргө, тираниядан түбөлүк 
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падышалыкка куткарып, бизди жаңы дин кызматчы жана түбөлүккө өзгөчө эл кылган. 
(Мелито. The Homily on the Passa by Melito, саптар 2 ,58,61,68 ) 

Ооба, падышалык түбөлүктүү, түбөлүктүү. Жана пайгамбарлыктын сыры аркылуу — Ыйсанын 
убагындагы диний жетекчилер түшүнбөгөн пайгамбарлыктар — Ыйса келгенге чейин 
жарыяланган (ал жүздөгөн пайгамбарлыктар үчүн, бекер китепти караңыз, онлайн www.ccog.org 
аталышы: Иса Машаяк экенин далилдеген ). Пасах майрамы менен байланышкан дагы бир сыр — 
Ыйса нанды сындырып, шакирттеринин ар бирине уникалдуу кесим бергени (караңыз. Лука 
24:30), ал бүгүнкү күндө Ыйсанын жолдоочуларынын Пасах майрамын (кээде Эвхаристия деп 
аталат) туура кармагандар үчүн жардам берет. Кудайдын ар бирибиз үчүн уникалдуу нерсеси бар 
экенин жана баарыбыз өзгөчө адамдар экенибизди көрсөт. 

Лиондук Иреней Смирналык Поликарптан сабак алган деп ырастады. Иреней Ыйсанын 
жолдоочуларында «түбөлүктүүлүккө тирилүү үмүтү» бар деп жазган (Иреней. Эрежелерге каршы, 
IV китеп, 18-бөлүм, 5-параграф). Ооба, Ыйсанын тирилген жолдоочулары түбөлүк өмүр сүрүшөт. 

Забурлар үйрөтөт: 

20 Мага чоң жана оор азап тартуулаган сен, мени кайра тирилтесиң , жердин түбүнөн кайра 
алып чыгасың. 21 Сен менин улуулугумду арттырасың, Мени ар тараптан сооротосуң. (Забур 
71:20—21) 

Тирилүүдөн кийин (кайра тирилтүү деп да аталат) Аллах пенделеринин улуулугун арттырат. 

Канча? 

Ыйса Забур 82:6дагы «силер кудайсыңар» (Жакан 10:34) бөлүгүн келтирген, ал Кудайдын жолу 
менен жашоону каалагандарга эң сонун кудайлуулукка байланыштуу окуу. 

Irenaeus ошондой эле үйрөткөн: 

... Ыйык Жазмада бардыгынын Атасынан, Уулдан жана асырап алгандардан башка Кудай 
деп аталган эч ким жок (Иреней. Адверс . haereses , IV китеп, кириш сөз, 4-аят) 

«Мен айттым: « Силер баарыңар Эң Жогорку Кудайдын уулдарысыңар жана кудайсыңар. 
Бирок силер адамдардай өлөсүңдөр». Ал бул сөздөрдү бала асыроо белегин ала элек, 
бирок Кудайдын Сөзүнүн таза муунунун инкарнациясын жек көргөн, Кудайга көтөрүлүү 
үчүн адам табиятын алдап, Кудай Сөзүнө ыраазы эмес экенин көрсөткөндөргө айтат. алар 
үчүн эт болуп калды. Анткени Кудайдын Сөзү адам болуп жаратылган жана Кудайдын Уулу 
Адам Уулу болгон, ошондуктан адам Сөзгө кабыл алынып, асырап алуу менен Кудайдын 
Уулу боло алмак. . Анткени биз чирибестикке жана өлбөстүккө биригип туруп, эч кандай 
башка жол менен жете алмак эмеспиз. Irenaeus. Adversus haereses , III китеп, 19-бөлүм, 1-
аят). 

Элчи Жакан мындай деп жазган: 
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2 Сүйүктүү биртуугандарым, эми биз Кудайдын балдарыбыз, бирок кандай болору али 
айкын боло элек. Биз билебиз, эгерде ал ачыкка чыкса, биз ага окшош болобуз, анткени 
биз Аны кандай болсо, ошондой көрөбүз. (1 Жакан 3:2, Дарби Библия котормосу) 

Ыйса али кайтып келе элек болгондуктан, Ыйсанын жолдоочулары дагы Ага окшош болуп өзгөрө 
элек, бирок ушунчалык өзгөрүү пландын бир бөлүгү (карагыла: 1 Корунттуктарга 15:50-53). Биз 
кандай болору дагы деле табышмактуу (1 Корунттуктар 13:12), бирок Кудайдын планы 
кудайлуулукту камтыйт (Римдиктерге 8:29; Элчилер 17:29; Матай 5:48; Эфестиктер 3:14-19; 
Малахия 2). :15). 

II кылымдын башында Антиохиялык Игнатий мындай деп жазган: 

Анткени мен сага жаккан адам катары эмес, Кудайга жагуу үчүн, силер да Ага жагасыңар. 
Анткени менде эч качан Кудайга жетүү үчүн мындай [башка] мүмкүнчүлүк болбойт... 
жакшыраак иштин урматына ээ болом... Мен Ага кайра тирилиш үчүн, бул дүйнөдөн 
Кудайга кайрылуу жакшы. ... Мага жапайы жырткычтарга жем болууга уруксат бер, 
алардын жардамы аркылуу мага Кудайга жетүү үчүн берилет... Мен Кудайдын суусун, 
тактап айтканда, Анын канын, чирибес сүйүү жана түбөлүк өмүрдү каалайм. (Игнатий. 
Римдиктерге кат, 2,4-бөлүмдөр). 

Ал Атанын эшиги, ал аркылуу Ыбрайымга, Ыскакка, Жакыпка, пайгамбарларга, элчилерге 
жана Жыйынга кирет. Булардын баары Кудайдын биримдигине жетүү максатын көздөйт 
(Игнатий. Римдиктерге кат, 9-бөлүм). 

Ошентип, Игнатий Кудайдын эли үчүн максат кудайлаштыруу жана жакшыраак, түбөлүктүү иш 
кылуу деп үйрөткөн. 

Экинчи кылымдын аягында Антиохиялык Теофил мындай деп жазган: 

Жакшылыкта чыдамкайлык менен өлбөстүктү издегендерге Ал түбөлүк өмүр, кубаныч, 
тынчтык, бейпилдик жана көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын жүрөгүнө кирбеген 
көптөгөн жакшылыктарды берет. кош бойлуу болуу. (Теофил. Автоликке, I китеп, 14-бөлүм) 

Ошондуктан, адам бул дүйнөдө жаралганда, Башталыш китебинде мистикалык түрдө эки 
жолу Бейишке киргизилгендей жазылган; Ошентип, бири ошол жерге коюлганда 
аткарылды, экинчиси тирилүү жана соттон кийин аткарылат. Анткени идиш жаңы жана 
бүтүндөй болуп калышы үчүн, кандайдыр бир кемчилиги болгон сыяктуу эле, калыпка 
салынып же кайра жасалат. Адам өлүмү менен да ушундай болот. Анткени ал кандайдыр 
бир жол менен талкаланган, ал тирилүүдө бүтүндөй тирилиши үчүн; Мен таза, адил жана 
өлбөс дегеним. ... 

Анткени, эгер Ал аны башынан эле өлбөс кылып жараткан болсо, анда аны Кудай кылмак... 
ошентип, эгер ал Кудайдын осуятын аткарып, өлбөс нерселерге ыктаса, андан сыйлык 
катары өлбөстүк алат жана Кудай ... Анткени Кудай бизге мыйзамды жана ыйык 
осуяттарды берди; жана буларды сактаган ар бир адам куткарыла алат жана тирилүүгө ээ 
болуп, чириүүнү мурастай алат (Антиохиялык Теофил. Автоликке 2-китеп, 26, 27-бөлүм, 
105-б.). 
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кылган адам түбөлүк жазалардан кутулуп, Кудайдан түбөлүк өмүргө татыктуу болот. 
(Теофил. Автоликке, II китеп, 34-бөлүм) 

Ал эми түбөлүк Кудайга табынгандар, алар түбөлүк өмүрдү мурасташат, (Теофил. 
Автоликке, II китеп, 36-бап) 

Биз ыйык мыйзамды үйрөндүк; бирок бизде мыйзам чыгаруучу Кудай бар, ал бизди адил 
иш кылууга, такыба болууга жана жакшылык кылууга үйрөтөт. (Теофил. Автоликке, III 
китеп, 9-бөлүм) 

Ошентип, Теофил чыныгы христиан болгондорго кудайлуулукту жана жакшылык кылууну 
үйрөткөн. 

Үчүнчү кылымда Рим-католик олуясы жана Рим епискобу Ипполит мындай деп жазган: 

Өлбөстүктүн Атасы өлбөс Уулун жана Сөзүн дүйнөгө жиберди, ал адамды суу жана Рух 
менен жууш үчүн келген; жана Ал бизди кайрадан жан менен денебизди чиритүү үчүн 
жаратып, бизге жашоонун демин (рухун) үйлөп, бизди чирибес панопия менен жаратты. 
Демек, адам өлбөс болуп калса, ал да Кудай болот. Ал эми катмар кайра жаралгандан 
кийин суу жана Ыйык Рух аркылуу Кудайга айланган болсо, ал өлгөндөрдүн арасынан 
тирилгенден кийин да Машаяктын мураскору болуп саналат (Гипполит. Ыйык Теофания 
жөнүндө баяндама, 8-бөлүм).  

