
Ավետարան Թագավորության 
Աստծո 

Դա այն է, որ լուծումը! 

Դուք հասկանում եք, որ Հիսուսն ասաց, վերջը չի կարող գալ, քանի դեռ Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը քարոզուի է աշխարհում որպես վկա: 

 
«Գայլը պիտի բնակուի հետ գառ ... 9 Նրանք չպետք է վնասել, ոչ էլ ոչնչացնել ամբողջ 

Իմ սուրբ լերան վրայ, որովհետեւ երկիրը պետք է լինի լիարժեք գիտելիքների է 
Տիրոջ Քանի որ ջրերը ծածկում են ծովը» (Եսայիա 11: 6-9) 

 
Բոբ Տհիել, Պհ.Դ. 

Ավետարան Թագավորության 
Աստծո 

Դա այն է, որ լուծումը! 

  

Բյ Բոբ Տհիել, Պհ.Դ. 
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Ինչու չի կարող մարդկությունը լուծել իր խնդիրները: 

Դուք գիտեք, որ առաջին եւ վերջին բաներ է սովորեցնում Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ 

Հիսուսը քարոզում մտահոգված է ավետարանը, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը: 

Դուք գիտեք, որ Աստծու Թագավորությունը էր շեշտը առաքյալների եւ նրանց, ովքեր առաջին 

անգամ է, որ հետեւել նրանց: 

Արդյոք Աստծու Թագավորությունը անձը Յիսուսի. Արդյոք Աստծու արքայութիւնը Յիսուսով 

ապրում իր կյանքը մեզ համար հիմա: Արդյոք Աստծու Թագավորությունը մի տեսակ ապագա 

փաստացի թագավորության. Արդյոք կարծում եք, որ այն, ինչ սովորեցնում է Աստվածաշունչը. 

Ինչ է թագավորությունը. Պարզապես, թե ինչ է Աստծո Թագավորությունը Ինչ է սովորեցնում 

Աստվածաշունչը. Ինչ էր վաղ քրիստոնեական եկեղեցին սովորեցնում. 

Դուք հասկանում եք, որ վերջը չի կարող գալ, քանի դեռ Աստուծոյ թագաւորութիւնը քարոզուի է 

աշխարհում որպես վկա: 

Լուսանկարի վրա առջեւի կափարիչը ցույց է տալիս, գառ պառկած ներքեւ մի գայլի, քանի որ կազմված 

է ԲՈՒՐԴԻՆԵ Տպագրական եւ պոլիգրաֆիական: Լուսանկարի վրա հետեւի կափարիչը մի մասն է բուն 

եկեղեցու Աստուծոյ շենքի Երուսաղեմի վերցված է 2013 թ. Դոկտոր Բոբ Տհիել:  

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

1. Արդյոք մարդկությունը ունեն լուծումներ. 

2. Ինչ Ավետարանը էր Հիսուսը քարոզում. 

3. Արդյոք Աստծու Թագավորությունը հայտնի է Հին Կտակարանում. 

4. Արդյոք Առաքյալները ուսուցանել ավետարանը Թագավորության: 

5. դուրս գտնվող աղբյուրներից Նոր Կտակարանի սովորեցրել Աստծո 

արքայությունը: 

6. հունա-հռոմեական եկեղեցիներ սովորեցնում Թագավորությունը 

կարեւոր է, բայց ... 

7. Ինչու Աստծու Թագավորությունը. 



Կոնտակտային տվյալներ 

 

1. Արդյոք մարդկությունը ունեն լուծումներ. 

 

Աշխարհը կանգնած է բազմաթիվ խնդիրների: 

Շատ մարդիկ են սոված. Շատ մարդիկ են ճնշված: Շատ մարդիկ բախվում աղքատության. Շատ 

ազգեր են լուրջ պարտք. Երեխաները, այդ թվում չծնված նորերը, դիմակայել 

չարաշահումները: Բազմադեղորայքակայուն հիվանդություններ վերաբերում է բազմաթիվ 

բժիշկներ: Խոշոր արդյունաբերական քաղաքներն ունեն օդ շատ աղտոտված լինել 

առողջ. Տարբեր քաղաքական գործիչներ սպառնալ պատերազմով: Ահաբեկչական 

հարձակումները պահել կատարվում. 

Կարող է համաշխարհային առաջնորդները Ամրագրել խնդիրներն մարդկությանը. 

Շատերը կարծում. 

 

Նոր ՈՒնիվերսալ Օրակարգ 

 

Սեպտեմբերի 25-ին, 2015 թ., Հետո, հիմնական զեկույցներով ելույթը Վատիկանի Հռոմի Պապ 

Ֆրանցիսկոս է, որ 193 ազգերը Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) քվեարկել է 

իրականացնել «17 Կայուն զարգացման նպատակներին հասնելու համար», թե ինչ ի սկզբանե 

համարեց նոր ունիվերսալ օրակարգը: Այստեղ են ՄԱԿ-ի 17 գոլերը: 

Նպատակ 1. Ենդ աղքատությունը իր բոլոր դրսեւորումներով ամենուր 

Նպատակ 2. Ենդ քաղց, հասնել սննդի անվտանգության եւ բարելավված սնուցում եւ 

խթանել կայուն գյուղատնտեսությունը 

Նպատակ 3. Ապահովել առողջ կյանքով եւ խթանել բարեկեցության համար բոլորը 

բոլոր տարիքի 

Նպատակ 4. Ապահովել ներառական եւ անաչառ որակյալ կրթություն եւ խթանել ողջ 

կյանքի ընթացքում ուսումնառության հնարավորությունները բոլորի համար 

Նպատակ 5. Ապահովել գենդերային հավասարությունը եւ հզորացնել է բոլոր կանանց 

եւ աղջիկներին 

Նպատակը 6. Ապահովել առկայությունը եւ կայուն կառավարմանը ջրի եւ 

սանիտարական բոլորի համար 



Նպատակ 7. Ապահովել մատչելի, հուսալի, կայուն եւ ժամանակակից էներգիայի բոլոր 

Նպատակ 8. նպաստում են կայուն, ներառական եւ կայուն տնտեսական աճ, լրիվ եւ 

արդյունավետ զբաղվածության եւ արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար 

Նպատակը 9. Կառուցել տոկուն ենթակառուցվածքների, խթանել ներառական եւ կայուն 

ինդուստրացում եւ խթանել նորարարությունը 

Նպատակը 10. Կրճատել անհավասարության ներսում եւ երկրների շարքում 

Նպատակը 11. Կատարել քաղաքներ եւ մարդու բնակավայրեր ներառական, անվտանգ, 

ճկուն եւ կայուն 

Նպատակը 12. Ապահովել կայուն սպառման եւ արտադրության նախշերով 

Նպատակը 13. ձեռնարկել հրատապ գործողություններ դիմակայելու կլիմայի 

փոփոխության դեմ պայքարը եւ դրա հետեւանքները 

Նպատակ 14. մուրաբա եւ կայուն օգտագործել օվկիանոսների, ծովերի եւ ծովային 

ռեսուրսների կայուն զարգացման 

Նպատակ 15. Պաշտպանել, վերականգնել եւ խթանել կայուն օգտագործման 

ցամաքային էկոհամակարգերի, կայուն կառավարել անտառը, Անապատացման դեմ 

պայքարի եւ կարճում եւ հակադարձ հողի դեգրադացիայի եւ կարճում 

կենսաբազմազանության կորուստը 

Նպատակ 16. նպաստել խաղաղ եւ ներառական հասարակություններ կայուն 

զարգացման, ապահովել մուտք դեպի արդարություն բոլորի համար, եւ կառուցել 

արդյունավետ, հաշվետու եւ ներառական ինստիտուտներ բոլոր մակարդակներում 

Նպատակը 17. Հզորացնել միջոցները իրականացման եւ րեվիտալիզե գլոբալ 

համագործակցության կայուն զարգացման 

Այս օրակարգը պետք է լիարժեք իրականացվում է 2030 թ., Եւ կոչվում է նաեւ 2030 օրակարգի 

կայուն զարգացման. Այն նպատակ ունի լուծելու հիվանդությունն մարդկության առջեւ 

ծառացած միջոցով կարգավորման, կրթության, եւ միջազգային ու միջդավանական 

համագործակցության. Թեեւ շատերը նրա նպատակների լավ են, դրա որոշ մեթոդներին ու 

նպատակներին չար են (տես Ծննդոց 3: 4): Այս օրակարգը, ինչպես նաեւ, հետեւողական Հռոմի 

Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ ի Լաուդատո Siկոնդակով: 

«Նոր ՈՒնիվերսալ Օրակարգ» կարելի է անվանել «Նոր Կաթոլիկ Օրակարգ», ինչպես դուք 

ասում եք "կաթոլիկ" նշանակում է «ունիվերսալ»: Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը կոչ է արել 

ընդունումը նոր ունիվերսալ օրակարգում »կարեւոր նշան հույսի»: 

Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը նաեւ բարձր է գնահատել միջազգային պայմանագիրը, որը կոչվում 

է COP21 (պաշտոնապես վերնագրված 21 Կողմերի խորհրդաժողովը է ՄԱԿ-ի շրջանակային 

կոնվենցիայի Կլիմայի փոփոխության) եւ 2015 թվականի դեկտեմբերի, եւ խորհուրդ ազգերին է 

«ուշադիր հետեւել ճանապարհը առջեւում, եւ անընդհատ աճող իմաստով համերաշխության " 



Թեեւ ոչ ոք չի ցանկանում շունչ աղտոտված օդ, սոված, կաղքատանա, կվտանգվեն, եւ այլն, 

պետք է միջազգային այս համերաշխությունը առջեւ ծառացած խնդիրները լուծելու 

մարդկությանը. 

Հետագծին Միավորված ազգերի 

Միավորված ազգերի կազմավորվել եւ հիմնադրվել է հոկտեմբերի 24-1945 Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմից հետո, որպեսզի կանխի եւս մեկ նման հակամարտությունը եւ 

փորձում է խթանել խաղաղություն աշխարհում: Իր հիմնադրման, ՄԱԿ-ի ունեցել է 51 անդամ 

պետություններին. կան հիմա 193. 

Եղել են հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր, հակամարտությունների ամբողջ աշխարհում, քանի 

որ Միավորված ազգերի կազմակերպության ձեւավորված, բայց մենք դեռ չենք ունեցել, թե ինչ 

կարելի է բնութագրել որպես երրորդ համաշխարհային պատերազմի: 

Ոմանք կարծում են, որ միջազգային համագործակցությունը, ինչպես Միավորված ազգերի 

պնդում է խթանել, զուգորդվում տեսակի միջկրոնական եւ էկումենիկ օրակարգում, որ 

Ֆրանցիսկոս պապը եւ շատ այլ կրոնական առաջնորդները փորձում են խթանել, կբերի 

խաղաղություն եւ բարգավաճում: 

Սակայն, հետքերը ռեկորդ Միավորված ազգերի է դա անել չի եղել, լավ: Ի լրումն բազմաթիվ 

զինված հակամարտությունների, քանի որ ՄԱԿ ձեւավորված, բազմակի միլիոնավոր են սոված, 

փախստականներ, եւ / կամ ծայրահեղ աղքատներին: 

Ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ, Միավորված ազգերի շարադրված է իրականացնել 

իր Հազարամյակի զարգացման նպատակներին: Այն ուներ ութ «Զարգացման 

նպատակներին», բայց դա չի հաջողվում, նույնիսկ, ըստ ՄԱԿ-ի բուն: Այնպես որ, 2015 թ., Իր, 

այսպես կոչված, «17 Կայուն զարգացման նպատակները» ընդունվել են:Ոմանք կարող են 

լավատես: Ոմանք համարում են, որ դա մի ուտոպիական ֆանտազիա. 

Ինչ վերաբերում է ուտոպիա է գնում, մայիսի 6-ին, 2016 թ., Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը 

հայտարարել է, որ նա երազում է մարդկային եվրոպական ուտոպիա է, որ իր եկեղեցին կարող 

է օգնել, որ մայրցամաքում հասնելու: Այդուհանդերձ, Պապը երազում կստացվի լինել 

մղձավանջ (տես Հայտնություն 18): 

Կարող են լինել որոշ Համագործակցություն եւ հաջողություններ, սակայն ... 

Մերրիամ Ւեբստեր ի Բառարան հայտարարում է, որ ուտոպիան է «երեւակայական վայր, 

որտեղ կառավարության, օրենքները, եւ սոցիալական պայմաններ են կատարյալ». 

Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ մարդկությունը չի կարող լուծել իր խնդիրները 

ինքնուրույն: 

23 Տէր, ես գիտեմ, որ ճանապարհը մարդու չէ, ինքն իրեն. Այն չէ, մարդ, ով քայլում է 

ուղղել իր քայլերը. (Երեմիա 10.23, NKJV ողջ եթե այլ բան նշված չէ) 

Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ միջազգային համագործակցությունը չի հաջողվի: 



16 կործանում եւ թշուառութիւն կայ անոնց ճամբաներուն մէջ: 17 Եւ խաղաղութեան 

ճամբան չեն հայտնի: 18 Չկա Աստուծոյ վախը նրանց աչքի առաջ:(Հռովմայեցիս 3: 16-18) 

Այդուհանդերձ, շատ մարդիկ աշխատում են իրենց տեսակետից ուտոպիական 

հասարակության եւ նույնիսկ երբեմն փորձում են ներգրավել կրոնը: Բայց գրեթե ոչ մեկը 

պատրաստ են հետեւել ուղիները միակ ճշմարիտ Աստծուն. 

Դա այն չէ, որ չի լինի ոչ մի առաջընթաց որեւէ ՄԱԿ կամ Վատիկանի նպատակներից: Կլինեն 

ոմանք, ինչպես նաեւ որոշ անհաջողություններ. 

Ըստ էության, եւ, հավանաբար, այն բանից հետո, զանգվածային հակամարտության, մի տեսակ 

միջազգային խաղաղության գործարքի կլինի համաձայնել է եւ հաստատել (Դանիէլ 9.27). Երբ 

այն է, շատերը պիտի կեղծ հակված է հավատալ, որ մարդկությունը կարող է բերելու մասին 

ավելի խաղաղ եւ ուտոպիական հասարակության մեջ: 

Շատերը կառնվեն կողմից նման միջազգային «ուտոպիական առաջընթացի» (տես Եզեկիել 

13.10), ինչպես նաեւ տարբեր նշաններով եւ սքանչելիքներով (2 Տհեսսալոնիանս 2: 9-

12): Սակայն Աստվածաշունչն ասում է, օրինակ, խաղաղություն չի տեւի (Դանիել 9.27; 11: 31-

44), չնայած ղեկավարները կարող են պնդել, (1 Տհեսսալոնիանս 5: 3; Եսայիա 59: 8): 

Եթե մարդկությունը չափազանց անընդունակ իրապես բերելու մասին ուտոպիա է, ցանկացած 

տեսակի ուտոպիա հնարավոր? 

Այո: 

2. Ինչ Ավետարանը արեց Հիսուսը քարոզում. 
Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ ուտոպիստական հասարակությունը, որը կոչվում է 

Աստծու Թագավորությունը, որը փոխարինելու է մարդկային կառավարություններին (Դանիէլ 

2.44; Յայտնութիւն 11.15, 19: 1-21): 
Երբ Հիսուսը սկսեց իր քարոզչական, նա սկսեց 

քարոզել ավետարանի Աստծու թագավորության: Ահա թե ինչ է Մարկ հաղորդում: 
14 Յովհաննէս դրվեց բանտում, Հիսուսը եկավ Գալիլեայի, քարոզելու ավետարանը 

Աստծո արքայությունում, 15 եւ ըսաւ. "Ժամանակն լրացած է, եւ Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը մօտեցած է. Ապաշխարեցէք, ու հաւատացէք աւետարանին» (Մարկ 

1: 14-15): 
Տերմինը ավետարանը, գալիս է հունարեն բառը տրանսլիտերատեդ, ինչպես եուանգելիոն, եւ 

նշանակում է «բարի լուրը» կամ «բարի լուր» է Նոր Կտակարանի, անգլիական բառը 

«թագավորության» հետ կապված Աստծո արքայությունում, - նշված է մոտ 149 անգամ NKJV եւ 

151-ի Դոուայ Ռեյմս Աստվածաշնչում: Դա գալիս է հունարեն բառը տրանսլիտերատեդ, 

ինչպես Բասիլեիա որը նշանակում գերակայությունը կամ հարթությունում րոյալտյ: 
Մարդու թագավորությունների, ինչպես նաեւ Աստծո թագավորությունը, պետք է թագավոր 

(Հայտնություն 17:14), նրանք ընդգրկում է աշխարհագրական տարածքը (Հայտնություն 11.15), 

որ նրանք ունեն կանոններ (Եսայիա 2: 3-4; 30: 9), եւ նրանք ունեն հպատակները (Ղուկաս 
13:29): 



Այստեղ առաջին հրապարակային ուսուցումը Հիսուսից, որ Մեթյու արձանագրում: 
23 Եւ Յիսուս շրջում էր Գալիլիայի բոլոր կողմերը, ուսուցանում էր նրանց 

ժողովարաններում, քարոզում արքայութեան Աւետարանը (Մատթեոս 4.23). 
Մատտհեւ նաեւ արձանագրում: 

35 Այն ժամանակ Յիսուս կը շրջէր բոլոր քաղաքներն ու գիւղերը, կը սորվեցնէր անոնց 

ժողովարաններուն մէջ, կը քարոզէր արքայութեան աւետարանը (Մատթէոս 9.35). 
Նոր Կտակարան ցույց է տալիս, որ Հիսուսը հավերժ թագավորել: 

33 Եւ նա կթագավորի Հակոբի տան վրա ընդմիշտ, եւ նրա թագավորությանը վերջ չի 

լինի (Ղուկաս 1.33). 
Ղուկասը հիշատակում է, որ նպատակը, որ Հիսուսը ուղարկվել էր քարոզել զարքայութիւնն 

Աստուծոյ: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ Հիսուսն ուսուցանել է: 
43 Նա ասաց նրանց, «Ես պետք է քարոզել Աստծու արքայութիւնը մյուս քաղաքներում 

նույնպես, քանի որ այդ նպատակի համար ես արդեն ուղարկվել» (Ղուկաս 4.43). 
Դուք երբեւէ լսել է, որ քարոզեցի. Արդյոք դուք երբեւէ հասկանում է, որ Հիսուսի նպատակը 

լինելու ուղարկվել էր քարոզել զարքայութիւնն Աստուծոյ: 
Ղուկասը նաեւ արձանագրում է, որ Հիսուսը գնա ու քարոզէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը: 

10 Եւ առաքեալները, երբ նրանք վերադարձան, ու պատմեցին անոր, ինչ որ 

ըրին. Այնուհետեւ Նա նրանց ու քաշուեց առանձնացաւ ամայի տեղ պատկանող 

քաղաք, որը կոչվում է Բեթսայիդա: 11 Երբ բազմութիւնները գիտցան, անոր 

հետեւեցան: եւ նա ստացել է նրանց եւ խոսեց նրանց մասին Աստծու արքայութեան 

մասին (Ղուկաս 9: 10-11): 
Հիսուսն ուսուցանել է, որ Աստծու Թագավորությունը պետք է լինի առաջնային է նրանց 

համար, ովքեր ցանկանում են հետեւել Նրան: 
33 Բայց նախ խնդրեցէք Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ նրա արդարութիւնը (Մատթեոս 
6.33). 
31 Հապա դուք խնդրեցէք Աստուծոյ թագաւորութիւնը, ու այդ բոլոր բաներն ալ պիտի 

տրուին ձեզի: 32 Մի վախեցեք, փոքրիկ հօտ, որովհետեւ ձեր Հայրը հաճեց տալ ձեզ 

արքայութիւնը (Ղուկաս 12: 31-32): 
Քրիստոնյաները պետք է նախ Թագավորությունը փնտրել Աստուծոյ. Նրանք դա անում են 

կատարել այս իրենց գերխնդիրն է ապրում, քանի որ Քրիստոսի, որ պետք է նրանց կենդանի, 

եւ անհամբեր սպասում է իր վերադարձի եւ արքայությունում: Այդուհանդերձ, առավել ովքեր 

դավանում Քրիստոսին, ոչ միայն չեն ձգտում նախ Աստծու արքայութիւնը, նրանք նույնիսկ 

չգիտեն, թե ինչ է դա: Շատերը նաեւ սխալմամբ կարծում են, որ, լինելով ներգրավված 

աշխարհիկ քաղաքականությամբ այն է, ինչ Աստված ակնկալում է քրիստոնյաների 

համար. Ոչ հասկանալու Աստծո թագավորությունը, որ նրանք չեն ապրում հիմա, քանի որ 

նրանք պետք է կամ հասկանալ, թե ինչու է մարդկությունը, այնքան թերի է: 



Ուշադրություն դարձրեք նաեւ, որ թագավորությունը տրվելու է մի փոքր հոտի (տես 

Հռովմայեցիս 11: 5): Այն տեւում է խոնարհություն է պատրաստ լինել մասը ճշմարիտ փոքր 

հոտի: 
Աստծու Թագավորությունը դեռ չի հաստատվել Երկրի վրա 

 
Հիսուսն ուսուցանել է, որ Իր հետեւորդները պետք է աղոթել, որ Թագավորությունը գա, 

հետեւաբար նրանք չեն արդեն տիրապետում են այն: 
9 Հայր մեր, որ երկինքն ես, սուրբ թող լինի քո անունը. 10 Ձեր թագաւորութիւնը թող 

գայ. Քո կամքը թող լինի (Մատթեոս 6: 9-10): 
Հիսուսն ուղարկեց Իր աշակերտներին քարոզելու Աստծո արքայությունը: 

1 Եւ նա կանչելով տասներկու առաքեալներին եւ ետ նոցա զօրութիւն եւ իշխանութիւն 

բոլոր դեւերուն վրայ, եւ ախտերը բժշկելու: 2 Ու ղրկեց զանոնք, որ քարոզեն Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը (Ղուկաս 9: 1-2): 
Հիսուսն ուսուցանել է, որ իր ներկայությունը միայնակ չէր թագավորությունը, քանի որ 

թագավորությունը չի հաստատվել Երկրի վրա, ապա. 
28 Բայց եթէ ես կը հանեմ դեւերը Աստծո Հոգու, անշուշտ Աստուծոյ թագաւորութիւնը 

հասած է ձեր վրայ (Մատթէոս 12.28). 
Ճշմարիտ թագավորությունը գտնվում է ապագայում. Դա ոչ թե այստեղ, հիմա, քանի որ այդ 

քառյակներ Մարկ շոուի 
47 Եւ եթէ աչքդ կը գայթակղեցնէ քեզ, հանէ զայն. Դա ավելի լավ է ձեզ համար է մտնել 

Աստուծոյ թագաւորութիւնը, մէկ աչքով, այլ ոչ թե երկու աչք ունենալ, պետք է գցել ... 

(Մարկ. 9:47): 
23 Եւ Յիսուս նայեց շուրջը եւ ասաց իր աշակերտներին. «Ինչքա՜ն դժուարին է նրանց 

համար, ովքեր ունեն հարստութիւն է մտնել Աստուծոյ թագաւորութիւնը»: 24Եւ 

աշակերտները զարմացած էին նրա խօսքերի վրայ. Բայց Յիսուս դարձեալ 

պատասխանեց նրանց եւ ասաց. «Զաւակներս, ինչքա՜ն դժուար է նրանց համար, 

ովքեր յոյսը դրել են հարստութեան մտնել Աստուծոյ թագաւորութիւնը 25 Դա հեշտ է, որ 

ուղտը անցնի աչքի մի ասեղ, քան հարուստ մարդը մուտք գործել Աստծո 

արքայությունը »(Մարկոս 10: 23-25): 
25 Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ես այլեւս խմելու պտղից որթատունկի մինչեւ այն օրը, 

երբ նոր խմեմ զայն արքայութեան Աստուծոյ »(Մարկոս 14:25): 
43 Յովսէփ Արիմաթեացին, ականավոր խորհրդի անդամ, ով ինքն էլ սպասում է 

Աստուծոյ թագաւորութեան, գալիք եւ հաշվի քաջություն ... (Մարկոս 15:43): 
Հիսուսն ուսուցանել է, որ թագավորությունը չէ այժմ մասը ներկա աշխարհում: 

36 Յիսուս պատասխանեց. «Իմ թագաւորութիւնս այս աշխարհէն չէ: Եթէ իմ 

թագաւորութիւնս այս աշխարհէն ըլլար, իմ ծառաները պիտի պայքարել, այնպես որ ես 

չպետք է հանձնվեն հրեաների մէջ, այլ հիմա, իմ թագաւորութիւնս ասկէ չէ» (Հովհ. 18: 
36): 



Հիսուսն ուսուցանել է, որ թագավորությունը կարող է գալ Նա կրկին գա, եւ որ նա պետք է լինի 

նրա արքան: 
31 «Երբ մարդու Որդին գայ իր փառքով, եւ բոլոր սուրբ հրեշտակները իրեն հետ, այն 

ատեն պիտի բազմի գահին Նրա փառքի. 32 Բոլոր ազգերը պիտի հաւաքուին անոր 

առջեւ, ու պիտի զատէ զանոնք իրարմէ, ինչպէս հովիւ մը բաժանում իր ոչխարները 

այծերից: 33 Նա ձեռնամուխ ոչխարները իր աջ կողմը, իսկ այծերը, ձախ կողմը: 34 Այն 

ատեն թագաւորը պիտի ասի նրանց, որ իր աջ կողմում, «Եկեք, օրհնեց իմ Հոր կողմից , 

ժառանգեցէք այն թագաւորութիւնը, որ պատրաստուած է ձեզի համար, աշխարհի 

հիմնադրութենէն (Մատթեոս 25: 31-34): 
Քանի որ Աստծու Թագավորությունը այստեղ չէ, մենք չենք տեսնում, իրական ուտոպիա հետո 

այն արդեն հաստատվել: Քանի որ շատերը չեն հասկանում, թե Աստծո թագավորությունը, որ 

նրանք չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչպես Նրա սիրող կառավարությունը աշխատում. 

 
Ինչ է ասել Հիսուսը թագավորությունը նման էր. 

