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Çima nikarim xwebêja pirsgirêkên xwe çareser bike? 

Ma hûn nizanin ku tiştên pêşîn û ya dawîn di Mizgîniyê de nîşan dide ku Îsa li ser fikaran ku Mizgîniya 
li ser Padîşahiya Xwedê da bihîstin? 

Ma hûn nizanin ku Padîşahiya Xwedê bi giranî Şandî * û yên ku cara yekemîn e ku li pey wan bû? 



E ku Padîşahiya Xwedê di kesayeta Îsa? Ma Padîşahiya * Xwedê Îsa dijîn, jiyana wî li me niha? E 
Padîşahiya Xwedê de ji hinek type of Padîşahiya rastî pêşerojê? Ma tu bawer tiştên Mizgînî fêr dike?  

a Padîşahiya çi ye? Just çi Padîşahiya Xwedê ye? Pirtûka Pîroz de çi bikî? Çi ji civînê zû Christian fêr kir?  

Ma tu nizanî, ku di dawiya nikarim bêm, heta Padîşahiya Xwedê ya ku li cîhanê wekî şahid bê bihîstin? 
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1. Ma mirovahiyê de ji bo çareserkirina? 

Dinyayê de bi gelek pirsgirêkan re rû bi rû. 

Gelek mirov birçî ne . Gelek kes tên çewisandin . Gelek kes xizaniyê re rû . Gelek miletan li deynên giran 
in . Zarok, di nav de yên di zikê, abuse rû . nexweşiyên ku li hemberî-Drug têkildar gelek 
doktoran . bajarên mezin pîşesaziyê hewayî jî lewitandin û saxlem be . siyasetmedarên cuda tehdît 
şer . êrîşên terorîstî keep biqewime. 

Can rêberên cîhanê pirsgirêkên rû bi rû mirovatiyê tamîr bikin? 



Gelek difikirin da. 

rojeva gerdûnî nû 

Li ser Îlon 25, 2015, piştî axaftina key-note aliyê Papa Francis Vatîkanê, ji 193 neteweyan ya 
Neteweyên Yekbûyî (NY) ji bo pêkanîna "17 armancên pêşketina berdewam" yên ku çi di destpêkê de 
liNew Universal Agenda hate ki- deng . Li vir 17 armancên ya Neteweyên Yekbûyî de ne: 

Armanc 1. End xizaniyê de hemî terzên wê li her derê 

Armanc 2. End birçîbûnê, bicihanîna ewlekarî xwarin û başkirin xwarin û pêşxistina çandinî 
bikarin 

Armanc 3. Misogerkirina jiyana tendurist û pêşvebirina baş-ku ji bo hemû di her temenî de 

Armanc 4. Misogerkirina perwerdeya bi kalîte baş û heqnas û pêşxistina derfetên fêrbûna heta 
hetayê ji bo hemû 

Armanc 5. Pêkanîna wekheviya zayendî û bihêzkirina hemû jin û keçan 

Armanc 6. Misogerkirina hebûna û îdareya avê û paqijkirin, ji bo hemû 

Armanc 7. access to enerjî bi arzanî, pêbawer, domdar û modern ji bo hemû 

Armanc 8. malpera berdewamkirin, mezinbûna bi berfirehî û aborî ya misêwa, kar full û 
berhemdar û kar û dirust ji bo hemû 

Armanc 9. Build binesaziya berxwedêr, pêşvebirina endustriyalîzm de bi berfirehî û domdar û 
nûjenî digirin, 

Armanc 10. kêm newekhevîya nav û navbera welatên 

Armanc 11. Make bajaran û cihên fireh, bi ewle, xweragir û domdar 

Armanc 12. Misogerkirina mezaxtina û hilberîna qalibên domdar 

Armanc 13. çalakiya lezgîn ji bo têkoşîna li dijî guhertina avhewayê û bandora wê ya 

Armanc 14. emanetê û berdewam bi kar oqyanûsan, derya û çavkaniyên marine ji bo 
pêşveçûna domdar 

Armanc 15. Parastina, restore û pêşxistina bikaranîna domanbar ya sîstema dinyayî, 
berdewam rêve daristan, şer desertification, û rawestiyana û rezîlkirina welatê berevajîkirin û 
rawestandina windabûna pircureyiya 

Armanc 16. Rasthatî civakeke aştîxwaz û berfireh ji bo pêşveçûna domdar, ne cîhatina edaletê 
ji bo hemû û avakirina saziyên bi bandor, berpirsîyar û bi berfirehî di hemû astan de 

Armanc 17. hêzdar amrazên bicihanîna û vejîna hevkariya cîhanî ji bo pêşveçûna domdar 

Ev rojevê de divê ji tevahî bê by 2030 pêkanîn û her weha di sala 2030 Agenda ji bo pêşketina 
berdewam kir . Ev bi armanca çareser kirina nexwaşî rû mirovatiyê bi rêya zagonê, perwerde, û 



hevkariya navneteweyî û interfaith . Gava ku gelek ji armancên xwe baş in, hin rêbaz û armancên wê 
xerab in (hb. Afirîn 3: 4 .) Ev rojevê de, bi, bi rêva bi encyclical Laudato Si Papa Francis ye. 

The "New Universal Agenda" could be bi navê "New katolîk Agenda" wek peyva "catholic" tê wateya 
"gerdûnî." Papa Francis bi navê qebûlkirina Agenda New Universal  " nîşaneke giring yên hêviyê". 

Papa Francis bi pesnê peymana navneteweyî bi navê COP21 li December 2015 (bi fermî Konferansa 
21'emîn de ji teref ya Peymana Çarçuve ji Neteweyên Yekbûyî li ser Guherîna Avhewayê ya bi navê), û 
miletan şîret "bi baldarî di rê de diçe, û bi wateya ever-mezin a piştgiriyê  " .  

Gava ku tu kes dixwaze ji bo hilm murdar hewayî, birçî herin, were, pirolî, di xetereyê de be, û hwd., 
Dê ev piştgiriya navnetewî çareserkirina pirsgirêkên pêşberî mirovahiyê de heye? 

The Track Record ya Neteweyên Yekbûyî 

Neteweyên Yekbûyî de hate avakirin û di 24 Cotmeh 1945 avakirin, piştî Şerê Cîhanê yê Duyemîn, ji bo 
pêşî li van pevçûnên din û hewl ji bo pêşxistina aştiyê di cîhanê de . Li damezrandina xwe, Neteweyên 
Yekbûyî 51 welatên endam bû ; niha 193 heye. 

bi sedan kes hene jî, eger bi hezaran kes ne, ji pevçûnên li seranserê cîhanê ji ber ku Neteweyên 
Yekbûyî damezirandin, lê em hê ne kiribû, çi dikare were kirin wekî Cenga Cîhanê ya sêyemîn 
ravekirin. 

Hin kes bawer dikin ku hevkariya navneteweyî wek Neteweyên Yekbûyî dibêje ku ji bo pêşvebirina, 
tevî type of rojeva interfaith û pênebiran ku Papa Francis û gelek rêberên olî yên din jî hewl didin ji bo 
pêşvebirina, dê aşitî û serfirazîyê bînin. 

Lê belê, ku rekor di track ji bo Neteweyên Yekbûyî ji bo vê yekê hatiye baş de ne . Ji bilî pevçûnên 
çekdarî gelek kes ji ber ku Neteweyên Yekbûyî damezirandin, bi milyonan multiple birçî, penaber, û / 
an bi naçarî xizan in. 

Over berî deh salan, li Neteweyên Yekbûyî hatine berpêş kirin ji bo pêkanîna armancên pêşketina 
Millennium xwe . Ev heşt "armancên pêşketina," Heta li gor Neteweyên Yekbûyî bi xwe jî hebû lê vê 
yekê de biser neketin ., Bi vî awayî, di 2015 de, ya ku bi navê "17 armancên pêşketina berdewam" hate 
qebûl kirin . Hinek bi hêvî ne . Hinek jî xewnekê utopîk dibînin. 

Bi qasî ku utopyayek diçe, li ser May 6, 2016, Papa Francis got ku ew ji utopyayek însanî û Ewropayê di 
xewna ku dêra wî nikaribû alîkariya ku parzemîna bigihîjin . Lê dîsa jî, xewna Papa da wê ji bo bibe 
kabûsek (hb. Peyxama Yûhenna 18.) 

Li wê derê bin Hinek Hevkarî û bi serket, lê belê  ...  

Ferheng Merriam Webster dibêje ku utopyayek e "an cihekî xeyalî ku hikûmetê, qanûn û rewşa civakî, 
temam in". 

Mizgînî hîn dike ku mirov nikare pirsgirêkên xwe bi xwe çareser ne: 

 23Ya Xudan, ez dizanim ku rê ji mirov e, di nava xwe de ne ;Ev e li wî mirovê ku bigere, ji bo 
derhênana gavên xwe bi xwe ne . ( Yêremya 10:23, Beşa li seranserê eger tekstek berûvajî 
diyar) 

Mizgînî hîn dike ku hevkariya navneteweyî têk bibin: 



 16wêranbûn û rebenî ye di riya xwe de ne 17 ;Û ew riya aştiyê ew nas kir û ne 18 e, tu tirsa 
Xwedê li ber çavê wan tune .. ( Romayî 3: 16-18) 

Lê belê, gelek mirov bi kar ber bi nêrîna xwe ya civatê ji utopîk û hetta carinan hewl bidin ku ola . Lê 
belê hema hema tu kesî naxwazin li pey riyên ji yek Xwedê yên rast in. 

Ev e ku li wê derê nabe pêşketin ber bi ti ji Neteweyên Yekgirtî, yan jî armancên Vatîkanê da ne . dê 
hinek, herweha hin sedeman paşket li wir be. 

Di rastiyê de, û dibe ku piştî şerê mezin, a type of peymaneke aştiya navnetewî dê ji bo razî û piştrast 
kir (Daniel 9:27 .) Dema ku ew e, gelek bi derewan wê yekê de mêldarê bawer dikin ku mirovahiyê dê li 
ser civakeke xweş û aştiyane zêdetir û utopîk anîna. 

 :(9-12 2 Selanîkî 2) gelek, wê bê li van navnetewî 'pêşveçûna utopîk' (hb. Hezekyel 13:10) û herweha 
ji aliyê nîşanên cuda û karên girtin . Lê Încîl dibêje, bi vî rengî aştî dê cara ne (Daniel 9:27; 11: 31-44), 
tevî çi rêberên îdia (1 Selanîkî 5: 3; Îşaya 59: 8.) 

Heke mirovahiyê bi tevahî nikare bi rastî anîna ser utopyayek e, tu type of utopyayek gengaz e? 

Erê. 

2 . çi Mizgîna ku Îsa Dannasîn? 
Mizgînî hîn dike ku civaka utopîk, bi navê Padîşahiya Xwedê, wê hikûmetên mirovan (Daniel 2:44; 
Peyxama Yûhenna 11:15; 19: 1-21) li şûna. 
Gava ku Îsa wezareta giştî wî dest pê kir, ew ji aliyê bihîstin, li ser Mizgîniya li ser Padîşahiya * 

Xwedê dest pê kir . Here e çi Mark ragihandin: 
 14Îcar piştî ku Yûhenna neavêtibûn zîndanê bû, Îsa ji Celîlê * hat, Mizgîniya * Padîşahiya * 

Xwedê 15 ,û got: «Wext hat, Padîşahiya Xwedê nêzîk e. Tobe bikin, û bawer dikin ku di Mizgîniyê 
de" (Marqos 1: 14-15.) 
Mizgîniyê ji term, ji peyva Greek Transliterated wek euangelion , û tê wateya "message baş" an "nûçeya 
baş e." Di Ahîda Nû de, peyva English "Padîşahiya," related to Padîşahiya Xwedê de, nêzîkî 149 car li Beşa 

behsa û 151 di Încîl û Zebûr Bible . Ev ji peyva Greek Transliterated wek basileia ku hemûtîyê serweriya 
an jî dergûşa ewropiyan tê. 
Padîşahiyan bi mirovan, û herweha Padîşahiya Xwedê, padîşah (Peyxama Yûhenna 17:14), ew cover 
herêmeke cografîk (Peyxama Yûhenna 11:15), ew xwedî qaîdeyên (Îşaya 2: 3-4; 30: 9), û ew mijarên 
(Lûqa 13:29.) 
Li vir yekemîn hînkirina giştî ji Îsa ku Metta qeyd e: 
 23Û Îsa li seranserê herêma Celîlê digeriya, di kinîştên * wan de hîn dikir, Mizgîniya li ser 

Padîşahiya (Metta 4:23.) 
Metta jî dosiye: 
 35Hingê Îsa li hemû bajar û gundan digeriya, di kinîştên * wan de hîn dikir, Mizgîniya li ser 

Padîşahiya (Metta 9:35.) 
Ahîda Nû de, dide nîşandan ku Îsa her û her padîşahiyê jî bikin: 



 33Û ew ê her li ser mala * Aqûb padîşahiyê bike û her, û ji Padîşahiya wî, wê dawiya (Lûqa 1:33) 

wê derê be. 
Lûqa ku, bi armanca ku Îsa hate şandin ji bo Mizgîniya * Padîşahiya Xwedê bû Bala xwe bidin tiştên ku 

Îsa de hîn dikir:. 
 43Îsa ji wan re got, "Divê ez Padîşahiya Xwedê de ji bajarên din jî, ji ber ku ji bo vê yekê ez 

hatime şandin" (Lk. 4:43.) 
Ma tu caran nehatiye bihîstin ku bihîstin ? Ma tu qet nafikirin ku armanca Îsa 'ji bo ku şand ji bo Mizgîniya 

* Padîşahiya Xwedê bû? 
Lûqa jî ku Îsa herin kir û Mizgîniya Padîşahiya Xwedê: 
 10Gava ku Şandî * vegeriyan, wan dabû, hemû tiştên ku ew kiribûn, ji wî re got . .Hingê wî ji wan 

re birin û bi serê xwe çû cihekî bêpêjin mensûbê bajarekî bi navê Beytsayda 11 Lê gava elaletê ev 

bihîst, ew li pey wî ; û wî ew qebûl kirin û ji wan re li ser Padîşahiya Xwedê peyivî (Lûqa 9: 10-11.) 
Îsa hîn ku Padîşahiya Xwedê divê xeyreta ji bo kesên ku dê li pey wî be: 
 33Lê belê hûn li pêşî Padîşahiya * Xwedê û rastdariya xwe (Metta 6:33.) 
 31 .Lê belê hûn li Padîşahiya Xwedê de, û ev tiştên ha hemû wê ji we re got ,32 ,netirse, keriyê 

biçûk, ji bo ku ew li Bavê we xweş e, ku hûn di Padîşahiya (Lûqa 12: 31-32) bide. 
Fileh jî hene ku li FIRST Padîşahiya Xwedê . Ew vê yekê bi vê xeyreta wan ji aliyê jiyanê çawa ku Mesîh wê 

live wan dijimartin û bi vegera û Padîşahiya wî . Lê dîsa jî, piraniya ku Mesîh bi eşkereyî, bi tenê ne li 

yekem serdestiya Yezdan de, ew nizanin ew çi ye . Gelek jî bi derewan bawer dikin, ku tev li siyaseta 

neheqiyê e ku Xwedê ji Mesîhî li bendê ne . By Padîşahiya Xwedê neyê fêmkirin, ku ew niha wek ku ew 
divê an jî vê yekê fêm mirovahiyê, da bi guman e dijîn ne. 
Notice jî ku Padîşahiyê wê bên ji bo keriyê biçûk dayîn (hb. Romayî 11: 5 .) Ev digre bi nefsbiçûkî be jî 

xwest ku bibe beşek ji keriyê biçûk, rast e. 
Padîşahiya Xwedê hê li ser erdê ava nehatiye dîtin 
Îsa hîn dikir ku şagirtên wî, bila dua bike ji bo Padîşahiya ku bê, yanî ew ji berê ve lê war ne: 
 9Bavê me yê li ezmanan, pîroz * be, bi navê te 10 .Padîşahiya te bê .Te dê bê kirin (Metta 6: 9-

10.) 
Îsa şagirtên xwe şandin, da ku ew Padîşahiya Xwedê: 
 1Hingê Îsa her diwanzdeh şagirtên xwe civandin, û ji wan re hêz û desthilatî li ser hemû cinan 

da, û ji bo qenckirina nexweşiyan 2 Wî ji wan re şand, da ku Mizgîniya * Padîşahiya * Xwedê 
(Lûqa 9: 1-2..) 
Îsa hîn ku hebûna wî bi tena xwe bû Padîşahiya ne, wek ku di Padîşahiya bû li ser erdê ava bi wê: 
 28Lê eger ez cinan derxin, bi Ruhê * Xwedê, bi rastî li ser Padîşahiya Xwedê gihîştiye we (Metta 

12:28.) 
Padîşahiya rastîn di pêşerojê de ye . Ev ne li vir e ku niha wekî van ayetan de, ji Mark show: 
 47Û eger çavê te, te bixe guneh, wî derxe .Ev baştir e ji bo hûn bikevin Padîşahiya Xwedê bi yek 

çav, li şûna ku her du çavên, ku bê avêtin ... (Marqos 9:47.) 



 23Îsa li dora xwe nêrî û ji şagirtên xwe re got: «Çiqas zehmet e ku ji bo wan ên ku yên 

dewlemend bikevin Padîşahiya Xwedê 24 »!Îcar şagirt ecêbmayî li gotinên wî bûn .Îsa lê vegerand 

û careke din û ji wan re got, "Zarok, çiqas bi zehmet e ji bo wan kesên ku di dewlemendiya ewle 
bikevin Padîşahiya Xwedê 25 !Ev hêsantir e ji bo derbasbûna devê ya di riya di qula derziyê re, ji 
ketina mirovê dewlemend ku here bikevin Padîşahiya Xwedê. "(Marqos 10: 23-25.) 
 25Bi rastî, ez ji we re dibêjim, ez dê êdî ji berê mêwê venaxwim, heta wê roja ku ez vexwim li ser 

Padîşahiya Xwedê nû "(Marqos 14:25.) 
 43Ûsivê ji Arîmetyayê, wek endamekî gewreyê giregiran, ku bi xwe li benda wan bû ji bo 

Padîşahiya Xwedê de, tê û zirav ... (Marqos 15:43.) 
Îsa hîn ku Padîşahiya e niha beşek ji vê dinyayê ne: 
 36Îsa lê vegerand û got: «Padîşahiya min ne ji vê dinyayê ne eger padîşahiya min ji vê dinyayê, 

xizmetkarên min wê şer bikin, da ku bi min re werin Cihûyan teslîmî ne bûn; lê niha padîşahiya 
min ne ji vê derê ne." (Yûhenna 18: 36.) 
Îsa hîn ku Padîşahiyê wê bên, piştî ku ew careke din bê û ku Ew dê bibe Padîşahê wê: 
« 31Gava ku Kurê Mirov bê, li rûmeta wî, û hemû milyaket bi wî re, hingê ewê li ser textê xwe yê 

rûmetê rûne 32 .Hemû milet wê li ber wî civiyan, û ew wan ji hevdû veqetîne, wek ku şivan miyan 
ji bizinan 33 parçe. Û ew ê miyan li ser destê xwe yê rastê danî, lê bizina li milê çepê 34 .Hingê 
padîşah wê ji yên li milê xwe yê rastê re bêje< :Werin, hûn ji Bavê min pîroz , wêrisên wê 
padîşahiya amade kirin ji bo ku we ji damezrandina dinyayê (Metta 25: 31-34 ).  
Ji ber ku Padîşahiya Xwedê ne li vir e, em dê ne utopyayek rast, heta ku piştî ew hatiye avakirin bibînin . Ji 

ber ku piraniya Padîşahiya Xwedê tê, fêm ne, ew têk fêm bikin ku çawa hikûmeta hezkirina wî de kar 
dike. 
Çi Îsa dibêjin, ku Padîşahiya wek bû? 
Îsa hin şiroveyên ji tiştên ku Padîşahiya Xwedê wek e pêşkêşkirin: 
 26Û wî got: «Padîşahiya * Xwedê ev e ku, eger yekî divê li erdê tov belav bike 27 ,û divê bi şev 

xew û bi roj, û tov şîn dibe û mezin dibin, ew bi xwe jî nizane ku ev çawa 28 .Çimkî ku Civîn erdê 
berhemên destê xwe: pêşî zîl dide, piştre diseride, paşê jî liba gihîştî di simbil de 29 Lê gava ku ber 
digihîje, wî di cih de li ber dasê davêjê, çimkî dema dirûna wî hatiye. "(Marqos 4: 26- 29.) 
 18Hingê Îsa got: «Padîşahiya Xwedê mîna çi ye û ji bo çi ewê wê bimînînim 19 Ew dimîne liba 

xerdelê jî hebûya, ku merivekî hilda û di nav baxçeyê xwe danîn e;?? Û şîn bû û bû dar mezin bû, 
û ya ku teyrên ezmên hêlînên xwe di nav çiqilên wê de 20" .û wî dîsa got," ji bo çi ez wê bimînînim 
Padîşahiya Xwedê de ?21 Ev dimîne hevîrtirşkê ku jinekê ew hilda û xist nav sê çap * ar veşartin, 
heta ku ew hemû tirş bû ye "(Lûqa 13: 18-21.) 
Ev mesele, amaje didin ku, di destpêkê de, Padîşahiya Xwedê de pir biçûk e, di heman demê de mezin 
bibin. 
Lûqa jî tomarkirin: 
 29Ew wê ji Rojhilat û rojava, ji bakur û başûr de, û rûniştin li ser Padîşahiya Xwedê (Lûqa 13:29.) 
Bi vî awayî, Padîşahiya Xwedê wê ji bo hemû kesên li seranserê cîhanê hene . Ev NE bi sînor ji bo wan 

kesên xwedî ancestry, Îsraêliyekî wê . Gel dê di vê Padîşahiya rûne. 
Lûqa 17 û Padîşahiya 



