
Құдай Патшалығы туралы 

ізгі хабарды 
Ол шешім болып табылады! 

Егер сіз Иса Құдай Патшалығы куә ретінде әлемге уағыздалып дейін осы заманның 

соңы келеді мүмкін емес деді екенін түсінеді ме? 

 
" Қасқыр, сондай-ақ су теңіз, Жер беті Құдайды тануда толық болуы тиіс, олар менің 

барлық киелі тауым зақым де жойып тиіс емес 9 ... Тоқтының бірге тұрып 

тиіс.” (Ишая 11:6-9) 
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Неге адамзат өз проблемаларын шешу мүмкін емес? 

Сіз бірінші және соңғы заттар Киелі кітапта Исаның Құдай Патшалығы туралы Ізгі мүдделі 
туралы уағыздаған көрсетеді білесіздер ме? 

Егер сіз Құдай Патшалығы оларды кейіннен елшілердің назар және сол бірінші екенін білесіз 
бе? 

Құдай Патшалығы Иса адам бар ма? Енді бізге Оның өмірін тірі Құдай Исаның патшалық ма? 
Құдай Патшалығы болашақ нақты патшалықтың кейбір түрі болып табылады? Егер сіз Киелі 

кітапқа сенетін ма? 

Патшалық дегеніміз не? Құдай Патшалығы Тек қандай? Киелі кітап не нәрсеге үйретеді? 
Ертедегі мәсіхшілердің шіркеу не нәрсеге үйреткен? 

Егер сіз Құдай Патшалығы куә ретінде әлемге уағыздалып дейін осы заманның соңы келеді 
мүмкін емес екенін түсінеді ме? 

мұқабасына фотосуретте қой Бердина басып шығару және графика жазған сияқты қасқыр бар жатып 
көрсетеді. артқы қақпағы фотосурет доктор Bob Thiel 2013 жылы қабылданған Иерусалимде бастапқы 
шіркеуі Құдайдың ғимараттың бір бөлігі болып табылады.  

 

МАЗМҰНЫ 
 

1. шешімдерді адамзат бар ма? 

2. Иса қандай Ізгі хабарды болды? 

3. Ескі өсиет белгілі Құдай Патшалығы болды ма? 

4. Апостолдар Корольдігінің Інжілді үйретті ме? 

5. Жаңа Өсиетте тыс  көздері Құдай Патшалығын үйретті. 

6. Грек-рим шіркеулер Патшалықтың маңызы зор үйрету, Бірақ ... 

7. Неге Құдай Патшалығы? 

Байланыс ақпараты 

 

 

1. шешімдерді адамзат бар ма? 



Әлемдік көптеген проблемалар. 

Көптеген адамдар аш болып табылады. Көптеген адамдар зұлымдық. Көптеген адамдар 
кедейшілікпен тап. Көптеген халықтар ауыр борыш болып табылады. туылмаған соның, бет 
теріс пайдалану, соның ішінде балалар. Дәрі-дәрмек төзімді аурулар көптеген дәрігерлер 
қатысты. Ірі өнеркәсіптік қалалар сау болу үшін тым ластанған ауаны бар. Әртүрлі саясаткерлер 
соғыс қауіп төндіруде. Террористік шабуылдар ұстап жүреді. 

Әлемдік көшбасшылар адамзат алдында тұрған проблемаларды шешуге бола ма? 

Көптеген сондықтан деп ойлаймын. 

Жаңа әмбебап күн тәртібі 

25 қыркүйек, 2015, Ватиканның Рим Папасы Францискке арқылы негізгі-нота сөзінде кейін 
Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) 193 халықтар бастапқыда Жаңа Жалпыға күн тәртібіаталады 
болатын қандай «17 тұрақты даму мақсаттарына» жүзеге асыру үшін дауыс берді. Мұнда БҰҰ-
ның 17-мақсаттары мыналар болып табылады: 

Мақсаты 1.  барлық жерде оның барлық нысандарында Аяқтау кедейшілік 

Мақсаты 2. Соңы аштық, азық-түлік қауіпсіздігін және жақсартылған тамақтану қол 
жеткізу және тұрақты ауыл шаруашылығын дамытуға ықпал 

Мақсаты 3. салауатты өмірін қамтамасыз ету және барлық жастағы барлық жақсы-
ауқатын ықпал 

Мақсаты 4. инклюзивті және әділ сапалы білім қамтамасыз ету және барлығы үшін өмір 
бойы білім алу мүмкіндіктерін ілгерілету 

Мақсаты 5. гендерлік теңдікке қол жеткізу және барлық әйелдер мен қыздар 
мүмкіндіктерін кеңейту 

Мақсаты 6. қолжетімділігі мен барлық су мен санитария орнықты басқаруды 
қамтамасыз 

Мақсаты 7. барлығы үшін, қолжетімді, сенімді, тұрақты және қазіргі заманғы энергияға 
қол жетімділігін қамтамасыз ету 

Мақсаты 8. барлығы үшін тұрақты, инклюзивті және тұрақты экономикалық өсуге, 
толық және өнімді жұмыспен қамтуға және лайықты жұмыс жәрдемдесу 

Мақсаты 9. инклюзивті және тұрақты индустрияландыру және инновацияларды 
патронаттық ықпал, серпімді инфрақұрылымды құру 

Мақсаты 10. елдердің ішінде және арасындағы теңсіздікті азайту 

Мақсаты 11. қалалар мен елді мекендерді қоса алғанда, қауіпсіз, серпімді және тұрақты 
жасау 

Мақсаты 12. өндіріс және тұтыну орнықты үлгілерін қамтамасыз ету 



Мақсаты 13. климаттың өзгеруін және оның салдарларын қарсы күрес үшін шұғыл 
шаралар қабылдауға 

Мақсаты 14. сақтау және орнықты орнықты даму үшін мұхит, теңіз және теңіз 
ресурстарын пайдалану 

Мақсаты 15. қорғау қалпына келтіру және жер үсті экожүйелердің тұрақты пайдалануды 
ынталандырады, тұрақты ормандарын басқару, шөлейттенумен және жердің тозуы 
және тоқтату биоәртүрлілікті жоғалтудың тоқтатуға және кері 

Мақсаты 16. барлық деңгейлерде, тиімді есеп және инклюзивті институттарын, тұрақты 
даму үшін бейбіт және инклюзивті қоғамын жәрдемдесу барлығы үшін сот төрелігіне 
қол жеткізуді қамтамасыз етеді және салу 

Мақсаты 17. іске асыру құралдарын нығайту және тұрақты даму үшін жаһандық 
серіктестікті қуаттауға 

Бұл күн тәртібінде 2030 жылға толықтай жүзеге асыру көзделіп отыр, сондай-ақ тұрақты даму 
үшін 2030 күн тәртібі деп аталады. Ол реттеу, білім беру, сондай-ақ халықаралық және 
конфессияаралық ынтымақтастық арқылы адамзат алдында тұрған ауруларды шешуге 
бағытталған. оның мақсаттарына көптеген жақсы болғанымен, оның әдістері мен 
мақсаттарының кейбір (бұр Жаратылыс 3: 4) жамандық бар. Бұл күн тәртібінде, сондай-ақ, Рим 
Папасы Францискке компаниясының Laudato Si энциклике сәйкес келеді. 

Сөз «Католик» дегенді білдіреді «Жаңа Universal күн тәртібі», «Жаңа католик күн тәртібі» деп 
атауға болар еді «әмбебап». Рим Папасы Францискке Жаңа жалпыға күн тəртібін бекіту деп 
аталатын «үміт маңызды белгісі.» 

Сондай-ақ, Рим Папасы Францискке 2015 жылғы желтоқсанда COP21 (Климаттың өзгеруі 
туралы БҰҰ Негіздемелік конвенциясы тараптарының 21-ші ресми атты конференция) деп 
аталатын халықаралық келісімге жоғары баға берді, сондай-ақ мұқият алға жол ұстануға 
«халықтарды кеңес, және ынтымақтастық әрдайым өсуі сезімімен . « 

бірде-бір тыныс ластанған ауаның қалайды ашыққандарға, әлеуметтік жағдайы төмен болуы 
кезінде, т.б., қауіп төнген, осы халықаралық ынтымақтастық адамзат алдында тұрған 
мәселелерді шешуге болады? 

Біріккен Ұлттар Ұйымының тарихы 

Біріккен Ұлттар Ұйымы, басқа осындай қақтығыстың алдын алу үшін және әлемдегі бейбітшілік 
ықпал тырысады мақсатында, Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, 24 қазан 1945 жылы 
құрылған және құрылды. құрылғаннан БҰҰ 51 мемлекет мүше болды; 193 бар. 

Онда Біріккен Ұлттар қалыптасады жылдан бері бүкіл әлем қақтығыстар жүздеген, егер мың, 
болды, бірақ біз әлі үшінші дүниежүзілік соғыс ретінде сипатталған болуы мүмкін, қандай 
болған жоқ. 

Кейбір БҰҰ сияқты халықаралық ынтымақтастық, жәрдемдесу мәлімдейді Рим Папасы 
Францискке және басқа да көптеген діни лидерлер ықпал тырысады деп конфессияаралық 
және экуменического күн тәртібіндегі түріне ұштастыра отырып, бейбітшілік пен гүлдену 
әкелсін деп ойлаймын. 



Алайда, Біріккен Ұлттар Ұйымы бұл істеу үшін трек рекордтық жақсы болған жоқ. қалыптасқан 
Біріккен Ұлттар бері көптеген қарулы қақтығыстар қатар, бірнеше миллиондаған аш босқындар, 
және / немесе кедей болып табылады. 

Астам он жыл бұрын, Біріккен Ұлттар Ұйымы, оның Мыңжылдық Даму Мақсаттарына жүзеге 
асыру баяндалған. Ол сегіз «даму мақсаттарына,» болды, бірақ бұл тіпті БҰҰ өзіне сәйкес, 
табысқа жету жоқ. Мәселен, 2015 жылы, оның аталатын «17 тұрақты даму мақсаттарына» 
қабылданды. Кейбір оптимистік болып табылады. Кейбір бұл утопиялық фэнтези қарастыру. 

Қаншалықты Утопия жүріп, 6 мамыр, 2016 жылғы, Рим Папасы Францискке ол өз шіркеу деп 
континент жетуі көмектесе алатын бұл адамгершілік Еуропалық қиялға армандаған 
деді.Дегенмен, Рим Папасы арманы кошмаром (бұр Аян 18) болып шығады болады. 

Онда Кейбір ынтымақтастық және Табыс болуы мүмкін, бірақ ... 

Merriam Гранаттың сөздігі утопия екенін мәлімдейді «үкімет, заңдар, және әлеуметтік 
жағдайлар тамаша болып, онда ойдан орын.» 

Киелі кітапта адамзат өз өз проблемаларын шешу мүмкін емес деп үйретеді: 

23 Уа, Жаратқан Ие, мен жігіттің жолы өзіне емес екенін білемін; Ол өз қадамдарына 
бағыт серуендер кім адам емес. (Еремия 10:23, бергендіктен рухани егер өзгесі 
көрсетілмесе бүкіл) 

Киелі кітапта халықаралық ынтымақтастық орындалмайды деп үйретеді: 

16 бұзылу мен апат олардың жолдары болып табылады;. 17 Ал олар белгілі емес еді 
бейбітшілік жолы 18 көздерінде Құдайдан қорқу жоқ болып табылады. (Римдіктерге 3: 
16-18) 

Дегенмен, көптеген адамдар утопиялық қоғам олардың мақсатында бағытында жұмыс, тіпті 
кейде дінді тартуға көріңіз. Бірақ бірде-бір дерлік бір шынайы Құдайдың жолдарын ұстануға 
дайын. 

Ол БҰҰ-ның немесе Ватиканның мақсаттарының кез келген бағытында ешқандай прогресс 
болады деп емес. Кейбір, сондай-ақ, кейбір қиындықтар болады. 

Шын мәнінде, және, бәлкім, жаппай қақтығыстан кейін, халықаралық бейбітшілік мәміле түрі 
келісті және расталған болады (Даниел 9:27). ол кезде, көптеген жалған адамзат неғұрлым 
бейбіт және утопиялық қоғам туралы келтіру болады деп сену бейім болады. 

Көптеген осындай халықаралық «утопиялық барысы» (бұр Езекиел 13:10), сондай-ақ әр түрлі 
белгілер мен ғажайыптар (: 9-12 2 Салониқалықтарға 2) арқылы қабылданатын болады. , 
Басшылары (Салоникалықтарға 1-хат 5: 3; Ишая 59: 8) талап етуі мүмкін қандай қарамастан:; 
Бірақ Киелі кітапта мұндай бейбіт соңғы (31-44 11 Даниел 9:27) емес, дейді. 

адамзат шын мәнінде қиялға туралы келтіру мүлдем iс-әрекетке қабiлетсiз болса, ықтимал 
қиялға кез келген түрі болып табылады? 

Иә. 



2. Иса қандай Ізгі хабарды болды? 
Киелі кітапта утопиялық қоғам, Құдай Патшалығын деп үйретеді, адами үкіметтерді (Даниял 2:44, 
19; Аян 11:15: 1-21) ауыстырады. 
Иса Өзінің қоғамдық қызметін бастағанда, ол Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздау 

арқылы шамамен бастады. Мұнда Марк хабарлады қандай: 
Джон түрмеге отырғызды кейін 14 Енді, Иса Құдайдың, 15 Патшалығы туралы Ізгі хабарды 

уағыздап және былай деді: Ғалилеяға келді «уақыт орындалды, ал Құдай патшалығы таяп 
қалды. Теріс жолдан қайтып, Евангелия сенемін» (Марқа 1: 14-15). 

Мерзімді Евангелие, euangelion ретінде транслитерация грек сөзінің, және «жақсы хабарды» 
немесе «ізгі хабарды». Жаңа Өсиетте, ағылшын сөзінен Құдай Патшалығына қатысты «патшалық» 

білдіреді, бергендіктен рухани шамамен 149 рет айтылған және Дуэ Киелі Киелі кітапта 151. Ол 
роялтиді үстемдігін немесе патшалығының білдіреді basileia ретінде транслитерация грек сөзі 
шыққан. 
Адам патшалықтар, сондай-ақ Құдай Патшалығы, патша (Аян 17:14) бар, олар географиялық 
аймағын (Аян 11:15) қамтиды, олар ережелер (: 3-4; 30: 2 Ишая 9) бар, және олар бар субъектілері 
(Лұқа 13:29). 
Мұнда Матай жазады Исаның бірінші қоғамдық ілім: 

23 Ал Иса Патшалық (Матай 4:23) Ізгі хабарды уағыздау туралы бүкіл Ғалилея аймағын 

аралап, мәжілісханаларда * тәлім, барды. 
Матай, сондай-ақ жазып: 

35 Сонда Иса Патшалық (Матай 9:35) және Ізгі хабарды уағыздап, мәжілісханаларда * 

тәлім, барлық қалалар мен ауылдарды туралы кетті. 
Жаңа өсиет Иса мәңгі патшалық етеді деп көрсетеді: 

33 Ол Жақыптың әулетіне мәңгілік бойы Патша ретінде билік етеді, және Оның 
Патшалығының шегі (Лұқа 1:33) болады. 

Лұқа Исаның жіберілді деп мақсаты Құдай патшалығы туралы уағыздауға екенін жазады Иса 

үйреткен қандай ескеріңіз.: 
43 Ол (Лұқа 4:43) «осы мақсаттар үшін Мен жіберілген, себебі Мен, сондай-ақ, басқа 

қалаларға Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды керек», деді. 
Сіз бір кездері уағыздаған деп естідім? Сіз бір кездері жіберілетін Исаның мақсаты Құдай 

патшалығы туралы уағыздауға екенін түсінеміз бе? 
Лұқа, сондай-ақ Иса Құдай Патшалығын барып уағыздады бұл жазады: 

10 Ал елшілер, олар қайтып келгенін, олар істегендей айтып берді. Сосын, ол былай 

алып, 11 Бетсайда деп аталады, бірақ жұрт оны білген кезде, олар оған сүйенуін қалаға 

тиесілі елсіз жерге кіріп оңаша кетті.; және ол оларды алған және Құдайдың (Лұқа 9: 10-11) 

патшалығы туралы сөйлесетін. 
Иса Құдай Патшалығы Оның соңынан еріп еді, кім үшін басты басымдығы болуы тиіс деп үйреткен: 

33 Бірақ алдымен Құдайды және Оның әділдік (Матай 6:33) патшалығының ұмтылады. 



31 Бірақ Құдай Патшалығының қамын, және бұлардың бәрі сендерге толықтырылсын ол 

сізге (Лұқа 12: 31-32) патшалық беруге әкеңнің жақсы ләззат үшін 32,, кішкене отар 
қорықпайды.. 

Алғаш рет мәсіхшілер Құдай Патшалығын іздеуге болады. Олар Мәсіх тірі оларды бар және Оның 
қайтару және патшалығының асыға күтемін еді тірі, осы олардың басты басымдық жасау арқылы 

орындауға болады. Ғана емес, Мәсіхті деуі кім ең бірінші Құдайдың Патшалығын емес, Дегенмен, 

олар тіпті ол қандай білмеймін. Көптеген, сондай-ақ жалған дүниелік саясатқа қатысы бола Құдай 

христиан күтіп отыр деп есептейміз. Құдайдың патшалығын түсіну емес, олар керек-ақ, қазір өмір 

сүріп немесе адамзат сондықтан жетілмеген болып неге түсінбейді. 
Патшалық Кішкентай қораны (: 5 бұр Римдіктерге 11) берілетін болады, сондай-ақ, бұл туралы 

хабарлама. Ол шынайы Кішкентай қораға бөлігі болуға дайын болуы үшін кішіпейілділік қажет. 
Құдай Патшалығы әлі Жер бетінде анықталған жоқ 
Иса ізбасарларына, демек, олар қазірдің өзінде оны ие емес, келіп Патшалығы үшін сұрап дұға ету 
керектігін үйреткен: 

9 қасиетті Біздің Көктегі Әкеміз, Сіздің атыңыз болуы. 10 Сенің Патшалығың келсін. Сіздің (: 

9-10 Матай 6) жүргізілетін болады. 
Иса Құдай патшалығы туралы уағыздауға Оның шәкірттерін жіберді: 

1 Содан кейін Ол бірлесіп Оның он екі шәкіртін шақырып алып, оларға жындарды қуып күш 

пен билік берді, және ауруларды емдеу үшін 2 Ол Құдайдың (Лұқа 9: 1-2) Патшалығы 
туралы Ізгі хабарды жіберді.. 

Иса Патшалық, содан кейін жер бетінде құрылған жоқ, себебі жалғыз Оның қатысуы, патшалық 
емес екенін үйреткен: 

Мен Құдайдың Рухымен жындарды қуып, егер 28 Бірақ Құдайдың әрине патшалығы 

сендерге (Матай 12:28) келді. 
Шынайы патшалық болашақта болып табылады. Ол Марк шоу осы аяттарда қазір мұнда жоқ: 

47 Ал сіздің көз сіз оны ойып, күнә тудырады, егер. Сіз орнына екі көз бар қарағанда, бір 

көзбен, Құдайдың Патшалығына кіре үшін (Марқа 9:47) ... құйылған болуы, жақсы. 
23 Иса айналасына қарап, Өзінің шәкірттеріне былай деді: «Құдайдың Патшалығына кіру 

үшін байлықты алғандар үшін қандай қиын!» 24 және Оның айтқандарына шәкірттері 

қайран қалды. Бірақ Иса Құдайдың Патшалығына кіру үшін байлыққа сенім артатындар 

үшін қаншалықты қиын, «Балалар, тағы да жауап берді және оларға былай деді:! 25 Ол 
байдың қарағанда ине көзінен өтуі оңайырақ түйе Құдайдың Патшалығына кіре «(Марқа 
10: 23-25). 
25 Шынайы Мен бұдан былай (Марқа 14:25) «Мен Құдай Патшалығында жаңа шарап ішетін 

күнге дейін, жүзім жеміс ішетін болады, сендерге айтамын. 
Өзі, Құдай Патшалығы үшін күтіп келе жатқан мен батылдық жатқан ариматеялық 43 Жүсіп 

көрнекті Кеңес мүшесі, ... (Марқа 15:43). 
Иса Патшалық қазір осы дүниелік емес екенін үйреткен: 



: (Жохан 18; 36 Иса: «. Бірақ Менің Патшалығым осы дүниелік емес Менің Патшалығым осы 

дүниелік емес Менің Патшалығым осы дүниелік болса, қызметшілерім Менің күрес еді, 
мен яһудилерге жеткізілуі тиіс емес, сондықтан», деп жауап берді 36). 