Анткени, жакшылыкта өсүп, жакшыраак нерселерге жетишүү менен, «мурункуларга 
умтулуу» (Филипиликтерге 3:13, KJV}) куттуу Пабылдын сөзү боюнча, биз эң жогорку 
сулуулукка көтөрүлөбүз. Бирок, мен, албетте, руханий сулуулукту айткым келет, ошондо 
бизге да: «Падыша сенин сулуулугуңду абдан каалаган» деп айтылсын. (Гипполит. 
Ипполиттин Ыйык Жазма комментарийлеринен үзүндүлөр) 

Ошентип, Ипполит кудайлаштырууга үйрөткөн жана Христиандар жакшылыкка умтулуу менен 
жакшы нерселерге жетишет. 

4 - кылымда грек-рим олуясы жана Милан епискобу Амброуз үйрөткөн: 

Андан кийин Кыздын боюна бүтүп, Сөз денеге айланып, дене Кудай боло алат (Миландык 
Амброза. Кыздык жөнүндө (I китеп, 11-бөлүм). 

4 - кылымда грек-православдык олуя жана епископ Иоанн Хризостом мындай деп жазган: 

... адам Кудай жана Кудайдын баласы боло алат. Анткени биз окуйбуз: “Мен айттым: 
Силер кудайсыңар, баарыңар Бардыгынан Жогору Тургандын балдарысыңар” (Жакан 
Хризостом. Апостолдордун иштери боюнча Homily 32). 

Кудайга айландыруу, жок эле дегенде, Иса Машаяктын доорунан бери эле адамдар үчүн максат 
катары түшүнүлгөн. 

Race сыры? 
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Адамдар ар кандай түстө, формада жана сырткы көрүнүштө болот. 

Эч бир раса башка расадан жогору болбойт. 

Көптөгөн адамдар расасы үстөмдүк кылган өлкөлөрдө жашашат. Алар ар кандай сабактарды 
алышат. 

Кээ бир адамдар расасы катуу басмырланган өлкөлөрдө жашашат. Алар ар кандай сабактарды 
алышат. 

Айрымдары бир эмес, бир нече расанын аралашмасы. Алар ар кандай сабактарды алышат. 

Кээ бир адамдар бир нече расаларды кабыл алган өлкөлөрдө жашашат. Алар ар кандай 
сабактарды алышат. 

Жана бул сценарийлердин арасында ар кандай сабактарды үйрөнүүгө жарым-жартылай алып 
келген вариациялар бар. 

Биз баарыбыз Адам ата менен Обо энеден (Башталыш 3:20), андан кийин Нухтун уулунун жана 
алардын аялдарынын тукумунан чыкканбыз. 

Адам ата менен Обо энеге чейин ар кандай типтеги гоминиддер болгондо да, азыркы 
адамдардын баары Адам ата менен Обо энеден тараган – демек, ооба, биз баарыбыз Адам ата 
менен Обо эненин үй-бүлөсүнөн чыккан адамзат тукумунун бир бөлүгүбүз. 

Жаңы Келишимде «бутпарастардын сыры» айтылат (Колосалыктар 1:27). 

Биз «бутпарастар» деген терминди биринчи жолуктурган жерибиз Башталыш китебинин 10-
бөлүмүндө, анда Нухтун балдары топон суудан кийин балалуу болуп, ар кайсы жерлерге көчүп 
келишкен жана ар кандай расалар менен көптөгөн этностордун тукумдары болушкан. 

Куткарылуу көз карашынан алганда, жүйүт же бутпарас, ысрайылдык же ысрайылдык эмес 
(Колосалыктар 3:9-11) ортосунда эч кандай айырма жок (Колосалыктар 3:9-11), “Анткени Кудайда 
бет карамалык жок” (Римдиктерге 2:11). «Алар чыгыштан жана батыштан, түндүк менен түштүктөн 
келип, Кудайдын Падышачылыгына отурушат» (Лука 13:29). 

Бул эмне үчүн сортторун айтып жатат? 

Ооба, бул адамдардын ар кандай тажрыйбага ээ болушуна алып келет. 

Бирок жеке адамдар жөнүндө эмне айтууга болот? 

Кудайдын планы сиздин жеке тажрыйбаңыздын баарын эске алат ( Галатиялыктар 6:7—8; 
Еврейлер 6:10; Забур 33:11—15 ). 

Библияда дененин кол, көз сыяктуу бөлүктөрү жана жыт сезүү, угуу жана башка нерселер бар 
сыяктуу эле, денедеги бардык нерселердин ролу бар экени айтылат: 
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14 Анткени дене бир эмес, көп мүчө. 

15 Эгерде бут: «Мен кол эмесмин, анткени мен денеге таандык эмесмин» десе, анда ал 
денеге таандык эмеспи? 16 Эгерде кулак: «Мен көз эмесмин, анткени мен денеге таандык 
эмесмин» десе, анда ал денеге таандык эмеспи? 17 Эгер бүт дене көз болгондо, угуу кайда 
болмок? Эгер элдин баары укса, жыт кайда болмок? 18 Азыр болсо Кудай дененин 
мүчөлөрүн, алардын ар бирин каалагандай кылып койду. 19 Эгерде алардын баары бир 
мүчө болсо, дене кайда болмок? 

20 Бирок азыр дене мүчөлөрү көп, бирок дене бир. 21 Көз колго: «Сен мага керегиң жок» 
деп айта албайт. башын бутуна туруп: «Сенин мага керегиң жок». 22 Жок, тескерисинче, 
алсызыраак көрүнгөн дене мүчөлөрү зарыл. 23 Ал эми биз дене мүчөлөрүн кадыр-барксыз 
деп эсептесек, аларга көбүрөөк урмат көрсөтөбүз. 24 Биздин көрүнбөгөн жерлерибизге 
көбүрөөк уяттуулук бар, бирок биздин көрүнгөн жерлерибизге муктаждык жок. Бирок 
Кудай денени анын жетишпеген мүчөсүнө көбүрөөк урмат көрсөтүп, 25 денеде эч кандай 
бөлүнүү болбошу үчүн, бирок мүчөлөр бири-бирине бирдей кам көрүү үчүн түздү. (1 
Корунттуктар 12:14—26) 

Байкасаңыз, айырмачылыктардын себептеринин бири биз башкасына бирдей кам көрө 
алышыбыз үчүн, башкача айтканда, айырмачылыктар бизге ар кандай жолдор менен сүйүү 
көрсөтүүгө жардам берет дегенди билдирет. 

Азыр кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, эгер сиз белгилүү бир расага, боюңузга, алсызыраак ж.б.у.с. 
болсоңуз, жашоо кыйыныраак. 

Жана кээ бир жагынан бул чындык. 

Бирок, бул пландын бир бөлүгү: 

27 Бирок Кудай акылмандарды маскара кылуу үчүн дүйнөнүн акылсыздарын тандап алды, 
ал эми күчтүүлөрдү уятка калтырыш үчүн Кудай дүйнөнүн алсыздарын тандап алды. (1 
Корунттуктар 1:27) 

Кудай ар кандай түстөгү, формадагы ж.б. адамдарды бир дененин бөлүгү кылып жараткан 
(Римдиктерге 12:4-5; 1 Корунттуктарга 12:12-14). 

Бардык куткарылууга мүмкүнчүлүк болот. 

Бул сунушту кабыл алгандардын баары түбөлүктүүлүктүн өзүнө жана башкаларга жакшыраак 
болушу үчүн сүйүүсүн уникалдуу түрдө бере алышат — бул доордо ар кандай расалар, этностор 
жана сырткы көрүнүштөргө ээ болуу, келе жаткан түбөлүктүүлүктүн мындан да жакшыраак 
болушуна салым кошот. бар. 

Жакшылык кылуу үчүн иштөө 

Сулайман адамдар Кудайдын ишин карап көрүшү керек деп жазган (Насаатчы 7:13). Көптөр 
Кудайдын ишин түшүнүшпөйт же аны жакшы түшүнүшпөйт, бирок алар түшүнүшү керек (Матай 
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6:33). Колдоо үчүн азыр аткарыла турган иш бар (Матай 24:14, 28:19-20; Римдиктерге 9:28; 2 
Корунттуктарга 9:6-8; Аян 3:7-10). Жана муну кылуу жакшы (карагыла: 2 Корунттуктар 9:6—14; Аян 
3:7—13). 

Ыйык Китепте эки жүздөн ашык жолу (NKJV) «жакшылык кыл» деп өзгөчө айтылат. Биз башкаларга 
жардам берүү үчүн иштөө менен жакшы иштерди кылабыз. Биз Кудайды жана жакындарыбызды 
(Матай 22:37—39) — башка адамдарды — сүйүү менен жакшылык кылабыз. 

Ыйсанын жолдоочулары башкаларга жетүү үчүн Кудайдын ишин колдоо керек (Матай 24:14, 
28:19-20; Римдиктерге 10:15, 15:26-27). 

Иштин максаты — нерселерди жакшыртуу: 

5 Аракетчилдин ойлору, албетте, молчулукка алып барат (Накыл сөздөр 21:5а) 

23 Бардык эмгектин пайдасы бар (Накыл сөздөр 14:23). 

23 Бардык эмгекте пайда бар (Накыл сөздөр 14:23, Янгдын сөзмө-сөз котормосу) 

Иштөө баарына пайда (артыкчылык) бериши керек. 