Lûqa 17: 20-21 perplexes hin . Lê belê, berî vêya ku, ji bîr kiriye ku kesên di rastiyê de di Padîşahiya 

Xwedê wê bixwe: 
" 15Xwezî ew e yê ku wê nanê ku di Padîşahiya Xwedê de nên bixwe( "!Lk. 14:15.) 
Ji ber ku xelkê wê (di pêşerojê de) xwarin di Padîşahiya Xwedê de ji, ew e, çawa tiştekî alîkî, di dilê xwe 
de set niha, li tevî mistranslations / klînîkek ji Lûqa 17:21, ku wekî din pêşniyar ne. 
The werger Moffatt ji Lûqa 17: 20-21, divê alîkariya hinek fêm bikin: 
 20ku ji aliyê gava ku Fêrisiyan Padîşahiya Xwedê tê pirsîn, ew ji wan re got, "Padîşahiya Xwedê tê, 
ne wek ku hûn bi hêvî ne ji negire ber jî 21 ;kes wê bêjin, 'Li vir e' an jî 'tune ev e, 'ji bo Padîşahiya 

Xwedê ye niha di nav we de " . ( Lûqa 17: 20-21, Moffatt) 
Bala xwe bidinê ku Îsa ji unconverted, dinyayî, Fêrisî û durû dipeyivî . Îsa "ji wan re got," - ew ji Fêrisiyan * 

ku Îsa jê pirsîn bû . Ew nexwestin ku bi ya wî nas bike. 
Ew di civînê de bûn ? Na! 
Îsa jî li ser dêreke di demeke nêzîk de li dar bê axaftin ne bû . Nor bû. Ew li ser mayîna di hişê an jî dilê 
dipeyivîn. 
Îsa li ser desthilatdariya wî re dipeyivî ! Fêrisiyan * bûn. Wî li ser dêreke pirs ne . Ew tiştekî ji ti dêra di 

Ahîda Nû de di demeke nêzîk de dest pê kirin dizanibû . Ku ew li ser a type of hesek rind bûn pirsîn ne. 
Eger yek difikire, Padîşahiya Xwedê de ji civîna bawermendan e - û serdestiya Yezdan de "di nava" ji 

Fêrisiyan bû - Dêra di nav Fêrisiyan bû ? Xuyaye ne! 
Bi vî rengî encam hê bêtir dikene, ew e ku ev ne ? Gava ku hinek wergerên di Protestan wergerîne beşek 

ji Lûqa 17:21, wek "Padîşahiya Xwedê de ye" di nav we "(Beşa / beleyê), heta katolîk New Orşelîmê 
Bible awayekî rast wergerîne ku wekî" li ser Padîşahiya Xwedê di nav we de" . 
Îsa yek di nav di nav wan de, û ji Fêrisiyan bû ., Niha, ji Fêrisiyan * guman kir ku ew li hêviya hatina 

Padîşahiya Xwedê nêrî . Lê ew jî şaş famkirinê . Îsa diyar kir ku ew ê bi a Kingdom herêmî, an bi sînor ji bo 

Cihûyan tenê, wek ku ew xuya bû bifikirin (û ne jî dêr wek ku hinek niha bawer dikin .) Padîşahiya Xwedê 

wê dê tenê yek ji gelek padîşahî mirovan û berbiçav ku mirov dikare destnîşan an bibînin, û dibêjin, "Ev 

ew e, li vir" ne ; an jî "ku wê serdestiya ye, li wê derê ye". 
Îsa, bi xwe, ji bo ku bibin KING of dike ku wê serdestiya ji dayik bû, wek ku Îsa bi eşkereyî ji Pîlatos 

(Yûhenna 18: 36-37) re got . Fêm bikin ku di Mizgîniyê de bi kar tîne û mercên "padîşah" û "Padîşahiya" 

heman wateyê û (mînak: Daniel 7: 17-18,23 .) Padîşahê pêşeroja Padîşahiya Xwedê bû, piştre û li wir, 

rawestayî next ji Fêrisiyan . Lê ew ê wî ku bibe padîşahê wan (Yûhenna 19:21) nas nekir . Dema ku ew 
vegeriya, li dinyayê dê bi wî red bike (Peyxama Yûhenna 19:19.) 
Îsa li ser çû, di rêzên jêrîn de, di Lûqa 17, ji bo danasîna wî duwemîn, gava ku Padîşahiya Xwedê wê hemû 
dinê (berdewam bi Moffatt ji bo hevgirtî ji bo vê beşa) serweriyê: 
 22To şagirtên xwe re got, "dê roj were ku te dirêj û dirêj dê pûç ku heta yek rojê de li ser Kurê 

Mirov 23 Men wê bêjin< :Va ye, li vir ew e' ' !Va ye, ew li wir e '!di heman demê de dernekevin 

derve, an bi rê ve piştî wan re 24 ,ji bo mîna ku birûsk ji aliyekî ezmên bi ya din jî bi peyama, wê bi 
vî awayî Kurê Mirov wê di roja xwe bi xwe be .25 Lê divê ew di tengahiyê de sebir mezin û ji aliyê 
redkirin nifşa niha (Lûqa 17: 22-25, Moffatt.) 



Îsa sewqî flaş birûsk, wek ku di Metta 24: 27-31, ji bo danasîna wî yê duyem tê, ji bo SERWERIYA li 

tevahiya cîhanê . Îsa got: ne ku gelê xwe ne, wê bikaribin wî bibînin, dema ku ew vegeriya . Gel dê wî 

weke Qralê wan nas nakin û dê li dijî wî şer bikin (Peyxama Yûhenna 19:19 !) Gelek wê guman Îsa temsîl 

dike û kufur. 
Îsa bû û got: ne ku Padîşahiya Xwedê di nav wan de bû Fêrisiyan-Wî ji wan cihên din re hatine gotin, ku 

ew diçûnê, ne ji bo ku di bin serdestiyê ji ber durûtiya wan (Metta 23: 13-14 .) Bû, ne jî Îsa got ku Church 

dê bibe Padîşahiya. 
Padîşahiya Xwedê de ye tiştekî mirov wê rojekê bikaribin ENTER - wek di dema vejînê ya just ! Lê dîsa jî, 

Birahîm û kalan re dî jî hene ne yet (hb. Îbranî 11: 13-40.) 
Şagirtan nizanibûn ku Padîşahiya Xwedê bû di nava wan de ne bi xwe paşê, û ku ew ji bo ku wek li jêr, ku 
piştî Lûqa 17:21, hat xuya, nîşan dide: 
 11Îcar wek ku wan ev tişt bihîstin, Îsa meseleke din got, ji ber ku ew nêzîkî Orşelîmê bû û ji ber 

ku ew qey Padîşahiya Xwedê ha niha wê xuya (Lûqa 19:11.) 
Padîşahiya bi zelalî di pêşerojê de bû 
Çawa dikare ji we re dibêjim, eger ku Padîşahiya nêzîk e ? Û piştre hîn wekî beşek ji çareserkirina wê 

pirsê, Îsa bûyerên pêxembertiyê (8-28 Lûqa 21) di lîsteyê de: 
 30Li dara hêjîrê 29 Va ye, û li hemû darên din. Gava ku ew dibişkivin, hûn dibînin û hûn ji ber xwe 

dizanin ku êdî havîn nêzîk e 31 .Bi vî awayî hûn jî ,çaxê hûn bibînin ku ev tiştên ha çêdibin, 
bizanin ku Padîşahiya Xwedê ye nêzîkî  ( Lûqa 21: 29-31.) 
Îsa xwest ji gelê xwe re li pey bûyerên pêxembertiyê ji bo dizanim ku gava Padîşahiya wê bê . Îsa cihên 

gelê xwe re got ku ji watch û bal kişand ser bûyerên pêxembertiyê bidin (Lûqa 21:36; Marqos 13: 33-

37 .) Tevî ku gotinên Îsa, gelek discount temaşe bûyerên cîhanê prophetically-ve girêdayî ye. 
Di Lûqa 22   &23 , Îsa careke din nîşan da ku Padîşahiya Xwedê de tiştekî ku dê di pêşerojê de cih Gava ew 
hîn bû: 
" 15Bi daxwaza hîvî min gelek xwest ku ji bo xwarinê re vê şîva Cejna bi te berî ku ez cefayê 16 ;ji 

bo ez ji we re dibêjim, êdî ez dê jê dixwin, heta ku di Padîşahiya Xwedê de cih 17 ».Hingê wî rahişt 
kasekê, û şikir kir, û got: «Bigirin, ev û di nav xwe de leva * bikin 18 ;çimkî ez ji we re dibêjim, ez 
dê ne ji berê mêwê venaxwim, heta Padîşahiya Xwedê neyê," (Lûqa 22: 15-18.) 
 39Lê yekî ji yên ku neheqiyê dikin ku bi wî re bû, nigê wî re hatin xaçkirin û wî got: «Eger tu 

Mesîh bî, de xwe xilas bike û me xilas bike jî 40 ".hevalê wî li wî hilat û ew jê re got: «Ma tu jî ne 

netirsin, yên Xwedê ?Ji bo we jî li cezayî de bi wî 41 .in û em bi dadperwerî *, da, ji ber ku em ne 

hêja ne, ji bo em li gor tiştê ku em kirine, lê xerab tiştek hatiye by ev yek kirin jî distîne42» .Û wî ji 
Îsa re got:" Xudayê min, min bîne bîra xwe, çaxê tu gihîştî Padîşahiya xwe 43" ,Lê Îsa ji wî re got:« 
bi rastî, ez ji we re dibêjim ku îro hûn ewê bi min re di bihiştê * de be "(Lk. 23:.. 39-43, Aramaic li 
Plain English  )  
Padîşahiya Xwedê de ji nehatime ku dema ku Îsa hat kuştin yan jî wek herdu Marqos û Lûqa nîşanî me 
bide: 
 43Ûsivê ji Arîmetyayê, wek endamekî gewreyê giregiran, ku bi xwe li benda wan bû ji bo 

Padîşahiya Xwedê de, tê û zirav ... (Marqos 15:43.) 



 51Ew ji bajarekî Cihûyan, ji bajarekî Cihûyan, ku bi xwe jî li hêviya Padîşahiya Xwedê bû (Lûqa 

23:51) bû. 
Bala xwe bidinê ku ev piştî vejîna ku yek bê dîsa di Padîşahiya Xwedê wek records Yûhenna ji dayik dê e: 
 3Îsa bersîva wî da û got, "Bi rastî, ez ji we re dibêjim, heta ku mirov ji nû ve çênebe, ew nikare 
Padîşahiya * Xwedê bibîne 4 ».Nîkodêmos jê re got, "çawa dikare ji mirovekî ku pîr be ew kevn e? 
? 3: Gelo ew nav malzaroka diya xwe binivîse cara diduyan û çêbe 5" Îsa bersîva wî da:« bi rastî, 
ez ji we re dibêjim, heta ku mirov ji avê û ruh çênebe, ew nikare Padîşahiya * Xwedê ye 
(Yûhenna 3 nekevin -5.) 
Binêre, ku piştî Îsa zindî bû, ew dîsa li ser Padîşahiya Xwedê hîn dikir: 
 3ew bi xwe jî sax piştî êş û wî ji aliyê gelek pêşkêşkirin 
Qur'ana bêqusûr e, ku li ser destê wan di nav çil rojan de dîtiye û behsa tiştên ku ji bo Padîşahiya 
Xwedê (Karên Şandiyan 1: 3.) 
The biwek'ilînin pêşîn û ya dawîn ku Îsa da li ser Padîşahiya Xwedê bûn ! Îsa wek ku milyaketê ku li ser 

ku wê serdestiya hîn hat. 
Îsa jî hebû ku pêxemberê John binivîse ser Padîşahiya hezarsalan Xwedê, ya ku dê li ser rûyê erdê 

be . Bala xwe bidin tiştên ku ew hebû John re binivîse: 
 4ez canê wan ên ku ji bo ku şahidiya Îsa bi wan û ji bo ku peyva Xwedê, ku li hember cenawir an 

image xwe jî perizîn ne hatibû serê wan hatiye birrîn, û kiribû ku deqa xwe li ser eniya xwe an li 

ser destê wan stand ne dît . Û ew dijiyan û bi Mesîh re hezar salî padîşahî (Peyxama Yûhenna 20: 

4.) 
Xirîstiyanên destpêkê de hîn dikir ku wê serdestiya hezarsalan ji Xwedê wê li ser rûyê erdê be û li şûna 
hikûmetên dinyaya wek ku Mizgînî hînî (hb. Peyxama Yûhenna 5:10, 11:15.) 
Çima, eger serdestiya Yezdan de ne ewqas giring e, niha herî pirr, gelek ku ev yek bihîst, ne? 
Qismî ji ber ku Îsa ev sir bi navê: 
 11Û wî ji wan re got, "Ji bo ku tu car ji Sirên Padîşahiya Xwedê re hatiye dayîn, lê ji bo yên ku li 

derve ne, her tişt bi meselan (Marqos 4:11) were. 
Heta îro Padîşahiya Xwedê ya rastîn a sira ku piranîya e. 
Binêrin, jî, ku Îsa jê re got ku di dawiya (yên ku temenê) wê bê (di nêzîk de) piştî ku Mizgîniya li ser 
Padîşahiya ku di hemû dinyayê de wekî şahid bê ragihandin: 
 14Û ev Mizgîniya Padîşahiyê wê bên ku di hemû dinyayê wekî şahid ji bo hemû miletên dinyayê, 

û hingê dawî wê (Metta 24:14) were. 
Bihîstin, li gor Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de ji girîng e û ji bo ku di van demên dawiyê de temam 

bibe . Ev a "message baş" e wek ko ew li hêviya rast to insanî nihêrînan de, tevî çi rêberên sîyasî dibe 

ku hîn bike. 
Eger tu di gotinên Îsa 'hûn dibînin, ku divê ev yek zelal be li dêrê Xirîstiyaniya rasteqîn, divê 

ragihandibû ku Mizgîniya li ser Padîşahiya niha . Ev gere di pêşanî ya xwe ji bo Church be . Û ji bo ku vê 

yekê baş, zimanên divê bi kar bînin. 
Ev e tiştê ku Church Domandina Xwedê didin bi do . Û ji ber vê yekê, ev kitêbok hatiye dîtin nav çendin 

yên zimanan dikin. 



Îsa herî hîn wê ne bi rêya wî qebûl bike: 
13 " Enter ji aliyê deriyê teng re; ji bo deriyê e û berfireh di riya ku diçe wê rihet e, û gelek kesên 

ku li go by it in, li wir 14 Ji ber teng li ber derî ye û dijwar di rê de ku dibe jiyanê ye, û. çend ku wê 
dibînin li wir (Metta 7: 13-14). 
Mizgîniya Padîşahiya Xwedê dibe jiyanê! 
Ev dibe ku ji berjewendiyên be ji bo xwe not bikin ku tevî ku piraniya Xirîstiyanan karê xuya agahdarê van 
fikra vê yekê Mesîh li ser Mizgîniya li ser Padîşahiya Xwedê bû, oldaran laîk û dîrokzanên gelek caran tê 
fêmkirin ku ev ew e ku di Mizgîniyê de hîn dike. 
Lê dîsa jî, Îsa, bi xwe, şagirtên wî payîn ku hîn Mizgîniya Padîşahiya Xwedê (Lûqa 9: 2,60). 
Çimkî Padîşahiya paşerojê dê li ser qanûna Xwedê ye, ew dê aştî û bîne dewlemendbûna-û îtaeta wan 
qanûnên di vê dinyayê de ber bi aştiyê rasteqîn (Zebûr 119: 165; Efesî 2:15). 
Û ev Mizgîniya li ser Padîşahiya di Nivîsarên di Ahîda kevin de nas kir. 

3 . bû Kingdom di Ahîda kevin de tê zanîn? 

Pêşîn û ya dawîn sermon qeyd Îsa ku tev bihîstin, li gor Mizgîniya Padîşahiya Xwedê (Marqos 1: 14-15; 
Karên Şandiyan 1: 3). 
Padîşahiya Xwedê tiştekî ku Cihûyan ji dema Îsa de, divê tiştekî ku ew li Nivîsarên Pîroz dikolin xwe, ku 
em niha dibêjin Ahîda kevin de behsa hate zanîn e. 

Daniel de hîn dikir, li ser Padîşahiya 
Ku Daniyêl pêxember nivîsî: 
 40Û Padîşahiya çaremîn, wê bibe wek xurt weke hesin be, wek ku xera hesin li perçe û 

bipelçiqîne her tiştî ;û wek hesin ku bimirim, ku Padîşahiya bipelçiqîne dê û dehfandin ji hemû 

kesên 41Herwekî hûn ber lingên û pêçîyan dît, hinekî jî ji heriyê Cerçêker û hinekî jî ji hesin, 

Padîşahiyê wê bên belav kirin . yet hêza hesin, wê di wê de be, wek ku hesin tevlihev bi heriyê 

seramîk 42 .ku te dîtin û wek pêçîyan ji ber lingên hinekî ji hesin û hinekî jî ji heriyê bûn, da 
Padîşahiyê wê hinekî bi hêz û hinekî nazik be 43 .Wek ku te hesin tevlihev bi heriyê seramîk dît, 

ew bi tov ji mirovan tev li wê ;lê ew dê ne ji yekî din biavêjin, wek hesin nayê bi heriyê 44 Û di van 

rojan de ji van padîşahan Xwedayê ezmên wê serdestiyekê ava bike ku tu caran tune nabe mix 

ne . û Padîşahiyê wê ji kesên din ne bê hiştin ; wê parçe parçe (: 40-44 Daniel 2) bişkînin bibare û 

ev hemû padîşahiyên, û wê her û her bimîne. 
 18Lê belê ji bo pîrozan Yê Herî Berz, wê Padîşahiya heta her û her bistîne, û wêrisên wê 

padîşahiya her û her .' , ( Daniel 7:18). 
" 21Ez hate temaşe; û li horn heman civandine şer a li hemberî yên pîroz, û zora li dijî wan 22 ,heta 

Ancient yên Rojan hat, û dîwana, di rewşeke ku yên pîroz ji Yê Herî Berz bû, û dema ku ji bo hatin 
. pîrozan re bibin wêrisên wê padîşahiya (Daniel 7: 21-22) 
Ji Daniel, em hîn dibin ku wext wê bê ku Padîşahiya Xwedê wê ji serdestiyên vê dinyayê xera bike û heta 

hetayê bidome . Em jî hîn bibin ku ji pîrozan re dê para wan di wergirtina vê serdestiya hene. 
Gelek beşên kehanetên Daniel ji bo dema me de, di 21 st sedsala in. 
Bala xwe bidin hin beşan ji Ahîda Nû de: 



« 12Ew deh strûhên ku te dîtine, deh padîşah ku padîşahî nestandine ku hê ne, lê belê wê 

desthilatiyê bistînin ji bo yek saetê de wek padîşahan ku bi cenawir 13 .Ev ji yek dil in, û ew dê hêz 
û desthilatiya xwe da cenawir bide 14 . wê ev şer bi Berx bikin, û ji bo Berx wan bi ser keve, wê, ji 
bo ku ew Xudanê xudanan û Padîşahê padîşahan e; û yên ku bi wî re ne bi gazîkirî, hilbijartî û 

dilsoz  ." ( Peyxama Yûhenna 17: 12-14) 
Bi vî awayî, em li herdu hatî ferhenga Old Nû û Peymana dîtina têgeha ku li wê derê di dema dawî yên 
dinyayî Padîşahiya bi deh parçeyên û ku Xwedê ewê wê winda û ava ji Padîşahiya wî. 