Ол қайтадан енгеннен кейін Иса Патшалық келеді деп үйреткен және Ол оның патша болады деп: 
31 «Адам Ұлы даңқы келеді, онымен бірге бүкіл киелі періштелер, онда ол өз даңқы тағына 

отырады., 32 Барлық халықтар Оның алдына жиналады да, Иса оларды бір-бірінен айыра 
алады қойшы 33. ешкінің қойларын бөледі және ол оң жағынан қой қоямын, серкелерді сол 
жағына. 34 Сонда патша сіз Әкемнің батасын беріп, келіңдер «, өзінің оң жағынан 
жағындағыларға былай деп ақ , әлемнің қорының (: 31-34 Матай 25) өздеріңе 
дайындалған Патшалықтан үлестеріңді. 

Құдай Патшалығы жерде емес болғандықтан, біз оны құрылды кейін дейін нақты қиялға көре 

алмайсыз. Ең Құдайдың патшалығын түсіне бермейді, өйткені, олар Оның сүйетін мемлекеттік 

қалай жұмыс істейді түсінбейді. 
Иса Патшалық сияқты болды не деді? 
Иса Құдай Патшалығы қандай кейбір түсініктемелер ұсынды: 

26 Ол Құдай патшалығы адам, жерге тұқым шашып 27 және түнде және күндіз өсуімен 

ұйықтап тиіс, және тұқым көктеп шығып, өсе тиіс, егер, ол өзі қалай білмейді, болып 
табылады «, деп атап өтті. 28 . басы толық астық, содан кейін бірінші өскінді, содан кейін 
басын 29 Бірақ астық пісіп-жетілгенде егін жинау «келді, өйткені бірден ол Марқа 4 (, 
анемияның салады: жер өзі дақылдарын береді 26- 29). 
18 Содан кейін Ол алып, адам өз бақшасында салып қыша дәніне ұқсайды 19 Құдай 

патшалығының сияқты Ал мен оны неге теңесем екен қандай былай деді: «;? Және ол өсіп, 
үлкен ағашқа айналады да, оның филиалдары кірістірілген ауаның құстар «. 20 Иса тағы 
былай деді:» мен Құдай патшалығын кімге теңесем екен неге? 21 ол барлық ашытылып 
болды дейін әйелді алып, тамақтан үш шаралар тығылып ашытқы, сияқты «(Лұқа 13: 18-
21). 

Бұл әңгімелерден алдымен, Құдай Патшалығы өте аз, деп болжайды, бірақ үлкен болады. 
Лұқа, сондай-ақ жазылған: 

29 Олар солтүстік пен оңтүстіктен, шығыстан және батыстан келіп, Құдай (Лұқа 13:29) 

патшалығының төмен отырады. 
Осылайша, Құдай Патшалығы әлемнің түкпір-түкпірінен адам ие болады. Ол исраилдік, шыққан 

тектері барларға шектеулі болмайды. Адамдар осы патшалығында отыруға болады. 
Лұқа 17 және Патшалық 
Лұқа 17: 20-21 кейбір perplexes. Бірақ бұл үшін алуға бұрын, адам шын мәнінде Құдай 

Патшалығында жейтін болады екенін байқайсыз: 
15 «Пресвятой Құдай патшалығында нан жеп тиіс кім ол!» (Лұқа 14:15). 

Адам (болашақта) Құдай Патшалығында жейтін болады болғандықтан, ол басқаша болжайды Лұқа 
17:21 mistranslations / түсініспей қарамастан, қазір олардың жүректерінде резервтелінген ғана 
нәрсе емес. 
Лұқа 17 Moffatt аударма: 20-21 кейбір түсінуге көмектесу керек: 



20, ол сіз оған байқамай ұстау үшін үміттенеміз Құдайдың патшалық алдағы емес, «оларға 
жауап Құдайдың патшалық алдағы кезде парызшылдар сұрағанда; 21 бірде-бір» Міне, ол, 
не айтып, не «жоқ болады ол Құдайдың патшалық сендердің араларыңда қазір арналған «, 

болып табылады.» (Лұқа 17: 20-21, Moffatt) 
Иса, өзгертілмей Тәни және екіжүзді парызшылдарға сөйлеп екенін ескеріңіз. Иса «оларға жауап», 

- ол Иса сұрақ парызшылдар болды. Олар Оның мойындаудан бас тартты. 
Олар шіркеу болды? Жоқ! 
Сондай-ақ Иса жақын арада ұйымдастырылатын шіркеуінің туралы айтып емес. Сондай-ақ, ол 
ақыл немесе жүрегінде сезімдерін туралы айтып өтті. 
Иса оның билеген туралы айтып өтті! Парызшылдар шіркеуінің туралы сұрай жоқ. Олар жақын 

арада басталады кез келген Жаңа өсиет ештеңе білмеген. Олар өте көңіл бір түрі туралы сұрап 

жоқ. 
Және Құдай Патшалығы парызшылдардың «шеңберінде» болды - - бір Құдай Патшалығы шіркеу 

санайды болса Парызшылдардың шіркеуінің болды? Әлбетте, жоқ! 
Мұндай тұжырым ол емес, керісінше, күлкілі? Кейбір протестанттық аудармалар сені ішінде 

«Құдай Патшалығы» деп Лұқа 17:21 бөлігін аударуға, ал Құдай патшалығы сендерден бірі болып 
табылады «(бергендіктен рухани / кигізіп), тіпті католик New Jerusalem Bible дұрыс деп 
аударылады». « 
Иса ортасында, парызшылдардың ішінде бір болды. Енді, парызшылдар Құдай Патшалығының 

асыға қарап ойладым. Бірақ олар оны дұрыс түсінген. Иса (кейбір енді деп сенеді шіркеу де) ол 
олар ойлауға көрінген, тек яһудилер жергілікті, немесе шектелген Корольдік болар еді деп 

түсіндірді. Құдай Патшалығы ғана адам «мұнда, бұл ол» атап немесе қараңыз және, айта алар еді 

көптеген адам мен көрінетін патшалықтардың бірі болуы мүмкін емес еді; немесе «деген астам 

бар, Патшалықтың». 
Ол анық Пилатқа (: 36-37 Жохан 18) айтты Иса, өзі, сол Корольдігінің Королі болуға дүниеге 

келген. Киелі кітапта (: 17-18,23 мысалы Даниел 7) өзара «патша» және «патшалық» терминдерін 

пайдаланады деп түсініңіз. Құдай болашақ Корольдігінің Королі келесі парызшылдарға тұрған, сол 

жерде болды. Бірақ олар өздерінің патшасы (Жохан 19:21) деп тану емес еді. Ол қайтарады кезде, 

әлемдік Оған (Аян 19:19) бас тартады. 
Иса (осы тарауда үшін келісу Moffatt жалғастыру) Құдай Патшалығы бүкіл жер билік кезде, алдағы 
Оның екінші сипаттау, Лұқа 17 келесі өлең, барды: 

Деді ол шәкірттеріне 22, «күн бар келеді, сіз ұзақ және ұзақ Адам Ұлының тіпті бір күні 

болуы бекер. 23 Ерлер, айтуға болады, қашан» бөлімін қараңыз, мұнда ол! «Ол жерде, 

қараңыз! бірақ шығуға немесе олардың кейін іске, аспан бір жағынан басқа 
жыпылықтайды сияқты найзағай 24, сондықтан Адам Ұлы өз күні болады. 25 Бірақ ол бірінші 
ұлы қасіретке төтеп тиіс және қабылдамаған мүмкін емес қазіргі ұрпақ (Лұқа 17: 22-25, 
Moffatt). 

Иса жай ғана Матай 24 сияқты, найзағай жыпылықтауы деп аталады: 27-31, бүкіл әлемді ережеге 

алдағы Оның екінші сипаттайтын. Иса адамдардың Ол қайта оралғанда оны көруге мүмкіндігі 



болмайды деп айтқан емес. Адамдар оны Патша деп тануға болмайды және Оған қарсы күресуге 

болады (Аян 19:19)! Көптеген Иса Антихриста білдіреді деп ойлайды. 
Иса Құдай Патшалығы осы аясында парызшылдар-Ол, өйткені олардың екіжүзділігі (: 13-14 Матай 

23) Корольдігіндегі болуы жиналады емес деп, оларды басқа жерде айтты деп айтпаған. Сондай-

ақ, Иса шіркеуі Корольдік болар еді деп айтқан болатын. 
Ғана қайта тірілуі сияқты - Құдай Патшалығы адамдар бір күн ENTER қабілетті болуы тиіс 

нәрсе! Дегенмен, тіпті Ыбырайым мен өзге де патриархтар әлі (: 13-40 бұр Еврейлерге 11) емес. 
: Шәкірттері Құдай Патшалығы жеке, содан кейін олардың ішінде емес еді, және ол Лұқа 17:21 
кейін келген келесілердің, сондай-ақ пайда болды деп, көрсетіп екенін білді 

Мұны естігенде, ол Иерусалимге жақын болды, өйткені, олар Құдай патшалығы бірден 

(Лұқа 19:11) пайда болады деп ойладым, себебі 11 Енді Ол, басқа астарлы әңгімені айтып 

берді. 
Патшалық болашақта анық болды 
Патшалығының таяп, егер қалай білуге болады? Бұл сұраққа шешуге бір бөлігі ретінде, Иса 

пайғамбарлық оқиғалар (Лұқа 21: 8-28), содан кейін аталған үйретті: 
29 інжір ағашының қарап, барлық ағаштар. 30 Олар қазірдің өзінде орныға кезде, сіз 

қараңыз және білесіңдер деп жаз енді жақын. 31 Осылардың болып жатқанын 
көргендеСондықтан Сіз сондай-ақ, Құдай патшалығының екенін білеміз (: 29-31 Лұқа 
21) жанында. 

Иса Патшалық келеді кезде білу пайғамбарлық оқиғаларды ұстануға өз халқын келді. Иса басқа 

жерде көруге және пайғамбарлық оқиғалардың (;: 33-37 Марқа 13 Лұқа 21:36) назар аудару өз 

халқын айтып берді. Исаның сөздерінен қарамастан, көптеген жеңілдіктер пайғамбарлық 

байланысты әлемдік оқиғаларды көріп. 
Лұқа 22 & 23 Иса тағы да Құдай Патшалығы Ол үйреткен кезде болашақта орындалатынына нәрсе 
екенін көрсетті: 

15 «шын жүректен тілегі бірге Мен азап шегер алдында сіздермен осы Құтқарылу 

мейрамының асын қалаған едім Мен сендерге айтамын, ол 16 Құдай патшалығында бәрі 
түгелдей орындалмайынша, Мен енді оның жейтін болады». 17 Сонда Ол тостағанды алып, 
және шүкірлік, және «бұл алыңыз және өздерің арасында оны бөлуге; 18 сендерге айтамын, 
Құдай патшалығы үшін жанғанша, мен жүзім жеміс ішпейді», деді (Лұқа 22: 15-18). 
39 Бірақ онымен бірге тіреуішті сол зұлымдарды бірі оны қорлау болды, ол былай деді: 

«Сен Мәсіх болсаң, өзіңді құтқарып, сондай-ақ бізді құтқара». 40 Ал оның серігі оны тыйым 

салды және ол: «Сен тіпті емес пе, оған былай деді Құдайдың қорқады? «42 Сосын, ол Иешуа 
деді:» Біз лайықты, өйткені біз жасадық қандай сәйкес өтелген, бірақ ештеңе жамандық 
осы арқылы атқарылды. Арналған сіз, сондай-ақ, онымен бірге сотталған. 41 әділ, 
сондықтан, біз үшін . Егер сіз Патшалығына келгенде Раббым, мені есіңе «43 Бірақ Иса оған 
былай деді:» Аумин, мен бүгін сіз менімен бірге жұмақта болады деп саған айтамын 
«(Лұқа 23:. 39-43, Plain ағылшын тілінде Арамей ) 

Құдай Патшалығы тезірек Марқа мен Лұқа екеуі бізге көрсету ретінде Иса, не қаза тапты ретінде 
келген жоқ: 



Өзі, Құдай Патшалығы үшін күтіп келе жатқан мен батылдық жатқан ариматеялық 43 Жүсіп 

көрнекті Кеңес мүшесі, ... (Марқа 15:43). 
51 Ол, сондай-ақ өзі Құдайдың (Лұқа 23:51) патшалығының күтті ариматеялық, яһудилердің 

қаланың, болды. 
Ол бір Джон жазбалары сияқты Құдай Патшалығы қайтадан дүниеге болады, қайта тірілгеннен 
кейін екенін байқаған: 

3 Иса оған былай деді: «Ең сөзсіз, мен бір қайтадан туылмаса, Құдайдың Патшалығына кіре 

алмайды, саған айтамын». 4 Нікөдем ол ескі кезде адам қалайша қайта туылады болады «, 
деді? шешесінің құрсағына еніп, екінші рет енгізуге болады және дүниеге бір судан және 
Киелі Рухтан туылмаса Ең сөзсіз, саған айтамын «5 Иса», ол Құдайдың Патшалығына кіре 
алмайды (Жохан 3: 3 -5). 

Иса қайта тірілген соң, ол қайтадан Құдай Патшалығы туралы үйреткен деп санайды: 
3 Ол сондай-ақ көптеген қайғы-қасірет Оның кейін тірі таныстырған 
күнәсіз дәлелдер, қырық күн бойы олардың көрген Құдай Патшалығы (Елшілердің істері 1: 
3) қатысты нәрселер сөйлеп жатыр. 

Иса Құдай Патшалығы туралы болды берді бірінші және соңғы уағыздар! Иса Құдай Патшалығы 

туралы үйрету үшін Messenger сияқты келді. 
Сондай-ақ Иса жер бетінде болар еді Құдай Патшалығы туралы мыңдаған Елші Жохан 

жаздырды. Ол Джон жазғанын не айтылғанына назар: 
4 Мен Исаға өз куәлік етілу үшін, сондай-ақ аң немесе оның бейнесін ғибадат жоқ еді, 

маңдайларына немесе олардың қолында оның белгісін алған жоқ Құдайдың Сөзі үшін 

басын шабуға болатын болғандардың жандарын көрдім. Және олар өмір сүрген және мың 

жыл (Аян 20: 4) Мәсіхпен бірге билік жүргізді. 
Ертедегі мәсіхшілер Құдай Патшалығы мыңжылдық жер бетінде болуы және Киелі кітап (бұр Аян 
5:10, 11:15) үйретеді ретінде әлемнің үкіметтерінің орнына келеді деп үйреткен. 
Құдай Патшалығы соншалықты маңызды болса, неге, ең бұл туралы өте көп естіген жоқпыз? 
Ішінара Иса құпия деп атады, өйткені: 

11 Ол да сендерге ол Құдай Патшалығы туралы құпияны білу берілді «, оларға былай деді: 

бірақ тыс адамдарға, барлық заттар (Марқа 4:11) астарлы әңгімелермен келеді. 
Тіпті бүгін нағыз Құдай Патшалығын ең жұмбақ болып табылады. 
Иса Патшалық Інжілі куәлік ретінде бүкіл әлемде уағыздаған кейін (жасына) соңы (ұзамай) келеді 
деп мәлімдеді деп, сондай-ақ, қарастырайық: 

Патшалықтың 14 Ал бұл Евангелие барлық ұлттарға куәлік ретінде бүкіл дүние 

уағыздалады, Сонда осы заманның соңы (Матай 24:14) келеді. 
Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды жариялау маңызды және осы ақырғы заманда аяқталып 

келеді. Ол саяси көшбасшылар үйрету қандай қарамастан, гуманитарлық келеңсіздіктердің 

үшін нағыз үміт ұсынады ретінде «жақсы хабар» болып табылады. 



Исаның сөздерін қарастыру болса, онда ол шынайы мәсіхші шіркеу енді Патшалық туралы Ізгі 

хабарды жариялап, бұл тиіс айқын болуы тиіс. Бұл шіркеуі үшін оның басты басымдығы болуға 

тиіс. Ал дұрыс бұл істеу үшін, бірнеше тілдерді пайдаланылуы тиіс. 
Бұл Құдайдың Үздіксіз шіркеуі істеу ұмтылады қандай болып табылады. Бұл кітапша тілдерді Балл 

аударылған Және сондықтан табылады. 
Иса ең Оның жолын қабыл алмасқа үйреткен: 

13 «Тар қақпадан арқылы енгізіңіз; тар қақпа және қиын өмірге апаратын жол 
болғандықтан кең қақпасы болып табылады және кең жойылуға әкеледі жолы болып 
табылады, және ол барып кім көп 14 және. оны табу кім аз (Матай 7: 13-14). 

Құдай Патшалығы туралы ізгі хабарды өмірге әкеледі! 
Бұл ең уағыздайтын Мәсіхтің назар Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздап болды, бұл 
идеясына ұмытылады, меніңше, дегенмен, зайырлы теологтар мен тарихшылар көбінесе осы 
Киелі кітап шын мәнінде неге үйрететінін екенін түсінген атап өту қызықты болуы мүмкін. 
Бірақ Иса, өзі, шәкірттері Құдай Патшалығы (: 2,60 Лұқа 9) Евангелие үйрету күтілуде. 
Болашақ патшалығы Құдай заңдарының негізінде болады, өйткені, ол бейбітшілік пен өркендеуді 
алып және осы жаста осы заңдарына бағынады шынайы бейбітшілік (Забур 119: 165; Ефестіктерге 
2:15) әкеледі болады. 
Және Патшалық жайлы осы ізгі хабар Ескі өсиет белгілі болды. 
3. Ескі өсиет белгілі Корольдік болды ма? 

Исаның жазылған бірінші және соңғы уағыз Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды жариялап 
тартылған (: 14-15; Елшілердің істері 1: Марк 1 3). 
Құдай Патшалығы қазір біз ескі өсиет қоңырау бұл олардың Жазбаларда айтылғандай Исаның 
уақыт еврейлер туралы бір нәрсе белгілі болуы тиіс нәрсе болып табылады. 

Даниэль Патшалығы туралы уағыз 
Даниял пайғамбар былай деп жазды: 

40 Ал төртінші патшалықты дана темір сияқты, өйткені темір үзілістер сияқты мықты болуы 

және бәрін нұқсан тиіс; . Егер сіз жартылай қыш саздан және жартылай темірден аяғы мен 

башпайлары, көрген соғылады, деп патшалық дана бұзып және барлық басқаларды 

талқандайды темір сияқты 41 назарға ала отырып және, патшалық бөлінетін болады; әлі 

темір беріктігі сіз керамикалық балшықтан араласқан үтікті көрген сияқты, оған болуы 
тиіс. 42 Башпайлар ретінде жартылай темірден, жартылай саздан болғандықтан, патшалық 
жартылай берік, жартылай нәзік болуы тиіс. 43 Егер сіз керамикалық балшықтан араласқан 

үтікті көрген, олар ерлер тұқым аралас болады; . бірақ олар 44 темір балшықтан 

араластырыңыз емес, дәл сол сияқты, бір-біріне ұстануға болады және осы 
патшалықтардың кезінде көктегі Құдай ешқашан күйремейді тиіс патшалық 

орнатады; және патшалық басқа адамдардың үшін солға тиіс емес; ол дана бұзып осы 

Патшалық басқа барлық тұтынады, және ол (Даниял 2: 40-44) мәңгі тұра береді. 
18 Бірақ Тағаланың қасиетті патшалығын алуға, тіпті мәңгі, мәңгі патшалық 

иемденіп. (Даниял 7:18). 