 
Հիսուսը որոշ բացատրություններ, թե ինչ է Աստծո արքայությունը նման է: 

26 Եւ նա ասաց. «Աստուծոյ թագաւորութիւնը, քանի որ եթե մի մարդ պետք է ցրիվ 

զաւակ գետնին, 27 եւ պետք է քնել գիշերը եւ բարձրանալ ցերեկը, եւ հունտը բողբոջել եւ 

աճել, նա ինքն էլ չգիտի, թե ինչպես: 28 երկրի վրայ տալիս մշակաբույսերը ինքնին: 

նախ, խոտը, ապա ղեկավար, անկէ ետք, լեցուն ցորենը գլխին. 29Բայց երբ 

հացահատիկի ripens, իսկոյն դնում է մանգաղ, որովհետեւ հունձքի ատենը հասած է 

»(Մարկոս 4: 26. 29): 
18 Ապա նա ասաց. «Ինչ է Աստծու արքայութիւնը նման է. Եվ այն, ինչ պարտավոր եմ 

համեմատել այն 19 Այն նման է մանանեխի հատիկի, որ մի մարդ, առնելով, դրեց իր 

այգում, եւ այն աճեց եւ դարձավ մեծ ծառ, եւ թռչունները օդում nested անոր ճիւղերուն 

վրայ »: 20 եւ դարձեալ նա ասաց.« Ինչ բանի նմանցնեմ Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը: 21 Այն նման է խմորին, որ կին մը առաւ ու խառնեց երեք գրիւ ալիւրի, 

մինչեւ որ ամբողջը խմորուեց «(Ղուկաս 13: 18-21): 
Այս առակները վկայում են, որ, առաջին հերթին, Աստծո արքայությունը բավականին փոքր է, 

բայց կդառնա մեծ է: 
Luke նաեւ արձանագրվել: 

29 Նրանք պիտի գան արեւելքէն եւ արեւմուտքէն, հիւսիսէն ու հարաւէն, եւ նստել է 

Աստուծոյ թագաւորութեան մէջ (Ղուկաս 13.29). 
Այսպիսով, Աստծո Թագավորությունը կունենա մարդկանց ամբողջ աշխարհում: Դա չի լինի 

սահմանափակվում է նրանց համար, ովքեր ունեն Իսրայելի ծագում. Մարդիկ պիտի բազմին 

այս արքայությունում: 

 
Լուկե 17 եւ Թագավորությունը 



 
Լուկե 17: 20-21 պերպլեխես ոմանք: Բայց մինչ այդ, նկատել, որ մարդիկ, ըստ էության, ուտում 

է Աստուծոյ թագաւորութեան: 
15 «Օրհնեալ է նա, ով հաց պիտի ուտէ Աստուծոյ թագաւորութեան մէջ»: (Ղուկաս 

14:15): 
Քանի որ մարդիկ կարող (ապագայում) ուտում են Աստուծոյ թագաւորութեան, դա ոչ մի բան 

մի կողմ դնել իրենց սրտերում հիմա, չնայած միստրանսլատիոնս / միսունդերստանդինգս 

Ղուկասի 17.21, որոնք առաջարկում հակառակ դեպքում: 
Տհե Մոֆֆատտ թարգմանությունը Ղուկաս 17: 20-21 պետք է օգնեն ոմանք հասկանան: 

20 լինելով փարիսեցիների կողմից հարց տրուեց, երբ Աստուծոյ թագաւորութիւնը կը 

գայ, կը պատասխանեց անոնց. «Աստուծոյ թագաւորութիւնը չի գալիս, քանի որ դուք 

հույս է բռնել տեսողությունը դրա, 21 ոչ ոք չի ասի,« Ահա այն 'կամ' Գոյություն այն է, 

«որովհետեւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը այժմ ձեր մեջ»: (Ղուկաս 17: 20-21, Moffatt) 
Ուշադրություն դարձրեք, որ Հիսուսը խոսում էր դեպի դարձի չեկած, մարմնական, եւ 

կեղծավոր փարիսեցիների: Հիսուսը «պատասխանեց նրանց», - այն էր փարիսեցիներին, ով 

խնդրեց Հիսուսին հարցին. Նրանք հրաժարվել են ճանաչել Նրան: 
Էին Եկեղեցում: Ոչ! 
Հիսուսը նաեւ չի խոսում այն մասին, որ եկեղեցու շուտով կազմակերպված: Ոչ էլ նա խոսում 

այն մասին, տրամադրությունների մտքի եւ սրտի. 
Հիսուսը խոսում իր օրոք: Փարիսեցիները չէին հարցնում նրան մի եկեղեցի. Նրանք գիտեին, 

ոչինչ ցանկացած Նոր Կտակարանի եկեղեցին շուտով սկսվել: Նրանք չէին հարցնում մոտ մեկ 

տեսակի բավականին տրամադրությունների: 
Եթե մեկը կարծում է, որ Աստծու Թագավորությունը է ՉՈՒՐՉ, եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը 

"Ընթացքում" փարիսեցիների եղել ԵԿԵՂԵՑԻՆ շրջանակներում փարիսեցիների. Ակնհայտ է, 

որ, ոչ. 
Նման եզրահանգումը բավական ծիծաղելի է, չէ? Մինչ որոշ բողոքական թարգմանության 

թարգմանել մասը Ղուկասի 17.21 որպես «Աստծու թագավորությունը» ներսում քեզ »(NKJV / 

KJV), նույնիսկ կաթոլիկ Նեւ Ջերուսալեմ Բիբլե ճիշտ թարգմանում է, որ որպես« Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը ձեր մէջ է »: 
Հիսուսն էր մեկն, մէջտեղ, փարիսեցիների: Հիմա, փարիսեցիները կարծում են, որ անհամբեր 

սպասում է Աստծու Թագավորության: Բայց նրանք միսունդերստոոդ այն:Հիսուսը 

բացատրեց, որ դա չի լինի տեղական կամ սահմանափակված Թագավորությունը միայն 

Հրեաներէն, քանի որ նրանք կարծես մտածել, (ոչ մի եկեղեցի, քանի որ ոմանք կարծում 

են): Աստծու Թագավորությունը չի լինի պարզապես մեկն է բազմաթիվ մարդկային եւ 

տեսանելի թագավորությունների, որը մարդիկ կարող մատնանշել, թե տեսնում, եւ ասում, 

«Սա այն է, այստեղ". կամ «դա է Թագավորությունը, այնտեղ»: 
Յիսուս, Ինքն է, ծնվել է, որ այդ Թագավորության Թագավորը, քանի որ նա պարզորոշ ասաց 

Պիղատոսին (John 18: 36-37): Հասկանալ, որ Աստվածաշունչը օգտագործում է պայմանները 



«թագավոր» եւ «թագավորությունը» ինտերչանգեաբլյ (օրինակ Դանիել 7: 17-18,23): Տհե Կինգ 

ապագա Աստուծոյ թագաւորութիւնը, ապա եւ այնտեղ, կողքին կանգնած 

փարիսեցիների: Բայց նրանք չէին ճանաչել Նրան որպես իրենց թագավորի (Հովհաննես 

19.21). Երբ նա վերադառնում է, որ աշխարհը կմերժի Նրան (Յայտնութիւն 19.19). 
Եւ Յիսուս գնաց, հետեւյալ քառյակներ Ղուկաս 17, նկարագրել է իր երկրորդ գալուստը, երբ 

Աստծու արքայութիւնը պիտի հովուէ ամբողջ երկրի վրայ (շարունակելով հետ Մոֆֆատտ 

հետեւողականության համար այս գլխում): 
22 Յիսուս իր աշակերտներէն, ասաց. «Կգա օրեր, երբ դուք պետք է երկար ու երկար 

զուր նույնիսկ մեկ օր մարդու Որդու 23 Տղամարդիկ պիտի ասեն,« Տես, այստեղ նա է 

». «Տես, այնտեղ նա է! բայց չեն դուրս գալ, կամ վազում հետո նրանցից, 24 որովհետեւ 

կայծակի նման, որ Մեծ սմայլիկներ մեկ կողմում երկնքում է, այլ, այնպես էլ մարդու 

Որդին պետք է իր օրը: 25 Բայց նա պետք է նախ համբերել մեծ տառապանքի եւ 

անարգուի ներկա սերունդը: (Ղուկաս 17: 22-25, Մոֆֆատտ) 
Եւ Յիսուս անդրադարձել է կայծակի Ջրամեկուսացման, ճիշտ այնպես, ինչպես Մատթեոսի 

24: 27-31, նկարագրելով նրա երկրորդ գալուստը իշխելու է ամբողջ աշխարհը:Հիսուսը չի 

ասում, որ Իր ժողովուրդը չի կարողանա տեսնել նրան, երբ նա վերադառնում է. Մարդիկ չեն 

ընդունում Նրան որպես իրենց թագավորին եւ պայքարելու է նրա դեմ (Յայտնութիւն 

19.19). Շատերը կմտածեն, որ Հիսուսը ներկայացնում նեռ. 
Հիսուսը չէր ասում, որ Աստծու Թագավորությունը եղել է այդ փարիսեցիների նա ասաց 

նրանց, այլուր, որ իրենք չեն պատրաստվում լինել Թագավորության, քանի որ իրենց 

կեղծավորության (Մատթեոս 23: 13-14): Nor Հիսուսը ասում է, որ եկեղեցին կլինի 

Թագավորություն. 
Աստծու Թագավորությունը ինչ - որ բան, մարդիկս պետք է մի օր կարողանա մտնել, ինչպես է 

արդարների յարութեան օրը! Այդուհանդերձ, նույնիսկ Աբրահամը եւ մյուս նահապետները 

չկան դեռ (տես Եբրայեցիս 11: 13-40): 
Աշակերտները չիմացան, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը ոչ շրջանակներում նրանց անձամբ, 

ապա, եւ որ այն ստիպված էր հանդես գալ որպես հետեւյալի մասին, որը եկել այն բանից 

հետո, Ղուկաս 17.21, ցույց է տալիս: 
11 քանի որ նրանք լսում էին այս բաները, նա մէկ ուրիշ առակ, քանի որ ինք 

Երուսաղէմի կը մօտենար եւ անոնք կը կարծէին Աստուծոյ թագաւորութիւնը 

կհայտնվի անմիջապես (Ղուկաս 19:11): 

 
Թագավորությունը հստակ է ապագայում 

 
Ինչպես կարող եք ասել, եթե թագավորությունը մոտ է: Որպես մաս դիմելով այդ հարցին, 

Հիսուսը նշված մարգարեական միջոցառումներ (Ղուկաս 21: 8-28), ապա ուսուցանել է. 
29 Նայիր է թզենիին վրայ, ու բոլոր ծառերը: 30 Երբ արդէն բողբոջին, տեսնում եք, եւ 

գիտենք, թե ձեզ համար թէ արդէն ամառը մօտ է: 31 Նոյնպէս դուք, երբ եղած տեսնէք 

ասոնք, գիտցէք, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը մոտ (Ղուկաս 21: 29-31): 



Հիսուսն ուզում է Իր ժողովրդին հետեւել մարգարեական միջոցառումներ է իմանալ, թե երբ է 

թագավորությունը, որ գալիս: Եւ Յիսուս այլուր ասաց Իր ժողովրդին է հետեւել եւ 

ուշադրություն դարձնել մարգարեական իրադարձություններին (Ղուկաս 21:36; Մարկոս 13: 

33-37): Չնայած Հիսուսի խոսքերի, շատերը զեղչ դիտելով մարգարեաբար կապված 

միջազգային իրադարձությունները: 
Ղուկաս 22 & 23 Յիսուս դարձեալ ցույց տվեց, որ Աստծու Թագավորությունը էր, մի բան, որ 

պետք է կատարվի նաեւ ապագայում, երբ Նա ուսուցանել է. 
15 «Ինչ ցանկություն ես ցանկալի այս Պասեքի ընթրիքը ուտել ձեզ հետ, քանի դեռ չեմ 

տառապում, 16 որովհետեւ ես ասում եմ ձեզ, որ ես այլեւս ուտի դրանից, մինչեւ որ 

իրագործուի Աստուծոյ թագաւորութեան մէջ»: 17 Ապա Նա վերցրեց բաժակը, եւ 

գոհացաւ, եւ ըսաւ. «առէք այս եւ բաժանեցէք ձեր մէջ: 18 Բայց ասում եմ ձեզ, որ ես չեմ խմի 

պտղից որթատունկի մինչեւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը գալիս» (Ղուկ. 22: 15-18): 
39 Բայց մի այն չարագործներին ովքեր նրա հետ խաչուածներն էր հայհոյում նրան, եւ 

նա ասաց. «Եթե դուք Մեսիայի, փրկէ դուն քեզ եւ փրկել մեզ նաեւ»: 40 Եւ նրա ուղեկիցը 

սաստեց նրան եւ ասաց նրան. «Դուք չեք նույնիսկ վախենալ Աստծուց. Որովհետեւ 

դուք նույնպես դատապարտում է նրա հետ: 41 Իսկ մենք արդարացիորեն, որպեսզի, 

քանի որ մենք արժանի ենք, որովհետեւ մենք մարվում է, թե ինչ ենք արել, բայց ոչինչ 

չարիք արվել է այս մեկը »: 42 Եւ նա ասաց Yeshua« Տէր, յիշէ զիս, երբ գաս քո 

թագաւորութեամբ »: 43 Բայց Yeshua ասաց նրան.« Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այսօր 

դուք պետք է լինի ինձ հետ Դրախտում »(Ղուկաս 23: 39-43, Aramaic է դաշտավայրում 

անգլերեն ) 
Աստծո թագավորությունը չի գալիս, քանի որ շուտով, ինչպես Հիսուսը սպանվեց կամ քանի որ 

երկուսն էլ Մարկ եւ Ղուկաս ցույց տալ մեզ: 
43 Յովսէփ Արիմաթեացին, ականավոր խորհրդի անդամ, ով ինքն էլ սպասում է 

Աստուծոյ թագաւորութեան, գալիք եւ հաշվի քաջություն ... (Մարկոս 15:43): 
51 Նա է, Արիմաթեացին, մի քաղաք, որ հրեաների, ով ինքն էր նաեւ սպասում 

Աստուծոյ թագաւորութեան (Ղուկաս 23:51): 
Ուշադրություն դարձրեք, որ այն բանից հետո, հարության, որ պիտի ծնվի կրկին Աստծո 

Արքայությունում, ինչպես նաեւ Ջոն գրառումների. 
3 Յիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթէ մէկը 

վերստին չծնի, չի կրնար տեսնել Աստուծոյ թագաւորութիւնը»: 4Նիկոդեմոսը նրան 

ասաց. «Ինչպես կարող է ծնուել մի մարդ, որ ծեր է. կարող է նա մտնի երկրորդ անգամ 

իր մօր որովայնը եւ ծնի »: 5 Յիսուս պատասխանեց.« Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում 

քեզ, եթէ մէկը ջրից ու Հոգուց, չի կրնար մտնել Աստուծոյ թագաւորութիւնը (Հովհ. 3: 3 -

5): 
Գտնում են, որ այն բանից հետո, Հիսուսը հարություն է առել, նա կրկին ուսուցանեց Աստծու 

Թագավորության: 
3 Նա ներկայացրել է նաեւ իրեն կենդանի Իր տառապանքի շատերի կողմից 
ապացոյցներով, որ տեսել են նրանց քառասուն օրերի ընթացքում եւ խոսում բաների 

Աստուծոյ թագաւորութեան մասին (Գործք 1: 3): 



Առաջին եւ վերջին քարոզները, որ Հիսուսը տվեց էին Թագավորության մասին 

Աստուծոյ Հիսուսը եկավ որպես սուրհանդակ է սովորեցնել այդ Թագավորության մասին. 
Հիսուսը նաեւ ուներ Հովհաննես Առաքյալը գրել այդ մասին հազարամյա թագավորության 

Աստծո, որ կլինի երկրի վրա: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է նա Ջոն գրել: 
4 Ես տեսա, որ հոգիները նրանց, ովքեր արդեն գլխատեց են իրենց վկա Յիսուսի եւ 

Աստուծոյ խօսքին, որը չէր երկրպագեցին գազանին կամ նրա պատկերը, եւ նա չի 

ստացել իր դրոշմը իրենց ճակատին կամ իրենց ձեռքում: Եվ նրանք ապրել եւ 

թագաւորեցին Քրիստոսի հետ հազար տարի (Հայտնություն 20: 4): 
Վաղ քրիստոնյաները սովորեցրել է, որ Հազարամյա Թագավորությունը Աստուծոյ կլիներ 

երկրի վրա եւ փոխարինել կառավարություններին աշխարհի, քանի որ Աստվածաշունչը 

սովորեցնում է (տես Հայտնություն 5:10, 11:15): 
Ինչու է, եթե Աստծու թագավորությունը այնքան կարեւոր է, չեն ամենից շատ է դրա մասին: 
Մասամբ այն պատճառով, որ Յիսուս իր մօտ կանչեց այն առեղծված: 

11 Եւ նա նրանց ասաց. «Քանի որ ձեզ է տրուած իմանալ, թե առեղծվածը Աստուծոյ 

թագաւորութեան, բայց նրանց համար, որ ձեզնից դուրս են, ամէն գալիս առակներով 

(Մարկ. 4.11). 
Նույնիսկ այսօր ճշմարիտ Աստծու Թագավորությունը մի առեղծված է առավել: 
Դիտարկենք, նաեւ, որ Հիսուսն ասաց, որ վերջը (տարիքից) կգա (շուտով) հետո արքայության 

ավետարանը քարոզվում է ամբողջ աշխարհում որպես վկա: 
14 Եւ այս արքայութեան աւետարանը պիտի քարոզուի ամբողջ աշխարհում, որպես 

վկա բոլոր ազգերուն, եւ այն ատեն վախճանը պիտի գայ (Մատթէոս 24.14). 
Հռչակելով ավետարանը Աստծո Թագավորության կարեւոր է եւ պետք է կատարուի այդ վերջին 

անգամ. Դա մի «լավ հաղորդագրությունը», քանի որ այն առաջարկում է իրական հույս է 

հումանիտար ցավերին, չնայած քաղաքական առաջնորդները կարող սովորեցնել. 
Եթե դուք համարում Հիսուսի խոսքերը, ապա այն պետք է լինի հստակ ճշմարիտ 

քրիստոնեական եկեղեցին պետք է հայտարարելու, որ արքայութեան աւետարանը հիմա. Սա 

պետք է լինի իր համար առաջնային խնդիր է Եկեղեցու համար: Եվ որպեսզի դա անել 

պատշաճ, բազմաթիվ լեզուներով պետք է օգտագործվեն: 
Սա այն է, ինչ շարունակվող Չուրչ ոֆ Գոդ ձգտում է անել. Եվ դա է պատճառը, որ այս 

գրքույկը, արդեն թարգմանվել է տասնյակ լեզուներով: 
Հիսուսն ուսուցանել է առավել, որ չի ընդունի իր ճանապարհը: 
 

13 "Մուտքագրեք կողմից նեղ դարպասի, որովհետեւ լայն է այն դուռը, եւ ընդարձակ, 

այն ճամբան, որ դէպի կորուստ է տանում, եւ բազմաթիւ են նրանք, ովքեր գնում են 

դրանով: 14 Քանի նեղ է այն դուռը, եւ դժվար է այն ճանապարհը, որը տանում է դեպի 

կյանք, եւ կան մի քանի որ գտնում են այն: (Մատթեոս 7: 13-14) 
Ավետարանը Աստծո Թագավորության տանում է դեպի կյանք: 



Դա կարող է լինել հետաքրքրություն է նշել, որ չնայած մեծ մասը դավանող քրիստոնյաները, 

կարծես մոռացության են մատնում այն մտքին, որ Քրիստոսի շեշտը դրվում էր քարոզում էր 

արքայութեան Աւետարանը Աստուծոյ, աշխարհիկ աստվածաբաններ ու պատմաբանները 

հաճախ են հասկացել են, որ սա ինչ է Աստվածաշունչը, ըստ էության, սովորեցնում: 
Այդուհանդերձ, Հիսուսը, Ինքն է, ակնկալվում Իր աշակերտներին ուսուցանելու ավետարանը 

Աստծո Թագավորության (Ղուկաս 9: 2,60): 
Քանի որ ապագան թագավորությունը հիմնված կլինի Աստծո օրենքներին, ապա դա կբերի 

խաղաղություն եւ բարգավաճում եւ հնազանդվելով այդ օրենքները այս տարիքում տանում է 

դեպի ճշմարիտ խաղաղության (Սաղմոս 119: 165; Եփեսացիս 2.15). 
Եվ սա լավ նորություն արքայութեան հայտնի էր, որ Հին Կտակարանի սուրբ գրությունների: 
 

3. Արդյոք Թագավորությունը հայտնի է Հին Կտակարանում. 

 

Հիսուսի առաջին եւ վերջին արձանագրվել քարոզը ներգրավված հռչակելու ավետարանը 

Աստծո Թագավորության (Մարկ 1: 14-15; Գործք 1: 3): 
Աստծո արքայությունը, մի բան, որ հրեաները Հիսուսի ժամանակ պետք է իմանար ինչ-որ բան 

մասին, ինչպես նշվեց իրենց սուրբ գրություններում, ինչը մենք հիմա անվանում են Հին 

Կտակարանը: 

 

Դանիել սովորեցրեց Թագավորության մասին 
 

Մարգարեն Դանիել գրել է: 
40 Իսկ չորրորդ թագավորությունը պետք է լինի, քանի որ ուժեղ երկաթի, քանի 

երկաթյա ընդմիջումների կտորների ու խարխլում է ամեն ինչ. եւ երկաթի պես, որ 

ցրուշես, որ թագավորությունը կարող է կոտրել է կտորների եւ ընդունման բոլոր 

մյուսները. 41 Մինչդեռ դուք տեսել ոտնաթաթերը, մասամբ բրուտի կավից եւ մասամբ 

երկաթի, թագավորությունը պիտի բաժանուի. սակայն ուժը երկաթի պետք է լինի այն, 

ճիշտ այնպես, ինչպես դուք տեսել երկաթ խառնել կերամիկական կավի. 42 Եւ քանի որ 

Ոտքերի մատների էին մասամբ երկաթի եւ մասամբ կավե, ուստի թագավորությունը 

պետք է լինի մասամբ ուժեղ եւ մասամբ փխրուն. 43 Քանի որ դուք տեսել երկաթ խառնել 

կերամիկական կավի, որ նրանք խառնվել է սերմի տղամարդկանց. բայց նրանք չեն 

հավատարիմ մնալ իրարու, ինչպէս երկաթ չի խառնել կավի. 44 Եւ այդ օրերին, այդ 

թագավորների երկնքի Աստվածը մի թագավորություն, որը երբեք չպետք է 

ոչնչացվել. եւ թագավորությունը չպիտի թողնուի այլ մարդկանց. այն պետք է կոտրել է 

կտորների եւ սպառել բոլոր թագավորությունները, եւ այն պետք է հավիտյան (Դանիել 
2: 40-44): 



18 Բայց սրբերի Բարձրյալի պետք է ընդունեք արքայությունը, եւ ունեն 

թագավորությունը հավերժ է, նույնիսկ հավիտյանս հավիտենից »: (Դանիել 7.18). 
21 «Ես հետեւում, եւ նույն եղջյուրը էր անում պատերազմ սուրբերուն, եւ գերակայում 

նրանց դեմ, 22 մինչեւ Հինավուրցին եկավ, եւ վճիռը կայացվել է հօգուտ սրբերի 

Բարձրեալի, եւ ժամանակն է եկել սուրբերը ժառանգորդ արքայութեան. (Դանիել 7: 21-

22) 
Դանիել, մենք սովորում ենք, որ կգա ժամանակ, երբ Աստծո Թագավորությունը կոչնչացնի 

թագավորությունների այս աշխարհում, եւ կտեւի հավերժ: Մենք նաեւ իմանալ, որ սրբերը 

կունենան իրենց մասը ստանալու է այս թագավորությունը. 
Շատ պաշարներ Դանիելի մարգարեությունների համար են մեր ժամանակի մեջ 21-րդ դարում: 
Ուշադրություն դարձրեք որոշ հատվածներ Նոր Կտակարանից: 

12 «Տասը եղջիւրները, որ տեսար, տասը թագաւորներ են, որոնք չեն ստացել 

թագավորությունը, քանի դեռ, բայց նրանք իշխանութիւն մեկ ժամ, քանի 

թագավորների հետ գազանին. 13 Սրանք են մեկ մտքի, եւ նրանք կտան իրենց 

զօրութիւնն ու իշխանութիւնը տալ գազանին 14 դրանք կդարձնի պատերազմին 

Գառնուկին հետ, եւ Գառնուկը պիտի յաղթէ անոնց որովհետեւ նա տերերի Տեր եւ 

թագավորների Թագավորը, եւ նրանց, ովքեր նրա հետ են կոչվում, ընտրված, եւ 

հավատարիմ » (Հայտնություն 17: 12-14) 
Այնպես որ, մենք տեսնում ենք, թե Հին, եւ թե Նոր Կտակարաններում հայեցակարգը, որ 

կլինեն վերջ ժամանակ է երկրային թագավորությունը տասը մասերի, եւ որ Աստված կարող է 

ոչնչացնել այն եւ հաստատել Նրա արքայությունը: 

 

Եսայիան սովորեցրեց Թագավորության մասին 
 

Աստված Եսայիա է գրել այն մասին, որ առաջին մասում Աստծու Թագավորության մասին, 

Հազարամյա թագավորության հայտնի է որպես հազարամյակի, այս կերպ: 
1 Այնտեղ պիտի գան գաւազանով բխում Հեսսեի, եւ մի ճյուղ կաճի նրա արմատներից 

դուրս. 2 Տիրոջ Հոգին պիտի հանգչի անոր վրայ, Սուրբ Հոգին իմաստութեան եւ 

հանճարի հոգին, խորհրդի ու հզորությունը `Հոգին գիտելիքի եւ Տէրոջ վախով: 
3 Նրա բերկրանքով գտնվում է վախի Տիրոջ, եւ նա պետք է ոչ թե դատել ըստ աչքում իր 

աչքերը, Նոր որոշում են դատաքննության ժամանակ նրա ականջների, 4Բայց 
արդարությամբ Նա պետք է դատել աղքատներին, եւ որոշել, թե ինչպես սեփական 

կապիտալի համար հեզ երկրի վրա. Նա պետք է զարնելու երկիրը գավազանով իր 

բերանը, եւ շունչը իր շուրթերի Նա պիտի սպանի ամբարիշտներին. 5 Արդարությունը 

պետք է լինի գոտին իր մէջքին եւ հավատարմությունը գոտին էր իրան: 
6 «Գայլը պիտի բնակուի հետ գառ, ընձառյուծը պիտի պառկի երիտասարդ այծի, 

հորթի եւ առյուծի եւ գիրացրած մսացու անասուն միասին, եւ մի փոքր երեխա 

կառաջնորդի նրանց: 7 Կովը եւ արջը պիտի արածեցնել դրանց պատանիներ կը պառկի 



միասին, եւ առիւծը, յարդ պիտի ուտի, ինչպէս եզը. 8 կաթնակեր մանուկին պետք 

խաղալ կողմից -ի փոս, Եւ կրծքից կտրեցին, երեխան իր ձեռքը թող դնի է իժի ի 

դեն. 9 Նրանք չպետք է վնասել, ոչ էլ ոչնչացնել բոլոր նրանց իմ սուրբ լեռը, որովհետեւ 