Îşaya * de hîn dikir, li ser Padîşahiya 
Xwedê Îşaya îlhama xwe li ser beşa yekemîn a Padîşahiya * Xwedê, Padîşahiya hezar salê zanîn ku 
hezarsaliya, bi vî awayî dinivîsim: 
 1wir wê kanîyekî ji stem yên Jesse bê a Rod, Û a Şaxa wê ji koka xwe mezin dibin 2 .Ruhê Xudan, 

wê li ser wî bimîne, Ruh ji şehrezayî û fêmdariyê, Ruhê şêwirîn û bibe, Ruhê ji zanînê û ji tirsa 
Xudan. 
 3zewqa xwe, bi tirsa Xudan e, û ewê ji aliyê de li ber çavên wî dadbar * nekin, Nor biryarê bi 

bihîstin û guhên wî 4 ;Lê 
bi rastdariya wî, wê li belengazan dadger û biryara bi dadvanî ji bo ku nefsbiçûk in, yên li ser 

erdê ;Ew, wê li erdê bi darê devê wî xim, û bi hilma devê wî ku ew wê xeraban 

bikujin5 .Rastdariyê wê kembera ji pişta wî be, û dilsozî li belt ji pişta xwe. 
" 6Gur jî wê bi berxê rûdinin, The leopard wê down bi bizinê ciwan, The golikek û şêrê ciwan û 

fatling bi hev re derewan; Û zarokekî biçûk, wê ji wan re bibe rêber 7 cow û bear wê mêrgê de.; 
Wan yên ciwan, wê bi hev re xwar derewan; Û dê şêr mîna dewaran xwarin 8 zarok dimêjînin, wê 
ji aliyê hole kobrayan de bilîzin, û ku zarok di himêza wê destê xwe li den ji germê koremarek ya 
danîn 9 Wan ne, wê ziyanê û ne jî helak bike û di hemû. çiyayê xwe yê pîroz ji min, ji bo rûyê 
erdê, wê Çawa ku av deryayan dadigrin tijî zanebûna Yezdan bibe. 
" 10Û di wê rojê de, wê Rayê * Yêşa *, kî wê bibe wek pankarta ji bo gelê stand wê derê be;. Ji bo 

miletên din de, wê li wî digerin, Û vedim wî, wê pîroz be " ( Îşaya 11: 1-10) 
Sedema ku ez ji bo vê wekî beşa yekem an pêngava yekemîn a Padîşahiya Xwedê sewqî, e ku ev dema ku 
ew fîzîkî dê bibe e (berî ku dem dema ku Bajarê Pîroz, Orşelîma nû ji ezmên tê xwarê, Peyxama Yûhenna 

21) û wê hezar salî dewam bike . Îşaya aliyê fîzîkî ya vê qonaxa dema ku ew bi berdewam piştrast kir: 
 11Ev, wê di nêzîk de çêbin Di wê rojê de, ku Xudan li wê destê wî Dîsa, cara diduyan set To 

rêgirtina li bermayî, ji bo gelê xwe yê ku têne hiştin, Ji Assyria û Misrê, Ji Pathros û Cush, Ji Elamê 
û Shinar, Ji Hamatê û giravan ên deryayê. 
 12Ewê set up pankarta ji bo miletan, Û wê, surgûnên Îsraêlê de bicive, û kom bi hev re bi belav 

Cihûda Ji çar kujên erdê 13 .Usa jî ji çavnebarî ji Efrayîm wê dûrk'evin, Û yên ku tengahiyê Cihûda 

wê be birrîn ;Efrayîm wê Cihûda ne jî bi çavnebariyê, û Cihûda ne, wê neêşîne, Efrayîm 14 Lê wan, 

wê li ser milê yên Filistî ber bi rojava, difirin ; Bi hev re wan wê ji bo gelê Rojhilata talan bike ; Wê 

ew destê xwe li ser Edom û Moab deyne ;Û kesên ku ji Ammon, wê ji wan re bi gotina 15 Xudan bi 

tevahî bi zimanê Deryaya ji Misirê wê xera bike ;. Bi bayê hêzdar wî Ewê Destekî wî li ser çemê 

dihejînin, xim, ew di heft streams, Û bide mêr derbasî dry-pêxwasî 16 .Li wir wê bibe a rêya bejahî 
ya ji bo bermayî, ji bo gelê xwe yê ku ji wê werin Assyria hiştin, As ew ji bo Îsraîlê bû, di roja ku 

ew ji welatê Misirê der hat . ( Îşaya 11: 11-16) 



Îşaya ev jî îlhama xwe ji bo nivîsandinê: 
 2Now it wê bibin di rojên Evên ku wê çiyayê mala Xudan, bi ya, wê li ser çiyan avakirin, wê bên li 

ser girên bilind ;Û hemû milet wê ji bo ew dikişin 3 Gelek kes wê bên û wê bêjin, "Werin, em 

derkevin çiyayê Xudan, To mala Xwedayê Aqûb  ;.* Ew dê xwe rê me For ji Siyonê, wê here 
Şerîetê de ,Û peyva Xudan ji Orşelîmê hîn, Û em ê di rêya Wî de rêve 4" ewê di navbera 

neteweyan de, û bala gelek kesan ;.. Wê ew şûrên xwe bikin gîsin, û wê rimên xwe lenger 

pejikandina xistin .;Netewe ne, wê serê xwe li dijî netewe şûr, Ne jî, wê ew êdî fêrî 

şerkirinê11 ... filime de pêşpazîyê yên mirovî, wê bê nizimkirin, The quretî ji mirovan wê bê xwe 

deverû avêt, Û Xudan jî bi serê xwe, wê di wê rojê de bê bilindkirin . ( Îşaya 2: 2-4,11) 
Bi vî awayî, ev dê bibe dema utopîk aştiyê li ser rûyê erdê . Di dawiyê de, ev wê heta hetayê, bi Îsa 

desthilatdar . Li ser Nivîsarên Pîroz cuda (Zebûr 90: 4; 92: 1; Îşaya 2:11; Hoşêya 6: 2), Talmud Cihûyan 

hînê ev 1,000 sal (Babylonian Talmud: Tractate giregiran Folio 97a) dom dike. 
Îşaya îlhama bû ku li jêr jî binivîsin: 
 6Çimkî ji me re zarokekî ji dayik dibe, ji me re kurekî bê dayîn ;Û hikûmet dê li ser milê Wî be .Û 

navê wî dê bêjinê Şîretkerê Nuwaze, Xwedayê Xurt, Bavê Ebedî, Rêberê Selametiyê 7 .Of 
zêdebûna ji hikûmet û aştî wî tune nabe dawiya, li ser textê Dawid û li ser Padîşahiya wî, Ji bo wê 

û ava ew bi dîwanê û edaletê Ji wê demê û bi pêş de, heta hetayê . Xîretkêşiya ji Xudan, Xwedayê 

ordiyan, dê ev bimeşîne . ( Îşaya 9: 6-7) 
Bala xwe bidinê ku Îşaya dibêje ku Îsa wê were û avakirina Padîşahiya bi a hikûmeta . Hê gelek ku Mesîh 

bi eşkereyî dibêjin ku her sal bêjin ev beş, bi taybetî jî di kanûna, ew meyl heye ku guh nadin ku ev yek 

pêşbîniya zêdetir ji rastiya ku Îsa bê dinyayê . The Bible nîşan dide ku serdestiya Yezdan de heye a 

hikûmetê bi qanûnên li ser mijarên, û dike ku Îsa, wê li ser be . Îşaya, Daniel, û yên din jî ev pêxemberîtî 
kirin. 
Û Padîşahiya Xwedê wê li ser bingeha wan qanûnan de biryar da;: qanûnên Xwedê di rê de of love 

(Yûhenna 15:10, 37-40 Metta 22) in . Ji ber vê yekê Padîşahiya Xwedê de, tevî ku çawa gelek di cîhanê de 

dîtina vê, wê bê li ser hezkirina xwe dispêre. 
ZEBÛR û More 
Ev ne tenê bi Daniel û Îşaya * ku Xwedê bi îlhamê ji bo di derbarê serdestiya Yezdan de binivîsînin. 

Ezekiel ji bo nivîsandinê ku ew kesên ji eşîrên Îsraêl (ne bi tenê Cihûyan) ku di dema dema bobelata 

mezin belav bûn dê bi hev re li ser Padîşahiya hezarsalan kom îlhama xwe bû: 
 17Ji ber vê yekê dibêjin, 'Bi vî awayî dibêje Xudan, Xwedê: "Ez ji we re ji gelên wê bi hev re, ji 

we re bicive ji welatên ku tu ji hev belav bûne, û ez ê te li welatê Îsraêlê bide 18 '".Û li wir, wê 

here, û ew dê hemû tiştên mekruh xwe û hemû hovîtiyên wê ji wir bibin 19 .Hingê ezê bi wan re 

yek dil bide, û ez dê bi ruhê nû di nava wan da, û dil kevirî ji goştê wan, û ji wan re ji dil bide 

bedenê 20 ,da ku ew li qanûnên min rêve herin û xemê bi dadbariyên min û wan bike ;û ew jî 

wê bibin gelê min, û ez ê bibim Xwedayê wan 21 .Lê wek ku ji bo wan ên ku dilên wan li pey 

xwesteka ji bo tiştên mekruh xwe û hovîtiyên xwe, ez dê kirinên wan li ser serên xwe bi xwe 

virekan" , 



dibêje Xudan, Xwedê . ( Hezekiyel 11: 17-21) 
Ji dûndana * Eşîrên Îsraêlê êdî wê belav bibin, lê wê qanûnên Xwedê bikin û dev ji dixwar tiştên pîsîtiyê 
de (Qanûna Kahîntiyê 11; Dubarekirina Şerîetê 14). 
Bala xwe bidin van jêr di Zebûran de li ser Padîşahiya Xwedê: 
 27Hemû ji kujên dinyayê ê bi bîr bînin û berê xwe ji Xudan ,Û hemû milet Ma berî Hûn diperizin 

wî 28 .Çimkî padîşahî e ya Xudan, Û ew li ser miletan, serwerî( .Zebûr 22: 27-28) 
 6textê te, ey Xwedê, herheyî û heta hetayê ;A gopalê rastdariyê gopalê keyîtîya te ye( .Zebûr 

45: 6) 
 10Hemû karên te, wê pesnê te, ey Xudan, Û dilsozên te, wê te pîroz .11 Ew ê ji berziya padîşahiya 

te diaxivin, Û Gotûbêja ji hêza te 12 ,Ji bo ku tê zanîn ji bo kurên mirovan, karên xwe, Û mezinahî 
berziya padîşahiya wî 13 .Padîşahiya te padîşahiya her û her e, û karîn xwe ragire, hemû 

nifş . ( Zebûr 145: 10-13) 

Nivîskarên cuda yên di Ahîda Kevin de jî li ser aliyên li ser Padîşahiya nivîsî (wek nimûne di Hezekyel 

20:33; Obadiah 21; Mîka 4: 7). 
Loma, gava ku Îsa dest bi hînkirinê kir ku Mizgîniya li ser Padîşahiya * Xwedê, temaşevanan yekser wî 

hin di naskirina bi konsepta bingehîn hebû. 
4. Ma ji Miletan re hîn Mizgîniya serdestiya? 

Hê gelek çalakiya wek Mizgîniyê tenê Mizgîniya li ser kesayeta Îsa e, lê di rastîyê e ku şagirtên Îsa 

Mizgîniya Padîşahiya Xwedê hîn dikir . Ku peyva * ku Îsa anîn e. 
Paul hîn Padîşahiya Xwedê de ji 
Paulê li ser Padîşahiya Xwedê û Îsa nivîsandiye: 
 8Û ew çû kinîştê * û bi wêrekî ji bo sê mehan de, minaqeşeyên re axivî û wan qane bike li ser 

tiştên ku li ser Padîşahiya Xwedê (Acts 19: 8). 
 25Û bi rastî jî, niha ez dizanim, hûn hemû yên ku ez di nav çûne bihîstin, li ser Padîşahiya Xwedê 

(Acts 20:25). 
 23Îcar gava ku ew wî rojekê kifş kirin, gelek ji wî re li wî cihê ku hat, ji bo ku wî ew şîrove û şahidî 

li ser Padîşahiya Xwedê, baweriya wan li ser Îsa ku hem bi Şerîeta Mûsa * û hemû pêxemberan, ji 

serê sibê heta êvarê 31 ... .bihîstin, li ser Padîşahiya Xwedê û hîn bi tiştên ku Xudan Îsa Mesîh bi 

hemû bawerî, ti kes Nahêle ku wî (Karên Şandiyan 28: 23,31). 
Bala xwe bidinê ku Padîşahiya Xwedê ye tenê li ser Îsa ne (tevî ku ew beşekî mezin ji ev e), weke ku 
Pavlus jî li ser Îsa cuda ji tiştê ku ew li ser Padîşahiya Xwedê de hîn hînkirin. 
Pawlos jî ev Mizgîniya Xwedê gazî, di heman demê de ku hîn jî ji bo Mizgîniya Padîşahiya Xwedê bû: 
 ... 9em Mizgîniyê ji we re Mizgîniya Xwedê 12 ... ku hûn ê rêve ku hêjayî Xwedê ye ku tu gihîştî 

Padîşahiya û rûmeta xwe bi wî re dibêje . (1 Selanîkî 2: 9,12) 



Pawlos jî ev Mizgîniya Mesîh (Romayî 1:16) tê gotin . The "message baş" yên ku Îsa, peyama ku ew hîn 

dikirin. 
Binêrin ku ev bû tênê Mizgîniya li ser kesayeta Îsa Mesîh yan jî bi tenê li ser rizgariya şexsî ne . Pawlos re 
got: Mizgîniya Mesîh de bi serdiket Îsa, vegera wî de, û dîwana Xwedê: 
 ... 6Xwedê ji bo bergîdana bi tengahiya wan kesên ku we tevlihev dikin 7 ,û ji bo we yên ku mayî 

şaş bi me re, gava Xudan Îsa ji ezmên bi milyaketên xwe yên bihêz 8 ,li agirê kelegerm ku heyfê li 
ser wan ên ku Xwedê nas nakin, xuya ne bidin, û li ser wan ên ku li gor Mizgîniya Xudanê me Îsa 
Mesîh bi gotina ne 9 .Ev, wê bi weran herheyî cezakirin, ji ber ku Xudan û ji rûmeta qeweta wî 
bên 10 ,dema ku ew bê, li ku Day, ji bo bi rûmet were pîroz û xwe jî ji bo di navbera hemû yên ku 
bawer dikin re heyran dimîne, ji ber ku şahidiya me di nav we bawer kirin (2 Selanîkî 1: 6-10). 
Ahîda Nû de, dide nîşandan ku Padîşahiya tiştekî ku em wê bistîne, ne ku em niha bi temamî ev mîras e: 
 28em bi wergirtina a Padîşahiya ku nikare ji cihê xwe bihejin (Îbranî 12:28). 
Em dikarin famkirin, û bi hêvî me ku ji ber beşek ji Padîşahiya Xwedê de ji niha, di heman demê de bi 
tevahî ket ne. 
Pawlos, bi taybetî destnîşan kir, ku yek nayê wê bi temamî wekî mirovan bi mirin nekevin Padîşahiya 
Xwedê de, wekî piştî vejîna diqewime: 
 50Îcar ez vê dibêjim, birano, ku xwîn û goşt nikarin Padîşahiya Xwedê mîras ne ;jî rizîbûn dikare 

nerizîbûnê mîras bistîne gendeliyê 51 Va ye ,ez ji we re sirekê dibêjim: Em hemû, emê xew ne, lê 

em wê hemû guhertin 52 be di bîskekê de, di kêlîkekê de çav, di lêxistina boriya dawî .Çimkî borî 
wê bê lêxistin, mirî û bêmirin, bên rakirin û emê bên guhertin (1 Korîntî 15: 50-52). 
 1Ez ji te hisab ji ber vê yekê li ber Xwedê û ji Xudan Îsa Mesîh, ku wê ji mirî û zindiyan bo xatirê 

hatina wî û Padîşahiya wî tembîh (2 Tîmotêyos * 4: 1). 
Pawlos ne bi tenê dikarî hîn kirin ku, di heman demê de ku Îsa wê serdestiya Bav Xwedê rizgar bike: 
 20Lê niha ku Mesîh ji nav miriyan rabûye, û bûye pêşî yên wan kesên ku di xew de şehîd 

ketine 21 .Çimkî ,ji ber ku bi destê mirov hat, mirin, ji aliyê Mirov jî li ser vejîna miriyan a 22 .hatin 
Çimkî wek ku di hemû bi Adem * dimirin, wusa jî * pêşî, piştre yên ku Mesîh di hatina wî ne 
Mesîh 24 Piştre di dawiyê, dema ku ew xelas dike Padîşahiya ji Bav Xwedê, dema ku ew datîne an: 
hemû wê bi Mesîh bên vejandin 23 Lê her kes di dora xwe de.. dawî ji bo her hukumdarî û her 
desthilatî û hêzê 25 .Çimkî ,divê Mesîh hukumdariyê bike heta ku Xwedê hemû dijminan bike bin 

lingên wî . (1 Korîntî 15: 20-25). 
Pawlos, bi hînkirin, ku neheqiyê (Breakers emrê) wê Padîşahiya Xwedê mîras ne: 
 9Ma hûn nizanin ku neheq Padîşahiya Xwedê mîras nastînin ?Ma ne bên xapandinin .Ne 

zînakar, ne jî yên pûtperest *, ne zînakar, ne jî hevezayend, ne jî sodomites 10 ,ne diz, û ne jî ji 
peran, ne ez bûm, ne jî revilers, ne rêbir, wê Padîşahiya Xwedê (: 9-10 1 Korîntî 6) war. 
 19Heçî kirinên nefsê diyar in, ku ne: zîna, fuhûşî, pîsîtî, fuhûşî 20 ,pûtperestî *, sêrbazî, 
h'iznekirinê, şer, çavnebarî, pîrr zû hêrs, hevrikî, dubendî, zûka 21 ,çavnebarî, kuştin, serxweşî, 

revelries, û wekî ; yên ku ez ji we re dibêjim ji berê ve, wek ku ez bi we re li berê ji we re got, ku 

wan ên ku tiştên weha dikin, Padîşahiya Xwedê (Galatî 5: 19-21) war ne. 
 5Ji bo vê hûn nizanin, ku tu zînakar, nepak an jî mirovê çavbirçî yanî pûtperest *, de mîrasa tu di 
Padîşahiya Mesîh û Xwedê ye (Efesî 5: 5). 