21 «Мен көріп болды; және Күндері көне келіп, сот шешімі Тағаланың қасиетті пайдасына 

жасалған, және уақыт бойынша келді дейін сол мүйіз Құдайға бағышталған қарсы соғыс 
қабылдау, және оларға қарсы қалыптасқан, 22 болды патшалық ие Saints (Даниял 7: 21-22). 

Даниял, біз Құдай Патшалығы осы дүниенің патшалықтарын жояды және мәңгі созылады кезі 

келеді деп білу. Біз сондай-ақ, осы әулиелер патшалық қабылдау өз бөлігін болады деп білу. 
Даниялдың пайғамбарлықтардың көбісі бөліктерін 21 ғасырда біздің уақыт болып табылады. 
Жаңа Өсиеттен кейбір үзінділерді Ескерту: 

12 «әлі-ақ жоқ патшалық алған он патшаны, бірақ олар аңмен бірге патшалық бір сағат 

үшін өкілеттігі алуға сені көрдім. 13 Бұл бір ақыл болып табылады, және олар жыртқыш 
аңның өз күш пен билік береді он мүйіз . 14 Олар Тоқтыға соғыс жасайды, және Тоқты Ол 
лордтар, патшалардың Патшасы Иесі үшін, оларды еңсереміз;. және онымен кім, деп 

аталатын таңдаған, және адал жатыр « (Аян 17: 12-14) 
Сондықтан, біз ескі және жаңа өсиет де бар он бөліктен бар аяқталу уақыты жердегі патшалық 
болуы және Құдайдың оны жойып, оның патшалық билігін болатынын тұжырымдамасын қараңыз. 

Ишая Патшалығы туралы уағыз 
Құдай, Құдай Патшалығы, мыңжылдықта ретінде белгілі мыңжылдық билігінің бірінші бөлігінде 
туралы осы жолды жазуға Ишая киелі рухтың жетелеуімен: 

1 бар Есейдің бағанының бастап өзек шығады, ал оның филиалы тамыры шығып өседі 

тиіс. 2 Жаратқан Иенің Рухы, оған, даналық пен түсіністік рухында демалуға кеңесшісінен 
Рух пен мүмкін тиіс, Рух білім және Иеміздің қорқып. 
3 Оның рақат табады Ехобаны қастерлегендіктен болып, және ол өз көзімен көргенде 

айтуға, не оның құлағының есту шешім болмауы тиіс; 4 Бірақ 
әділдік бар Ол кедей айтуға болады және жердің момындарға капиталда бар шешеді; Ол 

аузына таяқты ұстап жерді шауып, ерні тыныс бар Ол зұлым убить тиіс. 5 Әділдікті өзінің 
белін белдеуін болуы, Оның белінің белдігін сенімді тиіс. 
6 «Қасқыр, сондай-ақ барыс лақ, теленок және жас Лев және вол бірге болады бірге жатуға 
болады, қой бірге тұрып жатады; Ал кішкентай бала сиыр 7 оларды әкелуі тиіс және аю 
жайылып жүреді тиіс;. Олардың жастар бірге жатуға тиіс; арыстан өгіз сияқты сабан жейтін 
болады 8 Емізулі бала кобра берушінің тесігіне арқылы ойнайды тиіс және Емшектен 
шыққан сәби Viper берушінің апанына қолын қояды 9 Олар барлық зақым де жойып 
құқылы емес.. су ретінде толтырады теңіз, жер үшін Менің қасиетті тау, Жаратқан Иенің 
білім толық болуы тиіс. 
10 «Сол күні адамдар үшін баннер ретінде тұрып Есейдің түбірі бар болуы тиіс; басқа ұлт 

адамдарының оны ұмтылады, Оның демалыс орны даңқты болып табылады.» (Ишая 11: 1-

10) 
Мен бірінші бөлігінде немесе Құдай Патшалығы туралы бірінші кезеңін осы аталатын себебі, 
(алдын ала қасиетті қала уақытқа, Жаңа Иерусалим Аян 21, көктен түскен) бұл физикалық болады 

уақыт болып табылады және мың жыл созылады. Ол жалғасты кезде Ишая осы кезеңде дене 

қырын растады: 



11 Ол Жаратқан Ие Ассур және Мысыр елінен, Pathros және Құш, Елам, Сеннааре, Хамат 

бастап, тағы да қалған өз халқының тамтығын қалпына келтіру үшін екінші рет қолын 
орнату және міндетті Яғни сол күні тапсырады енеді теңіз аралдар. 
12 Ол Ефрем қызғаныш ұшып тиіс, ал Яһуданың дұшпандары болып табылады, сондай-ақ 

халықтар үшін баннер орнату болады, Ал Исраил қашқақтап құрастыратын боламыз, Ал 

жердің төрт бұрышынан Яһуда дисперсті жиналады. 13 кесіп алу; Ефрем Яһуда қызығамын 
емес болады, Яһуданың Ефрем мазалау болмауы тиіс 14 Бірақ олар батысқа қарай 

філістірлердің иығына төмен ұшып тиіс.; Олар бірігіп Шығыс халқын талан-таражға 

тиіс; Олар Едом, Моаб, олардың қолын жатып тиіс; Ал Аммон халқы оларды бағынуға 

тиіс 15Иеміз мүлдем Мысыр теңізінің тілін жоюға болады.; Оның құдіретті жел Ол өзені 

арқылы кулактарға сілкіп болады, Ал жеті ағымдар оны қойшы, ерлер құрғақ Сығылған 
өтіп жеткізіңіз. 16, Ассур бастап қалады өз халқының тамтық үшін магистраль болады ол 

Мысыр елінен келді Сол күні Исраил үшін болды. (Ишая 11: 11-16) 
Сондай-ақ Ишая рухтың жетелеуімен: 

2 Енді Жаратқан Иенің киелі үйіне таулы, тау басында белгіленеді, төбелер, жоғарыда 

жетерсің тиіс екендігін соңғы күндері өтуге енеді; Барлық халықтар оған ағатын 

болады 3Көптеген адамдар келіп айтады, «Кел, және бізге Жақыптың Құдайының үйіне, 

Жаратқан Иенің тауына өрлеп барып тиіс.; Ол бізге Өзінің жолдарын үйретеді, ал біз Оның 

ізімен жүретін боламыз «Сион жүзеге Иерусалимнен заң, Жаратқан Иенің сөзін алға жүруі 

тиіс 4 Ол халықтар арасындағы үкім, және көптеген адамдар сөгіс тиіс..; Олар 

Семсерлерінен олардың соқаға ұрып-соғып, ораққа ілгектерге олардың найза тиіс; Ұлт 

ұлтқа қарсы қару көтермейді тиіс, ешқайсысы олар соғысуды тіптен үйренбейді тиіс ... 
адамның 11 биік көзқарастары унижена болуы тиіс, ерлер тәкаппарлық болуы тиіс. иіліп 

тағзым етті, жалғыз Иеміз Сол күні жоғарылатты тиіс. (Ишая 2: 2-4,11) 
Осылайша, ол жер бетіндегі бейбітшілік утопиялық уақыт болады. Сайып келгенде, бұл Иса 

шешімін, мәңгі болады. Түрлі Жазбалардың негізінде (:; 92 4: 1; Ишая 2:11; Ошия 6: Забур 90: 2), 
еврей Талмұттың осы (: Трактаттары Жоғарғы кеңес Folio 97А Вавилонского Талмұттың) 1000 жыл 
созылады үйретеді. 
Ишая сондай-ақ мынадай рухтың жетелеуімен: 

6 Біз былай баланың ұл сыйлады Бізге былай туған; Ал мемлекеттік Оның иығына 

болады. Ал Оның есімі керемет, ақылды Кеңесші, Құдіретті Құдай, Мәңгілік Әке, 

Бейбітшілік князь деп аталатын болады. Оның үкімет арттыруға және Бейбітшілік 7 оны 
тапсырыс құру үшін, Дәуіттің тағына мен оның патшалығын астам, аяғына жоқ болады ол 

тіпті мәңгі алға Сол уақыттан бастап сот шешімін және әділет, бар. Әлемнің Жаратқан 

Иенің құлшына осы орындайды. (Ишая 9: 6-7) 
Ишая Иса келіп, үкімет бар патшалық құру келетінін айтты екенін ескеріңіз. Мәсіхті құрметтейтін 

көптеген адамдар жыл сайын, әсіресе желтоқсан айында, бұл тармақтарда дәйексөз, олар Иса 

дүниеге болады фактісі астам пайғамбарлық екенін естен бейім. Киелі кітапта Құдай Патшалығы 

субъектілерінің астам заңдарына үкімет бар, мен Иса оған астам болады деп көрсетеді. Ишая, 
Даниял, және т.б., оны пайғамбарлық. 



Құдайдың заңдары сүйіспеншілік жолы болып табылады (Матай 22: 37-40; Жохан 15:10) және 

Құдай Патшалығы осы заңдар негізінде билеген болады. Сондықтан Құдай Патшалығы, әлемде 

қанша қарамастан, оны көру махаббат негізделген болады. 
Жыры және Қосымша 
Ол Құдай Патшалығы туралы алдағы рухтың жетелеуімен бұл жай ғана Даниял мен Ишая емес еді. 

Езекиел зор алапаттың уақыт ішінде шашыраңқы болды, кім Исраил руларының сол (ғана емес 

еврейлер) мыңжылдық патшалығының жиналды болатынын рухтың жетелеуімен: 
, 18 және олар сонда барады: 17 Сондықтан «Мен, халықтар сені жинап сіз шашырап 

кеткен елден жинар, мен Исраил елінде береді.» Жаратушы Тәңір Ие мынаны айтады 

«дейді және олар сол жерден өзінің барлық жиіркенішті және оның барлық мерзости 

алып кетеді. 19 Содан кейін мен оларға біртұтас жүрек беремін, мен олардың ішінде 

жаңа рух салып, олардың тәннің жүзеге тасты жүректі алып, оларға алатын жүрек 

сыйлаймын тәннің, 20 олар Менің ережелерім жүруге және Менің пайымдаулар сақтауға 

және оларды істей алады; және олар менің халқым, ал Мен олардың Құдайы 

боламын. 21 Бірақ жүректері өздерінің жеркенішті нәрселер және олардың жексұрын 

үшін ниет ұстануға сол сияқты, Мен «, өз басшылары, олардың істерін жаза болады 
Жаратушы Тәңір Ие мынаны айтады. (Езекиел 11: 17-21) 

Исраил руларының ұрпақтарымыз бұдан былай бытырап кетеді, бірақ Құдайдың ережелерім 
бағынуға және сойқан нәрселерді (Леуіліктер 11; Заңды қайталау 14) жеп тоқтайды. 
Құдай Патшалығы туралы Забурда мынадай Ескерту: 

Әлемнің 27 Барлық ұшы есте Иемізге бұраңыз, мен халықтардың барлық отбасы Сіздің 

алдыңызда ғибадат тиіс. Патшалығының 28 Құдайға, және ол халықтардың үстінен 

ережелері. (Забур жырлары 22: 27-28) 
6 Сенің тағың, Уа, Құдай, мәңгілік болып табылады; Әділдікті асатаяғы Сіздің патшалықтың 

асатаяғы. (Забур жырлары 45: 6) 
10 Барлық Сенің істерің, уа, Ием Сізге мадақтаймын, және сіздің әулиелер, Сені 

жарылқаймын. 11 Олар ер Оның құдіретті актілерді ұрпақтарына жасау үшін, Сіздің 
патшалығының даңқы, және сіздің билік әңгіме 12 айтуға тиіс, ал Оның патшалығының 
даңқты Мәртебелі. 13 Сіздің патшалығының мәңгілік болып табылады, және сіздің Dominion 

ұрпақтың бәріне шыдайды. (Забур 145: 10-13) 

Ескі өсиет түрлі жазушылар, сондай-ақ (мысалы, Езекиел 20:33; Абадиях 21; Миха 4: 7) 

патшалықтың аспектілері туралы жазған. 
Иса Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды тәлім бере бастады кезде Сондықтан, Оның дереу 

аудитория негізгі тұжырымдамасына кейбір танысу болды. 
4. Апостолдар Корольдігінің Інжілді үйретті ме? 



Інжіл сияқты көптеген акт Исаның адам туралы ғана жақсы жаңалық болғанымен, нақтылық 

Исаның ізбасарлары Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды үйреткен болып табылады. Бұл Иса 

әкелген хабары болып табылады. 
Пол Құдай Патшалығын Оқытатын 
Апостол Пауыл Құдай мен Исаның Патшалық туралы былай деп жазды: 

8 Ал ол мәжілісханаға барып, үш ай бойы батыл сөйледі, ойлау және (Елшілердің істері 19: 

8) Құдай Патшалығы туралы нәрселерді қатысты сендіру. 
25 Ал шын мәнінде, мен саған барлық, мен Құдайдың Патшалығына (Елшілердің істері 

20:25) уағыз кетті, олардың арасында екенін білеміз. 
Сондықтан олар күні оны тағайындаған 23, көптеген таңертеңнен кешке дейін, Мұса заңы 
мен Пайғамбарлар екеуі Исаға қатысты оларды сендіру, кімге деп түсіндірді ол салтанатты 

түрде Құдай Патшалығы туралы куәлік етті, оның тұрғын үй оған келді. ... 31 Құдай 

патшалығы туралы уағыздап және барлық сенім, (Елшілердің істері 28: 23,31), оған 

тыйым жоқ бірінің, Иеміз Иса Мәсіх қатысты тәлім. 
Сондай-ақ Пауыл Құдайдың Патшалығы туралы не үйреткенін бөлек Иса туралы тәлім Құдай 
Патшалығы, (Ол негізгі бөлігі болып табылады, дегенмен) Иса туралы ғана емес екенін ескеріңіз. 
Сондай-ақ Пауыл Құдайдың Иса Мәсіхтің Інжілі деп атады, бірақ бұл әлі де Құдай Патшалығы 
туралы ізгі хабарды болды: 

9 ... біз сізге, сіз Өз Патшалығы мен салтанатты ұлылығына сізді шақырады Құдай лайықты 

жүре еді Құдайдың ... 12 Ізгі уағыздаған. (Салониқалықтарға 1-хат 2: 9,12) 
Сондай-ақ Пауыл Мәсіх (Римдіктерге 1:16) Інжілі деп атады. Исаның «жақсы хабары», Ол үйреткен 

хабарлама. 
Бұл жай ғана Иса Мәсіхтің адам немесе жай ғана жеке құтқарылу туралы Евангелие емес екенін 

қарастырайық. Пауыл Мәсіхтің Інжілі Исаны, оралғаннан және Құдайдың үкімін мойынсұну 

енгізілген былай деді: 
6 ... Құдай, алапаттың бар кім қиындық сіз өтеуге 7 және, Иеміз Иса құдіретті 

періштелерімен бірге көктен анықталды кезде бізбен бірге проблемалық қалғандары кім 
Құдайды білмейді, кім кек отырып от жалындаған жылы 8 Сіз беруге үшін, және Иеміз Иса 
Мәсіхтің Інжілі құлақ аспай кім. Ол келгенде 9 бұл ұлылығы болады, сол күні Жаратқан 
Иенің қатысуымен мен құдіретіне даңқ мәңгілік қырып, 10 жазаланады сол араларыңда 
біздің куәгерлік сенген, себебі, иман барлық адамдарға (: 6-10 2 Салониқалықтарға 1) 
арасында таң болады, ол оның әулиелерінің және. 

Жаңа өсиет біз қазір оны толық ие емес екенін, патшалық біз алуға тиіс нәрсе екенін көрсетеді: 
28 Біз (Еврейлерге 12:28) шайқап мүмкін емес патшалық алуда. 

Біз ұстап, енді Құдай Патшалығы туралы бөлігі болып табылатын асыға күтеміз, бірақ оны толық 
енгізбеген болсаңыз болады. 
Пауыл ол қайта тірілгеннен кейін орын ретінде бір толық, өлім адам ретінде Құдай Патшалығына 
емес екенін растады: 



50 Енді осы Мен бауырлары салдарды және қан Құдай патшалығын мұра ете алмайды деп, 

айтуға; . Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық шірімейтін мұра етпейді 51 Міне, мен сендерге 

мына құпияны айтайын: Біз барлық ұйқы жоқ, бірақ біз барлық соңғы керней, кенеттен, 

қас қағым жылы, бір сәтке 52 өзгереміз болуы тиіс. Керней үшін дыбыс болады, және өлі 

сатылмайтын тіріліп, және біз (Қорынттықтарға 1-хат 15: 50-52) өзгертілуі тиіс. 
1 Мен Құдайға және Оның пайда мен оның патшалығын (2: 1 Тімотеге 4) тірі және өлі 

айтуға болады Иеміз Иса Мәсіхтің, сондықтан алдында саған тапсырамын. 
Пауыл үйреткен ғана емес, бірақ Иса Құдай Әкені Патшалығын жеткізуге болатынын: 

20 Бірақ қазір Мәсіх өлімнен қайта тірілді, ал ұйқысында жатқандардың алғашқы өнімі 

айналды. 21 жылдан бері үшін ер адамдардың, қайтыс келді, сондай-ақ қайта тірілу келді. 
Адам сияқты 22 барлық тіпті өлуге Мәсіхтің барлық тірі жүзеге асырылады 23 Бірақ өз 
мақсатында әрқайсысы:.. Мәсіх ұзамай алғашқы өнімі, Мәсіхтің оның алдағы уақытта, 
кім 24 Ол Құдай Әке патшалықты жеткізеді кезде Ол қояды кезде, ұшын келеді барлық 
ережеге және барлық билік пен билікке аяқталады. Оның аяғының астына барлық 

жауларын қойды дейін патша керек 25. (Қорынттықтарға 1-хат 15: 20-25). 
Сондай-ақ Пауыл (өсиет ажыратқыштар) әділетсіз Құдай Патшалығында орын жоқ деп үйреткен: 

9 әділетсіз Құдайдың Патшалығында орын жоқ екенін білмейсің бе? Обманывайтесь 

емес. Азғындар, пұтқа табынушылар, неке адалдығын бұзушылар, не, не гомосексуалист, 

не гомосексуал, 10 ұрылар, не ашкөз, не маскүнемдер, не өсекшілер де тонаушылар Құдай 
патшалығын (Қорынттықтарға 1-хат 6: 9-10) ие болады емес. 
19 Енді Тәннің істері болып табылатын, айқын болып табылады: неке адалдығын бұзу, 

азғындық, арам, lewdness, 20 пұтқа табынушылық, сиқырлық, өшпенділік, бекіту, ашу-ыза, 
өзімшіл менмендіктен, алауыздық, ересей, 21 қызғаныш, кісі өлтіру, маскүнемдік 

жарылыстар қызғаныш, revelries, және сол сияқтылар; оның Мен сондай-ақ осындай 

нәрселерді ұстанатындарды Құдай (: 19-21 Ғалаттықтарға 5) патшалығын мұра етпейді деп, 
уақыт өткен саған айттым, сол сияқты алдын ала сізге айтайын. 
Араларыңда азғын, арам адам, не пұтқа табынушы болып ашкөз адам, кез келген мұралық 
бар екенін сіз білесіз, бұл үшін 5, 
Мәсіх пен Құдайдың (: 5 Ефестіктерге 5) патшалығы. 