երկրի վրայ պիտի լինի լի իմացության, Տիրոջ Քանի որ ջրերը ծածկում ծովը. 
10 «Եվ այդ օրը պետք է լինի արմատը Յեսսէի, որ պետք է կանգնած է որպես դրոշի 

ժողովրդի, որովհետեւ հեթանոսները պիտի փնտրենք Նրան, եւ Նրա 

սանդուղքահարթակ պետք է լինի փառավորվի» (Եսայիա 11: 1-10) 
Պատճառն այն է, որ ես անդրադարձել է սա որպես առաջին մասով կամ առաջին փուլի 

Աստծու թագավորության, այն է, որ սա մի ժամանակ, որտեղ այն պետք է լինի, ֆիզիկական 

(մինչեւ այն ժամանակ, երբ սուրբ քաղաքը, նոր Երուսաղէմը, որ կիջնէ երկինքէն, 

Հայտնություն 21) եւ կտեւի հազար տարի: Եսայիա հաստատել է ֆիզիկական առումով, այս 

փուլում, երբ նա շարունակեց հետ: 
11 Այն պետք է գան անցնեն այդ օրը, որ տէրը պիտի նշանակէ իր ձեռքը կրկին երկրորդ 

անգամ վերականգնել մնացորդին իր մարդկանց, ովքեր են մնացել, - Ից Ասորեստանի 

եւ Եգիպտացիների երկրից, եւ Քուշի, Էլամի եւ Սենաարի, - Ից Եմաթի եւ ծովի 

կղզիներում: 
12 Նա կստեղծի դրոշի համար ազգերուն, եւ պիտի հավաքվել վտարանդիներ Իսրայելի, 

եւ հավաքվում միասին ցրվել Հուդայի չորս անկյուններում երկրի. 13 նաեւ նախանձը 

Եփրեմի պիտի հեռանան, եւ թշնամիները Յուդայի պետք է լինի կտրել; Եփրեմը կը չի 

նախանձում Յուդային, եւ Յուդան չպետք անհանգստացնում Եփրեմը. 14 Բայց նրանք 

պետք է թռչել ներքեւ վրա ուսին Փղշտացիների դեպի արեւմուտք, Միասին նրանք 

պետք է թալանել ժողովրդին Արեւելքի, Նրանք պետք է պառկել իրենց ձեռքը Եդոմի եւ 

Մովաբի. Եւ ժողովուրդը Ամմոնի պետք է ենթարկվեն նրանց. 15 Տէրը պիտի կոչնչացնես 

լեզուն ծովի Եգիպտոսի; Իր հզոր քամու նա թափահարում է իր բռունցքը է գետը, եւ 

հարվածել այն յոթ հոսքերի, եւ դարձնել տղամարդկանց անցնել կոշիկները 

թրջելու: 16 Կլինի մայրուղին է մնացորդին Իր մարդկանց, ովքեր պիտի մնա 

Ասորեստանի, դա եղել է Իսրայելի օրը, որ նա եկել մինչեւ Եգիպտացիների 

երկրից: (Եսայիա 11: 11-16). 
Եսայիան նաեւ ոգեշնչվել է գրել: 

2 եղիցի անցնում է վերջին օրերին, որ լեռը Տիրոջ տունը պետք է հաստատվի գագաթին 

լեռներում, եւ պիտի բարձրանայ վերեւում բլուրներից. Եվ բոլոր ազգերը պիտի հոսի 

դրան: 3 Շատերը պիտի գա ու ասի, «Արի, գնանք մինչեւ Տիրոջ սարը, Դեպի տուն 

Աստուծոյ Յակոբայ. Նա կսովորեցնի մեզ իր ճանապարհները, եւ մենք պետք է քայլենք 

Նրա շավիղներով. «Որովհետեւ Սիոնից պիտի ելնի օրենքը, եւ Տէրոջ խօսքը, 

Երուսաղէմից. 4 Նա պետք է դատել ժողովուրդների միջեւ, եւ յանդիմանի բազում 

մարդկանց. Նրանք պետք է ծեծել սրերից մանգաղի, եւ նրանց սուիններից 

Կեռիկներ, ազգ չպետք բարձրացրու սուր ազգի, ոչ ալ պիտի նրանք սովորում 

պատերազմել այլեւս: ... 11 վեհ նայում մարդու, պիտի խոնարհի, հպարտութիւնը 

տղամարդկանց պետք է լինի խոնարհվեցին, եւ Տերը միայնակ պիտի բարձրանայ այդ 

օրը. (Եսայիա 2: 2-4,11) 



Այսպիսով, դա կլինի ուտոպիստական ժամանակ խաղաղության երկրի վրա. Ի վերջո, սա 

կլինի ընդմիշտ, Հիսուս իշխող. Հիման վրա տարբեր սուրբ գրություններում (Սաղմոս 90: 4, 92: 

1; Եսայիա 2.11; Ովսէէ 6: 2), Թալմուդը սովորեցնում սա տեւում 1000 տարի (Բաբելոնյան 

Թալմուդում: տրակտատ ատեանը Ֆոլիո 9a). 
Եսայիան էր ոգեշնչել է նաեւ գրել է հետեւյալը. 

6 Քանզի մեզ համար մանուկ ծնվեց, մեզ մի որդի տրվեց Եվ կառավարությունը կլինի 

իր ուսերի վրա: Եւ նրա անունը պիտի կոչուի Սքանչելի, Խորհրդական, Հզոր Աստված, 

Հավիտենականության Հայր, Խաղաղության Իշխան 7-ավելացման իր կառավարության եւ 

խաղաղության չի լինի վերջը, գահին Դավթի եւ ավելի Իր թագավորության, պատվիրել 

այն եւ հաստատել են այն դատողության եւ արդարության այդ ժամանակից ի վեր, 

հավիտյան Նախանձախնդրությունը Զօրութիւնների Տիրոջ կկատարի այս 

խմբին: (Եսայիա 9: 6-7) 
Ուշադրություն դարձրեք, որ Եսային ասաց, որ Հիսուսը գալիս է եւ հաստատել արքայությունը 

կառավարության. Թեեւ շատերը, ովքեր դավանում են Քրիստոսին մեջբերման այս հատվածը, 

հատկապես դեկտեմբերին, ամեն տարի, նրանք հակված են անտեսել, որ այն մարգարեանում 

է ավելի քան այն փաստը, որ Հիսուսը պետք է ծնվել. Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ 

Աստծու Թագավորությունը ունի կառավարություն օրենքների ավելի քան առարկաների, եւ 

որ Հիսուս կավարտվի դրանից:Եսայիա, Դանիել, եւ ուրիշներ կը մարգարէանային այն: 
Աստծո օրենքները են ճանապարհը սիրո (Մատթեոս 22: 37-40; Հովհաննես 15.10) եւ Աստծո 

Թագավորությունը կլինի բացառվում հիմնված այդ օրենքներով: Հետեւաբար Աստծու 

Թագավորության, չնայած, ինչպես շատերն են աշխարհում, այն տեսնելու համար, պետք է 

հիմնված սիրո. 
 

Սաղմոսները եւ ավելի 
 

Դա ոչ միայն Դանիել եւ Եսայիան, որ Աստված է գրել այն մասին, որ գալիք Աստծու 

Թագավորության: 

Եզեկիելը էր ոգեշնչել է գրել, որ նրանց ցեղերին Իսրայելի (ոչ միայն հրեաները), որոնք ցրված 

ժամանակ մեծ նեղության կլինի հավաքվել միասին հազարամյա թագավորության: 
17 Ուստի ասում են, «Այսպէս է ասում Տէր Աստուածը.« Ես կհավաքեմ քեզ դուրս 

ժողովուրդների, հավաքվում եք այն երկրներից է, որտեղ դուք արդեն ցրված, եւ ես պիտի 

տամ քեզ Իսրայէլի երկիրը: »»: 18 Եւ նրանք պիտի գնա այնտեղ, եւ նրանք պիտի խլել իր 

բոլոր գարշելի բաները, եւ իր բոլոր պղծութիւնները այնտեղ. 19 Ապա ես կտամ նրանց 

մեկ սիրտ, եւ ես պիտի դնեմ նոր ոգի նրանց ներսում եւ վերցնել քարքարոտ սիրտը 

դուրս իրենց մարմնի վրա, եւ տալ նրանց մի սիրտ մարմինին, 20 որ նրանք կարող են 

քայլել իմ կանոնադրության եւ պահել իմ դատողություններ ու կատարեք դրանք, եւ 

նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը, եւ ես պիտի լինեմ նրանց Աստուածը. 21 Բայց քանի 



որ նրանց համար, ում սրտերը հետեւել ցանկություն իրենց գարշելի բաների եւ նրանց 

գարշելի բաները, ես պիտի հատուցանեմ իրենց արարքները իրենց գլխին », - 
ասում է Տէր Աստուած. (Եզեկիէլ 11: 17-21) 

Ժառանգները ցեղերի Իսրայելի այլեւս չի ցրված, բայց չի հնազանդվել Աստծո կանոններն ու 

դադարեցնել ուտում նողկալի բաներ (Ղեւտացոց 11; Բ Օրինաց 14): 
Ուշադրություն դարձրեք, հետեւյալը, որ Պսալմս Աստծո Թագավորության մասին. 

27 Բոլոր ծայրերը աշխարհը պիտի հիշել եւ դիմել Տիրոջը, եւ բոլոր ընտանիքները 

ազգերի երկրպագեն քու առջեւդ: 28 թագավորությունը Տէր է, իսկ նա իշխում է 

ազգերի. (Սաղմոս 22: 27-28) 
6 Քո գահը, ո՜վ Աստված, այն է, յաւիտեանս յաւիտենից.  գավազան արդարության 

գավազան ձեր արքայությունում: (Սաղմոս 45: 6) 
10 Քո բոլոր գործերը պիտի օրհնեն քեզ, Տէր, եւ ձեր սուրբերը պիտի օրհնի 

Ձեզ: 11 Նրանք պիտի խօսին փառքի Քո թագավորության, եւ խոսել Ձեր իշխանության, 12-

ից դարձնել հայտնի է մարդկանց որդիներին նրա հզոր գործերի, Եվ փառահեղ 

վեհություն իր թագավորության 13 Ձեր արքայությունը հավիտենական 

թագավորությունը, եւ քո տիրապետությունը տոկայ ամբողջ սերունդների: (Սաղմոս 

145: 10-13) 

Տարբեր գրողներ Հին Կտակարանի գրել է նաեւ այն մասին, ասպեկտների թագավորության 

(օրինակ Եզեկիել 20:33, Ոբադիահ 21; Միքիա 4: 7): 
Այնպես որ, երբ Հիսուսը ուսուցանում էր ավետարանը Աստուծոյ թագաւորութեան, իր 

անմիջական հանդիսատեսը ծանոթ հիմնական հայեցակարգին: 
 

4. Արդյոք Առաքյալները ուսուցանել ավետարանը Թագավորության: 

 

Թեեւ շատերը հանդես գալ ավետարանի պարզապես մասին բարի լուրը անձի Յիսուսով, 

իրականությունն այն է, որ Հիսուսի հետեւորդները ուսուցանվում է ավետարանը, որ Աստծու 

Թագավորության: Դա է այն պատգամը, որ Հիսուսը բերեց: 
Պողոսն ուսուցանում է Աստծո արքայությունը 
Պողոս առաքյալը գրեց Աստծու Թագավորության եւ Հիսուսի: 

8 Եւ նա մտաւ ժողովարան եւ խոսեց երեք ամիս համարձակութեամբ, 

պատճառաբանելով եւ համոզում վերաբերող բաները, Աստուծոյ թագաւորութեան մէջ 

(Գործք 19: 8): 
25 Եվ իրոք, հիմա ես գիտեմ, որ դուք բոլորդ, որոնց մէջ ես շրջեցի քարոզելով Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը (Գործք 20.25). 



23 Երբ նրանք նշանակեց նրան մի օր, շատերը եկան անոր քով, իր հիւրանոցը, որին նա 

բացատրեց, եւ հանդիսավորությամբ վկայեց Աստուծոյ թագաւորութեան մասին, 

համոզէր զանոնք, փաստարկելով Յիսուսի, այնպես էլ օրենքի Մովսէսի եւ 

մարգարէներուն, առավոտից մինչեւ երեկո: ... 31 քարոզելով Աստուծոյ թագաւորութիւնը 

եւ սորվեցնելով, որոնք վերաբերում Տէր Յիսուս Քրիստոսի մասին, ամբողջ 

համարձակութեամբ, ոչ ոք չի արգելում է նրան (Գործք 28: 23,31): 
Ուշադրություն դարձրեք, որ Աստծու Թագավորությունը է ոչ միայն Յիսուսի մասին (թեեւ նա 

մի մեծ մասը), քանի որ Պողոսը նաեւ ուսուցանել Յիսուսի մասին առանձին, թե ինչ նա 

ուսուցանեց Թագավորության մասին Աստուծոյ. 
Պողոսը նաեւ այն անվանել ավետարանը Աստծո, բայց դա դեռ արքայութեան աւետարանը 

Աստուծոյ: 
9 ... մենք քարոզեցինք ձեզի Աստուծոյ աւետարանը ... 12 որ դուք պետք է ընթանաք 

Աստծուն արժանի կերպով որ կանչեց ձեզ իր թագաւորութեան եւ փառքին: (1 

Թեսաղոնիկեցիներ 2: 9,12) 
Պողոսը նաեւ այն անվանել Քրիստոսի ավետարանը (Հռովմայեցիս 1.16). «Լավ ուղերձը» 

Հիսուսի, հաղորդագրություն, որ Նա ուսուցանել է. 
Համարում է, որ դա եղել է ոչ թե պարզապես մի ավետարանը անձի մասին Հիսուս Քրիստոսի 

կամ պարզապես անհատական փրկության: Պողոսն ասաց, Քրիստոսի ավետարանը 

ներառված հնազանդվելու Հիսուսին, նրա վերադարձը, եւ Աստծո դատաստանի: 
6 ... Աստված հատուցանել նեղության նրանց, ովքեր խնդիրներ են ձեզ, 7-րդ եւ տալ ձեզ, 

ովքեր անհանգստացած են անդորրութիւն մեզի հետ, երբ Տէր Յիսուս յայտնուի 

երկինքէն, իր հզօր հրեշտակներով, 8 բոցավառ կրակով վրէժ առնելու նրանց, ովքեր չեն 

ճանաչում Աստծուն, եւ նրանք, ովքեր չեն հնազանդվում ավետարանը մեր Տէրոջ, 

Յիսուս Քրիստոսի: 9 Սրանք պիտի պատժուին յաւիտենական ոչնչացման է Տէրոջ 

ներկայութենէն, եւ նրա փառաւոր զօրութեան, 10 երբ նա գայ, այդ օրը, փառաւորուելու 

նրա սրբերը եւ պետք է հիանում շրջանում բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են, քանի որ 

մեր վկայությունը դուք հաւատացիք ձեր մէջ (2 Թեսաղոնիկեցիներ 1: 6-10): 
Նոր Կտակարանը ցույց է տալիս, որ թագավորությունը մի բան է, որ մենք պիտի ստանաք, չի 

նշանակում, որ մենք այժմ լիովին տիրապետում է այն: 
28 Մենք ստանում թագաւորութիւն մը չի կարելի ճոճել (Եբրայեցիս 12.28). 

Մենք կարող ենք հասկանալ եւ անհամբեր սպասում եմ, որ մասն է Աստծու Թագավորության 

այժմ, սակայն ամբողջությամբ չի մտել այն. 
Պաուլ, մասնավորապես, հաստատել է, որ ամբողջությամբ չի արքայութիւնը մտնել Աստուծոյ 

որպես մահկանացու մարդու, ինչպես դա տեղի է ունենում այն բանից հետո,հարության: 
50 Բայց այս եմ ասում, եղբայրներ, որ մարմին եւ արիւն չեն կրնար ժառանգել 

Աստուծոյ թագաւորութիւնը, եւ ոչ էլ ապականությունն ժառանգէ 

անապականութիւն: 51 Ահա, ես ասում եմ ձեզ մի առեղծված: Մենք չպետք է բոլորը 

քնում, բայց մենք պետք է բոլորս պետք չանգեդ - 52 մի պահ, որ առկայծում է աչքի, 

վերջին հարվածային գործիքներ: Որովհետեւ փողը պիտի հնչի, եւ մեռելները 



յարութիւն պիտի առնեն, առանց ապականութեան, ու մենք ալ պիտի փոխուինք (1 

Կորնթացիներ 15: 50-52): 
1 Այս բանն եմ վկայել ձեզ հետեւաբար, Աստուծոյ առջեւ, եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, որ 

պիտի դատէ ողջերն ու մեռելները իր երեւումին եւ թագաւորութեան (2 Տիմոթեոս 4: 1): 
Պողոսը ոչ միայն ուսուցանել է, որ, սակայն, որ Հիսուսը մատուցել Թագավորությունը Հայր 

Աստծուն: 
20 Բայց հիմա, Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, եւ արդեն եղած երախայրիքը, ովքեր 

ննջեցին: 21 Որովհետեւ, քանի մարդով եղաւ մահը, մարդով ալ եկավ մեռելների 

հարությունը 22 Որովհետեւ ինչպէս Ադամով բոլորը մեռնում են, նոյնպէս Քրիստոսով 

բոլորը պիտի կենդանանան: 23 Բայց ամեն մեկը իր կարգով Քրիստոս եղած 

երախայրիքը, այնուհետեւ նրանք, ովքեր Քրիստոսի պատկանողները, իր 

գալուստին: 24 Ապա գալիս է վախճանը, երբ նա մատուցում թագաւորութիւնը Հայր 

Աստուծմէ, երբ նա դնում է վերջացնէ այս բոլոր կանոն, ամեն իշխանություն եւ 

զօրութեամբ. 25 որովհետեւ նա պէտք է թագաւորէ, մինչեւ նա է դրել բոլոր թշնամիներին 

դնի իր ոտքերի տակ: (1 Կորնթացիներ 15: 20-25): 
Պողոսը նաեւ ուսուցանել է, որ անարդար (պատվիրանն անջատիչներ) չի ժառանգեն Աստծո 

արքայությունը: 
9 Դուք չեք գիտեր թէ անիրաւները պիտի չժառանգեն Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Չեմ 

կարող խաբել: Ոչ պոռնիկները, ոչ կռապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ 

համասեռամոլները, ոչ Սոդիմիտները, 10, ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ հարբեցողները, 

ոչ չարախոսները, ոչ էլ շորթողները պիտի ժառանգեն Աստուծոյ թագաւորութիւնը (1 

Կորնթացիներ 6: 9-10): 
19 Այժմ մարմնի գործերը ակնհայտ են, որոնք են, շնութիւն, պոռնկութիւն, պղծութիւն, 

գիջութիւն, 20 կռապաշտութիւն, կախարդութիւն, թշնամութիւն, վեճեր, ջեալոուսիես, 

պոռթկումները բարկութեան, եսասեր հավակնությունները, խռովութիւն, 

հերեսիես, 21 նախանձ, սպանութիւններ, հարբեցողություն, խրախճանքների եւ 

նման; որից ես ձեզ ասում եմ նախօրոք, ճիշտ այնպես, ինչպես որ ես նաեւ ասել է, 

ժամանակին դուք, որ նրանք, ովքեր այսպիսի բաներ չեն ժառանգել Աստծո 

արքայությունը (Գալատիանս 5: 19-21): 
5 Այս դուք գիտեք, որ ոչ մի պոռնիկ, անմաքուր, կամ ագահ, որ կռապաշտ է, ունի որեւէ 

ժառանգութիւն 
թագաւորութիւնը Քրիստոսի եւ Աստուծոյ (Եփեսացիս 5: 5): 

Աստված ունի չափանիշներին եւ պահանջում ապաշխարություն մեղքից, որպեսզի 

կարողանա մտնել Նրա արքայությունը: Պողոս Առաքյալը նախազգուշացրել է, որ ոմանք չեն 

սովորեցնում, որ: 
6 Զարմանում եմ, որ դուք վերածվում հեռու, այնքան շուտով նրան, ով կանչեց ձեզ 

Քրիստոսի շնորհով, մեկ այլ ավետարանի, 7 ինչը չէ մյուսին: բայց կան ոմանք, ովքեր 

վրդովեն ձեզ եւ ցանկանում են խեղաթիւրել Քրիստոսի աւետարանը: 8 Բայց նույնիսկ 

եթե մենք կամ երկնքից մի հրեշտակ, քարոզել որեւէ այլ ավետարանը քեզ, քան այն, ինչ 

մենք քարոզեցինք ձեզի, նզովեալ ըլլայ: 9 Երբ մենք նախկինում նշել է, այնպես որ հիմա, 



նորից եմ ասում, եթե որեւէ մեկը քարոզում ուրիշ որեւէ աւետարան, քան ձեզանից, թե 

ինչ եք ստացել, նզովեալ ըլլայ: (Գաղատացիս 1: 6-9) 
3 Բայց ես վախենում եմ, գուցէ ինչ - որ կերպ, քանի որ օձը խաբեց Եւան իր 

խորամանկութեամբ, նոյնպէս ձեր միտքերը կարող է կոռումպացված է, պարզությամբ, 

որը ի Քրիստոս. 4 Որովհետեւ, եթե նա, ով գալիս քարոզէր ուրիշ Յիսուս մը, որ մենք 

չենք քարոզած, կամ, եթե դուք ստանում մի ուրիշ ոգին, որը դուք չեք ստացել, կամ 

ուրիշ աւետարան, որը դուք չեք ընդունել, - դուք կարող եք նաեւ համակերպվել դրա 

հետ! (2 Կորնթացիներ 11: 3-4) 
Որն էր «այլ» եւ «տարբեր», ըստ էության, չի համապատասխանում իրականությանը, 

ավետարանը: 
Կեղծ ավետարանը ունի տարբեր մասերը: 
Ընդհանուր առմամբ, կեղծ ավետարանը պետք է հավատալ, որ դուք չեք պետք է հնազանդվել 

Աստծուն եւ, իրոք, ձգտում ենք ապրել ճիշտ է Իր ճանապարհով, իսկ պնդելով, իմանալ, թե 

Աստծուն (տես Մատթեոս 7: 21-23): Այն ձգտում է եսասիրաբար ուղղվածությամբ: 
Օձը խաբեց Եվային է ընկնում կեղծ ավետարանի շուրջ 6000 տարի առաջ (Ծննդոց 3) -եւ 

մարդիկ հավատում են, որ իրենք ավելի լավ գիտեն Աստծուն, եւ պետք է որոշեն, թե բարին եւ 

չարը իրենց համար: Այո, երբ Յիսուս եկաւ, նրա անունը հաճախ կցված է տարբեր կեղծ 

ավետարաններ, եւ այդ շարունակվում է եւ կշարունակի մեջ ժամանակ վերջնական նեռ. 
Այժմ վերադարձել է Պողոս առաքյալի ժամանակ, կեղծ ավետարանը, ըստ էության, Գնոստից 

/ Մյստից խառնուրդ ճշմարտության եւ սխալի. Գնոստիցս հիմնականում հավատում է, որ 

հատուկ գիտելիքներ էր, թե ինչ էր պետք է հասնել հոգեւոր խորաթափանցություն, այդ թվում 

փրկության: Գնոստիցս հակված է հավատալ, որ այն, ինչ մարմինը արել էր ոչ կոնկրետ 

հետեւանք, եւ նրանք դեմ էին հնազանդվելով Աստծուն հարցերում, ինչպիսիք են յոթերորդ 

օրը Շաբաթ. Մի այդպիսի կեղծ է առաջնորդ Սիմոն Մագուս, ով զգուշացրել է Պետրոս 

Առաքյալի (Գործք 8: 18-21): 

 

Բայց դա հեշտ չէ 
 

Նոր Կտակարանը ցույց է տալիս, որ Ֆիլիպ սովորեցրել է Աստուծոյ թագաւորութիւնը: 
5 Ապա Փիլիպպոս իջան դեպի քաղաք Սամարիայի եւ քարոզեց Քրիստոսին 

նրանց. ... 12 հաւատացին Փիլիպպոսի, որ, քանի որ նա քարոզում էր այն բաները, որոնք 

վերաբերում են Աստծո արքայությունը ... (Գործք 8: 5,12): 
Բայց Հիսուսը, Պողոսը, եւ աշակերտները սովորեցրել է, որ դա հեշտ չէ մտնել Աստծո 

արքայությունը: 
24 Եւ երբ Յիսուս տեսաւ, որ նա շատ տրտմած, ըսաւ. «Ինչքա՜ն դժուարին է նրանց 

համար, ովքեր ունեն հարստութիւն է մտնել Աստուծոյ թագաւորութիւնը 25 Աւելի հեշտ 

է, մի ուղտ է գնալ միջոցով աչքի մի ասեղ, քան մի հարուստ մարդը մտնել Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը ": 



26 Եւ նրանք, որ լսեցին, ըսին. «Ուրեմն ով կրնայ փրկուիլ»: 
27 Բայց նա ասաց. «Այն, ինչ որ անհնար է մարդկանց համար հնարավոր են Աստծո 

հետ»: (Ղուկաս 18: 24-27) 
22 «Մենք պետք է Բազում նեղությունների միջով թագավորություն մտնել 
Աստված »(Գործք 14:22): 
3 Մենք պարտավոր են միշտ գոհութիւն մատուցել Աստծուն ձեզ համար, եղբայրներ, 

քանի որ դա, էլեկտրամոնտաժային, քանի որ ձեր հաւատքը շատ կաճի անչափ, եւ 

սերը ամեն մեկը ձեզ բոլորին թեւածում դեպի միմյանց, 4 այնպես որ մենք ինքներս 

պարծենալ ձեզ թվում եկեղեցիներում Աստված ձեր համբերութեան ու հաւատքին, ձեր 

բոլոր հալածանքներուն եւ տառապանքներուն մէջ, որոնց կը հանդուրժէք, 5 որի 

բացայայտ վկայում է արդար դատաստանին Աստուծոյ, որ դուք կարող է արժանի, 

Աստուծոյ թագաւորութեան մէջ, որի համար դուք նույնպես տառապում, 6, քանի որ այն 

արդար բան Աստուծոյ հատուցանել նեղության նրանց, ովքեր փորձանքի ձեզ, 7-րդ եւ 

տալ ձեզ, ովքեր անհանգստացած են անդորրութիւն մեզի հետ, երբ Տէր Յիսուս 

յայտնուի երկինքէն, իր հզօր հրեշտակներով, (2 Տհեսսալոնիանս 1: 3-7): 
Քանի որ դժվարություններին, միայն ոմանք այժմ կանչուած, ընտրուած է այս տարիքում լինել 

դրա մի մասը (Մատթեոս 22: 1-14; 6.44; Եբրայեցիս 6: 4-6): Մյուսները կկոչվի ավելի ուշ, քանի 

որ Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ նրանք «ովքեր սխալվել ոգով կգտնեն, եւ նրանք, ովքեր 

բողոքել է կսովորեն վարդապետությունը» (Եսայիա 29:24): 

 

Պետրոսը սովորեցրեց արքայությունը 
 

Պետրոս Առաքյալը սովորեցրել է, որ թագավորությունը եղել է հավիտենական, եւ որ 

ավետարանը Աստուծոյ պետք է ջանասիրաբար հնազանդվեց կամ այնտեղ կլինի 

դատաստանը 
10 Ուստի, եղբայրներ, նույնիսկ ավելի ջանասեր, որպեսզի Ձեր կոչը եւ ընտրական 

վստահ է, եթե դուք անեք այս բաները, դուք երբեք սայթաքել, 11 որովհետեւ, այսպես 

մուտքի կմատակարարվի ձեզ ճոխութեամբ յաւիտենական թագաւորութեան մեր Տեր 

եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի (2 Պետրոս 1: 10-11): 
17 անգամ եկել է դատաստանը սկսի Աստուծոյ տան. եւ եթե այն սկսվում մեզ հետ, նախ, 

թե ինչ է լինելու վերջը, ովքեր չեն հնազանդվում Աստուծոյ աւետարանին:(1 Պետրոս 
4.17). 

