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1.  Инмар понна, трос мадиськонъёс кылем план 

Дышетэ библиез: 

1 Инмар, инэз но музъемез кылдытӥд-кутсконаз. (Улон-вылон 1:1, котькытын NKJV, 
мукетъёссэ уг ке возьматэ) 

Нош малы? 

Улонын мар кулэ-а? 

Адями вылын вормытъяськыса юан кузьдалаез дауръёсы, музъем вылын вань кыӵе-ке меретэз. 

Вал но ке, соос, мар та таӵе? 

Шуом, инмаре, маин улэ, мар солэн малы ке-а соос кылдэмын? 

Адямиез инмар кылдытӥз, малы? Малы тонэ инмар кылдӥз-а? 

Вань меда улонын тӥ кыӵе ке муген? 

Оскон вань аслаз учкемезъя, пӧртэм-пӧртэм культураосын.  Библия но солэн ӵош согласоваться? 

Зэмлык-а мар-а сыӵе? 

Соку ворсаськысал люкетэз шонерлык, инмар трос сётэм планъя мадиськонъёс кыльы шуыса. 
Учконо ке, со сярысь малы дышетэ библия: 

25 А тому, хто може вас утвердити за моєю євангелією та проповіддю Ісуса Христа, згідно з 
відкриттям таємниці, яка зберігається в таємниці від початку світу 26 але тепер явним і 
пророчими Писаннями , відомими всім народам, згідно з заповіддю вічного Бога, за 
послух вірі — 27 Богові, єдиному мудрому, слава через Ісуса Христа навіки. Амінь. (Римлян 
16:25-27 ) 

Библия сярысь ватӥськем лушкемлыкез верало, со шуяны-дунне сыр кутсконаз, азьпалан со нош 
усьтэмын гожтӥсько — "кылыд-зэмлык" (2 тимофейлы 2:15; иаковез 1:18).  

Библия лушкем сярысь трос вералляз, кызьы инмар эксэйлыклэсь ватӥськыса улӥсь зэмлык таӵе 
(Марк 4:11), лушкем дэлет (3 Ефесянин:1-5), осконлэн ватӥськыса улӥсь зэмлыкез (1 тимофейлы 
3:9), лушкем кусыпъёс сюан (5 Ефесянин:28-33), законлы пумит лушкем лушкем (2 Фессалоникиец 
2:7), лушкем арня (1 Коринф 15:51-54), христослэсь ватӥськыса улӥсь зэмлыкез (3 Ефесянин:4), 
лушкем, атаез (Колоссянин 2:2), инмарлэн зэмлыкез (2 Колоссянин:2; 10 курон-косонэз:7) быдӟым 
вавилонэз но зэмлыкез (17-косонэз:5). Со понна гожтоно та книга, кин тунсыкъяське зэмлык, 
"медаз луэ быгатоз, вань-со узырлык, ватӥськыса улӥсь зэмлыксэ тодон-валан сётэ, инмарлы 
оскыны, сояз" (Колоссян 2:2, 4). 
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Та понна малпамтэ шорысь ке но, трос потыны быгатытэк, автор гожтэ вань иворъёс куинь 
синоптический, мадёнэз иисус уг вералозы шуыса, мед адямиос умой валазы. Гожтӥсько сое, мар-
а шуом иисус соослы мадён вераз, зэмлыкез мед утёз, трос тодмо инмар эксэйлык понна (Матфей 
13:11; Марк 4:11-12; лука 8:10) та даурын. 

Павел апостол гожтӥз шуыса, оскиськымон ужась-тыршись вал - сое "Инмар воршудлэн ватосэз" (1 
Коринф 4:1; ср. 13:2), кинлы кулэ", - шуэ яратон зэмлык" (Ефесянин 4:15). 

Тӥ сярысь трос тодо интересно тросэз ватэмын, со понна библиез повествовать? 

Тӥляд тодэмды потэ-а, мар лэсьтэ инмар малы ке? 

Тынад тодэмед потэ вал, малы тонэ инмар кылдӥз-а? 

Бен, ас дораз трос малпанъёс вал. 

Зэм, та амалме тодо, тӥ дорын ваньзэ-а меда? 

Соос, кинъёс оскизы библия дась, нош традициен адями уг быгаты, соин тодӥсько. 

Озьы ке но, самой трос бере кылем, инмарлы понна валтӥсь тодослыко но планъя, трос 
мадиськонъёс, пожалуйста, дыр шеде шуыса, но соос быдэсак вань книга лыдӟе, потэ ке, 
пӧлысьтыз куд-ог гожтосъёсыз лыдӟон понна, со огшоры цитироваться (пӧртэмлыксэс тырмоз, пе-
ын) валатон понна трос на. 

Гожъямъёссэ валан понна азьпал пыр усьтыны быгатӥзы вал ватэмын со, кинэ кылзӥськоно оскон. 

Нош таяз но ваньмыз со дауръёслэсь ваньмыз тодмо ӧй вал, соос гинэ, кинъёс али нимаське: 

11 … «Вам дано пізнати таємницю Царства Божого; а тим, хто назовні, все в притчах» (Марка 
4:11). 

25 Бо я не бажаю, брати, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб ви не були мудрими на свою 
думку, що сліпота частково сталася з Ізраїлем, аж поки не увійшла повнота язичників. 
(Римлян 11: 25) 

7 Але ми промовляємо Божу мудрість у таємниці, приховану мудрість, яку Бог перед віками 
призначив на нашу славу (1 Коринтян 2:7) 

Детальніше про «таємницю Царства Божого» та «таємницю євангелії» (Ефесян 6:19) ви також 
можете переглянути наш безкоштовний буклет «Євангеліє Царства Божого», доступний на 
ccog.org за адресою 100 різні мови . Що стосується «повноти язичників», перегляньте безкоштовну 
книгу « Універсальна ПРОПОЗИЦІЯ Спасіння», Апокатастас: Чи може Бог врятувати загублених 
у майбутньому віці? Сотні уривків з Писань розкривають Божий план спасіння , також доступний 
в Інтернеті на сайті www.ccog.org. 

Апостол Павло писав: 
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8 Мені, меншому за найменшого з усіх святих, була дана ця благодать, щоб я проповідував 
між поганами незвідане багатство Христове 9 і щоб усі побачили, що таке спільність 
таємниці, яка від початок віків був прихований у Богу, Який створив усе через Ісуса Христа; 
10 для того, щоб тепер церква виявила різноманітну премудрість Божу начальствам і 
владам на небесах, 11 згідно з вічною метою, яку Він здійснив у Христі Ісусі, Господі нашому, 
12 в Якому ми маємо відвагу і доступ з довірою через віру в Нього. (Ефесян 3:8-12) 

25 … Я став служителем відповідно до управління від Бога, яке було дано мені за вас, щоб 
виконати слово Боже, 26 таємницю, яка була прихована від віків і з поколінь, а тепер 
відкрита Його святим. 27 Їм Бог хотів відкрити, яке багатство слави цієї таємниці серед 
поган: що Христос у вас, надія слави. (Колосян 1:25-27) 

Є багато «багатств», які «недослідні» без Божого слова. Це, по суті, біблійні таємниці, які довго 
приховувалися. 

У 2 столітті єпископ/пастор Полікарп зі Смирни писав про «пророчу таємницю пришестя Христа» 
(Полікарп, Фрагменти з Віктора Капуї. Переклад Стівена С. Карлсона, 2006; деталі про таємниці, що 
стосуються Його пришестя, можна знайти можна знайти у безкоштовній онлайн-книзі, доступній 
на www.ccog.org, під назвою: Доказ, що Ісус є Месія ). 

Також у 2 столітті єпископи/ пастири Ігнатій і Меліто писали, що служіння розуміло різні священні 
таємниці (наприклад, Послання Ігнатія до Ефесян ; Мелітона Проповідь на Пасху ). 

Ісус і апостоли пояснили деякі з цих таємниць тим, хто став ранніми християнами. Ми в Церкві 
Божої безперервності прагнемо зробити це зараз для тих, хто бажає шукати. 

Природа Бога 

Трохи розуміння природи Бога допоможе нам краще зрозуміти таємниці Його плану. 

Біблія вчить: «Бог є любов» (1 Івана 4:16), «Бог є дух» (Івана 4:24), «Ягве добрий» (Наум 1:7, 
Всесвітня англійська Біблія) , всесильний (Єремія 32 ). :17,27), всезнаючий (Ісая 46:9-10), і що Він 
вічний (Ісая 57:15). 

Апостол Павло писав: 

7 У Ньому ми маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів за багатством Своїй 

благодаті 8 , яку Він умножив для нас усякою мудрістю та розсудливістю, 9 відкривши нам 

таємницю волі Свої, згідно з Його благовоління, яке Він замислив у Собі, 10 щоб у розподілі 

повноти часів Він міг зібрати в одне все у Христі, що на небі, і що на землі — у Ньому. 

(Ефесян 1:7-10) 

Зауважте, що Божа воля є таємницею для більшості (тих, кого зараз не називають), по суті до 
розподілу повноти часів, що настане для більшості після пророченого воскресіння. 

Однак Бог давно виклав аспекти Свого плану: 
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11 Рада Господня стоїть навіки, задуми серця Його для всіх поколінь. (Псалом 33:11) 

18 знаючи, що ви викуплені не тлінними речами, як сріблом чи золотом, від своєї безцільної 
поведінки, отриманої за переданням від ваших батьків, 19 а дорогоцінною кров’ю Христа, 
як агнця без вад і без вад. 20 Він справді був призначений перед заснуванням світу, але 
з’явився для вас у ці останні часи. (1 Петра 1:18-20) 

8 Усі, хто живе на землі, поклоняться йому (звірині), чиї імена не записані в Книзі Життя 
Агнця, заколеного від заснування світу. (Об’явлення 13:8) 

Той факт, що в Біблії сказано, що Агнець, тобто Ісус (пор. Івана 1:29, 36), мав намір бути вбитим від 
самого початку, показує, що Бог знав, що люди будуть грішити, і Він уже давно має план. 

Пророк Ісая був натхненний записати це про впевненість Божого плану: 

8 «Пам’ятайте це й покажіть собі людей; Пригадайте, о ви, беззаконники. 9 Згадайте 
колишнє, бо Я Бог, і немає іншого; Я Бог, і немає нікого, як Мене, 10 Сповіщаючи кінець від 
початку, І з давніх часів те, що ще не зроблено, кажучи: «Моя порада буде в силі, і я 
зроблю все, що Моє бажання», 11 Закликаючи хижий птах зі сходу, Людина, що виконує 
мою пораду, з далекої країни. Справді, я це сказав; Я також доведу це до життя. Я задумав 
це; Я теж це зроблю. (Ісаї 46:8-11) 

11 Рада Господня стоїть навіки, задуми серця Його для всіх поколінь. (Псалом 33:11) 

Божі плани збудуться. 

Враховуйте також наступне: 

16 Бо Бог так полюбив світ, що дав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, 
не загинув, але мав життя вічне. 17 Бо Бог не послав Свого Сина у світ, щоб засудити світ, 
але щоб світ через Нього був спасений (Івана 3:16-17). 

Тепер, коли ми бачимо деякі з Божих властивостей, наприклад, Він добрий, є планувальником і є 
любов: це має допомогти нам краще зрозуміти Його та Його основні мотиви щодо того, чому Він 
щось створив. 

Ви важливий. Ти маєш значення! Бог любить ВАС особисто. І у нього є план особисто для вас. 
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2.  Малы соос кылдо? Адямиёс-А Ма? Ма, шайтан? Зэмлык-а 
мар-а сыӵе? Кыӵе но сьӧлык сярысь ватӥськем лушкемлыкез 
шутэтскон? 

Одне з найбільших запитань, які мучили філософи протягом століть: «Чому ми тут?» Інший: «Чому 
щось є?» 

Основні відповіді на ці питання можна знайти в Слові Божому, Біблії. 

Хоча існують різні уявлення про походження Всесвіту, серед багатьох вчених, а також релігійних 
людей існує консенсус, що всі люди мали одну матір (хоча існують суперечки щодо того, як далеко 
це йде в минуле). 

Книга Буття 

Деякі ідеї про те, чому Бог створив щось, ми отримуємо в першій книзі Біблії, широко відомій як 
Буття. 

Неодноразово Книга Буття показує, що Бог бачив, що Він створив добре (Буття 1:4,10,12,18, 21, 25, 
31). І пізніша Книга Ісаї повідомляє нам, що Бог створив землю для заселення (Ісаї 45:18). 

Буття вчить цього щодо того, як Бог створює людей: 

26 Тоді Бог сказав: «Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою; нехай 
панують над рибою морською, над птаством небесним, і над худобою, над усією землею і 
над усім плазуном, що плазує по землі». 

27 Отже, Бог створив людину на Свій образ; на образ Божий Він його створив; чоловіка і 
жінки Він створив їх. 28 Тоді Бог поблагословив їх, і Бог сказав їм: «Плодіться та 
розмножуйтеся; наповніть землю і підкоріть її; пануйте над рибами морськими, над 
птахами небесними та над усім живим, що рухається на землі». 

29 І сказав Бог: «Дивіться, Я дав вам кожну траву, що дає насіння, що на всій землі, і кожне 
дерево, чиї плоди дають насіння; тобі воно буде на їжу. 30 І кожній звірині земній, і 
кожному птаху небесному, і всьому, що плазує по землі, що є життя, Я дав на їжу кожну 
зелену траву»; і було так. (Буття 1:26-30) 

Бог створив людей за родом Бога, а не за твариною. Бог, по суті, відтворює Себе (Малахія 2:15). Ми 
бачимо, що люди були створені за певним фізичним образом Бога, щоб панувати над речами на 
землі (пор. Євреїв 2:5-8), а інші вірші показують, що обожнення є частиною плану (пор. 1 Івана 3:2). 
). 

Чи були люди та створіння поганими? 

Ні. Наступний вірш книги Буття говорить нам: 
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31 Тоді Бог побачив усе, що Він створив, і це було дуже добре . Тож був вечір і був ранок 
день шостий. (Буття 1:31) 

Отже, все відтворення (Буття 1:3-2:3) було дуже хорошим і, як здавалося б, такими були б Божі 
настанови для людей підкорити землю (Буття 1:28). 

Після шостого дня Бог спочив: 

1 Так закінчилось небо і земля, і все їхнє військо. 2 А сьомого дня закінчив Бог Свою роботу, 
яку Він зробив, і відпочив сьомого дня від усієї Своїй роботи, яку Він зробив. 3 Тоді Бог 
поблагословив сьомий день і освятив його, бо в нього Він спочив від усієї Своїй праці, яку 
Бог створив і зробив. (Буття 2:1-3) 

Бог, по суті, створив фізичне творіння за шість днів і більш духовне творіння на сьомий. 

Бог благословляє сьомий день також показує, що Він вважав його «добрим» (у Вихід 20:8 Він каже 
«святити його»). 

У Бога є план. 

Що таке Людина? 

Зверніть увагу також на таке з Буття: 

15 Тоді Господь Бог узяв чоловіка і посадив його в Едемському саду, щоб він доглядав і 
стежив. (Буття 2:15) 

Причина доглядати та утримувати сад полягала в тому, щоб працювати над його кращим. 

Старий Завіт навчає: 

4 Що таке людина, що Ти пам'ятаєш про нього,  
і син людський, що Ти відвідуєш його?  
5 Бо Ти зробив його трохи нижчим за ангелів,  
і увінчав його славою та честю. 

6 Ти дав йому панувати над ділами рук Твоїх;  
Ти все поклав під ноги йому,  
7 усіх овець і волів,  
навіть польових звірів,  
8 птахів небесних,  
і риб морських, що ходять стежками морськими. (Псалом 8:4-8) 

Людям було дано владу над землею (частина діл Божих рук). Новий Завіт ще більше посилює це: 
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5 Бо не ангелам він підкорив майбутній світ, про який ми говоримо. 6 Але один десь 
свідчив, кажучи: Що таке людина, що ти пам’ятаєш про неї? чи Син людський, що ти 
відвідуєш його? 

7 Ти зробив його трохи нижчим за ангелів; ти увінчав його славою та честю , і поставив його 
над ділами рук твоїх, 8 Ти все підкорив під ноги його. Бо, усе підкоривши йому, не залишив 
нічого, що не підкорено йому. Але тепер ми бачимо ще не все підпорядковане йому. 

9 Але ми бачимо Ісуса, який став трохи нижчим від ангелів для страждання смерті, 
увінчаний славою і честю ; щоб він з ласки Божої скуштував смерть за кожну людину. 

10 Бо йому належало, для кого все, і через якого все, привівши багатьох синів до слави, щоб 
через страждання зробити воєвода їхнього спасіння досконалим. 

11 Бо і той, хто освячує , і ті, хто освячується , всі є одним, тому він не соромиться називати їх 
братами, 

12 Сказавши: Я звіщу ім'я твоє своїм братам, посеред церкви буду співати тобі хвалу. 

13 І знову я покладаюся на нього. І знову: Ось я і діти, яких дав мені Бог. 

14 Отож, оскільки діти є учасниками плоті й крові, то й він сам також прийняв участь у 
цьому; щоб через смерть він знищив того, хто мав владу смерті, тобто диявола; 

15 І визволи тих, які через страх смерті все життя були в рабстві. 

16 Бо справді, Він не взяв на Себе природи ангелів; але він взяв на себе насіння Авраама. 

17 Тому в усьому він мав бути подібним до своїх братів, щоб він міг бути милосердним і 
вірним первосвящеником у речах, що стосуються Бога, щоб примирити гріхи людей. ( 
Євреїв 2:5-17 , KJV) 

Отже, правління Всесвітом є частиною плану. 

Проте одна з причин того, що все ще не під контролем людини, полягає в наступному: 

23 бо всі згрішили і позбавлені слави Божої, (Римлян 3:23) 

Але викуплення нас від гріха є частиною плану (пор. Римлян 3:24-26), тому пізніше ми зможемо 
правити. 

Загадка людей у порівнянні з тваринами 

Чи люди просто тварини, які відрізняються лише більш високою еволюцією, ніж інші примати? 

Ні. 
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Вчені боролися з цим. 

Але ті, хто бажає прийняти Боже слово, могли зрозуміти. 

Люди мають у собі дух людини, тоді як тварини, включаючи інших приматів, не мають цього 
самого. Про реальність того, що в людях є дух, говориться як у Старому, так і в Новому Завіті: 

8 Але в людині є дух, і подих Всемогутнього дає їй розуміння. (Йов 32:8) 

11 Бо хто знає про людину, як не дух людини, що в ній?... (1 Коринтян 2:11) 

Секуляристи не хочуть визнавати, що в людині є дух, який дав Бог. 

Але є. 

І цей дух людини відрізняється від типу духу тварин (пор. Екклезіаста 3:21). 

Ще в 1978 році стара Всесвітня церква Бога випустила буклет Герберта В. Армстронга під назвою « 
Що наука не може відкрити про людський розум » . Ось деякі уривки з нього: 

ЧОМУ найбільші уми не можуть вирішувати світові проблеми? Вчені сказали: «Отримавши 
достатньо знань, ми вирішимо всі людські проблеми та вилікуємо всі наші зла». З 1960 
року світовий фонд знань подвоївся. Але й зло людства подвоїлося. … 

Але найбільші людські уми ніколи не осягали цього божественно об’явленого ЗНАННЯ. Це 
ніби Бог, наш Творець, надіслав нам своє повідомлення у незламному таємному коді. 

І найбільші людські уми ніколи не зламали цей секретний код. Сучасна наука не може 
цього зрозуміти. Психологи самі не розуміють, з чого складається людський розум. … 

Між мозком тварин і мозком людини практично немає різниці у формі та конструкції. 
Мозок слонів, китів і дельфінів більший за мозок людини, а мозок шимпанзе трохи менше. 

Якісно людський мозок може трохи перевершувати, але недостатньо, щоб віддалено 
врахувати різницю в продуктивності. 

Чим тоді можна пояснити величезну різницю? Наука не може дати адекватної відповіді. 
Деякі вчені в області дослідження мозку приходять до висновку, що в мозку людини 
обов’язково має бути якийсь нефізичний компонент, якого немає в мозку тварин. Але 
більшість вчених не визнають можливості існування нефізичного. 

Яке ще є пояснення? Власне, поза дуже незначною мірою фізичної переваги людського 
мозку наука НЕ має пояснення через небажання визнати навіть можливість духовного. 

Коли людина відмовляється визнати навіть саме існування власного Творця, вона закриває 
зі свого розуму величезні океани базового істинного знання, фактів і РОЗУМІННЯ. Коли він 



12 
 

замінює БАЙКУ на істину, він, з усіх людей, НАЙБІЛЬШИЙ НЕЗНАЧИЙ, хоча визнає себе 
мудрим. … 

MAN був створений із земного пилу. Він отримує своє тимчасове людське життя з повітря, 
яке вдихається і видихається ніздрями. Його життя в крові (Бут. 9:4, 6). Але кров 
окислюється при диханні повітря, навіть як бензин в карбюраторі автомобіля. Тому 
дихання є «подихом життя», як і життя в крові. 

Уважно зверніть увагу, що ЛЮДИНА, повністю створена з матерії, СТАЛА живою душею, 
щойно ДИХ дав їй тимчасове фізичне життя. … ДУША складається з фізичної МАТЕРІЇ, а не з 
Духа. 

Я пояснив, що мозок людини майже ідентичний мозку тварин. Але людина була створена у 
формі й формі Бога, щоб мати особливі стосунки з Богом — щоб мати потенціал 
народитися в Божій СІМ’Ї. А Бог є ДУХ (Івана 4:24). Щоб зробити можливим подолати 
розрив — або здійснити перехід ЛЮДСТВА, що складається повністю з МАТЕРІЇ, у ДУХОВНІ 
істоти в Божому Царстві, щоб потім повністю складатися з Духа, і водночас дати ЛЮДИНІ 
РОЗУМ, подібний до Божого — Бог вклав дух у кожну людину. 