Құдай стандарттарын және оның Патшалығына кіру мүмкіндігі болу үшін күнә тәубесін талап 

етеді. Апостол Пауыл кейбір деп үйретеді емес еді ескертті: 
6 Мен сізге тағы бір емес, басқа Евангелия, 7, Мәсіхтің рақымы, сізді кім шақырды Одан көп 

ұзамай теріс айналды деп таңданатын; бірақ біз онда кейбір адамдар сеют сізде және 

Мәсіхтің Ізгі извратить келеді. 8 Бірақ біз немесе көктен түскен періште, біз сізге уағыздаған 
қандай қарағанда Сізге кез келген басқа Ізгі хабарды, тіпті егер оны қарғыс атсын!. 9 Кімде-
кім, сіз алды қарағанда сізге кез келген басқа Евангелие уағыздайтын болса бұрын деді, 

енді тағы қайталаймын, деп, соны қарғыс атсын!. (Ғалаттықтарға 1: 6-9) 
3 Бірақ сендердің ой-саналарыңды Мәсіх болып қарапайымдылығы зақымдалған болуы 

мүмкін, сондықтан жылан, оның craftiness Хауа алданып Мен, қалай болғанда да, әйтпесе 
қорқады. Келеді, ол, біз уағыздаған жоқ, немесе сіз алуға, егер кімге басқа Иса уағыз 



егер 4 Сіз алған жоқ басқа рух, немесе сіз қабылдаған жоқ, басқа евангелия - сіз жақсы 

онымен қоюға мүмкін! (Қорынттықтарға 2-хат 11: 3-4) 
Шын мәнінде жалған, Евангелие «, түрлі», «өзге де» мен қандай болды? 
Жалған Евангелие түрлі бөліктен тұрады. 
Жалпы алғанда, жалған Евангелие сіз Құдайға мойынсұнып, шын мәнінде, Құдайға (: 21-23 бұр 
Матай 7) білу үміткер, ал Оның жолында шынайы өмір сүруге тырысып қажеті жоқ деп 

пайымдауға болады. Ол өзімшілдікпен-бағдарланған болуы ұмтылады. 
Жылан (Жаратылыс 3) дерлік 6000 жыл бұрын жалған Евангелия үшін құлап Хауаны обманула -and 
адамдар олар Құдай қарағанда жақсы біледі және өзі үшін жақсы және жамандық туралы шешім 

қабылдауы керек деп есептейтінмін. Иса келді кейін Иә, Оның аты жиі әр түрлі жалған 
орайластырылды Інжілде-мен осы жалғасуда және қорытынды антихриста уақыт да жалғаса 
береді. 
Енді қайтып Елші Пауылдың уақыт, жалған Евангелие шын мәнінде ақиқат және қате Гностической 

/ Mystic қоспасы болды. Гностики негізінен арнаулы бiлiм құтқарылу, соның ішінде рухани түсінік, 

қол жеткізу үшін қажет болатын қандай болды деп сенген. Гностики қандай тәні жасады жоқ, атап 

айтқанда, салдары болды және олар жетінші күн демалыс күні сияқты мәселелерде Құдайдан 

мойынсұну қарсы болды деп ойлауға бейім. Осындай бір жалған көшбасшы Апостол Петір (: 18-21 

актілеріне 8) ескерткен Саймон Magus болды. 

Бірақ бұл оңай емес 
Жаңа өсиет Филипп Құдай Патшалығын үйретті көрсеткендей: 

5 Сонда Філіп Самария қаласына барып және оларға Мәсіх уағыздаған. Ол Құдай 

патшалығы туралы уағыздады нәрселер ретінде ... 12 олар (: 5,12 Елшілердің істері 8) ... 
Філіпті сенді. 

Бірақ Иса, Пауыл және шәкірттері Құдайдың Патшалығына оңай емес деп үйреткен: 
24 Ал Иса өте қайғылы болды көргенде, Ол Құдайдың Патшалығына кіру үшін байлықты 

алғандар үшін қандай қиын «, деді! 25 бұл қарағанда ине көзінен өтуі түйенің оңай үшін 
Құдайдың Патшалығына кіру үшін бай адам. « 
26 Ал оны естігендердің «, содан кейін кім құтқарыла алады?», Деді 
27 Бірақ ол: «Адамдар үшін мүмкін емес нәрселер Құдай үшін мүмкін» деді. (Лұқа 18: 24-

27) 
22 «Біз Патшалығына кіре талай азап шегу арқылы керек 
Құдай «(Елшілердің істері 14:22). 
Егер сеніміміз өте өседі, және біз өзіміз туралы шіркеулер арасында сендерге 
мақтана 4, сондықтан сізге барлық әрбір сүйіспеншілігі, бір-біріне қарай қаптап кетсе, 

өйткені 3Біз, бұл орынды, өйткені, сіз үшін әрқашан Құдайға ризашылық бауырларын 

байланады 6, бұл, өйткені; сіз, сондай-ақ зардап шегеді, ол үшін Құдай патшалығы, лайық 
болуы мүмкін екенін Құдайдың әділ сот шешімін манифест дәлелі сіз төтеп сіздің барлық 
қудалау мен қиыншылықтарда сіздің шыдамдылық пен сенім үшін Құдай, 5, алапаттың бар 
кім мазалай сіз сол, 7 өтеу үшін және Иеміз Иса құдіретті періштелер, (: 3-7 2 



Салониқалықтарға 1) көктен анықталды кезде бізбен бірге проблемалық қалғандары кім 
саған Құдай алдында әділ нәрсе. 

Себебі қиындықтар, тек кейбір енді бір бөлігі (4-6:; Жохан 6:44 Еврейлерге 6 1-14 Матай 22) болуы 

осы дәуірінде шақырылып, таңдалған жатыр. Киелі кітапта осы «Кім рухында қате түсінуге келеді, 

және шағымданды кім ілімді үйренуге болады» деп көрсетеді (Ишая 29:24) ретінде Басқа, 
кейінірек деп аталатын болады. 

Питер Патшалығын Оқытатын 
Апостол Петір патшалық мәңгілік екенін үйретті, мен Құдайдың Иса Мәсіхтің Інжілі ынтамен 
мойынсұнған тиіс немесе сот шешімі бар болады деп: 

Сондықтан 10, бауырластар, осы нәрселерді істей егер сіз сүрініп ешқашан үшін, сіздің 
қоңырау және сайлау көз жеткізу үшін бұрынғыдан да мықтырақ болуы; 11, сондықтан кіру 
молынан Иеміз әрі Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің мәңгілік Патшалығына сізге жеткізілетін 
болады арналған (Петірдің 2-хаты 1: 10-11). 
Рет 17 Құдайдың үйінде бастау соттау үшін келді; ол бірінші бізбен бірге басталады, егер 

мен, не Құдайдың Ізгі бағынуға емес, кім соңы болмақ? (Петірдің 1-хаты 4:17). 

Киелі кітаптың соңғы кітаптарын және Патшалық 
Құдай Патшалығы Отанымыздың жек, махаббат және махаббат заңдар қолдау болып патшасы 
емес ие болады: мен Иса Құдай (1,14 Жохан 1) болып табылады: Киелі кітапта (8,16 1 Жохан 4) 
«Құдай бар махаббатым» деп үйретеді (бұр Аян 22: 14-15). 
Киелі кітаптың соңғы кітабы арнайы Құдай Патшалығын талқылайды. 

15 Содан кейін Жетінші періште айтылды: Ал көкте қатты дауыстар болды, былай деді: 

«осы дүниенің патшалықтары Иемізге және Мәсіхке патшалықтар айналды, және Ол мәңгі 

бақи патшалық етеді!» (Аян 11:15). 
Иса Патшалықта билік болады! Әрі Киелі кітапта оның атауларының екі ашады: 

16 Ол жазбаша атындағы Оның шапанының және Оның жамбас бар: патшалардың 
Патшасы, иелердің Иесі (Аян 19:16). 

Бірақ Иса патша ғана бірі болып табылады? Аян осы параграф Ескерту: 
4 Мен тақтарды көрдім, олар отырды, және сот шешімі оларға жасалған. Содан соң мен аң 

немесе оның бейнесін ғибадат емес еді кім Иса олардың куәлік етілу үшін, сондай-ақ 
Құдайдың сөзі басын шабуға істегендерге, жандарын көрдім, және маңдайларына немесе 

олардың қолында оның белгісін алған жоқ. Және олар өмір сүрген және мың жыл 

Мәсіхпен бірге билік жүргізді. . Батасын беріп, қасиетті. 6 Ол Алғашқы қайта тірілуге 

қатысқан кім бар болып табылады. Мұндай екінші өлімнен билігі жүрмейді, бірақ олар 

Құдай мен Мәсіхтің діни қызметкерлері болып табылады, және онымен мың жыл (Аян 20: 
4,6) патшалық етеді. 

Шынайы мәсіхшілер мың жыл бойы Мәсіхпен бірге билік етуге қайта тіріледі! Патшалық мәңгі 

(Аян 11:15) жалғасады, бірақ аталған билігі бір ғана мың жыл болғандықтан. Мен патшалығының-

қорытынды, одан рухани, сатысына қарағанда физикалық, мыңдаған, фазалық бірінші кезеңі осы 
бұрын аталатын неге осы. 



Бірнеше оқиғалар Құдай Патшалығы туралы мыңдаған және соңғы фазалары арасындағы 
кездесетін Аян кітабына енгізілген: 

7 мың жыл мерзімі біткен кезде Енді, Шайтан оның түрмеден 8 шығады және шайқасқа 

бірге оларды жинауға, жердің төрт бұрышындағы, Гог және Магог бар халықтарды алдау 

үшін сөнеді, олардың саны болып табылады теңіз құм. ... 11 Содан кейін мен, оның бет Жер, 

оған мінді мен көк қашып үлкен ақ тақты және оны көріп. Ал 12. Олар үшін орын жоқ тапты 

мен Құдай алдында тұрған, өлі шағын және үлкен көріп, кітаптар ашылды. Ал тағы бір 

кітап Өмір кітабы болып табылатын, ашылды. Ал өлі кітаптарда жазылған нәрселер 

арқылы, істеріне сай сотталды. 13 теңіз оған кім болды өлілерді берді, өлім мен мола оларға 

болды өлілерге қиды. Және олар оның еңбектерінің сәйкес, әрбір бір сотталды. 14 Сонда 

өлім мен мола отты көлге қуылды. . Бұл екінші өлім 15 және өмір кітабына жазылған 

табылған жоқ Тозаққа (: 7-8, 11-15 Аян 20) көлге құйылған болатын. 
Аян кітабы мыңжылдық билігі кейін және екінші қайтыс болғаннан кейін келіп кейінірек фазасы 
болады деп көрсетеді: 

Бірінші аспан мен жер құрып, бірінші өткен 1 Енді мен, жаңа аспан мен жаңа жерді 

көрдім. Сондай-ақ, ешқандай артық теңіз болды. «, 2 Сонда Мен, Жохан, 3. Күйеуіне арнап 

сәнденген қалыңдықтай дайындалған, Құдайдан көктен түсіп келе жатқан, киелі қаланы, 
жаңа Иерусалимді де көрдім Және мен көктен былай деген қатты дауысты естідім Міне, 
Құдайдың киелі шатыр ерлермен болып табылады, және ол олармен қоныстануға болады, 
және олар оның халқы болып табылады Құдайдың өзі солармен бірге болады және 
олардың Құдайы боламын 4 Құдай олардың әрбір көз жасын сүртіп тастайды;.. болуы тиіс 
көп өлім, не қайғы, не жылап жоқ. құрып, жоқ болды, бұрынғы істері үшін, ешқандай 

артық ауырсыну болуы тиіс. « (Аян 21: 1-4) 
1 Ал ол, өз көшесінің ортасында 2. Құдай мен Тоқтының тағынан негiзге ала отырып, маған 
хрусталь ретінде айқын өмір суының таза өзен, көрсетті, және өзенінің екі жағында, өмір ағашы 
болды онда он екі жемістер, ай сайын оның жемісін беріп, әрбір ағаш туды. Ағаштың 
жапырақтары халықтарды сауықтыруға арналған еді. 3 Сол жерде ешқандай қарғыстың болуы 
тиіс, бірақ Құдай мен Тоқтының тағы сол жерде болуы тиіс, сондай-ақ Құдайдың құлдары оған 
қызмет етедi. 4 Олар Оның бет-жүзін көреді, . Оның есімі маңдайларына болуы тиіс 5 түннің 
жерде болуы тиіс: Жаратушы Тәңір Ие оларға жарық береді Олар, күн жоқ шам де жарық 
қажет. Және олар мәңгі патшалық етеді. (Аян 22: 1-5) 

Мың жылдан кейін осы билігі, Құдайдың қызметшілерін кіреді Байқасаң және мәңгі 

созылады. Көкте дайындалды Қасиетті Қала, аспанның кетеді, жер бетіне шығады. Бұл Құдай 

Патшалығы қорытынды сатысының бастауы болып табылады. NO MORE ауыру немесе азап 

уақыты! 
Момын (Матай 5: 5) жерді мұра етеді және барлық заттар (Аян 21: 7). Құдайдың жолдары жүзеге 

асырылатын болады, өйткені оған болады Қасиетті Қала, соның ішінде жер, жақсы болады. Екенін 
түсінеді: 

Оның үкімет арттыру және Бейбітшілік 7 жоқ соңы (: 7 Ишая 9) болады. 
Барлық Құдайдың үкіметін бағынуға ретінде Құдай Патшалығы туралы қорытынды кезеңі 
басталды кейін Әлбетте өсуі болады. 
Бұл ең даңқты уақыты болады: 



9 Бірақ ол жазылған: «Көз көрген жоқ, сондай-ақ құлақ естімеген, Сондай-ақ, адамның 

жүрегінде Құдай Өзін сүйетіндерге дайындап қойған нәрселерді енгіздіңіз.» 10 Бірақ Құдай 
(киелі рух арқылы бізге оларды анықтады Қорынттықтарға 1-хат 2: 9-10). 

Ол сүйіспеншілік, қуаныш, мәңгілік және жайлылық уақыт болып табылады. Бұл фантастикалық 
уақыты болады! 
Сіз бұл сіздің бөлігі келеді емес пе? 

Жаңа Өсиетте тыс 5. көздері үйретті  
Құдай Патшалығы 
Мәсіхтің ерте профессорлар, олар Құдайдың мағынадағы Корольдігінің Ізгі хабарды тиіс деп 

ойлаймын ба? 
Иә. 
Жыл бұрын, Солтүстік Каролина университетінің профессоры Барт Эрман берген дәріс, ол бірнеше 
рет, және дұрыс, ең бүгін мәсіхшілерді уағыздайтын айырмашылығы, Иса мен оның ертедегі 

ізбасарлары Құдай Патшалығын жариялады деп атап өтті. Христиан Доктор Эрман жалпы түсіну 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің деп айырмашылығы болғанымен, біз Патшалығы туралы ізгі хабарды 
Иса өзі жариялаған қандай болып табылады және сенді Оның ізбасарлары екеніне келісесіз еді. 
Біз көптеген бүгін мәсіхшілерді мәлімделген емес, сондай-ақ, бұл келісесіз еді екенін түсінеді. 

Ред сақталған Post-New Testament Жазу & уағыз 
Құдай Патшалығы «тірі қалды көне толық христиан уағыз» (Холмс МВт көне христиан уағыз деп 
атайтын қандай маңызды бөлігі болды Апостолдық Әкелер:.. Грек мәтіндер және ағылшын 

Аудармалар, 2-ші Ed Baker Кітаптар, Grand Rapids, 2004, б. 102). Бұл көне христиан уағыз бұл 

туралы осы мәлімдеме бар: 
5: 5 Сонымен қатар сіз білесіз, бауырластар, тәннің әлемде біздің болу шамалы және 
өтпелi, бірақ Мәсіхтің уәде ұлы және керемет екенін: Алдағы патшалықтың демалыс және 
өмір мәңгілік. 

Жоғарыда делінген патшалығы қазір емес екенін көрсетеді, бірақ келіп және мәңгілік 

болады. Сонымен қатар, бұл ежелгі уағыз делінген: 
6: бұл тіпті осындай әділ адамдар мүмкін емес, егер біз таза және арамдалмаған біздің 

шомылдыру рәсімінен ілесе алмай, егер 9 Енді өз балаларын құтқару үшін өз әділ істерінің 

арқылы, не нәрсеге сендіреді біз Құдай патшалығын енгізу бар? Біз киелі де әділ 

жұмыстарын болуы табылған жоқ болса немесе кім, біздің адвокат болады 9: 6Сондықтан 
бәріміз де Құдайдың Патшалығына кіре алады деп, бізге бір-біріңді көрейік 11:. 7 Сондықтан, 
біз не білеміз, егер оң Құдайдың көз алдында, біз оның Патшалығына кіре және уәделерін 
алуға болады «құлақ естімеген жоқ, сондай-ақ көз көрген де көз көрген де адамның жүрегі 
елестеттім.» 
12: 1, біз Құдайдың пайда мен білмеймін, өйткені бізге, махаббат пен әділдікке Құдайдың 

Патшалығы үшін сағатқа сондықтан сағат күте 12: 6. Дейді ол, Әкемнің Патшалығы енеді. 



Жоғарыда есептілігі бәріміз де Құдай Патшалығын кірді, ол Құдайдың пайда-бұл Иса тағы да 
қайтарады кейін күнінен кейін орын алады деп емес деп, дұрыс өмір сүру арқылы махаббат қажет 

екенін көрсетеді. Ол Әкесінің патшалық болып табылады және патшалық ғана Иса емес. 
Ол Құдай аман мүмкіндік берді көне шамасы христиан уағыз New Testament үйретеді деп Құдай 
сол Патшалығын үйретеді және Құдайдың Үздіксіз шіркеуі енді ол Құдайдың нақты шіркеуінің 
болуы мүмкін, бұл мүмкін (үйретеді, бірақ бұл қызықты грек менің шектеулі білімі) қатты 
декларация жасауға менің мүмкіндігін шектейді. 

ІІ ғасырда шіркеу басшылары мен Корольдігінің Gospel 
Ол Папий, Жохан тыңдап және Поликарпа досы және католиктер арқылы қасиетті болып 

саналады, мыңжылдық патшалық үйреткен басында 2-ші ғасырдың атап өткен жөн. Евсевий Папий 
үйреткен жазылған: 

... Мәсіхтің жеке билігі осы жер бетінде құрылатын болады өлімнен қайта тірілу, кейін 

мыңжылдықтың болады. (Папий фрагменттері, VI. Сондай-ақ, Евсевий шіркеуі тарихы, 
кітап 3, XXXIX, 12 қараңыз) 

Папий осы молшылық уақыт болады деп үйретті: 

Сол сияқты, егер бидайдың дәні он әкелетінін [Ол былай деді] 
мың құлақ, және әрбір құлақ он мың астық бар еді, және әрбір астық анық, таза, сапалы ұн 

он фунт әкелер едi деп; және алма, және тұқымдар, және шөп ұқсас пропорцияда 

әкелетінін; және куәлік Папий, тыңдап болды ежелгі адамның, жазбаша түрде осы 
заттарға төлейтiн болса, [тек жер өндірістерді, содан кейін азықтандыру барлық 
жануарлар, бейбіт әрі үйлесімді болуға, сондай-ақ адам үшін тамаша бағынсын болар еді. 
«деп бес кітаптар үшін оған құрастырылды ...] (Папий фрагменттері, IV); оның кітап төрттен 
Жохан және Поликарпа дос, оның 

Қорынттықтарға мемлекеттерге кейінгі New Testament хат: 
42: 1-3 Апостолдар Иеміз Иса Мәсіх біз үшін Інжілді алды; Иса Мәсіх Құдайдан 

жіберілді. Сондықтан онда Мәсіхтің Құдайдан, және Апостолдар Мәсіхтің болып 

табылады. Екі сондықтан тағайындалды мақсатында Құдайдың еркі келді. Сондықтан 

заряды алды, және толық Иеміз Иса Мәсіхтің қайта тірілуі арқылы сенімді және Киелі 
Рухтың толық сеніммен Құдайдың Сөзіне деген расталды отырып, олар Құдай патшалығы 
келіп тиіс қуаныштымын хабарым бар шықты отырып. 