Xwedê standardên heye û ji daxwazên tobekirinê ji guneh, ji bo ku bikaribe ji bikevin Padîşahiya 

wî . Paulê hişyar kir ku hin dê hîn ne ku: 
 6Ez li we şaş, ku tu bi şûn de evqas zû dev ji wî yê ku bi kerema Mesîh gazî, ji bo mizgîniyeke 

din 7 ,e ku hevdû ne ;di heman demê de li wê derê hin kesên ku we tevlihev dikin û dixwazin ji bo 
biçirpînin, Mizgîniya Mesîh 8 .Lê belê eger em, an jî milyaketekî ji ezmên, ji Mizgîniyê mizgîniyeke 
din ji we ji tiştê ku em ji we re bêje, bila nifir li wî be 9 .Ji ber ku em berî niha got, niha ez dîsa jî 
dibêjim, eger yek, ji Mizgîniya mizgîniyeke din ji we re ji ku te çi standiye, bila nifir li wî 

be . ( Galatî 1: 6-9) 
 3Lê ez ditirsim, da ku bi awayekî, wek mar Hawa xapand, bi qurnaziya xwe, da ku dilê te de bê û 

ji sadebûn e ku di Mesîh e veqetin 4 .Çimkî, eger ew yê ku bê bihîstin, Îsa din ku em bihîstin ne 
kirine, an jî, eger hûn bistînin ruhekî din ê ku we qebûl nekiriye bistînin, an jî li mizgîniyeke din ku 

we qebûl nekiriye - we baş dibe, heta bi it ! (2 Korîntî 11: 3-4) 
Ji "yên din" û "cuda," di rastiyê de derewîn, Mizgîniyê de çi bû? 
Mizgîniyê de derewîn heye deverên cuda. 
Di giştî de, di Mizgîniya derewîn e ku bawer dikin, ku, tu ne Xwedê bigirim, û bi rastî jî hewl didin ku bijîn 

true to rêya wî dema ku îdia dikin ku Xwedê nas (cf. Metta 7: 21-23) . Ev bi nemayê bê xweperest-nêrîn. 
The mar xapand Eve ji bo Mizgîniya derewîn nêzîkî 6000 sal berê bikevin (Afirîn 3) şerekî mirov bawer 

dikin ku ew baştir ji Xwedê nas dikin û divê ji bo xwe baş û xerab de biryarê bide . Erê, piştî ku Îsa hat, bi 

navê wî gelek caran ji bo cuda derewîn girêdayî bû Mizgîn-û ev hatiye dîtin dewam dike û di nav dema 
kufur dawî dê dewam bike. 
Niha dîsa di demeke ku pêxemberê Pawlos de, di Mizgîniya derewîn di eslê xwe de teknognostîk / mix 

Mystic ji rastiyê û error bû . Gnostics di binyada xwe bawer kir ku taybet bû, çi ku bigihîjin têbigihîjin 

ruhanî, di nav wan de xilasiya pêwîst bû . Gnostics de dijiyan, bawer bike, ku çi ji bedenê nekir ji tu 

encamên taybetî bû û ew ji bo di peyva Xwedê di meseleyên wek heftemîn-roja şemiyê de li dijî bûn . Yek 
ji wan rêberê derewîn Simon Magus, ku ji alîyê Pêxemberê Peter hişyar bû (: 18-21 Karên Şandiyan 8) bû. 

Lê belê ne hêsan e 
Ahîda Nû de, dide nîşandan ku Filîpos Padîşahiya Xwedê hîn dikir: 
 5Hingê Filîpos daket bajarekî Sameryayê û Mesîh ji wan re da bihîstin 12 ... .wan ji Filîpos bawer 

kir ku ew tiştên ku li ser Padîşahiya Xwedê da bihîstin ... (Karên Şandiyan 8: 5,12). 
Lê Îsa, ji Pawlos, û li şagirtên xwe hîn kirin ku ew hêsan e ku bikevin Padîşahiya Xwedê ne: 
 24Îcar gava Îsa dît ku ew gelek xemgirtî bû, got: «Çiqas zehmet e ku ji bo wan ên ku yên 

dewlemend bikevin Padîşahiya Xwedê 25 !Çimkî ew asantir e ji bo derbasbûna devê ya di riya di 
qula derziyê re, ji bo ku herin mirovekî dewlemend bikevin Padîşahiya Xwedê" . 
 26Û yên ku ev bihîstin gotin, "kî dikare xilas bibe"? 
 27Lê Îsa got: «Tiştê ku li ba mirovan nabe, li ba Xwedê dibe( ".Lûqa 18: 24-27) 
" 22Divê em di gelek tengahiyan re bikevin Padîşahiya 
Yezdan "(Acts 14:22). 



 3Em bi girêdayî Xwedê re şikir dikim hergav ji bo we, birano, ev yek heq e, ji ber ku baweriya * 

we gelek mezin dibe û hezkirina her yekî ji we hemûyan mînakan li ber hev û din 4 ,da ku em bi 
xwe ji we pesnê xwe di nav civînên bawermendan ên li Xwedê ji bo sebir û bawerîya we, li hemû 
cefa û tengahiyên ku hûn vê radigirin 5 ,e ku delîlên eşkere ji dîwana Xwedê ya dadperwer, ku 
hûn bên jimartin, hêjayî Padîşahiya Xwedê de, ji bo ku hûn bi cefayê bikişîne 6 ;Belê ev e tiştekî 
rastdar bi Xwedê ji bo bergîdana bi tengahiya wan kesên ku we tevlihev dikin 7,û ji bo we bidin 
ku mayî şaş bi me re, gava Xudan Îsa ji ezmên bi milyaketên xwe yên bihêz xuya, (2 Selanîkî II. 1: 
3-7). 
Ji ber zehmetiyên, tenê hin bi niha jî tê gotin û hilbijartin di vê dinyayê de ku beşek be ji ew (Metta 22: 1-

14; Yûhenna 6:44; Îbranî 6: 4-6) . Hinekên din jî dê bên paşê gazî, wek ku di Mizgîniyê de nîşan dide ku, 

"yên ku yên ku di ruhê xwe de xeletî dê ji bo têgihiştina bê, û kesên ku gazin wê hîndariya hîn bibin" 
(Îşaya 29:24). 

Peter hîn Padîşahiya 
Pêxember Peter hîn ku Padîşahiya herheyî bû, û ku li gor Mizgîniya Xwedê kirin, divê nagere, bêdilî an jî li 
wir dê bibe dîwanê: 
 10Ji ber vê yekê, birano, be hê zêdetir xîretkêş e ji bo ku banga û hilbijartina xwe bawer bin, ji 

bo, eger tu van tiştan hûn qet terpilîn 11 ;bo, da ku dergehê wê ji we re bi zêdehî bi nav 
Padîşahiya herheyî ya Xudan û Xilaskarê me Îsa Mesîh de hatine peydakirin (2 Petrus 1: 10-11). 
 17Çimkî dem hatiye ji bo darizandinê dest pê li mala Xwedê ;û eger ew bi me re pêşî dest pê bike, 

dê bibe dawiya wan ên ku li gor Mizgîniya Xwedê nakin ? (1 Petrûs 4:17). 

dawî de pirtûkên Incîlê û Padîşahiya 
Mizgînî hîn dike ku, "Yezdan hezkirin e." (1 Yûhenna 4: 8,16) û Îsa Xwedê ye (Yûhenna 1: 1,14) e -the 
Padîşahiya Xwedê wê King yê ku hezkirin e û ku qanûnên piştgiriya evîn hebe, nefret ne (Peyxama 
Yûhenna krş. 22: 14-15). 
Li ser pirtûka cara di Mizgîniyê de bi taybetî ji minaqeşeyê li ser Padîşahiya Xwedê. 
 15Hingê milyaketê heftan li boriyê xist û li ezmên dengên mezin heye, got: "The serdestiyên vê 

dinyayê bibin serdestiyên Mirzayê me û ya Mesîhê wî, û wî her û her ji wê serdestiyê 
bike("!Peyxama Yûhenna 11:15). 
Îsa di Padîşahiya re padîşahiyê jî bikin ! Û di Mizgîniyê de diyar dike ku du ji nasnavên wî: 
 16Û wî ser cilê wî û li ser kemaxa wî navekî nivîsî heye: PADÎŞAHÊ PADÎŞAHAN Û XUDANÊ 

XUDANAN (Peyxama Yûhenna 19:16). 
Lê Îsa bi tenê yê ku serdestiyê bike, wê çi ye ? Bala xwe ev beş ji Peyxama: 
 4Min text dîtin, û ew li ser wan rûniştin, desthilatî ji wan re pêk hat .Hingê ez canê wan ên ku ji 

bo ku şahidiya Îsa bi wan û ji bo ku peyva Xwedê, ku li hember cenawir an image xwe jî perizîn 
ne hatibû serê wan hatiye birrîn, û kiribû ku deqa xwe li ser eniya xwe an li ser destê wan stand 

ne dît .Û ew dijiyan û bi Mesîh re hezar salî padîşahî kir 6 . . .Xwezî û pîroz ew e ku beşek di 

vejîna pêşî de heye . Li ser vî rengî, ji mirina diduyan ti hêz, di heman demê de ew, wê bibin 

kahînên * Xwedê û Mesîh de, û wê bi wî re hezar salî padîşahiyê (Peyxama Yûhenna 20: 4,6). 
Mesîhiyên rast werin zindî kirin da ku bi Mesîh re hezar salî ! Çimkî Padîşahiya heta hetayê bidome 

(Peyxama Yûhenna 11:15), lê ji bo ku Padîşahiya behsa tenê yek hezar salan bû . Ji ber vê yekê ez ji vî 



berê weke qonaxa yekê de li ser Padîşahiya-fizîkî, ya hezarsalan, qonaxa ku ji bo fînalê de, bêhtir giyanî, 
qonaxa dijî xuyanê. 
A çend bûyerên bi xwe di kitêba Peyxama Yûhenna ku di navbera qonaxên hezarsalan û ya dawî li 
serdestiya Yezdan de diqewimin di lîsteyê de: 
 7Îcar gava ku hezar sal temam kirine, Îblîs wê ji zîndanê 8 serbest hatin berdan û ji wê here ba 

miletan nexapîne ku li ser çar kujên erdê ne, Gog û Magog, da ku wan bi hev re ji bo şer, ku 

hejmara e wek seylaka * ber deryayê ye 11 ... .Hingê min dît textekî mezin ê spî û bi wî yê ku li ser 

text rûdinişt, ji wan ku rûyê erdê û li ezmên reviyan dûr .Û li wê derê cihê wan 12 .de hate dîtin û 

min dît ku pirtûkên mirî, yên biçûk û mezin, li ber Xwedê rawestabûn û hatin vekirin . Û kitêbeke 

din, hate vekirin e ku di Kitêba Jiyanê . Û miriyan de li gor kirinên xwe, darizandin, bi tiştên ku di 

kitêban de nivîsî bûn, hatin girtin 13 .deryayê ew miriyên ku di wê de bûn, û mirin û diyarê 

miriyan jî ew miriyên ku di wan de bûn .Li gor kirinên xwe, û ew hatin dîwankirin her 

yek 14 .Hingê mirin û diyarê nav gola êgir hatin avêtin .Ev ji mirina diduyan (: 7-8, 11-15 Peyxama 

Yûhenna 20) e 15 Û kesek di Kitêba Jiyanê de nivîsî ne nav gola êgir, hat avêtin. 
The Book of Peyxama Yûhenna nîşan dide ku, li wir dê bibe qonaxa piştî ku piştî Padîşahiya hezar salê û 
piştî mirina diduyan tê: 
 1Îcar ez erdekî nû û ezmanên nû ne, çimkî ezmanê pêşî û erdê pêşî bihûrîn .Jî bû û êdî derya 

tunebû 2 .Hingê min, John, dît ku Bajarê Pîroz, Orşelîma nû dihat xwarê ji nav ezmên ji Xwedê, 
wek bûka ku hatiye xemilandin, ji bo mêrê wê 3 .Û min ji text dengekî bilind bihîst ku digot: « Va 
ye, konê Xwedê di nav mirovan de ye û ew bi wan re bijî, û ew ewê gelên wî bin û Xwedê bi xwe 
wê bi wan re be û Xwedayê wan be 4 û Xwedê hêstirên wê hemû hêstiran ji çavên wan;.. li wir 
wê bibe êdî mirin, ne jî keder, ne girîn ne. li wir wê bi ti êşê zêdetir be, ji bo tiştên berê bihûrîn .

" ( Peyxama Yûhenna 21: 1-4) 
 1Û ew nîşanî min a river paqij ava jiyanê, wek cama zelal biaxivin û ji textê Xwedê û ji bo Berx e 2 .Di 
nîvê kolanan xwe, û li ser butona aliyên çem, bi dara jiyanê ve bû, ku diwanzdeh beran, her dara 
diçemîne her meh fêkiyê xwe .Pelên darê ji bo saxbûna miletan in 3 .bûn û wê tu nifiran zêdetir li wir 
be, lê bi textê Xwedê û Berx wê di wê de be û xulamên wî wê xizmetê 4 .Ewê rûyê wî bibînin, û navê wî 
wê li ser eniya wan be 5 wê derê nabe şev li wir be.: ew jî divê tu çira û ne jî ronahiya rojê, ji bo Xudan, 
Xwedê ji wan re ronahiyê bide . Û ew wê her û her padîşahiyê . (Peyxama Yûhenna 22: 1-5) 
Bala xwe bidinê ku ev Padîşahiya, e ya ku piştî hezar salan de, di nav de xulamên Xwedê û herheyî . Ku 

Bajarê Pîroz, ku li ezmên hatiye amade kirin, dê ezmên derkeve û bi erdê wê bê . Ev destpêka qonaxa 

dawî ya serdestiya Yezdan de ye . A dema PAIN NO MORE yan êşandina! 
Ku nefsbiçûk in, dê li rûyê erdê (Metta 5: 5) mîras û hemû tiştên (Peyxama Yûhenna 21: 7) . Erdê, di nav 

wan de ji Bajarê * Pîroz, ku dê li ser wê be, wê baştir be, ji ber ku riyên Yezdan, ê bên bicihanîn . Fêm 
bikin ku: 
 7Of zêdebûna ji hikûmetê û aştî wî li wê derê nabe (Îşaya 9: 7). 
Bi zelalî li wê derê mezinbûna piştî qonaxa dawî ya serdestiya Yezdan de hatiye ku hemû wê hikûmeta 
Xwedê bikin dest pê kir. 
Ev wê bibe demeke rewnaq herî: 



 9Lê belê çawa ku hatiye nivîsîn: ". Eye hatiye dîtin, û ne jî guhê bihîst, ne jî li nav dilê însan, 

tiştên ku Xwedê ji bo wan ên ku ji wî hez dikin, amade kirine ketin 10 "Lê Xwedê ew ji bo me bi 
Ruhê wî hatiye eşkere ( 1 Korîntî 2: 9-10). 
Ev dem ji, hezkirin, şahî, û handana herheyî ye . Ev wê bibe demeke fantastîk! 
Ma tu dixwazî bi part te di? 

5.  Çavkanî derveyî Ahîda Nû de hîn  
Padîşahiya Xwedê de ji 
Ma profesor zû Mesîh bifikirin ku wan digot ji bo ku em Mizgîniyê ji Kingdom û teşbîhî yên Xwedê? 
Erê. 
Sal berê, di dersên xwe daye destê Professor Bart Ehrman ji University of North Carolina, ew çend caran, 
û bi awayekî rast, diyar kir ku berevajiya herî Mesîhî karê îro, Îsa û şagirtên wî ya zû bihîstin Padîşahiya 

Xwedê . Tevî ku têgihîştina giştî Dr. Ehrman ya Xirîstiyanî gelek ji yên ku li gor Church Domandina ji 

Xwedê cihê ye, em ê li hev kir ku Mizgîniya * Padîşahiyê e û tiştên ku Îsa bi xwe bihîstin û şagirtên wî 
bawerî. Em jî dê li hev dikin ku gelek îdîa Mesîhî îro çi ne fêm bikin ku. 

The Pęyî ya Parastin Post-New Testament Nivîs   & Sermon 
 ..Padîşahiya Xwedê de beşek bingehîn e ji tiştê ku îdîa dike ku ew "ji kevintirîn sermon temam Christian 
hatiye ku sax filitî" (Holmes MW Ancient Christian Sermon The Apostolîk Fathers bû: Texts Greek û 

English Wergerên, ed 2nd Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102) . Ev Ancient Christian 

Sermon dihewîne van daxuyaniyên li ser wê: 
 5 :5Ji bilî vê hûn nizanin, birano, ku mana me di cîhanê de ji bedenê bêqîmet û demkî ye, lê belê 

li ser soza Mesîh mezin û ecêb e: mayî di Padîşahiya tê û jiyana herheyî. 
Di daxuyaniyê de li jor nîşan dide ku Padîşahiya e niha ne, di heman demê de wê bê û herheyî be . Ji bilî 

vê, ev sermon kevnar dibêje: 
 9 :6Îcar, eger bi vî rengî mirovên rast wek van in, nikarin, bi rêya karên xwe bi xwe, ji bo 

rizgarkirina zarokên xwe, çi bi piştrastiya em ketina Padîşahiya Xwedê, eger em sist nebe ji bo 

vaftîzbûnê paqij û bêleke heye ? An jî ku dê bibe nûnera me, eger em wan nehatine dîtin, ji bo 

karên pîroz û dadperwer 6 :9 Ji ber vê yekê, em ji hevdû hez bikin, ku em hemû dikarin di nav 
bikevin Padîşahiya Xwedê 7 :11 Ji ber vê yekê, eger em dizanin ka çi li ber Xwedê ye, em Padîşahiya 
wî, wê bikevinê û bistîne sozên ku "guhê hatiye bihîstin û ne jî çavan nedîtine û ne jî çavan 
nedîtine û ne jî dilê însan, fikirî". 
 1 :12Werin em li benda me, ji ber vê yekê saetekê de ji aliyê saetê de ji bo ku Padîşahiya Xwedê 

di hezkirinê de û rastiyê, ji ber ku em nizanin bi roj ji Xwedê û xuyabûna 6 :12 de ew dibêje, di 
Padîşahiya Bavê xwe de wê bên. 
Bi gotinên li jor nîşan didin ku hezkirina riya jiyanê dik'eve, pêwîst e, ku em hê jî ketine ne serdestiya 

Yezdan de, û ku ew, piştî ku roja diqewime Xwedê û xuyabûna-ku piştî Îsa dîsa vedigere . Ev Padîşahiya 

ku ji Bav * e û Padîşahiya e, çawa ku Îsa ne. 
Ev balkêş e ku yek ji kevintirîn sermon xuya Christian ku Xwedê destûr da ku debara hîn di heman 
Padîşahiya Xwedê ku di Ahîda Nû de hîn dike û Dêra Domandina Xwedê niha fêr dike (mimkun e ku ew ji 



Church rastî ji Xwedê re be, lê zanîna sînordar min ji Greek şiyana min de ji bo ku di daxuyaniyekê de jî 
stabîl) digre. 