У Йова 32:8 ми читаємо: «У людині є дух, і натхнення Всемогутнього дає їм розуміння». 

Це велика ПРАВДА, яку розуміють дуже мало. 

Я називаю цей дух ЛЮДСЬКИМ духом, бо він є в кожній людині, хоча це СУТНІСТЬ ДУХУ, а 
не матерія. Це НЕ духовна особа чи істота. Це не ЛЮДИНА, а духовна сутність В людині. Це 
НЕ душа — фізична людина є душею. Людський дух передає силу ІНТЕЛЕКТУ людському 
мозку. 

Людський дух не забезпечує людського ЖИТТЯ — людське ЖИТТЯ знаходиться у фізичній 
КРОВІ, окисленої Диханням життя. 

Це той нефізичний компонент в мозку людини, якого не існує в мозку тварин. Це той 
інгредієнт, який робить можливим перехід від людського до божественного, не 
перетворюючи матерію на дух, у момент воскресіння. Це я поясню трохи пізніше. 

Дозвольте мені пояснити кілька істотних моментів щодо цього духу в людині. Це духовна 
сутність, як у матерії повітря є сутністю, так і вода. Цей людський дух не може бачити. 
Фізичний МОЗОК бачить очима. Людський дух В людині не чує. Мозок чує через вуха. Цей 
людський дух не може мислити. 

Мозок мислить — хоча дух дає силу мислення, тоді як мозок грубих тварин без такого духу 
не може, хіба що найелементарнішим чином. . .. 

Подібно до того, як жодна німа тварина не може знати речей людського знання, так само 
людина не може знати лише за допомогою мозку, крім духу людини — людського духу, — 
який є в людині. Таким же чином навіть людина не може пізнати — осягнути — Божі речі, 
якщо не отримає іншого духа — Святого Духа Божого. 
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Інакше кажучи, усі люди від народження мають дух, який називається «дух людини», який 
В НИХ. Уважно зауважте, що цей дух НЕ людина. Це щось В ЛЮДИНІ. Людина може 
проковтнути маленький мармур. Тоді це щось у людині, але це не людина чи будь-яка 
частина її як людини. Чоловік був створений із праху земного — смертний. Цей людський 
дух не є душею. Це щось В душі, що сама Є фізичною ЛЮДИНОЮ. 

Зверніть увагу, далі, вірш 14: «А природна людина не отримує того, що від Духа Божого, бо 
це для нього безумство; він також не може їх знати, бо вони духовно розпізнані». 

Отже, від народження Бог дає НАМ одного духа, який за браком кращого терміна я 
називаю людським духом. Це дає нам силу РОЗУМУ, якої немає в МОЗКУ тварин. Але ця 
сила РОЗУМ обмежена знанням фізичного всесвіту. ЧОМУ? Тому що знання проникає в 
людський розум ТІЛЬКИ через п’ять фізичних почуттів. 

Але зауважте, що Бог не завершив створення ЛЮДИНИ під час створення Адама та Єви. 
Фізичне створення було завершено. У них був цей «людський» дух при їх створенні. … 

ЯК Бог задумав «перекинути розрив» від фізичного до духовного складу — відтворити Себе 
з ФІЗИЧНИХ ЛЮДЕЙ, ЩО ПОХОДЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ЗЕМЛІ? 

По-перше, Бог вклав у фізичну ЛЮДИНУ «людський» дух. Однак НЕ людський дух приймає 
рішення, приходить до покаяння чи формує характер. Як я підкреслював, цей дух не дає 
життя, не може бачити, чути, відчувати і думати. Це дає можливість ФІЗИЧНОЇ ЛЮДИНИ 
через її МОЗОК робити ці речі. Але цей дух ЗАПИСАЄ кожну думку — кожну частину знання, 
отриману через п’ять почуттів, і записує будь-який характер — добрий чи поганий — який 
розвивається в людському житті. 

Людина ЛЮДИНА зроблена буквально з ГЛИНИ. Бог подібний до майстра-гончаря, який 
формує посудину з глини. Але якщо глина занадто тверда, вона не зігнеться в потрібну 
форму і форму. Якщо він занадто м’який і вологий, йому не вистачає твердості, щоб 
«ЗАЛИШИТИСЯ НА СТАНІ» там, де гончар згинає його. 

Зверніть увагу в Ісаї 64:8: «А тепер, о [ВІЧНИЙ], ти наш батько; ми — глина, а ти — наш 
гончар; і всі ми — діло рук твоїх». 

Але Бог дав кожному з нас СВІЙ РОЗУМ. Якщо хтось ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ визнавати Бога чи 
Божі шляхи — відмовляється покаятися в гріхах і повернутися направо, Бог не може взяти 
його і створити в ньому Божественний характер. Але людська ГЛИНА повинна бути 
податливою, повинна охоче поступатися. Якщо людина застигає і чинить опір, вона подібна 
до глини, яка занадто суха і жорстка. Гончар нічого з цим не вдіє. Не дасть і прогнеться. 
Крім того, якщо йому настільки не вистачає волі, цілі та рішучості, що він не «залишиться на 
місці», коли Бог частково формує його таким, яким Бог хоче, щоб він був — надто 
жахливий, слабкий, без кореня характеру, він буде ніколи не терпіти до кінця. Він програє. 
… 
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Мабуть, це БОЖА праведність, бо все НАШЕ для Нього як брудне лахміття. Він постійно 
впроваджує в нас Своє знання, Свою праведність, Свій характер — ЯКЩО ми старанно 
цього шукаємо і хочемо. АЛЕ МИ МАЄМО У ЦЕМ СВОЮ ДУЖЕ ВАЖЛИВУ ЧАСТЬ. … 

Оскільки ми отримуємо БОЖИЙ ХАРАКТЕРИСТИК через Святого Духа Божого, все більше і 
більше Бог відтворює СЕБЕ в нас. 

Нарешті, у воскресінні ми будемо, як Бог — у положенні, де не можемо грішити, тому що 
ми самі так поставили і відвернулися ВІД гріха, і боролися і боролися ПРОТИ гріха і 
подолали гріх. 

БОЖА МЕТА БУДЕ здійснена! 

Так, Божий намір буде здійснено. 

Чому Бог створив чоловіків і жінок? 

Що стосується створення людей, чому Бог створив їх чоловіком і жінкою? 

Ну, очевидна причина повинна бути пов’язана з розмноженням, як Бог сказав першим чоловікам і 
жінці: 

28 Плодіться і розмножуйтеся; наповніть землю... (Буття 1:28). 

Біблія дає досить конкретну пов’язану причину: 

14 ... Між тобою та дружиною твоєї молодості ... вона твоя супутниця І твоя дружина за 
заповітом. 15 Але хіба Він не зробив їх одним, маючи залишок Духа? А чому один? Він 
шукає благочестивого потомства... (Малахія 2:14bd-15) 

Бог створив чоловіків і жінок, щоб вони могли бути одним і в кінцевому підсумку народити 
благочестивих нащадків (для обожнення). 

Ісус навчав: 

4 І Він відповів і сказав їм: «Хіба ви не читали, що Той, Хто створив їх на початку, «створив їх 
чоловіком і жінкою», 5 і сказав: «Через цього людина покине свого батька й матір і 
приєднається до його жінка, і стануть двоє одним тілом'? 6 Отже, вони вже не двоє, а одне 
тіло. Отже, що Бог з’єднав, людина нехай не роз’єднує». (Матвія 19:4-6) 

Апостол Павло писав про це: «Це велика таємниця, але я говорю про Христа і про Церкву» (Ефесян 
5:32). 

Крім того, те, що вони правильно стають одним, також допомагає нам краще зрозуміти стосунки 
між Батьком і Сином (Івана 17:20-23). 
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Шлюбні стосунки допомагають уявити стосунки між Батьком і Сином (обидва з яких Біблія 
ідентифікує як Бога, наприклад, Колосян 2:2, що для більшості є загадкою), а також те, що 
станеться з наверненими людьми після воскресіння (яке Біблія також називає таємницею, 
наприклад, 1 Коринтян 15:51-54). 

Апостол Павло обговорював любов і дав деякі інші духовні уроки, пов’язані з подружнім станом: 

4 … заохочуйте молодих жінок любити своїх чоловіків, любити своїх дітей (Тита 2:4). 

22 Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві. 23 Бо чоловік – голова дружини, як і 
Христос – голова Церкви; і Він є Спаситель тіла. 24 Отже, як церква підкоряється Христу, так і 
жінки нехай у всьому підкоряються своїм чоловікам. 

25 Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив Церкву і віддав Себе за неї, 26 щоб 
освятити і очистити її омиттям водою словом, 27 щоб представити її Собі славною церквою, 
а не має пляму, чи зморшку, чи щось подібне, але щоб вона була святою та безвадною. 
(Ефесян 5:22-27) 

Іншою причиною створення чоловіків і жінок було те, щоб зробити можливим, хоча і з фізичними 
відмінностями в цьому житті, для подружжя прославлятися разом з Ісусом (Римлян 8:16-17). 
Спільна робота (Буття 1:28; Екклезіаст 4:9-12) і навіть спільні страждання в цьому житті також були 
частиною плану (Римлян 8:16-17) для пар чоловіків і жінок. 

Давайте також подивимося на деякі уроки з історії: 

30 Вірою стіни Єрихону впали після того, як вони були оточені сім днів. 31 Вірою блудниця 
Рахав не загинула з невіруючими, коли з миром прийняла розвідників. 32 І що ще сказати? 
Бо я б не міг розповісти про Гедеона, Барака, Самсона та Єфтая, також про Давида і 
Самуїла та пророків: 33 які вірою підкорили царства, чинили праведність, отримували 
обітниці, закривали пащу левів, 34 гасили насилля вогню, уникли від леза меча, від 
слабкості стали сильними, стали хоробрими в битві, звернули до втечі війська прибульців. 
35 Жінки воскресали своїх мертвих. Інші були замучені, не приймаючи визволення, щоб 
отримати краще воскресіння. 36 Третих судили знущаннями та бичуванням , так, а також 
кайданами та ув’язненням. 37 Їх побили камінням, їх розпиляли надвоє, були спокушені, 
були вбиті мечем. Вони блукали в овечих і козячих шкурах, знедолені, страждаючи, 
мучившись — 38 яких світ не був гідний. Вони блукали в пустелях і горах, в лігвах і печерах 
землі. 39 І всі вони, отримавши через віру добре свідчення, не прийняли обітниці, 40 40 Бог 
передбачив щось краще для нас, щоб вони не були досконалими без нас. (Євреїв 11:30-40) 

І чоловіки, і жінки мали віру і були спадкоємцями обіцянок — однаково. І чоловіки, і жінки повинні 
бути досконалими. І це буде краще для нас. 

З якою метою? 

Дарувати любов унікальним способом протягом усієї вічності. 

Як писав апостол Павло християнам (і не лише подружнім парам): 
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12 І нехай Господь умножить і розмножить вас у любові один до одного і до всіх ... (1 
Солунян 3:12) 

Незалежно від того, чоловіки чи жінки, люди призначені дарувати любов. Збільшення любові до 
всіх зробить вічність кращою. 

Що сталося з людьми? 

Коли Бог вперше створив людей, Він благословив їх (Буття 1:28). Він також сказав, що все, що Він 
створив (включаючи людей), було «дуже хорошим» (Буття 1:31). 

Крім того, зверніть увагу, що Біблія конкретно навчає: 

29 … Що Бог учинив людину прямою, Але вони шукали багато задумів. (Екклезіаста 7:29) 

В Едемському саду Бог дав першим справжнім людям — Адаму та Єву (Буття 3:20) — усе, що їм 
дійсно було потрібно. 

У них було чисте та приємне середовище, їжа та чим зайнятися (Буття 2:8—24). Вони в основному 
жили правдою. 

Але є також невидимий духовний світ, який для більшості є загадкою. Існує невидиме царство, яке 
включає ангелів. Біблія показує, що до того, як були створені люди, третина ангелів повстала і 
пішла за супротивником, який тепер відомий як сатана (Об’явлення 12:4). 

З часом сатана (пор. Об’явлення 12:9) з’явився у вигляді змія. Потім він сказав Єві, що Бог стримує 
їх (Буття 3:1,4-5). 

Змій обманув Єву своєю хитрістю (2 Коринтян 11:3). Сатана сказав Єві не вірити слову Бога (Буття 
3:2-4). Він звертався до особистих пожадливостей і марнославства Єви, і вона вирішила не 
послухатися Бога і замість цього слухати Сатану (Буття 3:6а). Її чоловік Адам був там з Євою і 
вирішив, що йому слід грішити і бути з нею (Буття 3:6b). 

Спекулятивна вставка: Довголіття людини 

Після перших п’яти розділів Книги Буття, де ми бачимо людей, які живуть понад 900 років. 

То чому ж такі ранні люди, як Адам і Ной, жили так довго? 

Єврейський історик Йосип Флавій стверджував, що частково це сталося тому, що Бог мав 
для них їжу, яка була «приладна», а також дав їм час для розвитку ранніх технологій (Книга 
старожитностей 1, 3:9). 

Однак, здавалося б, причина того, що Бог дозволив людям жити довше, полягала в тому, 
щоб вони краще бачили наслідки гріха і жити окремо від Божих шляхів. Тоді наслідки 
забруднення, наприклад, не були б настільки очевидними, як у 21 столітті . Більше того, 
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більша тривалість життя допомогла б їм краще побачити соціальні та інші проблеми, в які 
втягуються люди. 

Вони побачать, що люди НЕ роблять світ кращим. Тому після того, як вони воскреснуть 
(Об’явлення 20:11-12), вони краще усвідомлюють помилки, які не йдуть Божим шляхом. 

Наступні покоління бачили Великий потоп (він є в історичних записах багатьох суспільств), а 
також бачили б більше негативних наслідків людства за вказівками сатани, на відміну від 
справжнього життя Божим шляхом. 

Бог вирішив, що наступним поколінням краще жити коротше, загалом кажучи , і страждати 
коротше. Божий план полягає в тому, щоб мінімізувати страждання (пор. Плач 3:33). 

Таємниця сатани та його демонів 

Але обдурили не тільки Єву. У Новому Завіті сказано, що «той змій давнини» «званий Дияволом і 
Сатаною, що обманює весь світ» (Об’явлення 12:9). 

Ісус навчав, що сатана був брехуном і батьком (виступником) брехні (Івана 8:44). 

Спочатку Сатана був відомий як Люцифер (Ісая 14:12), що означає «носій світла». Він був 
«херувимом» (Єзекіїля 28:14). Херувим — це крилата ангельська істота, чия роль включала 
перебування у престолі милості Бога (Вихід 25:18-20; Єзекіїля 28:14,16). 

Люцифер був створений як істотно досконала (пор. Єзекіїля 28:15) і приваблива істота (пор. 
Єзекіїля 28:17). Але ця досконалість не тривала (Єзекіїля 28:15). 

Бог створив Люцифера та ангелів, але, у певному сенсі, їхнє створення не було завершеним, поки в 
них не сформувався характер. Тепер Бог не може миттєво об’єднати характер – якби Він це зробив, 
по суті, Він створив би якийсь тип «керованого комп’ютером» робота. Це справедливо як для 
духовних істот, так і для людей. 

Якби Бог створив праведний характер миттєво за вказівкою, не було б жодного характеру, тому що 
характер — це здатність окремої сутності, індивіда, прийти до свого власного знання істини і 
створити своє власне рішення і бажання йти за правильним, а не неправильним. І створена 
особистість повинна прийняти це рішення. Іншими словами, людина, людина чи ангел, бере участь 
у власному створенні. 

Для більшості це загадка, оскільки мало хто це повністю розуміє. 

Будь ласка, зрозумійте, що Біблія показує, що задовго до інциденту в Едемському саду Сатана був 
«досконалим у своїх шляхах» (Єзекіїля 28:11-15a), але потім він піддався гордині та беззаконню і 
був скинутий до землі (Єзекіїля 28:15b-17; Ісаї 14:12-14). Він став противником Бога (Сатана 
означає противник), замість того, щоб належним чином вибудувати праведний характер. 

Його повстання було однією з причин того, що після початкового створення Буття 1:1 у Буття 1:2 
настав хаос і земля стала «спустошеною» (ISV, GNB). Тому Бог тоді пішов «оновити обличчя землі» 
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(Псалом 104:30), що включало створення речей, які Він робив під час «відтворення» (Буття 1:3-31; 
2:1-3). 

Чому все це має будь-яке значення? 

Ну, оновлення («відтворення») показує, що Бог може виправити те, що диявол може зруйнувати. 
Святе Письмо показує, що Бог має план зробити це в майбутньому (наприклад, Дія 3:19-21; Ісаї 
35:1-2). 

Але врахуйте далі, що Біблія навчає, що Люцифер був «друком досконалості, сповненим мудрості 
й досконалим у красі» (Єзекіїля 28:12). 

Як ангельська істота, Люцифер не потребував фізичної підтримки. 

У Люцифера було все. 

Проте він згрішив (як і деякі інші ангели згідно з 2 Петра 2:4) і потягнув із собою на землю третину 
ангелів (Об’явлення 12:4) (згодом Божий народ має судити ангелів відповідно до 1 Коринтян 6: 3). 

Люцифер і його бунт показали, що навіть ті істоти, у яких «все було», можуть бунтувати, щоб 
спробувати погіршити ситуацію. Пізніше він переконав перших людей, які «мали все», також 
повстати проти Бога (Буття 3:1-6). 

Отже, це допомагає показати, що якби Бог дав людям усе, чого вони потребують, щоб не було 
бідності, то без благочестивого характеру люди все одно створювали б проблеми собі та іншим. 

Чому Бог дозволяє сатані обманювати ? 

Чи повстання сатани завадило Божому плану? 

Ні. 

Але хіба Біблія не показує, що Сатана, «князь влади повітря» (Ефесян 2:2), передає свою егоїстичну 
та неслухняну звістку? Хіба Диявол не «осліпив» уми більшої частини людства як «бог цього віку» 
(2 Коринтян 4:4)? 

Так і так. 

Хіба Біблія не навчає, що Сатана Диявол «обманює весь світ» (Об’явлення 12:9)? 

Так. 

Тоді чому Бог дозволив сатані та його демонам прийти, щоб обманювати людей і створювати інші 
проблеми на землі? 

Є кілька причин. 
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Апостол Павло назвав наш час «нинішнім злим віком» (Галатів 1:4), що означає кращий вік. 

Але чому сатані дозволено мати будь-яку свою владу в наш час, оскільки він раніше відкидав Бога? 

Вплив сатани допомагає нам засвоювати уроки і часто розвивати характер швидше, ніж якби його 
не було. Швидше, щоб ми могли подолати та створити праведний характер, чинивши опір, а також 
швидко побачити плоди хибного шляху. Кожного разу, коли ви опираєтеся гріху, ви стаєте духовно 
сильнішими. 

Хоча іноді це прискорення є важким, воно призводить до менших загальних страждань. 

Давайте розглянемо кілька речей, які допомагають це проілюструвати. 

Розглянь вуглець, як шматок вугілля. Він може відносно легко розпатися, але, потрапивши під 
надзвичайний тиск, він може перетворитися на діамант, який є одним з найтвердіших природних 
речовин. Отже, слабкий стає сильним через тиск. Біблія вчить, що християни, хоча й слабкі у світі (1 
Коринтян 1:26-29), мають бути чистими, як очищене золото, срібло чи дорогоцінне каміння 
відповідно до 1 Коринтян 3:12. 

Далі уявіть, що ви хочете подолати важкий предмет, який не можете підняти. Ви можете дивитися 
на важкий предмет, але це не зрушить його. Ви можете згинати руки приблизно двадцять хвилин 
на день, і це може зробити ваші руки трохи міцнішими, але не надто сильно, або, можливо, 
знадобляться роки й роки, щоб щось змінити. 

Або ви можете потренуватися з важкими вагами, з якими ви можете впоратися. Підняти їх було б 
складніше, ніж просто підняти руки. 

Однак підняття тягарів не тільки зробить ваші руки сильніше, ніж просто згинаючи їх, цей тип вправ 
також значно скоротить час, необхідний для того, щоб ваші руки зміцнилися, щоб подолати об’єкт. 

А тепер подумайте, що: 

У 1962 році Віктор і Мілдред Герцель опублікували показове дослідження 413 «відомих і 
надзвичайно обдарованих людей» під назвою Cradles of Eminence. Вони роками 
намагалися зрозуміти, що створило таку велич, яка спільна нитка може пронизувати життя 
всіх цих видатних людей. 

Дивно, але найвизначнішим фактом було те, що практично всім їм, 392, довелося подолати 
дуже важкі перешкоди, щоб стати тим, ким вони є. (Holy Sweat, Тім Гензель, 1987, Word 
Books Publisher, стор. 134) 

Яке відношення мають ці приклади до того, чому існує диявол? 

Дозволяючи дияволу намагатися спокушати людство, істотно прискорює процес подолання 
власних недоліків і розвитку праведного характеру з Божою допомогою (Филип’ян 4:13; Якова 4:7). 
Кінцевим результатом цього є те, що люди зможуть подолати швидше та з найменшими 
можливими стражданнями (пор. Плач 3:33; 1 Петра 4:12-13 ; 3 Івана 2). 
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І якщо Бог кличе вас у цьому віці, Він не дозволить, щоб ви були спокушені сатаною чи різними 
пожадливістю, які виходять за межі того, що ви можете впоратися (1 Коринтян 10:13). 