 

Վերջին գրքեր Աստվածաշնչի եւ Թագավորության 

 



Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ «Աստված սեր է» (1 Հովհ. 4: 8,16) եւ Հիսուսը Աստված է 

(Հովհ. 1: 1,14) - Աստծո Թագավորությունը կունենա մի թագաւորի, որ սեր է, եւ որի օրենքները 

աջակցել սերը, ոչ թե ատում (տես Հայտնություն 22: 14-15): 
Իսկ վերջին գիրքը Աստվածաշնչի հատուկ քննարկում է Աստծո արքայությունը: 

15 Ապա Եօթներորդ հրեշտակը հնչեցուց փողը: Եւ կային հզօր ձայներ երկինքէն, որ 

կըսէր. «Թագավորությունների այս աշխարհի դարձել թագավորությունների մեր Տէրոջ 

եւ իր Օծեալին, ու նա պիտի թագավորի հավիտյանս հավիտենից»: (Յայտնութիւն 

11.15). 
Յիսուս պիտի թագաւորեն արքայութեան! Եւ Աստվածաշունչը բացահայտում նրա երկու 

վերնագրեր: 
16 Եւ նա ունի իր պատմուճանը եւ իր ազդրի գրուած անուն մը: թագավորների 

Թագավորը եւ Տերերի Տեր (Հայտնություն 19:16): 
Բայց Յիսուս միակն է, ով պիտի թագաւորեն. Ուշադրություն դարձրեք այս անցումը 

Հայտնություն: 
4 Տեսայ նաեւ գահեր, եւ նրանք նստեցին նրանց վրա, եւ վճիռը կատարվել է 

նրանց: Հետո ես տեսա հոգիները նրանց, ովքեր արդեն գլխատեց են իրենց վկա 

Յիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին, որը չէր երկրպագեցին գազանին կամ նրա պատկերը, եւ 

նա չի ստացել իր դրոշմը իրենց ճակատին կամ իրենց ձեռքում: Եվ նրանք ապրել եւ 

թագաւորեցին Քրիստոսի հետ հազար տարի. , 6 Երանելի՜ եւ սո՜ւրբ է նա, ով ունի 

մասնակցել առաջին յարութեան.  Նման երկրորդ մահը իշխանութիւն չունի, բայց 

դրանք պետք է լինեն քահանաներ Աստծու եւ Քրիստոսի, եւ պիտի թագաւորեն անոր 

հետ հազար տարի (Հայտնություն 20: 4,6): 
Ճշմարիտ քրիստոնյաները հարություն կառնեն թագավորել Քրիստոսի հետ հազար 

տարի. Քանի որ թագավորությունը կտեւի հավերժ (Հայտնություն 11.15), սակայն, որ 

թագավորում նշել է ընդամենը հազար տարի. Սա է պատճառը, որ ես անդրադարձել է ավելի 

վաղ, քանի որ առաջին փուլում Թագավորության-ֆիզիկական, հազարամյա, փուլ 

տարբերություն վերջնական, ավելի հոգեւոր, փուլ: 
Մի քանի միջոցառումներ թվարկված են գրքում հայտնության, ինչպես միջեւ տեղի ունեցած 

հազարամյա եւ վերջնական փուլերի Աստծո արքայությունում: 
7 Երբ հազար տարին աւարտի, Սատանան պիտի արձակուի իր բանտէն 8 եւ պիտի 

դուրս գալ խաբել ազգերը, որոնք գտնվում են չորս անկյուններում երկրի, Գոգը եւ 

Մագոգը, որպէսզի հաւաքէ զանոնք պատերազմելու, որոնց թիվն, ինչպես նաեւ ավազ 

ծովը. ... 11 Հետո ես տեսա մի մեծ սպիտակ գահ եւ նրան, ով նստած է այն, որուն երեսէն 

երկիրն ու երկինքը փախան: Եւ այնտեղ էր, հայտնաբերեց, ոչ մի տեղ նրանց 

համար. 12 Եվ ես տեսա մեռելները մեծ եւ փոքր, կանգնած Աստծո առաջ, եւ գրքեր 

բացվեցին. Եւ ուրիշ գիրք է բացվել, որը հանդիսանում է կեանքի գիրքն է. Եւ մահացած 

էին դատվելու ըստ իրենց գործերի, ըստ այն բաները, որոնք գրուած են գրքերի: 13 Ծովը 

տվել մահացած, ովքեր են դրանում, եւ մահն ու դժոխքը տուին մահացածների համար, 

ովքեր էին նրանց: Եւ նրանք դատվելու, յուրաքանչյուրին, ըստ իր գործերի: 14 Այն 



ժամանակ մահուան եւ դժոխքին նետուեցան կրակի լիճին: Սա երկրորդ մահն է: 15 Եւ 

որեւէ մեկը չի հայտնաբերվել գրված գրքում կյանքի նետուեցաւ կրակի լիճին 

(Հայտնություն 20: 7-8, 11-15): 
Գիրք հայտնության ցույց է տալիս, որ կլինեն ավելի ուշ փուլը, որը գալիս է այն բանից հետո, 

Հազարամյա Իշխանության եւ հետո երկրորդ մահից: 
1 Հիմա ես տեսայ նոր երկինք մը եւ նոր երկիր, որովհետեւ առաջին երկինքն ու 

առաջին երկիրը մահացել: Նաեւ չկար ծով: 2 Ապա Ես, Յովհաննէս, տեսայ սուրբ 

քաղաքը, նոր Երուսաղէմը, որ կիջնէր երկինքէն, Աստուծմէ, պատրաստված 

զարդարուած հարսի մը պէս իր ամուսնու հետ. 3 եւ ես լսեցի մի բարձր ձայն երկնքից, 

ասելով. « ահա Աստուծոյ խորանը մարդկանց հետ, եւ նա պիտի բնակվի նրանց հետ, 

եւ նրանք պիտի լինեն նրա ժողովուրդը. Աստուած ինք պիտի ըլլայ անոնց հետ, եւ 

պետք է նրանց Աստուածը. 4 եւ Աստված կսրբի ամեն արտասուք նրանց աչքերից, 

այնտեղ պետք է լինի ոչ ավելի մահը, ոչ վիշտ, ոչ էլ լաց. Այնտեղ պետք է լինի ոչ ավելի, 

ցավ, որովհետեւ առաջուան բաները անցան »: (Հայտնություն 21: 1-4) 
1 Եւ նա ցույց տվեց ինձ մի մաքուր գետի ջրի կյանքի, բիւրեղի պէս փայլուն, ելնելով գահին 

Աստծո եւ Գառի. 2 կեսերին իր փողոցում, եւ երկու կողմերում գետի էր, կյանքի ծառը, ինչը ծնեց 

տասներկու պտուղները, յուրաքանչյուր ծառ զիջելով իր պտուղները ամեն ամիս: Տերեւները 

ծառից էին ապաքինման ազգերի. 3 Եւ այնտեղ պետք է լինի ոչ ավելի, հայհոյում, բայց Աստուծոյ 

գահն է, եւ Գառնուկին պետք է լինի այն, եւ Նրա ծառաները պիտի պաշտեն զայն, 4 պիտի տեսնեն 

անոր երեսը, եւ Նրա անունը պիտի ըլլայ իրենց ճակատին վրայ: 5 այնտեղ պետք է լինի գիշեր 

չկար: Նրանք պետք է ոչ լամպի ոչ էլ լույսը արեւի, որովհետեւ Տէր Աստուած տալիս նրանց 

լույսը: Եւ նրանք պիտի թագաւորեն դարէ դար (Հայտնություն 22: 1-5) 
Ուշադրություն դարձրեք, որ այս թագավորում է, որը հետո հազար տարի է, ներառում է 

ծառայել Աստուծոյ եւ տեւում է ընդմիշտ. Սուրբ քաղաքը, որը պատրաստվել է երկնքում, 

կմեկնի երկինքն ու իջել է երկրի վրա: Սա սկիզբն է, եզրափակիչ փուլի Աստծու 

Թագավորության: Մի ժամանակ ոչ ավելի ցավը կամ տառապանքը: 
Հեզերը կժառանգեն երկիրը (Մատթեոս 5: 5), եւ բոլոր բաները, (Հայտնություն 21: 7): Երկիրն, 

այդ թվում, սուրբ քաղաք, որը կլինի այն, որ պետք է ավելի լավ, քանի որ Աստծու 

ճանապարհներն կիրականացվի: Հասկանում են, որ: 
7-ավելացման իր կառավարության եւ խաղաղության, չի լինի վերջը (Եսայիա 9: 7): 

Ակնհայտ է, որ կլինեն հետո տնտեսական աճի վերջնական փուլը Աստծու Թագավորության է 

սկսվել, քանի որ բոլորն էլ հնազանդվում են Աստծո կառավարությանը: 
Սա կլինի առավել փառավոր ժամանակը: 

9 Բայց ինչպէս գրուած է. «Աչք չէ տեսեր, ականջ չէ լսեր, ոչ ալ մտաւ սրտում մարդու 

բաների, որոնք Աստուած պատրաստած նրանց համար, ովքեր սիրում են 

Նրան»: 10 Բայց Աստուած զանոնք յայտնած է մեզի իր Հոգիով ( 1 Ցորինտհիանս 2: 9-10). 
Դա մի ժամանակ սիրո, ուրախության, եւ հավիտենական մխիթարություն: Դա կլինի 

ֆանտաստիկ ժամանակ. 
Չեք ցանկանում եք ունենալ ձեր մասնակցությունը դրան: 



 

5. դուրս գտնվող աղբյուրներից Նոր Կտակարանի ուսուցանվում  
Աստծու Թագավորությունը 

 
Արդյոք վաղ պրոֆեսորներ Քրիստոսի կարծում են, որ նրանք պետք է քարոզել ավետարանը 

բառացիորեն Աստծո արքայությունում: 
Այո: 
Տարիներ առաջ, մի դասախոսության կողմից տրված պրոֆեսոր Բարտ Եհրման - ի 

համալսարանի Հյուսիսային Կարոլինայի, նա բազմիցս, եւ ճիշտ է, ընդգծել է, որ, ի 

տարբերություն մեծ մասը դավանում քրիստոնյաներ, այսօր Հիսուսը եւ նրա վաղ 

հետեւորդները հռչակեց Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Չնայած նրան, որ Դոկտոր Եհրման 

ընդհանուր ըմբռնումը Քրիստոնեության շատ է տարբերվում, որ շարունակական եկեղեցու 

Աստծո, մենք կհամաձայնի, որ արքայութեան աւետարանը այն է, ինչ Հիսուսն Ինքն հռչակել 

եւ նրա հետեւորդները հաւատացին. Մենք նաեւ համաձայն եմ, որ շատերն պնդում էին 

քրիստոնյաներին այսօր չեն հասկանում են, որ. 

 

Ամենահին պահպանված Պոստ-Նոր Կտակարանը Ւրիտինգ և քարոզը 
Աստծու Թագավորությունը էր զգալի մասը, թե ինչ պնդում է, որ «ամենահին ամբողջական 

քրիստոնեական քարոզը, որը գոյատեւեց» (ՄՎտ Հին քրիստոնեական քարոզը: Առաքելական 

հայրերի հունարեն տեքստերի եւ անգլերեն թարգմանություններ, 2նդ եդ. Բակեր գրքեր, 

Գրանդ Րապիդս, 2004 թ., էջ 102): Այս հնագույն քրիստոնեական քարոզը պարունակում է այդ 

հայտարարությունները, դրա մասին: 
5: 5 Ավելին, դուք գիտեք, եղբայրներ, որ մեր գտնվելը աշխարհում, մարմինի աննշան է 

եւ անցողիկ, սակայն խոստումը Քրիստոսի մեծ եւ սքանչելի: հանգիստը գալիք 

թագավորության եւ հավերժական կյանքի: 
Վերը հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ թագավորությունը ոչ հիմա, բայց կգա ու պետք է 

հավերժ: Բացի այդ, այս հնագույն քարոզը նշում է. 
6: 9 Հիմա, եթե նույնիսկ նման արդարներ քանի որ դրանք չեն կարողանում միջոցով 

իրենց արդար գործերով, փրկել իրենց երեխաներին, թե ինչ հավաստիացում ունենք 

մտնելու Աստծո արքայությունը, եթե մենք չկարողանանք պահել մեր մկրտությունը 

մաքուր ու անարատ. Կամ ով է լինելու մեր փաստաբան, եթե մենք չենք հայտնաբերվել 

են սուրբ եւ արդար գործերը: 9: 6 Ուստի եկեք սիրենք զիրար, որ մենք բոլորս մտնենք 

Աստուծոյ թագաւորութեան մասին: 11: 7 Հետեւաբար, եթե մենք գիտենք, թե ինչ ճիշտ է 

Աստծո աչքում, մենք կմտնենք իր թագավորությունը եւ ստանալ խոստումները, որոնք 

" եար չի լսել, ոչ էլ աչքը չի տեսել, ոչ աչքը տեսել, ոչ էլ սիրտը մարդու պատկերացնել»: 



12: 1 Սպասենք, հետեւաբար ժամ առ ժամ է Աստծո արքայությունում սիրո եւ 

արդարության, քանի որ մենք գիտենք, թե չէ օրը Աստծո հայտնվելուց: 12: 6 Նա ասում է, 

որ իմ հօր թագաւորութիւնը պիտի գայ: 
Վերոհիշյալ հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ սերը միջոցով պատշաճ ապրելու 

համար անհրաժեշտ է, որ մենք դեռ չեն մտել Աստծո արքայությունը, եւ որ դա տեղի է 

ունենում հետո օրը Աստծո հայտնվելով, որ այն բանից հետո, Հիսուսը վերադառնում 

նորից. Այն հանդիսանում է Հոր արքայությունում եւ թագավորությունը ոչ թե պարզապես 

Յիսուս. 
Հետաքրքիրն այն է, որ ամենահին, ըստ երեւույթին, քրիստոնեական քարոզը, որ Աստված 

թույլ է տվել է գոյատեւել սովորեցնում նույն Աստծո արքայությունը, որ Նոր Կտակարանը 

ուսուցանում եւ շարունակվող Չուրչ ոֆ Գոդ այժմ դասավանդում (հնարավոր է, որ դա կարող 

է լինել, փաստացի Աստծո Եկեղեցում, բայց Իմ սահմանափակվում գիտելիքները հունարենի 

սահմանափակում իմ ունակությունը, որպեսզի ավելի վճռական հայտարարագիր): 

 

Երկրորդ դարի Եկեղեցու առաջնորդները եւ արքայութեան աւետարանը 

 
Այն պետք է նշել, որ վաղ 2-րդ դարում, որ Պապիաս, լսէ Հովհաննեսի եւ բարեկամ Պոլյցարպ եւ 

համարվում սուրբ են հռոմեական կաթոլիկ, ուսուցանում հազարամյա 

թագավորությունը. Եվսեբիոսը արձանագրել է, որ Պապիաս ուսուցանել է. 

... Կլինի մի հազարամյակ հետո, մեռելների հարության, երբ անձնական թագավորում 

Քրիստոսի կստեղծվի այս երկրի վրա: (Բեկորները Պապիաս, VI Տես նաեւ Եվսեբիոսի, 

եկեղեցու պատմություն, Գիրք 3, XXXIX, 12) 
Պապիաս ուսուցանել է, որ դա կլինի մի ժամանակ մեծ առատությամբ: 

Նմանապէս, [Նա ասել է,], որ ցորենի պետք է արտադրել տաս 
հազար ականջները, եւ որ ամեն ականջը պիտի տասը հազար ձավարեղեն, եւ 

յուրաքանչյուր հացահատիկի կբերի տասը ֆունտ հստակ, մաքուր, բարձրորակ 

ալյուր, եւ որ խնձոր, եւ սերմերը, եւ խոտ չէր արտադրում է նմանատիպ 

համամասնություններով. եւ որ բոլոր կենդանիները, սնուցել, ապա միայն 

արտադրությունների երկրի, կդառնար խաղաղարար եւ ներդաշնակ, եւ պետք է 

կատարյալ ենթարկեցնելու մարդուն »: [Վկայությունը կրում է այս բաների մասին 

գրավոր Պապիաս, հինավուրց մարդու, ով եղել է լսող Յովհաննէսի ու բարեկամ 

Պոլյցարպ, չորրորդ իր գրքերի, հինգ գրքերը կազմված նրա կողմից ...] (ֆրագմենտներ 

Պապիաս, IV) 
Գրառման-Նոր Կտակարանը նամակը Կորնթացիներին ասվում է. 

42: 1-3 Առաքյալները ստացել է Ավետարանը մեզ համար Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հիսուս 

Քրիստոսը ղրկուած է Աստծուց: Ուրեմն Քրիստոսն է, Աստծու մոտից, իսկ 

Առաքյալները են Քրիստոսի. Երկուսն էլ, հետեւաբար, գալիս է Աստծո կամքին են 

նշանակված կարգով: Ուրեմն ստացել է մեղադրանքը, եւ լիովին հավաստիացրել է 



հարության միջոցով մեր Տէրոջ, Յիսուս Քրիստոսի եւ հաստատվել է Աստծո խոսքին 

լիակատար համոզվածությամբ Սուրբ Հոգու, որ նրանք գնաց աւետարանին, որ 

Աստծու արքայութիւնը գայ. 
Պոլյցարպ Զմյուռնիայում էր վաղ քրիստոնեական առաջնորդ, ով եղել է աշակերտը 

Յովհաննէսի, վերջին օրիգինալ առաքյալների է մահանալ: Պոլյցարպ գ. 120-135 AD 

ուսուցանել է. 
Երանի՜ աղքատներին, եւ նրանք, որ հալածվում են արդարության համար 

պատճառովս, իրենցն է արքայութիւն Աստուծոյ: (Պոլյցարպ: Նամակ 

փիլիպպեցիներին, Գլուխ Բ-ն: Ֆրոմ անտե-Նիկիայի հայրերի, հատոր 1, ինչպես նաեւ 

խմբագրվել է Ալեքսանդր Րոբերտս և Ջեյմս Դոնալդսոն ամերիկյան, 1885) 
Իմանալով, ապա, որ «Աստված չէ ծաղրեցին,« մենք պէտք է ընթանաք արժանի Իր 

պատվիրանի եւ փառքով ... Որովհետեւ լավ է, որ նրանք պետք է կտրված 

ցանկութիւններուն համաձայն, որոնք աշխարհում, քանի որ «յուրաքանչյուր ւարրետհ 

դեմ չար ոգին »եւ« ոչ պոռնիկները, ոչ էլ թուլամորթ, ոչ էլ չարաշահող անձանց իրենց 

հետ մարդկության պիտի ժառանգեն Աստուծոյ թագաւորութիւնը », ոչ էլ նրանց, ովքեր 

ինչ - որ բան անհետեւողական եւ ոչ սազական: (նույն տեղում, Գլուխ) 
Եկեք ապա ծառայել Նրան վախի, եւ ամենայն ակնածանքով, ինչպէս որ ինք 

պատուիրեց մեզի, եւ քանի որ առաքյալների, ովքեր աւետարանուեցին մեզ համար, եւ 

մարգարեների, ովքեր հռչակված նախապես գալիս է Տիրոջ. (նույն տեղում, Գլուխ VI) 
Հավանել ուրիշների Նոր Կտակարանի, Պոլյցարպ ուսուցանել է, որ արդար, ոչ 

պատուիրանին ավտոմատ անջատիչներ, պիտի ժառանգեն Աստծո արքայությունը: 

Հետեւյալ էր նաեւ պնդում է, որ արդեն դասավանդվում է Պոլյցարպ: 

Եվ որ հաջորդ շաբաթ օրն ասել է նա; «Լսեցէք իմ հորդորը, սիրելի Աստծու որդիներ. 

Ես ադջուրեդ քեզ, երբ Սրբազան ներկա էին, եւ հիմա նորից կը յորդորեմ ձեզ բոլորիդ 

քայլել դեցորոուսլյ եւ արժանիորեն է Տիրոջ ճանապարհը ... Արթուն կացէք, եւ կրկին 

եղէք պատրաստ է, թող ձեր սրտերը չծանրանան, նոր պատվիրանը վերաբերող սիրով 

մեկը մյուսի հանդեպ, նրա գալուստը հանկարծ բացայայտ է որպես արագ կայծակի, 

մեծ դատաստանին կողմից կրակի, հավերժական կյանքին, Իր անմահ 

արքայությունում: Եվ բոլոր բաները, ինչ ուսուցանվում Աստծո գիտէք թէ, երբ դուք 

որոնել ներշնչված Գրությունների, քանդակել հետ գրիչով Սուրբ Հոգու ձեր սրտերում, 

որ պատվիրանները կարող բնակի ձեր մէջ անջնջելի. (Կյանքը Պոլյցարպ, Գլուխ 24. 

ՋԲ Լիղտֆոոտ, Առաքելական հայրեր, վոլ. 3.2, 1889, պպ. 488-506): 

Մելիտո է Սարդիս, ով եղել է Աստուծոյ եկեղեցին առաջնորդ, գ. 170 ԱԴ, ուսուցանել 

է.Արդարեւ օրենքի տրված է ավետարանը, հին նոր, այնպես էլ հանդես գալով միասին 

Սիոնի եւ Երուսաղէմի վրայ եւ այն պատուիրանը թողարկված շնորհով, եւ 

մուտքագրեք պատրաստի արտադրանքի, եւ Գառնուկը Որդու, եւ ոչխարները մի 

մարդու, եւ մարդը Աստուծոյ ... 
Բայց ավետարանը դարձավ բացատրությունը օրենքի եւ դրա 



կատարումը, իսկ եկեղեցին դարձավ պահեստ ճշմարտության ... 
Սա մեկն է, ով ազատեց մեզ ստրկության Ազատության, խավարից դեպի լույս մահէն 

դէպի կեանք, բռնատիրությունից մեջ հավերժական արքայությունում:(Մելիտոն. 