Элчи Пабыл мындай деп жазган: 

12 Ошондуктан, сүйүктүүлөрүм, сен дайыма баш ийип келгениңдей, менин көзүмчө эле 
эмес, азыр мен жок болгонумда да, коркуу жана титирөө менен куткарыласың. 13 Анткени 
Кудай силердин ичиңде Өзүнүн ырайымына ээ болуу үчүн, каалашы үчүн да, кылуу үчүн да 
иштейт. (Филипиликтер 2:12—13) 

Биз Кудайдын ыраазычылыгы үчүн аракет кылышыбыз керек, бул сүйүүбүздү арттырып, 
түбөлүктүүлүктү жакшыртуу. 

Кудайдын ар бирибизге милдети бар: 

15 Сен чакырасың, Мен сага жооп берем. Сен өзүңдүн колуңдун ишин каалайсың. (Аюб 
14:15) 

СИЛЕР да Кудайдын колунун ишисиңер! Анын сиз үчүн планы бар жана ал сизди түбөлүктүүлүктү 
жакшыртууга жардам берүү үчүн бир ишти аткарууну камтыйт. 

Жазуучу Мария Попова темендегудей пикирди айтты: 

Өмүр бою өзгөргөнүнө карабастан, сиз жана сиздин балалыгыңыз бир адам болгондугунун 
сыры – бул философиянын эң кызыктуу суроолорунун бири. (Попова М. Грейс Пэйли 
карылык өнөрү боюнча. Brain Pickings, 3-сентябрь, 2015-жыл) 

Бул көптөр үчүн сыр болсо да, Кудай үчүн бул сыр эмес. Кудай бизге эң жакшы болушубузга 
жардам берүү үчүн баарыбыз менен иштеп жатат. Ошондой эле башкаларга жардам берүү үчүн. 
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Ойлоп көрүүнүн себеби, адатта, нерселерди жакшыртуу болуп саналат. 

Кудайдын адамдарды «ойлоп чыгаруусунун» себеби түбөлүктүүлүктү жакшыртуу үчүн болгон. 

Пабыл менен Барнаба мындай дешти: 

18 Кудайдын бардык иштери түбөлүктөн бери белгилүү. (Элчилер 15:18) 

Кудай адамдарды жараткан жана жакшы иш үчүн планынын бир бөлүгү катары аларды бул жерге 
жайгаштырган: 

8 Анткени ырайым аркылуу силер ишеним аркылуу куткарылдыңар, бирок бул өзүңөрдөн 
эмес. Бул Кудайдын белеги, 9 эч ким мактанбашы үчүн, иш эмес. 10 Нек десегиз биз Ону 
жаратхан затбыз. (Эфестиктер 2:8—10) 

Бардык адамдар? 

Аллахтын планын кабыл алгандардын баары түбөлүктүүлүктү жакшыртат. Оңолгус 
ыймансыздардан башкасынын баары ушундай болот (бул тууралуу кененирээк маалымат алуу 
үчүн, биздин бекер онлайн китебибизди караңыз: Универсалдуу Куткарылуунун СУНУШТАРЫ, 
Апокатастаз: Кудай жоголгондорду келерки доордо куткара алабы? Жүздөгөн аяттарда 
Кудайдын планы ачылат. куткаруу ). 

Ыйса ар бирибиз үчүн орун бар экенин айтты: 

1 «Жүрөгүңөрдү тынчсыздандырбагыла. Сиз Кудайга ишенесиз; Мага да ишен. 2 Атамдын 
үйүндө көп бөлмөлөр бар. Андай болбосо, мен сага орун даярдаганы кетем деп айтмак 
белем? 3 Эгерде мен барып, силерге орун даярдасам, кайра келип, силерди Менин 
алдымда тосуп алам, ошондо силер да Мен болгон жерде болушуңар үчүн. (Жакан 14:1-3, 
BSB) 

СИЗ ҮЧҮН ОРУН Ыйса сиз үчүн эң жакшы жерди убада кылып жатканын билдирет. Сиздин 
жөндөмүңүз үчүн. Кудайдын Падышалыгынын бактылуу жана салым кошуучу мүчөсү боло албайм 
деп кабатыр болбо. Кудай силерде баштаган ишти аягына чыгарууга ишенимдүү (Филипиликтер 
1:6). 

Кудайдын адамдар үчүн планы түбөлүктүү болот: 

14 Мен билем, Кудай эмне кылса, ал түбөлүктүү болот. (Насаатчы 3:14) 

Ыйык Китепте Ыйсанын Өзү нерселерди жакшыртуу үчүн келгени айтылат: 

6 ... Ал ошондой эле жакшы убадалар менен түзүлгөн жакшыраак келишимдин ортомчусу. 
(Еврейлер 8:6) 

Ыйсанын жолдоочулары жакшылыкка үмүттөнүшөт жана бул жубатарлык болушу керек: 
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19 ... Кудайга жакындай турган жакшыраак үмүт бар. (Еврейлер 7:19) 

13 Бирок, бир туугандар, силердин уктап калгандар жөнүндө билбегениңерди каалабайм. 14 

Эгерде биз Ыйсанын өлүп, кайра тирилгенине ишенсек, Кудай Ыйсанын ичинде 
уктагандарды да Өзүнүн жанына алып келет. 

15 Анткени биз силерге Теңирдин сөзү менен айтабыз: биз тирүү жана Теңир келгенге 
чейин жашай тургандар уктап жаткандардан эч качан алдыга чыкпайбыз. 16 Анткени 
Теңирдин Өзү кыйкырык, башкы периштенин үнү жана Кудайдын сурнайы менен 
асмандан түшүп келет. Ал эми Машаяктагы өлгөндөр биринчи тирилишет. 17 Ошондо биз 
тирүү жана калгандар Теңирди абада тосуп алуу үчүн алар менен бирге булуттардын 
арасында көтөрүлөбүз. Ошентип, биз ар дайым Теңир менен болобуз. 18 Ошондуктан бири-
бириңерди ушул сөздөр менен соороткула. (1 Тесалоникалыктар 4:13—18) 

34 ... өзүңөрдү жакшыраак жана түбөлүктүү мүлккө ээ экениңерди билесиңер. (Еврейлер 
10:34, Береандык Библия) 

Кудай Өзү кылган нерселердин баарын түбөлүктүүлүк жакшыраак болушу үчүн жараткан. Ал 
түбөлүккө жакшы болот (карагыла: Жеремия 32:38-41). 

Биз үчүн жакшылык кылуу Кудайга жагат, бул дагы жакшыраак. Ооба, Кудай ыраазы болот 
(карагыла. Еврейлер 11:5, 13:16; 1 Петир 2:19-20, NLT) - бул Кудай үчүн да жакшы эмеспи? 

Кудай эмне кылганын жараткан, ошондуктан түбөлүктүүлүк жакшы болмок. 

Мына ошондуктан Ал ааламды жаратты жана ошол себептен эркектер менен аялдарды жаратты. 

Кудайдын планы ушул доордо Анын чакырыгына кулак каккандардын баарын (ошондой эле 
караңыз: Кудай сени чакырып жатабы? ) жана келечектеги башкаларды (ошондой эле бекер 
онлайн китебин караңыз: Универсал куткарылуу сунушу. Апокатастаз: Кудай жоголгондорду 
куткара алабы? Жүздөгөн аяттарда Кудайдын куткаруу планы ачылат ). 

Ыйсанын жолдоочулары алардын жеке бөлүгү түбөлүктүүлүктү жакшыртуу экенин түшүнүшү 
керек. 

Бирок бул Кудайдын жолу менен жасалышы КЕРЕК. 

12 Адамга туура көрүнгөн жол бар, бирок анын аягы – өлүм жолу. (Накыл сөздөр 14:12; 
16:25) 

Дүйнөнү көп жагынан жакшыртабыз деп ойлогон адамдар бар. Жана ал Кудайдын жолдоруна 
туура келсе, алар туура келет деп үмүттөнөбүз. 

Анткен менен аборт кылуу укуктарын жана Ыйык Китепте айыпталган адеп-ахлаксыздыктын ар 
кандай түрлөрүн жактап нааразычылык билдирип, дүйнөнү жакшыртабыз деп ойлогон адамдар 
бар. 
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Бутпарастардын иш-аракеттерин жакшы деп үгүттөп, дүйнөнү жакшыртабыз деп ойлогон адамдар 
бар. 

Тилекке каршы, көпчүлүк адамдар өздөрүн ынандырат жана башкалардын көз карашына, эски 
каада-салттарга, каалоолоруна жана/же Библияга болгон жүрөгүнө ишенишет. Бирок, Ыйык Жазуу 
эскертет: 

9 «Жүрөк баарынан алдамчы, абдан жаман; Аны ким биле алат? 10 Мен, Теңир, ар кимге өз 
жолуна жараша, кылган иштеринин жемишине жараша берүү үчүн, жүрөгүмдү изилдейм, 
акыл-эсти сынайм. (Жеремия 17:9—10) 

Сенде Кудайдын жолунда иштерди кылууга даяр жүрөгүң барбы? 

Чын элеби? Чын элеби? 

Сиз жасайсыз деп үмүттөнөбүз. 