Опір сатані та різноманітним спокусам робить вас духовно сильнішими (Якова 1:12, 4:7) і 
допоможе вам допомагати іншим у майбутньому (пор. 1 Івана 4:21). Сатана не хоче, щоб ви вірили 
в істину Божого слова. 

Таємниця Істини 

Кембриджський словник визначає «правду» таким чином : 

правда реальні факти про ситуацію, подію чи людину: 

Правда - це щось справді точне. Проте філософи, звичайні люди та лідери давно замислювалися 
над істиною. 

Отже, давайте помітимо, як Кембриджський словник визначає «формальну» істину: 

факт або принцип, який більшість людей вважає правдою: 

Але вищесказане, безсумнівно, не завжди вірно. І багато хто це давно зрозумів. Проте багато хто 
вважає «формальну» істину реальністю і не визнає абсолюти, як справжню істину. Але 
переконання, індивідуальні чи колективні, самі по собі часто не відповідають дійсності. Біблія 
застерігає від тих, хто радиться з людьми, а не з Богом (Ісаї 30:1; 65:12b). Гріх є фактором (пор. Ісаї 
59:2а). 

Розмовляючи з Ісусом, римський префект Понтій Пилат запитав про істину: 

37 Тоді Пилат сказав Йому: «Тож ти цар?» 

Ісус відповів: «Ти правильно кажеш, що я цар. Для цього я народився і для цього прийшов 
у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від правди, слухає Мій голос». 

38 Пилат сказав Йому: «Що таке правда?» І, сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і сказав 
їм: «Я не знаходжу в Ньому жодної провини». (Івана 18:37-38) 

Пилат, очевидно, чув багато аргументів про істину і дійшов висновку, що ніхто не може правильно 
її визначити. 

Тоді як Ісус не відповів на останнє запитання Пилата, схоже, що Пілат вийшов, не чекаючи 
відповіді. Але Ісус сказав, що ті, хто має правду, почують Його. 

Незадовго до зустрічі з Пилатом Іван записав, що Ісус сказав правду: 

17 Освяти їх правдою Твоєю. Ваше слово - правда. (Івана 17:17) 

Біблія також вчить, що Бог не може брехати (Євреїв 6:18, Тита 1:2). 
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Отже, можна зробити висновок, що все, що говорить Бог, є правдою. 

Тепер це буде вважатися круговим міркуванням, особливо для тих, хто визнає Біблію як істину. 
Однак, як тільки ви доведете, що Бог існує і що Його слово є істинним (а у нас є книги, наприклад, 
Чи логічне існування Бога та Доказ, що Ісус є Месія , які роблять це), тоді логічно зробити 
висновок, що слово Боже є стандартом для оцінки того, що є істиною. 

Брехня - це те, що протистоїть правді. Тому щось конфліктує з оригінальним натхненним словом 
Бога не є правдою, незалежно від того, скільки людей стверджують, що вірять у це. 

Багато хто вважає, що вони повинні «нехай їхнє сумління буде їхнім провідником». Але без Божого 
Духа тілесний розум не може розпізнати істину так, як слід (1 Коринтян 2:14), оскільки серце може 
бути відчайдушно злим (Єремії 17:9). 

Подумайте також, що Ісус сказав: 

4 … «Написано: «Не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що походить із 
уст Божих» (Матвія 4:4). 

Люди виробляють хліб з речей, створених Богом. Але справжній спосіб жити - це слідувати слову 
Божому. 

Апостол Павло писав: 

13 Тому ми також безперестанку дякуємо Богу, бо, прийнявши слово Боже, яке ви чули від 
нас, ви прийняли його не як слово людське, але як воно є в правді, слово Боже, яке також 
ефективно діє у вас, хто вірує. 14. Бо ви, брати, стали наслідувачами церков Божих, що в 
Юдеї, у Христі Ісусі. (1 Солунян 2:13-14а). 

 7 ... слово істини, (2 Коринтян 6:7) 

13 На Нього й ти покладався, почувши слово правди, євангелію спасіння твого; (Ефесян 1:13) 

5 … надія, яка закладена для вас на небі, про яку ви чули раніше в слові правди євангелії 
(Колосян 1:5) 

Правда для більшості є таємницею , тому що більшість не повністю довіряє правдивому слову 
Божому (пор. Колосян 1:5, -6,25-27 ; 1 Солунян 2:13) і не розуміє багато доброї новини євангелії. 
спасіння. Більшість довіряє іншим людям, які самі були обдурені сатаною (Об’явлення 12:9). Ісус 
сказав: 

8 «Ці люди наближаються до Мене своїми устами, і шанують Мене своїми устами, але їхнє 
серце далеко від Мене. 9 І марно вони поклоняються Мені, навчаючи, як вчення, заповіді 
людські. (Матвія 15:8-9) 

Більша довіра іншим людям, ніж Божому слову, веде до марного поклоніння і відводить людей від 
істини. 
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Проте правду можна дізнатися. 

Апостол Іван писав: 

31 Тоді Ісус сказав тим юдеям, які повірили Йому: «Якщо ви перебуваєте в Моїм слові, ви 
справді Мої учні. 32 І ви пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними». (Івана 8:31-32) 

46 … І якщо Я кажу правду, чому ви Мені не вірите? 47 Хто від Бога, той слухає Божі слова; 
тому ви не чуєте, бо ви не від Бога. (Івана 8:46-47) 

37 … Я прийшов у світ, щоб свідчити про правду. Кожен, хто від правди, слухає Мій голос 
(Івана 18:37). 

6 Якщо ми говоримо, що маємо спільність з Ним, і ходимо в темряві, ми брешемо і не 
чинимо правди. 7 Але якщо ми ходимо у світлі, як Він у світлі, то маємо спільність один з 
одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. (1 Івана 1: 6-7 ) 

4 Хто каже: «Я знаю Його», а заповідей Його не виконує, той брехун, і правди немає в 
ньому. 5 А хто дотримується Його слова, воістину любов Божа в ньому досконала. З цього 
пізнаємо, що ми в Ньому. 6 Хто каже, що перебуває в Ньому, той сам повинен ходити так, 
як Він ходив. (1 Івана 2:4-6) 

18 Діти мої, любімо не словом чи язиком, а ділом і правдою. 19 І з цього ми пізнаємо, що ми 
від правди, і запевнимо наші серця перед Ним. (1 Івана 3:18-19) 

3 Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати й засвідчили про правду, яка в вас, як і ви ходите в 
правді. 4 Я не маю більшої радості, ніж чути, що мої діти ходять у правді. (3 Івана 3-4) 

Незважаючи на те, що говорить Біблія, зв’язок між істиною, як словом Божим, і тим, що її краще 
розуміють ті, хто підкоряється Богу, є для багатьох загадкою. 

Джон також написав наступне: 

3 … Справедливі й правдиві Твої дороги, Царю святих! (Об’явлення 15:3) 

Ходіння Божими шляхами допомагає нам краще розуміти істину, коли ми живемо правдою. 

Як християни, освячені Словом Божим (Івана 17:17), ми повинні «правильно ділити слово істини» 
(2 Тимофія 2:15), уникаючи « світської та пустої балаканини, бо вона призведе до подальшого 
безбожність » (2 Тимофія 2:16, NASB). Тому ми уникаємо компромісів із світовими релігіями. 

Але що, якщо наука суперечить Біблії, як стверджують багато вчених? 

Ну, «нехай Бог буде правдивим, а кожна людина брехун» (Римлян 3:4). Вірте слову Божому. 

Ще в часи Нового Завіту були ті, хто називав помилку «наукою». Примітка: 
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20 Тимофію, збережи те, що довірено тобі, уникаючи нечестивих і марних балачок і 
протиставлень науки, так званих фальшиво: 

21 Що дехто сповідує помилку щодо віри. (1 Тимофія 6:20-21, KJV) 

Отже, були ті, хто стверджував про Христа, яких ввели в оману інтелектуальні лідери, які виступали 
проти істини. 

Апостол Іван був натхненний написати: 

26 Це я написав вам про тих, хто намагається вас обдурити. (1 Івана 2:26) 

Різні вчені були оманливими та/або вважали, що у них є факти, які не узгоджуються зі словом 
Божим. Не піддавайтеся на їх дезінформацію. 

Є Бог (докладні відомості див. у безкоштовної онлайн-книзі на сайті ccog.org під назвою: Чи 
логічне існування Бога?) , і на Його слово можна покладатися, щоб отримати правду. Біблія 
застерігає, що «[в] кидається людина, яка покладається на людину» (Єремії 17:5). 

Апостол Павло написав до Тимофія наступне про тих, хто: 

7 завжди вчиться і ніколи не може прийти до пізнання істини. 8 А як Янній та Ямвр 

протистояли Мойсеєві, так і ці опираються правді: люди розбещеного розуму, несхвалені 

щодо віри; 9 але вони не просунуться далі, бо їхня дурість буде очевидна для всіх (2 

Тимофія 3:7-9) 

Багато хто стверджують, що коли-небудь дізнаються і цікавляться істиною, але більшість 
опирається правді. 

Пророкували, що істина буде рідкішим товаром в останні часи: 

12 Так, і всі, хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, будуть переслідувані. 13 А злі люди та 
самозванці будуть ставати все гіршими й гіршими, обманюючи й обмануючись. 14 Але ви 
повинні продовжувати те, чого ви навчилися і в чому були впевнені, знаючи, від кого ви 
цьому навчилися ( 2 Тимофія 3:12-14) 

Якщо у вас буде достатньо «любові до істини» ( 2 Солунян 2:10) і ви будете діяти відповідно до неї, 
ви можете бути врятовані від майбутнього масового обману ( 2 Солунян 2:7-12) і вбережетеся від 
страшна «година випробування», яка настане на всю землю (Об’явлення 3:7-10). 

Загадка спокою 

Хоча не здавалося б, що відпочинок буде загадкою, для багатьох так виявилося. 

Біблія показує, що Бог благословив сьомий день (Буття 2:2-3). Біблія не навчає, що Бог благословив 
будь-який інший день, обраний людиною. Люди повинні «скоріше коритися Богові, ніж людям» 
(Дії 5:29). 
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Бог дав людям щотижневі фізичні перерви. І Він створює запаси, щоб люди могли його зберігати 
(пор. Вихід 16:5; Левит 25:18-22). 

Багато з подивом усвідомлюють, що в довгостроковій перспективі вони можуть зробити більше, 
працюючи шість днів замість семи. Але це правда. 

І оскільки люди не розуміють Писання, для більшості це є загадкою. 

Бог надихнув пророка Єзекіїля написати: 

26 Її священики порушили Мій закон і зневажили Мої святині; вони не розрізняли святого 
від несвятого, не розрізняли нечистого і чистого; і вони сховали очі свої від субот Моїх, так 
що Я зневажений серед них. (Єзекіїля 22:26) 

Багато релігійних лідерів порушують Божий закон і приховують свої очі, пов’язані з суботами. Мої 

суботи — це посилання на щотижневу суботу, а також на щорічні суботи, які також відомі як Святі 

дні Бога. Суботи – це час фізичного відпочинку/відновлення та духовного омолодження. 

Зображення семиденного тижня, що так само, як Бог дав людям шість днів для роботи, а на 

сьомий відпочинок, що Бог дав людству шість «тисячолітніх днів» (пор. Псалом 90:4; 2 Петра 3:8 ), 

щоб виконувати роботу людства, але потім жити в «сьомий тисячолітній день» у тисячолітньому 

царстві (пор. Об’явлення 20:4-6). 

План на 6000/7000 років добре узгоджується з вченнями Нового Завіту про перебування в «останні 

дні» ( Дії 2:14-17 ), які почалися не пізніше, ніж Ісус закінчував Своє земне служіння ( Євреїв 1:1-2 ). 

Останні два дні шести тисяч років будуть останніми днями такого типу тижня. 

Єврейська традиція вчить, що ця 6000-річна ідея вперше була викладена в школі пророка Іллі ( 

Вавилонський Талмуд: Синедріон 97а). 

Наприкінці другого та на початку третього століть греко-римські святі та єпископи, як Іриней 

(Irenaeus. Adversus haereses , книга V, розділ 28:2-3; 29:2) та Іполіт (Іполіт. Про Гексамерон , або 

Шестиденну роботу) також розуміли й навчали 6000-7000 років, а також повідомляли, що 

щотижня Субота зображує тисячолітній відпочинок (сьоме число тисячі років). 

Але після піднесення імператора Костянтина у IV столітті багато інших перестали навчати цьому. 

Більше про ранні вірування можна знайти у безкоштовній книзі, доступній в Інтернеті на ccog.org, 

під назвою Віри первісної католицької церкви . 

Незважаючи на те, що греко-римо-католики більше не викладають доктрину 6000 років, Бог 
дозволив дияволу і людству протягом цього 6000-річного віку вибрати неправильний шлях, щоб 
мінімізувати загальні страждання і стати частиною процесу вдосконалення всіх людей. хто 
слухатиме Його — чи в цьому віці, чи в майбутньому. 

Чому 6000 років? 

Здавалося б, Бог зробив висновок, що цього часу буде достатньо для людей, щоб спробувати 

багато різних способів життя, які вони вважали найкращими — і багато поколінь з часу Адама і Єви 
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мали таку можливість. Отже, протягом тисяч років люди пізніше зможуть краще побачити, що 

вислови в Приповістей 14:12 і 16:25 : «Є шлях, який здається людині правильним, але його кінець – 

це шлях смерті» правильно. 

Бог знав, що наприкінці цих 6000 років цей світ стане настільки поганим, що «якщо б не вкоротили 

ті дні, жодна плоть не врятувалася б» (Матвія 24:22). 

Після 6000 років Ісус повернеться, святі воскреснуть, життя на планеті буде врятовано, і 

тисячолітня частина Царства Божого буде встановлена (пор. Об’явлення 20:4-6). 

І це, здавалося б, було загадкою для більшості. 

Зверніть увагу на те, що Ісая надихнув написати: 

11 Бо заїкаючими устами та іншою мовою Він буде говорити з цим народом, 12 Кому Він 

сказав: «Це відпочинок, яким Ти можеш дати спокою втомленим», І: «Це освіження»; Але 

вони не почули. (Ісаї 28:11-12) 

Бог обіцяє відпочинок, але через «заїкання губи та іншу мову» — неправильні вчення та проблеми 

з перекладом — більшість не погоджується на освіжаючий відпочинок, який Бог дає на кожен 

тиждень. 

У новозавітній книзі Послання до Євреїв використовуються два різних грецьких слова, які часто 

перекладаються англійською як «відпочинок». У транслітерації англійською мовою вони є 

катапаузами і саббатизм . Оскільки багато перекладачів помилково переклали обидва ці слова 

однаково, багато з них були плутані. Шабатизм вживається в Євреям 4:9, тоді як катапаузис 

використовується в таких місцях, як Євреї 4:3. 

Через майбутній «відпочинок» ( katapausis ) – Царство Боже – духовний Ізраїль має увійти (Євреїв 

4:3), для них залишається sabbatismos – дотримання суботнього дня зараз (Євреїв 4:9 ). ). Це 

означає, що християни ввійдуть у майбутній «відпочинок» Божого Царства, навіть якщо вони тепер 

дотримуються щотижневого суботнього відпочинку, який чекає цього. У цей вік Божий народ 

повинен старанно відпочивати в той самий день, що й Бог (Євреїв 4:9-11а), «щоб хтось не впав за 

тим самим прикладом непослуху» (Євреїв 4:11b). 

Через неправильні переклади та «ховання очей» релігійними вчителями щодо Божих субот 

біблійний відпочинок для багатьох досі залишається загадкою. 

Таємниця гріха 

Багато людей, здається, спантеличені щодо того, що таке гріх. 

Багато поводяться так, ніби можуть це визначити. 

Проте саме Бог, а не люди, визначає гріх. 

Що таке гріх? 
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Ось як це визначає Біблія: 

4 Хто чинить гріх, той чинить і беззаконня, а гріх є беззаконня. (1 Івана 3:4, NKJV) 

4 Кожен , хто чинить гріх , чинить і беззаконня; а гріх є беззаконня. (1 Івана 3:4, DRB) 

4 Кожен, хто грішить, порушує закон, і насправді гріх є беззаконня. (1 Івана 3:4, EOB Новий 
Завіт) 

4 Кожен , хто чинить гріх , переступає і Закон, бо гріх є порушенням Закону. (1 Івана 3:4, KJV) 

Який закон? 

Божий закон, який міститься в Його Слові (пор. Псалом 119:11), і який включає десять заповідей 
(пор. 1 Івана 2:3-4; Псалом 119:172; див. також безкоштовну книгу, доступну в Інтернеті на www. 
ccog.org під назвою: Десять заповідей: Декалог, християнство і звір ). 

Хоча ніхто не був змушений грішити, Біблія вчить, що всі згрішили (Римлян 3:23). 

Чому люди грішять? 

Ну, з тієї ж причини, з якої згрішили Єва та Адам. Їх обдурили сатана та/або їхні пожадливості. 

Сатана обманув увесь світ (Об’явлення 12:9). Він використав усі злі думки, які міг, щоб вплинути та 
обдурити все людство. Сатана широко розповсюдив свою філософію (пор. Ефесян 2:2) — 
апелюючи до марнославства, пожадливості та жадібності, щоб вплинути на нас. 

Зверніть увагу на наступне від покійного євангеліста Лероя Неффа: 

Кожен із нас із раннього дитинства був налаштований на це брехливе бомбардування. 
Сатана використовував цей метод, щоб вставляти неправильні думки, і він використовує 
навколишнє середовище та обставини, щоб впливати на нас, щоб приймати неправильні 
рішення, як Адам і Єва. 

Коли ми народилися, у нас не було ненависті чи ворожнечі проти Бога чи Його досконалого 
шляху. Ми навіть не знали, що Бог існує, або що Він має правильний спосіб для нас жити. 
Але свого часу ми також виробили таке ж ставлення, як і сатана, до егоїзму, жадібності й 
пожадливості, а також до бажання власного шляху. 

Коли ми були маленькими дітьми, ми могли бути подібними до тих, про яких говорив 
Христос (Матвія 18:3, 4). Вони були скромними й навчальними — ще не повністю 
обдуреними сатаною та його суспільством. … 

Усі людські горе, нещастя, біль і нещастя стали прямим наслідком гріха — порушення 
Божих духовних і фізичних законів. Щастя і повне життя в достатку є автоматичними 
результатами послуху Божому Закону. (Neff L. All About Sin. Tomorrow's World Magazine. 
Квітень 1972 р.) 
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І хоча Ісус помер за всі наші гріхи, гріх має ціну. А довгострокова ціна полягає в тому, що це 
негативно впливає на грішника і його потенціал робити ще більше добра. То роби не думайте, що 
гріх зараз корисний для вас (або інших), але сподіваюся, що всі витягнуть уроки зі своїх гріхів (пор. 
2 Петра 2:18-20), визнають їх (1 Івана 1:9) і покаяться в них ( пор. Дія 2:37-38). 

Через неправильні вчення та традиції багато хто не визнає гріха в цьому віці. 

Апостол Павло писав: 

7 Бо таємниця беззаконня вже діє; є лише той, хто стримує це зараз, поки він не вийде з 
середини. 8 І тоді відкриється беззаконник, якого Господь Ісус знищить подихом уст Своїх і 
знищить явою Свого пришестя, 9 чиє прихід є згідно з діянням сатани, у кожній силі та в 
ознаках , і в чудесах неправди, 10 і в кожній обмані нечестивості до тих, що гинуть, за що 
вони не отримали любові правди, щоб спастися. 11 І через це Бог пошле на них дію обману, 
щоб вони вірили в неправду, 12 щоб судили всіх тих, хто не вірив правді, але полюбив 
неправду. (2 Солунян 2:7-12, Берійська буквальна Біблія) 

Частиною «таємниці беззаконня» («таємниці беззаконня» DRB) є те, що багатьох не навчали 
правди про гріх та/або їх навчили міркувати про Божі закони, як фарисеї часів Ісуса, і натомість 
приймали неправильні традиції. (пор. Матвія 15:1-9). Ті, хто не любить істину, будуть жорстоко 
обдурені, коли ми наближаємося до кінця цього віку. 

Біблія навчає: «Не обманюйтеся, мої любі брати» (Якова 1:16). 

Проте ми, люди, схильні обманювати себе (особливо під впливом сатани) і не усвідомлюємо міру 
своєї схильності до збоїв. 

Апостол Яків пояснив наступне про спокусу та гріх: 

12 Блаженна людина, що витримує спокусу; бо коли він буде схвалений, він отримає вінець 
життя, який Господь обіцяв тим, хто любить Його. 13 Нехай ніхто не каже, коли його 
спокушають: «Мене спокушає Бог»; бо Бога не можна спокушати злом, і Він Сам нікого не 
спокушає. 14 Але кожен спокушається, коли його відволікають власні бажання та 
спокушають. 15 Тоді, коли бажання зачало, воно народжує гріх; а гріх, коли він повноцінний, 
породжує смерть. (Якова 1:12-15) 

Щоб протистояти спокусі, щоб вигнати з розуму неправильні думки, які входять до нього, 
наповніть свій розум добрими думками (Филип’ян 4:8) і зверніться до Бога. 

Що є кращих думок, ніж ті про Бога та Його Слово? Якщо ви належним чином протистоїте сатані, 
Біблія каже, що він втече (Якова 4:7). 

Опір робить вас духовно сильнішими, а потурання гріху робить вас слабкішими. 

Гріх допомагає показати тим, хто готовий повірити, що ми потребуємо Бога та Його шляхів. 
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Бог зрозумів вплив обману сатани, а також людських пожадливостей, і розробив план порятунку, 
який враховує це (докладніше про це дивіться у безкоштовної онлайн-книзі: Універсальна 
ПРОПОЗИЦІЯ Спасіння. Апокатастас: Чи може Бог врятувати загублених у майбутньому віці? 
Сотні писань розкривають Божий план спасіння ). 
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3.  Дунне религиос дышето, мар-а? 