Rêberên duyemîn Church Sedsala û Mizgîniya serdestiya 
Ev, divê di destpêkê de 2 sedsala nd ku Papias, ku dibihîze ji Yûhenna û dostê Polycarp û fikirî ku bibe 

ewliya destê Roman Katolîkan, hîn Padîşahiya hezarsalan da zanîn . Eusebius tomarkirin ku Papias de hîn 
dikir: 
 ...Li wir wê bibe a hezarsaliya piştî rabûna ji nav miriyan, dema ku di Padîşahiya şexsî yên Mesîh 

wê li ser rûyê erdê avakirin . ( Fragments ji Papias, VI. See jî Eusebius, History Church, pertukê, 3, 

XXXIX, 12) 
Papias de hîn dikir, ku ev dem dê bibe dema ji zêdehiya mezin: 
Bi vî awayî, [Wî got] ku liba genim dê berhemên deh 
hezar û guhên wî, û ku her guhê wê deh hezar lib heye, û her genim dê deh zêrên yên zelal, 

paqij, arê xas, aya ; û ku, sêv, û tovên, û giya dê di dereceya similar berhemên ; û ku hemû 

heywanên, divê hingê bi tenê li ser berhemên yên li ser erdê, wê bi hêz û bi aheng de bûye, û di 
serî temam ji bo mirov be. "[Şahidiya ji bo van tiştan bi nivîskî ji aliyê Papias, mirovekî kevnar, ku 
dibihîze bû şahidî Yûhenna û dostê Polycarp, di çaremîn ji pirtûkên xwe; ji bo pênc pirtûkên bi 
destê wî pêk hatin ...] (Fragments ji Papias, IV) 
The post-di Ahîda Nû de nameyek ji Korîntî dibêje: 
 3-1 :42Li Şandiyan Incîlê de ji bo me ji Xudan * Îsa Mesîh stand ;Îsa Mesîh de ji Xwedê re hat 

şandin . Ji ber vê yekê Mesîh e, ji Xwedê ye, û ya ji Miletan re ji Mesîh in . Hem ji ber vê yekê yên 

ku daxwaza Xwedê li gor pergala tayînkirin hat . Hebûna vê yekê a belaş stand, û tiliyên wî bi 

temamî bi vejîna * Xudanê me Îsa Mesîh temînkirin û di peyva Xwedê bi piştrastiya temam a bi 
Ruhê * Pîroz piştrast kir, ku ew bi xeraban re mizgînî çû ku Padîşahiya Xwedê divê were. 
Polycarp ji Smyrna rêberê Christian zû, yê ku şagirtê wî Yûhenna * bû, dawî de ji Şandiyan original bo ku 

bimirin . Polycarp c . 120-135 PZ de hîn dikir: 
Xwezî belengaz in, û wan ên ku di ber rastdariyê de 'di ber zilm, Çimkî Padîşahiya * Xwedê ev 

e . ( Polycarp. Nameya ji bo Filîpî, Beşa II. Ji Fathers Ante-Nicene, Volume 1 ku ji aliyê Alexander 

Roberts   & James Donaldson tê weşandin. Zebûr, 1885) 
Dizanibû, paşê jî, ku "Tinaz bi Xwedê nayê," divê em bi rêve hêjayî emir û rûmeta wî ... Ji bo ew 
baş e ku ew divê ji xwestekên ku li dinyayê ne birrîn, ji ber ku "her warreth şehweta dijî ruhê; "û" 
ne zînakar, ne jî effeminate, ne jî mafêt ji xwe bi mirovahiyê, wê Padîşahiya Xwedê mîras, "ne jî 

yên ku tiştên ne hevgirtî û unbecoming . ( ibid, Beşa) 
Werin, em hingê wî ji tirsa re xizmetê bike, û bi hemû kevim, çawa ku ew bi xwe jî li me emir 
kiriye, û wek Şandiyên ku Mizgînê de ji me re bê dayîn, û li ser pêxemberan ku ji berê ve îlan 

hatina Xudan . ( ibid, Beşa VI) 
Wekî din jî di Ahîda Nû de, Polycarp hîn ku yên rast, ne Breakers emrê wê, wê di Padîşahiya Xwedê mîras 
bistînin. 
Li jêr jî îdîa kirin ku ji aliyê Polycarp hînkirin: 
Û roja Şemiyê li pey wî got ; < Bibihîze ye şîreta min, zarokên delal Xwedê . Ez ji te adjured dema ji 

çavdêr amade bûn, û niha dîsa ez hêvî ji we hemûyan bi rêve decorously û hêjayî di rê dehûnê ji 



Xudan  ... Watch , û dîsa Be ye, amade, Bila bi dilê xwe bê xwarê û maqûl , li emrekî nû li ser 

hezkirina yek ber bi din, advent wî ji nişkê ve eşkere mîna birûskê bi lez, ji dîwanê mezin bi agir, ji 

jiyana wî ya herheyî, Padîşahiya nemir wî . Û hemû tiştên ku ji Xwedê ye de hîn dizanin, gava ku 

hûn Nivîsarên * Pîroz îlhama lêgerîn, bingehkirin bi qelema bi Ruhê * Pîroz li ser dilê xwe, ku 

emrên dibe ku di dilê we de serast kir bimînin ' . ( Life of Polycarp, Chapter 24. JB Lightfoot, The 
Apostolîk Bavno, vol. 3.2, 1889, r. 488-506) 
Melito ji Sardeysê de, ku Church of rêberê Xwedê, c bû . 170 PZ de, hîn dikir: 
Çimkî bi rastî li gorî qanûna di Mizgîniyê de-ya kevin di nû, hem hatina derve bi hev re, Ji Siyonê 

û Orşelîmê ; û emir, supas li ser keremê, û ji type di berhema dawîyê, û berx bi Kur, û miyan di 

man, û ew mirovê ku li Xwedê  ...  
Lê belê li gor Mizgîniyê hiceta ên ku Şerîetê û wê bû 
mîaserkirina, di dema ku dêrê bêhesab ên bû  ...  
Ev ew kes e ku ji me re ji koletiyê nav azadî nav ronahiya nav jiyana nav an Padîşahiya herheyî 

teslîmî, ji tariyê de, ji mirinê, ji zordariyê de ye .  .( Melito Birîna li ser Cejna Ayetên 7,40, 68. 

wergeran ji Kerux:.. The Journal of liserxetê Îlahiyatê 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Bi vî awayî, Padîşahiya Xwedê de ji bo tiştekî herheyî, û ne tenê ji Christian rojane an jî Dêra Katolîk nas 
kirin û di nav de qanûna Xwedê. 
Din mid-dereng nivîs sedsala diduyan gelê şîret ji bo binêre bo Padîşahiya: 
Ji ber vê yekê, bila tu kes ji we, êdî dissemble û ne jî binêrin diavêtin, di heman demê de bi 

daxwaza xwe ji bo Mizgîniya li ser Padîşahiya Xwedê nêzîk . ( Roman Clement. Recognitions, 

pertukê, X, Chapter XLV. Marş ji Fathers Ante-Nicene, Volume 8. Edited by Alexander Roberts   &

James Donaldson Zebûr, 1886). 
Ji bilî vê, dema ku ew xuya ne bi yek li dêra rastîn hatibû nivîsîn, di nîvê duyemîn nivîskî sedsala di 

werger destê Roberts   & Donaldson zimên îfadeya "serdestiya Yezdan" ji çardeh caran bi navê The 

şivanê Hermas. 
Mesîhiyên rast, û heta gelek bi tenê dikarî karê Mesîh, tiştek li ser Padîşahiya Xwedê di sedsala diduyan 
dizanibû. 
Heta ku katolîk û Eastern ortodoks ewliya Irenaeus fêm kir ku piştî vejîna, Xiristiyan, dê bikeve 

Padîşahiya Xwedê . Bala xwe bidin tiştên ku wî nivîsîne, c . 180 PZ: 
Ji bo vê dewletê de ji wan ên ku me bawer kirine, ji ber ku di wan de her dem dimîne, bi Ruhê * 
Pîroz ê ku ji aliyê wî di vaftîzmê de hat dayîn, û di destê destikê û çûyîne, eger ew di rastiyê de û 

paqijî û rastî û bi bîhnfirehiya û mî e . Ji bo vê Canê vejîna li wan ên ku bawer dikin, ku laş bi 

destxistina canê careke din, û pê re jî, bi hêza Ruhê Pîroz, ku ji nav miriyan rakir û dikevin nav 

Padîşahiya Xwedê .  ... THE Macmillan: (Irenaeus, St., metran ji Lyon destê Armitage Robinson 

Xwenîşandanek ji Geyorgiyo Danezana, Chapter 42. Wells, Somerset, 1879. Ji ber ku li Civata 
Pêşvexer KNOWLEDGE CHRISTIAN NEW YORK weşandin Cotmeh wergerandin ji Armenian CO, 
1920). 

Pirsgirêkên di Duyemîn û sed Third 



Tevî ku pejirandina wê, ku di sedsala diduyan de, rêberê apostate antî-qanûna bi navê Marcion rabû ser 

xwe . Marcion li dijî qanûna Xwedê re, roja Şemiyê de, û Padîşahiya û teşbîhî yên Xwedê hîn dikir . Tevî ku 

ew ji aliyê Polycarp û yên din jî hate nişandan, ew têkilî bi Church of Romayê ji demekê bû û xuya li wir bi 
hêz. 
Di sedsalên duyem û sêyem, allegorists Imkana li Alexandria (Egypt) ava kirin . Gelek allegorists hînkirina 

li ser Padîşahiya dijî . Bala xwe bidin van rapora li ser hin ji wan kesên allegorists: 
Diyonîsiyosê ji malbateke pagan esîl û dewlemend li Alexandria ji dayik bû, û Di felsefeya wan de 

perwerde kirin . Ew di dibistanan de pagan hiştin da ku bibe şagirtek ji origen, yê ku ew di belaş 

yên dibistanê catechetical ji Skenderyayê ya serkeftî  ...  
Clement, origen, û li dibistanê gnostîk û bertîl kirin doktrînên yên peyva pîroz, ji aliyê şîroveyên 
xapînok û texsîr xwe ... ew ji bo xwe dest bi navê "Allegorists." Nepos eşkere Allegorists têkosîn, 
û bawer dike ku wê bibin a Padîşahiya Mesîh li ser rûyê erdê  ...  
Diyonîsiyosê bi şagirtên Nepos veqetandî, û ji aliyê hesaba wî ... "bi vî rengî dewletê ji tiştên ku 
niha li ser Padîşahiya Xwedê de heye." Ev behsa pêşî ya li ser Padîşahiya Xwedê heyî di nava 
dewletê de amade dêran e  ...  
Nepos hilat error xwe, nîşandana ku li ser Padîşahiya Ezmanan e texsîr ne, lê bi hatina serdestiya 
û teşbîhî yên Xudan me di vejînê de ji bo jiyana herheyî ye  ...  
Bi vî awayî, bi fikra ji Padîşahiya di dewletê niha ji tiştên bên ducan bû û derve di dibistanê ya 
teknognostîk Allegorists li Misirê, PZ 200 heta 250, a sedsala full berî çavdêr yên împaratorîyê de 
hat ji bo ku li ser dagîrkeran ji ser text bê hesibandin  ...  
Clement fikra xwe ya li ser Padîşahiya Xwedê mîna dewleteke ji zanîna derûnî Xwedê ya rastîn de 

avis dibe . Origen ew berpêş wekî wateya giyanî di nameya xwe de deşta Pîroz de veşart(.Ward, 

Henry Dana The Mizgîniya serdestiya.: A Kingdom ne ji vê dinyayê; Not Di vê World; Lê belê ji bo 
Werin di Esmanî welat, ji vejîna ji mirinê de û yên ku her tişt bi rêkûpêk Published by Claxton,. 
Remsen   & Haffelfinger, 1870, r. 124-125) 
Bi vî awayî, çaxê ku metran Nepos Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de hîn dikir, li allegorists hewl da ku li ba 

bi a derewîn, kêmtir rastîn, têgihîştina wê . Metran Apollinaris ji kedê jî hewl da ji bo şer ên bêhemdî de 

allegorists li ser heman demê de . Yên ku bi rastî jî di Church of Xwedê ji bo ku rastiyê ji Padîşahiya û 
teşbîhî yên Xwedê di tevahiya dîrokê de rawesta. 

Herbert W. Armstrong de hîn Mizgîniya serdestiya, Plus 
Di 20 ê sedsala, ji dawiya salên Herbert W. Armstrong nivîsî: 
Ji ber ku ew Mizgîniya Mesîh de red kir . . .  , Li dinyayê bû ku SCS'yên tiştekî din di şûna xwe 

da . Di dilê mirovan, hesek nice  - - ku ew namîne a hildiberînin vî awayî em li ser Padîşahiya 
Xwedê peyivî yên ku tenê platitude pretty bihîst ! Kêmkirina ew ji bo Ethereal, tiştekî 

xeyalî ! Hinekên din jî mene, ku "Dêrek" Padîşahiya e . . . Daniyêl pêxember got, ku 600 salan 

beriya hatina Mesîh de dijiyan, dizanibû ku li ser Padîşahiya Xwedê a Padîşahiya rast bû - a 

dewletê ya li ser gelê rastîn li ser rûyê erdê desthilatdar . . .  
Here . . . ravekirina Xwedê ji tiştên ku Padîşahiya * Xwedê ev e: "Û di van rojan de ji van 

padîşahan ..." - ku li vir behsa deh pêçîyan, beşek ji hesin û beşek ji heriyê degera . Ev, ji aliyê 
girêdana ya di kehaneta bi Daniel 7, û Peyxama Yûhenna 13 û 17 de, çêl li DEWLETÊN YEKBÛYÎ 

nû Ewropa ye ku niha qadê . . . li ber çavên we ! Peyxama Yûhenna 17:12 jî deşta detail ku wê ji 



yekîtiya çend deh padîşah OR, padîşahî ku (Rev. 17: 8) be, wê EMPIRE kevn ROMAN jinûve 

zindî . . .  
Gava ku Mesîh bê, ew tê, wek Padîşahê padîşahan, desthilatdar ser hemû rûyê erdê (Rev. 19: 11-

16) ; û WÎ KINGDOM -- Padîşahiya Xwedê  -- said Daniel, e dixwe û van hemû padîşahiyên dinyayê 

hebû . Peyxama Yûhenna 11:15, ew dibêje di van gotinan: "The serdestiyên vê 

dinyayê bi bibin serdestiyên Mirzayê me Yezdan û Mesîhê wî: û ew wê ji bo her û her 

padîşahiyê !" Ev Padîşahiya Xwedê ye . Erê, heta Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û miletan 

Brîtanyayê - Ev di dawiya hikûmetên amade ye . Hikûmetên - - ji Xudan Îsa Mesîh, paşê Padîşahê 

padîşahan li ser tevahiya erdê ew hingê wê li hember padîşahiyan bûye . Ev jî bi temamî TESSIE ji 

ber ku serdestiya Yezdan de hikûmeta rastîn e . Çawa ku Împaratoriya Chaldean a KINGDOM bû - 

wek ku Împaratoriya Romayê a KINGDOM bû -, da ku ew Padîşahiya Xwedê a dewletê ye . Ev ew 

e, ku li ser bigire ku hikûmet ji miletên dinyayê . Îsa Mesîh hat dinyayê to be a KING - kiriyî ! . . .  
Di heman Îsa Mesîhê ku zêdetir ji 1,900 sal berê li ser çiyan û newalan ji Land Pîroz û kolanan ji 

Orşelîmê derbas dibe tê dîsa . Wî got, ew dîsa wê bê . Piştî ku Îsa lê hatibû xaçkirin, Xwedê ew ji 

nav miriyan piştî sê roj û sê şevan rakir (. Matt 12:40; Acts 2:32; ez Cor 15: 3-4 .). Ew ji bo Textê 

Xwedê derneketiye . Midûriyeta yên Hikûmeta Universe (Acts 1: 9-11; Heb 1: 3; 8: 1; 10:12; Rev. 

3:21). 
Li "welatekî dûr" - - Ew "esil" ji vê meselê jî, ku ji bo Textê Xwedê û çûn e ji bo ku wek Padîşahê 
padîşahan li ser tevahiya miletan coronated were û hingê vegere ji erdê (Lûqa 19: 12-27  .)  
Careke din, ew li esmanan e, heta ku "car ji her tişt bi rêkûpêk" (Acts 3: 19-21) . Edilme tê wateya 

ji nû ve bi dewleteke berê an şertê . Di vê rewşê de, di ji nû ve ji hikûmeta Xwedê li ser rûyê erdê, 
û bi vî awayî, ku ji nû ve ji aştiya cîhanî, û şert û mercên utopîk. 
Bêaramiya dinyayê, zêdebûna şer û şer di tengahiyê de dinya ewqas mezin ku, eger Xwedê ne 

dirêjî, no bedenê mirovan dê sax xilas (Mt. 24:22) seveke wê . Li pir seveke wê dema ku dereng 

dê li piçikên hemû jiyana ji off vê gerestêrkê bi encam, Îsa Mesîh wê vegere . Ev dem ew tê, wek 

ku Xwedê divine . Ew tê, li hemû hêz û rûmeta yên Afirînerê gerdûna-desthilatdar(.Metta 24:30;.. 

25:31). Ew tê, wek "Padîşahê padîşahan û Xudanê xudanan e" (Rev. 19:16), ji bo avakirina cîhanê 

super-hikûmet û serweriya hemû miletan "bi gopalê hesin "(Rev. 19:15; 12: 5) . . .  
Mesîh Unwelcome? 
Lê dê şahî mirovahiyê bi şahî, û wî li hal frenzied û kelecana - dê heta civînên bawermendan ên 
Xirîstiyanî kevneşop? 
Ew ê ne ! Ew bawer bikin, ji ber ku wezîrên yên derewîn Îblîs (II Cor 11: 13-15) ji wan re xapandin 

kirine, ku ew kufur e . Dêr û miletan bi hêrs dê li hatina xwe (Rev. 11:15 bi 11:18), û hêzên leşkerî 
di rastiyê de hewl bidim ku şer wî ji bo ku wî helak bike (Rev. 17:14)! 
Milet wê di şer de girîng a hatina World War III bi battlefront li Orşelîmê (. Zekerya 14: 1-2) dike, 

û paşê jî Mesîh wê vegere . Di desthilatê li gerdunê ew dê "şer li hemberî van neteweyan" ku li 

dijî wî şer bikin (ayeta 3) . Ew bi temamî wê ji wan re têk (Rev. 17:14) ! Ji dûr ve pir kurt li rojhilatê 

Orşelîmê, "lingên wî, wê di wê rojê de li ser Çiyayê Zeytûnê rawestin," (Zekerya 14: 
4)(.Armstrong HW. Sira ku di Serdema, 1984) 
Mizgînî eşkera dike ku Îsa, ew dê vegere û ew ê qezenc bikin, lê dîsa jî gelek şer bikin 



li dijî wî (Peyxama Yûhenna 19:19) . Gelek dibêjin wê (li ser bingeha Dûran pêxembertiyên Pirtûka Pîroz, 

di heman demê de bi qismî ji ber ku ji pêxemberên * derewîn û mutesawif) ku vegera Îsa dawî kufur e! 
E li jêr e jî ji Herbert Armstrong: 
Ola True - rastiya Xwedê xurt bi hezkirina Xwedê, bi hînkirin ji aliyê Ruhê Pîroz ... şabûneke ji 
naskirina Xwedê û Îsa Mesîh - yeqîn HEQÎQETÊ -! Û germahiya ji LOVE divine Xwedê  ...  
Fędeya Church Yezdan yê rastîn, ne bi tênê yên ku ji "jiyanê bi her peyva" yên ji Kitêba Pîroz  ...  
Riya Xwedê of love - Men, wê ji riya "get" ji bo ku rê ji "dev" vegerin. 
A şaristaniya NEW wê niha hakimê erdê ! ( ibid) 
Şaristaniya NEW Padîşahiya Xwedê ye . Ragihandibû ku şaristaniya nû e ku bên û li ser hezkirina li beşeke 

mezin ji tiştên ku Mizgîniyê de raste rast ji Padîşahiya ku Îsa û şagirtên xwe hîn e hemû li ser e . Û ku 

tiştekî ku em li Church Domandina Xwedê didin bihîstin wek baş e. 
Herbert Armstrong fêm kir ku wî hîn dikir, ku civaka mirovan, 
Heta, çaxê ew difikire ku ew dixwaze ji bo bi gotina, hatiye bi 'bidin rê' ya jiyanê wusa di hezkirinê de red 

kir ., Hema hema tu kes xuya dike ku baş famkirin, li ser giringiya ku Îsa çi hîn dikir. 
Xelasî tenê bi saya Îsa beşek ji Mizgînê e 
Niha hin kesên ku ev nexwendiye dûr dibe ser mirinê û rola Îsa li xilasî gelo . Erê, ku beşek ji wê Mizgîniya 

ku di Ahîda Nû de û Herbert W. Armstrong hem li ser nivîsî ye. 
Ahîda Nû de nîşan dide ku Mizgîniya di nav xilasiyê bi saya Îsa: 
 16Çimkî ez im şerm ji Mizgîniya Mesîh ne, ji bo ku ew bi hêza Xwedê ji bo xilasiya ji bo her kesê 

ku bawer e, ji bo pêşî Cihû û hem jî ji bo Greek (Romayî 1:16). 
 4Ji ber vê yekê yên ku ji hev belav bûn li her derê ku peyva 5 .Hingê Filîpos daket bajarekî 

Sameryayê û Mesîh ji wan re da bihîstin 12 ... .Lê gava ku wan ji Filîpos bawer kir ew tiştên ku li 

ser Padîşahiya * Xwedê û li ser navê Îsa Mesîh dida, hem jin hem mêr imad * bûn 25 ... .Îcar gava 

ku ew şahidî kirin û Yûhenna ji peyva Xudan, ew vegeriyan Orşelîmê, Mizgînî li gelek gundên 

Sameriyan re tune 26 .Îcar milyaketekî Xudan ji Filîpos re 40 ... Filîpos xwe li Aşdodê hat dîtin .Û 

derbas, ew di hemû bajarên bihîstin, heta ku hat Qeyseriyê . ( Karên Şandiyan 8: 4,5,12,25,26,40) 
 18Îsa ji wan re Îsa û li ser vejînê mizgînî( .Karên Şandiyan 17:18) 
 30Hingê Pawlos du sal sax li mala xwe ya ku kirê xwe rûdiniştin, û stand, hemû yên ku hatin ba 

wî 31 ,bihîstin, li ser Padîşahiya Xwedê û hîn bi tiştên ku Xudan Îsa Mesîh bi hemû bawerî, ti kes 

Nahêle wî . ( Karên Şandiyan 28: 30-31) 
Bala xwe bidinê ku bi danezana de Îsa û li ser Padîşahiya . Mixabin, a jihevtêgihiştina ji bo Mizgîniya 

Padîşahiya Xwedê de ji ber bi nemayê ji hînkirinên dêrên Greco-Roman wenda kirin. 
Di rastiyê de, ji bo alîkarîya me beşek ji ku Padîşahiya bibe, Xwedê mirov hez kir, da 
çiqas ku ew Îsa şandin, da ku ji bo me mir (Yuhanna 3: 16-17). 