Аллах адамдардын жакшылык кылуусун кааласа, жүрөгү жалган адамдар муну кылбайт: 

20 Жүрөгү алдамчы жакшылык таппайт, тили бузук адам жамандыкка батат. (Накыл сөздөр 
17:20) 

Физикалык көз карашта нерселер кыйын болуп көрүнсө да, Кудайга ишен: 

9 Оо, Теңирден корккула, Анын ыйыктары! Андан корккондор үчүн эч нерсе каалабайт. 10 

Жаш арстандар ачка болушат. Ал эми Теңирди издегендер жакшылыктан кем калышпайт. 
(Забур 34:9—10) 

31 «Ошондуктан: „Эмне жейбиз“ деп тынчсызданбагыла? же "Эмне ичебиз?" же 'Эмне 
кийебиз?' 32 Анткени бутпарастар ушулардын баарын издеп жатышат. Анткени асмандагы 
Атаңар мунун бардыгына муктаж экениңерди билет. 33 Бирок биринчи кезекте Кудайдын 
Падышачылыгын жана Анын адилдигин издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулат. 
34 Ошондуктан эртеңки күн үчүн кам санабагыла, анткени эртең өз иштери үчүн кам көрөт. 
Күнүнө өзү жетишет. (Матай 6:31—34) 

Өзүңүздүн жана башкалар үчүн потенциалыңызды жогорулатуу үчүн, Кудайга ишениңиз жана Аны 
чечим кабыл алууда кеңешчиңиз катары алыңыз: 

5 Теңирге бүт жүрөгүң менен таян, Өз акылыңа таянба; 6 Бардык жолдоруңда Аны тааны, 
ошондо Ал сенин жолдоруңа багыт берет. 7 Өз көзүңө акылман болбо; Теңирден корккула 
жана жамандыктан алыс болгула. 8 Бул сенин денеңе ден соолук, сөөктөрүңө күч болот. 
(Накыл сөздөр 3:5—8) 

Кудайга толук ишенбей тургандай, өз көзүңө ушунчалык акылман болбо. 

Кудайга ишенсең жакшыраак болот. 
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Башкаларга жетүү үчүн иштөө жана Кудайдын ишин колдоо. 
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6.  Узоқ муддатли режа мавжуд 

Эми Кудай — «Түбөлүктөрдү жашаган, ысымы Ыйык болгон Жогорку жана Улуу» (Ышайа 57:15). 

Ыйсанын жолдоочулары, азыр Кудайдын мураскорлору жана жакынкы келечекте Аны менен 
бирге даңктала турган Кудайдын балдары катары (Римдиктерге 8:16-17) акыры ушундай кылышат. 
Христиандар түбөлүк жашайт (бирок, Кудайдан айырмаланып, баарыбыздын башталышыбыз 
болот). 

Кудайдын Өзүнүн узак мөөнөттүү планы бар: 

20 Анткени жаратуу өз каалоосу менен эмес, аны үмүт менен баш ийдирген үчүн 
убаракерчиликке баш ийди. 21 Анткени жаратылгандын өзү да бузулуунун кулчулугунан 
куткарылып, Кудайдын балдарынын даңктуу эркиндигине ээ болот. 22 Анткени биз 
билебиз, бүт жаратылгандар ушул убакка чейин төрөт азабы менен бирге онтоп, толгоо 
тартып жатышат. 23 Ал гана эмес, Рухтун биринчи жемиштерине ээ болгон биз да , 
өзүбүздүн денебиздин кабыл алынышын, кун төлөнүшүн чыдамсыздык менен күтүп, 
ичибизден онтоп жатабыз. 24 Анткени биз ушул үмүт менен куткарылдык, бирок көрүнгөн 
үмүт үмүт эмес. Эмне үчүн адам дагы эле көргөн нерсесине үмүттөнөт? 25 Эгерде биз 
көрбөгөн нерсеге үмүттөнсөк, аны чыдамсыздык менен күтөбүз. (Римдиктер 8:20—25) 

Кудай жараткандын ичинде кыйынчылыктар болорун билген, бирок Анын планы бар. 

Жеремия 29:11дин үч котормосуна көңүл бурсаңар: 

11 Анткени Мен силерге пландарымды билем, – дейт Теңир, – силерге зыян келтирбей, 
ийгиликке жетүүнү, үмүт жана келечекти тартуулоону пландап жатам. (Жеремия 29:11, 
NIV) 

11 Анткени мен силерге карата ойлогон оюмду билем, – дейт Теңир, – силерге тынчтык 
жана чыдамкайлык көрсөтүү үчүн, азап жөнүндө эмес, тынчтык жөнүндөгү ойлор. 
(Жеремия 29:11, Дуай-Реймс) 

11 Анткени Мен силерге кандай пландарымды билем, – дейт Теңир. «Алар кырсыкка эмес, 
жакшылыкка багытталган пландар, силерге келечек жана үмүт берүү. (Жеремия 29:11, 
Жаңы тирүү котормо) 

Кээ бирөөлөр Жеремия 29:11ди Кудайдын алар үчүн планы бар экенине далил катары 
келтиришет. Жана Кудайдын бардыгы үчүн планы бар болсо да, көптөр бул аятты контекстте эске 
алышпайт. 

Ыйык Китеп эмнеге окутат: 

11 Анткени мен силерге келечек жана үмүт берүү үчүн, жамандык эмес, тынчтык жөнүндөгү 
ойлорумду билем, – дейт Теңир. 12 Ошондо сен Мени чакырып, барып, Мага сыйынасың, 
Мен сени угам. 13 Мени бүт жүрөгүң менен издегениңде, Мени издеп табасың. 14 Мен сени 
табам, – дейт Теңир, – сени туткунуңдан кайра алып келем. Мен силерди бардык элдерден 
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жана Мен силерди кууп жиберген бардык жерлерден чогултам, – дейт Теңир, – Мен 
силерди туткунга алып кете турган жерге алып келем. (Жеремия 29:11—14) 

Көңүл бурсаңар, план сүргүн болчу. Байырлыг болур, ажы- төлү. Демек, биз, ишенгендер, дайыма 
эле туура келбегенибизге таң калбашыбыз керек. Элчи Петир эмне деп жазганын да карап көрөлү: 

9 Бирок силер тандалган муунсуңар, падышанын дин кызматчысысыңар, ыйык элсиңер, 
силерди караңгылыктан Анын кереметтүү жарыгына чакырган Анын даңкын жарыялоо 
үчүн, Анын өзгөчө элисиңер. 10 Алар мурун эл эмес эле, азыр Кудайдын эли, алар ырайым 
көрүшпөгөн, азыр ырайым кылышты. 

11 Сүйүктүү бир туугандарым, келгиндер жана зыяратчылар катары, силерден суранам, 
жанга каршы күрөшкөн дене кумарларынан алыс болгула, 12 башка улуттагылардын 
арасында жүрүм-турумуңар менен урмат-сыйга ээ болгула. зыярат күнү Кудайды 
даңктагыла. (1 Петир 2:9—12) 

17 Анткени Кудайдын үйүнөн сот баштала турган убак келди. Ал эми биринчи бизден 
башталса, Кудайдын Жакшы Кабарына баш ийбегендердин аягы эмне болот? 18 Азыр  « 
Эгер адил адам араң куткарылса, ыймансыз менен күнөөкөр кайда чыгат?» (1 Петир 4:17—
18) 

28 Кудайды сүйгөндөргө, Анын ой-ниети боюнча чакырылгандарга бардыгы жакшылыкка 
алып келерин билебиз. (Римдиктер 8:28) 

Кээде биз чаташып калабыз, бирок Ыйык Китепте айтылгандарды карап көрөлү: 

24 «Мага үйрөт, ошондо мен тилимди кармайм. Кайсы жерден жаңылганымды түшүнөм. 
(Аюб 6:24) 

8 «Анткени Менин ойлорум силердин ойлоруңар эмес , силердин жолдоруңар Менин 
жолдорум эмес»,— дейт Теңир. 9 «Асман жерден кандай бийик болсо, Менин жолдорум 
силердин жолдоруңардан, Менин ойлорум силердин ойлоруңардан жогору. (Ышайа 
55:8—9) 

Кудайдын планы бар экенине жана ката кетирбей тургандыгына ишениңиз жана түшүнүңүз. 
Ишениңиз (ошондой эле биздин бекер онлайн китепчебизди караңыз: Кудай чакырган жана 
тандап алган адамдарга ишеним ). 

Кудайга ишенсең, ошол кыйынчылыктардан улам жакшыраак болосуң (Еврейлер 12:5—11; Накыл 
сөздөр 3:5—8). Жана эгер силер ушул доордо чакырылып, тандалган жана ишенимдүү болсоңор 
(Аян 17:14), миң жылдык доордо Ыйса менен бирге падышалар жана дин кызматчылар катары 
жер бетинде падышалык кыласыңар (Аян 5:10) (Аян 20:4-6). . Сен адамдарга миң жылдыкта жана 
акыркы Улуу күндө жардам берүү үчүн жакшыраак жашоонун жолун үйрөтө аласың (кара. Исаия 
30:21). 

Атасы да, Уулу да адамзаттын күнөөлөрүнөн (карагыла: Башталыш 6:5-6), ошондой эле Ыйса 
биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүүгө азап чегип (1 Петир 4:1) азап чегип жатканын түшүнгүлө. Ыйса өз 
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ыктыяры менен Өзүн муну башынан өткөргөн (Жакан 10:18), бирок түбөлүктүүлүктү жакшыртуу 
үчүн ушундай кылган. 