Різні віри мають свої переконання щодо мети створення. Отже, давайте подивимося на деякі 
твердження тих, що стосуються різних східних і західних релігій. 

Але спочатку розглянемо атеїстів. Атеїсти не вірять, що люди мають будь-яку мету, окрім, 
можливо, насолоди чи певної форми особистого задоволення. 

Є деякі (які можуть вважати себе атеїстами чи ні), які вважають, що було б краще,  якби існувало 
менше людей: 

Антинаталізм – це переконання, що людське життя об’єктивно нічого не варте і безглузде. 
Як пояснює The Guardian, антинаталісти стверджують, що відтворення людини завдає 
невиправданої шкоди людському суспільству (яке, за таким способом мислення, не 
повинно існувати спочатку) і планеті. Крім того, батьки винні в моральному злочині, 
нав’язуючи існування дітям, які не дали згоди на їхнє існування. … 

Антинаталісти часто стверджують, що їхня віра в нікчемність людського життя мотивується 
співчуттям до людського життя... 

антинаталісти хочуть захистити людство від шкоди, забезпечивши його знищення… (Уолш 
М. Зростаючий «антинаталістський» рух закликає до вимирання людства… Daily Wire, 15 
листопада 2019 р.) 

В основному, антинаталісти вважають, що люди завдають більше шкоди, ніж користі, життя важке, 
і тому люди не повинні приносити більше людей у світ, оскільки це призведе до збільшення 
загальних страждань і болю. 

Але вони помиляються щодо людської цінності. 

Люди мають цінність. І поки є страждання, люди змушені робити свій внесок і допомагати. Є сенс 
життя. 

Тепер давайте подивимося, що індуїзм говорить про призначення людства. 

Як повідомляється, індуїстів трохи більше одного мільярда. Ось інформація про вірування цієї віри: 

Згідно з індуїзмом, сенс (мета) життя складається з чотирьох частин: досягти Дхарми, Артхи 
, Ками та Мокші. Перше, дхарма, означає діяти чесно і праведно. ... Другим значенням 
життя згідно з індуїзмом є Артха , що стосується прагнення до багатства та процвітання у 
своєму житті. ... Третя мета життя індуса — шукати Каму. Простіше кажучи, Каму можна 
визначити як отримання насолоди від життя. Четвертий і останній сенс життя згідно з 
індуїзмом - це мокша, просвітлення. Безумовно, найважчий сенс життя для досягнення 
Мокші може знадобитися людині лише одне життя, щоб досягти (рідко), або може 
знадобитися кілька. Однак він вважається найважливішим сенсом життя і пропонує такі 
винагороди, як звільнення від перевтілення, самореалізація, просвітлення або єдність з 
Богом. ( Сівакумар А. Сенс життя за індуїзмом, 12 жовтня 2014 р.) 
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Отже, по суті індуїзм вчить прагнути жити праведно, шукати процвітання, насолоджуватися життям 
і досягати просвітлення, яке, за словами одного індуїста, якого я чув, також включає обожнення. 
Хоча ці індуїстські вірування можуть узгоджуватися з Біблією, вони не пояснюють, чому взагалі має 
бути життя. 

Як повідомляється, буддистів трохи більше півмільярда. Буддизм дотримується іншої точки зору, 
ніж індуїзм: 

Буддизм заперечує наявність будь-якого постійного і абсолютного значення життя і описує 
життя як незадовільне (s. dukkha) і порожнє (s. sunyata). Однак Будда визнав, що життя має 
відносне значення, і саме завдяки цій відносної та зумовленої природи життя ми можемо 
досягти й усвідомити універсальну істину. Згідно з висловлюваннями Будди, наше життя і 
світ — це не що інше, як явища, які піднімаються і падають. Це процес формування і 
виродження. (Яке значення життя? Buddhanet.net, отримано 21.03.19) 

Хоча в індуїзмі багато богів, у буддизму немає одного. І якщо Бога немає, то буддисти (як і інші 
атеїсти) мають рацію, що життя не має абсолютного значення. 

Але якщо існує божественна Духовна Істота, і так, логічно зробити висновок, що існує (щоб мати 
інформацію, яка це підтверджує, дивіться також наш безкоштовний буклет в Інтернеті на ccog.org, 
Чи логічне існування Бога? ), тоді це могло б зробити більше відчуття, що божественний Творець 
мав справжню і значущу мету. 

Тепер і буддизм, і індуїзм викладають ідею під назвою карма. Ось деяка інформація з 
буддійського джерела: 

Карма - це закон моральних причин. Теорія карми є фундаментальною доктриною 
буддизму. … У цьому світі з людиною не відбувається нічого такого, чого вона чомусь не 
заслуговує. … Палійський термін «Карма» буквально означає дію або діяння. Будь-який вид 
навмисної дії, будь то розумовий, словесний чи фізичний, вважається кармою. Він охоплює 
все, що входить у фразу «думка, слово і діло». Взагалі кажучи, всі хороші і погані дії 
складають карму. У своєму остаточному значенні карма означає будь-яку моральну та 
аморальну волю. ( Саядо М. Теорія карми. Buddhanet.net, отримано 22.07.19) 

Хоча Біблія не використовує термін «карма», вона навчає, що людина пожне те, що посіє (Галатам 
6:7-8). Але на відміну від буддизму, Біблія вчить, що Бог керує речами ( Приповістей 16:9) , тому в 
кінцевому підсумку це добре спрацює для тих, хто приймає Його волю (пор. Римлян 8:28). І 
зростанню миру не буде кінця (Ісаї 9:7). 

Тепер, однак, слід зазначити, що індуїзм і буддизм хочуть, щоб світ став кращим. Але вони не 
розуміють, як Біблія вчить, що це станеться. 

На відміну від буддистів, мусульмани вірять у божественного Творця, який має мету для людей. 
Повідомляється, що налічується 1,8 мільярда мусульман. Ось один ісламський погляд на те, чому 
Бог створив людей: 
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Наше тіло, наш дух, наша схильність до поклоніння Богу і наше світло — це дари, послані 
безпосередньо від Бога, щоб служити важливими засобами для досягнення людської 
досконалості. Ця досконалість полягає в культивуванні тих аспектів духу, які перевершують 
його оживляючі якості, актуалізації нашої схильності до поклоніння та очищення нашого 
світла. Коли це станеться, людина є прекрасним створінням і, як така, відповідним 
об’єктом божественної любові, бо, як сказав наш Пророк : «Воістину, Бог прекрасний і 
любить красу». (Шакір А. Людина в Корані. Журнал коледжу Зайтуна , 5 червня 2018 р.) 

Хоча Ісус також вказав, що метою має бути досконалість (Матвія 5:48), вищесказане насправді не 
пояснює, чому Бог створив людей. Однак наступне ісламське джерело дає підстави: 

Бог створив людину, щоб служити Йому, тобто люди повинні вірити в Єдиного Бога і 
творити добро. Це предмет людського життя. Бог каже: «Я створив людей не для того, щоб 
вони служили Мені». (Вітри, що розсіюють, 51:56) (Яка мета людського життя в ісламі? 
Асоціація навернених мусульман Сінгапуру, доступ 21.03.19) 

Хоча люди повинні творити добро , більша частина решти вищезазначеного схожа на певні 
протестантські погляди щодо того, чому Бог створив людей, які ми розглянемо далі. 

Деякі протестантські погляди 

Існують різні погляди на те, чому Бог створив людей у згаданих релігіях. 

І те саме стосується протестантів. 

Повідомляється, що протестантів налічується трохи більше 800 мільйонів, і вони поділені на багато 
конфесій, міністерств і сект (примітка: Неперервна Церква Бога НЕ є протестантською — докладну 
інформацію про те, чому можна знайти в наших безкоштовних онлайн-книгах: The Continuing 
History of the Церква Бога і надія спасіння: чим постійна церква Бога відрізняється від 
протестантизму ). 

Проте, незважаючи на різноманітність протестантів, здається, є деякі загальні згоди щодо того, 
чому Бог щось створив. 

Зверніть увагу на один протестантський погляд на те, чому Бог створив людей: 

Чому Бог створив людей? 

Він зробив це, щоб віддати собі славу. Бог створив нас, щоб жити і насолоджуватися 
стосунками, як Він. Ісус сказав: «Я сказав вам це, щоб моя радість була в вас, і щоб ваша 
радість була повною» (Івана 15:11). ... 

Приносити славу Богу, тобто підносити Його, підносити Його, хвалити Його, шанувати Його, 
— це насправді наша мета в житті. (Bell S. Josh McDowell Ministry. опубліковано 11 квітня 
2016 р.) 
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Ми в CCOG не погодилися б. Бог створив нас не тому, що Він є духовною сутністю, керованою 
егоїстою, яка потребувала людей, щоб віддати Йому славу. Віддання слави Богу також не є метою 
людського життя. Але це правда, що Бог хотів збільшити радість. 

Ось ще одна, дещо схожа протестантська відповідь: 

Чому Бог створив спочатку? Йому було нудно? Він був самотнім? Чому Бог допустив 
проблеми створення людей? 

Біблія говорить нам, що кінцева мета Бога для Всесвіту — виявити Свою славу. Біблія 
говорить нам, що кінцева мета Бога для людства — виявити Свою любов. (Чи було Богу 
нудно? Все про Боже служіння, доступ 21.03.19) 

Що ж, це трохи ближче, оскільки любов є частиною цього, але знову ж таки мається на увазі, що 
Бог створив все завдяки Своєї потреби, щоб Його его погладили. Бог не марний і не потребує 
цього. 

Ось погляди двох інших протестантів: 

Чому Бог створив світ? 

Коротка відповідь, яка лунає у всій Біблії, як грім, звучить так: Бог створив світ для своєї 
слави . (Пайпер Дж. 22 вересня 2012 р. https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-
create-the-world, доступ до 16.01.19) 

Чому Бог створив? 

Бог створив не через деякі обмеження всередині Себе. Натомість, Він створив все з нічого, 
щоб показати Свою славу для насолоди Його створених істот і щоб вони могли заявити про 
Його велич. (Lawson J. Ligonier Ministries, 3 липня 2017 р.) 

Ще двоє стверджують, що Бог створив речі для Своїй особистої слави. 

Отже, ці протестантські (у тому числі баптистські) джерела, схоже, погоджуються. Але ми в CCOG 
не віримо, що вони дійсно розуміють таємницю Божого плану. 

Погляди римо-католицької церкви та свідків Єгови 

А як щодо римо-католиків? 

Катехизм Католицької Церкви навчає: 

293 Святе Письмо і Передання ніколи не перестають навчати і прославляти цю 
фундаментальну істину: «Світ створений на славу Божу». 134 Св. Бонавентура пояснює, що 
Бог створив усе «не для того, щоб примножити Свою славу, але щоб показати це й 
передати це», 135 бо Бог не має іншої причини для створення, окрім своєї любові та 
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доброти: «Створення виникли, коли ключ любові відкрив його руку». 136 Перший 
Ватиканський Собор пояснює: 

Цей, істинний Бог, Своєї власної доброти і «всемогутньої сили», не для збільшення 
власного блаженства або для досягнення своєї досконалості, але для того, щоб виявити цю 
досконалість через блага, які Він дарує створінням, з абсолютною свободою ради «і від 
початку часів створений з нічого обидва порядки створінь, духовних і тілесних. . . ” 137 

294 Слава Божа полягає в усвідомленні цього прояву та передачі Його доброти, для якої 
створено світ. Бог учинив нас «бути Своїми синами через Ісуса Христа, згідно з наміром 
Його волі, на хвалу Його славної благодаті » 138 , бо «слава Божа є цілком жива людина; до 
того ж життя людини є баченням Бога: якщо Боже одкровення через творіння вже 
отримало життя для всіх істот, що живуть на землі, то наскільки більше прояв Слову Отця 
отримає життя для тих, хто бачить Бога». 139 Кінцева мета творіння полягає в тому, щоб Бог, 
«який є творцем усього, нарешті міг стати «усім у всьому», забезпечуючи тим самим Свою 
власну славу та наше блаженство. 

Тепер, через згадку про кохання, вищезазначене ближче, ніж деякі інші джерела, хоча воно 
недостатньо повне, оскільки упускає важливу причину. 

Покійний кардинал Джон Генрі Ньюман став ближче, коли написав таке: 

Я створений, щоб робити щось або бути тим, для чого ніхто інший не створений. Я маю 
місце в Божих порадах, у Божому світі, якого не має ніхто інший... Якщо я справді зазнаю 
невдачі, Він може підняти іншого, як Він міг би зробити каміння дітьми Авраама. Але я маю 
участь у цій великій роботі… Він створив мене не дарма. (Newman JH. Meditations and 
Devotions of the Late Cardinal Newman. Longmans, Green, 1903, p. 301) 

Вищесказане в основному правильне, хоча воно ще не повне. Деякі протестанти також 
усвідомлюють, що у Бога буде робота для Своїх святих протягом вічності, але вони, як правило, 
нечітко уточнюють, яка робота і чому. 

Тепер ось чого навчають Свідки Єгови в уроці 2.3 своїх онлайн-біблійних вчень під назвою Чому 
Бог створив людей ? : 

вічно насолоджувалися життям на землі і пізнали Його як свого люблячого Батька. 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god-create-man-purpose/#78 звернення 01/16/ 19) 

... для чого існує земля? ... Він був створений, щоб бути прекрасним домом для людей 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85, доступ до 16.01.19). 

1. Бог створив землю, щоб вона стала постійним домом для людей 
2. Бог створив людей, щоб вони жили вічно під Його люблячим керівництвом. Він 
досягне цієї мети (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 
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Хоча це правда, що Бог створив землю, щоб бути домом для людей, і що Бог дасть тим, хто 
належним чином покаяться і прийме Ісуса, вічне життя, це насправді не пояснює, ЧОМУ Бог 
створив людей взагалі. 

Блаженне бачення 

Деякі вважають, що вічність буде витрачена насамперед, дивлячись на обличчя Бога. Це відомо як 
«блаженне бачення». 

Хоча Біблія вчить, що ми можемо бачити Боже обличчя вічно (Псалом 41:12), деякі навчають 
блаженного бачення як християнської винагороди та мети створення. 

Ось як це описує Енциклопедія Нового світу : 

Блаженне бачення — це термін у католицькій теології, що описує безпосереднє 
сприйняття Бога, яким насолоджуються ті, хто перебуває на небесах, даруючи найвище 
щастя або благословення. З цієї точки зору, розуміння людьми Бога за життя є непрямим 
(опосередкованим), тоді як блаженне бачення є прямим (негайним). ... 

Фома Аквінський пояснив, що блаженне бачення є кінцевою метою людського існування 
після фізичної смерті. Формулювання Аквінського про споглядання Бога на небі є 
паралельним опису Платона про споглядання Добра у світі форм, що неможливо, 
перебуваючи у фізичному тілі. ... 

Філософія Платона натякає на концепцію блаженного бачення в алегорії про печеру, яка 
з’являється в 7-й книзі Республіки (514a-520a), промовляючи через персонажа Сократа: 

На мою думку, у світі знання ідея добра (Блага) з'являється в останню чергу, і 
бачиться лише з зусиллям; і, якщо його бачити, також робиться висновок, що він є 
універсальним автором всього прекрасного і правильного, батьком світла і 
володарем світла у цьому видимому світі, а також безпосереднім джерелом 
розуму та істини в інтелектуальному (517b ,c ) . 

Для Платона, здається, Добро відповідає Богу в християнській теології. ... 

Святий Кипріан Карфагенський (ІІІ ст.) писав про спасенних, що бачать Бога в Царстві 
Небесному: 

Наскільки велика буде твоя слава і щастя, щоб тобі було дозволено побачити Бога, 
бути удостоєним розділити радість спасіння і вічного світла з Христом, Господом і 
Богом твоїм… щоб насолоджуватися радістю безсмертя в Царстві Небесному з 
праведними і Божі друзі. ... 

У тринадцятому столітті філософ-теолог Фома Аквінський, слідом за своїм учителем 
Альбертом Великим, описав кінцеву мету людського життя як інтелектуальне блаженне 
бачення сутності Бога після смерті. За Аквінським, блаженне бачення перевершує і віру, і 
розум. ... 



36 
 

Індуїстська і буддійська думка вже давно говорять про досвід самадхі, в якому душа 
знаходить єднання з божественним, перебуваючи в тілі. Містична традиція в ісламі 
говорить про буквальне бачення очима Бога: «Коли я люблю його, я його слух, яким він 
чує; і його зір, яким він бачить; його рука, якою він б'є; і його ступню, якою він ходить» 
(Хадис Ан-Нававі, 38). 

Джордж Фокс та інші ранні квакери вірили, що безпосередній досвід Бога доступний всім 
людям без посередництва. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision, доступ до 16.04.19) 

Примітка: Біблія ясно говорить, що Бог зійде на землю (Об’явлення 21:1-3), тому Писання 

заперечує погляд на блаженне видіння на небі. 

Редактор Лютеранського журналу етики писав: 

Але кінцева мета Божого наміру щодо людського створіння сяє через есхатологічне 

розуміння освячення, де нам обіцяно блаженне бачення святості та повного спілкування з 

Богом у вічності. (Сантос К. Вступ редактора: лютерани та освячення. © вересень/жовтень 

2017 р. Журнал лютеранської етики, том 17, випуск 5) 

Багато протестантів, які вірять у блаженне бачення, схиляються до думки, що це бачення є 
духовним, а не фізичним поглядом (наприклад , Ортлун Г. Чому ми неправильно розуміємо 
блаженне бачення. Перша баптистська церква Охай, 26 вересня 2018 р.). 

Ті, хто приймає версії блаженного бачення як кінцеву мету, схильні думати, що побачення з Богом 
наповнить їх Його або їх власним щастям. 

Ось протилежний погляд на це бачення від колишнього письменника Церкви Божої: 

Якщо вічність буде проведена, дивлячись блаженно в обличчя Бога, або щоб кожне наше 
бажання негайно виконувалося — як навчають багато релігії — через кілька місяців (або 
через кілька октильйонів років, це не має значення), життя стане нудним. . І як тільки життя 
набридне, воно стане нудотним і диявольським жахом. Тому що не залишиться нічого, 
крім нескінченної вічності майбутньої нудьги — зі смертю чудовий, але неможливий шлях 
втечі (див. Луки 20:35-38). Це справді було б найвищим тортуром. 

Але наш Вічний Батько має кращу ідею. Він розробив план, у якому вічність не стане все 
нуднішою. Але, як би це не здавалося неймовірним, вічність буде ставати все більш 
захоплюючою, блискучою та приємнішою, оскільки кожен еон слідує за еоном. (Кун Р.Л. 
Сім'я Бога - Частина третя: Населити вічність. Добрі новини, липень 1974 р.) 

Так, Бог створив те, що Він зробив, щоб вічність була кращою. Зверніть увагу на щось із померлого 
письменника Церкви Божої: 

Бог, який створив цей світ, зробив це, маючи на увазі план. Цей план не був безнадійною 
нірваною однієї великої світової релігії, яка обіцяє, що ви назавжди станете несвідомою 
частиною великого цілого нічого без турбот — тому що у вас немає індивідуальної 
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свідомості назавжди. Це не блаженство дрімоти в гамаку, розкинутому між двома 
фініковими пальмами в оазисі, вічно годуючись ласолюбними дівчатами, в чому 
послідовники Аллаха впевнені. Це не ходити по золотих вулицях у золотих капцях, 
бренчати на арфі з єдиною турботою про те, як зберегти свій ореол прямим, як, здається, 
обіцяють більшість протестантських груп. Це, безумовно, не обіцянка, що нарешті ми 
зможемо поглянути в обличчя Бога й оцінити блаженне бачення (що б це не було), як це 
обіцянка тим, хто дотримується католицької віри: Бог, який все створив, пропонує: 
привести вас у саму Його сім’ю. Бути Богом, як Бог є Бог! Не просто бути Богом у 
евфемістичному значенні, коли всі ми є братами і сестрами з Богом як нашим головою 
Батька, але щоб повністю розділяти Його божественну природу. … 

Справжній Божий план практичний. Він каже про Своє сімейне Царство, що його 
розширенню ніколи не буде кінця. Його план полягає в тому, щоб продовжувати додавати 
синів і дочок, які виглядають, відчувають, діють, як Він, і які складаються з того самого 
самовідновлюючого вічного духовного життя, як і Він, назавжди! Тому мета, яку Бог 
поставив перед Собою, — це надія, яку навіть Він ніколи не здійснить. Нескінченний, 
вічний, назавжди створюючи постійно зростаючу сім’ю, щоб насолоджуватися великим 
творінням, яке Він уже створив, і керувати ним — і щоб ми з вами без кінця брали участь у 
майбутніх творіннях. Насичений, практичний, цікавий, складний, постійний план, який дає 
вічний привід жити. 

У цьому плані немає нудьги. Ніколи не настане момент, коли ваш інтерес закінчиться. 
Ніякої міфічної, релігійно звучаючої папки про якусь духовну ніколи-ніколи землю, де ви 
нічого не робите вічно — а вічна робота створення, управління! вирішення проблем з 
видимою вигодою. … Він має силу воскресити вас … (Hill DJ. What the World Needs Now Is... 
HPE. Plain Truth, лютий 1979) 

Зверніть увагу на щось від покійного лідера Церкви Бога: 

«Якщо людина помре, чи буде вона знову жити?» (Йова 14:14). Це має бути час НАДІЇ, тому 
що навіть якщо ЦЕЙ СВІТ помре — і це буде, — настане ВОСКРЕШЕННЯ нового та кращого 
світу — світу в МИРУ — світу задоволення, щастя, достатку, РАДОСТІ! Дай Боже нам 
зрозуміти! Не просто безперервне існування — а повне, щасливе, цікаве, РЯДНЕ життя! Так 
— і то на ВІЧНІСТЬ! (Армстронг Х. У. Яка мета Воскресіння? Добра новина, березень 1982 р.) 