Ізмір қаласының Поликарпа Жохан шәкірті болды ерте христиандық көшбасшысы, өлуге бастапқы 

елшілер соңғы болды. Поликарпа с. 120-135 AD пәндері: 
Батасын берді кедей және Әділдік үшін қудаланып сол, айналасына Құдай патшалығы 

болып табылады. (Поликарпа філіпіліктерге. Хат, II тарау. Анте-поптардың әкелердің, 1-

том Александр Робертс & James Дональдсона өңдеп ретінде. Америкалық басылым, 1885) 
Ол олар қарсы әрбір ашқарақтық warreth «, өйткені әлемде болып қалауларына кесіп 
керек деп жақсы үшін ... біз Оның өсиетін пен ұлылыққа лайық жүре тиіс» Құдай, мазақ 
емес «деп, содан кейін, толық білуші рух «және» адамзаттың бар Алданбаңдар: азғындар, 
не effeminate, не өздері теріс, Құдай патшалығына ие, «де қайшы және стажына анықталса 

нәрселерді істеуге кім. (сонда, V тарау) 



Ол Өзі бізге бұйырған да, сондай-ақ барлық қастерлі сезіммен, бізге содан қорқып Оған 
қызмет болсын, және бізге былай Інжілді уағыздаған елшілер, және Иеміздің келуіне 

алдын ала жариялаған пайғамбарларға ретінде. (сонда, VI тарау) 
Жаңа Өсиетте басқаларға сияқты, Поликарпа өсиет ажыратқыштар, әділ емес, Құдай патшалығына 
ие деп үйреткен. 
Сондай-ақ, келесі Поликарпа сабақ деп мәлімденген болатын: 

Ал мына Демалыс күні ол былай деді; «Сендер Мені шақыру, Құдайдың сүйікті балалары 

есту. Епископ қатысқан кезде Мен сені adjured, енді қайтадан Мен сізге барлық Иеміздің 

жолы туралы decorously және лайықты жүре шақырамын ... Watch сендер, және 

қайтадан дайын сендер болыңыз емес, жүректерің шеменденіп болсын, жаңа өсиет басқа 
жағына қатысты махаббат бір, тез найзағай, өрт үлкен сот шешімін, мәңгілік өмірге, Оның 

өлмес патшалығының ретінде кенеттен манифест Оның келуімен. Ал Құдай сендер тәлім 

жатқан қандай барлық заттар өсиеттері өшпес сендерге тұра алады деп, жүректеріңде 
бойынша Киелі Рухтың қаламмен монетаның нақышталған, сендер киелі рухтың 

жетелеуімен жазылған Киелі жазбаларды іздеу кезінде, білемін. (Поликарпа Өмір, 24-

тарау Ж.Б. Лайтфут Апостоль Әкелер, том. 3.2, 1889, с. 488-506) 
Шіркеу Құдайдың көшбасшысы, с болды Сард туралы Melito. 170 AD, үйреткен: 

Екеуі Сион және Иерусалимнен бірге мәңгіліктен жаңа Евангелия-ескі шығарылған шын 

мәнінде заң үшін; және рақымы шығарылған өсиет, және дайын өнімнің түрі, мен ұлы қой, 

қой және адам, ал Құдайдың адам ... 
Бірақ Евангелие заң түсіндіру болды және оның 
орындау, шіркеу ақиқат қоймасы болды, ал ... 
Бұл мәңгілік Патшалығына тирании, өлімнен өмірге, жарық түнектен, бостандығы ішіне 

құлдық құтқарып бірі болып табылады. (. Құтқарылу мейрамының туралы Melito уағыз 

өлеңдері 7,40, Kerux жылғы 68. Аударма:.. Онлайн теология журналы 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Осылайша, Құдай Патшалығы мәңгілік нәрсе белгілі емес, жай ғана ағымдағы христиан немесе 
католик шіркеуі және Құдай заңын енгізілді. 
Тағы бір ортасынан кеш екінші ғасырдың жазу адам Корольдігіндегі қарауға шақырады: 

Сондықтан, Сіздердің бірде-бір ұзақ бөлшектеу де артқа қарап, бірақ еркімен Құдайдың 

Патшалығы туралы ізгі хабарды жақындайды мүмкіндік береді. (Роман Клемент. Тану, 

кітап X, тарау XLV. Анте-поптардың әкелердің Ұстамдылық, көлемі 8. Александр Робертс 
және Джеймс Дональдсона редакциясымен. Америкалық басылым, 1886) 

Ол, шамасы, шынайы шіркеуі бір жазған емес, ал Сонымен қатар, Робертс және Дональдсона 

арқылы аударма Hermas бағушысы атты ортасында екінші ғасырдың жазу он төрт рет өрнек 

«Құдай Патшалығын» пайдаланады. 
Шынайы мәсіхшілер, тіпті көптеген ғана уағыздайтын Мәсіх, екінші ғасырда Құдай Патшалығы 
туралы бірдеңе білетін. 



Тіпті католик және православ Шығыс әулие Ирина айтқанымдай, қайта тірілгеннен кейін, 

мәсіхшілер Құдай Патшалығына болатынын түсінді. Ол былай деп жазды не айтылғанына назар, 

с. 180 AD: 
Мұндай үшін оларға үнемі ол ақиқат пен қасиеттілік, әділ, әрі төзімділігінен жүреді, егер 
шомылдыру рәсімінен оған берілді, және қабылдағыш сақталады Киелі Рухты, қалады, 

өйткені, иман келтіргендерді мемлекеттік болып табылады. Осы жан үшін, есептейміз 

оларға қайта тірілуді бар орган қайтадан жан қабылдау, және онымен бірге, Киелі Рухтың 

күшімен, тіріліп, Құдайдың Патшалығы кіретін. (Ирина айтқанымдай, көшесі, Лион епископ 

Armitage Робинсон армян аударылған Апостолдық уағыз көрсету, 42-тарау Уэллс, Somerset, 
қазан 1879 Кристиан білімді насихаттауды қоғам жарияланған Нью-Йорк:... Макмиллан CO, 
1920). 

Екінші және үшінші ғасырда мәселелері 
Оны кеңінен қабылдау қарамастан, екінші ғасырда, Маркиона атындағы қарсы заң жолдан тайған 

көшбасшысы көтерілді. Маркиона Құдай, діни демалыс күні, ал Құдай әріптік Корольдігінің заңға 

қарсы үйретті. Ол Поликарпа және басқалар жоя қарамастан, ол біраз уақыт бойы Рим шіркеуінің 

байланыста болды және онда ықпалын көрінген еді. 
Екінші және үшінші ғасырларда allegorists Александрия (Египет) қаласында құрылған 

айналады. Көптеген allegorists алдағы патшалықтың ілімді қарсы. Сол allegorists кейбір туралы 

есеп Ескерту: 
Дионисий Александрияда асыл және бай пұтқа табынушылық отбасы дүниеге келген, 

сондай-ақ олардың философия білім алған. Ол Александрия катехизации мектеп жауапты 

сәтті Ориген, оқушысы болуға пұтқа мектеп қалдырды ... 
Клемент, оригами және гностик мектеп олардың қаларлық және аллегориялық түсіндіру 
арқылы киелі оракулдар туралы ілімдерді бүліну болды ... өздері атын алынған 
«Allegorists.» Nepos жария Allegorists күресетін және Мәсіхтің билігі бар болады деп сақтап 
жер бетінде ... 
Дионисий Nepos ізбасарлары бар даулы, және оның есеп-шотына арқылы ... «заттарды 
осындай жағдай қазір Құдай Патшалығы бар сияқты.» Бұл шіркеулер осы мемлекетте 
қолданыстағы Құдай Патшалығы туралы алғашқы ескертпені болып ... 
Nepos Көк патшалығы аллегориялық емес, бірақ мәңгілік өмірге былай қайта тірілуге Иеміз 
әріптік жатқан Патшалығын екенін көрсететін, олардың қатесін тыйым салды ... 
Сондықтан патшалығының идеясы заттарды қазіргі жағдайы келіп ойластырылған және 
інген Мысырда Allegorists гностические мектепте, 250 AD 200 болды, толық ғасырдың 
империясының епископ тағынан жолаушылар ретінде қарастырылуы келгенге дейін ... 
Клемент Құдайдың шынайы психикалық білім мемлекет ретінде Құдай Патшалығы туралы 

идеясын ойластырылған. Рухани мағынасы Жазбаларды қарапайым хатта жасырып 

ретінде Оригами оны баяндалған. (Ward, Генри Дана Корольдігінің Gospel:.. Осы дүниенің 

Патшалық емес; емес, осы әлемдегі; қайта тірілгенін және реституция алдымен Бірақ аспан 
Ел келіп, Клэкстоне шығарған, Remsen & Haffelfinger, 1870, с. 124-125) 

Епископ Nepos Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды үйреткен, ал Осылайша, allegorists оның 

жалған, кем мағынадағы, түсіністік ойлап тырысты. Памуккале епископы Apollinaris, сондай-ақ бір 



мезгілде шамамен allegorists қателіктерін күресуге тырысты. Шын мәнінде Құдайдың шіркеуінің 

Бұл тарих бойы Құдай әріптік Корольдігінің шындықты тұрды. 

Герберт W. Армстронг Корольдігінің Інжілді үйретті, Plus 
20-шы ғасырда, соңында Герберт W. Армстронг былай деп жазды: 

Олар Мәсіхтің Ізгі қабылдамады, өйткені. . . , Әлемдік оның орнына тағы бір нәрсе 

ығыстырып болды. Олар жалған ойлап еді Сондықтан біз сияқты ғана өте Platitude 

айтылған Құдайдың Патшалығына естідік! - Адам жүрегіне жақсы көңіл - бұл эфирлік, 

бұлдыр ештеңе оны азайту! Басқалары «шіркеуі» патшалық екенін Жалған 

ұсынылды. . . Мәсіхтің бұрын 600 жыл өмір сүрген Даниял пайғамбар, Құдай патшалығы 
нақты патшалық екенін білетін - жер бетіндегі мағынадағы астам адамды үкімет 

ұйғарым. . . 
Мұнда . . . Құдай Патшалығы қандай Құдайдың түсіндіру болып табылады: «Ал осы 

патшалықтардың кезінде ...» - бұл, он саусақ темір мен сынғыш балшықтан бөлігін 

сөйлейтін мұнда. Бұл, Даниел 7 және Аян 13 және 17-баптарына пайғамбарлық қосылу 

арқылы, енді қалыптастыру ЕУРОПА жаңа Құрама Штаттарына сілтеме болып 

табылады. . . Сіздің өте көз алдында! (: 8 Аян 17) ескі Рим империясының тірілте тиіс Аян 
17:12, ол он патшаны НЕМЕСЕ патшалықтардың одағы болып табылады деп кәдімгі 

Мәлімет құрайды. . . 
Мәсіх келгенде, ол бүкіл жерді билейтін Патшалардың Патшасы, (Аян 19: 11-16) сияқты 

келеді; және оның KINGDOM-- Құдай патшалығы, Даниял --said барлық осы дүниелік 

патшалықтарды тұтынады болып табылады. Аян 11:15, осы сөздер оны былай делінген: 

«Патшалық әлемнің осы Иеміз, және Мәсіхке патшалықтар айналады: және ол мәңгілік 

патшалық етеді»! Бұл Құдай Патшалығы. Иә, тіпті Америка Құрама Штаттары мен Британия 

халықтар - Ол осы үкімет END болып табылады. ҮКІМЕТ - - Иеміз Иса Мәсіхтің, бүкіл жер 

бетіне билік патшаларының Сонда патша Олар содан кейін патшалықтар енеді. Бұл 

толығымен PLAIN Құдай патшалығы мағынада үкімет фактіні құрайды. Рим империясы 

Патшалықтың болды, тіпті ретінде - - халдей империясының Патшалық болды, тіпті 

соншалықты Құдай патшалығы үкімет. Ол әлемнің Ұлттар Үкімет өз мойнына болып 

табылады. Билеуші - Иса Мәсіх патша болуға дүниеге келген! . . . 
Ден астам 1900 жыл бұрын, Қасиетті Жер бойындағы төбеден жойқын Иерусалимнің 

көшелерінде сол Иса Мәсіхтің қайта келе жатыр. Ол тағы да келіп еді деді. (. 12:40 Мат; 

2:32; Мен Кор 15.: 3-4) ол тіреуішті кейін, Құдай үш күн, үш түн кейін оны қайта тірілтті. Ол 

Құдай тағының көтерілген. Ғаламның Үкіметінің штаб-пәтері (Елшілердің істері 1: 9-11; Евр. 

1: 3; 8: 1; 10:12; Аян 3:21). 
12-27: - «алыс елге» - жерге оралу үшін, одан кейін барлық халықтардың үстінен 
Патшалардың Патшасы ретінде coronated тиіс, және (Лұқа 19 Ол Құдай тағының барып 
астарлы әңгімесіндегі «ақсүйегі» болып табылады, ). 
Тағы да, ол «барлық заттарын реституция» (Елшілердің істері 3: 19-21) дейін көкте болып 

табылады. Реституция бұрынғы мемлекеттік немесе жағдайына қалпына келтіру 

білдіреді. Бұл жағдайда, жер бетіндегі Құдайдың үкімет қалпына келтіру, сондай-ақ 

осылайша, әлемдік бейбітшілік және утопиялық жағдай қалпына келтіру. 



Present әлемдік дағдарыс, ушығуы соғыстар және бекіту Құдай араласпайды, егер, бірде-
бір адам тәні тірі сақталады еді, бұл соншалықты үлкен әлемдік қиындыққа (Мат. 24:22) 

қаласында шарықтау шегі болмақ. Кешіктіріп осы планетаның өшіру барлық өмірін 

жарылыс әкеп соғады кезде оның өте шарықтау кезінде, Иса Мәсіх оралады. Бұл жолы 

Құдайдың Құдай ретінде келе жатыр. Ол ғаламның-билеуші Жаратушының барлық билік 

пен даңқы келе жатыр. (Мат 24:30;.. 25:31) Ол темір таяқпен «Әлемдік супер-үкімет құру 

және барлық халықтарды билік үшін,» патшалардың Патшасы, Жаратқан Иенің «(Аян 

19:16) сияқты келеді «(Аян 19:15; 12: 5). . . 
Жағымсыз Мәсіх? 
Бірақ қуанышпен адамзат ән салады, және бешеной экстази пен ынта оған қолдаймыз - 
дәстүрлі христиан шіркеулері тіпті болады? 
Олар жоқ болады! Ол Антихрист екенін, оларды алдап отыр: Шайтан (. 13-15 II х 11) жалған 

министрлері, өйткені, иман келтіреді. Шіркеулер мен халықтар оның (11:18 отырып Аян 

11:15) алдағы уақытта ашуланып болады, және әскери күштер іс жүзінде (Аян 17:14) оны 
жойып, оны күресуге әрекет етеді! 
(. Зәк 14: 1-2) халықтар Иерусалимдегі Майдан бар, алдағы дүниежүзілік соғыс ІІІ 

климаттық шайқас айналысатын болады және одан кейін Мәсіх оралады. Табиғаттан тыс 

билік оған (Өлеңдер 3) қарсы күрес «осы халықтарға қарсы күрес» болады. Ол толығымен 

(Аян 17:14) оларды жеңеміз! Иерусалимнің шығысында өте қысқа қашықтықты «Оның 

аяқтары, Зәйтүн тауының кейін сол күні тұра тиіс» (. Зәк 14: 4). (Армстронг HW. 

Ғасырлардың Mystery, 1984) 
Киелі кітапта Иса қайта оралады және Ол жеңеді, әлі көптеген күресуге болады деп мәлімдейді 
Оған (Аян 19:19) қарсы. Көптеген қайтару Иса соңғы Антихрист екенін (Киелі кітаптағы 

пайғамбарлықтардың түсінбеушілік негізделген, бірақ ішінара, өйткені жалған пайғамбарлар мен 
мистикалық) талап етеді! 
Мынадай Герберт Армстронг бастап, сондай-ақ болып табылады: 

Шындықты білгеніміз туралы - - Шынайы дін - Киелі Рух арқылы дағдыландыру Құдайға 
деген сүйіспеншілігімізге уәкілетті Құдайдың шындық ... Құдай мен Иса Мәсіхті біле 
қуанышы Жанға батқан және Құдайдың иләһи махаббат жылуы ...! 
Құдайдың шынайы Шіркеуінің ілімдердің жай Қасиетті Киелі кітаптың «әрбір сөзімен өмір 
сүру» болып табылады ... 
Махаббат Құдай жолы - Men «береді» жолына «алуға» жолынан бұраңыз тиіс. 
Өркениеттің жаңа сабы жерді енді міндетті! (сонда) 

Жаңа өркениеттің Құдай Патшалығы. Жаңа өркениет келіп және махаббат негізделуі екенін 

жариялау Иса мен оның ізбасарларының үйреткен Патшалық туралы шынайы Евангелие барлық 

туралы қандай негізгі бөлігі болып табылады. Ал біз Құдайдың Үздіксіз шіркеуі, сондай-ақ 

уағыздауға нәрсе. 
Герберт Армстронг Иса сол адамзат қоғамын тәлім беріп түсіндім, 
ол мойынсұну қалайды деп санайды, тіпті, өмір «Give Way», махаббат жолын 

қабылдамады. Ешкім дерлік дұрыс Иса тәлім мән-мағынасын түсіну, меніңше. 



Иса арқылы құтқарылуға Інжілдің бөлігі болып табылады 
Енді кейбір құтқарылу Исаның өлімі мен рөлі туралы білгім алыс, бәлкім, бұл оқып жүрген. Иә, бұл 

New Testament және Герберт W. Армстронг екеуі туралы жазған Ізгі хабардың бір бөлігі болып 
табылады. 
Жаңа өсиет Евангелие Иса арқылы құтқарылуға кіреді көрсетеді: 

16 ол грек (Римдіктерге 1:16) үшін, яһуди үшін бірінші, сондай-ақ әрбір сенушіні үшін 

құтқарылу үшін Құдайдың құдіреті мен, Мәсіхтің інжіл жариялаудан ұялмаймын үшін. 
4 Сондықтан осы сөзді уағыз барды жерде шашыраңқы болды, кім. 5 Сонда Філіп Самария 

қаласына барып және оларға Мәсіх уағыздаған. Ол Құдай мен Иса Мәсіхтің есімі 

патшалығы туралы уағыздады нәрселерді, олар Філіп сенді ... 12 Бірақ, ерлер де, әйелдер 

шомылдыру рәсімінен өтті. 25 Сондықтан олар куә және Иеміздің хабарын уағыздаған соң, 
олар Самарияның көптеген ауылдарында Ізгі хабарды уағыздап, Иерусалимге қайта 
оралды. 26 Енді Жаратқан Иенің періштесі Філіпке сөйледі ... ... 40 Філіп Azotus 

табылды. Кесарияға келді дейін және арқылы өтетін, ол барлық қалаларында 

уағыздады. (Елшілердің істері 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 Иса оларға Иса және қайта тірілу уағыздаған. (Елшілердің істері 17:18) 
30 Сонда Пауыл өз жалға алынған үйінде толық екі жыл тұрып қалды, және Құдай 

патшалығы туралы уағыздап және барлық сенім, оны тыйым жоқ бірінің, Иеміз Иса 

Мәсіх қатысты тәлім өзіне келген адамдардың барлық 31 алды. (Елшілердің істері 28: 30-

31) 
ИСА мен Патшалық енгізілген екенін ескеріңіз. Өкінішке орай, Құдай Патшалығы туралы Ізгі 

хабардың дұрыс түсіну грек-рим шіркеулер ілімдері жоқ болады ұмтылады. 
Шын мәнінде, бізге бұл патшалықтың бір бөлігі болуға көмек, Құдай, сондықтан адамдарды 
жақсы көретін 
Ол АҚШ-тың (: 16-17 Жохан 3) үшін өледі Исаны жіберді, бұл көп. 