Խրատ Ին Զատիկը. Քառյակներ 7,40, 68 թարգմանություն Կերուխ: Ամսագիրը Ոնլինե 

աստվածաբանության. Http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Այսպիսով, Աստծու արքայութիւնը հայտնի էր ինչ - որ բան հավերժական, եւ ոչ թե 

պարզապես ներկայիս քրիստոնեական կամ կաթոլիկ եկեղեցին եւ ընդգրկված Աստծո օրենքը. 
Մեկ այլ միջնաժամկետ ուշ, երկրորդ դարի գրելու հորդորում են մարդկանց նայում է 

թագավորության: 
Ուստի, թող ոչ ոք ձեզ ավելի երկար թաքցնել, ոչ էլ նայում հետընթաց, այլ 

հոժարակամորեն մոտեցումը Ավետարանի Աստծու արքայութեան մէջ: (Հռոմեական 

Ցլեմենտ. ՃԱՆԱՉՈՒՄՆԵՐ, Գիրք X, Գլուխ XLV. Եխցերպտեդ ից անտե-Նիկիայի 

հայրերի, հատոր 8 Խմբագրվել է Ալեքսանդր Րոբերտս և Ջեյմս Դոնալդսոն ամերիկյան 

Եդիտիոն, 1886) 
Բացի այդ, իսկ դա ակնհայտորեն չի գրված է մեկ ճշմարիտ եկեղեցու, միջնաժամկետ երկրորդ 

դարի գրելու խորագրով հովիվ Հերմասը է թարգմանությամբ Դոնալդսոնը օգտագործում 

արտահայտությունը "Աստուծոյ թագաւորութիւնը" տասնչորս անգամ: 
Ճշմարիտ քրիստոնյաները, եւ նույնիսկ շատերը միայն դավանության, Քրիստոս, գիտեր մի 

բան մասին Աստծու Թագավորության երկրորդ դարում: 
Նույնիսկ կաթոլիկ եւ Արեւելյան ուղղափառ սուրբ, Իրենաեուս հասկացա, որ այն բանից 

հետո, հարության, քրիստոնյաները պետք է մուտք գործել Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է նա գրել է, գ. 180 AD: 
Որովհետեւ այդպիսին է վիճակը նրանց, ովքեր հավատացել, քանի որ դրանք 

շարունակաբար կը մնայ Սուրբ Հոգին, որը տրվել է Նրան մկրտության, եւ 

պահպանվում է ստացողի, եթե նա քայլում է ճշմարտության եւ սրբութեամբ եւ 

արդարութեամբ եւ համբերութեան. Համար, այս հոգու ունի Հարության նրանց, որ 

հավատում է, որ մարմինը ստանալով հոգին կրկին, եւ դրա հետ մեկտեղ, զօրութեամբ 

Սուրբ Հոգով, առնում եւ մտնելով Աստծո արքայությունում: (Իրենաեուս, փող., 

Եպիսկոպոս Լիոնի. Թարգմանվել է հայերենով Արմիտագե Ռոբինսոնը: ցույցի 

առաքելական քարոզի, Գլուխ 42. Ւելլս, Սոմերսետ, հոկտ 1879. Քանի որ տպագրվել է 

հասարակության խթանման Քրիստիան գիտելիքներ. ՆՅՈՒ ՅՈՐՔՈՒՄ: ՏՀԵ 

Մացմիլլան ՑՈ, 1920 թ.): 

 

Խնդիրները, որ երկրորդ եւ երրորդ դարերում 

 
Չնայած իր համատարած ընդունման, երկրորդ դարում, հակա-օրենքը հավատուրաց 

առաջնորդ անունով վեր կացաւ. Մարցիոն սովորեցրել է Օրէնքին դէմ Աստուծոյ, Շաբաթ օրը, 

եւ բառացի Աստծու Թագավորության: Չնայած նրան, որ նա դատապարտել է Պոլյցարպ եւ 
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մյուսների, նա ուներ Եկեղեցու հետ կապ Հռոմի բավականին որոշ ժամանակ, եւ թվում էր, 

պետք է ազդեցություն ունենալ այնտեղ: 
Երկրորդ եւ երրորդ դարերում, ալլեգորիստս են դառնում ստեղծվել են Ալեքսանդրիայում 

(Եգիպտոս): Շատ ալլեգորիստս տարբերություն վարդապետությունը գալիք 

թագավորության: Ուշադրություն դարձրեք մասին զեկույցը որոշ ալլեգորիստս: 
Դիոնյսիուս ծնվել է ազնիվ եւ հարուստ հեթանոսական ընտանիքի Ալեքսանդրիայի, եւ 

կրթված իրենց փիլիսոփայության. Նա թողել է հեթանոսական դպրոցներին դառնալ 

աշակերտ Օրիգենեսը, որին նա հաջողվել է պատասխանատու ցատեչետիցալ դպրոցի 

Ալեքսանդրիայի ... 
Ցլեմենտ, Օրիգենեսը, իսկ Գնոստից դպրոցի էին կոռումպացնում 

վարդապետությունները Սուրբ պատգամներից են իրենց տարօրինակ եւ 

այլաբանական մեկնաբանություններով ... Նրանք ձեռք բերել իրենց անունը » 
Ալլեգորիստս " Նեպոս հրապարակայնորեն ցոմբատեդ տհե Ալլեգորիստս, եւ 

հայտարարում, որ կլինեն մի թագավորում Քրիստոսի երկրի վրա ... 
Դիոնյսիուս հետ վիճելի հետեւորդների Նեպոս, եւ իր հաշվին ... »այնպիսի պետություն 

բաների մասին, ինչպես հիմա, գոյություն ունի Աստծո արքայությունում»: Սա առաջին 

հիշատակումը Աստուծոյ թագաւորութեան մասին առկա ներկա վիճակին 

եկեղեցիների ... 
Նեպոս սաստեց նրանց հանցանքը, ցույց տալով, որ երկնքի արքայությունը չէ 

այլաբանական է, բայց բառացի գալիս թագավորությունը մեր Տիրոջ հարության, 

յաւիտենական կեանքի ... 
Այնպես որ, գաղափարը թագավորության գալիս ներկայիս վիճակի բաների էր սա 

յղիացաւ, ծնեց է Գնոստից դպրոցում Ալլեգորիստս Եգիպտոսում, ԱԴ 200-ից 250, 

լիիրավ դար առաջ եպիսկոպոսների կայսրության եկել է դիտվում որպես 

ոցցուպանտս է գահին ... 
Ցլեմենտ բեղմնավորված գաղափարը Աստծո արքայությունում որպես պետության 

իսկական հոգեկան գիտելիքների Աստուծոյ. Օրիգենեսն սահմանել այն իբրեւ հոգեւոր 

իմաստ թաքնվում է պարզ նամակում Գրությունների: (Ւարդ, Հենրյ Դանա. 

Ավետարանը Թագավորության: Ա Թագավորություն այս աշխարհից չէ, ոչ այս 

աշխարհում, Բայց գալիս է դրախտային երկիր, այդ մեռելներէն յարութեան եւ բոլոր 

բաները վերահաստատուին Հրատարակված է Ցլախտոն, ՐԵՄՍԵՆ և Հաֆֆելֆինգեր, 

1870, պպ. 124-125): 
Այսպիսով, իսկ եպիսկոպոս Նեպոս ուսուցանեց ավետարանը արքայութեան Աստուծոյ 

ալլեգորիստս փորձել են գալ մի կեղծ, ոչ պակաս, բառացի, հասկանալու դրա:Եպիսկոպոս 

Ապոլլինարիս քան-Հիերապոլիս նաեւ փորձել է պայքարել սխալները ալլեգորիստս մասին, 

միեւնույն ժամանակ. Նրանք, ովքեր իսկապես Աստծո Եկեղեցում կանգնեց համար 

ճշմարտության բառացի Աստծու թագավորության ողջ պատմության ընթացքում. 

 

Հերբերտ Ւ. Արմստրոնգ ուսուցանեց ավետարանը Թագավորության, Պլուս 



 
20-րդ դարում, հանգուցյալ Հերբերտ Ւ. Արմստրոնգ գրել է: 

Քանի որ նրանք մերժեցին Քրիստոսի ավետարանը: , , Է, որ աշխարհը պետք է դուրս 

մղել ինչ-որ բան իր տեղում. Նրանք ստիպված են եղել հորինել կեղծ! Այնպես որ, մենք 

լսեց Աստծո արքայությունը, որի մասին խոսվում է որպես սոսկ բավականին 

պլատիտուդե - մի գեղեցիկ տրամադրությունների մարդկային սրտերում կրճատելով 

այն է եթերային, անիրական ոչինչ. Մյուսներն էլ խեղաթյուրել, որ «եկեղեցի» է 

թագավորությունը. , , Մարգարեն Դանիել, որն ապրել է 600 տարի առաջ Քրիստոսի, 

գիտեին, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը իսկական թագավորությունը մի 

Կառավարությունը իշխում բառացի մարդ է երկրի վրա: 
Այստեղ: , , Սա Աստծո բացատրությունը, թե ինչ է Աստուծոյ թագաւորութիւնը: «Եվ 

այդ օրերին այդ թագավորների ...», - դա այստեղ խոսում է տասը տոես, մաս երկաթի 

եւ մասի փխրուն կավից: Սա, ըստ կապող մարգարեությունը Դանիելի հետ 7-ին, եւ 

Հայտնություն 13-ին եւ 17-ին, նկատի է նոր ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ Եվրոպայում, 

որ այժմ ձեւավորվում. , , Ձեր աչքերի առջեւ: Րեվելատիոն 17:12 դարձնում պարզ 

մանրամասն, որ այն պետք է լինի մի միությունը տասը թագավորների կամ 

թագավորությունների (Հայտն. 17: 8) պետք է վերակենդանացնի հին Հռոմեական 

կայսրության.  
Երբ Քրիստոսը գայ, նա գալիս է որպես թագավորների Թագավոր իշխող ողջ երկիրը 

(Հայտն 19: 11-16). եւ նրա ԿԻՆԳԴՈՄ-- Աստուծոյ թագաւորութեան --սաիդ Դանիելին, 

պետք է սպառում այդ բոլոր աշխարհիկ թագավորությունները: Րեվելատիոն 11:15 

նշում է այն հետեւյալ խոսքերով. «Թագավորությունների այս աշխարհում են, դարձել 

թագավորությունների մեր Տէրոջ եւ իր Օծեալին, ու ան պիտի թագաւորէ դարէ դար ,,»: 

Սա է Աստծու արքայութիւնը. Դա վերջն ներկա կառավարությունների - Այո, եւ 

նույնիսկ ԱՄՆ-ը եւ բրիտանական ազգերի. Նրանք այնուհետեւ պետք է դառնա 

թագավորությունների - կառավարությունների - Տէր Յիսուս Քրիստոսին, ապա 

թագավորների Թագավորը ամբողջ երկրի վրա. Սա ստիպում ամբողջությամբ ՊԼԱԻՆ 

այն փաստը, որ Աստծու արքայութիւնը բառացի ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ճիշտ 

այնպես, ինչպես Խալդյան կայսրությունն էր Մեծ Բրիտանիա - ինչպէս Հռոմեական 

կայսրությունն էր Մեծ Բրիտանիա - այսպես Աստծու Թագավորությունը 

կառավարությունը: Դա այն է, որ ստանձնել կառավարությանն ազգերի աշխարհի. 

Հիսուս Քրիստոսը ծնվել է լինել ԿԻՆԳ - քանոն: 
Նույնը Հիսուս Քրիստոսը, ով քայլում է լեռներով ու հովիտներով Սուրբ հողի եւ 

Երուսաղեմի փողոցներում ավելի քան 1900 տարի առաջ է գալիս կրկին. Նա ասաց, որ 

կրկին եկել. Դրանից հետո նա խաչվեց, Աստված բարձրացրել նրան մահացած հետո 

երեք օր ու երեք գիշեր (Մատթ. 12.40; Գործք 2.32; Ես Կորնթ. 15: 3-4): Նա 

համբարձվելուց գահին Աստծո. Շտաբը կառավարության տիեզերքի (Գործք 1: 9-11 

Եբր. 1: 3; 8: 1, 10:12. Հայտն. 3.21). 
Նա հանդիսանում է «ազնվական» առակ, ով գնացել է գահին Աստծո - ի «հեռաւոր 

երկիր», - պետք է ցորոնատեդ որպես թագավորների Թագավոր է բոլոր հեթանոսների. 

Եւ ապա վերադառնալ երկրի վրա (Ղուկաս 19: 12-27 ): 



Կրկին, նա գտնվում է երկնքում, մինչեւ «ժամանակների վերահաստատուին բոլոր 

բաներում» (Գործք 3: 19-21): հայության նշանակում վերականգնման նախկին 

պետական կամ վիճակում: Այս դեպքում, վերականգնման Աստծո կառավարության 

երկրի վրա, եւ հետեւաբար, վերականգնելով համաշխարհային խաղաղության եւ 

ուտոպիստական պայմաններին: 
Ներկայ աշխարհին իրարանցման, աճող պատերազմներն ու վեճեր կլինեն 

գագաթնակետին համաշխարհային դժվարության այնքան մեծ է, որ եթե Աստված 

միջամտում, ոչ մի մարդկային մէկ մարմին պիտի փրկուէր կենդանի է (Մատթ. 

24.22). Իր հենց գագաթնակետին, երբ հապաղումը կարող է հանգեցնել պայթեցման 

ամբողջ կյանքը վրայից այս մոլորակի, Հիսուս Քրիստոսը կվերադառնա. Այս անգամ 

նա գալիս է որպես աստվածային Աստուծոյ: Նա գալիս է ամբողջ զօրութեամբ ու 

փառքով տիեզերքի իշխող Արարչի: (Մատթ. 24:30, 25:31): Նա գալիս որպես 

«թագավորների Թագավոր եւ տերերի Տերը» (Հայտն. 19.16), հաստատել 

համաշխարհային սուպեր-կառավարություն եւ բացառում է բոլոր ազգերին »հետ 

երկաթե ձողից »(Հայտն. 19.15, 12: 5):  
 
Քրիստոսն անցանկալի. 

 
Բայց արդյոք մարդկությունը բղավել ուրախութեամբ, եւ ողջունում ենք նրան 

կատաղած զմայլանք եւ ոգեւորությամբ, - նույնիսկ եկեղեցիները ավանդական 

քրիստոնեության 
Նրանք չեն! Նրանք պիտի հաւատան, քանի որ կեղծ նախարարները Սատանայի (II 

Ցոր. 11: 13-15) խաբել նրանց, որ նա է նեռ. Եկեղեցիները եւ ազգերը պիտի լինի 

զայրացած է, իր գալուստին (Հայտն 11.15 հետ 11.18), իսկ ռազմական ուժերը, ըստ 

էության, փորձում է պայքարել նրան ոչնչացնել նրան (Հայտն 17.14). 
Ազգերը պիտի զբաղվում է ցլիմացտից ճակատամարտում առաջիկա 

համաշխարհային պատերազմի ԻԻԻ հետ Ռազմաճակատում Երուսաղէմի մէջ (Զաք. 

14: 1-2) եւ ապա Քրիստոս կվերադառնա. Ի գերբնական ուժով նա կարող է «պայքարել 

այդ ժողովուրդների», որը պայքարելու նրա դեմ (հատված 3): Նա լիովին հաղթել 

նրանց (Հայտն 17.14). «Նրա ոտքերը պիտի կանգնեն այդ օրը ի լերինն Ձիթենեաց,« 

շատ կարճ հեռավորությունը դեպի արեւելք Երուսաղեմի (Զաք. 14: 4): (Արմստրոնգ 

ՀՒ: առեղծվածը դարերում, 1984 թ.)Աստվածաշունչն ասում է, որ Հիսուսը 

կվերադառնա եւ նա կհաղթի, սակայն շատերը պետք է պայքարել 
նրա դեմ (Յայտնութիւն 19.19). Շատերը կպահանջի (հիմնված թյուրիմացության 

աստվածաշնչյան մարգարեության, սակայն մասամբ այն պատճառով, որ սուտ մարգարեների 

եւ մյստիցս), որ վերադառնում Հիսուսը վերջնական Նեռը! 
Հետեւյալ է նաեւ Հերբերտ Արմստրոնգ: 

Ճշմարիտ կրոնը - Աստծո ճշմարտությունը, իրավասու է Աստծո սիրո հաղորդվել է 

Սուրբ Հոգու ... ՋՈՅ անպատմելի իմանալով Աստծուն եւ Հիսուս Քրիստոսին - 

իմանալու ճշմարտությունը, եւ ջերմությունը Աստծո աստվածային սիրո ... 



Ուսմունքները Աստծո ճշմարիտ Եկեղեցու, պարզապես նրանց «կենդանի ամէն 

խօսքով» է Սուրբ Աստվածաշնչի ... 
Տղամարդիկ պետք է վերածվի ճանապարհին «ստանալ» է ճանապարհին «տալ», - 

Աստծո ճանապարհը սիրո. 
Նոր քաղաքակրթության Այժմ հափշտակել երկիրը. (նույն) 

Նոր քաղաքակրթության է Աստծու Թագավորությունը. Հռչակելով, որ նոր 

քաղաքակրթությունը պետք է գան եւ հիմնված լինի սիրո մի մեծ մասը, թե ինչ ճշմարիտ 

արքայութեան աւետարանը, որ Հիսուսը եւ նրա հետեւորդները ուսուցանում էր նրանց 

մասին. Եւ որ մի բան է, որ մենք շարունակական եկեղեցում Աստծո քարոզել, ինչպես նաեւ. 
Հերբերտ Արմստրոնգ հասկացա, որ Հիսուսը սովորեցնում է, որ մարդկային 

հասարակությունը, 
նույնիսկ, երբ այն գտնում է, որ ցանկանում է ենթարկվել, հրաժարվել է «ճանապարհ» կյանքի, 

ճանապարհը սիրո. Գրեթե ոչ ոք կարծես թե պետք է պատշաճ կերպով ըմբռնել 

նշանակությունը, ինչ որ Յիսուս ուսուցանում էր: 

 
Փրկությունը Հիսուսի միջոցով մասն Ավետարանի 

 
Ոմանք, ովքեր կարդում այս հեռու, հավանաբար մտածել Հիսուսի մահվան եւ դերը 

փրկության: Այո, որ մի մասն է ավետարանի, որ Նոր Կտակարանը եւ Հերբերտ Ւ. 

Արմստրոնգ, այնպես էլ գրել: 
Նոր Կտակարանը ցույց է տալիս, որ ավետարանը ներառում փրկությունը Հիսուսի միջոցով: 

16 Արդարեւ ես ամօթ չեմ սեպեր ավետարանի Քրիստոսի, քանի որ ան Աստուծոյ 

զօրութիւնն փրկության բոլորի համար, ով հավատում է, նախ Հրեային, ինչպես նաեւ 

հունական (Հռովմայեցիս 1.16). 
4 Ուստի նրանք, որ ցրուած էին գնացել ամենուր քարոզելու Աստուծոյ խօսքը: 5 Ապա 

Փիլիպպոս իջան դեպի քաղաք Սամարիայի եւ քարոզեց Քրիստոսին նրանց. ...12 Բայց 

երբ հաւատացին Փիլիպպոսին, քանի որ նա քարոզում էր այն բաները, Աստուծոյ 

թագաւորութեան մէջ, եւ Հիսուս Քրիստոսի անունով, այնպես էլ տղամարդիկ եւ 

կանայք մկրտվեցին: ... 25 Այնպես որ, երբ նրանք ցուցմունք է տվել եւ խօսքը քարոզելէ 

ետք, Տէրոջ, նրանք վերադարձան Երուսաղէմ, քարոզելով ավետարանը բազմաթիվ 

գյուղերում սամարացիների: 26 հրեշտակ Տերը խոսեց Փիլիպպոսի ... 40 Փիլիպպոսը իրեն 

գտաւ Ազոտոսում: Եվ անցնելով, նա աւետարանեց բոլոր քաղաքներուն մէջ, մինչեւ որ 

հասաւ Կեսարիա: (Գործք 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 Նա քարոզեց նրանց Յիսուս եւ յարութիւնը: (Գործ. 17.18) 
30 Այն ատեն Պօղոս լման երկու տարի բնակեցաւ իր վարձած տունը, եւ ստացել է բոլոր 

նրանց, ովքեր եկել էին նրան, 31 քարոզելով Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ սորվեցնելով, 

որոնք վերաբերում Տէր Յիսուս Քրիստոսի մասին, ամբողջ համարձակութեամբ, առանց 

մեկի արգելում նրան:(Գործք 28: 30-31) 



Ուշադրություն դարձրեք, որ քարոզչական ընդգրկված Հիսուսը եւ արքայությունը: Ցավոք, 

պատշաճ ըմբռնումը ավետարանի Աստծու թագավորության հակված է անհետ կորած է 

ուսմունքների հունա-հռոմեական եկեղեցիներից: 
Ըստ էության, պետք է օգնել մեզ դառնալ մասն այդ թագավորության, Աստված սիրում է 

մարդկանց, որպեսզի 
բան, որ Նա ուղարկեց Հիսուսին մահանալու մեզ համար (Հովհ. 3: 16-17): 

 

Ավետարան Թագավորության այն է, ինչ աշխարհը պետք, բայց ... 

 
Բայց շատ համաշխարհային առաջնորդները, այդ թվում կրոնական, կարծում են, որ դա կլինի 

մարդու միջազգային համագործակցությունը, որը կբերի խաղաղություն եւ բարգավաճում, եւ 

ոչ թե Աստծո արքայությունում: Եւ մինչ նրանք ստիպված կլինեն որոշ նյութական 

հաջողությունների, որ նրանք ոչ միայն չի հաջողվի, նրանց մարդկային ջանքերը, ի վերջո, 

կբերեն Երկիր մոլորակը այն աստիճան, որ դա կլինի, որպեսզի կյանքը անկայուն, եթե 

Հիսուսը չէր վերադառնա հաստատելու իր թագավորությունը. Սա կեղծ ավետարանը: 

Շատերն աշխարհում փորձում են դնում միասին կիսամյակային կրոնական միջազգային 

ծրագիր դնելու մի նոր աշխարհակարգի կարգի 21-րդ դարում: Սա մի բան է, 

որ շարունակվող Եկեղեցին Աստծո դատապարտել, քանի որ իր գործարկումից եւ մտադիր է 

շարունակել չեղյալ հայտարարել: Քանի որ Սատանան խաբեց Եվային ընկնում մի 

տարբերակի Նրա ավետարանի շուրջ 6000 տարի առաջ (Ծննդոց 3), մարդիկ հավատում են, որ 

իրենք ավելի լավ գիտեն Աստծուն, թե ինչ կլինի, որպեսզի դրանք, եւ աշխարհն ավելի լավը: 

Ըստ Աստվածաշնչի, այն կտեւի մի համադրություն ռազմական առաջնորդի Եվրոպայում 

(կոչվում է թագավորը հյուսիսում, ինչպես նաեւ կոչ է արել գազան Հայտնություն 13: 1-10) հետ 

միասին կրոնական առաջնորդի (կոչվում է սուտ մարգարէ, ինչպես նաեւ կոչ է արել 

վերջնական Հակաքրիստոս եւ երկու եղջյուր ունեցող գազանը Հայտնություն 13: 11-17) - ից 

քաղաքի յոթ հիլզ (Հայտնություն 17: 9,18) բերել է «բաբելոնյան (Հայտնություն 17 & 18) 

համաշխարհային կարգը. Չնայած նրան, որ մարդկությունը պետք է վերադարձը Քրիստոսի 

եւ հաստատումը Իր թագավորության, շատերը աշխարհում չի ուշադրություն դարձնել այս 

հաղորդագրության 21-րդ դար, նրանք շարունակելու են հավատալ, տարբեր վարկածներ են 

Սատանայի կեղծ ավետարանի: Բայց աշխարհը պիտի ստանան վկայություն: 

Հիշեցնենք, որ Հիսուսն ուսուցանել է. 

14 Եւ այս արքայութեան աւետարանը պիտի քարոզուի ամբողջ աշխարհում, որպես 

վկա բոլոր ազգերուն, եւ այն ատեն վախճանը պիտի գայ: (Մատթէոս 24.14). 

Ուշադրություն դարձրեք, որ արքայութեան աւետարանը կհասնի աշխարհը որպես վկա, այն 

ատեն վախճանը պիտի գայ: 

Կան մի քանի պատճառներ, այս. 

Դրանցից մեկն այն է, որ Աստված ցանկանում է, որ աշխարհը պետք է լսել, ճշմարիտ 

ավետարանը մեկնարկից առաջ մեծ նեղության (որը ցույց է սկսել Մատթէոս 24.21).Այստեղից 



էլ ավետարանը հաղորդագրությունը, այնպես էլ որպես վկա, եւ նախազգուշացում (տես 

Եզեկիել 3; Ամովս 3: 7): 

Մեկ այլ այն է, որ էությունը հաղորդագրության կլինի հակասում են դիտարկումներ է աճող 

գազանին, թագավոր Հյուսիսային իշխանության հետ մեկտեղ կեղծ մարգարե, վերջնական 

նեռ. Նրանք հիմնականում խոստանում խաղաղություն մարդկային ջանքերի, սակայն դա 

կհանգեցնի մինչեւ վերջ (Մատթեոս 24.14) եւ ոչնչացման (հմմտ 1 Տհեսսալոնիանս  5: 3). 

Քանի որ նշաններով ու սուտ սքանչելիքներով դրանց հետ կապված (2 Տհեսսալոնիանս  2: 9), 

առավել աշխարհում կընտրեն հաւատան ստութեան (2 Տհեսսալոնիանս  2: 9-12) փոխարեն 

ավետարանի ուղերձը: Քանի որ ոչ պատշաճ դատապարտումները հազարամյա 

թագավորության Աստծո կողմից հռոմեական կաթոլիկներ, Արեւելյան ուղղափառ, 

Լուտհերանս եւ մյուսների, շատերը պիտի սխալ պնդում են, որ ուղերձը հազարամյա 

արքայութեան աւետարանը Աստուծոյ սուտ ավետարանը հետ կապված նեռ. 

Հավատարիմ Պհիլադելպհիան քրիստոնյաները (Հայտնություն 3: 7-13) կլինի հռչակելով 

հազարամյա արքայութեան աւետարանը, ինչպես նաեւ պատմում աշխարհին, թե ինչ որոշ 

աշխարհիկ առաջնորդները (այդ թվում գազանին եւ կեղծ մարգարեի) կլինի մինչեւ. 

Նրանք կաջակցի ասելու աշխարհին այն ուղերձը, որ հրեշը, թագավորը Հյուսիսային 

իշխանության հետ մեկտեղ կեղծ մարգարե, վերջնական նեռ, ի վերջո ոչնչացնել (հետ միասին 

մի քանիսը իրենց դաշնակիցների) ԱՄՆ-ում եւ անգլո-ազգերը Միացյալ Թագավորության , 

Կանադան, Ավստրալիան եւ Նոր Զելանդիան (Դանիել 11.39), եւ որ իրենք շուտով դրանից 

հետո ոչնչացնել արաբերեն / իսլամական համադաշնություն (Դանիել 11: տատանվում է 40-

43), ֆունկցիան, որպես գործիքների Դեմոններ (Հայտնություն 16: 13-14), եւ ի վերջո 

պայքարելու Հիսուս Քրիստոսին Վերադառնալով (Յայտնութիւն 16.14, 19: 19-

20): Հավատարիմ Պհիլադելպհիանս (Հայտնություն 3: 7-13), որը կարող է հայտարարել, որ 

հազարամյա թագավորությունը կլինի շուտով: Դա, ամենայն հավանականությամբ 

առաջացնում շատ լուսաբանում եւ նպաստել կատարման Մատթեոս 24.14: 

«Կեղծ ավետարանը 'հռչակելու համաշխարհային առաջնորդները (ամենայն 

հավանականությամբ, ինչ-որ« նոր »տիպի սկիզբ առաջնորդ Եվրոպայի հետ միասին վտանգել 

հովվապետ, որը պնդում է, ձեւ կաթոլիկության) դուր չի գալիս, որ նրանք չեն ուզում, որ 

աշխարհը պետք է իմանալ, թե ինչ են նրանք իսկապես անել (եւ կարող է նույնիսկ չեն 

հավատում, որ դա իրենք առաջին, տես Եսայիա 10: 5-7): Նրանք եւ / կամ նրանց աջակիցները 

նաեւ հավանական կեղծ սովորեցնում, որ հավատարիմ Պհիլադելպհիանս  կլինի եսպոուսինգ 

է վարդապետությունը (միլլենարիանիսմ) մի գալիք նեռ. Ինչպիսին էլ դատապարտումները, 

որ իրենք եւ / կամ նրանց հետեւորդները դարձնում դեպի Պհիլադելպհիան հավատացյալների 

ու շարունակական եկեղեցու Աստծո ձգան հալածանք (Դանիել 11: 29-35; Հայտնություն 12: 13-

15). Սա կլինի նաեւ հանգեցնել վերջնական մեկնարկից մեծ նեղության (Մատթէոս 24.21; 

Դանիէլ 11.39; տես Մատթեոս 24: 14-15; Դանիէլ 11:31), ինչպես նաեւ ժամանակ 

պաշտպանության հավատարիմ Ֆիլադելֆիայում քրիստոնյաները (Հայտնություն 3.10, 12: 14-
16): 

Տհե Բեաստ եւ սուտ մարգարէն կփորձի ուժ, տնտեսական շանտաժ, նշաններ, պառկած 

հրաշալիքների, սպանություն եւ այլ ճնշումներին (Հայտնություն 13: 10-17; 16: 14; Դանիել 7:25, 

2 Տհեսսալոնիանս  2: 9-10), ինչպես նաեւ վերահսկողություն , Քրիստոնյաները հարցնել: 



10 «Ինչպես երկար, Տէր, սուրբ եւ ճշմարիտ, մինչեւ դուք դատել, եւ վրեժխնդիր մեր 

արիւնին, ովքեր ապրել երկրի վրա». (Հայտնություն 6:10) 
Դարերի ընթացքում Աստծու ժողովուրդը զարմանում էր, «Ինչքան պետք է լինի այնքան 

ժամանակ, մինչեւ Հիսուսը վերադառնում». 
 