Түбөлүктүүлүктү жакшыртууга жардам бере турган мүнөздүн түрүн түзүү үчүн бул жашоодо 
үйрөнүшүбүз керек болгон сабактар бар. 

1 Демек, ишеним аркылуу акталгандыктан, Мырзабыз Иса Машаяк аркылуу Кудай менен 
тынчтыкка ээ болдук, 2 ал аркылуу биз ишеним аркылуу биз турган бул ырайымга ээ 
болобуз жана Кудайдын даңкына үмүттөнүп кубанабыз. 3 Ал гана эмес, биз 
кыйынчылыктарда да мактанабыз, анткени алаамат чыдамкайлыкка алып келерин 
билебиз. 4 жана туруктуулук, мүнөз; жана мүнөзү, үмүт. (Римдиктер 5:1—4) 

5 Ошон үчүн да бүт тырышчаактыкты көрсөтүп, ишенимиңе жакшылыкты, жакшылыкка 
билимди, 6 билимге өзүн өзү кармай билүүнү, өзүн өзү кармай билүүгө туруктуулукту, 
туруктуулукка такыбалыкты, 7 такыбалыкка бир туугандык боорукердикти, бир туугандык 
боорукердикти сүй. . 8 Эгерде булар сеники болсо жана көп болсо, анда Раббибиз Ыйса 
Машайакты таанып-билүүдө тукумсуз да, жемишсиз да болбойсуңар. (2 Петир 1:5—8) 

Сиз кыйынчылыктардан жана сыноолордон пайда көрөм деп ойлобошуңуз мүмкүн, бирок эгер 
сиз Ыйсанын жолдоочусу болсоңуз, анда керек. 

Маркум Герберт В. Армстронг жазган бир нерсеге көңүл буруңуз: 

ЭМНЕ ҮЧҮН Жаратуучу Кудай АДАМДЫ жерге койгон? Кудайдын өзүн кайра жаратуудагы 
эң жогорку максаты үчүн – өзүн кайра жаратуу, эң жогорку максат менен адил кудайлык 
мүнөздү, акыры, миллиондогон сансыз төрөлгөн жана төрөлгөн балдарда, алар Кудай 
жаратуучуларга, Кудайдын үй-бүлө мүчөлөрүнө айланат. Адам физикалык жерди Кудай ага 
бергендей жакшыртышы керек болчу, анын жаралышын аягына чыгарышы керек болчу 
(күнөөкөр периштелер муну жасоодон атайылап баш тартышкан) жана ошону менен 
Кудайдын ӨМҮР ЖОЛУ менен КУДАЙДЫН ӨКМӨТҮН КАЛЫБЫНА КАЛЫПТЫРышы керек 
болчу; жана андан ары, дал ушул процессте, адамдын өз макулдугу менен, Кудайдын 
ыйык, адил МҮНӨЗҮН өнүктүрүү аркылуу АДАМДЫ ЖАРАТУУНУ БҮТКӨРҮҮ. Бул жеткилең 
жана адил мүнөз адамга сиңип, адам өлүүчү денеден өлбөс рухка айлангандан кийин, 
УКМУШ АДАМ ПОЦЕНЦИАЛИ келет – адам Кудайдын кудайлык ҮЙ-БҮЛӨСҮНДӨ ТУулуп, 
жер бетинде Кудайдын өкмөтүн калыбына келтирет, анан ААЛАМДЫН бүткүл чексиз 
мейкиндигинде ЖАРАТЫЛУУнун аяктоосуна катышуу! ... Кудай ӨЗҮН миллиондогон жолу 
кайталайт! Ошентип, ошол кайра жаратуу жумасынын алтынчы күнүндө Кудай (Элохим) 
мындай деди: «Биздин бейнебиз боюнча, өзүбүзгө окшош адамды жараталы» (Башт. 1:26). 
Адам өзүнүн Жаратуучусу менен (анын уруксаты менен) өзгөчө мамиледе болуу үчүн 
жаратылган! Ал Кудайдын формасында жана формасында жаратылган. Ал мамилелерди 
мүмкүн кылуу үчүн рух (формадагы маңызы) берилген (Armstrong HW. Mystery of the Ages. 
Dodd Mead, 1985, 102-103-беттер). 

Мүнөздү калыптандыруунун максаты - жакшыраак болуу жана жакшыраак кызмат кыла алуу. 

Мүнөздү кантип түзөбүз? 
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Эң жакшы жол – Ага баш ийүү. 

Жана бул биздин жыргалчылыгыбыз үчүн. 

19 Мен бүгүн силерге каршы күбөлөр катары асман менен жерди чакырам, анткени мен 
силерге өмүр менен өлүмдү, бата менен каргышты койдум. Ошондуктан өзүң да, тукумуң 
да жашашы үчүн, өмүрдү танда. 20 Кудай-Теңириңди сүйүшүң үчүн, Анын үнүн угуп, Ага 
жабышып калышың үчүн, анткени Ал сенин өмүрүң жана өмүрүңдүн узундугу. Теңир ата-
бабаларыңа, Ыбрайымга, Ыскакка жана Жакыпка берем деп ант берген жерде жашашың 
үчүн». (Мыйзам 30:19—20) 

12 «Эми, Ысрайыл, Кудай-Теңириң сенден эмнени талап кылат? 13 Жана мен бүгүн сага 
осуят кылып жаткан Теңирдин осуяттарын жана Анын мыйзамдарын сакташ үчүнбү ? 
(Мыйзам 10:12—13) 

Кудай биздин жакшылык үчүн осуяттарды бергенине көңүл бурсаңар. 

Сиз бул Байыркы Келишимде болгон деп айтууга болот жана эң маанилүүсү сүйүү. 

Кандайдыр бир деңгээлде сиз туура болмок. 

даражага? 

Ооба, Кудайдын осуяттарын, биздин жыргалчылыгыбыз үчүн сүйүүчү эрежелерге баш ийүүгө 
канчалык даяр болсоң, туура болмок. 

Ыйса үйрөткөн: 

15 Эгер Мени сүйсөң, осуяттарымды аткар. (Жакан 14:15) 

9 «Атам Мени сүйгөндөй, Мен да силерди сүйдүм. Менин сүйүүмдө бол. 10 Эгерде Менин 
осуяттарымды сактасаңар, анда Мен Атамдын осуяттарын аткарып, Анын сүйүүсүндө 
жашап жатканымдай, силер да Менин сүйүүмдө жашайсыңар. (Жакан 15:9—10) 

Кудай бизди сүйдү жана ал сүйүүнү кабыл алып, пайда алышыбыз үчүн жаратты. Ар бир 
библиялык туура тандоо, туура чечим жана туура иш-аракет бизге мүнөздү түзүүгө жардам берет. 
Бул жеке өзүбүзгө да, башкаларга да жардам берет. 

Элчи Пабыл мындай деп жазган: 

1 Мен Машаякты туураганымдай, мени туурагыла. (1 Корунттуктар 11:1) 

12 ... мыйзам ишенимден эмес, «аларды аткарган адам алар аркылуу жашайт». 
(Галатиялыктар 3:12)  
 
12 ... осуят ыйык, адилет жана жакшы. (Римдиктер 7:12) 
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Ыйсаны чындап туурай тургандар Ыйсанын ырайымы жана билими менен түбөлүккө өсүшөт (2 
Петир 3:18) сүйүүсүн жакшыраак берүү үчүн. 

Элчи Жакып менен Ыйса сүйүү Кудайдын осуяттары менен тыгыз байланышта экенин айтышкан: 

8 «Жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй» деген Ыйык Жазуу боюнча падышанын мыйзамын 
чындап аткарсаң, анда жакшы кыласың. 9 Ал эми бет карамалык кылсаңар, күнөө 
кыласыңар жана мыйзам бузуучулар катары соттолосуңар. 10 Анткени ким бүт мыйзамды 
сактаса, бирок бир нерседен жаңылса, ал баарына күнөөлүү. 11 Анткени «ойноштук кылба» 
деген Кудай да: «Киши өлтүрбө» деген. Эгер ойноштук кылбай, бирок адам өлтүрсөң, анда 
мыйзамды бузган болосуң. (Жакып 2:8—11) 

37 Ыйса ага: «Сен Кудай-Теңириңди бүт жүрөгүң менен, бүт жаның менен, бүт акылың 
менен сүй»,— деди. 38 Бул биринчи жана улуу осуят. 39 Экинчиси ушуга окшош: 
“Жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй”. 40 Бүт Мыйзам жана пайгамбарлар ушул эки осуятта 
жазылган». (Матай 22:37—40) 

Осуяттардын максаты — сүйүү көрсөтүү (1 Тиметейге 1:5), бизди жакшыраак кылуу жана 
башкаларга жакшыраак болууга жардам берүү. 

13 Келгиле, бүт иштин жыйынтыгын угалы: 

Кудайдан корккула, Анын осуяттарын аткаргыла ,  
анткени бул адамдыкы.  
14 Анткени Кудай бардык ишти,  
анын ичинде бардык жашыруун нерсени, жакшыбы, жаманбы, соттойт. (Насаатчы 12:13—
14) 

Он осуят кандайдыр бир ээнбаш эрежелер же жүк болгон эмес. 