Корольдігінің Gospel Дүниежүзілік керегі, Бірақ ... 
Бірақ оның ішінде діни көптеген әлемдік көшбасшылар, ол Құдай Патшалығы бейбітшілік пен 

гүлдену әкелсін емес, халықаралық адам ынтымақтастық болады деп есептейміз. Және олар 
кейбір уақытша табыстарға ие болады, ал олар ғана емес, өркендемейді, олардың адами күш 
сайып келгенде, Иса өзінің Патшалығы құруға қайтарған жоқ, егер ол өмір тұрақсыз болатынын 

нүктеге Жер шарын әкеледі. Бұл жалған евангелия болып табылады. 

Әлемнің көптеген бірге 21-ші ғасырда жаңа әлемдік тәртіппен қоюға жартылай діни Бабыл 

халықаралық жоспарын қоюға тырысады. Бұл Құдайдың Үздіксіз шіркеуі құрылған сәттен және 

олардың күшін жояды жалғастыру жоспарлары бері Мумбайдағы отыр нәрсе. Шайтан 
(Жаратылыс 3) дерлік 6000 жыл бұрын оның Евангелия бір нұсқасы құлап Хауаны обманула 
болғандықтан, адамдар олар және әлемдік жақсы болу үшін не Құдайға қарағанда жақсы білемін 
деп сенген еді. 

Сондай-ақ, деп аталатын жалған пайғамбар деп аталатын діни көшбасшысы (бірге: Киелі кітапқа 
сай, ол (1-10, сондай-ақ Аян 13 аңның деп аталатын Солтүстік королі деп аталатын) Еуропадағы 
әскери көшбасшы тіркесімін өтеді соңғы Антихрист және Аян 13 екі мүйізді аң: 11-17) жеті төбеден 



(Аян 17 қаласынан: 9,18 кепілдік) бар «Бабыл» (Аян 17 & 18) әлемдік тәртіпті алып. Адамзат 
Мәсіхтің қайтару және оның Патшалығының құру қажет болғанымен, әлемнің көптеген 21-ші жылы 
осы хабарға назар аударады емес, ғасырдың-олар Шайтанның жалған Евангелия түрлі нұсқаларын 

сену жалғастыра береді. Бірақ әлемдік куәлік алады. 

Иса үйреткен Естеріңізге сала кетейік,: 

Патшалықтың 14 Ал бұл Евангелие барлық ұлттарға куәлік ретінде бүкіл дүние 

уағыздалады, содан кейін осы заманның соңы келеді. (Матай 24:14) 

Патшалығы туралы ізгі хабарды куә ретінде әлемді жетеді Байқасаң, Сонда осы заманның соңы 
келеді. 

Ол үшін бірнеше себептері бар. 

Бір Құдай (Матай 24:21 басталады көрсетілген) Зор алапат басталғанға дейін шынайы Евангелие 

естуге әлемді қалайды екен. Сондықтан ізгі хабармен куә және ескерту болып табылады (бұр 
Езекиел 3; Амос 3: 7). 

Тағы бір хабарға мәні жалған пайғамбар, соңғы антихриста бірге өсіп қуатымен, Солтүстік билік 

Королінің пікір қайшы болады деп табылады. Олар негізінен адам күш арқылы бейбітшілік уәде 
береді, бірақ ол соңында (Матай 24:14) және жою (бұр Салоникалықтарға 1-хат 5: 3) әкеледі. 

Орнына Евангелие хабарламаның:, әлемдегі ең өтірік (9-12 2 Салониқалықтарға 2) сену таңдауға 
болады: Себебі белгілері және олармен байланысты жатып ғажайыптары (9 2 Салониқалықтарға 

2). Себебі католиктер, Шығыс православ, лютерандар, басқалардың Құдай мыңдаған 
Корольдігінің дұрыс сотталғандардың көптеген қате Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабардың 
мыңдаған хабар антихриста байланысты жалған Евангелие деп санайды болады. 

Адал Philadelphian мәсіхшілер (Аян 3: 7-13) Патшалық туралы Ізгі хабарды жариялап мыңжылдық, 
сондай-ақ (айуан мен жалған пайғамбар қоса алғанда) белгілі бір дүниелік басшылары дейін 
қандай болады әлемді айтып өтеді. 

Олар әлемнің Beast, Солтүстік билік патша, жалған пайғамбар бірге, соңғы Антихрист, сайып 
келгенде (олардың одақтастары кейбір бірге) Ұлыбритания АҚШ және ағылшын-халықтарды 
құртуға болады деп хабарлама айтып қолдайтын болады , Канада, Австралия, Жаңа Зеландия 
және (Даниел 11:39) және олар көп ұзамай араб / ислам конфедерациясы (Даниял 11: 40-43) 
жоятынына жындардың құралдары ретінде, функциясын (Аян 16: 13-14), және, сайып келгенде, 

Оның қайтару (;: 19-20 19 Аян 16:14) бойынша Иса Мәсіх күресуге болады. Адал Philadelphians (Аян 

3: 7-13) мыңжылдық патшалығы жақын арада болады деп жариялау болады. Бұл, ең алдымен, 
көп БАҚ генерациялау және Матай 24:14 орындалуына ықпал ететін болады. 

Әлемдік көшбасшыларды жариялап «жалған Евангелие» (ықтимал католик нысанын талап ететін 
бұзылғаны Понтифика бірге Еуропа жоғарғы көшбасшысы кейбір «жаңа» түрі) сияқты олар 
әлемдік қандай, олар шын мәнінде еркін білуге келеді емес болады емес болады істеу (тіпті бұр 

Ишая 10, алдымен оны өздері сенбейді, мүмкін: 5-7). Олар және / немесе олардың жақтастары, 
сондай-ақ, ең алдымен, жалған адал Philadelphians алдағы антихриста доктринасын 

(Мыңжылдық) Қолдай болады деп үйретеді. Олар және / немесе олардың ізбасарлары 

Philadelphian адал қарай жасауға және Құдайдың Үздіксіз шіркеуі (:; Аян 12 29-35: 13-15 Daniel 11) 

қудалауға түрткі болады деп Қандай да соттаудан. Бұл сондай-ақ әкеледі соңына зор алапатқа 
(Матай 24:21; Даниял 11:39; бұр Матай 24: 14-15; Даниял 11:31) басталуын, сондай-ақ адал 
Филадельфия қорғау уақытын мәсіхшілер (Аян 3:10; 12: 14-16). 



Айуан мен жалған пайғамбар (Аян 13: 10-17; 16: 14; Даниел 7:25; 2 Салониқалықтарға 2: 9-10) күші, 
экономикалық бопсалау, белгілерін, жатып кереметтер, кісі өлтіру, және басқа да қысым 

тырысамыз бақылау . Мәсіхшілер сұрайды: 
10 «Уа, Жаратқан Ие, қасиетті және шынайы, Сіз жер бетінде тұратындарға біздің қан үкім 

және кек дейін?» (Аян 6:10) 
ғасырлар бойы Құдай халқы «Иса қайтқанға дейін қанша уақыт болады?», деген сұрақтар болған 
шығар 

Күнді де, сағатты, білмеймін, ал, біз Иса оралу үшін күтуге (және Құдай мыңдаған Патшалық 
орнады) көптеген Жазбалардың (мысалы, Матай 24 негізделген 21 ғасырда: 4-34; Забур 90: 4; Ошия 
6: 2; Лұқа 21: 7-36; Еврейлерге 1: 1-2; 4: 4,11; Петірдің 2-хаты 3: 3-8; 1 Салониқалықтарға 5: 4), 
кейбір бөліктері біз қазір орындалып жатқанын көріп, оның. 
Иса араласуға болмаса, әлемдік барлық өмірін құртып болады: 

. 21 Содан кейін зор алапат болады алу үшін, осы уақытқа дейін әлемнің басынан бері 

болған жоқ сияқты, жоқ, сондай-ақ бұрын-соңды 22 тиiс және сол күндер қысқартылған 

болатын жағдайлардан басқа, ешбір жан құтқарыла алмас еді; бірақ таңдап үшін сол 

күндер қысқартылады болады. (Матай 24: 21-22) 
29 Сол күндердегі алапаттан кейін күнді қараңғылық басады, ал Айдың жарық 

бермейді; жұлдыздар аспаннан құлап түсіп, аспан күштері шайқалады. 30 Сонда Адам 

Ұлының белгісі аспаннан пайда болады, содан кейін Жер бетіндегі барлық рулар 
қайғырып, ал олар Адам Ұлының көресіз құдіретпен және салтанатты ұлылықпен 
бұлттарда келе жатқанын. 31 Ол кернейдің зор үнімен періштелерін жібереді, және олар 

көктегі бір басынан екінші басына дейінгі төрт өз желдің сайланған бірге жинайды. (Матай 

24: 29-31) 
Құдай Патшалығы әлемдік керегі. 

Патшалықтың мүддесі үшін елшілері 
Корольдігіндегі Сіздің рөлі қандай? 
Егер сіз нақты мәсіхші болсаң, дәл қазір, сіз оған елшісі болу болып табылады. Елші Пауыл қандай 

Ескерту: 
Құдай біз арқылы жалынып дұға секілді 20 Енді, содан кейін біз Мәсіх елшілері болып 

табылады: біз Құдаймен татуласуға, Мәсіхтің атынан УМОЛЯЮ. (Қорынттықтарға 2-хат 
5:20) 
14 Сондықтан Stand, шындықпен сіздің талия асынып алып әділдікті сауыт қылып киіп 

алып, 15 және бейбітшілік Евангелия дайындауға аяқтарыңды Сығылған отырып; жоғарыда 
аталған барлық 16, сіз алатын болады, ол сенімнің қалқан отырып осы мақсатта сергек 
болуға, Рухтың барлық дұға етіп, жалбарынып дұға айтып әрқашан 18;. 17Зұлымның барлық 
отты дартс қандырып, құтқарылуға дулыға және Құдайдың сөзі болып табылады рухтың 
семсері қабылдауға маған, бұл Қалайтыным мен тізбектерді елшісі20, ол үшін маған 
Евангелия құпияны белгілі жасауға батыл аузымды ашып мүмкін екенін, маған барлық 

табандылық, жалбарынып, барлық saints- 19 және берілуі мүмкін; Мен айтуға тиіс-ақ оған I, 

батыл сөйлей алады деп. (Ефестіктерге 6: 14-20) 



Елшісі қандай Merriam-Webster мынадай анықтама бар?: 
1: ресми өкілі; әсіресе: жоғары дәрежедегі дипломатиялық агент шетелдік үкіметке 
аккредиттелген немесе оның өз үкіметінің тұрғыны өкілі ретінде егемен немесе егемен 
немесе арнайы және жиі уақытша дипломатиялық тағайындау үшін тағайындалған 

2: уәкілетті өкілі немесе хабаршы 

Егер сіз нақты мәсіхші болсаң, онда сіз Мәсіхке ресми өкілі болып табылады! Елші Петір қандай 

Ескерту: 
9 Бірақ сіз таңдаған ұрпақ, оның керемет жарық қара түнектен сізді шақырды Оған мадақ 
жариялай мүмкін екенін патша әрі діни қызметкерлер, қасиетті халық, Өз арнайы 
адамдар; 10 бір рет адам емес еді, бірақ қазір кім енді рақым алынған, бірақ еді Құдайдың 

халқы, мейірімділік алды. (Петірдің 1-хаты 2: 9-10) 
Мәсіхшілер ретінде, біз қасиетті халық бөлігі болып табылады. 
Енді қасиетті қандай ұлт? 
Ал, әрине, осы дүниенің-бірақ патшалықтар ешқайсысы олар, сайып келгенде, Мәсіх 

патшалығының (Аян 11:15) бөлігі болады. Бұл қасиетті екенін оның Патшалығы Құдайдың ұлт 
болып табылады. 
Елшілер ретінде, біз әдетте осы дүниедегі халықтардың тікелей саясатқа айналысуға емес. Бірақ 

біз қазір өмір Құдайдың жолын өмір сүру болып табылады. Оның патшалығында біз патшалар 

және діни қызметкерлер болуы мүмкін және жер бетіндегі Мәсіхпен бірге билік етіп, Құдайдың 
жолдары, үздік неге Солай етер болсақ, біз жақсы білу: 

Бізді сүйді, Өз біздің күнәларымыз бізді жуып Оған 5 
Оған қан, 6 және Оның Құдай Әкесіне бізге патшалар және діни қызметкерлер құрады, 

даңқы мен держава мәңгілік болуы. Аумин. (Аян 1: 5-6) 
10 Ал біздің Құдайға бізге патшалар және діни қызметкерлер жасады; Ал біз жер бетінде 

патшалық етеді. (Аян 5:10) 
Бұл бір болашақ аспектісі Құдайдың жолымен жүруге, содан кейін өлім, кім сабақ береді: 

Адам Иерусалимдегі Сион өмір сүретін болады 19; Сіз артық емес жылап тиіс. Ол сіздің 

алақайлап дыбыс сізге өте мейірімді болады; Ол естігенде, оған саған жауап береді. 20және 

Ие сендерге Қиындыққа нан мен мұңды су береді, Дегенмен сіздің мұғалімдер енді 
бұрышында көшіп болады емес, Бірақ, егер сіздің көз мұғалімдер көретін болады. 21Сіздің 
құлағы болса да Сіз дұрыс жағынан арызданыңыз немесе сол жаққа қарай бұраңыз болған 
жағдайда болғанда «, оған жүре Бұл жолы болып табылады», деп, саған артта сөзді естіп 

тиіс. (Ишая 30: 19-21) 
Бұл мыңжылдық патшалық үшін пайғамбарлық болғанымен, осы жаста мәсіхшілер үйрету дайын 
болуы керек: 

12 ... осы уақытқа сіз мұғалім (Еврейлерге 5:12) болуы тиіс 
15 Бірақ жүректеріңде Құдайға Иеміз қасиетті: және сізге момындық және қорқыныш 

(Петірдің 1-хаты 3:15, кигізіп) бар саған үміт себебін asketh әр адамға жауап беруге 
әрдайым дайын болыңдар. 



Киелі кітапта көп адал мәсіхшілердің көбісі, жай зор алапаттың басталғанға дейін, көптеген нұсқау 
болады деп көрсетеді: 

33 (Даниял 11:33) көптеген тапсырады түсінетін адамдар сол 
Сондықтан, рақымдылық пен білім өсіп, (Петірдің 2-хаты 3:18) оқыту, біз қазір істеуіміз керек 

нәрсе. Құдай Патшалығы сіздің рөлін бөлігі үйрету мүмкіндігі болуы болып табылады.Және одан 

да көп адал, Philadelphian (Аян 3: 7-13) үшін мәсіхшілер, сондай-ақ, осы алдын ала мыңжылдық 
патшалық (бұр Матай 24:14) басталғаннан маңызды Евангелие куәлік қолдау кіреді. 
Құдай Патшалығы құрылған соң, Құдайдың адам зақымдалған ғаламшарды қалпына келтіруге 
көмектесетін пайдаланылатын болады: 

12 Егер сіз ескі қалдықтарды орындарын қалыптастыруға тиіс арасынан Бұл;  
Сіз көптеген ұрпақтарының негізін нығайтамын; Ал сіз тұрып бұзу жөндеуші, көшелерінің 

қалыптастырғыш аталатын болады. (Ишая 58:12) 

Осылайша, осы жаста Құдайдың жолын өмір сүрген Құдайдың адам қалпына келтіру осы уақыт 

ішінде ол оңай адам (басқа жерде және) қалаларында тұрып мүмкіндік береді. Әлемдік шын 

мәнінде жақсы орын болады. Біз қазір Мәсіхке елшілері болуы тиіс, сондықтан біз сондай-ақ өз 
патшалығындағы бола алады. 

Шынайы Інжіл Хабар трансформациялық табылады 

Жазған Ізгі хабар шамамен шындықты білгеніміз.: (31-32 Жохан 8) Иса «. 32 Егер менің сөзімді 
сақтауға, онда сіз шынында да менің шәкірттерім әрі шындықты біле түсесіңдер, ал ақиқат 
сендерді азаттыққа қабылдайды», деді Құдай Патшалығы осы дүниенің жалған үмітпен қамалып 
жатқан бізді босатады Біз батыл жоспарын Құдай жұмыс істейді жоспарын қолдай алады Шайтан 
(Аян 12: 9) бүкіл әлемді алдап келеді.! және Құдай Патшалығы шынайы шешім болып табылады. 
Біз жақтаймыз және шындықты (бұр Жохан 18:37) қолдайды қажет. 

Евангелие хабарлама жеке құтқарылу туралы артық. Құдай Патшалығы туралы ізгі хабар осы жаста 
бір айналдыру қажет: 

2 Ал осы дүниенің сәйкес болуға емес, бірақ қайта болуы 

Егер Құдайдың ізгі де ұнамды әрі кемелді еркіне не екенін дәлелдеуге мүмкін екенін, 

сіздің ақыл жаңарту. (Римдіктерге 12: 2) 

Шынайы мәсіхшілер Құдай мен өзгелерге қызмет айналады: 

22 Bondservants, Құдайдан қорқып емес, eyeservice бар, ерлер-ұнауға, бірақ жүрек 

адалдық, тәннің сәйкес барлық нәрселер сіздің шеберлері бағынуға. 23 Ал кез келген сіз 
істеу, 24 Раббың тарапынан саған мұраға сыйын алады, білмей, бұл Иемізге адамдар үшін 

емес, шын жүректен, оны орындауға; Иеміз Мәсіхке қызмет етеді үшін.(Қолостықтарға 3: 
22-24) 

Біз шайқалады мүмкін емес патшалығын алуда, өйткені 28 Сондықтан, біз благоговением 
және қорқыныш бар Құдайға ұнамды бола алады, ол арқылы, бізге Благодать мүмкіндік 

береді. (Еврейлерге 12:28) 

Шынайы мәсіхшілер басқаша әлемнің бастап өмір сүріп жатырмыз. Біз әлемдік оң және дұрыс 

емес не үшін жоғарыда Құдайдың нормаларын қабыл. Ол осы жасқа Құдайдың өмір сүруге үшін 

сенім қажет-ақ жай, сенімі (Еврейлерге 10:38) арқылы өмір сүреді. Мәсіхшілер өмір олардың 
режимі Жаңа өсиет (:;: 9; 24: 14,22 19 2 актілеріне 9) «жол» деп аталатын болды, олар өмір сүрген 



әлемнің соншалықты түрлі қаралды. Әлемдік «Қабыл жолы» (Яһуда 11) деп аталатын болды 
қандай, Шайтанның биліктегі, өзімшілдікпен тұрады. 

Құдай Патшалығы туралы ізгі хабарды әділдік, қуаныш, татулық (Римдіктерге 14:17) хабарлама 

болып табылады. Пайғамбарлық сөзі, дұрыс түсінген, (бұр Қорынттықтарға 1-хат 14: 3; 1 
Салониқалықтарға 4:18) жұбаныш береді, біз әлемдік рушатся (бұр Лұқа 21: 8-36) көруге 

әсіресе. Өмір шынайы мәсіхші жолы рухани мол және физикалық баталар (: 29-30 Марқа 10) 

әкеледі. Бұл оны тұратындарға әлемдік Құдай Патшалығын қажет екенін түсінеміз, сондықтан бір 

бөлігі болып табылады. Мәсіхшілер Құдай Патшалығының елшілері болып табылады. 

Біз физикалық әлемнің (: 5-8 Римдіктерге 8) өмір сүреді, бірақ мәсіхшілер рухани емес, физикалық 

біздің сенім білдірді. Біз «Інжілдің үміт» (Қолостықтарға 1:23) бар. Бұл Ертедегі мәсіхшілер бүгінде 
Исаны құрметтейтін көптеген адамдар шын мәнінде түсіне емес екенін түсінген нәрсе. 