Թեեւ մենք չգիտենք օրը կամ ժամը, մենք ակնկալում ենք, որ Հիսուսը վերադառնալ (եւ 

Հազարամյա Թագավորությունը Աստուծոյ հաստատվում) է 21-րդ դարում հիմնված շատ 

գրություններում (օրինակ Մատթեոս 24: 4-34; Սաղմոս 90: 4; Ովսէէ 6: 2; Ղուկաս 21: 7-36; 

Եբրայեցիս 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Պետրոս 3: 3-8; 1 Տհեսսալոնիանս  5: 4), որի որոշ հատվածները 

մենք հիմա տեսնում եմ, որ կատարուի: 
Եթե Հիսուսը չի միջամտել, աշխարհը պիտի բնաջինջ ամբողջ կյանքը: 

21 Որովհետեւ ապա կլինի մեծ նեղութիւն, ինչպես, օրինակ, չի եղել, քանի որ սկզբից 

աշխարհի մինչեւ այս անգամ, ոչ, ոչ էլ պիտի լինի: 22 Եւ եթէ այդ օրերը չեն կրճատվել, ոչ 

մէկ մարմին պիտի փրկուէր. բայց ընտրեալներուն համար, հանուն այդ օրերը պիտի 

կրճատվել: (Մատթեոս 24: 21-22) 
29 տառապանքէն անմիջապէս ետք այդ օրերին արեւը պիտի խաւարի, եւ լուսինը 

պիտի չտայ իր փայլը. աստղերը պիտի իյնան երկինքէն, եւ լիազորությունները երկնքի 

զօրութիւնները պիտի շարժուեն: 30 Այնուհետեւ նշանը մարդու Որդու կհայտնվի 

երկնքում, եւ ապա բոլոր ցեղերի երկրի պիտի հեծեծեն, ու պիտի տեսնեն մարդու 

Որդին, գալիս է երկնքի ամպերի հետ, զօրութեամբ ու մեծ փառքով: 31 եւ նա պիտի 

ուղարկի իր հրեշտակներին մեծ շեփորով, ու պիտի հաւաքեն իր ընտրեալները չորս 

հովերէն, մեկ վերջ երկնքի մյուս. (Մատթեոս 24: 29-31) 
Աստծու Թագավորությունը, թե ինչ է աշխարհը պետք: 

Դեսպաններ Թագավորության 
Որն է ձեր դերը Թագավորության 
Հենց հիմա, եթե դուք են իսկական քրիստոնյա, դու պետք է դեսպան դրա 

համար: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է Պողոս Առաքյալը գրել է: 
20 Արդ, մենք դեսպաններ ենք Քրիստոսի համար, որպէս թէ Աստուած աղերսելով մեր 

միջոցով: Մենք հորդորել ձեզ Քրիստոսի անունից, պետք է հաշտվել Աստծու հետ. (2 

Կորնթացիներ 5.20). 
14 Ուստի կայնեցէք գոտեւորված ձեր իրան հետ ճշմարտության, որ դրվում է 

արդարութեան զրահը, 15 եւ երբ իբր կօշիկ անցուցած ձեր ոտքերը պատրաստման 

ավետարանի խաղաղութեան, 16 առաջին հերթին, հաշվի առնելով հաւատքին վահանը, 

որի հետ դուք կկարողանաք է հանգցնել չարի բոլոր մխացող նետերը Չարի 17 եւ առէք 

փրկութեան սաղաւարտն ու սուրը Հոգու, որը հանդիսանում է Աստծո խոսքն 

է, 18 աղոթելը միշտ ամէն աղոթքով եւ աղաչանքով Հոգիով, արթուն այդ նպատակով 

հետ բոլոր հարատեւությամբ եւ աղերսանքով, բոլոր սաինտս - 19 եւ ինձ համար, 

որպէսզի խօսք տրուի ինծի, որ ես կարող եմ բացել իմ բերանը համարձակորեն ցոյց 



առեղծվածը ավետարանի, 20 որի համար ես դեսպան մըն եմ, շղթաներով. որ դրան ես 

կարող համարձակութեամբ խօսիմ, ինչպէս պէտք է խօսիմ: (Եփեսացիս 6: 14-20) 
Ինչ է դեսպանը: Մերրիամ-Ւեբստեր ունի հետեւյալ սահմանմանը: 

1: պաշտոնական բանագնաց, հատկապես մի դիվանագիտական գործակալը 

ամենաբարձր կոչում հավատարմագրված օտարերկրյա կառավարությանը կամ 

ինքնիշխան որպես մշտական ներկայացուցիչ իր սեփական կառավարության կամ 

ինքնիշխան կամ նշանակվելու հատուկ եւ հաճախ ժամանակավոր դիվանագիտական 

հանձնարարությամբ 

2: լիազորված ներկայացուցիչը կամ սուրհանդակ 

Եթե դուք մի իսկական քրիստոնյա, որ դու պաշտոնական դեսպանորդ, Քրիստոսի 

համար: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է Պետրոս Առաքյալը գրել է: 
9 Բայց դու մի ընտրյալ սերունդ, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, իր 

սեփական հատուկ մարդիկ, որոնք դուք կարող եք հռչակում առաքինութիւնները անոր 

որ կանչեց ձեզ խաւարէն իր սքանչելի լոյսին: 10 Ով ժամանակին եղել է ոչ թե մարդիկ 

են, բայց հիմա, ժողովուրդը Աստծո, ովքեր չէին ողորմութիւն, բայց հիմա ողորմութիւն 

գտաք: (1 Պետրոս 2: 9-10) 
Որպես քրիստոնյաներ, մենք պետք է մի մասն սուրբ ազգ: 
Որ ազգը այժմ սուրբ. 
Դե, իհարկե, ոչ ոք թագավորությունների այս աշխարհում, սակայն դրանք ի վերջո կլինի մի 

մասը Քրիստոսի արքայության (Հայտնություն 11.15). Դա Աստծո ժողովուրդն է, նրա 

թագավորությունը, որ սուրբ է. 
Քանի որ դեսպանների, մենք չենք սովորաբար զբաղվել ուղղակի քաղաքականության 

ժողովուրդների այս աշխարհում: Բայց մենք պետք է ապրենք Աստծո ճանապարհը 

կյանքում: Դրանով, մենք ավելի լավ իմանալ, թե ինչու Աստծո ճանապարհներն են լավագույն, 

որպեսզի Իր արքայությունում մենք կարող ենք լինել թագավորներ եւ քահանաներ եւ 

թագավորի Քրիստոսի հետ երկրի վրա: 
5 նրան, ով սիրում է մեզ եւ լուաց մեզ մեր մեղքերէն իր սեփական 
արյան, 6 եւ կազմել մեզ թագաւորներ ու քահանաներ իր Աստուծոյ եւ Հօր, Նրան փա՜ռք 

ու զօրութի՜ւն դարէ դար ,,: Ամէն: (Հայտնություն 1: 5-6) 
10 եւ կազմել է մեզ թագաւորներ ու քահանաներ մեր Աստծուն: Եվ մենք պիտի 

թագավորի երկրի վրա: (Հայտնություն 5.10) 
Մեկը ապագան ասպեկտը, որ կլինի սովորեցնելով նրանց, ովքեր մահկանացու, ապա քայլել 

Աստծո ճանապարհներով: 
19 որովհետեւ մարդկանց թող բնակուի Սիոնում յԵրուսաղէմ. Դուք պիտի լաք ոչ 

ավելի: Նա կլինի շատ ողորմի քեզ է ձայնի ձեր. Երբ Նա լսում է այն, որ նա 

կպատասխանի ձեզ: 20 Ու թեեւ Տերը տալիս Ձեզ հացը ձախորդության եւ ջուր խմի, բայց 

ձեր ուսուցիչները չի տեղափոխվել է անկյունում այլեւս, բայց ձեր աչքերը պիտի 



տեսնեն ձեր ուսուցիչներին: 21 Ձեր ականջները պիտի լսեն մի խոսք ետեւում ձեզ, 

ասելով, «Սա է ճանապարհը, գնացէք դրանով,« երբ դուք դիմել աջ կամ, երբ դուք դիմել 

է ձախ: (Եսայիա 30: 19-21) 
Չնայած, որ մի մարգարեություն է հազարամյա թագավորության, այս տարիքում 

քրիստոնյաները պետք է պատրաստ է սովորեցնել: 
12 ..., այս անգամ, երբ դուք պետք է ուսուցիչներ (Եբրայեցիս 5.12) 
15 Հապա սրբացուցէք Տէր Աստուածը ձեր սիրտերուն մէջ, եւ միշտ պատրաստ է 

պատասխան տալ ամէն մէկուն, որ խնդրէ ձեզ պատճառ, հուսալով, որ ձեր մէջ է 

հեզութեամբ ու երկիւղածութեամբ (1 Պետրոս 3.15, KJV): 
Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ շատ ավելի հավատարիմ քրիստոնյաների կլինի, 

պարզապես մեկնարկից առաջ մեծ նեղության, հրահանգներ շատերը: 
33 Եւ նրանք, որ մարդիկ, ովքեր հասկանում պարտավոր են հանձնարարել շատերը 

(Դանիել 11.33) 
Այնպես որ, սովորում, աճում է շնորհով ու գիտելիքների (2 Պետրոս 3.18), այն է, ինչ-որ բան 

մենք պետք է անել հիմա: Մասն է ձեր դերը Աստուծոյ թագաւորութիւնը, որպեսզի 

կարողանանք սովորեցնել: Իսկ դրա համար ավելի հավատարիմ, (Հայտնություն 3: 7-13), 

քրիստոնյաների, այդ կներառի նաեւ աջակցելու կարեւոր ավետարանի վկայություն 

նախնական մեկնարկից հազարամյա թագավորության (տես Մատթեոս 24.14). 
Այն բանից հետո, Աստծու Թագավորության է ստեղծվել, ժողովուրդը Աստծո կօգտագործվի 

օգնել վերականգնել վնասված մոլորակին: 

12 Նրանք, ովքեր միջից դուք պետք է կառուցել հին ամայի տեղերը.  
Դուք պետք է բարձրացնել մինչեւ հիմքերը շատ սերունդների. Եվ դուք պիտի կոչուի 

խախտման, վերականգնող, փողոցների բնակվի: (Եսայիա 58:12) 

Այսպիսով, ժողովուրդը ապրած Աստծու Աստծո ճանապարհ է այս տարիքում այն դարձնել 

ավելի հեշտ է մարդկանց համար բնակվի քաղաքներում (եւ այլուր): Այս ընթացքում 

վերականգնման. Աշխարհը պետք է իսկապես լինի ավելի լավ վայր. Մենք պետք է 

դեսպաններ ենք Քրիստոսի համար, այնպես որ մենք կարող ենք նաեւ ծառայել է իր 

թագավորության. 

The True ավետարանի ուղերձը է փոխակերպումների 

Հիսուսն ասել է, «Եթե դուք իմ խօսքիս մէջ մնաք, դու իմ աշակերտներս կըլլաք: 32 Եւ դուք 

պետք է իմանա ճշմարտությունը, եւ այդ ճշմարտութիւնը պիտի ազատէ ձեզ» (Հովհ. 8: 31-32). 

Ճշմարտությունն իմանալը մասին աւետարանին Աստծու Թագավորությունը ազատում է մեզ 

լինելուց թակարդում կեղծ հույսով այս աշխարհում: Մենք կարող ենք համարձակորեն 

աջակցել է մի ծրագիր, որը աշխատում է Աստծո պլանը Սատանան խաբեց ամբողջ 

աշխարհին (Հայտնություն 12: 9) եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը ճշմարիտ լուծում. մենք պետք 

է կանգնել եւ պաշտպանել ճշմարտությունը (տես 18.37). 

Ավետարանի ուղերձը շատ ավելի է, քան անհատական փրկության: Բարի լուրը Աստծու 

Թագավորության պետք է փոխակերպել մեկը այս տարիքում: 

2 Եւ մի համակերպիք այս աշխարհին, հապա փոխակերպուեցէք 



նորացումն ձեր մտքում, որ դուք կարող եք ապացուցել, թե ինչ է այն, որ բարի, հաճելի 

եւ կատարեալ է Աստուծոյ կամքը: (Հռովմայեցիս 12: 2) 

Ճշմարիտ քրիստոնյաները փոխակերպվում են ծառայել Աստծուն եւ ուրիշներին: 

22 ստրուկներ, ամէն ինչում հնազանդ եղէք ձեր տէրերուն, մարմինի համեմատ, ոչ թե, 

քանի որ մարդկանց հաճո, բայց սրտի անկեղծությամբ, վախենալով Աստծուն. 23 Եւ 

այն, ինչ դուք կարող եք դա անել, դա անել սրտանց, ինչպես Տիրոջը եւ ոչ թէ մարդոց, 24 

իմանալով, որ Տիրոջից պիտի ստանաք ժառանգութեան հատուցումը, Ձեզ համար 

ծառայել Տիրոջը Քրիստոսին: (Ցոլոսսիանս 3: 22-24) 

28 Հետեւաբար, քանի որ մենք ստանում թագաւորութիւն, որը չի կարող անշարժ եկեք 

շնորհք, որով մենք կարող ենք ծառայել Աստծուն հաճելի ակնածանքով ու 

աստվածավախության: (Եբրայեցիս 12.28) 

Ճշմարիտ քրիստոնյաները այլ կերպ ապրել աշխարհից: Մենք ընդունում ենք Աստծու 

չափանիշները, վերը աշխարհի համար այն, ինչ ճիշտ է եւ սխալ: Արդար ապրենք հավատքով 

(Եբրայեցիս 10.38), քանի որ դա տեւում է հավատը է ապրել Աստծո ճանապարհը այս 

տարիքում: Քրիստոնյաները համարվում, այնքան տարբեր է աշխարհում, նրանք ապրում է, 

որ իրենց կենսակերպը էր նշված է որպես «ճանապարհը» Նոր Կտակարանում (Գործք 9: 2; 19: 

9; 24: 14,22): Աշխարհը ապրում է եսասիրաբար տակ Սատանայի տիրապետության, թե ինչ է 

կոչվել «Կայէնի ճամբայէն» (Յուդա 11). 

Ավետարան Թագավորության Աստծո ուղերձը արդարութեան, ուրախության եւ 

խաղաղության (Հռովմայեցիս 14.17). Մարգարեական բառը, ճիշտ հասկացվի, որը 

մխիթարում (տես 1 Ցորինտհիանս 14: 3; 1 Թեսաղոնիկեցիներ 4.18), հատկապես, երբ մենք 

նայում համաշխարհային քանդվել (տես Ղուկաս 21: 8-36): Ճշմարիտ քրիստոնեական կյանքի 

հանգեցնում է հոգեւոր առատության եւ ֆիզիկական օրհնությունների (Մարկոս 10: 29-30). Սա 

մաս է կազմում, թե ինչու նրանք, ովքեր ապրում են հասկացնել, որ աշխարհը պետք է 

Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Քրիստոնյաներ են դեսպաններ Աստծու Թագավորության: 

Քրիստոնյաները դնում մեր հույսը հոգեւոր, ոչ թե ֆիզիկական, թեեւ մենք ապրում ենք մի 

ֆիզիկական աշխարհում (Հռովմայեցիս 8: 5-8): Մենք ունենք «Հույս ավետարանի» 

(Կողոսացիներ 1.23): Սա մի բան է, որ վաղ քրիստոնյաները հասկանում է, որ շատերը, ովքեր 

դավանում են Հիսուսին այսօր չեն իսկապես հասկանում: 

 

6. հունա-հռոմեական եկեղեցիներ սովորեցնում Թագավորությունը 

կարեւոր է, բայց ... 

 
Հունա-հռոմեական եկեղեցիները կարծում են, որ դրանք սովորեցնում ասպեկտները Աստծու 

Թագավորության, սակայն ունեն խնդիրներ իսկապես հասկանալ, թե ինչ է այն 

իրականում կա: Օրինակ, Տհե Ցատհոլից Ենցյցլոպեդիա սովորեցնում է այս թագավորության 

մասին: 



Քրիստոսն է ... յուրաքանչյուր փուլում անոր ուսուցումին գալուստը այս 

թագավորության, իր տարբեր ասպեկտների, նրա ճշգրիտ իմաստը, ճանապարհը, որ 

դա պետք է հասնել ձեւավորել կեռ Իր դիսկուրսների, այնքան, որ նրա դիսկուրսը, որը 

կոչվում է «ավետարանը թագաւորութեան "... նրանք սկսեցին խոսել Եկեղեցու որպես« 

Աստծո արքայությունում », տես Գնդապետ, ես, 13; Ես Թեսաղ., Ii, 12; ես, 6, 9; 10, եւ 

այլն ... ապա դա նշանակում է, որ եկեղեցին որպես այդ աստվածային հաստատություն 

... (Պոպե Հ Աստծո արքայությունում: Տհե Ցատհոլից Ենցյցլոպեդիա, Վոլումե VIII. 1910 

թ.): 
Չնայած նրան, որ վերը նշված մատնանշեց «Կող, ես, 13; Ես Թեսաղ., 12; Ապոց, ես, 6, 9; v, 10, 

«եթե դուք նայեք նրանց, դուք կարող եք գտնել, որ ոչ մեկը այդ համարներից մասին ոչինչ 

ասել Եկեղեցին լինելով Աստծու Թագավորությունը. Նրանք ուսուցանում հավատացյալները 

կլինի մասն է Աստծո Արքայությունը կամ որ դա Հիսուսի 

թագավորությունը. Աստվածաշունչը զգուշացնում է, որ շատերը փոխել ավետարանը, կամ էլ 

մյուսը, մի իրականությանը չհամապատասխանող մեկը (Գալատիանս 1: 6-9):Ցավոք, տարբեր 

նրանք արդեն արել են, որ. 
Հիսուսն ուսուցանել է, «Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը. Ոչ ոք չի գալիս Հոր 

մոտ, բացառությամբ միջոցով ինձ "(Հովհ. 14: 6): Պետեր ուսուցանել է. «Նոր կա փրկություն 

որեւէ այլ, որովհետեւ չկա որեւէ այլ անուն երկնքի տակ, մարդոց մէջ տրուած, որով 

կարենանք փրկուիլ» (Գործք 4.12). Պետրոսն ասաց հրեաներին բոլորս պետք է հավատք 

ապաշխարելու եւ ընդունելու Հիսուսին է փրկվել (Գործք 2.38). 
Ի հակադրություն այս ամենի, Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը ուսուցանել է, որ աթեիստ, առանց 

Հիսուսի, կարող է փրկվել բարի գործերով: Նա նաեւ սովորեցնում է, որ հրեաները կարող 

փրկվել առանց ընդունելու Հիսուսին! Բացի այդ, նա եւ որոշ ըմբշամարտի նաեւ թվում է, 

հաշվի առնել, որ ոչ աստվածաշնչյան տարբերակը «Մարյ 'բանալին է ավետարանի, ինչպես 

նաեւ բանալին էկումենիկ եւ միջկրոնական միասնության. Ցավոք, նրանք եւ ուրիշները չեն 

հասկանում կարեւորությունը Հիսուս, եւ ճշմարիտ արքայութեան աւետարանը 

Աստուծոյ: Շատերն են խթանել կեղծ ավետարաններ. 
Շատերը ցանկանում են քայլել հայացքից եւ հավատք ունենան աշխարհում: Նոր 

Կտակարանը ուսուցանում է, որ քրիստոնյաները պետք է նայենք վերեւում: 
2 Սահմանել ձեր միտքը այն բաների վրա, վերեւում, ոչ թե երկրի վրա 

եղողները. (Ցոլոսսիանս 3: 2) 
7 Որովհետեւ մենք քայլում ենք հավատքով, ոչ թե հայացքից: (2 Ցորինտհիանս 5: 7) 

Այդուհանդերձ, Պոպե Պիուս XI հիմնականում ուսուցանել է քայլել իր աչքում իր եկեղեցին: 
... Կաթոլիկ եկեղեցին ... թագաւորութիւնը Քրիստոսի երկրի վրա: (Պիոսի ի ենցյցլիցալ 

քուաս Պրիմաս, ինչպես մեջբերվում է Կրամերը Պ Սատանի վերջնական 

ճակատամարտի. Լավ խորհուրդ Հրապարակումներ, 2002 թ., Էջ 73): 
Տհե ՑատհոլիցԲիբլե 101 կայքը պնդումները »Աստծու Թագավորությունը հիմնադրվել երկրի 

վրա Հիսուս Քրիստոսի 33 մ.թ. է, ձեւով Իր Եկեղեցու գլխավորած Պետրոսին ... կաթոլիկ 



եկեղեցու« Բայց Հազարամյա Աստծու թագավորությունը դեռ չի այստեղ, ոչ այն է, որ 

եկեղեցին Հռոմի, բայց դա կլինի երկրի վրա: 
Եկեղեցին Հռոմի սովորեցնում, որպեսզի խստորեն դեմ է շուտ-գալիք երկրային 

հազարամյակի Թագավորության Աստծո, որ դա հիմնականում միայն «դոկտրինը նեռ" նշված 

է պաշտոնական վարդապետարան է կաթոլիկ եկեղեցու 
676 նեռ խաբեության արդեն սկսում է ձեւավորել է աշխարհում ամեն անգամ 

պահանջը կատարվում է գիտակցել, պատմության մեջ, որ մեսիա հույսի մասին, որը 

կարող է լինել միայն իրականացված դուրս է պատմության միջոցով եսչատոլոգիցալ 

դատաստանին. Եկեղեցին մերժել է նույնիսկ ձեւափոխված ձեւերը այս կեղծելու 

թագավորության գալ անվան տակ միլլենարիանիսմ ... (վարդապետարան է կաթոլիկ 

եկեղեցու. Իմպրիմատուր Կարող + Ջոսեպհ կարդինալ Րատզինգեր. Դոուբլեդայ, NY 

1995 թ., Էջ 194): 
Ցավոք, նրանք, ովքեր համամիտ են, որ պետք է լուրջ խնդիր հրապարակումից Ավետարանի 

Աստծու թագավորության վերջում: Ոմանք կունենա սարսափելի դեմ ուղղված քայլերը, ովքեր 

հռչակելով այն (Դանիել 7:25, 11: 30-36): 
Սակայն, դուք կարող եք մտածել, չի բոլոր նրանց, ովքեր դավանում Յիսուս Տէրը լինի 

արքայության. Ոչ, նրանք չեն կարող լինել: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ ասաց Հիսուսը. 
21 «Ոչ ոք, ով ասում է ինձ, Տէր, Տէր" կըսէ, պիտի մտնէ երկինքի թագաւորութիւնը, 

հապա ան, որ կը գործադրէ իմ երկնաւոր Հօրս կամքը: 22 Շատերը կասեն ինձ այն օրը, 

Տէր, Տէր, են մենք ոչ մարգարեացվել Ձեր անունը, հանեմ դեւերը Ձեր անունը եւ արվում 

է շատ հրաշալիքների Ձեր անունով. 23 եւ ապա ես հայտարարում է նրանց, «Ես երբեք 

չեմ ճանչնար ձեզ. հեռացէք ինձմէ, դուք ով անօրէնութիւն գործողները». (Մատթէոս 7: 

21-23) 
Պողոս Առաքյալը նշել է «առեղծվածը անօրենության» էր »արդեն աշխատանքի» (2 

Թեսաղոնիկեցիներ 2: 7) իր ժամանակին: Այս անօրինականության նույնպես կապված է մի 

բան, որ Աստվածաշունչը զգուշացնում է վերջում ժամանակներում, որ կոչվում է " Մյստերյ, 

Մեծ Բաբելոնը» (Հայտնություն 17: 3-5): 
The "առեղծվածը անօրէնութեան,« կապված է դավանող քրիստոնյաներ, ովքեր կարծում են, 

որ իրենք չեն պետք է պահել Աստծո տասը պատվիրանը օրենքը, եւ այլն, եւ / կամ կան շատ 

ընդունելի բացառություններ այն, եւ / կամ կան ընդունելի ձեւեր ապաշխարութեան խախտել 

Աստծու օրենքը, այնպես որ նրանք կարծում են, որ ունեն մի ձեւ Աստծո օրենքի, նրանք չեն 

պահում մի ձեւ քրիստոնեության, որ Հիսուսը կամ իր առաքյալները չէր ճանաչում: 
Հունա-Հռոմեացիները նման են փարիսեցիների խախտած Աստծու պատվիրանները, բայց 

պնդում էր, նրանց ավանդույթները հանդես ընդունելի Յիսուս, դատապարտեց այդ 

մոտեցումը (Մատթեոս 15: 3-9)! Եսայիան նաեւ զգուշացրել է, որ մարդիկ, պնդելով, որ Աստծո 

անգամ ապստամբեցին դեմ իր իրավունքի (Եսայիա 30: 9): Այս ապօրինի ապստամբությունը 

մի բան է, մենք, ցավոք, տեսնում ենք, որ սա այս օրը. 
Եվս մեկ «առեղծվածը» Պարզվում է, որ եկեղեցին Հռոմի թվում է, հավատալ, որ իր 

ռազմատենչ Էկումենիկ ու միջդավանական օրակարգերը կհանգեցնի խաղաղության եւ ոչ 

աստվածաշնչյան տարբերակի Աստծու Թագավորության երկրի վրա. Աստվածաշունչ 



զգուշացնում է դեմ առաջիկա էկումենիկ միասնության, որն այն սովորեցնում կամք, մի քանի 

տարի է, լինել հաջողակ (նշում: Տհե Նեւ Ջերուսալեմ Բիբլե, կաթոլիկ-ի կողմից հաստատված, 

թարգմանություն, որը ցուցադրվում): 
4 Նրանք մինչեւ գետին խոնարհվեցին առջեւ վիշապի, քանի որ նա տվել էր գազան է իր 

հեղինակությունը. եւ նրանք մինչեւ գետին խոնարհվեցին առջեւ գազանին, ասելով. 