Оскільки багато хто з них не повністю розуміють Святе Письмо, вони просувають погляди, 
наприклад, як вони навчають блаженному виденню, які не повністю узгоджуються з Божим 
планом. 

Ми дивимось на Бога самі по собі не робить вічність кращою. Хоча Він, благословляючи нас 
назавжди, зробить це (пор. Псалом 72:17-19). 

Все, що створено для Ісуса 

Новий Завіт навчає цьому, що стосується Ісуса та творіння: 
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15 Він образ невидимого Бога, первородний над усім творінням. 16 Бо Ним створено все, що 
на небі і що на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то панування, чи то 
князівства, чи то влади. Усе було створено через Нього і для Нього. Колосян 1:15-16) 

2 … Його Син, якого Він призначив спадкоємцем усього, через якого Він створив і світи; 3 

Який є блиском Його слави і виразним образом Його Особи, і все підтримує словом сили 
Своєї, (Євреїв 1:2-3) 

Чи ми просто створені, щоб дивитися на Ісуса вічність? 

Ні. 

Зверніть увагу, чому Ісус сказав, що Він прийшов: 

10 … Я прийшов, щоб вони мали життя, і щоб вони мали його з більшою кількістю. (Івана 
10:10) 

Маючи «життя» і маючи його «більше», Ісус навчає, що Він прийшов, щоб ми могли мати кращу 
вічність і що ми могли допомогти зробити вічність кращою. 

Бог створив людей не для того, щоб люди дивилися на Нього всю вічність. 
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4.  Инмар Курадӟон Мае Лэзёд? 

Якщо Ісус прийшов , щоб ми могли мати життя «з більшою кількістю» (Івана 10:10), чи Бог допускає 
страждання? 

Так. 

Чи є для цього мета? 

Так. 

31 Бо Господь не відкине навіки. 32 Хоч Він спричиняє смуток, але Він виявить співчуття за 
численністю Свого милосердя. 33 Бо Він не добровільно вражає, і не засмучує дітей 
людських. (Плач 3:31-33) 

Зауважте, що Бог не охоче вражає і не засмучує нас. Він хоче, щоб ми робили добре (пор. 3 Івана 
2). 

З порядними людьми трапляються, здавалося б, погані речі. 

Ісус ніколи не грішив (Євреїв 4:15), але страждав за нас (1 Петра 2:21). І «хоча Він був Сином, але 
навчився послуху через страждання» (Євреїв 5:8). 

Чому Бог дозволяє людям страждати? 

Є кілька причин. Одне з них є покаранням за/наслідком наших гріхів, щоб спонукати нас не 
грішити і повернутися до Бога (Плач 3:39-40; Левит 26:18). І ми повинні розуміти, що Біблія вчить, 
що Бог карає нас менше, ніж заслуговують наші беззаконня (пор. Ездри 9:13; Йова 11:6). Тепер це 
розуміють навіть люди, які вірять хоча б у ці частини Біблії. 

Але є й інша, більш складна причина. 

Апостол Павло говорить нам, що «створення було піддане марності не з волі, а через Того, Хто 
підкорив його з надією» (Римлян 8:20). Він також написав: 

16 Тому ми не падаємо духом. Хоча наша зовнішня людина гине, але внутрішня людина 
оновлюється день у день. 17 Бо наша легка скорбота, яка є лише на мить, робить для нас 
набагато більшу й вічну вагу слави, 18 поки ми дивимося не на те, що видно, а на те, що не 
видно. Бо те, що видно, тимчасове, а те, що не видно, вічне. (2 Коринтян 4:16-18) 

Люди перебувають у процесі очищення, що включає горе та страждання, але надія є. Ті, хто не 
покликаний у цей вік, очищаються в один спосіб (Ісаї 48:10; Єремії 9:7), тоді як тих, хто покликаний, 
слід очищати і очищати більше, як срібло та/або золото (Захарія 13:9; Псалом 66:10; Даниїл). 11:35, 
12:10; 1 Петра 1:7; пор. Об’явлення 3:18). Тому в цьому віці є «вогненні» випробування (1 Петра 
1:7; 4:12). 

Є надія на те, що буде краще: 
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9 Але, любі, ми впевнені в кращому щодо вас, так, речах, що супроводжують спасіння, хоча 
ми говоримо так. 10 Бо Бог не є несправедливим, щоб забути вашу працю та працю любові, 
яку ви виявили до Його імені, коли служили святим і служите. 11 І ми бажаємо, щоб кожен 
із вас виявляв таку ж старанність до повної впевненості надії до кінця, 12 щоб ви не стали 
млявими, але наслідували тих, хто через віру та терпеливість успадкує обітниці. (Євреїв 6:9-
12) 

Тому ми повинні бути терплячими і впевненими, що Божі шляхи призведуть до «кращих речей». 

Терпеливо переносити страждання - ознака любові: 

4 Любов довготерпелива, вона добра, любов не заздрить, любов не вихваляється, не 
надихається, 5 не поводиться непристойно, не шукає свого, не дратується, не зараховує зла, 
6 [не радіє] з неправди, а радіє правдою; все зносить, 7 у все вірить, на все сподівається, усе 
терпить. 8 Любов ніколи не перестає; (1 Коринтян 13:4-8, буквальна стандартна версія) 

Грецьке слово, перекладене як любов, транслітерується як «агапе» — і цей тип любові радіє правді 
і винесе все. Таємниця справжнього кохання полягає в тому, що страждання можуть бути залучені 
до розвитку любові. Справжнє кохання не підведе. 

Іноді люди страждають за добро: 

17 Бо краще , якщо Божа воля, страждати за добро, ніж за зло. (1 Петра 3:17) 

Зауважте, що вищезазначене НЕ КАЖЕ, що Божа воля – заподіяти собі страждання, щоб ми були 
нещасними. Божі шляхи вищі за наші ( Ісая 55:8-9 ), а аспекти любові є таємницею в Божому плані 
(пор. Ефесянам 5:25-32). 

Тепер Біблія ясно говорить, що страждання, які нас зазнають, принесуть користь: 

3 Смуток кращий за сміх, Бо від сумного обличчя серце стає кращим. 4 Серце мудрих у домі 
жалоби, а серце дурних у домі веселощів. (Екклезіаста 7:3-4) 

16 Сам Дух свідчить разом із нашим власним духом, свідчуючи, що ми діти Божі. 17 А якщо 
ми діти, то ми й спадкоємці — воістину, спадкоємці Божі і співспадкоємці з Христом, — 
якщо ми й страждаємо разом із Ним, щоб разом із Ним і прославитися. (Римлян 8:16-17, 
AFV) 

18 Бо я вважаю, що нинішні страждання не гідні порівняння зі славою, яка відкриється в нас. 
(Римлян 8:18) 

12 Улюблені, не думайте дивним щодо вогняного випробування, яке має випробувати вас, 
ніби з тобою трапилося щось дивне; 13 але радійте, наскільки ви приймаєте участь у 
Христових стражданнях, щоб, коли відкриється Його слава, ви також раділи надзвичайною 
радістю. (1 Петра 4:12-13) 
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11 Сину мій, не зневажай покарання Господа, і не зневажай його виправленням; 12 Бо кого 
любить Господь, Той виправляє, як батько, сина, якого Він уподобає. (Приповістей 3:11-12) 

5 І ти забув заклик, який говорить до тебе як до синів: «Сину мій, не зневажай покарання 
Господа, і не зневажайся, коли Він докоряє тобі; 6 Бо кого Господь любить, того карає і 
бичує кожного сина, якого приймає». 

7 Якщо ти терпиш покарання, то Бог поступає з тобою, як із синами; бо який син, якого 
батько не карає? 8 Але якщо ви без покарання, в якому всі стали учасниками, то ви 
незаконнонароджені, а не сини. 9 Крім того, у нас були людські батьки, які виправляли нас, 
і ми шанували їх. Чи не будемо ми легше підкорятися Отцю духів і жити? 10 Бо вони, 
справді, протягом кількох днів карали нас, як їм здавалося найкращим, але Він на користь 
нам, щоб ми були учасниками Його святості. 11 Тепер жодне покарання не здається 
радісним, але болісним; однак згодом воно дає мирний плід праведності тим, хто був 
навчений ним. (Євреїв 12:5-11) 

Страждання дозволено, щоб люди виправлялися, навчалися, формували характер і ставали 
кращими (див. також Римлян 5:3-4, 8:17; 2 Солунян 1:3-5; Якова 1:2-4; 2 Петра 1:5-8; Об’явлення 
21:7-8 ). Випробування та проблеми допомагають зміцнювати віру, навчають смирення, навчають 
нас і можуть допомогти нам наблизитися до Бога. 

Хоча зараз це може здатися приголомшливим, Бог розуміє і робить це, щоб Його народ міг це 
винести (1 Коринтян 10:13). Ісус, по суті, навчав приймати його один день за раз (Матвія 6:34). І те, 
що Він запланував у майбутньому, набагато перевищує фізичні страждання в цьому житті ( Римлян 
8:18 ). 

Ісус і Божий народ постраждали: 

1 Тому, бачачи, що і нас оточує така велика хмара свідків, залишаючи позаду всю тяжкість 
гріха, який нас оточує, давайте з терпінням бігти бігом, який поставлений перед нами, 2 з 
очима, спрямованими на Ісуса, творець і довершувач нашої віри, що отримав радість, 
переніс хрест {гр. stauros – кол}, зневажаючи сором і сидів праворуч від престолу Божого. 3 

Бо подумайте про Того, Хто виніс таке протиріччя грішників проти Себе, щоб ви не 
втомилися в душі і не знепритомніли. (Євреїв 12:1-3, Ювілейна Біблія) 

Скінчиться страждання: 

12 ... Хоч я і вразив вас, більше не буду гнобити вас; 13 Бо зараз я зірву з тебе його ярмо, і 
розірву твої узи. (Наум 1:12-13) 

Хоча це було дано як пророцтво, пов’язане з Ніневією, інші вірші підтверджують, що страждання 
закінчаться (Об’явлення 21:4) і ярмо сатани буде зламано ( Ісая 14:12-17; Об’явлення 20:1-3). 

Слід зазначити, що страждання не завжди є результатом наших дій. Ми, як Ісус, можемо 
страждати несправедливо: 
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19 Бо це похвально , якщо хтось через совість перед Богом терпить скорботу, 
несправедливо страждаючи. 20 Бо яка заслуга , якщо, коли вас б'ють за ваші провини, ви 
терпляче сприймаєте це? Але коли ти робиш добро і страждаєш, якщо терпеливо ставишся 
до цього, то це похвально перед Богом. 

21 Бо до цього ви покликані, бо й Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб 
ви йшли Його слідами: 

22 «Хто не вчинив гріха, і не знайшлося обману в устах Його»; 

23 котрий, коли Його зневажали, не зневажав у відповідь; коли Він страждав, Він не 
погрожував, а віддав Себе Тому, Хто судить праведно; (1 Петра 2:19-23) 

Ісус дав нам приклад страждання (1 Петра 2:21-24). Як і пророки (Якова 5:10-11). 

Ми повинні наслідувати Ісуса (1 Петра 2:21-24), а також пророка Павла (1 Коринтян 13:2), як він 
наслідував Ісуса (1 Коринтян 11:1). 

Діти 

Як щодо дітей, які страждають? 

Біблія розповідає про дітей, які страждають. Принаймні один чоловік народився сліпим, щоб «щоб 
з’явилися в ньому діла Божі» (Івана 9:3). Але інша причина полягає в тому, що вони також створять 
характер. 

У Бога є план для нас, ще до того, як ми народимося: 

16 Твої очі бачили мою субстанцію, яка ще не була сформована. І в книзі Твоїй усі вони 
записані: « Дні створені для мене, коли ще їх не було». (Псалом 139:16) 

А як щодо дітей, які помирають, роблять аборт або вбивають у ранньому віці? 

Хоча це людські трагедії, у Бога є план щодо них — Він не забув їх (пор. Ісая 49:15). Вони, як і інші 
непокликані та необрані в цьому віці, будуть частиною другого воскресіння (Об’явлення 20:5, 11). І 
Біблія каже, що вони будуть жити знову, але на той час протягом 100 років відповідно до Ісаї 65:20. 

Рух до досконалості 

У Старому Завіті Мойсей написав, що Божа «робота досконала» (Повторення Закону 32:4). У 
Новому Завіті апостол Яків написав: 

2 Мої брати, вважайте це за радість, коли потрапляєте в різні випробування, 3 знаючи, що 
випробування вашої віри породжує терпеливість. 4 Але нехай терпеливість має свою 
досконалу роботу, щоб ти був досконалим і досконалим, ні в чому не позбавлений. 5 Якщо 
комусь із вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, Який дає всім щедро й без 
докорів, і вона буде йому дана. (Якова 1:2-5) 
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Здається, що страждання є частиною руху до досконалості. Це НЕ означає, що ми повинні катувати 
себе навмисно, як це роблять деякі, але терпляче переносити випробування і страждання, з якими 
ми стикаємося. 

І так, це легше писати, ніж переживати — і Бог це знає (пор. Євреїв 12:11): 

8 Господь удосконалює те, що стосується мене; (Псалом 138:8) 

Бог працює, щоб удосконалити ВАС! 

Подумайте, що Біблія вчить, що Ісус навчився послуху зі страждань: 

8 Хоч Він був Сином, але навчився послуху через те, що Він страждав. 9 І, вдосконалившись, 
Він став автором вічного спасіння для всіх, хто слухається Йому, (Євреїв 5:8-9) 

Його послідовники також повинні цього навчитися. 

Ісус навчав: 

48 Тому ви будете досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. (Матвія 5:48) 

Чи означає це, що християни тепер досконалі? 

Ні. 

Апостол Іван чітко навчав, що справжні християни все ще грішають і потребують прощення (1 Івана 
1:8-10). 

Отже, чи означає це, що християни повинні просто зробити висновок, оскільки це неможливо, що 
нормально не намагатися? 

Ні. 

Християни мають подолати з Божою допомогою (Римлян 12:21; Филип’ян 4:13; 1 Івана 4:4) 
випробування і випробування в цьому житті, що допомагає наблизити нас до досконалості (Якова 
1:2-4). 

Апостол Павло, страждаючи від страждання, розповів про те, що Ісус сказав йому: 

9 І сказав Він мені: «Досить тобі Моєї благодаті, бо сила Моя досконала в немочі». (2 
Коринтян 12:9) 

Зараз ми вдосконалюємося через те, що ми проходимо. 

Коли християни воскреснуть як Божі діти, вони будуть повністю вдосконалені (пор. Ефесян 4:13; 
Євреїв 11:40). 
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5.  Малы Тонэ Инмар Кылдӥз-А? 

Яка ваша мета? 

ТИ не такий, як хтось інший. Біблія навчає, що «всі члени не мають однакової функції… окремо… 
Бог встановив члени, кожного з них, у тілі, як Він забажав» (Римлян 12:4-5, 1 Коринтян 12:18). . 

Отже, ви інші. Ваша доля унікальна і важлива. Ваше життя має сенс. 

Який біблійний сенс вашого життя? 

Хто ти? 

ВИ той, хто вміє дарувати любов унікальним способом. 

І це те, що ви зможете робити вічно. 

У середині минулого століття Церква Божа (Сьомий день) опублікувала: 

Християнин живе не тільки сьогодні; він очікує кращого завтра. (У що вірить Церква Бога. 
Біблійний адвокат і вісник майбутнього царства. 3 жовтня 1949 р., с. 7) 

Але християнин не просто очікує кращого завтра. Справжній християнин формує характер зараз 
через випробування, можливості та випробування в житті (пор. Римлян 5:1-4), які допоможуть 
християнину особисто внести свій внесок у «краще завтра». 

Зрештою, у Бога є особливі плани щодо ВАС особисто. 

Бог створив вас, щоб ви дарували любов по-своєму (пор. 1 Коринтян 12:20-13:10). 

Але як? 

По суті, зараз живемо вірою і послухом Богу в цьому житті. 

Будучи слухняними, роблячи біблійний вибір, маючи віру, практикуючи любов і витримуючи до 
кінця, християни не лише розвиватимуть характер, але й покращать вічність для себе та інших. 

Що стосується віри, оскільки існування Бога є фактом (пор. Римлян 1:20; див. також безкоштовну 
книгу, доступну на ccog.org, Чи логічне існування Бога?), не потрібна віра, щоб повірити, що існує 
Боже. Навіть демони вірять і тремтять (Якова 2:19). Однак потрібна віра, щоб довіряти, вірити і 
слухатися Богу. Це частина «таємниці віри» (пор. 1 Тимофія 3:9; більше про віру можна знайти у 
безкоштовному буклеті, доступному в Інтернеті на ccog.org, Віра для тих, кого Бог покликав і 
обрав ). 

Бог дарує Свого Святого Духа тим, хто « слухається Йому» (Дії 5:32). Це, Божий Дух, робить людину 
справжнім християнином (Римлян 8:9-11). 
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Самі християни пізніше будуть змінені та вдосконалені під час першого воскресіння (1 Коринтян 
15:50-54; Об’явлення 20:5-6), щоб допомогти дарувати любов і фактично зробити вічність кращою. 
Це воскресіння збігається з сьомою і останньою сурмою (1 Коринтян 15:52), коли завершиться 
частина Божої таємниці (Об’явлення 10:7). 

Апостол Павло називав саму зміну «таємницею» (1 Коринтян 15:51). 

Ті, хто наразі не є християнами, матимуть цю можливість змінитися після того, як вони воскреснуть 
пізніше (див. також безкоштовну книгу, онлайн на ccog.org, Universal OFFER of Salvation, 
Apokatastasis: Чи може Бог врятувати втрачених у майбутньому віці? Сотні Писань розкриває 
Божий план спасіння ). 

Робити добро 

Бог добрий (Марка 10:18; Псалом 143:10) і робить те, що правильно (пор. Буття 18:25). 

Бог також хоче, щоб ми робили добро, як Йому це подобається (Псалом 34:14; Євреїв 13:16). 

19 Ти великий у пораді й могутній у ділі, бо очі твої відкриті на всі шляхи синів людських, 
щоб дати кожному за його дорогами та за плодами його діл. (Єремії 32:19) 

9 І не втомлюймося, роблячи добро, бо свого часу ми пожнемо, якщо не втратимо духу. 10 

Тому, коли маємо можливість, робимо добро всім , особливо тим, хто має віру. (Галатів 
6:9-10) 

5 … Бог, 6 , Який «віддасть кожному за ділами його»: 7 вічне життя тим, хто терпеливо 
терпеливо чинить добро прагне слави, честі та безсмертя; (Римлян 2:5-7) 

Бог хоче добра для вас, і якщо ви справді любите і «слухаєтесь Йому» (Дії 5:32; Євреїв 5:9), так усе 
вийде (Римлян 8:28). 

Зверніть увагу на наступне: 

24 Немає нічого кращого для людини , як їсти й пити, і щоб душа її насолоджувалася 
добром у своїй праці. Це також, як я бачив, було з руки Бога. (Екклезіаста 2:24) 

12 Я знаю, що для них немає нічого кращого, ніж радіти й робити добро у своєму житті, 13 а 
також щоб кожна людина їла, пила та насолоджувалася благами всієї своєї праці – це дар 
Божий. 14 Я знаю, що все, що робить Бог, це буде навіки. (Еклезіаст 3:12-14) 

Сказане вище вірно, по суті тому, що продуктивність у роботі має на меті покращувати речі. І люди 
повинні отримувати задоволення від продуктивності. 

Крім того, Божий план враховує те, що з вами сталося. Зверніть увагу на вчення Старого Завіту, 
пов’язані з цим: 
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11 Рада Господня стоїть навіки, задуми серця Його для всіх поколінь. 12 Благословенний 

народ, Бог якого Господь , народ , який Він вибрав собі у спадок. 13 ГОСПОДЬ дивиться з неба 

; Він бачить усіх синів людських. 14 З місця проживання Свого Він дивиться на всіх 

мешканців землі; 15 Він формує їхні серця окремо; Він розглядає всі їхні роботи . (Псалом 

33:11-15) 

1 Бо я все це розглянув у своєму серці, щоб я міг оголосити все: що праведний і мудрий і 
їхні діла в руці Божій. (Екклезіаста 9:1а) 

9 Серце людини планує шлях її, а ГОСПОДЬ керує її кроками. (Приповістей 16:9) 

24 Кроки людини від ГОСПОДА ; Як же тоді людина може зрозуміти свій шлях? (Приповістей 
20:24) 

73 Твої руки створили мене і створили мене; (Псалом 119:73) 

17 ... «Бог судитиме праведних і злих, бо там є час для кожної мети і для кожної роботи». 
(Екклезіаста 3:17) 

Зверніть увагу на уривки Нового Завіту: 

11 Але один і той самий Дух діє в усіх цих речах, розділяючи на кожного окремо, як того 
бажає Сам Бог . … 27 Тепер ви тіло Христове, і всі ви окремі члени. (1 Коринтян 12:11, 27, 
AFV) 

7 Не обманюйся, Бог не глумиться; бо що людина посіє, те й пожне. 8 Бо хто сіє в тіло своє, 
той від тіла пожне тління, а хто сіє в дух, той від духа пожне життя вічне. (Галатів 6:7-8) 

10 Бо Бог не несправедливий, щоб забути вашу працю та працю любові, які ви виявили до 
Його імені... (Євреїв 6:10) 

У Бога є план для ВСІХ! Це включає ВАС ІНДІВІДУАЛЬНО, незалежно від того, покликані вас у цьому 
віці чи ні. І Він враховує ВСІ ВАШІ СПРАВИ. 