Эски жана Жаңы Келишимдерден бир нерсеге көңүл буруңуз: 

18 Аян жок жерде эл тыюу салат. Бирок мыйзамды сактаган адам бактылуу. (Накыл сөздөр 

29:18) 

3 Урматтуу достор, мен сиздерге биздин жалпы куткарылышыбыз жөнүндө жазууну абдан 
каалап жүрсөм да, азыр анын ордуна ыйыктарга биротоло ишенип берилген ишеним үчүн 
тырышчаактык менен күрөшүүгө үндөш үчүн жазууга мажбур болуп жатам. 4 Анткени 
силердин араңарга кээ бир адамдар тымызын кирип барышкан, алар – мурун эле мен 
айтып жаткан соттолгон адамдар – Кудайыбыздын ырайымын жамандыкка уруксат 
берген, биздин жалгыз Мырзабызды жана Теңирибизди четке каккан ыймансыз адамдар. , 
Иса Машаяк. (Жүйүт 3-4, NET Bible) 

3 Анткени Кудайдын сүйүүсү, анын осуяттарын сакташыбыз. Анын осуяттары оор эмес. (1 
Жакан 5:3) 

Он осуят жүк эмес, бирок аларды сактоо адамды бактылуу кылат. 
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Бул жашоодо Кудай биздин ийгиликтүү, бактылуу өмүр сүрүшүбүздү каалайт -- чың ден соолук, 
татаал карьера, сонун үй-бүлө жана бактылуу балдар. Анын эркин аткарууга жана Анын 
осуяттарын аткарууга умтулгандарга Ал баталарды жана өзгөчө коргоону убада кылат! 

2 Сүйүктүү биртууганым, сенин жаның гүлдөгөндөй, бардык жагынан ийгиликке жетип, ден 
соолукта болушуң үчүн сыйынам. 3 Анткени бир туугандар келип, силер чындык жолунда 
жүргөндөй эле, силерде бар чындык жөнүндө күбөлөндүргөндө, мен абдан кубандым. 4 

Балдарымдын чындык жолунда жүргөнүн уккандан өткөн кубанычым жок. (3 Жакан 2-4) 

26 «Мына, мен бүгүн сенин алдыңа бата менен каргышты коём: 27 эгерде сен Кудай-
Теңириңдин бүгүн мен сага буйрук кылган осуяттарын аткарсаң, бата, 28 Теңирдин 
осуяттарына баш ийбесең, каргыш. Сенин Кудайың, бирок бүгүн мен сага буйруган жолдон 
бур (Мыйзам 11:26-28). 

19 Мен бүгүн силерге каршы күбөлөр катары асман менен жерди чакырам, анткени мен 
силерге өмүр менен өлүмдү, бата менен каргышты койдум. Ошондуктан өзүң да, тукумуң 
да жашашы үчүн, өмүрдү танда. 20 Кудай-Теңириңди сүйүшүң үчүн, Анын үнүн угуп, Ага 
жабышып калышың үчүн, анткени Ал сенин өмүрүң жана өмүрүңдүн узундугу. (Мыйзам 
30:19—20) 

Кудайдын жолу менен жашоо утурумдук ырахаттан да чоң бакыт алып келет. Бул катаал 
учурларда кепилдик берет: 

13 Акылмандыкка ээ болгон адам бактылуу, акылмандыкка ээ болгон адам бактылуу. 14 

Анткени анын тапканы күмүштөн жакшы, анын пайдасы таза алтындан жакшы. 15 Ал 
жакуттан кымбат, Сен каалаган нерселердин баары ага тең келе албайт. 16 Өмүрдүн 
узундугу оң колунда, Байлык менен сый-урмат сол колунда . 17 Анын жолдору – жыргал 
жолдор, Анын бардык жолдору – тынчтык. 18 Аны кармагандар үчүн ал өмүр дарагы, Аны 
сактап калгандардын баары бактылуу. (Накыл сөздөр 3:13—18) 

15 Кудайы Теңир болгон эл бактылуу! (Забур 144:15) 

21 Ким жакынын жек көрсө, ал күнөө кылат; Ал эми жакырларга ырайым кылган адам 
бактылуу. (Накыл сөздөр 14:21) 

14 Ар дайым урматтаган адам бактылуу... (Накыл сөздөр 28:14а) 

5 Жакыптын Кудайы жардам берген, үмүтү өзүнүн Кудай-Теңирине болгон, 6 Асман менен 
жерди, деңизди жана алардагы нерселердин баарын жараткан бактылуу! Чындыкты 
түбөлүккө сактаган, (Забур 146:5-6) 

Кудайдын жолу менен жашоо бизди чындап бактылуу кылат. Биз акылмандык сурап тиленүү 
менен бирге муну кылышыбыз керек (Жакып 1:5). 

Он осуят бизге жакшыраак болуп, түбөлүктүүлүктү жакшырта алышыбыз үчүн мүнөзүбүздү 
калыптандырууга жардам берүү үчүн белгилүү болгон. Эгер биз ага чындап ишенсек, бул жашоодо 
өзүбүздүн түбөлүктүүлүктү жакшырта алабыз. 
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Бирок, диний жетекчилердин бурмалоосунан улам, элчи Пабыл «мыйзамсыздыктын сыры» 
жөнүндө жазууга шыктанган (2 Тесалоникалыктарга 2:7). Ыйсанын айтымында, бул акыр заманда 
мыйзамсыздык күчөп, көптөрдүн сүйүүсүн муздатат (Матай 24:12). Өкүнүчтүүсү, бул акыркы акыр 
замандын «Улуу сырдуу Вавилондун» (Аян 17:5) — жети дөңсөөлүү шаардагы диний күчтүн (Аян 
17:9,18) болушуна жардам берет . Бул жана Он осуят жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, 
бекер онлайн китепчени караңыз: Он осуят: он осуят, христианчылык жана жырткыч . 

Кудайдын планы жакшыраак 

Кудайдын планынын акыркы бөлүгү пландын биринчи бөлүгүнө караганда жакшыраак болот: 

8 Иштин башталышынан аягы жакшы; (Насаатчы 7:8) 

Бирок, Кудайдан шектенгендер менен Кудайдын чыныгы элинин ортосундагы карама-
каршылыкка көңүл буруңуз: 

13 «Сенин сөздөрүң Мага катуу болду , – дейт Теңир, “Бирок силер: „Биз Сага эмне деп айттык?“ 
— дейсиңерби? 14 Сен: „Кудайга кызмат кылуу пайдасыз; Анын буйругун аткарганыбыздан, 
Себайот Теңирдин алдында боздоп жүргөнүбүздөн эмне пайда? 15 Ошентип, биз 
текеберлерди баталуу дейбиз, анткени мыйзамсыздык кылгандар тирилет. Алар атүгүл 
Кудайды сынап, эркиндикке чыгышат“». 

16 Ошондо Теңирден корккондор бири-бири менен сүйлөштү, Теңир аларды угуп, укту. 
Ошентип, Теңирден корккондор жана Анын ысымы жөнүндө ой жүгүрткөндөр үчүн Анын 
алдында эскерүү китеби жазылган. 

17 «Алар Меники болот, – дейт Себайот Теңир, – Мен аларды асыл таштарым кылган күнү. 
Адам өзүнө кызмат кылган өз уулун аябагандай, мен да аларды аяйм ». 18 Ошондо сен 
адил адам менен ыймансыздын, Кудайга кызмат кылган менен Ага кызмат кылбагандын 
ортосундагы айырманы кайра билесиң. (Малахия 3:13—18) 

Төмөнкү пайгамбарлыкка көңүл буруңуз: 

6 Анткени бизге Бала төрөлдү, бизге Уул берилди; Ал эми өкмөт Анын мойнунда болот. 
Ошондо Анын ысымы Кереметтүү, Кеңешчи, Күчтүү Кудай, Түбөлүк Ата, Тынчтыктын 
Төрөсү деп аталат. 7 Анын бийлигинин жана тынчтыктын көбөйүшүнүн аягы болбойт , 
Дөөттүн тактысында жана Анын падышачылыгында, Аны буйрук кылып, аны сот жана 
адилеттик менен орнотушу үчүн, ошондон бери, түбөлүккө. Муну Себайот Теңирдин 
ынтасы аткарат. (Ышайа 9:6—7) 

Демек, Кудай Өз бийлигин жана тынчтыгын арттырат жана мунун аягы болбойт. Жагдайды 
жакшыртуунун аягы жок. 

«Апостолдор, Ыйса айткандай, Жакшы Кабарды — келе жаткан ЖАКШЫ ДҮЙНӨ ЖӨНҮНДӨГҮ 
ЖАКШЫ Кабарды жарыялашты» (Армстронг ХВ. The Incredible Human Potential. Everest House, 
1978). 
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Кудайдын келе жаткан Падышалыгы түбөлүктүү: 

13 Сенин Падышачылыгың түбөлүктүү падышачылык, Сенин бийлигиң муундан муунга 
уланат. (Забур 145:13) 

3 Анын жышаандары кандай улуу, Анын кереметтери кандай күчтүү! Анын падышалыгы — 
түбөлүктүү падышалык, Анын бийлиги муундан муунга. (Даниел 4:3) 

27 Ошондо падышачылык жана бийлик, жана бүт асман астындагы падышачылыктардын 
улуулугу, Эң Жогорку Кудайдын ыйыктарына, элге берилет. Анын падышалыгы түбөлүктүү 
падышалык, бардык бийликтер Ага кызмат кылып, баш ийет. (Даниел 7:27) 

Байкасаңар, ыйыктарга түбөлүк падышалык берилет. Бул элчи Петир жазган нерсеге дал келет: 

10 Ошондуктан, бир туугандар, өзүңөрдүн чакырыгыңарды жана шайланышыңарды 
ынандырууга ого бетер аракет кылгыла, анткени ушуларды кылсаңар, эч качан 
мүдүрүлбөйсүңөр. 11 Анткени Мырзабыз жана Куткаруучубуз Иса Машаяктын түбөлүк 
падышачылыгына силер үчүн кенен жол ачылат. (2 Петир 1:10-11) 

Бул биз бардык майда-чүйдөсүнө чейин билебиз дегенди билдиреби? 