6. Грек-рим шіркеулер Патшалықтың маңызы зор үйрету, Бірақ ... 
Грек-рим шіркеулер, олар Құдай Патшалығы туралы аспектілерін үйрету деп санайды, бірақ бұл 

шын мәнінде не екенін, шын мәнінде түсіну қиындық бар, мысалы, католик 

энциклопедиясында Патшалық туралы осы үйретеді.: 
Мәсіх ... әр кезеңінде оның осы патшалықтың келуіне, оның түрлі аспектілерін, оның дәл 
мағынасын, ол арқасында мүмкін болады, онда жол, Оның уағызын қапсырманы 
қалыптастыру оқытуда, сонша Оның дискурс «Евангелие деп аталады, сондықтан 

патшалықтың «Құдай патшалығы» ... олар шіркеуінің сөйлей бастады «; ср Полковник, I, 

13; . Мен, Сал II, 12; АроС, Мен, 6, 9.; V, 10, және т.б. ... ол (Құдай Рим Папасы H. 
Корольдігі. католик энциклопедиясында, көлемі VIII. 1910) ... деп Divine институт ретінде 
шіркеуі білдіреді. 

Жоғарыда «Кол, I, 13 атап қарамастан; . Мен, Сал II, 12; АроС, Мен, 6, 9.; Сіз оларды іздеуге 

болады, егер V, 10, «Сіз сол өлеңдер бір қауым емес болып табылатын Құдай Патшалығытуралы 

ештеңе айта байқайсың. Олар сенушілер Құдай Патшалығы бөлігі болуы немесе ол Исаның 

патшалық екенін болады үйретеді. Киелі кітапта жалған бір (: 6-9 Ғалаттықтарға 1), көптеген Ізгі 

өзгерту немесе басқа айналады деп ескертеді. Өкінішке қарай, әр түрлі болып, бұл жасадық. 
Иса былай Жол, шындық және шынайы өмір Менмін «, үйретті. Бірде-бір (Жохан 14: 6) «Менен 

арқылы Әкеге бара алмайды. Питер, үйретті «Сондай-ақ, біз сақталған болуы тиіс, ол арқылы 

ерлер арасында берілген аспан астында ешқандай басқа атауы бар қандай да бір басқа құтқарылу, 

бар» (Елшілердің істері 4:12). Питер барлық (Елшілердің істері 2:38) өкініп, Иса сақталуы тиіс 
қабылдауға сенім болу керек яһудилерді айтты. 
Бұл айырмашылығы, Рим Папасы Францискке атеистер, Иса жоқ, жақсы істері арқылы сақтауға 

болады деп үйретті! Ол сондай-ақ яһудилер Исаны қабылдау жоқ сақтауға болады деп 

үйретеді! Сонымен қатар, ол сондай-ақ кейбір грек-Римдіктерге, сондай-ақ «Мария» емес інжіл 

нұсқасы Евангелия кілті, сондай-ақ экуменического және конфессияаралық бірлік кілті деп 

санаймыз, меніңше. Өкінішке орай, олар және басқалар Иса мен Құдай Патшалығы шынайы 

Інжілдің маңыздылығын түсінбейді. Көптеген жалған Ізгі хабарлар ықпал етеді. 



Көптеген Көргенімізбен өмір сүру және әлемде сенімге ие тілейміз. Жаңа өсиет мәсіхшілер 

жоғарыда қарауға екенін үйретеді: 
2 Жоғарыда нәрселерге емес, жер бетіндегі нәрселерге сіздің ақыл 

орнатыңыз. (Қолостықтарға 3: 2) 
Біз үшін 7 сенімі емес, көргенімен жүре. (Қорынттықтарға 2-хат 5: 7) 

Дегенмен, Pope Pius XI негізінен оның шіркеуінің оның Көргенімен жүре үйреткен: 
... католик шіркеуі ... жер бетінде Мәсіхтің Патшалығы. (Крамер П. The Шайтанның соңғы 

шайқас. Жақсы кеңесшісі Жарияланымдар, 2002, б. 73 келтірілген ретінде Pius берушінің 

энциклике Quas Primas). 
CatholicBible101 сайтыңызда талаптар, «Құдай Патшалығы. Петр ... католик шіркеуінің бастаған 
Оның Шіркеуінің түрінде, жыл 33 б.э.д. Иса Мәсіхтің жер бетінде құрылған» Бірақ Құдай 
Патшалығы мыңдаған әлі жоқ, мұнда да, ол Рим шіркеуі болып табылады, бірақ ол жер бетінде 
болады. 
Рим шіркеуі, ол негізінен католик шіркеуінің ресми катехизисе тізімделген жалғыз «антихриста 
ілім» екенін Құдайдың жақын арада-алдағы жердегі мыңдаған Корольдігінің қарсы 
қатты үйретеді: 

676 Антихрист берушінің алдау өзінде әлемде шағымдар Мәсіхке қатысты үміт тек 

эсхатологические сот шешімі арқылы тарих тыс жүзеге асырылуы мүмкін, бұл тарих 

шеңберінде іске асыру үшін жасалған сайын қалыптаса бастайды. Шіркеуі ... (Катехизис 

Католик Шіркеуінің. Imprimatur POTEST + Жүсіпке кардинал Ratzinger. Дубледей, NY 1995, б. 
194) Мыңжылдық атаумен келуге Құдай Патшалығы туралы осы бұрмалау, тіпті өзгертілген 
нысандарын қабылдамады 

Өкінішке орай, бұл келісемін кім соңында Құдай Патшалығы туралы ізгі хабарды жарияланғаннан 

ірі проблемалар бар болады. Кейбір оны жариялушыларға қарсы (;: 30-36 11 Даниял 7:25) 

қорқынышты қадамдар жасайды. 
Бірақ, сіз, Иеміз Исаны құрметтейтін барлық кім патшалығында болуы мүмкін емес деп ойлаймын 

мүмкін? Жоқ, олар болмайды. Иса былай деді қандай Ескерту: 
21 «Маған дейді әркім» Ием, Ием, «Көк патшалығы енеді емес, бірақ ол кім көктегі 

Әкемнің еркін орындайтындар. 22 Көптеген Ием, Ием, бар», сол күні маған айтуға болады 
біз сенің атыңнан жындарды қуып, сенің атыңнан пайғамбарлық еткен, және сенің 
атыңнан көптеген кереметтер жасаған 23 Сонда мен оларға жариялаймыз «мен сені 

ешқашан білген емес;? Менен ұшып, сіз заңсыздық кім! (Матай 7: 21-23) 
Елші Пауыл «Күнәнің құпияны» деп атап өтті «, қазірдің өзінде жұмыста» (Салониқалықтарға 2-хат 

2: 7) құрады, оның уақыт. Бұл заңсыздық, сондай-ақ Киелі кітапта «Mystery, Ұлы Бабыл» (: 3-5 Аян 

17) деп аталады аяқталу есе қарсы ескертеді нәрсе байланысты. 
«Күнәнің құпиясы» олар Құдайдың он өсиетін заңын ұстануларын талап ету керек емес деп 
санайды мәсіхшілерді уағыздайтын байланысты, т.б. және / немесе оған соншалықты көп қолайлы 
ерекшеліктер бар және / немесе Құдай бұзуға покаяния қолайлы нысандары бар олар Құдай 
заңын пішін бар деп ойлаймын, ал заң сондықтан да, олар Иса немесе Оның елшілері ретінде 
заңды тануға болатынын христиан нысанын сақтай емес. 



Грек-Римдіктерге Құдайдың өсиеттерін бұзылған, бірақ бұл қолайлы Иса тәсіл (: 3-9 Матай 15) деп 
айыптайды жасалған олардың дәстүрлерін мәлімделген парызшылдар сияқты!Сондай-ақ Ишая 

адам Оның заң (: 9 Ишая 30) қарсы Құдайдың еді бүлікші болуға үмітті екенін ескертті. Бұл 

заңсыздық көтеріліс біз, өкінішке орай, осы күнге дейін бұл қараңыз нәрсе. 
Тағы бір «жұмбақ» Рим шіркеуі өз милитаристік экуменического және конфессияаралық 
бейбітшілік пен күн тәртібі жер бетіндегі Құдайдың Патшалығының емес інжіл нұсқасы әкеледі 

деп санайды, меніңше, бұл болуға пайда болады. (: New Jerusalem Bible, католик мақұлдаған 

аударма, көрсетілген жазба) Киелі жазбалардың табысты болуы, бірнеше жыл бойы, ол еркін біліп 
алдағы экуменического бірлігі қарсы ескертеді: 

Ол Аңдар оның билік берген, өйткені 4 Олар айдаһардың алдында өздерін тағзым 

етті; және олар жыртқыш аңның салыстыруға болады кім, былай деді: айуанның алдында 

өздерін тағзым етті? Кім оған қарсы күресуге болады «айуан ауызға оның мақтана және 

қорлық сөздер рұқсат берді және қырық екі ай бойы белсенді болуы 5; 6 және ол Құдайға 
қарсы өз қорлық сөздер бірі губами оның аты, көктегі киелі шатырдың жабық бар барша 
адамдардың қарсы онда 7 әулиелер қарсы соғыс жасап, оларды жаулап рұқсат, сондай-ақ 
әрбір нәсіліне, халық, тіл және ұлттың үстінен билік берілді;. 8 және әлемнің барлық 
адамдардың, яғни оған құлшылық ететін болады, оның аты жазылған жоқ, барлығы . 
төмен өмір құрбандық кітабында Дүниенің негізі қаланғаннан бері 9 тыңдауға, тыңдай 

аласыз ешкімді салайық: 10 тұтқында тұтқында Осындай; семсерден өлімге семсерден өлім 

сол. Әулиелер табандылық пен сенім болуы тиіс, неге осы. (Аян 13: 4-10, NJB) 
Киелі кітапта аяқталу уақыты Бабыл бірлігі қарсы ескертеді: 

1 жеті тостағанды бар жеті періштенің бірі маған айтуға келгенде, мұнда келіңдер, мен, сен 
жердің 2 барлық патшаларды таққа отырғызған жанында мол сулар болып табылады ұлы 
жезөкшеге жазасын көрсетеді «, деді өздерін жезөкшелікпен, және кім оның неке 
адалдығын шарабына мас әлемнің барлық тұрғындарды қабылдады. «3 Ол шөлді рухында 
мені алып, онда мен жеті басты, он мүйізді ал қызыл аңды мініп әйелді көрдім . және 
барлық оған астам жазбаша қорлық атақтар болды 4 әйел күлгін және ал қызыл киінген 
және алтын мен асыл тастардың және інжу ара, және ол өзінің жезөкшелік жеркенішті 

балшық толтырылған алтын winecup өткізу болды; оның маңдайына 5жазылған аты, 

жұмбақ аты: «. Ұлы Бабыл, жер бетіндегі барлық жезөкшелер және барлық лас 

практикасын анасы» 6 мен ол мас екенін көрдім, әулиелер қан, және азап шегушілері 

қанға мас Иса; Мен оны көргенде, мен толық mystified болды. (Аян 17: 1-6, NJB) 
9 'Бұл ептілік шақырады. Жеті бас әйел отырған онда Seven Hills болып табылады. . . Егер 

сіз көрген 18 әйел жер бетіндегі барлық билеушілерінің үстінен билік бар үлкен қалаболып 

табылады. « (Аян 17: 9,18 кепілдік, NJB) 
Осыдан кейін 1, Мен оған берілген зор билігі бар, басқа бір періште көктен көрдім; Оның 

салтанатынан жер бар жарқырады. 2 Ол Бабыл құлады «, айқайлап, оның 

дауыстарымен, Ұлы Бабыл құлады, ал шайтаннан Haunt және әрбір фол рухы мен лас, 

жиіркенішті құс үшін тұрғын айналды. 3 Барлық халықтар оның жезөкшелік шарап ішіп мас 

терең; жер бетіндегі әрбір патша онымен өзін жезөкшелікпен, ал әрбір көпес оның 

разврата арқылы бай өсті «тағы бір дауысты көктен 4.; Мен сізге оның қылмыстарға ортақ 

пайдалануға және көтере бірдей жазаға қажеті жоқ, сондықтан, оның алыс, халқымды 

шық «, ол айта естідім. 5 оның күнәсі аспанға дейін жетті, ал Құдай есте оның қылмыс бар 



.: ол өзгелерді өңделген ретінде 6 ол өндіріледі қос соманы төлеуге тиіс оны емдеуге. Ол өз 

қоспаның екі есе күшті кесе болуы болып табылады. 7 Оның pomps және оргиям Әрбір бірі 

азаптау немесе қатты қиналды сәйкес болуы болып табылады. Мен патшайым ретінде 

таққа отырғызған сенімдімін, ол ойлайтыны; Жесір емеспін және Жесір қалған білеміз 

ешқашан 8, бір күнде оба оның түседі:. Ауруы және аза тұту және ашаршылық. Ол жерге 

өртеп болады. Оның құдіретті болып айыптады Жаратушы Тәңір Ие. Онда аза және 

онымен өздерін жезөкшелікпен және онымен қанағаттандырмаса оргии өткізді жер 

патшалары оған жылап болады «9. Ол күйіп Олар (: 1-9, NJB Аян 18), түтін қараңыз 
Зәкәрия Киелі кітап алдағы Бабылға қарсы ескертеді және тиісті бірлігі Иса қайтарады кейін дейін 
болмайды деп көрсетеді: 

10 Байқаңдар! Абайлау! Солтүстіктегі қашып - Жаратқан Ие маған көктен төрт желдің сізді 

шашыраңқы үшін declares- -. Жаратқан Ие жариялайды 11 Байқаңдар! Енді Бабыл қызы 

тірі, сіздің қашуға, Сион жасаңыз! 
Даңқ сені талан-таражға халықтар туралы, мені пайдалануға бері Жаратқан Ие Саваоф 
в 12 сен менің көз алма тиіп тиіп Кім «, бұл дейді. 13 Енді мен оларға қарсы қолымды 
толқындық тиіс және олар адамдарды арқылы талан-таражға болады, қарап олар құл 

еді. Содан кейін сіз Жаратқан Ие Саваоф в мені жібергенін анық білетін болады! 14 ән, 
қуанады, Сион қызы, енді менің ойымша, сіз -Yahweh арасында өмір келе жатырмын үшін! 

Жариялайды 15 Сол күні көптеген ұлттар Жаратқан Иеге түрлендіріледі. Иә, олар оның 

халқы болмақ, және олар араларыңда тұратын болады. Содан кейін сіз Жаратқан Ие 

Саваоф в мені өздеріңе жібергенін анық білетін боласыңдар! 16 Жаратқан Ие Яһуда 
иемденуге Қасиетті Жер, оның бөлігі, және тағы да Иерусалим оның таңдау 

жасайды. (Зәкәрия 2: 10-16, NJB; аяттар Зәкәрия 2 тізімделген кигізіп / бергендіктен рухани 

нұсқаларында ескеріңіз: 6-12) 
Экуменический және конфессияаралық қозғалыстар, Біріккен Ұлттар Ұйымының, Ватикан, 
көптеген протестанттар, және Шығыс православ басшылары анық Киелі кітапта айтылған және 

көтермелеу керек ықпал етеді. Иса (: 4-5 Матай 24) «көптеген алдау» кім Оған 

ұстануға үміткер адамдардың ескертті. 1-2 (Иса кім емес) және Аян 17 жезөкше: Much экуменизм 

Аян 6 «ақ салт» байланысты. 
Зәкәрия сияқты, елші Пауыл сондай-ақ сенімнің шынайы бірлікке Иса 
қайтарады аяқталғанға дейін орын емес еді деп үйреткен: 

13 бәріміз де Құдайдың Ұлына деген сенімге және білім бірлігін жетеді және Мәсіхтің өзі 

толықтығы толық жетілген кемелді адам, қалыптастыру дейін. (Ефестіктерге 4:13, NJB) 
Осы бірлігі алдыңғы Исаның қайтару келеді иман келтіргендерді қате болып табылады. Иса 

қайтып келгенде, шын мәнінде, Ол өзіне қарсы бірігуге болады халықтар бірлігін жоюға болады: 
11:15 Сонда Жетінші періште оның кернейін тартқанда, және дауыстары көкте айқайлап 

естіген болуы мүмкін, қоңырау «әлемнің билігі Жаратқан Иеміздікі және Мәсіхке 
патшалығы айналды, ол мәңгілік патшалық болады. 16 жиырма төрт ақсақал, Құдайдың 
қатысуымен тағында отырған өздерін тағзым етті және осы сөздермен Құдайға 
ғибадат17 маңдайларына жерге қозғады, «Біз, сізге Құдіреті шексіз Жаратқан Ие Құдайды 
шүкірлік, Ол, Ол кім қабылдаудың болды Егер үлкен электр және сіздің патша 
басталатын., 18халықтар дүрліктірді болды және қазір уақыты сіздің өш үшін, және өлі 



сотталуым керек үшін, және сіздің қызметшілердің пайғамбарлар үшін, әулиелер және 

сіздің есімін қастерлейтіндер үшін келді шағын және бірдей үлкен, марапатталады. Уақыт 

жерді жойып кім жойып келді. (Аян 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Мен мұхит немесе Громов ұлы гүрілі, жауап, «Аллилуйя гүріліндей, үлкен тобырдың 

дауыстары болып көрінген нәрсені естідім! Жаратқан Иенің билігі біздің Құдіреті шексіз 

Құдай басталды; . . . 19 Содан кейін мен 20. Аңдар, барлық жер патшалары мен олардың 

әскерлері бар, салт және өз әскерін күресуге жиналды көрген Бірақ аң қуатымен бірге 
атынан кереметтер істеді жалған пайғамбар бар, тұтқынға алынды және олардың 
жыртқыш аңның белгісімен брендинг қабылдады кім және оның мүсініне ғибадат 

болғандардың алдап еді. Бұл екі күкірт жанып отты көлге тірідей тасталды. 21 Қалған 

аузынан шығып Rider семсер, қаза, сондай-ақ барлық құстар олардың салдарды өздерін 

қайғыға толы болды. . . 20: 4 Сонда мен өз орындарына қатысты тақтарды, көрдім, және 

олар бойынша үкім беруге билік берілді. Мен Исаға куәсі бола жүріп үшін және Құдай 

сөзін уағыздаған таратқаны үшін басын шабуға болатын барлық адамдарға, айуанның 
немесе оның мүсініне табынудан бас тартқан және маңдайларына немесе қолында 

brandmark қабыл алмасқа болғандардың жандарын көрдім; Олар өмірге келіп, мың жыл 

бойы Мәсіхпен бірге билік жүргізді. (Аян 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Иса Оған қарсы біртұтас әлемдік әскерін ие болады екенін ескеріңіз. Содан кейін Ол және 

ҚАСИЕТТІ патшалық етеді. Сенімнің дұрыс бірлігі болады, бұл кезде болып табылады. 
Өкінішке орай, көптеген жақсы пайда жалған министрлерінің тыңдауға болады, бірақ елші Пауыл 
(Қорынттықтарға 2-хат 11: 14-15) ескертті ретінде емес. 
Көп, шын мәнінде Киелі кітапты түсіну еді және Құдай Патшалығы туралы ізгі хабарды кем Исаға 
қарсы күрес келсе. 
7. Неге Құдай Патшалығы? 
Адамдар, біз сондықтан ақылды ойлау ұнайды қарамастан, біздің түсінуге шегі, әлі Құдайдың 
(Забур 147: 5) «түсіну шексіз». 
Ол осы планетаны түзетуге Құдайдың араласуды өтеді сондықтан. 
Көптеген Құдайға сенетін, ал, адамдардың басым көпшілігі шын мәнінде Ол басшылық ретінде 

өмір сүруге келмейді. Назар аударыңыз келесі: 
8 Ол ненің жақсы екенін, адам Уа, сені көрсетті; Ал Жаратқан Ие сендерге не талап етеді 

Бірақ, әділ етеді мейірімділік Сүю, сіздің Құдайыңыз кішіпейілділікпен жүре? (Миха 6: 8) 
Құдаймен кішіпейілділікпен жүре адамзат нәрсе шын мәнінде жасауға дайын болды емес. Адам 

мен Хауа (Жаратылыс 3: 1-6) кезден бастап, адамдар Оның өсиеттеріне (Балқы 20: 3-17) 
қарамастан, Құдай жоғарыда, өздеріне және басымдықтарын сүйенеді таңдадыңыз. 
Нақыл сөздер кітабында үйретеді: 