The Mizgîniya serdestiya e çi divê dinya, lê belê  ...  
Lê belê, gelek rêberên cîhanê yên taybetî, yên olî, bawer dikin ku ev dê bibe hevkarîya navnetewî 

mirovan, ku dê aşitî û serfirazîyê bînin, û ne Padîşahiya Xwedê . Û dema ew dê hin serkeftinên mekanî 



heye, ew dê ne tenê bi ser keve, hewldanên wan ên mirovan dê di dawîyê de planet Earth bînin ji bo xala 
ku ew ê jiyanê ne mûmkûn bikin, eger Îsa vegere ne ji bo avakirina serdestiya wî.Ev Mizgînî derewîn e. 
Gelek di cîhanê de hewl didin ku bi hev re planeke navnetewî babîlî nîv-olî ku di sîstema nû ya cîhanê de 

di 21 st sedsala .Ev tiştekî ku Church Domandina Xwedê ji roja damezrandina xwe şermezar dike û plan 

dike ku berdewam û gilîkirina e . Ji ber ku Îblîs xapand Eve ji bo version of Mizgîniya wî nêzîkî 6000 sal 
berê (Afirîn 3) bikeve, mirov bawer dikin ku ew baştir ji Xwedê çi ji wan û dinyayê ji wê baştir bide 
dizanin. 
Li gor Încîlê de, wê yek ji serokê leşkerî li Ewropayê bigirin (bi navê King of the North, bi cenawir ji 
Peyxama Yûhenna 13 bang: 1-10) ligel Rêberê olî (bi navê pêxemberê derewîn, bi navê dawî kufur û 
cenawir du-vazdano ji Peyxama Yûhenna 13: 11-17) ji bajarê heft çiyayên (Peyxama Yûhenna 17: 9,18) 

bîne, di a 'babîlî' (Peyxama Yûhenna 17   &18 ) nîzama cîhanê . Tevî ku mirov divê di dema vegera Mesîh 

de û herwiha ji Padîşahiya wî, gelek li dinyayê dê bi bal vê peyamê di heqê ne Sedsala-21 ew dê berdewam 

bawer versiyonên cuda yên Mizgîniya derewîn Şeytên . Lê li dinyayê wê şahidê bistîne. 
Bibîr bînin, ku Îsa hînî: 
 14Û ev Mizgîniya Padîşahiyê wê bên ku di hemû dinyayê wekî şahid ji bo hemû miletên dinyayê, 

û hingê dawî wê bê . ( Metta 24:14) 
Bala xwe bidinê ku Mizgîniya Padîşahiyê wê li dinyayê jî wekî şahid bigihîne, hingê dawî wê bê. 
Sedemên çend ji bo vê hene. 
Yek e, ku Xwedê dixwaze li dinyayê, da ku guhdariya Mizgîniyê rastîn berî destpêka bobelata mezin (ku 

tê de ye nîşan da ku dest di Metta 24:21) . Ji ber vê yekê peyva Mizgîniyê ji herdu şahidê û hişyariyek e 

(cf. Ezekiel 3; Amos 3: 7). 
Din jî ew e ku gişt ji peyva li dijî views ji rabûna Beast, King of hêza North wê bibin, ligel û pêxemberê 

derewîn, di fînalê de kufur . Ew di binyada wê soz aştiyê bi riya xebata mirovan, lê ew ê heta dawiyê 

(Metta 24:14) û tunebûnê rê (krş. 1 Selanîkî 5: 3). 
Ji ber ku ji nîşan û kerametên derewîn re têkildar bi wan re (2 I. 2: 9), li cîhanê hilbijêrî dê bawer derew 

(2 I. 2: 9-12) li şûna peyva Mizgîniyê de . Ji ber ku ji hişyarîyên vediqetîne ji Padîşahiya hezarsalan Xwedê 

ji aliyê Roman Katolîkan, ortodoks Eastern, Lutherans, û yên din jî, gelek şaş dibêjin wê ku peyva 
Mizgîniyê ji hezarsalan ji Padîşahiya Xwedê de ji aliyê Mizgîniyê derewîn re têkildar bi kufur e. 
Xirîstiyanan Philadelphian dilsoz (Peyxama Yûhenna 3: 7-13) wê Mizgîniya ku Mizgîniya hezarsalan li ser 
Padîşahiya herweha re dibêjim, li dinyayê çi rêberên dinyayê bi hinek (ji wan cenawir û pêxemberê 
derewîn bi) wê ji bo be. 
Ew dê piştgiriya wê re dibêjim, li cîhanê peyama ku cenawir, King of hêza North, bi pêxemberê derewîn, 
di fînalê de kufur, di dawîyê de ji holê wê (li gel hin ji hevalbendên xwe) ya DYA û Anglo-neteweyên 
yekbûyî , Kanada, Awistralya û Zelanda Nû (Daniel 11:39) û ku ew demeke kin an / konfederasyona 
îslamî Arabic (Daniel 11: 40-43) wê tune, function wek hacetên ku cin (Peyxama Yûhenna 16: 13-14), û di 

dawiyê de wê şer bikin ku Îsa Mesîh li ser vegera wî (Peyxama Yûhenna 16:14; 19: 19-20) . The 

Philadelphians dilsoz (Peyxama Yûhenna 3: 7-13), wê bê, daxuyan ku Padîşahiya hezarsalan dê hema 

têm . Ev îhtîmal dê hilberîna qutkirî yên medyayê gelek û ji bo pêkhatina Metta 24:14. 
The 'Mizgîniya derewîn' firsendê de rêberên cîhanê (muhtemele hin type 'nû' yên serokê herî bilind ya 
Ewropayê digel Papa bidomîne, ku dê form of Catholicism dibêjin) wê ne wek ku-ew dê ne dixwazin 
dinyayê de ji bo hînbûna tiştê ku ew ê bi rastî jî do (û dibe ku heta bi wê bawer dikin xwe di destpêkê de, 



cf.: Îşaya 10: 5-7) . Ew û / an jî alîgirên wan jî bi îhtîmaleke bi derewan hîn dê ku Philadelphians dilsoz dê 

hawirdorê hînkirina (mîllenaryanîzma) of a dijberê tê . Çi hişyarîyên ku ew û / an şagirtên xwe ber bi 

dilsoz Philadelphian û Dêra Domandina ji Xwedê wê zilm sedema qewîmîna (Daniel 11: 29-35; Peyxama 

Yûhenna 12: 13-15) . Ev jî dê heta dawiyê-destpêka bobelata mezin rêberiya (Metta 24:21; Daniel 11:39; 

krş. Metta 24: 14-15; Daniel 11:31) û her weha weke dema parastina ji bo Philadelphia dilsoz Fileh 
(Peyxama Yûhenna 3:10; 12: 14-16). 
Ji cenawir û pêxemberê derewîn bi zorê, gef, aborî, nîşana, kerametên derewîn, kuştin, û zextên din (:;: 

14; Daniel 7:25; 2 I. 2: 16 10-17 Peyxama Yûhenna 13 9-10) hewl dide ku kontrola  . Mesîhî bixwazin: 
" 10Ma tê heta, ya Xudan, pîroz û rastîn, heta ku tu dîwana û heyfa xwîna me li ser wan ên ku li 

ser erdê rûdinin "? ( Peyxama Yûhenna 6:10) 
Li seranserê temenê, gelê Xwedê bi meraq kir, "wê çiqasî heta ku Îsa vegere bibe"? 
Gava ku em ji roj û ew saet dizanin ne, em li bendê ne ku Îsa vegere (û hezarsalan Padîşahiya Xwedê ava) 
ku di sedsala-21 st li ser gelek Nivîsarên Pîroz (nimûne: Metta 24: 4-34; Zebûr 90: 4; Hoşêya 6: 2; Lûqa 21: 
7-36; Îbranî 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1 Selanîkî 5: 4), hin aliyên din ên ku em niha dibînin ku cih. 
Heger ji bo Îsa nade naxin, li dinyayê dê jiyana hemû îmha kirine: 
 21Çimkî hingê li wê derê bobelata mezin de, weke ji dema destpêka dinyayê ve, heta ku di vê 

demê de ne, no, ne jî her û her, wê bibe 22 Û eger ew roj kurt kirin, tu kes wê bên rizgarkirin.lê ji 

bo xatirê yên bijartî ew roj wê bên kurtkirin . ( Metta 24: 21-22) 
 29Di cih de piştî bobelata yên wan rojan de ji Roj wê tarî bibe û heyv ronahiya xwe bide ;Stêr wê 

ji ezmên bikevin, û hêzên stêrên ezmanan wê ji .30 Hingê nîşana Kurê Mirov wê li ezmên xuya 
bibe, û paşê hemû miletên li ser erdê bikevin, û ew dê bibînin ku Kurê Mirov li ser ewrên ezmên 
tê de bi hêz û rûmeta mezin tê 31 .û ewê milyaketên wî bi dengê mezin boriyê bişînim, û ew bi 

hev re ji çar aliyan wê bijartiyên wî, ji perekî ezmanan heta ya din . ( Metta 24: 29-31) 
Padîşahiya Xwedê ye, çi ku divê dinya. 

Balyozên ji bo Padîşahiya 
Rola we di serdestiyê de ye? 
A niha, eger tu Christian rast in, tu bê an balyozê bo it . Bala xwe bidin tiştên ku Pawlos nivîsî: 
 20Îcar, em balyozên ji bo Mesîh de ne, wek ku Xwedê bi devê me hêvî bûn: em bi we lava ser 

navê Mesîh de, ji Xwedê re li hev . (2 Korîntî 5:20) 
 14Îcar, bipêçin û pişta xwe bi rastiyê, ji ber ku li ser zirxê rastdariyê 15 ,danîn û pêlav lingên xwe 

bi amadekirina ji bo Mizgîniya aştiyê 16 ;ser hemûyan de, mertalê baweriyê ku hûn pê bikarin ji 
bo wê hemû tîrên agirî yên yê xerab 17 û rahêjin kumzirxê xilasiyê û şûrê Ruh ê ku peyva Xwedê 
ye 18 .dua her tim bi her dua û lavakirinê di Ruh de, balkêş, ji bo vê yekê bi îdîaya hemû 
bîhnfirehiyê bûn û ji bo hemû saints 19 -û ji bo min, ku vekim, dibe ku ji min re hat dayîn, da ku ez 
devê xwe vekim bi ziravî bidim zanîn sira Mizgîniyê de 20 ,ji bo ku ez bi zincîran girêdayî qasidiyê 

im ; ku di wê de ez bê tirs, wek ku pêwist e, wê bêjim . ( Efesî 6: 14-20) 
Çi balyozê e Merriam-Webster ev pênase van:? 



1: nûnerekî fermî ; bi taybetî : şaxekî dîplomatîk yên herî bilind de rank ji derve an serwerî, wekî 
nûnera rûniştvanê hikûmeta an serwerî xwe an jî xwe bi xwe hene an tayînkirin ji bo wezîfeyeke 
dîplomatîk taybet û gelek caran demî 

2 a : nûnerê rayedar an qasidê 

Eger tu Christian rast in, tu Nûnerê fermî, ji bo Mesîh in ! Bala xwe bidin tiştên ku Pêxemberê Peter nivîsî: 
 9Lê hûn nifşekî * bijartî, kahînên Padîşahiyê, miletekî pîroz û gelê taybet bi xwe, ji bo ku hûn 

pesnê wî yê ku hûn ji tariyê gazî ronahiya xwe ya nedîtî didin in 10 .Yê ku carekê ne gel bûn, lê 

niha bi gelê Xwedê re, ku rehma hatibû bidestxistin ne lê niha hûn gihîştin rehmê . (1 Petrûs 2: 9-

10) 
Wekî Xiristîyanan, ku em bibin beşek ji miletekî pîroz. 
Ku netewe niha pîroz e? 
Baş e, bi rastî jî yek ji serdestiyên vê dinyayê-di heman demê de ew di dawîyê de wê bibe parçeyek ji 

serdestiya Mesîh (Peyxama Yûhenna 11:15) . Ev netewe Xwedê, Padîşahiya wî ye ku pîroz e. 
Wekî ku balyozên xwe, em bi asayî di siyasetê de rasterast ji miletan ji vê dinyayê ve mijûl neke . Lê em 

ne ji bo dijîn riya Xwedê ji jiyana niha . Bi vî awayî, em baştir fêrî çima riyên Yezdan, baş in, da ku di 

Padîşahiya wî em dikarin bibin melîk û rahîp û padîşahiyê bi Mesîh re li ser rûyê erdê: 
 5To wî yê ku ji me hez kir û di xwe de wî ji gunehên me şuştin 
xwîn 6 ,û padîşahî û kahîn ji bo Xwedê û Bavê Wî kirine, ji wî re be, Rûmet û karîn her û 

her . Amîn . ( Peyxama Yûhenna 1: 5-6) 
 10Û me padîşahî û kahîn ji Xwedayê me re kirin ;Û em wê li ser rûyê erdê hukumdariyê 

bike . ( Peyxama Yûhenna 5:10) 
Yek mijareke pêşerojê yên ku dê hîn kesên ku bi mirin, piştre li riya Xwedê ne: 
 19Ji bo ku gelê wê di Siyonê * de li Orşelîmê rûdinin ;Tu divê zêdetir bigirîn .Ew dê li dengê 

qêrîna te pir derewê ji we ;Piştî ku wî ew dibihîze, wî tu bersîv didî 20 .Û tevî ko Xudan dide we 
The nan ji tengasîyê de û di avê de ji kovanên, Dîsa jî mamosteyên te dê di quncikê de koçî ne 
libar, Lê çavên te, wê mamosteyên xwe bibînin 21 .guhên te wê peyva paş ku hûn dibihîzin 
bibihîzin, û got, "Ev bi vî awayî ye, rêve di wê de," gava ku hûn ji bo ya destê rastê An gava ku 

hûn bi ya çepê vegerin vegerin . ( Îşaya 30: 19-21) 
Gava ku pêxemberîtiyê ji bo Padîşahiya hezarsalan, di vê dinyayê de Mesîhî divê were amadekirin ku hîn 
e: 
 ... 12by vê demê hûn bibûna mamoste (Îbranî 5:12) 
 15Lê belê pîroz Xudan, Xwedê di dilê xwe de: û amade ne her tim ji bo bersîvê bidin her kesê ku 

te dixwaze sedemeke ji wê hêviya ku di dilê we de bi nermî û hurmetê (1 Petrûs 3:15, beleyê) 
be. 
The Bible nîşan dide ku gelek ji Xirîstiyanan de dilsoz bêtir wê, hema berî destpêka bobelata mezin, 
şîretan li gelek: 
 33Û wan kesên ku fêm bikin, wê gelek şîretan (Daniel 11:33) 



Bi vî awayî, fêrbûna, diçe di kerem û naskirina (2 Petrûs 3:18), tiştekî em divê niha çi ye . Beşek ji rola xwe 

di Padîşahiya Xwedê de ye ku bikaribe ji hînî min bike . Û ji bo yên dilsoz zêdetir, Philadelphian (Peyxama 

Yûhenna 3: 7-13), Mesîhî, ev jî wê hin ji wan piştgiriya girîng şahidiya Mizgîniya berî destpêkirina 
Padîşahiya hezarsalan (cf. Metta 24:14). 
Piştî ku serdestiya Yezdan de hatiye avakirin, ji bo gelê Xwedê wê were bikaranîn ji bo alîkarîya restore a 
planet derbekirin: 
 12Yên ku ji nav we de, wê li cihên wêran berê ava ; 

Tu wê rakim bingeha gelek nifşan ; Û we wê jê re Repairer ji Breach, The Restorer ji Streets bo 

xwe bijartiye . ( Îşaya 58:12) 
Bi vî awayî, ji bo gelê Xwedê yê ku riya Xwedê di vê dinyayê de dijiyan, dê hêsantir be ji bo kesên ku lê 

rûnên li bajarên (û deverên din) di vê demê de ji nû ve avabûnê bikin . Di cîhanê de bi rastî jî cihekî wê 

baştir be . Em divê balyozên ji bo Mesîh be, da em bi dikarin di Padîşahiya wî re xizmetê bike. 
The Message True Mizgînê veguherînêr e 
Îsa jê re got, "Eger hûn di peyva min de bimînin, hûn şagirtên min in, bi rastî 32 Û tu bi wê rastiyê bizanin 
û rastî wê we azad bike." (Yûhenna 8: 31-32). Bi naskirina rastiyê li ser Mizgîniya .! û serdestiya Yezdan 
de ye çareseriya rast e: Padîşahiya Xwedê ji me re ku di hêviyên sexte yên vê dinyayê de asê nehêne Em 
bi wêrekî dikare plana ku dixebite-plana Xwedê de piştgiriya Îblîs li tevahiya cîhanê (9 Peyxama Yûhenna 
12) xapandin, hatiye. em divê ji bo stand û tên birêvebirin, bi rastî (hb. Yûhenna 18:37). 
Banga Mizgînê de zêdetir li ser rizgariya şexsî ye . Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de divê yek di vê dinyayê 

de veneguhere: 
2 Û ji bo vê dinyayê nekin, lê belê bi guhertin 

nûbûna hişê xwe, da ku hûn îspat çi ku daxwaza qenc, meqbûl û bêkêmahî ji Xwedê ye . ( Romayî 

12: 2) 
Mesîhiyên rast tên guhertin ji bo xizmeta Xwedê û yên din: 
22 Xulamno, di her tiştî de ber mîrzayên xwe yên li gor nefsê, ne bi çav tê kirin ku li mirovan 

xweş bê, lê li ji dil, bi tirsa Xwedê . 23 Û her tiştê ku tu dikî, ew çi ji dil, wek ku ji Xudan û ne ji 

mirovan re, 24 dizanin ku ji Xudayê we dê xelata ku mîras bistîne ; ji bo te Xudan Mesîh re 

xizmetê . ( Kolosî 3: 22-24) 
28 Ji ber vê yekê, ji ber ku em bi wergirtina a Padîşahiya ku nikare ji cihê xwe bihejin, bila ji me re 

hebe, kerem, by ku em Xwedê, bi tirs û hurmetê biperizin . ( Îbranî 12:28) 
Mesîhiyên rast cuda ji cîhanê dijîn . Em standardên Xwedê li jor di cîhanê de ji bo çi mafê û çewt e qebûl 

bike . The tenê bi baweriyê (Îbranî 10:38) dijîn, wekî ku digre baweriyê bijî riya Xwedê di vê dinyayê 

de . Xirîstiyan, da cuda ji cîhanê ew li dijiya dihatin, ku mode xwe ya jiyanê ji bo ku wek "Riyê" di Ahîda 

Nû de hate guhastin (Karên Şandiyan 9: 2; 19: 9; 24: 14,22) . Di cîhanê de xweperest dijî, di bin beşeke 

Şeytên, li tiştên ku hatiye gazîkirin "riya Qayîn" (Jude 11). 
Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de ji peyama rastdariyê, şahî, aştî û (Romayî 14:17) e . Peyva pêxemberîtiyê, 

baş werin fêmkirin, ji ber dilê we de ye (krş. 1 Korîntî 14: 3; 1 Selanîkî 4:18), bi taybetî jî wekî em watch 

jenîye, li dinyayê (krş. Lûqa 21: 8-36) . Di rê de Xirîstiyaniya rasteqîn ji jiyana berv pirrbûna ruhanî û 

bereketê fîzîkî (Marqos 10: 29-30) . Ev beşek ji vê yekê kesên ku ew lê dijîn fêm bikin ku divê dinya 

serdestiya Yezdan de ye . Mesîhî balyozên ji Padîşahiya Xwedê ne. 



Xirîstiyan, hêviya me ku di ruhanî, ne bi fîzîkî kirin, tevî ku em li cîhanê fîzîkî (Romayî 8: 5-8) dijîn . Em 

xwedî li "hêviya Mizgîniya" e (Kolosiyan 1:23) . Ev tiştekî ku Xirîstiyanên destpêkê fêm kir ku gelek kesên 

ku îro Îsa eşkereyî dikarim bi rastî fêm nekir e. 
6 . bawermendan Greco-Roman hîn Kingdom girîng e, lê belê  ...  