Жок, бирок Ал бизге Анын кээ бир пландарын түшүнүү жана көрүү жөндөмүн берген: 

10 Мен адам уулдарына Кудай тапшырган ишти көрдүм. 11 Ал бардык нерсени өз убагында 
кооз кылган. Ошондой эле алардын жүрөгүнө түбөлүктүүлүк салды, бирок эч ким 
Кудайдын кылган ишин башынан аягына чейин биле албайт. (Насаатчы 3:10-11) 

12 Азырынча биз күзгүдөн күңүрт, бирок бетме-бет көрөбүз. Азыр мен жарым-жартылай 
билем, бирок ошондо мен да белгилүү болгондой билем. (1 Корунттуктар 13:12) 

9 Бирок Жазылгандай: 

«Кудай Өзүн сүйгөндөр үчүн даярдаган нерселерди көз көргөн эмес, кулак уккан эмес , 
адамдын жүрөгүнө кирген эмес». (1 Корунттуктар 2:9) 

Демек, бул Кудай адамдардын кылганын каалаган нерсе. Кудай түбөлүктүүлүктү жакшыртуу үчүн 
Анын иштерин аткара тургандарга ээ болот. Ошентип, биз пландын бир бөлүгүн биле алабыз жана 
план биз түшүнгөндөн жакшыраак. 

Атүгүл Байыркы Келишим убагында да айрымдар түбөлүктүүлүккө жана Кудайдын планынын 
чындыгына көз чаптырышкан (карагыла: Еврейлер 11:13—16). 

Кудайдын Падышалыгындагы түбөлүктүүлүк «азыркы каардуу доорго» (Галатиялыктарга 1:4) 
салыштырмалуу канчалык жакшыраак болорун түшүнүү үчүн төмөндөгүлөргө көңүл буруңуз: 

3 Ошондо мен асмандан мындай деген катуу үндү уктум: «Мына, Кудайдын жыйын чатыры 
адамдар менен, Ал алар менен бирге жашайт, алар Анын эли болушат. Кудай Өзү алар 
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менен болот жана алардын Кудайы болот. 4 Кудай алардын көздөрүндөгү бардык жашты 
аарчыйт. мындан ары өлүм да, кайгы да, ый да болбойт. Мындан ары оору болбойт, 
анткени мурункулар өтүп кетти». 

5 Ошондо тактыда отурган: «Мына, Мен бардыгын жаңы кылып жатам», – деди. Ал мага: 
«Жаз, анткени бул сөздөр чындык жана ишенимдүү», – деди. (Аян 21:3—5) 

7 ... Түбөлүк кубаныч алардыкы болот. (Ышайа 61:7) 

18 Неге тюгюл менимче, бу заманны азаплары бизде ачыкълана тургъан дагъы бла 
тенглешдирирге лайыкъсыз . (Римдиктер 8:18) 

Азап чеккени гана эмес, чыныгы кубаныч да болот. Жана сиз да ошол кубанычты арттыра аласыз. 
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7.  Якунловчи Изоҳлар 

Жалпысынан 40тан 110 миллиардга чейин адам жашаган (жана көбү өлгөн) деп эсептелген. 

Адамзаттын максаты – өзүбүз үчүн ырахатты топтоо жана Аны даңктоо үчүн Кудайга курулай 
сыйынуу эмес. Түбөлүктүүлүк биз үчүн ырахаттарга толгон жана Кудай биз азыр түшүнгөндөн да 
даңкка татыктуу болсо да, биздин максатыбыз түбөлүктүүлүктү башкалар үчүн да жакшыраак 
кылуу. 

Ыйса ар бирибизге орун берди (карагыла. Жакан 14:2), анткени Кудай бизди ар бирибизге (Забур 
33:15) жеткилең кылышыбыз үчүн (Забур 138:8). Ал каалаган ар бирибизде баштаган ишин аягына 
чыгарат (Филипиликтер 1:6). 

Миллиарддаган ар бирибиз ар кандайбыз жана берүүнүн ар кандай жолдору бар. Биздин негизги 
ролубуз - түбөлүктүүлүктү жакшыртуу - бул ооба, СЕНде берүүнүн уникалдуу ыкмасы болот 
дегенди билдирет. Эгер акырында Кудайдын Падышалыгын колдоодон баш тартпасаңыз, анда эң 
аз дегенде 40 миллиард башкалардын ар бири үчүн түбөлүктүүлүктүн жакшырышына өз 
салымыңыз тиет (караңыз. 1 Корунттуктар 12:26; Аюб 14:15; Галатиялыктарга 6: 10)! 

Ыйык Китепте «башкаларды өзүбүзгө караганда жакшыраак баалашыбыз» керектиги айтылат 
(Филипиликтер 2:3). Ошондуктан, сиз жолуккан дээрлик ар бир адам бир күнү сиз үчүн (а сиз алар 
үчүн) түбөлүктүүлүктү жакшыртууга жардам берерин эске алыңыз. Сиз туура эмес баалаган, 
бейкалыс пикирде болгон, туура эмес ойлогон, балким, жол кыймылын токтоткон, жаман мамиле 
кылган, ошондой эле сиз жакшы мамиледе болгондор үчүн, чынында, сиз үчүн иштөөгө туура 
келиши мүмкүн. Андыктан «Кудай силерди Машайак аркылуу кечиргендей, бири-бириңерге 
боорукер, боорукер, кечиримдүү болгула» (Эфестиктер 4:32). «Канчалык сенден көз каранды 
болсоң, баары менен тынчтыкта жаша» (Римдиктерге 12:18). 

Түбөлүктүүлүк чексиз убакытка созулгандыктан, сиз чындыгында 40 миллиард адамды (балким, 
андан да көп) азыр өзүңүз тааныгандан алда канча жакшыраак биле аласыз деп ойлоңуз! 

Сиз чындыгында Кудай эч качан колдоно албайт деп ойлогон кээ бирөөлөр үчүн иштөөгө туура 
келиши мүмкүн (караңыз. Матай 21:28-32) — «биринчи болгондордун көбү акыркы болот, 
акыркылар биринчи болушат» (Марк 10:31). 

Андан тышкары, Ыйык Китепте бардык адамдар, анын ичинде сиз анча маани бербеген адамдар 
да, Кудайдын бардык толуктугуна толууга мүмкүнчүлүгү бар деп үйрөтөрүн карап көрөлү: 

14 Ошон үчүн мен Мырзабыз Иса Машаяктын Атасына тизе бүгүп таазим кылам, 15 

Асмандагы жана жердеги бүт үй-бүлө анын атынан аталып калган, 16 Ал силерге Өзүнүн 
даңкынын байлыгы боюнча, күч-кубат менен бекемделишиңерди берсин деп. 17 Машаяк 
ишеним аркылуу силердин жүрөгүңөрдө жашашы үчүн , Анын Руху аркылуу. Сүйүүгө 
тамыр жайып, 18 бардык ыйыктар менен бирге туурасы, узундугу, тереңдиги жана 
бийиктиги эмне экенин түшүнө алышыңар үчүн, 19 Машаяктын билимден өткөн сүйүүсүн 
билүү үчүн; Кудайдын бардык толуктугуна толушуңар үчүн + . (Эфестиктер 3:14—19). 

Биз үйрөнүшүбүз керек жана көбүрөөк үйрөнүшүбүз керек (2 Петир 3:18). 
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Акыр заман үчүн дагы көбүрөөк билим пайгамбарлык кылынган (Даниел 12:4) , анын ичинде 
жоголгон нерселердин калыбына келтирилиши (Матай 17:11). 

Кыязы, Кудай эмне үчүн бардыгын жаратканын билүү дагы толугураак калыбына келтирилиши 
керек болгон нерсе. 

Кудай муну кантип кылат? 

9 Ал кимди билимге үйрөтөт? Ал кабарды кимге түшүндүрөт? Эми эле сүттөн 
ажыратылгандарбы? Эмчектен эле тартылгандарбы? 10 Анткени осуят осуяттын үстүнө, 
осуяттын үстүнө осуят, сап үстүнө, сап үстүнө, бул жерде бир аз, тигил жерде бир аз болушу 
керек». (Ышайа 28:9—10) 

10 Бирок Кудай аларды Өзүнүн Руху аркылуу бизге ачып берди. Анткени Рух баарын, ооба, 
Кудайдын терең сырларын изилдейт. (1 Корунттуктар 2:10) 

Ошентип, ар кандай аяттарды карап, биз окууну үйрөнө алабыз. Ал эми биз Кудайдын Рухунун 
жетегинде болсок, биз андан да көбүрөөк түшүнө алабыз. 