Усе, що ви пережили, все, що ви пережили, все чого ви досягли тощо, готує ВАС зробити вічність 
кращою (якщо ви в кінцевому підсумку не відмовитеся підтримувати Боже Царство). Усе, через що 
ви пройшли, готує вас до покликання та роботи, яку Бог має для вас! ВИ зможете віддати 
унікальним чином і допомогти зробити вічність кращою! 

Біблія згадує, що так само, як тіло має такі частини, як руки й очі, і частини для нюху, слуху та інших 
речей (1 Коринтян 12:12-26), ми всі маємо свою унікальну роль у вічному плані Бога. Так, ваша 
роль може відрізнятися від інших мільярдів людей — не думайте, що у Бога немає справжнього 
плану щодо ВАС. 

Крім того, ви відповідальні за те, що робите (Римлян 14:12). Бог буде судити на основі того, що ви 
робите (Екклезіаста 12:14; Об’явлення 20:12), а також того, що ви не робите (Матвія 25:24-30). Чим 
більше ви робите те, що повинні робити, тим більше ви зробите вічність кращою для себе та інших. 
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Чим більше ви не робите того, чого не повинні робити, ви зробите вічність кращою для себе та 
інших. Бог – праведний суддя (2 Тимофія 4:8). 

Біблія вчить, що ми будемо винагороджені за нашими ділами (Матвія 16:27 ; Римлян 2:6; 
Приповістей 24:12; Єремії 17:10; Об’явлення 22:12)! І завдяки цьому ми зможемо допомогти 
більшій кількості людей (пор. Лк. 19, 15-19). Біблія каже, що після смерті наші діла слідують за 
нами (пор. Об’явлення 14:13) — це в основному означає, що те, що ми навчилися і розвивали, 
будучи фізичним, сформує те, як ми зможемо давати і працювати протягом вічності. 

Все, що Бог зробив, у нього є причина (Єзекіїля 14:23). Включаючи тривалість нашого життя, яка 
зазвичай є для нас таємницею (пор. Екклезіаста 9:12). 

«Майте віру в Бога» (Марка 11:22), оскільки Він має фантастичні причини для всього, що Він 
робить, навіть коли це не завжди здається нам (пор. Євреїв 12:11; Римлян 8:28). 

Багато хто помилково судили про Бога на основі власних висновків, але Біблія також навчає: 

5 Тому не судіть нічого раніше часу , доки не прийде Господь, Який і викриє сховане 
темряви, і відкриє задуми сердець. Тоді хвала кожному прийде від Бога. (1 Коринтян 4:5) 

Деякі речі були приховані. Ми також не знаємо всього про жодну людину. 

Всі люди не однакові. Бог має індивідуальний план для кожного з нас (1 Коринтян 12:4-12). 

Бог працює з усіма, щоб кожен із нас міг мати свою частку у вічності! Як навчає Писання: 

17 Діло праведності буде миром, а наслідком праведності буде спокій і впевненість навіки. 
(Ісаї 32:17) 

11 Ти вкажеш мені дорогу життя; У Твоїй присутності повнота радості; По правій руці Твоїй 
насолоди навіки. (Псалом 16:11) 

Миру та насолоди назавжди. Краща вічність! 

Що ВИ ПОВИННІ ЗРОБИТИ? 

11 Ходіть, діти, послухайте мене; Я навчу вас страху Господнього. 12 Хто той чоловік, що 
прагне життя, і любить багато днів, щоб бачити добро? 13 Зберігай свій язик від зла, і губи 
свої від неправди. 14 Відступайся від зла та твори добро; Шукайте миру і шукайте його. 
(Псалом 34:11-14) 

3 Надійся на Господа і твори добро; Живи на землі й живись Його вірністю. 4 Насолоджуйся і 
ти в Господі, і Він дасть тобі бажання твого серця. (Псалом 37:3-4) 

РОБИТИ ДОБРО! ДОВІРАЙТЕ БОГУ. 

Що все це означає? 
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Це означає, що Бог створив те, що Він зробив, щоб Його творіння могло творити добро. 

Точніше, Бог створив усе, що Він робив, щоб вічність була кращою! 

Хіба це не чудово? 

3 … Великі й дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю! (Об’явлення 15:3) 

19 О, яка велика доброта Твоя, яку Ти приготував для тих, хто боїться Тебе, яку Ти 
приготував для тих, хто надіється на Тебе перед синами людськими! (Псалом 31:19) 

Божа доброта велика завдяки тому, що Він приготував для нас, щоб прийти. 

У Євреям 11:4-12, починаючи з Авеля, ми дізнаємося про різних покликаних Богом у Старому 
Завіті. І звертаючись до них, зверніть увагу, що навчають наступні вірші: 

13 Усі вони померли у вірі, не отримавши обітниць, але, побачивши їх здалеку, були 
впевнені в них, обійняли їх і визнали, що вони прибульці й паломники на землі. 14 Бо ті, що 
говорять такі речі, ясно заявляють, що шукають батьківщини. 15 І справді, якби вони згадали 
ту країну, з якої вийшли, вони мали б можливість повернутися. 16 Але тепер вони бажають 
кращої, тобто небесної країни. Тому Бог не соромиться називатися їхнім Богом, бо Він 
приготував для них місто . (Євреїв 11:13-16) 

Тож принаймні з часів Авеля люди вірили, що у Бога є план чогось кращого, і що Бог є Богом тих, 
хто справді це розумів. «Місто» — Новий Єрусалим, який зійде на землю з неба (Об’явлення 21:2). 

План полягає в тому, щоб справи покращилися. 

Розглянемо наступне з Нового Завіту: 

17 Тому для того, хто вміє робити добро і не робить його , для того це гріх. (Якова 4:17) 

Хіба це не означає, що християни повинні творити добро? 

Робити добро – це робити речі краще. 

Ранні церковні письменники про добро і обожнення 

Ранні церковні письменники мали деяке розуміння і давали підказки щодо мети таємниці Божого 
плану. 

У другому столітті (н.е.) Полікарп зі Смирни, який був висвячений одним або кількома 
початковими апостолами, писав: 

Будьмо ревними в гонитві за тим, що є добрим (Лист Полікарпа до Филип’ян, розділ 6) 
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Він {Ісус} навчає... для плоду вічної нагороди. (Полікарп, Фрагменти з Віктора Капуанського, 
розділ 4) 

Так само Меліт Сардський, який був наступним наступником Полікарпа, писав: 

Він дав тобі розум, наділений свободою; Він поставив перед тобою велику кількість 
предметів, щоб ти зі свого боку розрізняв природу кожної речі і вибирав для себе те, що 
добре; (Меліто. Розмова, яка була в присутності Антоніна Цезаря. У антінікейських отцях 
Робертса і Дональдсона, том 8, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), друк 1999, стор. 
755) 

Навчання робити добро формує характер. Коли ми вибираємо робити те, що добре, ми 
допомагаємо покращити ситуацію. 

Меліто зрозумів, що Бог дав людям свободу вибору, і ми маємо вибирати те, що є добре. 
Незважаючи на те, що Адам і Єва вирішили переступити, що, по суті, принесло рабство (пор. 
Римлян 6:16-17), Меліт пояснив: 

Але людина, яка від природи здатна сприймати добро і зло, як земля землі, здатна 
отримувати насіння з обох сторін, прийняла ворожого й жадібного порадника, і, 
доторкнувшись до цього дерева, переступила заповідь і не послухалася Бога. (Меліто. 
Проповідь Меліта на Пасху, рядок 48) 

Меліто також розумів, що Ісус був частиною плану звільнення нас з рабства гріха: 

Таємниця Пасхи є нова і стара, вічна і тимчасова, тлінна і нетлінна, смертна і безсмертна... 
Що ж, істина в тому, що таємниця Господа є і старою, і новою... Бо через голос пророцтва 
була проголошена таємниця Господа. …Це той, хто визволив нас із рабства на свободу, від 
темряви у світло, від смерті до життя, від тиранії у вічне царство, і хто зробив нас новим 
священством і особливим народом навіки. (Меліто. Проповідь Меліта на Пасху, рядки 
2,58,61,68 ) 

Так, царство назавжди, на вічність. І саме через таємницю пророцтва — пророцтва, які не так 
добре розуміли релігійні лідери часів Ісуса — Ісус був проголошений до того, як Він прийшов (для 
сотень цих пророцтв перегляньте безкоштовну книгу в Інтернеті за адресою www.ccog.org під 
назвою: Доказ, що Ісус є Месія ). Ще одна таємниця, пов’язана з Пасхою, полягає в тому, що Ісус 
ламав хліб і дав кожному з учнів унікальний шматочок (пор. Лк. 24:30), який допомагає тим, хто 
правильно святкує християнську Пасху (яку іноді називають Євхаристією) сьогодні. показати, що 
Бог має щось унікальне для кожного з нас і всі ми особливі люди. 

Іриней Ліонський стверджував, що його навчав Полікарп Смирнський. Іриней писав, що християни 
мають «надію на воскресіння до вічності» (Іриней. Проти єресей, книга IV, розділ 18, параграф 5). І 
так, воскреслі християни будуть жити всю вічність. 

Псалми навчають: 
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20 Ти, що показав мені великі й тяжкі біди, Оживиш мене знову, І знову виведеш мене з 
глибини землі. 21 Ти збільшиш мою велич, і втішиш мене з усіх боків. (Псалом 71:20-21) 

Після воскресіння (його також називають знову відродженням) Бог збільшить велич Своїх слуг. 

Наскільки так? 

Ісус процитував частину Псалма 82:6 «ви боги» (Івана 10:34), яка є вченням, пов’язаним із 
остаточним обожненням тих, хто захоче жити Божим шляхом. 

Іриней також навчав, що: 

... немає нікого іншого, названого Богом у Писанні, крім Батька всіх, і Сина, і тих, хто має 
усиновлення (Іриней. Adversus haereses , книга IV, передмова, вірш 4) 

«Я сказав: усі ви сини Всевишнього і боги; але ви помрете, як люди». Він, безсумнівно, 
говорить ці слова до тих, хто не отримав дару усиновлення, але зневажає втілення чистого 
покоління Слова Божого, обманює людську природу для просування до Бога і виявляє себе 
невдячним Слову Божому, яке став для них тілом. Бо саме для цього Слово Боже стало 
людиною, і Той, Хто був Сином Божим, став Сином Людським, щоб людина, прийнявши 
Слово і отримавши усиновлення, стала сином Божим. . Бо ніяким іншим шляхом ми не 
могли б досягти нетлінності й безсмертя, якби не були з’єднані з нетлінністю й безсмертям. 
Іриней. Adversus haereses , книга III, розділ 19, вірш 1). 

Апостол Іван писав: 

2 Улюблені, тепер ми діти Божі, і ще не з'явилося, чим ми будемо; ми знаємо, що якщо це 
явиться, ми будемо подібні до нього, бо побачимо його таким, яким він є. (1 Івана 3:2, 
Переклад Біблії Дарбі) 

Оскільки Ісус ще не повернувся, християни ще не змінилися, щоб бути подібними до Нього, але 
така зміна є частиною плану (пор. 1 Коринтян 15:50-53). Ще є деяка загадка щодо того, як ми 
будемо виглядати (1 Коринтян 13:12), але Божий план передбачає обожнення (Римлян 8:29; Дії 
17:29; Матвія 5:48; Ефесян 3:14-19; Малахія 2 :15). 

На початку другого століття Ігнатій Антіохійський писав: 

Бо я не хочу чинити з вами як чоловікоугодник, а як догоджати Богу, як і ви Йому догодите. 
Бо я також ніколи не матиму такої [іншої] можливості досягти Бога... мати право на честь 
кращої роботи... Добре прийти від світу до Бога, щоб я міг воскреснути до Нього. ... 
Дозволь мені стати їжею для диких звірів, завдяки чиєму служінню мені буде дано досягти 
Бога... Я бажаю пиття Божого, а саме Його крові, яка є нетлінна любов і вічне життя. 
(Ігнатій. Послання до Римлян, розділи 2,4). 

Він є двері Отця, через які входять Авраам, Ісаак, Яків, пророки, апостоли і Церква. Усі вони 
мають своєю метою досягнення єдності Бога (Ігнатій. Послання до Римлян, розділ 9). 
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Отже, Ігнатій навчав, що метою Божого народу було обожнювання та виконання кращої, вічної 
справи. 

Пізніше, у другому столітті, Феофіл Антіохійський писав: 

Тим, хто терпеливою постійністю в доброму прагне безсмертя, Він дасть життя вічне, 
радість, спокій, спокій і достаток добра, чого не бачило око, і вухо не чуло, і не входило в 
серце людини. зачати. (Теофіл. До Автоліка, книга I, розділ 14) 

Тому також, коли людина була сформована в цьому світі, це містично написано в Буття, 
ніби вона двічі була поміщена в рай; так що одне виповнилося, коли його там помістили, а 
друге сповниться після воскресіння і суду. Бо як посудина, коли її виготовляють, вона має 
якийсь недолік, переробляється або переробляється, щоб вона стала новою та цілісною; 
так і з людиною буває через смерть. Бо так чи інакше він розбитий, щоб воскреснути в 
цілому; Я маю на увазі бездоганний, праведний і безсмертний. ... 

Бо якби Він зробив його безсмертним від початку, то зробив би його Богом... так що, якщо 
він схилиться до безсмертя, дотримуючись заповіді Божої, то отримав би як нагороду від 
Нього безсмертя і став би Бог ... Бо Бог дав нам закон і святі заповіді; і кожен, хто зберігає 
їх, може бути врятований і, отримавши воскресіння, може успадкувати нетління (Феофіл 
Антіохійський. До Автоліка, книга 2, розділи 26, 27, с. 105). 

хто чинить праведно, той уникне вічних покарань і буде вважатися гідним вічного життя від 
Бога. (Теофіл. До Автоліка, книга II, розділ 34) 

Але ті, що поклоняються вічного Бога, успадкують життя вічне (Теофіл. До Автоліка, книга II, 
розділ 36) 

І ми навчилися святого закону; але ми маємо Законодавцем Того, Хто є справді Богом, 
Який навчає нас діяти праведно, бути благочестивими та творити добро. (Теофіл. До 
Автоліка, книга III, розділ 9) 

Отже, Феофіл навчав обожненню і творенню добра для тих, хто був справжнім християнами. 

У третьому столітті римо-католицький святий і єпископ Римський Іполит писав: 

Отець безсмертя послав у світ безсмертного Сина і Слово, яке прийшло до людини, щоб 
обмити її водою і Духом; і Він, знову породжуючи нас до нетління душі й тіла, вдихнув у нас 
дихання (дух) життя, і обдарував нас нетлінним багатством. Отже, якщо людина стала 
безсмертною, вона також буде Богом. А якщо він став Богом водою і Святим Духом після 
відродження шару, то виявляється також співспадкоємцем Христа після воскресіння з 
мертвих (Іполит. Беседа про Святе Богоявлення, гл. 8).  

Бо, просуваючись у чесноті й досягаючи кращих речей, «досягаючи того, що було раніше» 
(Филип’ян 3:13, KJV) згідно зі словом блаженного Павла, ми завжди піднімаємося до вищої 
краси. Але я маю на увазі, звичайно, духовну красу, щоб і нам далі можна було сказати: 
«Король дуже бажав твоєї краси». (Іполит. Фрагменти з Біблійних коментарів Іполита) 
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Таким чином, Іполит навчав обожнення і що християни, поступаючи в чесноті, досягають кращих 
речей. 

У 4 столітті греко - римський святий і єпископ Міланський Амвросій навчав: 

Тоді зачала Діва, і Слово стало тілом, щоб тіло могло стати Богом (Амвросій Міланський. 
Про дівоцтво (книга I, розділ 11). 

У 4 столітті греко-православний святитель і єпископ Іоанн Златоуст писав : 

... людина може стати Богом і дитиною Божим. Бо ми читаємо: «Я сказав: ви боги, і всі ви 
сини Всевишнього» (Іван Золотоуст. Проповідь 32 на Діяння апостолів). 

Обобожіння вважалося метою людей принаймні з часів Ісуса. 

Таємниця раси? 

Люди бувають різноманітних кольорів, форм і зовнішності. 

Жодна раса не перевершує будь-яку іншу расу. 

Багато людей живуть у країнах, де домінує їх раса. Вони засвоюють різні уроки. 

Деякі люди живуть у країнах, де їх раса дуже дискримінована. Вони засвоюють різні уроки. 

Деякі є сумішшю більш ніж однієї раси. Вони засвоюють різні уроки. 

Деякі люди живуть у країнах, які більш сприйнятливі до кількох рас. Вони засвоюють різні уроки. 

І серед цих сценаріїв є варіації, які частково призводять до вивчення різних уроків. 

Усі ми походили від Адама та Єви (Буття 3:20), а потім від нащадків сина Ноя та їхніх дружин. 

Хоча до Адама та Єви існували гомініди різних типів, усі сучасні люди походять від Адама та Єви – 
так, так, ми всі є частиною людського роду, з родини Адама та Єви. 

У Новому Завіті згадується «таємниця серед поган» (Колосян 1:27). 

Перше місце, де ми зустрічаємо термін язичники, знаходиться в Буття 10, де показано, що після 
потопу діти Ноя народили дітей і переїхали в різні місця і були прабатьками різних рас і багатьох 
етнічних груп. 

З точки зору спасіння, немає різниці між євреєм чи язичником, ізраїльтянином чи 
неізраїльтянином (Колосян 3:9-11), «бо немає упередженості до Бога» (Римлян 2:11). «Вони 
прийдуть зі сходу і заходу, з півночі та півдня, і сядуть у Царстві Божому» (Луки 13:29). 

При цьому, чому сорти? 
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Ну, це, як правило, призводить до того, що люди мають різний набір досвіду. 

Але як щодо окремих людей, а не лише груп людей? 

Божий план враховує ВСІ ваші особисті переживання ( Галатів 6:7-8; Євреїв 6:10; Псалом 33:11-15 ). 

Біблія згадує, що так само, як і тіло, має такі частини, як руки й очі, а також частини для нюху, слуху 
та інших речей, усі в тілі мають певну роль: 

14 Бо насправді тіло не один член, а багато. 

15 Якщо нога скаже: «Тому що я не рука, я не від тіла», то хіба вона не від тіла? 16 І якщо 
вухо скаже: «Тому що я не око, я не від тіла», то хіба воно не від тіла? 17 Якби все тіло було 
оком, то де був би слух? Якби всі чули, то де б був запах? 18 Але тепер Бог встановив члени, 
кожен із них, у тілі, як Він забажав. 19 А якби всі вони були одним членом, то де було б тіло? 

20 Але тепер справді є багато членів, але одне тіло. 21 І око не може сказати руці: «Ти мені не 
потрібна»; ані знову голова до ніг: «Ви мені не потрібні». 22 Ні, скоріше, потрібні ті члени 
тіла, які здаються слабкішими. 23 А тим членам тіла, які ми вважаємо менш почесними, ми 
віддаємо більшу пошану; і наші непрезентабельні частини мають більшу скромність, 24 але 
наші презентабельні частини не мають потреби. Але Бог утворив тіло, віддавши більшу 
пошану тій частині, якій її бракує, 25 щоб не було розколу в тілі, а щоб члени однаково 
дбали один про одного. (1 Коринтян 12:14-26) 

Зауважте, що одна з причин розбіжностей полягає в тому, що ми можемо однаково піклуватися 
про іншого, тобто відмінності мають на меті допомогти нам дарувати любов різними способами. 

Зараз дехто може сказати, що важче жити, якщо ти певної раси, зростання, слабший тощо. 

І в чомусь це правда. 

Проте це частина плану: 

27 Але Бог вибрав нерозумне світу, щоб посоромити мудрих, і Бог вибрав слабке світу, щоб 
посоромити сильне; (1 Коринтян 1:27) 

Бог створив людей різних кольорів, форм тощо, щоб вони були частиною одного тіла (Римлян 12:4-
5; 1 Коринтян 12:12-14). 

Усі матимуть можливість для спасіння. 

Кожен, хто прийме цю пропозицію, зможе подарувати любов унікальним способом, щоб зробити 
вічність кращою для себе та для всіх інших — наявність різних рас, етнічних приналежностей та 
зовнішності в цьому віці сприятиме тому, що прийдешній вік вічності буде кращим, ніж це було б 
інакше. мають. 

Працюйте, щоб робити добро 
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Соломон писав, що люди повинні розглядати Божу справу (Екклезіаста 7:13). Багато людей не 
розуміють Божу роботу або розглядають її достатньо добре, але вони повинні (пор. Матвія 6:33). 
Зараз потрібно виконати роботу, щоб підтримати (Матвія 24:14, 28:19-20; Римлян 9:28; 2 Коринтян 
9:6-8; Об’явлення 3:7-10). І це добре робити (пор. 2 Коринтян 9:6-14; Об’явлення 3:7-13). 

Більше двох десятків разів (NKJV) Біблія конкретно говорить «чинити добро». Ми робимо добро, 
працюючи, щоб допомагати іншим. Ми робимо добро, люблячи Бога і своїх ближніх (Матвія 22:37-
39) — інших людей. 

Християни повинні підтримувати роботу Бога, щоб досягти інших (Матвія 24:14, 28:19-20; Римлян 
10:15, 15:26-27). 

Мета роботи – покращити ситуацію: 

5 Плани старанних, безсумнівно, ведуть до достатку (Приповістей 21:5а) 

23 У кожній праці є прибуток (Приповістей 14:23) 

23 У будь - якій праці є перевага (Приповістей 14:23, дослівний переклад Янга) 

Робота повинна приносити користь (перевагу) всім. 