Civînan de Greco-Roman bawer dikin ku ew hîn waran de li ser Padîşahiya Xwedê, lê teng de bi rastî 

fêm bikin ka ew bi rastî jî , ji bo nimûne , Ensîklopediya katolîk ev hîn li ser Padîşahiya:. 
Mesîh ... di her qonaxa Di hînkirina xwe de mezinbûna vê serdestiya, cihê cihê xwe de, tê wateya 
rastîn xwe, di rê de li ku ye ew ji bo were bidestxistin, avakirina selefan yên bi motîfên wî, wusa 
ku vegotina wî ya bi navê "Mizgînî ji li ser Padîşahiya "... wan dest pê kir li ser Church diaxivin 

weke" li ser Padîşahiya Xwedê  ;" cf . Col., I, 13 ; Ez Thes, ii, 12 ; Apoc, ez, 6, 9 ; v, 10, hwd ... ev tê 

wê wateyê ku Church wek ku saziya Divine ... (Pope H. Padîşahiya Xwedê. Ensîklopediya katolîk, 
Volume VIII. 1910). 
Tevî ku li jor bi "Col. destnîşan, I, 13 ; Ez Thes, ii, 12 ; Apoc, ez, 6, 9 ; v, 10, "eger tu bixwazî wan binêrin, 

hûn dê bibînin ku ne yek ji wan ayetên re tiştekî bêjim li ser Church ku Padîşahiya Xwedê . Ew fêrî 

bawermendên wê bibe parçeyek ji Padîşahiya Xwedê de an ku ew Padîşahiya Îsa 'e . Încîl haydar dike ku 

gelek dixwazin Mizgîniya biguherîne an jî rû bi din, an yek di hevpeyvînekê de (Galatî 1: 6-9) . Mixabin, 

yên cuda kiriye ku. 
Îsa de hîn dikir, "Ez rê, rastî û jiyan ez im . Tu kes nayê ba Bav ji bilî bi rêya min "(Yûhenna 14: 6) . Petrûs 

de hîn dikir, "Nor di ti din jî li wir e rizgariyê, ji bo ku tu bi navekî din di bin ezmên de, di nav mirovan, ku 

em bikarin pê xilas bibin li wir" (Acts 4:12) . Peter Cihûyan re got, hemû divê bi baweriya ku tobe bikin û 
Îsa qebûl heye xilas bibin (Acts 2:38). 
Li hember vê, Papa Francis de hîn hatiye ku ateîst, bêyî ku Îsa, dikare ji aliyê karên qenc xilas ! Ew jî fêr 

dike ku Cihûyan, dikare bêyî Îsa pejirandine, xilas ! Ji bilî vê, ew û hin Greco-Romayî jî xuya ye ji bo ku ku 

Versiyon ji bo non-încîlî ya '' Meryema 'a sereke ji bo Mizgîniyê de û her weha weke key ji bo yekîtiya 

pênebiran û interfaith e . Mixabin, ew û yên din li ser girîngiya Îsa û Mizgîna rasteqîn ên ku Padîşahiya 

Xwedê fêm ne . Gelek bi pêşvebirina Mizgîn derewîn. 
Gelek dixwazin bi rêve bi dîtinê, û baweriya di cîhanê de . Ahîda Nû de hîn dike ku, ne, fileh in ji bo li jor 

binêrin: 
2 Set hişê xwe li ser tiştên li jor, ne li ser tiştên li ser rûyê erdê . ( Kolosî 3: 2) 
7 Çimkî em bi baweriyê rêve diçin, ne bi dîtinê . (2 Korîntî 5: 7) 

Lê belê, Pope Pius XI di binyada xwe de hîn rêve bi çavên xwe yên dêra wî: 
 ...Dêra Katolîk ... di Padîşahiya Mesîh li ser rûyê erdê ye . ( Encyclical Pius ya Quas Primas ku li 

Final Battle Kramer P. Îblîs nîţandan. Bilawkirawekan şîreta baş, 2002, p. 73). 
The CatholicBible101 îdîaya website, "Padîşahiya Xwedê de li ser rûyê erdê bi destê Îsa * Mesîh de, di 
sala 33 ya PZ de hat damezirandin, di form of Church wî, destê Peter ... Dêra Katolîk birin." Lê hezarsalan 
Padîşahiya Xwedê ye, ne niha here û ne jî ew li Kilîseya Romayê ye, lê ew ê li ser rûyê erdê be. 
The Church of Romayê hîn bike, da bi tundî li dijî Kingdom dinyayî hezarsalan zû-hatina Xwedê wê ew e 

ku di binyada xwe de tenê "doktrîna ji kufur" di lîsteyê de li îlmîhalan fermî ya Dêra Katolîk: 



676 xapandinê The kufur berî niha dest bi teşe bigirin di dinyayê de her dem li îdîayê ji bo di 

nava dîrokê bizanin ku hêviya Mesîh, ku tenê dikare li derveyî dîrokê bi rêya dîwanê 

eschatological fêm kir . Dêra formên hê de hate guherandin vê falsification li ser Padîşahiya ji bo 

di bin navê mîllenaryanîzma were ... red kir (îlmîhalan ya Dêra katolîk. Imprimatur venizivre + 
Joseph number Ratzinger. Doubleday, NY, 1995, p. 194) 
Mixabin, ew kesên ku bi vê yekê re dê pirsgirêkên mezin bi demeka ya bi Mizgîna serdestiya Yezdan de, 

di dawiyê de heye . Hinek wê gavên wey li dijî kesên bihîstin, lê bigire (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Lê belê, hûn difikirin, bi hemû wê kî bêjim, Îsa wek ku Xudan di Padîşahiya be ? Na, ew ne be . Bala xwe 

bidin tiştên ku Îsa jê re got: 
" 21Ne ku her kesên ji min re dibêje< :Ya Xudan, ya Xudan >wê bikevin Padîşahiya Ezmanan!, Lê 
yê ku daxwaza Bavê min ê li ezmanan 22 .gelek wê ji min di wê rojê de, 'Ya Xudan, ya Xudan, 
dibêjin, heye em bi navê te me pêxemberîtî nekir, cinan, cinan derxin, bi navê te, û gelek karên 
mezin kirin, li ser navê te 23' û piştre ez ji wan re bêjim< :min hûn qet nas;?!, dûr bin ji min, hûn 

ên ku neheqiyê ' ( Metta 7: 21-23) 
Hewarî Pavlus diyar kir ku "sira bêqanûniyê" bû "ji berê ve li ser kar" (2 I. 2: 7) di wextê xwe de . Ev 

bêhiqûqî û her weha ji bo tiştekî ku Încîl haydar dijî di demên dawî de, ya ku bi navê "Ba, Babîla mezin" (: 
3-5 Peyxama Yûhenna 17) related. 
The "sira bêqanûniyê ji" is related to Mesîhî karê ku bawer dikin ku ew ne hewce ye ji bo Ten qanûna 
Emrê Xwedê, û hwd. Û / an jî ne ewqas gelek îstisnayan, qebûl bikin jî hene û / an jî bi formên qebûlkirin 
ji rojîyan ji bo şikandina wê derê Xwedê qanûnê, da ku, dema ew guman dikin ku xwedî form of qanûna 
Xwedê, ew bi şiklê ku Îsa an pêxemberên xwe dê weke rewa nas hilanîna ne. 
The Greco-Romayî wek Fêrisiyan ku emrên Xwedê re bêbextî in, lê îdîa adetên wan ev meqbûl-Îsa 

şermezar kirin ku nêzîkatiya (Metta 15: 3-9) ! Îşaya ev jî hişyar kir ku kesên ku îdia dikin ku be serhildayan 

dê Xwedê li dijî qanûna Wî (Îşaya 30: 9) . Ev serhildana neheq tiştekî em, h'eyf, ev dîtina vê rojê de ye. 
Din "mystery" xuya bibe ku li Kilîseya Romayê xuya dike ku bawer dikin ku hêzên mîlîtarîst rojevên 
pênebiran û interfaith xwe dê ji bo aştî û guhertoyeke non-încîlî ya Padîşahiya Xwedê de li ser rûyê erdê 

bibe . Nivîsara Pîroz de hişyarî li dijî yekîtiya pênebiran tê ku ew hîn bi daxwaza, ji bo çend salan de, 

serkeftî bin (Têbînî : New Orşelîmê, Mizgînî , a wergerê katolîk-pejirandin, li banî tê de ye): 
 4Ew bi xwe li ber bi ejder re çûn ser çokan, çimkî ew ji cenawir re desthilatiya xwe kiribû ;û ew 

bi xwe li ber cenawir deverû, û got, 'Kî dikare ku bi cenawir bimînînim çi ?Kî dikare li dijî wê şer 

bikin 5' cenawirê ku ji devê Ogut, û çêrî xwe û ji bo çalak be ji bo çil û du mehan destûr bû 6 ?;û 
ew çêrî xwe li dijî Xwedê mouthed, li hember navê wî, Konê xwe ya ezmanî û hemû kesên ku 
jinavşûyî, bi . li wir 7 Ev ji bo ku şerê ku li hemberî yên pîroz bike û hikm bike destûr da wan bû, û 
desthilatiya wî li ser her race dayîn, gel, ziman û netewe 8 ;û hemû gelên cîhanê jî biperizin * dê, 
ku ev e, her kesî ku navê wî hatiye nivîsîn, ne hatine xwarê, ji damezrandina dinyayê ve di kitêba 
Berx û goriyeke ya jiyanê 9 Bila yê ku dibihîzin, listen 10 .:ew ji bo hêsîr, dîl;kesên ku ji bo mirina bi 

şûr bi mirinê bi şûr . Ji ber vê yekê ji bo pîrozan divê di bîhnfirehiyê û bawerî heye . ( Peyxama 
Yûhenna 13: 4-10, NJB) 
Mizgînî li dijî dema dawiya yekîtiya Babîlê: 
 1Yek ji wan heft milyaketên ku heft piyanên ji bo ku ji bo min, û got, 'De were û ez ê we ji ezabê 

fahîşeya mezin kir ku textê avê li tenişta barandin 2 ,bi ku hemû padîşahên erdê ye nîşan bide 
xwe prostituted kirine, û ku hemû xelkê ji dinyayê serxweş bi şerabê, zînayê xwe kirî 3' .Wî ji min 



re li ruhê birin li çolê, û li wir ez jî jinikeke riding a cenawirekî sor ku heft serî û deh strûhên * wî 
hebûn dît û çêran hemû li ser hatiye nivîsîn hebûn 4 Jinik bi cilên binefşî û sor û bergên bû û bi 
zêr û kevirên û dur glittered, û ew hate cem a winecup zêr tije bi qirêjî disgusting ji laşfiroşiyê 

xwe 5 .;li ser eniya wê weha hatibû nivîsîn: a navê, a bi navê cryptic .' :Babîla * mezin bû, diya 

hemû fahîşe û hemû mustehceniyê li ser rûyê erdê 6 'Min dît, ku ew serxweş bû, serxweş bi 

xwîna pîrozan û bi xwîna şehîdên xwe yên Îsa ; û dema ku min ew dît, ez bi temamî mîstîfîzekirin 

bû . ( Peyxama Yûhenna 17: 1-6, NJB) 
' 9Ev bang ji bo aqilmendî .Ku heft serên wî heft çiyan ,ku jinik li ser rûniştibûn ,ew in 18 . . .Ew 

jina ku te dît , bajarê mezin , ku desthilatî li ser hemû serek li ser rûyê erdê ye ' . ( Peyxama 

Yûhenna 17: 9,18, NJB) 
 1Piştî vê yekê, min milyaketekî din dît ku ji ezmên, bi desthilatiya mezin da ji bo wî ;ser rûyê 
erdê bi berziya wî şewq da 2 .li ser depika ser dengê wî, ew bi dengekî bilind, 'Babîlê 

çûye,Babîla mezin hilweşiya, û bûye qonaxek ji cin û lojmanên ji bo her ruhê nepak û qirêj, bird 

pîsatî 3 .All miletan kûr ya ku ji şeraba fuhûşê wê vexwar ;her padîşah, li ser rûyê erdê hatiye bi 

xwe bi wê re prostituted, û her bazirganekî bi bêedebî xwe dewlemend bûye 4' ji ezmên dengekî 

din re axivî ;. Min bihîst ku ew dibêjin , ' Were derve, gelê min, ji wê, da ku hûn li sûcên xwe re ne 

û xwedî belayên heman ku em hilgirin 5 .gunehên wê ji ezmên gihîştiye up, û Xwedê tawanên 

xwe di hiş de heye : tedawîya xwe çawa kesên din hatiye 6 ew divê bê du mîqdara wê 

standibe ..Ew e ku ji kasa du qatî xurt ji têkela xwe bi xwe :7 .Her yek ji pomps û kêfkirina bi wê 

ew e, ku ji aliyê îşkence an jî bi kelegermî rêk û pêk bikin . Ez rûnê, wek şahbanûya, ew difikire, ez 

im ;Ez ne jinebî û qet bereavement 8 Ji bo ku wê bizanin, di rojekê de, ji belayan, wê li ser wê 

bikeve.: Nexweşî û şîn û xela . Ew ê were bi temamî şewitî . Xudan Xwedayê ku hatiye şermezar 

hêzdar e' 9 '' .heye, wê bê şîn û girîn ji bo wê ji aliyê padîşahên dinyayê yên ku ew bi xwe jî bi wê 

re prostituted kirine û bi kêfkirina bi wê re li dar xist . Ew bi dûman wek wê dişewite, (: 1-9, NJB 

Peyxama Yûhenna 18) bibînin 
Li Zekerya, Încîl haydar li dijî Babîlê tê û nîşan dide ku yekîtiya rêz de ne dê heta piştî ku Îsa vegere 
biqewimin: 
 10Va ye out !Derve binêre !Bireve ji welatê yên li bakur - Xudan declares- ji bo ez we ji her çar 

bayan ji ezmên belav kirin - Xudan dinivîse 11 ,Va derket !.Ku reva we ,Zion, niha bi keça Babîlê 

dijîn! 
 12Çimkî Xudan Ordiyan dibêje: ev, ji ber ku Glory min k'ifş kir, li ser neteweyên ku hûn hatin 

şêlandin, 'Yê ku we k'e k'e roniya çavê min 13 .Îcar binêrin, ez ê destê xwe li ser wan wave û ew 

dê ji aliyê kesên ku şêlandin ew kole kirin ' . Hingê hûnê bizanin ku Xudan Ordiyan ji min re şand 
hatiye 14 !Sing, şa, keça Siyon, ji bo niha ez têm ji nav we de bijî -Yahweh beyan dike 15 !Û di wê 

rojê de gelek milet wê bên ji Xudan misilman . Erê, ew jî wê bibin gelê xwe, û ew dê di nav we de 

bijî .Hingê hûnê bizanin ku Xudan Ordiyan ji min ji we re şandiye 16 !Xudan wê xwedî li Cihûda, 

para wî di Land Pîroz bistîne, û careke din bide Orşelîmê hilbijartina xwe . ( Zekerya 2: 10-16, NJB; 

Girîng di versions beleyê / Beşa ayetên bi wek Zekerya 2 di lîsteyê de: 6-12) 
Tevgerên pênebiran û interfaith, ku rêberên li Neteweyên Yekbûyî, Vatîkan, gelek protestanan de, û 
ortodoks Eastern bi pêşvebirina bi awayekî eşkere ji aliyê Bible şermezar kir û divê bêne handan ne 

kirin . Îsa ji yên ku îdia dikin ku li pey wî yê ku wê "gelekan bixapînin" (: 4-5 Metta 24) hişyarî . 1-2 ( ku ne 



Îsa) û ya fahîşe ji Peyxama Yûhenna 17: ecumenism pir ya ku li "horseman spî" ji Peyxama Yûhenna 6 
related. 
Like Zekerya, ku pêxember Pawlos jî hîn ku yekîtî raste rast ji baweriyê ne, dê heta piştî ku Îsa vegere 
biqewimin: 
13 heta ku em hemû bigihîne yekîtiya di baweriyê de û zanîna ku Kurê * Xwedê û avakirina Man 

perfect, bi temamî gihîştî bi Mesîh a temam xwe . ( Efesî 4:13, NJB) 
Ewên ku bawer dikin ev yekîtî bê berî vegera Îsa li error in . Bi rastî jî, dema ku Îsa vegere, ew dê ji bo 

têkdana yekîtiya neteweyên ku li dijî wî mîtînga ku wê: 
 11:15Hingê milyaketê heftan li boriyê xist, û dengê nehat guhdarî kirin qîrîn û li ezmanan, banga, 

'The Padîşahiya dinyayê bûye Padîşahiya * Xudanê me û ya Mesîhê wî, û ew dê ji bo her û her 
padîşahiyê 16' '.di bîst û çar rihspî, textê xwe li ber Xwedê, xwe deverû çûn ser çokan û li erdê bi 
ser eniya wan de diperizin Xwedê 17 bi van gotinên xwe danî, 'Em şikir ji te, Reb Xudan Xwedê, yê 
ku ye, yê ku, ji bo hilgirtina bû hêza xwe ya mezin ji destpêka padîşahiya te 18 .milet li tevlihev 
bûn û niha dema wê hatiye ji bo tolhildana te bê, û ji bo miriyan dadgeh kirin, û ji bo evdên te bi 
pêxemberan, ji bo pîrozan û ji bo wan kesên ku navê te ditirsin, biçûk û mezin bi hev re, ji bo 

were xelatkirin . Êdî dem hatiye, ji bo wan kesên ku bi tunekirina erdê(' .Peyxama Yûhenna 11: 

15-18, NJB) 
 6 :19Hingê min bihîst, wek ku bibe dengê elaleteke mezin, wek dengê xuşîna deryayê de an ji 

orîna mezin yê xurexura ewran, bersiva, 'Alleluia ! Padîşahiya Xwedê de ji Xudan, Xwedayê 

ordiyan, me dest pê kir 19 . . . ;Hingê min cenawir, bi hemû padîşahên dinyayê û ordiyên wan, li 

hev civiyan ji bo têkoşîna li Rider û artêşa wî 20 .Lê belê ji cenawir re girtî bi hev re bi pêxemberê 
derewîn yên ku kerametan li ser navê cenawir da kar dikir hate binçavkirin, û bi destê wan kesên 

ku branding bi deqa cenawir re û ji kesên ku peykerê xwe jî perizîn qebûl kiriye xapandine . Ev 

her du sax nav gola êgir û bi kewkurtê dişewite şermezar kirin 21 .Hemû yên mayî, bi wî şûrê ji 

Rider, yên ku ji devê wî derdiket, hatin kuştin û hemû teyran ji goştê wan glutted 4 :20 . . .Min text, 

ku ew kursiyên xwe hilda, û li ser desthilatî da wan ku bidin dîwanê hêjayê hat dîtin . Min dît ku 

giyanên ji hemû yên ku ji bo ku ji bo Îsa û ji bo ku peyva Xwedê da bihîstin şahidê serê wan 
hatiye birrîn, û kesên ku nexwest ku kesek ji cenawir an peykerê xwe û dê brandmark li ser eniya 

an destên xwe qebûl nakin ; ew ji nav miriyan rabû, û bi Mesîh re hezar salî padîşahî 

kir . ( Peyxama Yûhenna 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Bala xwe bidinê ku Îsa wê ji holê artêşên cîhanê yekgirtî li dijî wî . Hingê wî û li pîrozan re padîşahiyê jî 

bikin . Ku e dema ku li wê derê yekîtiya rêkûpêk ê bawerîya. 
Mixabin, gelek wê ji wezîrên derewîn ku xuya baş in, lê ne guhdar, wek ku Pêxemberê Paul hişyar (2 
Korîntî 11: 14-15). 
Eger zêdetir bi rastî, wê fêm bikin ku Încîl û Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de kêmtir dê li hember Îsa li şer 
bikin. 

7 . Çima Padîşahiya Xwedê? 
Tevî ku mirov dixwazin bi guman em in, da bi aqil, ne sînorên ji bo têgihiştina me li wê derê, lê Xwedê 
"têgihîştina bêdawî ye" (Zebûr 147: 5). 
Ji ber vê yekê jî dê mudaxele Yezdan ya ji bo çareserkirina vê planet bigirin. 