«Ով կարող է համեմատել է գազանին. Ով կարող է պայքարել դրա դեմ. 5 գազանը 

թույլատրվել է բերանը իր հպարտանում եւ հայհոյանք եւ լինել ակտիվ 

քառասուներկու ամիս, 6 եւ այն մոուտհեդ իր հայհոյանքներ Աստծո դեմ, իր անվան 

դիմաց, իր երկնային Վրան, եւ բոլոր նրանց, ովքեր ապաստանած կա 7 այն 

թույլատրվում է կատարել պատերազմ սրբերի եւ նվաճել դրանք, եւ հաշվի առնելով, 

ուժ է յուրաքանչյուր ցեղի, ժողովրդի, լեզվի ու ազգը, 8 եւ բոլոր մարդիկ աշխարհում 

երկրպագեն այն, այսինքն, բոլորը, ում անունը չի գրվել ներքեւ, քանի որ աշխարհի 

հիմնադրութենէն ի զոհի Գառնուկին կեանքի գիրքին: 9Թող ամեն ոք, ով կարող է լսել, 

լսել: 10 նրանց համար գերության գերությունից. նրանց համար մահվան սրով սպանել է 

սուրը. Սա է պատճառը, որ սրբերը պետք է ունենան հաստատակամությունը եւ 

հավատը: (Հայտնություն 13: 4-10, njb) 
Աստվածաշունչը զգուշացնում դեմ վերջը ժամանակի Բաբելոնի միասնության: 

1 Մեկը յոթ հրեշտակների, որոնք ունեցել են յոթ բուլս եկաւ է խոսել ինձ հետ, ու ասաց, 

«Եկ այստեղ, եւ քեզ ցույց տամ պատիժը այն մեծ պոռնիկին, ով գահ կողքին առատ են 

ջրերը, 2, ում հետ բոլոր թագաւորները են են, եւ ով հանդես է եկել ամբողջ աշխարհի 

բնակչության խմել, ինչպես նաեւ գինու իր շնության. 3 Նա ինձ տարավ հոգիով մի 

անապատ, եւ այնտեղ ես տեսա մի կին ձիավարություն մի կարմիր գազանի, որը ունէր 

եօթը գլուխ ու տասը եղջիւր եւ ուներ հայհոյական տիտղոսներ գրավոր ամբողջ 

այն. 4 կինը հագած էր ծիրանի եւ որդան կարմիր, եւ փայլատակեց ոսկով եւ 

ոսկեգործության ու մարգարիտներով, եւ նա էր անցկացնում ոսկե winecup լցված 

գարշելի կեղտ իր մարմնավաճառության, 5 Անոր ճակատին վրայ գրուած էր մի անունը, 

թաքուն անուն, «Մեծ Բաբելոն, մայր բոլոր մարմնավաճառուհիների եւ բոլոր կեղտոտ 

գործելակերպի երկրի վրա»: 6 Ես տեսա, որ նա հարբած է եղել, հարբած է արյան 

սրբերի, եւ արյունը նահատակների Հիսուսը. եւ երբ ես տեսա նրան, ես 

լիովին: (Հայտնություն 17: 1-6, njb) 
9 «Այս կոչ է անում խորագիտութիւն. Այդ եօթը գլուխները, եօթը բլուրներ, որի վրա 

կինը նստած, 18 Եւ կինը, որ տեսար, այն մեծ քաղաքն է, որն ունի իշխանութիւն ի վերայ 

ամենայն Ռետիններ երկրի վրա »: (Հայտնություն 17: 9,18, njb) 
1 Դրանից հետո, ես տեսա մի ուրիշ հրեշտակ, որ իջնում էր երկնքից, մեծ 

իշխանությամբ իրեն տրված. երկիրը փայլեց իր փառքով: 2 Վերեւում նրա ձայնը, նա 

բղավել, «Բաբելոնը ընկել, Մեծ Բաբելոնը ընկել, եւ դարձել է որջ դեւերի ու կացարան է 

ամէն անմաքուր ոգու եւ կեղտոտ, զզվելի թռչունի: 3 Բոլոր ազգերը խմել խոր գինու իր 

մարմնավաճառության. ամեն թագավորը երկրի վրա արդեն իրեն նրա հետ, եւ ամեն 

վաճառական աճել հարուստ է իր. '4 Եվս մեկ ձայնը երկնքից. Ես լսել եմ, որ դա 

ասում, «դուրս գալ, իմ ժողովուրդ, հեռու նրան, այնպես որ դուք չեք կիսում է իր 



հանցագործությունների եւ ունեն նույն պատուհասներ է կրել. 5 Նրա մեղքերը հասել է 

մինչեւ երկինք, եւ Աստուած, ունի իր հանցագործությունները մտքում : բուժել նրան, 

քանի որ նա ունի բուժվել ուրիշներին. 6 նա պետք է վճարվի կրկնակի գումարը նա 

բռնագանձեց: Նա պետք է ունենալ մի կրկնակի ուժեղ բաժակ իր սեփական 

խառնուրդի 7Ամեն մեկը իր պոմպեր եւ պետք է համապատասխանում է 

խոշտանգումների կամ հոգեվարքի. Ես նշանակվեց թագուհի, նա կարծում է, Ես ոչ մի 

այրի, եւ երբեք չի իմանա, թե վշտին: 8 Որովհետեւ է, որ մի օր, որ պատուհասները 

կընկնի նրան: հիվանդություն, սուգ եւ սով. Նա կարող է այրել են գետնին: Տէր 

Աստուած, ով դատապարտել է նրան հզօր. '9' Գոյություն կլինի սուգ եւ լաց է լինում նրա 

համար, ըստ թագավորների երկրի որոնք պոռնկանում են իրենց հետ, եւ անցկացվող 

orgies նրա հետ: Նրանք տեսնում են ծուխը, քանի որ նա այրում, (Հայտնություն 18: 1-9, 

njb) 
Ի Զաքարիայի, Աստվածաշունչը զգուշացնում է գալիք Բաբելոնի, եւ ցույց է տալիս, որ 

պատշաճ միասնությունը տեղի չի ունենա, քանի դեռ այն բանից հետո, Հիսուսը 

վերադառնում: 
10 Նայիր դուրս! Ուշադրություն դարձնել! Փախչել երկրից հյուսիս - Յահւեհ դեցլարես - 

համար ես ցրված Ձեզ չորս հողմերը - հայտարարում. 11 Նայիր դուրս!Դարձրեք ձեր 

փախուստը, Սիոնի, հիմա ապրում է դստեր Բաբելոնի! 
12 Տէրն սա կասի, քանի որ Փառք հանձնարարել ինձ մոտ այն ազգերի, որոնք թալանել 

են ձեզ, «Ով որ դիպչի քեզ անդրադառնում խնձոր իմ աչքով: 13 Հիմա նայենք, ես պետք է 

ալիք իմ ձեռքը նրանց, եւ նրանք պետք է թալանել նրանց կողմից, ում նրանք. Ապա 

դուք կարող եք իմանալ, թե որ Տէրն ղրկեց զիս: 14 Sing, ուրախանում, դուստր Սիոնի, 

հիմա ես գալիս եմ ապրել Ձեզմէ - հայտարարում 15 Եւ այդ օրը շատ ազգեր պիտի 

դարձի Տիրոջը. Այո, նրանք կդառնան նրա ժողովուրդը, եւ նրանք կապրեն շրջանում 

ձեզ. Ապա դուք կարող եք իմանալ, թե որ Տէրն ղրկեց զիս քեզ 16 Տէրը պիտի տիրելու 

Յուդայի, նրա մասնաբաժնի Սուրբ Երկրում, եւ կրկին կատարել Երուսաղէմը իր 

ընտրությունը: (Զաքարիա 2: 10-16, njb, գրառում կատարեց KJV / NKJV տարբերակների 

հատվածներ են թվարկված են որպես Զաքարիա 2: 6-12) 
Էկումենիկ եւ միջդավանական շարժումները, որ Միավորված ազգերի կազմակերպության, 

Վատիկանը, բողոքականներից շատերն եւ Արեւելյան Ուղղափառ ղեկավարները խթանող 

հստակ դատապարտել են Աստվածաշնչի եւ չպետք է խրախուսվի: Հիսուսը զգուշացրեց 

նորերը պնդում են հետեւել Նրան, ով կարող է «մոլորեցնեն շատերը» (Մատթեոս 24: 4-

5): Շատ բան Սիւնոդոս կապված է «սպիտակ ձիավորը» հայտնության 6: 1-2 (ով չի Հիսուս) ու 

պոռնիկ Հայտնություն 17: 
Հավանել Զաքարիայի, Պողոս Առաքյալը նաեւ ուսուցանել է, որ ճիշտ է միասնությունը 

հավատքի չէր լինի, մինչեւ Հիսուսը վերադառնում: 
13 մինչեւ որ մենք բոլորս հասնենք միասնության հավատի եւ գիտելիքների Աստծո 

Որդու եւ ձեւավորել կատարեալ մարդ է, լիովին հասուն հետ ֆուլլնեսս Քրիստոսի 

ինքն իրեն. (Եփեսացիս 4.13, njb) 



Նրանք, ովքեր հավատում են, որ այս միասնությունը գալիս նախքան Հիսուսի վերադարձի 

սխալ են: Իրականում, երբ Հիսուսը վերադառնում, նա պետք է ոչնչացնել միասնությունը 

ազգերի, որոնք կհամախմբվեն նրա դեմ: 
11:15 Ապա Եօթներորդ հրեշտակը հնչեցուց փողը, ու ձայներ կարող է լսել գոռում է 

երկնքում, կանչում, «թագավորությունը աշխարհի դարձել թագավորությունը մեր 

Տիրոջ եւ իր Օծեալին, ու ան պիտի թագաւորէ դարէ դար ,,»: 16 քսանչորս երէցները, գահ 

է Աստծո ներկայության մեջ, մինչեւ գետին խոնարհվեցին եւ անդրադարձել գետնին 

իրենց ճակատներին Աստծուն երկրպագելու 17 այս խոսքերի, «Մենք քեզ 

շնորհակալություն հայտնելու, Ամենակարող Տէր Աստուած, Նա, ով է, Նա, ով էր, 

ստանձնելու համար քո մեծ զորությամբ եւ սկսում ձեր իշխանությունն. 18 ազգերը էին 

աղմուկ եւ այժմ ժամանակն է, որ ձեր հատուցման, եւ մահացած է դատվելու, եւ ձեր 

ծառաներդ, մարգարէները, սուրբերուն համար, եւ նրանց համար, ովքեր վախենում են 

ձեր անունը, փոքր եւ մեծ, այնպես էլ, պետք է քաջալերվի: Ժամանակն է եկել, որպեսզի 

ոչնչացնել նրանց, ովքեր ոչնչացնում են երկիրը »: (Հայտնություն 11: 15-18, njb) 
19: 6 Եւ ես լսեցի, թե ինչ է, թվում է, ձայնը մի հսկայական ամբոխի, նման ձայնի 

օվկիանոսում կամ մեծ բղավել ամպրոպ, պատասխանելով, «Ալէլուիա՜! Օրոք մեր Տէր 

Աստուած Ամենակալ սկսվել է; , , 19 Ապա տեսայ գազանին, բոլոր թագավորների երկրի 

եւ նրանց բանակների, հավաքվել են միասին պայքարել Rider եւ նրա բանակը: 20 Բայց 

Գազանը բռնուեցաւ գերի, հետ միասին կեղծ մարգարե, ով աշխատել էր հրաշքներ է 

գազանին անունից եւ նրանց կողմից խաբել նրանց, ովքեր ընդունել բրենդինգի նշանի 

գազանին եւ նրանք, ովքեր երկրպագեցին անոր արձանը: Սրանք երկու նետվեցին ողջ 

մեջ կրակոտ լճի այրվում է ծծումբ. 21 Բոլոր մնացածը սպանվել են սուրը հավելումի, 

որը դուրս է եկել իր բերանը, եւ բոլոր թռչունները glutted իրենք անոնց 

մարմիններէն: , 20: 4 Տեսայ նաեւ գահեր, որտեղ նրանք վերցրել են իրենց մանդատները, 

իսկ նրանց վրա շնորհվել իշխանությունը տալ վճիռը: Ես տեսա հոգիները բոլոր 

նրանց, ովքեր արդեն համար գլխատուածներուն ականատեսը լինելով Հիսուսի եւ նրա 

համար, քարոզեց Աստծո խոսքը, եւ նրանք, ովքեր հրաժարվել են երկրպագել 

գազանին կամ նրա արձանը, եւ չէր ընդունում է իրենց ճակատին կամ ձեռքին, նրանք 

եկան կյանքում, եւ թագաւորեցին Քրիստոսի հետ հազար տարի. (Հայտնություն 19: 
6,19-21; 20: 4, njb) 

Ուշադրություն դարձրեք, որ Հիսուսը պետք է ոչնչացնել աշխարհի բանակներում 

միասնական նրա դեմ: Այնուհետեւ Նա եւ սուրբերը պիտի թագաւորեն: Դա այն է, երբ կլինեն 

պատշաճ միասնության հավատի: 
Ցավոք, շատերը կլսեն կեղծ նախարարների, որոնք հայտնվում լավ է, բայց ոչ, քանի որ Պողոս 

Առաքյալը նախազգուշացրել (2 Ցորինտհիանս 11: 14-15): 
Եթե ավելի շատ իսկապես հասկանալ Աստվածաշունչը եւ ավետարանը Աստծո 

Թագավորության պակաս, կռվելու Յիսուսի դէմ: 

 

7. Ինչու Աստծու Թագավորությունը. 



 
Չնայած նրան, որ մարդիկ սիրում են մտածել, որ մենք այնքան խելացի, կան 

սահմանափակումներ մեր հասկացողության, սակայն Աստծո «ըմբռնումով է անսահման» 

(Սաղմոս 147: 5): 
Դա է պատճառը, որ այն տեղի կունենա Աստծո միջամտությունը ուղղել այս մոլորակի. 
Թեեւ շատերը հավատում են Աստծուն, ճնշող մեծամասնությունը մարդկանց չեն ցանկանում 

ապրել այնպես, ինչպես Նա իսկապես ուղղորդում: Ուշադրություն դարձրեք հետեւյալը. 
8 Նա ցույց է տվել քեզ, ով մարդ, թե ինչ է բարին. Իսկ ինչ է Տերը պահանջում ձեզանից 

Բայց դա անել արդարութեամբ, ողորմութիւն սիրել, եւ խոնարհ քայլել քո Աստծու 

հետ. (Միքիա 6: 8) 
Խոնարհաբար քայլել Աստծո հետ չէ ինչ-որ բան մարդկությունը իսկապես եղել պատրաստ է 

անել. From ժամանակ Ադամի եւ Եվայի (Ծննդոց 3: 1-6), մարդիկ ընտրել են ապավինել իրենց 

եւ իրենց առաջնահերթությունները, վերը Աստծո, չնայած իր պատվիրաններին (Ելից 20: 3-17): 
Գիրք Առակաց սովորեցնում: 

5 Տիրոջն ապավինիր քո բոլոր սրտով, Եվ մի վստահիր քո սեփական 

հասկացողությանը, 6 քո բոլոր ճանապարհներումը ճանաչիր նրան, եւ նա կուղղէ քո 

ճանապարհները: 7 Մի իմաստուն ձեր սեփական աչքերով. Վախենում են Տիրոջը եւ 

հեռացիր չարից. (Առակաց 3: 5-7) 
Այդուհանդերձ, մարդկանց մեծ մասը չի իսկապես վստահում է Աստծուն բոլոր նրանց 

սրտերում, կամ սպասել նրան ուղղել իրենց քայլերը: Շատերը ասում են, որ այն, ինչ Աստված 

ուզում է, բայց չեն անում դա: Մարդկությունը արդեն խաբել է Սատանայի (Հայտնություն 12: 

9) եւ ընկել է ցանկութիւններուն համաձայն, աշխարհի եւ «հպարտությամբ կյանքի» (1 Հովհ. 

2.16). 
Հետեւաբար, շատերը եկել են իրենց սեփական կրոնական ավանդույթների եւ աշխարհիկ 

կառավարությունների, քանի որ նրանք կարծում են, որ լավ գիտեն: Սակայն, նրանք չեն (տես 

Երեմիա 10.23), ոչ էլ, առավել իսկապես ապաշխարում. 
Դա է պատճառը, որ մարդկությունն կարիք ունի Աստծու Թագավորությունը (տես Մատթեոս 
24: 21-22). 

 
Աստծո ճանապարհները իրավունքը 

 
Ճշմարտությունն այն է, որ Աստված սեր է (1 Յովհաննէս 4: 8,16) եւ Աստված չէ 

եսասեր. Աստծո օրենքները ցույց են տալիս, սերը դեպի Աստծուն եւ մեր մերձավորին (Մարկ 

12: 29-31; Հակոբոս 2: 8-11): Ուղիները են աշխարհի եսասեր եւ ավարտվում է մահվան 

(Հռովմայեցիս 8: 6): 
Ուշադրություն դարձրեք, որ Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, իրական քրիստոնյաները 

պատվիրանները: 



1 Ով հավատում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, ծնած է Աստուծմէ, եւ ով սիրում է Նրան, ով 

ծնեց նաեւ սիրում է նրան, ով ծնած Նրան: 2 Սրանով մենք գիտենք, որ մենք սիրում ենք 

Աստուծոյ զաւակները, երբ մենք սիրում ենք Աստծուն եւ պահել Նրա 

պատվիրանները 3 Քանի որ սա է Աստծո սերը, որ մենք պահենք Նրա 

պատվիրանները: Եւ Նրա պատվիրանները ծանր չեն: (1 Հովհ. 5: 1-3) 
Աստծո բոլոր «պատվիրանների են արդարութիւն» (Սաղմոս 119: 172): Նրա ճանապարհները 

մաքուր (1 Տիմոթեոս 1.15). Ցավոք, շատերը ընդունվում տարբեր ձեւերի 

«անօրինականության» եւ չեն գիտակցում, որ Հիսուսը չի գալիս են ոչնչացնել Օրէնքը կամ 

մարգարէներին, սակայն դրանք կատարելու (Մատթեոս 5.17), բացատրելով իրենց իսկական 

իմաստը եւ ընդլայնման դրանք դուրս, ինչ շատերը մտածեցի, (օրինակ, Մատթեոս 5: 21-

27): Հիսուսն ուսուցանել է, որ «ով որ եւ սորվեցնէ, անիկա մեծ պիտի կոչուի է երկնքի 

արքայության մեջ» (Մատթեոս 5.19) (ժամկետների 'Աստծո Թագավորությունը »եւ« երկնքի 

արքայությունը »են փոխանակելի): 
Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ հավատքն առանց գործերի մեռած է (Հակոբոս 

2.17). Շատերը պնդում են, որպեսզի հետեւել Հիսուսին, բայց չի իսկապես հավատում է իր 

ուսմունքներին (Մատթեոս 7: 21-23), եւ չի ընդօրինակել նրան, քանի որ նրանք պետք է (տես 1 

Կորնթացիներ 11: 1): «Մեղքը մեղք է օրենքով» (1 Հովհ. 3: 4, KJV) եւ բոլորն էլ մեղք գործեցին 

(Հռոմեացիներ 3.23): Սակայն Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ ողորմությունը պիտի յաղթէ 

դատաստանին (Հակոբոս 2.13), ինչպես Աստված իսկապես ծրագիր ունի բոլորի համար 

(հմմտ. Ղուկ. 3: 6): 
Մարդու լուծումներ, բացի Աստծո ճանապարհներով, չի աշխատում: Ի հազարամյա 

թագավորության, Հիսուսը իշխելու է «երկաթե ձողից» (Հայտնություն 19:15), եւ լավ չի 

գերակայում, քանի որ մարդիկ պետք է ապրեն Աստծո ճանապարհը. Աշխարհի բոլոր 

խնդիրները գոյություն ունեն, քանի որ հասարակություններն այս աշխարհում հրաժարվում է 

հնազանդվել Աստծուն եւ Նրա օրենքը , Պատմություն շոու մարդկությունը ի վիճակի չէ 

լուծելու խնդիրները հասարակության 
6 Արդարեւ մարմնաւոր մտածումը մահ է, իսկ հոգեւոր մտածումը, կեանք ու 

խաղաղութիւն: 7 Քանի որ մարմնաւոր մտածումը Աստուծոյ դէմ թշնամութիւն 

էորովհետեւ դա ոչ թե ենթակա Աստուծոյ Օրէնքին, ոչ էլ, իրոք, կարող է լինել: 8 Ուրեմն, 

նրանք, ովքեր այդ մարմինին չեն կրնար հաճեցնել Աստուած: (Հռովմայեցիս 8: 6-8) 
Քրիստոնյաները պետք է կենտրոնանալ հոգեւոր, եւ տրվում են Աստծո Հոգին է անել այնպես, 

որ այս տարիքում (Հռովմայեցիս 8: 9), չնայած մեր անձնական տկարութեանը: 
26 Արդարեւ դուք կը տեսնէք ձեր կոչումը, եղբայրներ, որ ոչ շատ իմաստուններ, 

մարմինի համեմատ, շատ զօրաւորներ, շատ ազնուականներ են կոչվում. 27 Բայց 

Աստուած ընտրեց յիմարները աշխարհի ամօթահար իմաստուն, եւ Աստված ունի 

ընտրվել տկարները աշխարհի ամօթահար ընէ հզօրները, 28 եւ բազային աշխարհի 

բաները, եւ այն բաները, որոնք արհամարհեցին Աստուած ընտրեց, եւ բաներ, որոնք 

չեն, պետք է բերել ոչինչ այն բաները, որոնք , 29 որպէսզի ոչ մէկ մարմին պարծենայ իր 

ներկայությամբ: 30 Բայց Նրան դուք Քրիստոս Յիսուսով, որը դարձավ մեզ համար 

իմաստութիւն Աստուծոյ եւ արդարութիւն, սրբութիւն եւ redemption- 31 որ, քանի որ այն 



գրված է, «ով որ պարծենայ, թող նրան պարծենայ Տէրոջմով »: (1 Կորնթացիներ 1: 26-

31) 
Քրիստոնյաներ են փառքի Աստծո ծրագրում: Մենք քայլում ենք հավատքով հիմա (2 

Կորնթացիներ 5: 7), նայելով վերը նշված (Կողոսացիներ 3: 2), հաւատքով (Եբրայեցիս 11: 

6): Մենք կօրհնվենք, պահելով Աստծո պատվիրանները (Հայտնություն 22:14): 
Աստվածաշունչն ասում է, որ քրիստոնյաները Հիսուսի հետ իշխելու, բայց չեմ հասկանում է, 

որ նշանակում է, որ իրական քրիստոնյաները, ըստ էության, իշխի քաղաքներում: Հիսուսն 

ուսուցանել է. 
12 «Մի ազնուական մարդ գնաց հեռու երկիր ստանալու համար, իր թագաւորութիւնը 

ստանալու եւ վերադառնալու: 13 Նա կանչեց տասը իր ծառաներին յանձնեց անոնց 

տասը մնաս, եւ ասաց նրանց.« Արդյոք բիզնեսը, մինչեւ որ ես գամ. 14 Բայց նրա 

համաքաղաքացիները ատում էին նրան, եւ պատուիրակութիւն մը ղրկեցին անոր 

ետեւէն, ըսելով. «Մենք չենք կարող այս մարդուն թագաւորէ մեր վրայ": 
15 «Եվ այսպես, այն էր, որ երբ ան վերադարձաւ, թագաւորութիւնը ստանալով, ապա 

նա հրամայեց, այդ ծառաները, որոնց տուել էր գումար, կոչվելու է նրան, որ նա կարող 

է իմանալ, թե ինչպես է 
շատ ամեն մարդ էր շահել: 16 Առաջինը եկաւ, ասելով. «Վարդապետ, քո մնասը 

վաստակել տասը մնաս բերեց»: 17 Եւ նա նրան ասաց. «Ապրես, բարի ծառայ. քանի որ 

դուք հավատարիմ էին շատ քիչ է, պետք իշխանութիւն ունեցիր տասը քաղաքների 

վրայ »: 18 Եւ երկրորդը եկավ, ասելով.« Վարդապետ, քո մնասը վաստակել հինգ 

մնաս. 19 Նմանապես, նա ասաց նրան. «Դուք ալ հինգ քաղաքի վրայ եղիր: ' (Ղուկաս 19: 

12-19). 
Եղեք հավատարիմ ավելի քիչ դուք հիմա. Քրիստոնյաները հնարավորություն կունենան 

իշխելու իրական քաղաքների, մի իսկական արքայությունում: Հիսուսն ասել է, «Իմ վարձքն 

ինձ հետ, տալ իւրաքանչիւրին ըստ իր աշխատանքի» (Հայտնություն 22:12): Աստված ծրագիր 

ունի (Հոբ 14.15) եւ մի տեղ (John 14: 2) նրանց համար, ովքեր իսկապես արձագանքել նրան 

(Հովհ. 6.44; Հայտնություն 17:14): Աստծու Թագավորությունը է իրական, եւ դուք կարող եք 

լինել մի մասը: 
Հանդիպման մեկնարկից 2016 թ.,  ամսագրում ունեցել վերնագրով հոդված է " Տհե Պուեր ոֆ 

բազմությունը», որը նշված է, որ արհեստական բանականություն եւ քրաուդսորսինգի կարող 

է լուծել «չար խնդիրների« Դիմագրավել մարդկությանը: Այդուհանդերձ, հոդվածը 

չկարողացավ հասկանալ, թե ինչ չարությունը էր, թող մենակ, թե ինչպես պետք է լուծել այն: 
Համագործակցություն, բացի հետեւելով ճշմարիտ ուղիները Աստծո, որպես դատապարտված 

է տապալման 21-րդ դարում, քանի որ դա եղել է, ետ ջրհեղեղից հետո, երբ մարդկությունը 

համագործակցել է կառուցել ձախողված Բաբելոնի աշտարակը (Ծննդոց 11: 1-9): 
Աշխարհում խնդիրները, այն վայրերում, ինչպիսին Մերձավոր Արեւելքի (չնայած սպասվող 

ժամանակավոր օգուտների, օրինակ Դանիել 9: 27 ա; 1 Տհեսսալոնիանս  5: 3), չի կարող 

լուծվել է մարդկանց մենք պետք է խաղաղություն Աստուծոյ թագաւորութեան (Հռովմայեցիս 
14: 17): 



Այն խնդիրները, միջազգային ահաբեկչության, չնայած սպասվող օգուտների, չի կարող 

լուծվել (տես Եզեկիել 21.12) կողմից խաբված է Միավորված ազգերի կազմակերպության (տես 

Հայտնություն 12: 9) - Մենք պետք է ուրախություն եւ մխիթարություն է Աստուծոյ 

թագաւորութեան: 
Խնդիրները, շրջակա միջավայրի չի լուծվի միջազգային համագործակցության, քանի որ 

աշխարհի ժողովուրդները կօգնի ոչնչացնել երկիրը (Յայտնութիւն 11.18), բայց նրանք պետք է 

լուծվում են Աստծու Թագավորության: 
Խնդիրները սեռական անմահութիւն, աբորտիոն, եւ վաճառքի մարդու մարմինը 
մասերը չի լուծվի ԱՄՆ-ի կողմից, սակայն, ըստ Աստծու Թագավորության: 
Զանգվածային պարտքը, որ ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան, եւ շատ այլ ազգեր ունեն չի լուծվի 