Апостол Павло писав: 

12 Тому, мій коханий, як ти завжди слухався, не тільки в моїй присутності, а тепер набагато 
більше в моїй відсутності, зі страхом і трепетом роби своє спасіння; 13 бо Бог діє в вас і 
хотіти, і чинити на Свою вгоду. (Филип'ян 2:12-13) 

Ми маємо працювати на благо Божого — щоб збільшити любов і зробити вічність кращою. 

У Бога є робота для кожного з нас: 

15 Ти покличеш, і я відповім Тобі; Бажатимеш діла рук Твоїх. (Йова 14:15) 

ВИ теж діло рук Божих! У нього є план для вас, і він передбачає, що ви виконуєте роботу, щоб 
допомогти зробити вічність кращою. 

Письменниця Марія Попова зробила таке спостереження: 

Таємниця того, що робить вас і вашого дитинства однією і тією ж людиною, незважаючи на 
цілі зміни в житті, є, зрештою, одним із найцікавіших питань філософії. (Попова М. Грейс 
Пейлі про мистецтво дорослішання. Brain Pickings, 3 вересня 2015 р.) 

Хоча це таємниця для багатьох, це не таємниця для Бога. Бог працює з усіма нами, щоб допомогти 
нам бути найкращими, якими ми можемо бути. А також допомагати іншим. 

Подумайте, що причина винаходити, як правило, полягає в тому, щоб покращити речі. 



57 
 

Причина, чому Бог «винайшов» людей, полягала в тому, щоб зробити вічність кращою. 

Павло і Варнава сказали: 

18 Богові відомі від вічності всі Його діла. (Дії 15:18) 

Бог створив людей і помістив їх на цій землі як частину Свого плану доброї роботи: 

8 Бо благодаттю ви спасені через віру, і то не від вас самих; це дар Божий, 9 не від діл, щоб 
ніхто не хвалився. 10 Бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог 
наперед приготував, щоб ми в них ходили. (Ефесян 2:8-10) 

Всі люди? 

Кожен, хто приймає Божий план, зробить вічність кращою. І це будуть усі, хто коли-небудь жив, 
окрім невиправно злих (докладніше про це дивіться в нашій безкоштовної онлайн-книзі: Загальна 
ПРОПОЗИЦІЯ Спасіння, Апокатастас: Чи може Бог врятувати загублених у майбутньому? 
Сотні віршів розкривають Божий план порятунок ). 

Ісус проголосив, що для кожного з нас є місце: 

1 «Нехай не тривожить ваші серця. Ви вірите в Бога; вір в Мене також. 2 У домі Батька Мого 
багато кімнат. Якби це було не так, чи сказав би я вам, що йду приготувати вам місце? 3 І 
якщо Я піду й приготую вам місце, то повернуся й прийму вас у Своїй присутності, щоб і ви 
були там, де Я. (Івана 14:1-3, BSB) 

Місце для ВАС означає, що Ісус обіцяє місце, яке буде найкращим для вас. За твої здібності. Не 
хвилюйтеся, що ви не можете бути щасливим членом Царства Божого, що вносить свій внесок. Бог 
вірний, щоб завершити справу, яку Він розпочав у вас (пор. Филип’ян 1,6). 

Божий план щодо людей триватиме вічно: 

14 Я знаю, що все, що робить Бог, це буде навіки. (Екклезіаста 3:14) 

Біблія показує, що Ісус сам прийшов, щоб покращити ситуацію: 

6 ... Він також є Посередником кращого завіту, який був заснований на кращих обітницях. 
(Євреїв 8:6) 

Християни мають надію на краще — і це має втішити: 

19 ... є принесення кращої надії, через яку ми наближаємось до Бога. (Євреїв 7:19) 

13 Але я не хочу, щоб ви, брати, були в неведенні щодо тих, хто помер, щоб не сумувати, як 
інші, що не мають надії. 14 Бо якщо ми віримо, що Ісус помер і воскрес, то Бог приведе з 
Ним тих, хто спить в Ісусі. 
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15 Бо це ми говоримо вам словом Господнім, що ми, які живі й лишаємося до пришестя 
Господнього, аж ніяк не випередимо тих, що сплять. 16 Бо сам Господь зійде з неба з 
криком, з голосом архангела та з Божою сурмою. І мертві у Христі воскреснуть першими. 17 

Тоді ми, що залишилися в живих, будемо підхоплені разом з ними на хмарах назустріч 
Господу в повітрі. І таким чином ми завжди будемо з Господом. 18 Тому втішайте один 
одного цими словами. (1 Солунян 4:13-18) 

34 ... знаючи, що ви маєте краще і постійне володіння. (Євреїв 10:34, Берійська буквальна 
Біблія) 

Бог створив усе, що Він зробив, щоб вічність була кращою. Назавжди буде краще (пор. Єремії 
32:38-41). 

Покращення для нас догоджує Богу, що також краще. І так, Бог може бути задоволений (пор. 
Євреїв 11:5, 13:16; 1 Петра 2:19-20, NLT) – хіба це не краще і для Бога? 

Бог створив те, що Він зробив, щоб вічність була кращою. 

Тому Він створив всесвіт і тому створив чоловіків і жінок. 

Божий план включає всіх, хто прислухається до Його заклику в цьому віці (див. також: Чи Бог кличе 
вас? ) та інших у майбутньому віці (див. також безкоштовну онлайн-книгу: Універсальна 
ПРОПОЗИЦІЯ Спасіння. Апокатастас: Чи може Бог врятувати загублених у Вік майбутнього? 
Сотні віршів розкривають Божий план спасіння ). 

Християни повинні розуміти, що їхня особиста частина полягає в тому, щоб зробити вічність 
кращою. 

Але це ТРЕБА робитися по-Божому. 

12 Є шлях, який здається людині правильним, але його кінець – дорога смерті. (Приповістей 
14:12; 16:25) 

Є люди, які думають, що вони роблять світ кращим багатьма способами. І, сподіваюся, доки це 
відповідає Божим шляхам. 

Проте є люди, які думають, що вони роблять світ кращим, коли вони протестують за права на 
аборт і різні форми аморальності, засуджені Біблією. 

Є люди, які думають, що роблять світ кращим, коли пропагують язичницькі обряди як хороші. 

На жаль, більшість людей переконують себе і довіряють точці зору інших, старішим традиціям, 
своїм бажанням та/або своєму серцю на Біблію. Однак Писання попереджає: 

9 «Серце оманливе понад усе, і відчайдушно зле; Хто може це знати? 10 Я, Господь, 
досліджую серце, випробовую розум, щоб дати кожному за його дорогами, за плодом 
його вчинків. (Єремії 17:9-10) 
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Чи є у вас серце, яке охоче чинити так, як Бог? 

Справді? Справді? 

Сподіваюся, ви це зробите. 

Хоча Бог хоче, щоб люди чинили добро, ті з лукавими серцями цього не роблять: 

20 Хто має оманливе серце, той не знаходить добра, а хто має лукавий язик, той впадає в 
зло. (Приповістей 17:20) 

Навіть якщо з фізичної точки зору все виглядає важко, довіряйте Богу: 

9 О, бійтеся Господа, святі Його! Нема потреби тим, хто боїться Його. 10 Молоді леви нестачі 
й голодують; Але тим, хто шукає Господа, не бракує нічого доброго. (Псалом 34:9-10) 

31 Тому не журіться, говорячи: Що будемо їсти? або "Що будемо пити?" або "Що ми 
одягнемо?" 32 Бо всього цього шукають погани. Бо ваш Небесний Батько знає, що ви 
потребуєте всього цього. 33 Шукайте ж насамперед Царства Божого та Його праведності, і 
все це додасться вам. 34 Тому не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтра буде 
турбуватися про своє. На день вистачає своєї біди. (Матвія 6:31-34) 

Щоб максимізувати свій потенціал для себе та інших, довіряйте Богу і вважайте Його своїм 
порадником у прийнятті рішень: 

5 Надійся на Господа всім серцем своїм, і не покладайся на свій розум; 6 На всіх своїх 
дорогах визнавай Його, і Він керуватиме стежками твоїми. 7 Не будь мудрим у своїх очах; 
Бійся Господа і відступай від зла. 8 Це буде здоров'я для вашого тіла і сила для ваших кісток. 
(Приповістей 3:5-8) 

Не будь таким мудрим у власних очах, щоб не довіряти Богові. 

Вам буде краще довіряти Богу. 

Працюйте та підтримуйте Божу роботу, щоб досягти інших. 
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6.  Планъя Долгосрочный луоз 

Тепер Бог є «Високим і Високим, Хто живе у вічності, Йому ім’я Святе» (Ісая 57:15). 

Християни, як теперішні спадкоємці Бога і буквальні діти Божі, які будуть прославлені з Ним у 
найближчому майбутньому (Римлян 8:16-17), зрештою зроблять те саме. Християни будуть жити у 
вічності (хоча, на відміну від Бога, у всіх нас буде початок). 

Сам Бог має на увазі довготривалий план: 

20 Бо створіння підкорилося марності не з волі, а через Того, Хто підкорив його з надією; 21 

бо й саме творіння буде визволено з рабства тління у славну свободу дітей Божих. 22 Бо ми 
знаємо, що все створіння разом стогне та мучиться разом дотепер. 23 Не тільки це, але й 
ми, що маємо начаток Духа, і самі в собі стогнемо, чекаючи усиновлення, відкуплення 
нашого тіла. 24 Бо ми врятовані в цій надії, але надія видима не є надія; бо чому людина все 
ще сподівається на те, що бачить? 25 Але якщо ми сподіваємося на те, чого не бачимо, то з 
нетерпінням чекаємо цього з наполегливістю. (Римлян 8:20-25) 

Бог знав, що в Його створенні будуть труднощі, але у нього є план. 

Зверніть увагу на три переклади Єремії 29:11: 

11 Бо я знаю плани, які Я маю щодо вас,— говорить Господь,— плани, щоб процвітати вам, а 
не заподіяти вам зла, плани дати вам надію та майбутнє. (Єремії 29:11, NIV) 

11 Бо я знаю думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки про мир, а не про 
страждання, щоб дати вам кінець і терпеливість. (Єремії 29:11, Дуе-Реймс) 

11 Бо Я знаю плани, які маю щодо вас, — говорить Господь. «Це плани на добро, а не на 
катастрофу, щоб дати вам майбутнє та надію. (Єремії 29:11, Новий живий переклад) 

Деякі цитують Єремію 29:11 як доказ того, що Бог має для них план. І хоча у Бога є план для всіх, 
багато хто схильний не розглядати цей вірш у контексті. 

Зверніть увагу, чого навчає Біблія: 

11 Бо я знаю думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки про мир, а не про зло, щоб 
дати вам майбутнє та надію. 12 Тоді ти покличеш Мене, і підеш, і помолишся Мені, і Я 
послухаю тебе. 13 І шукатимеш Мене і знайдеш, коли шукатимеш Мене всім серцем. 14 Я 
буду знайдений тобою, говорить Господь, і Я поверну тебе з полону твого; Я зберу вас з 
усіх народів і з усіх місць, куди Я вигнав вас, говорить Господь, і приведу вас до того місця, 
звідки Я вигнав вас у полон. (Єремії 29:11-14) 

Зауважте, що планом було вигнання. Бути прибульцем, бути паломником. Отже, ми, віруючі, не 
повинні дивуватися, що ми не завжди підходимо. Подумайте також про те, що написав апостол 
Петро: 
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9 Але ви вибране покоління, царське священство, святий народ, Його особливий народ, 
щоб ви могли звіщати хвалу Того, Хто покликав вас із темряви до Своє дивовижне світло; 10 

які колись не були народом, а тепер є народом Божим, які не були помилувані, а тепер 
отримали милосердя. 

11 Улюблені, я благаю вас, як прибульців і паломників, утримуйтеся від тілесних 
пожадливостей, які воюють проти душі, 12 маючи шану свою поведінку серед поган, щоб, 
коли вони будуть говорити проти вас, як злочинців, вони могли завдяки вашим добрим 
ділам, які вони спостерігають, прославляти Бога в день відвідування. (1 Петра 2:9-12) 

17 Бо настав час розпочати суд у Божому домі; і якщо воно почнеться з нас першими, то 
яким буде кінець тим, хто не слухається євангелії Божої? 18 Тепер  « Якщо праведний ледве 
спасеться, то де з’явиться нечестивий і грішний?» (1 Петра 4:17-18) 

28 І ми знаємо, що все працює на добро тим, хто любить Бога, тим, хто покликаний за Його 
наміром. (Римлян 8:28) 

Іноді ми заплутаємося, але подумаємо про те, що Писання навчає: 

24 Навчи мене, і я притримаю язика; Дай мені зрозуміти, в чому я помилився. (Йова 6:24) 

8 «Бо Мої думки — не ваші думки, ані ваші дороги — Мої дороги», — говорить Господь. 9 

«Бо як небо вище за землю, так Мої дороги вищі за ваші дороги, а думки Мої від ваших 
думок. (Ісаї 55:8-9) 

Вірте і зрозумійте, що Бог має план і не робить помилок. Майте віру (див. також наш 
безкоштовний онлайн-буклет: Віра для тих, кого Бог покликав і обрав ). 

Вам буде краще через ці труднощі, якщо ви довіряєте Богу (Євреїв 12:5-11; Приповістей 3:5-8). І 
якщо ви були покликані, обрані та вірні в цьому віці (Об’явлення 17:14), ви будете царювати на 
землі як царі та священики (Об’явлення 5:10) з Ісусом протягом тисячолітнього віку (Об’явлення 
20:4-6) . Ви зможете навчити людей, як краще жити, щоб допомогти їм у тисячолітті та в Останній 
Великий День (пор. Ісая 30:21). 

Зрозумійте, що і Батько, і Син страждають від гріхів людства (пор. Буття 6:5-6), а також через 
страждання, які Ісус прийняв, щоб померти за наші гріхи (пор. 1 Петра 4:1). Ісус добровільно 
пройшов через це (Івана 10:18), але зробив це, щоб зробити вічність кращою. 

Є уроки, які нам потрібно вивчити в цьому житті, щоб створити характер, який допоможе нам 
зробити вічність кращою. 

1 Тому, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, 2 

через якого також маємо доступ вірою до цієї благодаті, в якій ми стоїмо, і радіємо надією 
на славу Божу. 3 І не тільки це, але ми також хвалимося скорботами, знаючи, що скорбота 
породжує витривалість; 4 і наполегливість, характер; і характер, надія. (Римлян 5:1-4) 
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5 Але й тому, приділяючи всяку старанність, додайте до своєї віри чесноту, до чесноти 
знання, 6 до знання — самовладання, до самовладання — витривалість, до витривалості — 
побожність, 7 до благочестя — братерську доброту, а до братерської доброти — любов. . 8 

Бо якщо це ваше і в достатку, ви не будете ні безплідними, ні безплідними в пізнанні 
Господа нашого Ісуса Христа. (2 Петра 1:5-8) 

Можливо, ви не думаєте, що труднощі та випробування вам приносять користь, але якщо ви 
християнин, ви повинні. 

Зверніть увагу на те, що покійний Герберт В. Армстронг написав: 

ЧОМУ Бог-Творець поклав ЛЮДИНУ на землю? Для кінцевої вищої мети Бога відтворити 
себе – відтворити себе як би вищою метою створення праведного божественного 
характеру в кінцевому підсумку в мільйонах незліченних народжених і народжених дітей, 
які стануть Божими істотами, членами Божої сім’ї. Людина повинна була покращити 
фізичну землю так, як їй дав Бог, завершивши її створення (що грішні ангели свідомо 
відмовилися робити) і, роблячи це, ВІДНОВИТИ БОЖИЙ УПРАВЛІННЯ Божим СПОСОБом 
життя; і далі, в цьому самому процесі ЗАВЕРШЕННЯ СТВОРЕННЯ ЛЮДИНИ розвитком 
святого, праведного ХАРАКТЕРУ Божого, з власної згоди людини. Після того, як цей 
досконалий і праведний характер буде прищепити людині, і людина навернеться від 
смертної плоті до безсмертного духа, тоді настане НЕЙМОВІРНИЙ ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
– людина народиться в божественній Сім’ї Бога, відновивши правління Бога на землі, а 
потім брати участь у завершенні ТВОРЕННЯ по всьому нескінченному простору СВІТУ! … Бог 
відтворить СЕБЕ невимовні мільйони разів! Отже, шостого дня того тижня відтворення Бог 
(Елохім) сказав: «Створімо людину за своїм образом і подобою» (Бут. 1:26). Людина була 
створена для того, щоб мати (з його згоди) особливі стосунки зі своїм Творцем! Він був 
створений у формі й образі Бога. Йому був даний дух (сутність у формі), щоб зробити 
стосунки можливими (Армстронг Х. В. Таємниця віків. Додд Мід, 1985, с. 102-103). 

Мета формування характеру – бути кращим і вміти краще служити. 

Як ми формуємо характер? 

Ну, найкращий спосіб – слухатися Йому. 

І це для нашого блага. 

19 Я прикликаю сьогодні небо й землю на свідків проти вас, що життя і смерть дав я вам, 
благословення й прокляття ; тому вибери життя, щоб жили і ти, і нащадки твої; 20 щоб ти 
любив Господа, Бога твого, щоб ти слухав Його голос, і щоб ти тримався до Нього, бо Він є 
твоє життя і тривалість днів твоїх; і щоб ви жили на землі, яку Господь присягнув вашим 
батькам, Аврааму, Ісаку та Якову, дати їм». (Повторення Закону 30:19-20) 

12 А тепер, Ізраїлю, чого вимагає від тебе Господь, Бог твій, як не боятися Господа, Бога 
твого, ходити всіма Його дорогами і любити Його, служити Господу, Богу твому, всім своїм 
серцем і всім своїм душі, 13 і виконувати заповіді Господні та Його постанови, які я 
сьогодні наказую тобі для вашого блага ? (Повторення Закону 10:12-13) 
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Зверніть увагу, що Бог дав заповіді для нашого блага. 

Ви можете сказати, що це було в Старому Завіті, і що важлива любов. 

До певної міри ви були б праві. 

До певної міри? 

Так, якщо ви готові виконувати Божі заповіді, які є правилами любові для нашого блага, ви були б 
праві. 

Ісус навчав: 

15 Якщо ви любите Мене, дотримуйтесь Моїх заповідей. (Івана 14:15) 

9 «Як Отець полюбив Мене, так і Я полюбив вас; перебувай у Моїй любові. 10 Якщо ви 
будете зберігати Мої заповіді, ви перебуватимете в Моїй любові, як і Я зберіг заповіді 
Свого Отця і перебуваю в Його любові. (Івана 15:9-10) 

Бог полюбив нас і створив нас, щоб ми могли прийняти цю любов і отримати від неї користь. 
Кожен біблійно правильний вибір, правильне рішення та правильний вчинок, які ми робимо, 
допомагають нам розвивати характер. Це допоможе нам особисто, а також іншим. 

Апостол Павло писав: 

1 Наслідуйте мене, як і я наслідую Христа. (1 Коринтян 11:1) 

12 ... закон не від віри, але «чоловік, хто їх виконує, житиме ним». (Галатів 3:12)  
 
12 ... заповідь свята, справедлива і добра. (Римлян 7:12) 

Ті, хто справді буде наслідувати Ісуса, зростатимуть у благодаті та пізнанні Ісуса протягом вічності 
(2 Петра 3:18), щоб краще дарувати любов. 

Апостол Яків та Ісус проголосили, що любов пов’язана з Божими заповідями: 

8 Якщо ти справді виконуєш царський закон згідно зі Святим Письмом: «Люби ближнього 
свого, як самого себе», ти добре робиш; 9 А якщо ви виявите упередженість, то робите гріх і 
визнаєтеся законом як переступники. 10 Бо хто буде дотримуватись усього закону, але 
спіткнеться в чомусь, той у всьому винний. 11 Бо Той, Хто сказав: «Не чини перелюбу», 
також сказав: «Не вбивай». А якщо ти не чиниш перелюбу, а вбиваєш, то ти став 
порушником закону. (Якова 2:8-11) 

37 Ісус сказав йому: «Люби Господа, Бога свого, всім серцем твоїм, всією душею своєю і 
всією думкою твоєю». 38 Це перша і велика заповідь. 39 А друга подібна до неї: Люби 
ближнього свого, як самого себе. 40 На цих двох заповідях тримається весь Закон і 
Пророки». (Матвія 22:37-40) 
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Мета заповідей — показати любов (1 Тимофія 1:5), зробити нас кращими та допомогти іншим 
стати кращими. 

13 Давайте послухаємо висновок усієї справи: 

Бійтеся Бога і виконуйте Його заповіді ,  
бо це все для людини.  
14 Бо Бог приведе кожне діло на суд,  
включно з усім таємним, чи то добре, чи то зло. (Екклезіаста 12:13-14) 

Десять заповідей не були якимись свавільними правилами чи тягарем. 

Зверніть увагу на щось зі Старого та Нового Завітів: 

18 Де немає одкровення, люди відкидають стриманість; Але щасливий той, хто 

дотримується закону. (Приповістей 29:18) 

3 Дорогі друзі, хоча я дуже прагнув написати вам про наше спільне спасіння, тепер я 
відчуваю себе змушеним написати, щоб заохотити вас ревно боротися за віру, яка колись 
назавжди була довірена святим. 4 Бо деякі люди таємно проникли серед вас – люди, які 
давно були відзначені для осуду, який я збираюся описати, – безбожні люди, які 
перетворили благодать нашого Бога на дозвіл на зло і які відкидають нашого єдиного 
Вчителя і Господа , Ісус Христос. (Юди 3-4, NET Bible) 

3 Бо це є любов Божа, щоб ми виконували Його заповіді. І Його заповіді не обтяжливі. (1 
Івана 5:3) 

Десять заповідей не є тягарем, але їх дотримання робить щасливим. 