5 жүрегіңмен Құдай Иеге сенім арт және өз түсіністік туралы емес сүйеп; Барлық 

жолдарыңда 6 мойындаулары, ол сіздің жолдарын жібереді 7 өз көзімен дана болуы 

емес.;Ием қорқыңдар және зұлымдық ұшып. (Нақыл сөздер 3: 5-7) 
Дегенмен, көптеген адамдар шын мәнінде барлық олардың жүректеріне Құдайға арқа сүйейтін 

немесе онымен олардың қадамдарына бағыт күтіп болмайды. Көптеген олар Құдай қалайды 



жасаймыз дейді, бірақ оны істемейді. Адамзат Шайтан (Аян 12: 9) алданып келеді және 

(Жоханның 1-хаты 2:16) әлемнің қалауларына және «өмір мақтаныш» үшін төмендеді. 
Олар жақсы білеміз деп ойлаймын, себебі Сондықтан, көптеген, өз діни дәстүрлері мен зайырлы 

үкіметтерді ойлап тапты. Алайда, олар емес (ср Еремия 10:23) істей де нағыз шындықты өкін 
болады. 
Адамзат Құдайдың Патшалығын (: 21-22 бұр Матай 24) қажет сондықтан. 
Құдайдың жолдары Оң ма 
Шындық Құдай махаббат (Жоханның 1-хаты 4: 8,16) болып табылады және Құдай өзімшіл 

ЕМЕС. Құдайдың заңдары Құдайға және жақынымызға қарай сүйіспеншілік көрсету (Марқа 12: 29-

31; Жақып 2: 8-11). Әлемнің жолдары қайтыс (Римдіктерге 8: 6) өзімшіл және аяқталу болып 

табылады. 
Киелі кітапта нақты мәсіхшілер өсиеттерін орындау көрсетеді екенін ескеріңіз: 

1 Кім Иса Мәсіх Құдайдың дүниеге, сондай-ақ туды Оған жақсы көреді бәрі оған туған кім 

жақсы көреді отыр деп санайды. Біз Құдайды сүйіп, Оның өсиеттерін кезде біз, Құдайдың 
балаларын сүйеді екенін білеміз, бұл арқылы 2 . Бұл үшін 3 өсиеттерін орындағанымыз деп, 

Құдайды сүйгеніміз. Ал оның өсиеттерін орындау ауыр емес. (Жоханның 1-хаты 5: 1-3) 
Құдайдың барлық (: 172 Забур 119) «өсиеттері әділдік бар». Оның жолдары (Тімотеге 1-хат 1:15) 

таза болып табылады. Өкінішке орай, олардың нақты мағынасын түсіндіру және көптеген тыс 

оларды кеңейту арқылы, көптеген «заңсыздық» түрлі нысандарын қабылдаған және (Матай 5:17) 
Иса заңды немесе пайғамбарлардың сөздерін жоққа шығаруға келді емес, бірақ оларды орындау 

үшін түсінбейді, (: 21-27 мысалы Матай 5) ойладым. Иса: «Кімде-кім жасайды және оларды 

үйретеді, ол көкте патшалығында ұлы деп аталатын болады» (Матай 5:19) (терминдер «Құдай 
Патшалығы» және «Көк патшалығы» өзара) деп үйреткен. 
Киелі кітапта жұмыстарды сенім жоқ (Жақып 2:17) өлі деп үйретеді. Көптеген Исаның ізбасары 

болу үшін шағымдар, бірақ шын мәнінде Оның ілімі (Матай 7: 21-23) сенуге болады және олар 

тиісті Оған еліктеуге жоқ болады (бұр Қорынттықтарға 1-хат 11: 1). «Син заңын бұзғандық болып 

табылады» (Жоханның 1-хаты 3: 4, кигізіп) және барлық (Римдіктерге 3:23) күнә жасадым. Алайда 

Киелі кітапта Құдай шын мәнінде барлық (: 6 бұр Лұқа 3) жоспары бар Мейірім соттаудан (Жақып 
2:13) жеңіп шығатынына екенін көрсетеді. 
Адам шешімдер, бір-бірінен Құдайдың жолдарын, жұмыс істемейді. Мыңжылдық патшалық Иса 
(Аян 19:15) «темір қолмен» бірге билік, және жақсы адамдар Құдайдың жолын өмір сүреді, себебі 
басым болады. Бұл әлемнің қоғамдар Құдайды және Оның заңға бағынуға бас тартқандары 

әлемдегі барлық проблемалар бар . Тарих шоу адамзат қоғамның проблемаларын шешуге 

қабілетті емес: 
Тәни ақыл Құдайға қарсы жауласу болғандықтан Жыныстық қатынастар пікірлес болу 

үшін 6 өлім, ал рухани ойлау өмір мен бейбітшілік 7.; ол үшін Құдай заңына бағынады емес, 

сондай-ақ шын мәнінде болуы мүмкін. 8 Сондықтан, содан кейін тәннің кім Құдайға 

ұнамды бола алмайды. (Римдіктерге 8: 6-8) 
Мәсіхшілер (Римдіктерге 8: 9) рухани баса назар болып табылады, және осы жаста, мұны 
Құдайдың рухына берілген, біздің жеке әлсіздіктері болса: 



Сіздер үшін 26 көп емес тәннің сәйкес,. 27 асыл көп емес, құдіретті дана деп аталады көп 

емес Бірақ Құдай масқара абзал қоюға әлемнің ақымақтық таңдады, ал Құдай бар екенін, 
телефон, бауырларын қараңыз ештеңе нәрселерді жеткізу үшін, 28 және әлемнің базалық 
заттар мен Құдай таңдап алған менсінбей нәрселерді емес, нәрселерді; әлсіз масқара 
құдіретті нәрселерді қоюға әлемнің нәрселерді таңдаған 29 оның қатысуымен ешбір жан 
керек даңқы деп. 30 Бірақ Оған сіз Құдай, әділ, әрі қастерленуі мен оның ретінде жазылған 
бұл 31 redemption-, «Даңқ ол берсін АҚШ даналық болды Мәсіх Исаға, бар Иеміздің оған 

даңқы «. (Қорынттықтарға 1-хат 1: 26-31) 
Мәсіхшілер Құдай жоспарында даңқын бар! , (Қолостықтарға 3: 2) жоғарыда аталған қарап сенімі 

(: 6 Еврейлерге 11): Біз қазір сенімі арқылы (Қорынттықтарға 2-хат 7 5) жүре. Біз Құдайдың 

өсиеттерін (Аян 22:14) жүргізу үшін батасын берді болады. 
Киелі кітапта мәсіхшілер Исамен бірге дейді, бірақ сіз бұл нағыз мәсіхшілер іс жүзінде 

қалаларында билік жүргізетін болады деген сөз түсінеміз бе? Иса үйреткен: 
12 «А белгілі бір ақсүйегі 14». Мен келіп дейін бизнес пе «Сондықтан ол, өз қызметшілерінің 

он деп аталатын оларға он қадақ жеткізіледі, және, оларға былай деді: 13. Өзіне патшалық 
алуға және қайтару үшін алыс елге барып Бірақ жерлестері оны жек көретін, және былай 
деді, оған кейін делегациясын жіберді «Біз үстінен патша осы адамды жоқ. ', 
15 «Сондықтан ол патшалық алып, қайта оралғанда, ол содан кейін ол қалай білемін 

мүмкін екенін, ол оған деп аталатын ақша берген кімге, бұл қызметшілерін бұйырды деп 
еді 
көп әр адам сауда алды 16 Сонда 17, былай, бірінші келді, ол Жарайсың «, оған былай деді, 

жақсы қызметші.» Ұстаз, сенің Мина он қадақ ие болды. '; . он қаланың үстінен билік бар, 
сіз өте аз адал болғандықтан шебері, сіздің Мина бес қадақ тапқан «18 Ал екінші, былай деді 
келіп. Сондай-ақ сіз бес қаланы болуы» 19 Сол сияқты, ол былай деді: «. «(Лұқа 19: 12-19) 

Егер сіз қазір кішкентай астам адал болыңыз. Мәсіхшілер нақты патшалығында, нақты 

қалаларының билік мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ Иса (Аян 22:12) «, оның жұмысына сәйкес 

әрбір беруге, Менің менімен марапат», деді. (Жохан 6:44; Аян 17:14) шын мәнінде оған жауап 

береді, кім: Құдай жоспарын (Әйүп 14:15) және орын (2 Жохан 14) бар. Құдай Патшалығы үшін 
нақты болып табылады және сіз оған бір бөлігі болуы мүмкін! 
2016 жылдың басында, журнал Ғылым жасанды интеллект және краудсорсинг адамзат алдында 
тұрған «зұлым проблемаларды шешу мүмкін деп көрсетілген» Халық қуаты «атты мақала 

болды. Дегенмен, мақалада қандай зұлымдық, оны қалай шешу жалғыз мүмкіндік болды түсіну 

алмады. 
Адамзат Babel (: 1-9 Жаратылыс 11) сәтсіз мұнарасын салу үшін бірлесіп кезде Ұлы Топан судан 
кейін қайтып еді ретінде 21 ғасырда сәтсіздікке ұмтылмаған ретінде ынтымақтастық, Құдайдың 
шынайы жолдарын келесі бастап, болып табылады. 
Таяу Шығыс сияқты жерлерде әлемдегі мәселелері, (күтілуде уақытша пайда қарамастан, мысалы, 
Даниял 9: 27А; 1 Салониқалықтарға 5: 3), адам-біз Құдай Патшалығы (Римдіктерге 14 тыныштығын 
қажет арқылы шешілетін болады емес: 17). 
Біз Құдай Патшалығы туралы қуаныш пен жұбанышқа мұқтаж: халықаралық терроризм 
мәселелері, күтілетін пайда қарамастан, Біріккен Ұлттар алданып (9 бұр Аян 12) (бұр Езекиел 
21:12) шешілетін болады. 



Әлемдегі халықтар жерді (Аян 11:18) жоюға көмектеседі ретінде қоршаған ортаны мәселелері, 
халықаралық ынтымақтастық арқылы шешу мүмкін емес болады, бірақ олар Құдай Патшалығы 
арқылы шешілетін болады. 
Жыныстық өлместік, аборт, және сату адам денесінің мәселелері 
бөлшектер АҚШ, бірақ Құдай Патшалығы арқылы шешілетін болады. 
Жаппай борыш АҚШ, Ұлыбритания және басқа да көптеген халықтар (Аввакум 2 бір қырып кейін: 
6-8), сайып келгенде, халықаралық делдалдық арқылы шешіледі, бірақ мүмкін емес болады, олар 
Құдай Патшалығы арқылы. 
Надандық пен MIS-білім беру, Біріккен Ұлттар-біз Құдайдың Патшалығын қажет арқылы шешілетін 

болады. Дiни алауыздық шын мәнінде Киелі кітапта шынайы Иса бөлек құтқарылуға келісесіз кез 

келген экуменического-конфессияаралық қозғалысының арқылы шешілетін болады. Күнә әлемде 

проблема болып табылады және бұл үшін, біз Исаның құрбандық және Құдайдың Патшалығында 
оралғаннан қажет. 
Аштық мәселелер байланысты әлеуетті өсімдік істен-біз Құдайдың Патшалығын қажет ашаршылық 
қаупі әлемнің бөліктерін қояды-генетикалық түрлендірілген организмдер арқылы шешілетін 
болады. 
Қазіргі заманғы медицина ғылымының адам үшін барлық жауап болған жоқ денсаулығына-біз 
Құдайдың Патшалығын қажет. 
«Бабыл» (бұр Аян 18: 1-19) аяқталу уақыты бастап уақыт игілігін ал басқа жерде жаппай Африка 
бөліктерінде кедейлік, Азия, және, кедейшілік-біз Құдайдың Патшалығын қажет проблемасын 
шешуге болмайды. 
Құдай Патшалығы мыңдаған фазалық жер бетінде құрылатын болады мағынада патшалық болып 
табылады. Ол Құдай мен көшбасшысы ретінде сүйіспеншілікке толы Құдайдың сүйіспеншілікке 
толы заңдар негізделетін болады. әулиелер мың жыл (;: 4-6, 20 Аян 5:10) үшін Мәсіхпен бірге билік 
етеді. Бұл патшалық Құдай шіркеуінің шын мәнінде сол қамтиды, бірақ ешқандай жазбалардың 
шын мәнінде Құдай Патшалығы шіркеуі (католик немесе басқаша) болып табылады. Рим шіркеуі 
мыңдаған оқытуды қарсы алды, және біз ақыры жақындаған сайын, кейіннен ол Киелі кітаптағы 
хабарды Евангелие көп күшті қарсы болады. Бұл, ең алдымен, Матай 24:14 орындауға көмектесуі 
мүмкін маңызды медиа қамту алады. 
оның қорытынды кезеңінде, Құдай Патшалығы (Аян 21: 2) «Құдайдан көктен түсіп келе жатқан, 
жаңа Иерусалимді» кіреді және оның арттыру шегі болмайды болады. артық емес, ешқандай 
артық әділетсіздік болады 
мұң, енді қайтып өлім. 
Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздап және түсіну Киелі кітаптың маңызды тақырыбы 
болып табылады. Бұл туралы үйретті Ескі өсиет жазушылар. Иса, Пауыл және Джон бұл туралы 
үйретті. 
Бұл туралы үйретті Жаңа Өсиетте тыс аман қалу үшін көне Христиан уағыз. Поликарп және 
Мелитон сияқты Ерте екінші ғасырдағы мәсіхшілер басшылары, бұл туралы 
үйретті. БізҮздіксіз Құдайдың Шіркеуінің бүгін оны үйрету. 
Құдай Патшалығы туралы Киелі кітапта Иса уағыздаған көрсетеді, бұл бірінші нысанасы болып 
табылатын еске саламыз. Ол Ол кейін шамамен уағыздаған қандай, сондай-ақ болды, қайта тірілу 
және бұл мәсіхшілер бірінші ұмтылуы тиіс нәрсе. 



Евангелие Исаның өмірі мен өлімі туралы ғана емес. Иса мен оның ізбасарларының үйретті 
Евангелия назар Құдай Патшалығы алдағы болатын. Патшалығы туралы ізгі хабарды Мәсіх арқылы 
құтқарылу қамтиды, сонымен қатар адами үкіметтер (Аян 11: 5) ұшын үйрету жатады. 
Есіңізде болсын, Иса түпкі Патшалығы туралы ізгі хабарды барлық ұлттар (Матай 24:14) үшін куә 
ретінде әлемге уағыздаған кейін дейін келген жоқ еді деп үйреткен. Ал бұл уағыздау, қазір болып 
жатқан. 
Жақсы жаңалық болып табылады Құдай Патшалығы адамзат алдында тұрған проблемаларды 
шешу болып табылады . Дегенмен, ең оны қолдау келеді, сондай-ақ оны естіп, да, оның 
шындықты сену келмейді. Құдай Патшалығы (Қорынттықтарға 1-хат 7:31) «бұл дүние өткінші», ал 
(Матай 6:13) мәңгілік болып табылады. 
Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды жариялау шынайы біз нәрсе Үздіксіз Құдайдың Шіркеуінің 
байыпты болып табылады. Құдай Патшалығы (Матай 24:14), соның ішінде: Біз Киелі кітап (19-20 
Матай 28) үйретеді бәрін үйретеді ұмтыламыз. Біз бұл патшалықты күте отырып, біз Құдайдың 
жолдары мен шындықты сенгіміз келеді жайлылық басқаларды білуге және ұстануға қажет. 
Егер Құдайдың алдағы Корольдігінің Евангелия жариялайтын қолдау емес пе? Егер сіз Құдай 
Патшалығы туралы Ізгі хабарды сенеді? 

 

 

Құдайдың жалғастыра шіркеуі 
 
Құдайдың Үздіксіз Шіркеуінің АҚШ кеңсенің мекенжайы: 1036 W. Grand 
Avenue, Гровер Beach, Калифорния, АҚШ 93433. 
 

Жалғастыра Құдайдың шіркеуі (CCOG) веб-сайттар 
 

CCOG.ASIA Бұл сайт Азия баса назар бар және әр түрлі бірнеше Азия 
тілдерінде мақалалар, сондай-ақ ағылшын тілінде кейбір элементтер бар. 
CCOG.IN Бұл үнді мұрасын сол бағытталған сайты болып табылады. Ол 
ағылшын тілі мен түрлі үнді тілдерінде материалдарды бар. 
CCOG.EU Бұл Еуропа бағытталған сайты болып табылады. Ол бірнеше 
еуропалық тілдерде материалдарды бар. 
CCOG.NZ Бұл Британ-ұрпағы фон Жаңа Зеландия және басқа да бағытталған 
сайты болып табылады. 
CCOG.ORG Бұл Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің негізгі веб-сайт. Ол барлық 
континенттерде адамға қызмет көрсетеді. Ол мақалалар, сілтемелер, мен 
бейнелерді қамтиды. 
CCOGCANADA.CA Бұл Канадада сол бағытталған сайты болып табылады. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Бұл Құдайдың Үздіксіз шіркеуі 
үшін испан тілі сайты. 



PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Бұл Құдайдың Үздіксіз Шіркеуінің 
Филиппин сайты. Ол ағылшын және Тагалог ақпаратты бар. 
 

Жаңалықтар мен тарихы веб-сайттар 
 

COGWRITER.COM Бұл веб-сайт негізгі жариялау құралы болып табылады 
және жаңалықтар, доктринаны, тарихи мақалалар, бейнелерді және 
пайғамбарлық жаңартуларды бар. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Бұл шіркеу тарихы бойынша мақалалар мен 
ақпаратпен веб-сайтты есте сақтау оңай емес. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Бұл жаңалықтар мен інжіл тақырыптарды 
қамтитын онлайн радионың сайты. 
 

Уағыз және уағыз таза YouTube бейне арналары 
 

BibleNewsProphecy арна. CCOG sermonette бейнелер. 
CCOGAfrica арна. Африка тілдерінде CCOG хабарлар. 
CDLIDDSermones арна. Испан тілінде CCOG хабарлар. 
ContinuingCOG арна. CCOG видео уағыздар.  
 
 
 
фото кейде Cenacle ретінде белгілі Иерусалимде ғимараттың бірнеше қалған 
кірпіш кейбір (плюс кейбір кейінірек қосылған) төменде көрсетеді, бірақ жақсы 
(қазіргі Мф Zion деп аталады) Иерусалимнің батыс төбесінде Құдайдың шіркеуі 
ретінде сипатталады: 
 

 
 
Бұл, бәлкім, ерте нақты христиан шіркеуінің ғимаратында сайты болды деп 
есептеледі. Исаның «Құдай Патшалығы туралы ізгі хабарды» уағыздады еді 
құрылыс. Бұл Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды үйреткен Иерусалимде 
құрылыс болды. 
 



 
Осы себепті біз сондай-ақ ... Сіз, бауырластар, өйткені, толассыз Құдайға 

шүкір, 
Яһудея Мәсіх Иса бар Құдай шіркеулер ізбасарлары болды. 
(Салониқалықтарға 1-хат 2: 13-14) 
 
әулиелер жеткізілген барлық бір рет болды сеніміміз үшін шын жүректен 

күресуге. 
(Иуда 3) 
 
Ол (Иса) Мен басқа қалаларға Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды керек «, 

оларға былай деді: 
Сондай-ақ, осы мақсаттар үшін, себебі Мен жіберілді. «(Лұқа 4:43) 
 
Бірақ Құдай Патшалығының қамын, және бұлардың бәрі [C] сендерге 

қосылады. ол сендерге Патшалығын беруге әкеңнің жақсы ләззат үшін, кішкене 

отар қорықпайды. (Лұқа 12: 31-32) 
 
Ал Құдай Патшалығы туралы осы Евангелие үшін куәлік ретінде бүкіл дүние 

уағыздалады 
барлық халықтар, содан кейін осы заманның соңы келеді. (Матай 24:14) 
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