Жана жаңы теологиялык билимге туш болгондо Ыйсанын жолдоочулары кандай мамиле кылышы 
керек? 

Аюб айткандай түшүнүү үчүн Кудайга сыйынуу - бул жасала турган бир кадам: 

24 Мага үйрөт, ошондо мен тилимди кармайм. Кайсы жерден жаңылганымды түшүнөм. 
(Аюб 6:24) 

Жаңы Келишимде береялыктар асыл үлгү көрсөтүштү: 

10 Ошондо бир туугандар Пабыл менен Сыласты түн ичинде Береяга жөнөтүштү. Алар 
келгенден кийин, жүйүттөрдүн синагогасына киришти. 11 Булар Тесалоникадагыларга 
караганда адилеттүүрөөк болушкан, анткени алар сөздү даярдуулук менен кабыл алышкан 
жана мунун чын-бышыгын билүү үчүн Ыйык Жазманы күн сайын изилдешкен. (Элчилер 
17:10—11) 

Бул китептин максатынын бир бөлүгү Ыйык Жазмаларды берүү болгон, ошондуктан бардык 
каалоочулар анын ушундай экенин көрүшү үчүн. Аны жазуудагы максатымдын бир бөлүгү 
кулактары ачык болгондордун баарына Кудайдын чындыгын бөлүшүү болчу. 

Кудайдын сен үчүн планы бар. Кудай сени сүйөт жана башкаларды сүйүшүңдү каалайт. Анын 
сүйгөн жашоо жолуна ылайык жашашыңар керек. Чыныгы сүйүүнү жогорулатуу: бул жашоонун 
мааниси катары каралышы мүмкүн. 

Кудай тарапта болуу үчүн сыйынгыла (карагыла. Жашыя 5:13—14). "Кудай биз тарапта болсо, бизге 
ким каршы чыга алат?" Римдиктер 8:31). 
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Ыйык Китепте бүт жаратуулардын, анын ичинде адамдардын да «абдан жакшы» жаратылганы 
(Башталыш 1:31) жана Ал жетинчи күндү жаратып, батасын бергени айтылат (Башталыш 2:2-3). 

Ыйык Китепте Кудай адамдарды туура кылып жаратса да, алар көптөгөн туура эмес жолдорду 
издешкени айтылат (Насаатчы 7:29) . 

Дагы бир жолу, Ыйык Китеп окутат: 

8 Иштин башталышынан аягы жакшы; Руху сабырдуу текеберден жакшыраак. (Насаатчы 
7:8) 

Башталышы абдан жакшы болду, аягы дагы жакшы болот. 

Кудай адамзатты Өзүн кайра жаратуу жана Анын үй-бүлөсүнүн бир бөлүгү болушу үчүн жараткан 
(Малахия 2:15). 

Ал бизди Өзүнүн даңкы менен бөлүшүүгө (Римдиктерге 8:17) жана ааламды башкарууга (Еврейлер 

2:5-17) жаратты. Ыйса: «Алганга караганда берген бактылуу»,— деп үйрөткөн (Элчилер 20:35). 

Кудай адамзатты сүйүү берүү үчүн (карагыла: 1 Жакан 4:7-12) жана ааламда көбүрөөк сүйүү 
болушу үчүн ЖАРАТТЫ (Матай 22:37-39). Жашоонун мааниси ушунда. 

Кудайдын планынын сыры эмнеде? Кудай эмне үчүн бир нерсени жараткан? 

Кудай Өзү эмне кылганын жараткан, ошондуктан түбөлүктүүлүк жакшы болмок (карагыла. 
Еврейлер 6:9, 11:16; Филипиликтер 1:23). 

Мына ошондуктан Ал ааламды жаратты жана ошол себептен эркектер менен аялдарды жаратты. 
Ал өзгөчө ааламды Ыйса жана бүткүл адамзат үчүн мурас/мурас катары жараткан. 

Түбөлүк өмүргө ээ болгон адамдар түбөлүктүүлүктү жакшыртышат. 

Кудайдын планы ушул доордо Анын чакырыгына кулак каккандардын баарын (ошондой эле Кудай 
сени чакырып жатабы? бекер онлайн китепчесин караңыз ) жана келечектеги башкаларды 
камтыйт (ошондой эле караңыз Универсалдуу Куткарылуунун СУНУШТАРЫ, Апокатастаз: Кудай 
жоголгондорду куткара алабы? Жүздөгөн аяттар Кудайдын куткаруу планын ачып берет ). 

Христианбы же жокпу, Кудай сени эмне үчүн жаратты? 

Сиздин бул жашоодогу максатыңыз – мүнөзүңүздү өркүндөтүү, андыктан сиз өз 
потенциалыңызды максималдуу түрдө арттырып, түбөлүктүүлүктү жакшырта аласыз. 

Кудай СИЗДИ түбөлүктүүлүктү жакшыртуу үчүн сүйүү көрсөтүү үчүн кайталангыс таланттарыңызды 
(Матай 25:14-23; Лука 19:11-19) колдоно алышыңар үчүн жараткан! 

Ошол үчүн Кудай өзү кылганын жараткан. Кудай сени ошон үчүн жаратты. 
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Худонинг давом етаётган черкови 
Ҳудонинг давом етаетган черкови Ақш ваколатхонаси да жойлашган: 1036 Вт. Grand Avenue, Grover Beach, 

Калифорния, 93433 Ақш. Бизнинг бутун дунё бўйлаб ва барча қитъаларда (Антарктидадан ташқари барча 

қитъаларда) тарафдорларимиз бор. 

Худонинг давом етаётган черкови Сайт Ҳақида Маълумот 
 

CCOG.ORG 100 тилдаги адабиётларга ҳавола қилинган ҳолда, улар учун асосий веб-сайт. 
CCOG.ASIA Осиёга йўналтирилган веб-сайт, бир нечта Осиё тиллари билан. 
CCOG.IN Ҳиндистонга йўналтирилган веб-сайт, баъзи Ҳинд тиллари билан. 
CCOG.EU Европага йўналтирилган веб-сайт, бир нечта Европа тилларига ега. 
CCOG.NZ Веб-сайт янги Зеландия қаратилган. 
CCOGAFRICA.ORG Веб-сайт Африкага қаратилган. 
CCOGCANADA.CA Веб-сайт Канада қаратилган. 
CDLIDD.ES Бу бутунлай испан тилидаги веб-сайт. 
CG7.ORG Бу йўналтирилган 7-кун шанба қўриқчилари. 
PNIND.PH Филиппин йўналтирилган сайти, баъзи Tagalog билан. 
 

Radio ваYouTube Video Каналлари 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Муқаддас китоб янгиликлари башорат онлайн radio.  
Bible News Prophecy канал. YouTube Сермонеттес, Бит Chute, Бригитеон, & Vimeo.  
CCOGAfrica канал. Африкадан YouTube ва расм video хабарлари. 
CCOG Animations YouTube Бит Chute ҳақида анимацион хабарлар. 
ContinuingCOG & COGTube. YouTube ва Бит Chute-даги ваъзлар. 
 

Янгиликлар ва Тарих сайтлари 
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Черков тарихи веб-сайти. 

COGWRITER.COM Янгиликлар, тарих ва башорат веб-сайти 
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(Back cover) 

Муқаддас Китоб Кўплаб Сирларни Очиб Беради 

Муқаддас китобда дунё бошланганидан бери сир тутилган сир ҳақида айтилган (Римликларга 
16:25-27), лекин бу башоратли ёзувларда—"ҳақиқат каломи" да очиб берилган (2 Тимўтий 2:15; 
Ёқуб 1:18).  

Муқаддас китобда Худо шоҳлигининг сири (Марк 4:11), иноят сири (Ефесликларга 3:1-5), имон 
сири (1 Тимўтийга 3:9), никоҳ муносабатларининг сири (Ефесликларга 5:28-33) каби кўплаб 
сирларга ишора қилинади. қонунсизлик сирлари (2 Салоникаликларга 2:7), тирилиш сирлари (1 
Коринфликларга 15:51-54), Масиҳнинг сирлари (Ефесликларга 3:4) отанинг сирлари 
(Колосаликларга 2:2), Худонинг сирлари (Колосаликларга 2:2; ваҳий 10:7) ва ҳатто Буюк Бобил 
(ваҳий 17:5). 

Китоб, Худонинг режасининг сирлари: Нима Учун Худо Ҳеч Нарса Яратди? Худо сизни нима учун 

яратди?, муқаддас битик орқали кўплаб сирларни тушунтиради ва қуйидаги саволларга жавоб 

беришга ёрдам беради: 

Худонинг якуний режаси ъ Беатифиc Vision ъ емасми? 

Аллоҳ инсонларни тўғри қилдими? 

Нима учун азоб бор? 

Худо сиз учун бир режаси борми? 

Худонинг Масиҳий бўлмаганлар учун режаси борми? 

Севги Худонинг режаси билан нима алоқаси бор? 

Худонинг режаси унга жавоб берадиган ҳар бир kishi учун шахсан ва бошқалар учун 

абадийликни яхшироқ қилиш учун ноёб тарзда севги бера оладими? 

Ҳа, Худо нима учун бирон бир нарсани яратганини ва нима учун Худо сизни яратганини 
билишингиз мумкин! 
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