У цьому житті Бог хоче, щоб ми жили успішним, щасливим життям — щоб ми мали міцне здоров’я, 
непросту кар’єру, гарний шлюб і щасливі діти. Він обіцяє благословення та особливий захист тим, 
хто прагне виконувати Його волю та дотримуватися Його заповідей! 

2 Коханий, я молюся, щоб ти процвітав у всьому і був здоровий, як процвітає твоя душа. 3 Бо 
я дуже зрадів, коли прийшли брати й засвідчили про правду, яка в вас, як і ви ходите в 
правді. 4 Я не маю більшої радості, ніж чути, що мої діти ходять у правді. (3 Івана 2-4) 

26 «Ось, я даю перед тобою сьогодні благословення та прокляття: 27 благословення, якщо ти 
будеш виконувати заповіді Господа, Бога твого, які я сьогодні наказую тобі; 28 і прокляття, 
якщо ти не будеш виконувати заповіді Господні твій Бог, але зверни від дороги, яку я тобі 
сьогодні наказую (Повторення Закону 11:26-28). 

19 Я прикликаю сьогодні небо й землю на свідків проти вас, що життя і смерть дав я вам, 
благословення й прокляття ; тому вибери життя, щоб жили і ти, і нащадки твої; 20 щоб ти 
любив Господа, Бога твого, щоб ти слухав Його голос, і щоб ти тримався до Нього, бо Він є 
твоє життя і тривалість днів твоїх; (Повторення Закону 30:19-20) 
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Життя Божим шляхом приносить щастя, яке є більше, ніж швидкоплинне задоволення. Це дає 
гарантію, коли настають важкі часи: 

13 Щасливий той, хто мудрість знаходить, і той, хто набуває розуму; 14 Бо прибуток її кращий 
за прибуток срібла, а прибуток її кращий за чисте золото. 15 Вона дорожча за рубіни, І все, 
чого ти побажаєш, не зрівняється з нею. 16 Довжина днів у правиці її, у лівій її — багатство й 
честь. 17 Дороги її — дороги приємні, і всі стежки її — мирні. 18 Вона — дерево життя для тих, 
хто тримається за неї, і щасливі всі, хто тримає її. (Приповістей 3:13-18) 

15 Щасливий народ, у якого Господь Бог! (Псалом 144:15) 

21 Хто зневажає ближнього свого, грішить; Але хто помилує бідних, той щасливий. 
(Приповістей 14:21) 

14 Щаслива людина, яка завжди благоговійна… (Приповістей 28:14а) 

5 Щасливий той, кому допомагає Бог Якова, Який надія на Господа, Бога свого, 6 Який 
створив небо і землю, море та все, що в них; Хто береже правду навіки (Псалом 146:5-6) 

Життя Божим шляхом робить нас по-справжньому щасливими. Ми повинні робити це, а також 
молитися про мудрість (Якова 1:5). 

Десять заповідей були відомі нам, щоб допомогти створити в нас характер, щоб ми могли бути 
кращими і зробити вічність кращими. У цьому житті ми можемо зробити нашу власну вічність 
кращою, якщо справді довіряємо Йому. 

Однак через спотворення з боку релігійних лідерів апостол Павло був натхненний написати про 
«таємницю беззаконня» (2 Солунян 2:7). За словами Ісуса, в ці останні часи беззаконня посилиться, 
і любов багатьох охолоне (Матвія 24:12). На жаль, це допоможе привести до останнього кінця часу 
«Таємниці Вавилона Великого» (Об’явлення 17:5) — релігійної сили в місті семи пагорбів 
(Об’явлення 17: 9,18 ). Щоб дізнатися більше про це та про десять заповідей, перегляньте 
безкоштовний онлайн-буклет: Десять заповідей: Декалог, християнство та звір . 

Божий план кращий 

Остання частина Божого плану буде кращою, ніж перша частина плану, оскільки: 

8 Кращий кінець речі, ніж її початок; (Екклезіаста 7:8) 

Але зверніть увагу на контраст між тими, хто сумнівається в Богі, і справжніми людьми Бога: 

13 «Твої слова були суворі проти Мене , «Говорить Господь: Але ти кажеш: Що ми говорили 
проти Тебе?» 14 Ви сказали: «Марно служити Богові; Яка користь, що ми дотримувались 
Його постанови, і що ми ходили, як скорботні, Перед Господом Саваотом? 15 Тож тепер 
гордих називаємо блаженними, бо ті, хто чинить зло, воскресли; Вони навіть Бога 
спокушають і виходять на волю». 
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16 Тоді ті, що боялися Господа, говорили між собою, і Господь вислухав і почув їх; Тож 
перед Ним була написана книга пам’яті для тих, хто боїться Господа і роздумує над Ім’ям 
Його. 

17 «Вони будуть Моїми,— говорить Господь Саваот,— у той день, коли Я зроблю їх Своїми 
коштовностями. І я пощаду їх , як щадить людина свого власного сина, що служить йому». 
18 Тоді ти знову будеш розрізняти між праведним і нечестивим, між тим, хто служить Богу, і 
тим, хто не служить Йому. (Малахія 3:13-18) 

Зверніть увагу на таке пророцтво: 

6 Бо дитя народжене нам, Син нам даний; І уряд буде на Його плечах. І дасться йому ім’я: 
Чудовий, Порадник, Бог могутній, Отець Вічний, Князь миру. 7 Збільшенню Його правління 
і миру Не буде кінця , На троні Давида і над Його царством, Щоб упорядкувати його та 
встановити його судом і справедливістю Відтоді й навіки, навіть навіки. Це зробить ревність 
Господа Саваофа. (Ісаї 9:6-7) 

Отже, Бог збільшить Свій уряд і мир, і цьому не буде кінця. Немає кінця покращувати ситуацію. 

«Апостоли, як це робив Ісус, проголошували євангелію — ДОБРУ ВІСТКУ про прийдешній КРАЩИЙ 
СВІТ» (Армстронг Х. В. Неймовірний людський потенціал. Еверест Хаус, 1978). 

Прийдешнє Царство Боже вічне: 

13 Царство Твоє — вічне царство, і панування Твоє в усі покоління. (Псалом 145:13) 

3 Які великі Його ознаки, і які могутні Його чудеса! Його царство — вічне царство, і влада 
Його з роду в рід. (Даниїла 4:3) 

27 Тоді царство й панування, і велич царств під усім небом, будуть дані людям, святим 
Всевишнього. Його царство — це вічне царство, і всі панування будуть служити Йому й 
коритися Йому. (Даниїла 7:27) 

Зауважте, що святим буде дано вічне царство. Це узгоджується з тим, що надихнув написати 
апостол Петро: 

10 Тому, брати, будьте ще більш старанними, щоб зробити ваше покликання та обрання 
впевненими, бо якщо будете робити це, ви ніколи не спіткнетеся; 11 бо так буде 
забезпечений вам рясно вхід у вічне царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. (2 
Петра 1:10-11) 

Чи означає це, що ми знаємо всі деталі? 

Ні, але Він дав нам можливість зрозуміти і побачити деякі з Його планів: 
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10 Я бачив дане Богом завдання, яким мають бути зайняті сини людські. 11 Він зробив усе 
прекрасним у свій час. Також Він поклав вічність у їхні серця, за винятком того, що ніхто не 
може дізнатися про роботу, яку Бог виконує від початку до кінця. (Еклезіаст 3:10-11) 

12 Зараз ми бачимо в дзеркалі, тьмяно, але потім лицем до лиця. Тепер я знаю частково, 
але потім буду знати так само, як і мене знають. (1 Коринтян 13:12) 

9 Але як написано: 

«Не бачило око і не чуло вухо, і не входило в серце людське, що приготував Бог тим, хто 
любить Його». (1 Коринтян 2:9) 

Отже, робота — це те, чого Бог хоче, щоб люди виконували. Бог змусить тих, хто стане Його, 
виконувати справи, щоб зробити вічність кращою. Отже, ми можемо знати частину плану, і план 
краще, ніж ми розуміємо. 

Навіть у старозавітні часи деякі бачили вічність і реальність Божого плану (пор. Євреїв 11:13-16). 

Щоб отримати уявлення про те, наскільки краща вічність у Царстві Божому буде порівняно з 
«нинішнім злим віком» (Галатів 1:4), зверніть увагу на таке: 

3 І почув я гучний голос з неба, який говорив: «Ось Божа скинія з людьми, і Він буде жити з 
ними, і вони будуть Його народом. Сам Бог буде з ними і буде їхнім Богом. 4 І Бог зітре 
кожну сльозу з очей їхніх; не буде більше ні смерті, ні смутку, ні крику. Більше болю не 
буде, бо колишнє минуло». 

5 Тоді Той, Хто сидить на троні, сказав: «Ось я творю все нове». І Він сказав мені: «Напиши, 
бо ці слова правдиві та вірні». (Об’явлення 21:3-5) 

7 … Вічна радість буде їхня. (Ісаї 61:7) 

18 Бо я вважаю, що нинішні страждання не гідні порівняння зі славою, яка відкриється в нас. 
(Римлян 8:18) 

Буде не тільки кінець страждань, а й справжня радість. І ви можете взяти участь у збільшенні цієї 
радості. 
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7.  Берпум замечаниоссэ 

Підраховано, що в загальній складності було від 40 до 110 мільярдів людей, які жили (і більшість з 
них померли). 

Мета людства не в тому, щоб марно поклонятися Богу, щоб накопичувати задоволення для себе і 
славу для Нього. Хоча вічність буде для нас сповнена насолод, а Бог гідний більшої слави, ніж ми 
можемо зрозуміти зараз, наша мета полягає в тому, щоб зробити вічність кращою і для інших. 

Ісус створив місце для кожного з нас (пор. Івана 14:2), оскільки Бог формує нас окремо (Псалом 
33:15), щоб удосконалити нас (Псалом 138:8). Він завершить справу, яку розпочав, у кожному з 
нас, хто бажає (Филип’ян 1:6). 

Усі мільярди з нас різні і мають різні способи давати. Наша головна роль — зробити вічність 
кращою — це означає, що так, ВИ матимете унікальний спосіб дарувати. Якщо ви остаточно не 
відмовитеся підтримувати Боже Царство, ви матимете свою участь у покращенні вічності для 
кожного з принаймні 40 мільярдів інших, а потім навіть більше (пор. 1 Коринтян 12:26; Йова 14:15; 
Галатів 6: 10)! 

Біблія вчить, що ми повинні «шанувати інших краще, ніж» себе (Филип’ян 2:3). Тому подумайте, 
що майже кожен, кого ви коли-небудь зустрічали, одного дня допоможе зробити вічність кращою 
для вас (і ви для них). Усіх, кого ви неправильно оцінювали, до кого були упереджені, мали 
неправильні думки про, можливо, перерваний рух, з ким погано поводилися, а також тих, з ким ви 
були добрими, можливо, вам справді доведеться працювати. Тож намагайтеся бути «благими 
один до одного, милосердними, прощаючи один одному, як Бог у Христі простив вам» (Ефесян 
4:32). «Наскільки залежить від вас, живіть у мирі з усіма» (Римлян 12:18). 

Оскільки вічність триває нескінченну кількість часу, подумайте, що ви справді зможете знати 40 
мільярдів (ймовірно більше) людей набагато краще, ніж знаєте себе зараз! 

Можливо, вам справді доведеться працювати для тих, кого Бог ніколи не зможе використати (пор. 
Матвія 21:28-32)—бо «багато перших буде останніми, а останні першими» (Марка 10:31). 

Подумайте також, що Біблія навчає, що всі люди — включно з тими, про кого ви, можливо, не 
дуже дбаєте, — мають потенціал наповнитися всією повнотою Бога: 

14 Тому я схиляю коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, 15 від якого названа вся 
родина на небі й на землі, 16 щоб Він дав вам, за багатством слави Своєї, міцно зміцнитися. 
через Його Духа у внутрішній людині, 17 щоб Христос перебував у ваших серцях через віру; 
щоб ти, будучи вкорінений і закріплений в любові, 18 зміг осягнути з усіма святими, що таке 
ширина, і довжина, і глибина, і висота — 19 пізнати любов Христову, що перевершує знання; 
щоб ви наповнилися всією повнотою Божою . (Ефесян 3:14-19). 

Ми повинні вчитися і вчитися більше (2 Петра 3:18). 
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На час кінця було пророковано більше знання (Даниїла 12:4) , включаючи відновлення втрачених 
речей (Матвія 17:11). 

Здається, що знання про те, чому Бог створив усе, що Він зробив, потребує більш повного 
відновлення. 

Як Бог це робить? 

9 «Кого він навчатиме знання? І кого він змусить зрозуміти повідомлення? Ті, що щойно 
відлучили від молока? Ті щойно намальовані з грудей? 10 Бо заповідь має бути за 
приписом, припис за приписом, Порядок за правилом, рядок за правилом, Тут трохи, там 
трохи». (Ісаї 28:9-10) 

10 Але Бог відкрив їх нам через Свого Духа. Бо Дух досліджує все, так, глибини Бога. (1 
Коринтян 2:10) 

Отже, дивлячись на різні Писання, ми можемо вивчати вчення. І якщо нас веде Божий Дух, ми 
можемо зрозуміти ще більше. 

І як мають реагувати окремі християни, зіткнувшись з новими теологічними знаннями? 

Молитва до Бога про розуміння, як згадував Йов, — це один крок, який потрібно зробити: 

24 Навчи мене, і я притримаю свій язик; Дай мені зрозуміти, в чому я помилився. (Йова 6:24) 

У Новому Завіті берейці подають шляхетний приклад: 

10 Тоді брати негайно відправили Павла та Силу вночі до Верії. Прибувши, увійшли до 
юдейської синагоги. 11 Вони були справедливішими {шляхетнішими, KJV}, ніж ті, що були в 
Солуні, оскільки вони з усією готовністю прийняли слово і щодня досліджували Святе 
Письмо, щоб дізнатися, чи це так. (Дії 17:10-11) 

Частково метою цієї книги було дати Писання, щоб усі бажаючі могли побачити, що це так. 
Частиною моєї мети, коли я писав, було поділитися Божою правдою з усіма, хто може мати 
відкриті вуха. 

У Бога є план для вас. Бог любить вас і хоче, щоб ви любили інших. Ви повинні жити згідно з Його 
любовним способом життя. Збільшення справжньої любові: це можна вважати сенсом життя. 

Моліться, щоб бути на боці Бога (пор. Ісуса Навина 5:13-14). «Якщо Бог за нас, хто може бути проти 
нас?» Римлян 8:31). 

Біблія вчить, що все творіння, включаючи людей, було зроблено «дуже добрим» (Буття 1:31) і що 
Він створив і благословив сьомий день (Буття 2:2-3). 

Біблія навчає, що хоча Бог створив людей праведними, вони шукали багато неправильних шляхів 
(Екклезіаста 7:29) . 
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Знову, будь ласка, усвідомте, що Біблія вчить: 

8 Кращий кінець речі, ніж її початок; Хворий духом кращий за гордий духом. (Екклезіаста 
7:8) 

Початок був дуже хорошим, а кінець буде ще кращим. 

Бог створив людство, щоб відтворити Себе і бути частиною Його сім’ї (Малахія 2:15). 

Він створив нас, щоб ми брали участь у Його славі (Римлян 8:17) і керували всесвітом (Євреїв 2:5-

17). Ісус навчав, що «блаженніше давати, ніж отримувати» (Дії 20:35). 

Бог СТВОРІВ людство, щоб дати любов (пор. 1 Івана 4:7-12) і щоб у всесвіті було більше любові 
(пор. Матвія 22:37-39). У цьому сенс життя. 

У чому полягає таємниця Божого плану? Чому Бог щось створив? 

Бог створив те, що Він зробив, щоб вічність була кращою (пор. Євреїв 6:9, 11:16; Филип’ян 1:23). 

Тому Він створив всесвіт і тому створив чоловіків і жінок. Він спеціально створив Всесвіт як 
спадщину для Ісуса та всього людства. 

Люди, яким даровано вічне життя, зроблять вічність кращою. 

Божий план включає всіх, хто прислухається до Його заклику в цьому віці (див. також 
безкоштовний онлайн-буклет « Чи Бог кличе вас?» ), а також інших у майбутньому (див. також 
Загальна ПРОПОЗИЦІЯ Спасіння, Апокатастас: Чи може Бог врятувати загублених у Вік 
майбутнього? Сотні віршів розкривають Божий план спасіння ). 

Християнин чи ні, Малы Тонэ Инмар Кылдӥз-А? 

Ваша мета в цьому житті — сформувати характер, щоб ви могли максимально розкрити свій 
потенціал і збільшити, наскільки краще ви можете покращити вічність. 

Бог створив ВАС, щоб ви могли використовувати свої унікальні таланти (Матвія 25:14-23; Луки 
19:11-19), щоб дарувати любов, щоб зробити вічність кращою! 

Тому Бог створив те, що зробив. Тому Бог створив ВАС. 
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Инмар Ӵоже Черклэн 
Адресъёсын-тӥ компанилэн офисэз вал сша-ын: 1036 У. Гранд-авеню, Гровер-Сюло, Калифорния, 93433, 

сша-лы. Вань ярмуосысь вал ас дуннеяз улэ нюръяськисьёс но вань (вань ярмуосысь сяна, Антарктида). 

Инмар Ӵоже Черклэн Ивортодэт сярысь молодёжных веб-сайт 
 

CCOG.ORG Валтӥсь молодёжных веб-проектъёсаз чӧлсконъёс 100-лэсь литератураын кылдэ. 
CCOG.ASIA Молодёжных веб-сайт, Азия вылэ ориентировать, азиатской кылын кӧня ке. 
CCOG.IN Молодёжных веб-сайт, ориентировать вылэ Индия, индийской куд-ог кылъёс. 
CCOG.EU Молодёжных веб-сайт, ориентировать европаын, куар кылъёсын кӧня ке. 
CCOG.NZ Молодёжных веб-сайт, Выль Зеландия ориентировать-ын. 
CCOGAFRICA.ORG Молодёжных веб-сайт, Африка ориентировать-ын. 
CCOGCANADA.CA Молодёжных веб-сайт, канадаын ориентировать. 
CDLIDD.ES Та копак испаноязычный молодёжных веб-сайтъёс. 
CG7.ORG Таяз суббота утисьёс ориентировать 7-го нунал. 
PNIND.PH Молодёжных веб-сайт, ориентировать филиппины вылэ, пичи тагальский кылъёслэсь лыдзэс. 
 

Видеоканал Радио но YouTube 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Ивор Тодытыса библейской онлайн-радио.  
Bible News Prophecy канал. YouTube вылын тодытон, Bit Chute, Brighton но Vimeo.  
CCOGAfrica канал. Youtube-ысь но видеосообщение африкаысь суред. 
CCOG Animations Youtube-ысь ялон Chute анимированный Bit. 
ContinuingCOG & COGTube. YouTube но урдэскысь вылын тодытон Chute Bit. 
 

Новостной но исторической сайт  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Сайтъя-тӥ черклэн историезлы. 

COGWRITER.COM Молодёжных веб-сайтъёсты иворъёс, историзэ но азьпалзэ тодытыса 
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(Back cover) 

Библия Трос Ватӥськыса Улӥсь Зэмлыкез Усьтӥз 

Библия сярысь ватӥськем лушкемлыкез верало, со шуямын кутсконын ӵош лушкем дунне (16 
Римлянинъёс:25-27), азьпалан мар но со гожъям усьтӥз — "кылыд-зэмлык" (2 тимофейлы 2:15; 
иаковез 1:18). 

Библия лушкем сярысь трос вералляз, кызьы инмар эксэйлыклэсь ватӥськыса улӥсь зэмлык таӵе 
(Марк 4:11), лушкем дэлет (3 Ефесянин:1-5), осконлэн ватӥськыса улӥсь зэмлыкез (1 тимофейлы 
3:9), лушкем кусыпъёс сюан (5 Ефесянин:28-33), законлы пумит лушкем лушкем (2 Фессалоникиец 
2:7), лушкем арня (1 Коринф 15:51-54), христослэсь ватӥськыса улӥсь зэмлыкез (3 Ефесянин:4), 
лушкем, атаез (Колоссянин 2:2), инмарлэн зэмлыкез (2 Колоссянин:2; 10 курон-косонэз:7) быдӟым 
вавилонэз но зэмлыкез (17-косонэз:5). 

Книга, Инмар ватӥськыса улӥсь зэмлыксэ план: Малы Кылдэ Инмар Мар Ке? Малы Тонэ Инмар 

Кылдӥз-А? юрттозы таӵе юанъёслы но ответъёс сётэмын лушкем вӧсяськонъёс пыр трос гожъямзэс 

валэктыны, кызьы: 

Луоз на "Шудо адӟон' план вылӥ инмарлэн? 

Прямоходящий адямиез инмар кылдытӥз меда? 

Улизы-малы курадӟонэз? 

План вань-а тӥ понна инмарлэн? 

Инмар понна со планын вань меда, кин понна курадӟемез уг возьмало? 

Яратон кыӵе кусыпъёсты вал инмар доры-а планъёс? 

План вань-а меда инмар понна улӥськомы, кин со шоры вазьылӥз, уникальный амалэн 

кузьмаз яратон мед быгатоз, вань-со понна лэсьтэм ӟеч вапумъёс мед адӟозы мукет но? 

Бен, тон тодыны быгатӥськод, мар лэсьтэ инмар малы ке кылдӥз, малы инмар тонэ! 
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