Gava ku gelek li Xwedê bawer dikin, ku piraniya mirov naxwaze ku bijîn wek ku ew bi rastî jî, birêvebirî 

in . Bala xwe li jêr e: 
8 Ew hatiye hûn li banî tê, ey mirovê, çi qenc e ; Û çi ji Xudan pêwîst ji we, lê ji bo ku ez bi 

dadperwerî, To hez rehmê, û bi rêve bi dilnizmî bi Xwedê te ? ( Mîka 6: 8) 
To rêve bi dilnizmî bi Xwedê ye, ne tiştekî ku mirov hatiye bi rastî jî ji bo ku dilê dîtin . Ji dema Adem û 

Hewa (Pêkanîn 3: 1-6), mirov hilbijart ku pişta xwe bispêrê xwe û pêşengiyê xwe, li jor Xwedê, tevî 
fermanên Wî (Derketin 20: 3-17). 
The Book of Metelok hîn dike: 
 5Trust di yekîtiya Xudan de bi hemû dilê xwe, Û nedine li ser têgihîştina xwe bi xwe 6 .;û di hemû 

riyên xwe de wî eşkere dikin, û ewê riyên te derhêneriya 7 Ma ne zana ne, di çavên xwe bi xwe ;Ji 

Xudan ditirsin û dûr ji xerabiyê . ( Meselên 3: 5-7) 
Lê dîsa jî, piraniya xelkê wê bi rastî li Xwedê ewle bi hemû dilê xwe, yan jî li benda bo Wî ji bo derhênana 

gavên xwe . Gelek kes dibêjin ku ew dê çi tiştên ku Xwedê dixwaze, di heman demê de wê çi 

ne . Mirovahiyê hatiye dîtin ji aliyê Îblîs xapandin (Peyxama Yûhenna 12: 9) û ji bo xwestekên dinyayê de 
û bi 'serbilindî ji jiyanê' '(1 Yûhenna 2:16) şehîd ketin. 
Ji ber vê yekê, gelek bi kevneşopiyên dînî xwe bi xwe û laîk were kirin, ji ber ku ew difikirin ku ew baş 

dizanin . Lê belê, wan do (hb. Yêremya 10:23) ne û ne jî herî bi rastî ewê tobe bikin. 
Ji ber vê yekê mirovahiyê divê Padîşahiya Xwedê (hb. Metta 24: 21-22). 
Rêyên Mafê Xwedê 
Rastî ew e ku ji Xwedê hez (1 Yûhenna 4: 8,16) e û Xwedê ye NOT egoîst .  ;:( James 2 29-31: 8-11 Marqos 

12) qanûna Xwedê hezkirina li hember Xwedê û ji cîranê me nîşanî me bide . Riyên ji dinyayê egoîst û 

dawî di mirinê de ne (Romayî 8: 6). 
Bala xwe bidinê ku di Mizgîniyê de nîşan dide Mesîhî rast dişopînin û emrên: 
 1Yê ku baweriyê ku Îsa Mesîh e, ji Xwedê çêbûye û her kesê ku bi wî yê ku bi jêr'a bûn hez jê hez 

yê yekta yê wî ye 2 .Bi vê em dizanin ku em ji zarokên Xwedê, gava ku em ji Xwedê hez bikin û 

emrên wî 3 . Çimkî hezkirina Xwedê ev e, ku em emrên wî bînin cih .Û emrên wî ne giran in 1( .
Yûhenna 5: 1-3) 
Hemû ji Xwedê (: 172 Zebûr 119) "emrên rastdariyê ne ." Riyên xwe de safî (1 Timothy 1:15) in . Mixabin, 

gelek formên cuda yên "bêqanûnî" diyar wateya rast xwe û berfireh ji wan re tiştên ku gelek qebûl kirin 
û nizanî ku Îsa nehatime ji bo têkdana Şerîetê an bi pêxemberan, lê ji wan re (Metta 5:17) cih, guman 

(wek nimûne Metta 5: 21-27) . Îsa hîn ku "Kî û wan fêr dike, ku ew wê di Padîşahiya Ezmanan de bê 

gotin" (Metta 5:19) ( 'Padîşahiya Xwedê' şert û 'Padîşahiya Ezmanan de ji' yên aboriyê ye). 
Mizgînî hîn dike ku baweriya bê kirinan be, mirî ye (James 2:17) . Gelek kes dibêjin ku li pey Îsa, lê bi rastî 

hûnê bawer hînkirinên wî (Metta 7: 21-23) û wê wî mukemmel ne ku ew divê xwe (krş. 1 Korîntî 11: 

1) . " Sin neheqîya qanûn e" (1 Yûhenna 3: 4, beleyê) û hemûyan jî guneh kir (Romî 3:23) . Lê belê, di 

Mizgîniyê de nîşan dide ku rehma wê li ser dîwanê, pesnê (James 2:13) wek ku Xwedê bi rastî planek ji 
bo hemû (hb. Lûqa 3: 6). 
Çareseriyên Mirovan, ji bilî riyên Yezdan, xebata wê ne . Di Padîşahiya hezarsalan, Îsa bi "gopalê hesin" 

(Peyxama Yûhenna 19:15) bajo, û baş keve, dê wek gelê riya Xwedê wê bijîn . ALL pirsgirêkên li cîhanê 



hene ji ber ku civakên ji vê dinyayê red Xwedê û qanûna Wî ji bo fermanên  . Dîroka show mirovahiyê 

ye dikarin ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakê de ne: 
 6Çimkî ,ji bo fikirîna li gor nefsê mirin e, lê ji bo ku Ruh jiyan û aştî ye 7 Ji ber ku fikirîna li gor nefsê 

dijminahiya li hember Xwedê ye ;.ji bo ku ev ne di bin Şerîetê de ji Xwedê, ne jî bi rastî jî dikare 

bibe 8 .Ji ber vê yekê, yên ku di bedenê de nikarin li Xwedê xweş in( .Romayî 8: 6-8) 
Xiristyan in ku bala xwe bide ser ruhanî, û bi Ruhê * Xwedê dayîn, ji bo vê yekê, di vê temenê (Romayî 8: 
9), tevî ku di qelsiyên şexsî me dike: 
 26Çimkî hûn gazîkirina xwe binêrin, û birayan de, ku gelek bi aqil ku li gor bedenê, gelekên 

hêzdar, gelekên esilzade, bi navê in 27 .Lê Xwedê ji tiştên dinyayê yên bêaqil bijartin ku 
şehrezayan bide şermkirin, û Xwedê heye bijartî tiştên dinyayê yên qels bide şermkirin, tiştên ku 
bi hêz in 28 ;û tiştên ku bingeheke ji dinyayê û tiştên ku bûne Xwedê bêrûmet hatiye hilbijartin, û 
tiştên ku bûne ne, ji bo anîna tiştek bi tiştên ku 29 , ku tu goşt, divê bi rûmet li ber xwe da 30 .Lê 
belê ji wî hûn bi Mesîh Îsa, ku ji bo me bû şehrezayî ji Xwedê-û rastdarî, pîrozî bû û redemption-

 31 ku, wek ku hatiye nivîsîn: «yê ku xweşiya, bila in wî bi Xudan pesnê xwe 1( " .Korîntî II. 1: 26-

31) 
Xirîstiyan bi rûmet di pîlana Yezdan de ne ! Em bi baweriyê rêve niha (2 Korîntî 5: 7), digerî li jor (Kolosî 3: 

2) di baweriyê de (Îbranî 11: 6) . Em pîroz ji bo parastina emrên Xwedê (Peyxama Yûhenna 22:14) be. 
Încîl dibêje, ku Xirîstiyan bi Îsa bajo, lê tu nizanî ku ew tê wê wateyê ku Xirîstiyan rast di rastiyê de li ser 

bajarên wê bajo ? Îsa hîn dikir: 
" 12Zilamekî esilzade çû welatekî dûr, ji bo ji xwe re padîşahiyekê û vegere 13 .Wî gazî deh 

xulamên xwe, dan ji wan deh zêrên wî, û ji wan re got, 'Ma ticaretê bikin, heta ku ez bêm 14 >.Lê 
belê welatiyên wî ji wî nefret dikirin, qasid li pey wî şandin, û got, 'Em dê ev mirov li ser me bibe 
padîşah ne'. 
" 15Û wisa bû ku, dema ew vegeriyan, padîşahî stand, ew îdî emir van xulamên, ji bo ku wî pere 

dabûn wan, ji wî re bê gotin, ku ew bizane ku 
her yekî bi ser xistiye 16 Hingê pêşî hat ber, got 17 ,Û Îsa ji wî re got< :Aferim, xizmetkarê qenc .

<Ezbenî, zêrê te deh zêrên din bi ser xistin ;' .ji ber ku hûn dilsoz in a pir kêm bûn, li ser deh 

bajaran 18 '' .Yê diduyan hat û got< :Ezbenî, zêrê te pênc zêr bi ser xistin 19 >.Bi vî awayî ew ji wî re 

got, 'Tu jî li ser pênc bajaran bibe '' . ( Lûqa 19: 12-19) 
Dilsoz li ser kêm niha tu pê re be . Mesîhî dê wan ew derfet da ku serwerî li bajarên rast, di Padîşahiya 

rast hene . Îsa jî got, "xelata min e bi min re, da ku ji bo her kes li gor karê xwe" (Peyxama Yûhenna 

22:12) .  ;( Peyxama Yûhenna 17:14 Yûhenna 6:44) ji bo kesên ku bi rastî ji wî, wê bersivê: Xwedê planeke 

(Job. 14:15) û cihê (2 Yûhenna 14) heye . Padîşahiya Xwedê de ji bo rast û tu bibe beşek ji wê! 
Di destpêka 2016 de, kovara Science nivîsa bi sernavê "Hêza elalet" ku got ku îstîxbarata sûnî û 

crowdsourcing nikaribû mirovahiyê re rû bi "pirsgirêkên xerab 'çareser bike hebû . Lê dîsa jî, di gotarê 

fêm nedikir çi xerabî kir, bila bi serê xwe çawa çareser bike. 
Hevkarî, ji bilî jêr riyên Xwedê ya rastîn e, ku kurê helakê, ji bo têk di 21 st sedsala wek wê dîsa piştî 
tofana mezin bû, dema ku mirovahiyê de hevahengî heye ji bo avakirina birca bi ser neket ji Babel 
(Destpêkirin 11: 1-9). 



Pirsgirêkên di cîhanê de, li deverên wek Rojhilata Navîn (tevî destketiyên mekanî payîn, wek Daniel 9: 
27A; 1 Selanîkî 5: 3), wê ji aliyê çareser ne mirov-divê em di aştiyê de ji Padîşahiya Xwedê (Romayî 14: 
17). 
Pirsgirêkên ji terorîzma navnetewî, tevî destkeftiyên Bahçelî, wê ji aliyê xapandin, di Neteweyên Yekbûyî 
de nayê çareserkirin (hb. Hezekyel 21:12) (hb. Peyxama Yûhenna 12: 9) dewama pêwîstiya me bi şahî û 
bi handana * Padîşahiya * Xwedê. 
Pirsgirêkên jîngehê ne ji aliyê hevkariya navneteweyî dê were çareser kirin, mîna welatên cîhanê 
tunekirina serzemînê dê alîkariya (Peyxama Yûhenna 11:18), lê ew dê ji aliyê serdestiya Yezdan de 
çareser bibe. 
Pirsgirêkên nemirî cinsî, kurtaj, û firotina bedena mirovan 
parçeyên wê ji aliyê DYE çareser ne, di heman demê de ji aliyê Padîşahiya Xwedê. 
Ji aliyê Padîşahiya Xwedê: deynê mezin, ku Amerîka, Brîtanya, û gelek miletên din jî dê bi rêya nanîye 
navnetewî (6-8 piştî hilweşandina per Habakkûk 2) çareser ne, lê di dawîyê de. 
Nezanî û mis-perwerdeyê dê ji aliyê Yekbûyî çareser ne Neteweyên-divê em Padîşahiya Xwedê . Pevçûn 

olî ne dê bi rastî jî ji aliyê ti tevgera pênebiran-interfaith wê hildan, ji bo xilasiya ji bilî Îsa yê rastîn di 

Mizgîniyê de bê çareserkirin . Sin pirsgirêka di dinyayê de ye û ji bo ku, divê em qurbana Îsa û vegera wî 

di Padîşahiya Xwedê. 
mijarên birçîbûnê dê ji aliyê organîzmayên genetîka-de hate ku bi kasî beşên cîhanê yên di rîskê de ji 
xelayê de ji ber ku hûn zeviya ku potansiyela çareser ne şkestin-divê em Padîşahiya Xwedê. 
zanistên tibî Modern nayê hemû bersivên ji bo tendurustiya mirovan-divê em Padîşahiya Xwedê ne. 
Xizanî mezin li parçeyên Afrîka, Asya, û deverên din jî, dema ku sûd ji bo demeke ji dem dawiya 'Babîlê' 
ye (krş. Peyxama Yûhenna 18: 1-19), wê ji bo pirsgirêka çareser ne xizanî-divê em Padîşahiya Xwedê. 
Di qonaxa hezarsalan li ser Padîşahiya * Xwedê a Padîşahiya fikrê ku wê li ser rûyê erdê avakirin e . Ev dê 
li ser qanûn, dilovaniya Yezdan û a Xwedê hezkirina wek rêberê xwe dispêre . Pîrozên ku bi Mesîh re 
hezar salî padîşahiyê dê (Peyxama Yûhenna 5:10; 20: 4-6) . Ev Padîşahiya, wê kesên ku bi rastî di civîna 
bawermendan a Xwedê, lê tu Nivîsara Pîroz dibêje ku di Padîşahiya Xwedê ye, di rastiyê de ji Church 
(Katolîk an na) . The Church of Romayê li dijî hatiye ku hînkirina hezarsalan, û paşê ew bi hêzeke din dê li 
dijî peyva Mizgîniyê Incîlê ya ku em heta dawiyê li nêzîkî . Ev îhtîmal dê qutkirî yên medyayê girîng ku 
alîkarîya cih Metta 24:14. 
Di asta wê ya dawîn, Padîşahiya Xwedê wê de li "New Orşelîmê, tê xwarê ji nav ezmên ji Xwedê" 
(Peyxama Yûhenna 21: 2) û ji zêdebûna wê ya li wê derê nabe dawî . Li wê derê nabe asteng, more, no 
more 
xemgînî, û êdî mirin. 
Bihîstin û şehrezayî Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de mijareke girîng ên Mizgîniyê e . nivîskarên Ahîda 
kevin de, li ser ew hîn dikirin . Îsa, ji Pawlos * û Yûhenna li ser hînkirin. 
Ji kevintirîn sermon 'Christian' xwe li derveyî Ahîda Nû de li ser hînkirin . Rêberên destpêka sedsala 
diduyan Christian, wek Polycarp û Melito, li ser hînkirin . Em di Domandina Church of Xwedê îro jî hîn 
bike. 
Bibîr bînin, ku Padîşahiya Xwedê de ji ya yekemîn mijara ku di Mizgîniyê de nîşan dide ku Îsa li ser bihîstin 
e . Ev jî bû ku ew çi piştî bihîstin vejîna-û ev tiştekî Mesîhî divê pêşî digerin e. 



Mizgîniyê de ne bi tenê dikarî li ser jiyan û mirina Îsa ye . Bi giranî ji Mizgîniya ku Îsa û şagirtên xwe hîn 
serdestiya ji Xwedê re bû . Mizgîniya Padîşahiya di nav xilasiyê bi saya Mesîh, di heman demê de jî di nav 
de hîn dikir, di dawiya hukûmetên mirovan (Peyxama Yûhenna 11: 5). 
Bînin bîra xwe, Îsa hîn kirin ku di dawiya ne dê heta piştî ku Mizgîniya li ser Padîşahiya ji bo dinyayê jî 
wekî şahid ji bo hemû miletan (Metta 24:14) hat danbihîstin were . Û ku danezana ku niha diqewime. 
Di nûçeyê de baş e, ku serdestiya Yezdan de ye, ji bo çareseriya pirsgirêkan mirovahiyê  . Lê dîsa jî, 
piraniya ne jî dixwazin ku ew piştgiriyê, û ne jî dibihîzin, û ne jî dixwazin ku bawer dikin ku rastiya 
wê . Padîşahiya Xwedê bê dawî (Metta 6:13) e, dema ku "vê dinyayê yê niha derbas dibe" (1 Korîntî 
7:31). 
Mizgînî a Mizgîniyê de raste rast ji Padîşahiya Xwedê de tiştekî ku em li ser e Domandina Church of 
Xwedê li ser cidî ne . Em hewl didin ku hîn hemû tiştên ku hîn Încîlê (Metta 28: 19-20), di nav wan de 
Padîşahiya Xwedê (Metta 24:14) . Gava ku em li benda ku Padîşahiya, divê em hîn bibin û riyên Yezdan, û 
handana kesên ku dixwazin di wê baweriyê de rastî pey min. 
Divê hûn ne li ku demeka ji Mizgîniya serdestiya Yezdan piştgiriya ? Gelo hûn bawer dikin ku Mizgîniya li 
ser Padîşahiya * Xwedê? 
 

 

Dewam dike civîna bawermendan a Xwedê 
 
Ofîsa DYA yên li civîna Domandina Xwedê li located: 1036 W. Grand Avenue, 
Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

Dewam dike civîna bawermendan a Xwedê (mejor) Malperên 
 

CCOG.ASIA vê malperê heye, li ser Asya û nivîsên cuda li zimanên Asyayê, û 
herweha çend tomar di English. 
CCOG.IN Ev malpera hedef ber wan ji mîrata Indian e. Ev heye materyalên zimanê 
îngilîzî û zimanên cuda Indian. 
CCOG.EU Ev malpera hedef ber bi Ewropayê ye. Ev heye materyalên li zimanên 
ewropî. 
CCOG.NZ Ev malpera ber bi Zelanda Nû û yên din hedef bi a background Brîtanî-
bedenê ye. 
CCOG.ORG Ev malpera sereke ya Church Domandina ji Xwedê ye. Ev kes li her 
parzemînê xizmetê dike. Ev dihewîne articles, girêdan, û videos. 
CCOGCANADA.CA Ev malpera hedef hemberî kesên ku li Kanadayê ye. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ev malpera zimanê Spanish ji bo 
civîna bawermendan Domandina ji Xwedê ye. 



PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ev malpera Philippines ji civîna 
bawermendan Domandina ji Xwedê ye. Ev agahî di English û Tagalog. 
 

Nûçe û dîroka Malperên 
 

COGWRITER.COM Ev malper a tool mezin di belavokeke ye û nûçe, hîndariya, 
gotarên dîrokî, videos, û updates pêxembertiyê. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ev e bi zimanekî hêsan bi bîr malpera bi articles û 
agahiyan li ser dîroka dêrê. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ev Malpera Radyoya bike ku ji sedî nûçe û mesajên di 
Incîlê de ye. 
 

kanalên Video YouTube ji bo Sermons & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy qenal. videos sermonette CCOG. 
CCOGAfrica qenal. mesajên CCOG di zimanên Afrîkayê. 
CDLIDDSermones qenal. mesajên CCOG di zimanê Spanish. 
ContinuingCOG qenal. CCOG biwek'ilînin video. 
 
 
 
The photo dide li jêr hinek ji wan çend bi tuxleyên mayî (plus hin paşê added) yên 
avahiya li Orşelîmê carna wek Cenacle tê zanîn, di heman demê de çêtir e wekî 
bawermendan a Xwedê ya li ser Western Hill Orşelîmê (niha bi navê Mt. Zion) danasîn: 
 

 
 
Ev bawerî heye malperê ji renge zû avahiya dêra Christian rast bû. A avahiya ku Îsa '' 
Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de 'dê li bihîstin dîtin. Ev avahiya li Orşelîmê, ku bi ya 
Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de hîn bû. 
 
 
Ji bo vê yekê em bi Xwedê re şikir dikim, bê rawestin, ji ber ku ... tu, birano, 



şagirtên ya civînên bawermendan ên Xwedê yên ku di Cihûstanê de bi Mesîh Îsa de ne 

bû. 
(1 Selanîkî II. 2: 13-14) 
 
Berpêşî dil û can ji bo baweriya * ku demekê bû ji bo hemû pîrozan re hişt. 
(Jude 3) 
 
Ew (Îsa) ji wan re got, "Divê ez Padîşahiya Xwedê de ji bo bajarên din Mizgîniyê 
jî, ji ber ku ji bo vê yekê ez hatime şandin. "(Lk. 4:43) 
 
Lê belê hûn li Padîşahiya Xwedê de, û ev tiştên ha hemû [c] wê ji we re got. , Netirse, 
keriyê biçûk, ji bo ku ew li Bavê we xweş ji bo ku Padîşahiyê bide we ye. (Lûqa 12: 31-
32) 
 
Û ev Mizgîniya Padîşahiyê wê li hemû cîhanê ji bo şahidiyê bihîstin 
hemû miletan de, û hingê dawî wê bê. (Metta 24:14) 
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