միջազգային միջնորդությամբ, սակայն, ի վերջո, (ավերումից հետո մեկ Ամբակում 2: 6-8) 

կողմից Աստծու Թագավորության: 
Տգիտությունը եւ MIS-կրթությունը չի կարող լուծվել ՄԱԿ-ի կողմից, մենք պետք է Աստծո 

արքայությունը: Կրոնական թշնամանքի չի իսկապես կարող լուծվել է ցանկացած էկումենիկ-

միջկրոնական շարժման համաձայնելով փրկության բացի ճշմարիտ Հիսուսի 

Աստվածաշնչից. Մեղքը խնդիրը աշխարհում եւ դրա համար մենք պետք է Հիսուսի 

զոհաբերությունը եւ նրա վերադարձի Աստծու Թագավորության: 
Անժամկետ հարցերը չի լուծվի կողմից գենետիկորեն ձեւափոխված օրգանիզմների, որոնք 

դնում մասերը աշխարհում ռիսկի սովի պատճառով պոտենցիալ մշակաբույսերի 

ձախողումների մենք պետք է Աստծո արքայությունը: 
Ժամանակակից բժշկական գիտությունը չունի բոլոր պատասխանները մարդու առողջության, 

մենք պետք է Աստծո արքայությունը: 
Զանգվածային աղքատությունը մասերում Աֆրիկայում, Ասիայում եւ այլուր, իսկ օգուտ մի 

ժամանակ մինչեւ վերջ ժամանակ 'Բաբելոնի' (տես Հայտնություն 18: 1-19), չի լուծի խնդիրը 

աղքատության, մենք պետք է Աստծո արքայությունը: 
Հազարամյա փուլը Աստծու Թագավորության բառացի թագավորությունը, որը կհաստատվի 

երկրի վրա: Այն հիմնված կլինի սիրող Աստծո օրենքներին եւ սիրառատ Աստծուն, որպես 

առաջնորդի: Սուրբերը պիտի թագաւորեն Քրիստոսի հետ հազար տարի (Հայտնություն 5.10, 

20: 4-6): Այս թագավորությունը կներառի նրանք, ովքեր իսկապես են Եկեղեցում Աստծո, բայց 

ոչ սուրբ գրությունների նշում է, որ Աստծու Թագավորությունը իրականում եկեղեցին 

(կաթոլիկ կամ այլ կերպ): Եկեղեցին Հռոմի դեմ է արտահայտվել հազարամյա ուսուցումը, իսկ 

ավելի ուշ, այն էլ ավելի զորավոր հակառակվել Աստվածաշնչի ավետարանի ուղերձը, քանի 

որ մենք ստանում ենք ավելի մոտ է ավարտին: Սա կլինի ամենայն հավանականությամբ, 

պետք է զգալի լուսաբանում, որոնք կարող են օգնել իրականացնել Մատթեոս 24.14: 
Իր վերջնական փուլում, Աստծո Թագավորությունը կներառի «Նոր Երուսաղեմը, որ իջնում էր 

երկնքից, Աստծու մոտից» (Հայտնություն 21: 2) եւ նրա աճի կլինեն, ոչ վերջը:Կլինեն ոչ ավելի 

անիրաւութիւն, ոչ ավելի 
վիշտ, եւ ոչ ավելի, մահ: 



Քարոզելով եւ հասկանալու արքայութեան աւետարանը Աստուծոյ կարեւոր թեման է 

Աստվածաշնչում. Հին Կտակարանը գրողների սովորեցրել է դրա մասին: Հիսուսը, Պողոսը, եւ 

Յովհաննէսը սովորեցրեց դրա մասին: 
Ամենահին «քրիստոնյա», Քարոզ է գոյատեւել դուրս է Նոր Կտակարանում սովորեցրեց, դրա 

մասին: Վաղ-րդ դարի քրիստոնյա առաջնորդները, նման Պոլյցարպ եւ Մելիտո, սովորեցրել է 

դրա մասին: Մենք ի շարունակական եկեղեցում Աստծո սովորեցնել այն այսօր: 
Հիշեցնենք, որ Աստծու Թագավորությունը առաջին թեման է, որ Աստվածաշունչը ցույց է 

տալիս, որ Հիսուսը քարոզում. Դա նաեւ այն, ինչ Նա քարոզեց հետո հարության, եւ դա մի բան 

է, որ քրիստոնյաները պետք է դիմեք առաջին. 
Ավետարանը ոչ միայն կյանքի ու մահվան Յիսուսով. Շեշտը ավետարանի, որ Հիսուսը եւ նրա 

հետեւորդները սովորեցրել է եղել գալուստը Աստուծոյ թագաւորութիւնը: The արքայության 

ավետարանը ներառում փրկությունը Քրիստոսի միջոցով, այլեւ ներառում ուսուցանելով 

ավարտը մարդկային կառավարությունների (Հայտնություն 11: 5): 
Հիշեք, որ Հիսուսը սովորեցրել է, որ վերջը չէր գալիս մինչեւ հետո, արքայության ավետարանը 

քարոզում է աշխարհում որպես վկայութիւն բոլոր ազգերուն (Մատթէոս 24.14). Եւ որ քարոզը 

տեղի է ունենում այժմ: 
Լավ նորությունն այն է, որ Աստծու Թագավորությունը է լուծումը խնդիրների 

մարդկությանը : Այդուհանդերձ, շատերը չեն ուզում են աջակցել դրան, ոչ էլ լսել այն, ոչ էլ 

ուզում եմ հավատալ, որ ճշմարտությունը դրա: Աստծու Թագավորությունը հավերժ է 

(Մատթեոս 6.13), իսկ «այս աշխարհն է անցնում» (1 Կորնթացիներ 7:31): 
Հռչակելով ճշմարիտ ավետարանը Աստծու թագավորության մի բան է, որ մենք 

ի շարունակական եկեղեցում Աստծո լուրջ: Մենք ձգտում ենք սովորեցնել բոլոր բաները, որ 

սովորեցնում է Աստվածաշունչը (Մատթէոս 28: 19-20), այդ թվում Աստծու Թագավորության 

(Մատթեոս 24.14). Մինչ սպասում ենք, որ թագավորությունը, մենք պետք է սովորել եւ հետեւել 

Աստծու ճանապարհները եւ մխիթարել ուրիշներին, ովքեր ցանկանում են հավատալ, 

ճշմարտությունը: 
Դուք չպետք աջակցել հռչակելու ավետարանի առաջիկա Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Արդյոք 

կարծում եք, որ ավետարանը Աստծո արքայությունում: 
 

Շարունակելով եկեղեցի Աստուծոյ 
 

ԱՄՆ-ը գրասենյակը շարունակական եկեղեցու Աստուծոյ գտնվում է: 

1036 Ւ. Գրանդ Ավենուե, Գրովեր Բեաչ, Ցալիֆորնիա, 93433 ՈՒՍԱ. 
 

Շարունակվող եկեղեցին Աստծո (CCOG) Ւեբսիտես 
 



CCOG.ASIA Այս կայքը ունի ուշադրության կենտրոնում է Ասիայի եւ 

ունի տարբեր հոդվածներ բազմաթիվ Ասիական լեզուներով, ինչպես 

նաեւ որոշ տարրեր անգլերենով: 

CCOG.IN Սա կայքը ուղղված է նրանց, հնդկական ժառանգության. 

Այն ունի նյութերը անգլերեն լեզվի եւ տարբեր հնդկական 

լեզուներով: 

CCOG.EU Սա կայքը նպատակային դեպի Եվրոպա. Այն ունի նյութերը 

բազմաթիվ եվրոպական լեզուներով: 

CCOG.NZ Սա կայքը ուղղված Նոր Զելանդիայում եւ մյուսների հետ 

բրիտանա-իջնում ֆոնի վրա: 

CCOG.ORG Սա է հիմնական կայքը շարունակական եկեղեցու 

Աստուծոյ: Այն ծառայում է ժողովրդին բոլոր մայրցամաքներում: Այն 

պարունակում է հոդվածներ, հղումներ, եւ տեսանյութեր. 

CCOGCANADA.CA Սա կայքը ուղղված նրանց, ովքեր Կանադայում: 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Սա իսպանական լեզուն 

կայքը շարունակական եկեղեցու Աստուծոյ: 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Սա է Ֆիլիպիններում կայքը 

շարունակական եկեղեցու Աստուծոյ: Այն ունի տեղեկատվություն 

անգլերեն եւ Տագալերեն: 
 

Նորություններ եւ Պատմություն կայքերը 
 

COGWRITER.COM Այս կայքը հանդիսանում է խոշոր հռչակումը 

գործիք է, եւ ունի լրատվական, վարդապետությունը, պատմական 

հոդվածներ, տեսանյութեր, եւ մարգարեական թարմացումները. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Սա շատ հեշտ է հիշել, կայքը 

հոդվածների եւ տեղեկատվության եկեղեցու պատմության մեջ: 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Սա առցանց ռադիո կայքը, որը ընդգրկում է 

նորություններ եւ աստվածաշնչյան թեմաներ. 
 

Յոուտուբե վիդեո Չաննելս համար քարոզներ և Սերմոնետտես 
 

BibleNewsProphecy ալիքը. CCOG սերմոնետտե տեսանյութեր. 



CCOGAfrica ալիքը. CCOG հաղորդագրությունները աֆրիկյան 

լեզուներով. 

CDLIDDSermones ալիքը. CCOG հաղորդագրությունները իսպանական 

լեզվով: 

ContinuingCOG ալիքը. CCOG վիդեո քարոզները:  

 
 
 
Տհե լուսանկարը ցույց է տալիս ներքեւում մի քանիսը մի քանի մնացած 
Աղյուսներ (գումարած որոշ ավելացվել ավելի ուշ) շենքի Երուսաղեմի երբեմն 
հայտնի է որպես Ցենացլե, բայց ավելի լավ է նկարագրվում է որպես Եկեղեցու 
Աստծո Երուսաղեմի արեւմտյան Հիլլ (այժմ կոչվում է Մատթ Զիոն): 

 
 
Սա ենթադրվում է եղել կայքը գուցե ամենավաղ իրական քրիստոնեական 
եկեղեցու շենքում: Մի շենք, որը Հիսուսի «արքայութեան աւետարանը Աստծո 
'կլիներ քարոզվել է: Սա մի շենք է Երուսաղեմում, որ սովորեցրել 
արքայութեան աւետարանը Աստուծոյ. 
 
 
Այդ իսկ պատճառով մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Աստծուն 
անդադար, քանի որ ... դուք, եղբայրներ, 
նմանեցաք Աստուծոյ եկեղեցիներուն, որ Հրէաստանի մէջ են Քրիստոս 
Յիսուսով. 
(1 Թեսաղոնիկեցիներ 2: 13-14) 
 
Պնդում ջերմեռանդորեն հաւատքին մէկ անգամ առաքվում սուրբերուն: 
(Հուդա 3) 
 



Նա (Յիսուս) նրանց ասաց. «Ես պետք է քարոզել Աստծու արքայութիւնը 
մյուս քաղաքներում 
նաեւ, որովհետեւ այդ նպատակի համար ես արդեն ուղարկվել »(Ղուկաս 
4.43) 
 
Հապա դուք խնդրեցէք Աստուծոյ թագաւորութիւնը, ու այդ բոլոր բաներն 
[c] պետք է ավելացվեն դուք. անել չի վախենում, փոքրիկ հօտ, որովհետեւ 
ձեր Հայրը հաճեց տալ ձեզ արքայութիւնը: (Ղուկաս 12: 31-32) 
 
Եվ սա արքայութեան աւետարանը պիտի քարոզուի ամբողջ աշխարհում, 
որպես վկա 
բոլոր ազգերը, եւ այն ատեն վախճանը պիտի գայ: (Մատթէոս 24.14). 


	1. Արդյոք մարդկությունը ունեն լուծումներ.
	Աշխարհը կանգնած է բազմաթիվ խնդիրների:
	Շատ մարդիկ են սոված. Շատ մարդիկ են ճնշված: Շատ մարդիկ բախվում աղքատության. Շատ ազգեր են լուրջ պարտք. Երեխաները, այդ թվում չծնված նորերը, դիմակայել չարաշահումները: Բազմադեղորայքակայուն հիվանդություններ վերաբերում է բազմաթիվ բժիշկներ: Խոշոր արդյունաբերա...
	Կարող է համաշխարհային առաջնորդները Ամրագրել խնդիրներն մարդկությանը.
	Շատերը կարծում.
	Նոր ՈՒնիվերսալ Օրակարգ
	Սեպտեմբերի 25-ին, 2015 թ., Հետո, հիմնական զեկույցներով ելույթը Վատիկանի Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս է, որ 193 ազգերը Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) քվեարկել է իրականացնել «17 Կայուն զարգացման նպատակներին հասնելու համար», թե ինչ ի սկզբանե համարեց նոր ...
	Նպատակ 1. Ենդ աղքատությունը իր բոլոր դրսեւորումներով ամենուր
	Նպատակ 2. Ենդ քաղց, հասնել սննդի անվտանգության եւ բարելավված սնուցում եւ խթանել կայուն գյուղատնտեսությունը
	Նպատակ 3. Ապահովել առողջ կյանքով եւ խթանել բարեկեցության համար բոլորը բոլոր տարիքի
	Նպատակ 4. Ապահովել ներառական եւ անաչառ որակյալ կրթություն եւ խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառության հնարավորությունները բոլորի համար
	Նպատակ 5. Ապահովել գենդերային հավասարությունը եւ հզորացնել է բոլոր կանանց եւ աղջիկներին
	Նպատակը 6. Ապահովել առկայությունը եւ կայուն կառավարմանը ջրի եւ սանիտարական բոլորի համար
	Նպատակ 7. Ապահովել մատչելի, հուսալի, կայուն եւ ժամանակակից էներգիայի բոլոր
	Նպատակ 8. նպաստում են կայուն, ներառական եւ կայուն տնտեսական աճ, լրիվ եւ արդյունավետ զբաղվածության եւ արժանապատիվ աշխատանք բոլորի համար
	Նպատակը 9. Կառուցել տոկուն ենթակառուցվածքների, խթանել ներառական եւ կայուն ինդուստրացում եւ խթանել նորարարությունը
	Նպատակը 10. Կրճատել անհավասարության ներսում եւ երկրների շարքում
	Նպատակը 11. Կատարել քաղաքներ եւ մարդու բնակավայրեր ներառական, անվտանգ, ճկուն եւ կայուն
	Նպատակը 12. Ապահովել կայուն սպառման եւ արտադրության նախշերով
	Նպատակը 13. ձեռնարկել հրատապ գործողություններ դիմակայելու կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը եւ դրա հետեւանքները
	Նպատակ 14. մուրաբա եւ կայուն օգտագործել օվկիանոսների, ծովերի եւ ծովային ռեսուրսների կայուն զարգացման
	Նպատակ 15. Պաշտպանել, վերականգնել եւ խթանել կայուն օգտագործման ցամաքային էկոհամակարգերի, կայուն կառավարել անտառը, Անապատացման դեմ պայքարի եւ կարճում եւ հակադարձ հողի դեգրադացիայի եւ կարճում կենսաբազմազանության կորուստը
	Նպատակ 16. նպաստել խաղաղ եւ ներառական հասարակություններ կայուն զարգացման, ապահովել մուտք դեպի արդարություն բոլորի համար, եւ կառուցել արդյունավետ, հաշվետու եւ ներառական ինստիտուտներ բոլոր մակարդակներում
	Նպատակը 17. Հզորացնել միջոցները իրականացման եւ րեվիտալիզե գլոբալ համագործակցության կայուն զարգացման
	Այս օրակարգը պետք է լիարժեք իրականացվում է 2030 թ., Եւ կոչվում է նաեւ 2030 օրակարգի կայուն զարգացման. Այն նպատակ ունի լուծելու հիվանդությունն մարդկության առջեւ ծառացած միջոցով կարգավորման, կրթության, եւ միջազգային ու միջդավանական համագործակցության. Թե...
	«Նոր ՈՒնիվերսալ Օրակարգ» կարելի է անվանել «Նոր Կաթոլիկ Օրակարգ», ինչպես դուք ասում եք "կաթոլիկ" նշանակում է «ունիվերսալ»: Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը կոչ է արել ընդունումը նոր ունիվերսալ օրակարգում »կարեւոր նշան հույսի»:
	Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը նաեւ բարձր է գնահատել միջազգային պայմանագիրը, որը կոչվում է COP21 (պաշտոնապես վերնագրված 21 Կողմերի խորհրդաժողովը է ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի Կլիմայի փոփոխության) եւ 2015 թվականի դեկտեմբերի, եւ խորհուրդ ազգերին է «ուշադիր հետ...
	Թեեւ ոչ ոք չի ցանկանում շունչ աղտոտված օդ, սոված, կաղքատանա, կվտանգվեն, եւ այլն, պետք է միջազգային այս համերաշխությունը առջեւ ծառացած խնդիրները լուծելու մարդկությանը.
	Հետագծին Միավորված ազգերի
	Միավորված ազգերի կազմավորվել եւ հիմնադրվել է հոկտեմբերի 24-1945 Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, որպեսզի կանխի եւս մեկ նման հակամարտությունը եւ փորձում է խթանել խաղաղություն աշխարհում: Իր հիմնադրման, ՄԱԿ-ի ունեցել է 51 անդամ պետություններին. կան...
	Եղել են հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր, հակամարտությունների ամբողջ աշխարհում, քանի որ Միավորված ազգերի կազմակերպության ձեւավորված, բայց մենք դեռ չենք ունեցել, թե ինչ կարելի է բնութագրել որպես երրորդ համաշխարհային պատերազմի:
	Ոմանք կարծում են, որ միջազգային համագործակցությունը, ինչպես Միավորված ազգերի պնդում է խթանել, զուգորդվում տեսակի միջկրոնական եւ էկումենիկ օրակարգում, որ Ֆրանցիսկոս պապը եւ շատ այլ կրոնական առաջնորդները փորձում են խթանել, կբերի խաղաղություն եւ բարգավաճ...
	Սակայն, հետքերը ռեկորդ Միավորված ազգերի է դա անել չի եղել, լավ: Ի լրումն բազմաթիվ զինված հակամարտությունների, քանի որ ՄԱԿ ձեւավորված, բազմակի միլիոնավոր են սոված, փախստականներ, եւ / կամ ծայրահեղ աղքատներին:
	Ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ, Միավորված ազգերի շարադրված է իրականացնել իր Հազարամյակի զարգացման նպատակներին: Այն ուներ ութ «Զարգացման նպատակներին», բայց դա չի հաջողվում, նույնիսկ, ըստ ՄԱԿ-ի բուն: Այնպես որ, 2015 թ., Իր, այսպես կոչված, «17 Կայուն զարգա...
	Ինչ վերաբերում է ուտոպիա է գնում, մայիսի 6-ին, 2016 թ., Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը հայտարարել է, որ նա երազում է մարդկային եվրոպական ուտոպիա է, որ իր եկեղեցին կարող է օգնել, որ մայրցամաքում հասնելու: Այդուհանդերձ, Պապը երազում կստացվի լինել մղձավանջ (տես Հ...
	Կարող են լինել որոշ Համագործակցություն եւ հաջողություններ, սակայն ...
	Մերրիամ Ւեբստեր ի Բառարան հայտարարում է, որ ուտոպիան է «երեւակայական վայր, որտեղ կառավարության, օրենքները, եւ սոցիալական պայմաններ են կատարյալ».
	Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ մարդկությունը չի կարող լուծել իր խնդիրները ինքնուրույն:
	23 Տէր, ես գիտեմ, որ ճանապարհը մարդու չէ, ինքն իրեն. Այն չէ, մարդ, ով քայլում է ուղղել իր քայլերը. (Երեմիա 10.23, NKJV ողջ եթե այլ բան նշված չէ)
	Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ միջազգային համագործակցությունը չի հաջողվի:
	16 կործանում եւ թշուառութիւն կայ անոնց ճամբաներուն մէջ: 17 Եւ խաղաղութեան ճամբան չեն հայտնի: 18 Չկա Աստուծոյ վախը նրանց աչքի առաջ:(Հռովմայեցիս 3: 16-18)
	Այդուհանդերձ, շատ մարդիկ աշխատում են իրենց տեսակետից ուտոպիական հասարակության եւ նույնիսկ երբեմն փորձում են ներգրավել կրոնը: Բայց գրեթե ոչ մեկը պատրաստ են հետեւել ուղիները միակ ճշմարիտ Աստծուն.
	Դա այն չէ, որ չի լինի ոչ մի առաջընթաց որեւէ ՄԱԿ կամ Վատիկանի նպատակներից: Կլինեն ոմանք, ինչպես նաեւ որոշ անհաջողություններ.
	Ըստ էության, եւ, հավանաբար, այն բանից հետո, զանգվածային հակամարտության, մի տեսակ միջազգային խաղաղության գործարքի կլինի համաձայնել է եւ հաստատել (Դանիէլ 9.27). Երբ այն է, շատերը պիտի կեղծ հակված է հավատալ, որ մարդկությունը կարող է բերելու մասին ավելի խ...
	Շատերը կառնվեն կողմից նման միջազգային «ուտոպիական առաջընթացի» (տես Եզեկիել 13.10), ինչպես նաեւ տարբեր նշաններով եւ սքանչելիքներով (2 Տհեսսալոնիանս 2: 9-12): Սակայն Աստվածաշունչն ասում է, օրինակ, խաղաղություն չի տեւի (Դանիել 9.27; 11: 31-44), չնայած ղե...
	Եթե մարդկությունը չափազանց անընդունակ իրապես բերելու մասին ուտոպիա է, ցանկացած տեսակի ուտոպիա հնարավոր?
	Այո:
	2. Ինչ Ավետարանը արեց Հիսուսը քարոզում.
	Հիսուսն ուսուցանել է առավել, որ չի ընդունի իր ճանապարհը:
	3. Արդյոք Թագավորությունը հայտնի է Հին Կտակարանում.
	Դանիել սովորեցրեց Թագավորության մասին
	Եսայիան սովորեցրեց Թագավորության մասին
	Եզեկիելը էր ոգեշնչել է գրել, որ նրանց ցեղերին Իսրայելի (ոչ միայն հրեաները), որոնք ցրված ժամանակ մեծ նեղության կլինի հավաքվել միասին հազարամյա թագավորության:
	17 Ուստի ասում են, «Այսպէս է ասում Տէր Աստուածը.« Ես կհավաքեմ քեզ դուրս ժողովուրդների, հավաքվում եք այն երկրներից է, որտեղ դուք արդեն ցրված, եւ ես պիտի տամ քեզ Իսրայէլի երկիրը: »»: 18 Եւ նրանք պիտի գնա այնտեղ, եւ նրանք պիտի խլել իր բոլոր գարշելի բաներ...
	ասում է Տէր Աստուած. (Եզեկիէլ 11: 17-21)
	Տարբեր գրողներ Հին Կտակարանի գրել է նաեւ այն մասին, ասպեկտների թագավորության (օրինակ Եզեկիել 20:33, Ոբադիահ 21; Միքիա 4: 7):
	Այնպես որ, երբ Հիսուսը ուսուցանում էր ավետարանը Աստուծոյ թագաւորութեան, իր անմիջական հանդիսատեսը ծանոթ հիմնական հայեցակարգին:
	4. Արդյոք Առաքյալները ուսուցանել ավետարանը Թագավորության:
	Թեեւ շատերը հանդես գալ ավետարանի պարզապես մասին բարի լուրը անձի Յիսուսով, իրականությունն այն է, որ Հիսուսի հետեւորդները ուսուցանվում է ավետարանը, որ Աստծու Թագավորության: Դա է այն պատգամը, որ Հիսուսը բերեց:
	Պողոսն ուսուցանում է Աստծո արքայությունը
	Բայց դա հեշտ չէ
	Պետրոսը սովորեցրեց արքայությունը
	Վերջին գրքեր Աստվածաշնչի եւ Թագավորության
	1 Եւ նա ցույց տվեց ինձ մի մաքուր գետի ջրի կյանքի, բիւրեղի պէս փայլուն, ելնելով գահին Աստծո եւ Գառի. 2 կեսերին իր փողոցում, եւ երկու կողմերում գետի էր, կյանքի ծառը, ինչը ծնեց տասներկու պտուղները, յուրաքանչյուր ծառ զիջելով իր պտուղները ամեն ամիս: Տերեւն...
	5. դուրս գտնվող աղբյուրներից Նոր Կտակարանի ուսուցանվում  Աստծու Թագավորությունը
	Արդյոք վաղ պրոֆեսորներ Քրիստոսի կարծում են, որ նրանք պետք է քարոզել ավետարանը բառացիորեն Աստծո արքայությունում:
	Այո: (1)
	Ամենահին պահպանված Պոստ-Նոր Կտակարանը Ւրիտինգ և քարոզը
	Երկրորդ դարի Եկեղեցու առաջնորդները եւ արքայութեան աւետարանը
	Խնդիրները, որ երկրորդ եւ երրորդ դարերում
	Հերբերտ Ւ. Արմստրոնգ ուսուցանեց ավետարանը Թագավորության, Պլուս
	Ավետարան Թագավորության այն է, ինչ աշխարհը պետք, բայց ...
	Դարերի ընթացքում Աստծու ժողովուրդը զարմանում էր, «Ինչքան պետք է լինի այնքան ժամանակ, մինչեւ Հիսուսը վերադառնում».
	Դեսպաններ Թագավորության
	1: պաշտոնական բանագնաց, հատկապես մի դիվանագիտական գործակալը ամենաբարձր կոչում հավատարմագրված օտարերկրյա կառավարությանը կամ ինքնիշխան որպես մշտական ներկայացուցիչ իր սեփական կառավարության կամ ինքնիշխան կամ նշանակվելու հատուկ եւ հաճախ ժամանակավոր դիվ...
	2: լիազորված ներկայացուցիչը կամ սուրհանդակ
	6. հունա-հռոմեական եկեղեցիներ սովորեցնում Թագավորությունը կարեւոր է, բայց ...
	Հունա-հռոմեական եկեղեցիները կարծում են, որ դրանք սովորեցնում ասպեկտները Աստծու Թագավորության, սակայն ունեն խնդիրներ իսկապես հասկանալ, թե ինչ է այն իրականում կա: Օրինակ, Տհե Ցատհոլից Ենցյցլոպեդիա սովորեցնում է այս թագավորության մասին:
	7. Ինչու Աստծու Թագավորությունը.
	Դուք չպետք աջակցել հռչակելու ավետարանի առաջիկա Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Արդյոք կարծում եք, որ ավետարանը Աստծո արքայությունում:

