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Эмне үчүн анын көйгөйлөрүн чечүү адамзатты жок болот? 

Ыйык Китепте көрсөтүлгөндөй, анын алгачкы жана акыркы Иса Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндөгү жакшы кабарды кызыкдар жөнүндө кабар айткан деп эмне үчүн айта алабыз? 

Кудайдын Падышалыгы элчилердин басым болгон, аларды артынан ошол биринчи деп эмне 
үчүн айта алабыз? 

Кудайдын Падышалыгы Иса Машаяктын адам болуп саналат? Кудай Ыйсанын падышалык 
жашоо азыр бизге Өз өмүрүн алат? Кудайдын Падышалыгы келечекте иш жүзүндө Падышалык 

жөнүндөгү кээ бир түрү болуп саналат? Ыйык Китепте эмне деп ишенет? 

бир Падышалыгы деген эмне? Жөн гана Кудайдын Падышалыгы деген эмне? Ыйык Китепте 
эмне делет? Ыйсанын жолдоочуларынын алгачкы чиркөө эмне жөнүндө окуткан? 

сен Кудайдын Падышалыгы күбө катары дүйнөгө кабар чейин болушу мүмкүн эмес экенин 
түшүнөбүз? 

мукабасында сүрөт Burdine Басма Graphics чыгарган эле карышкыр менен жаткан кой турат. арткы 
мукабасында сүрөт Dr. Bob Thiel тарабынан 2013-жылы кабыл алынган Иерусалимде түп Чиркөө 
Кудайдын имараттын бир бөлүгү болуп саналат.  
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1. адамзат чечимдерди барбы? 

2. Иса кандай Gospel жөнүндө кабар айткан? 

3. Кудайдын Падышалыгы Байыркы Келишимдеги белгилүү болгонбу? 

4. Элчилер Падышалыктын Инжилди үйрөтөт беле? 

5. Келишимдеги тышкы булактары Кудайдын Падышалыгы жөнүндө 
окуткан. 

6. грек-рим чиркөөлөрү Падышалык маанилүү, окутуу, бирок ... 

7. Эмне үчүн Кудайдын Падышалыгы деген эмне? 



Байланыш маалымат 

 

 

1. адамзат чечимдерди барбы? 

дүйнөлүк көйгөйлөр көп. 

Көп адамдар ачка болуп саналат. Көп адамдар эзишет. Көптөгөн адамдар жакырчылыкты 
туш. Көптөгөн элдер олуттуу карыз болуп саналат. төрөлө элек, анын ичинде жаш балдар, 
ошондой мамиле жасалат. Дарыга туруктуу оорулары көп дарыгерлерге тиешелүү. Негизги 
өнөр жайлык шаар дени сак болушу үчүн өтө булганган абаны бар. Ар кандай саясатчылар 
согуш коркунуч. Террордук кол салуулар окуя жатышат. 

Дүйнө лидерлери адамзат көйгөйлөрүн чече алабыз? 

Көп ушундай деп ойлойм. 

Жаңы жалпы тартиби 

Жылдын 25-сентябрындагы № 2015, дубалдары анын Папасы бир ачкыч-кыска сүйлөгөндөн 
кийин, Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУ) 193 элдер башында Болумушту жалпы тартибидеп 
аталат болгон «17 Туруктуу өнүгүү максатын» ишке ашыруу үчүн добуш берген. Бул жерде 
БУУнун 17-максаты болуп төмөнкүлөр саналат: 

Максаты: 1. End жакырчылык бардык жерде бардык түрлөрүн 

Максат 2. End ачарчылык, азык-түлүк коопсуздугун жана тамактанууну жакшыртууга 
жетишүү жана туруктуу иштеген айыл чарбасын алга 

Максаты 3. дени сак жашоосун камсыз кылуу жана бардык курактагы бардык үй-
бүлөнүн бакубат жашашына шарт 

Максаты 4. кошуп адилеттүү жана сапаттуу билим менен камсыз кылуу жана бардыгы 
үчүн өмүр бою билим берүүнү жайылтуу 

Максаты 5. гендердик бирдей жетишүү жана бардык аялдарды жана кыздарды күч 

Максат 6. бардык жеткиликтүүлүгүн жана суу ресурстарын туруктуу башкаруу жана 
санитардык камсыз кылуу 

Максат 7. бардыгы үчүн жеткиликтүү, ишенимдүү, туруктуу жана азыркы учурдагы 
натыйжалуу жана энергия жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу 

Максат 8. баары үчүн туруктуу, бардыгын камтыган жана туруктуу экономикалык 
өнүгүүнү камсыз кылуу, толук жана үзүрлүү иш менен камсыз кылуу жана татыктуу 
жумуш максаты 



Максат 9. Build туруктуу жакшыртуу, ачык жана туруктуу өнөр жана эмчектеш 
жетишкендиги көмөк 

Максат 10. ичинде да, өлкөлөр арасында бирдей кыскартуу 

Максат 11. шаар жасоо жана калктуу конуштардын кошо алганда, коопсуз, туруктуу 
жана туруктуу 

Максат 12. Туруктуу керектөө жана өндүрүш үлгүлөрүн камсыз кылуу 

Максаты: 13 Климаттын өзгөрүшү жана анын таасирин менен күрөшүү үчүн тез арада 
чараларды көрүүгө 

туруктуу өнүктүрүү үчүн океандар, дарыя жана суу ресурстарын максаты 14. Conserve 
жана туруктуу пайдалануу 

Максат 15. коргоо, бетиндеги экосистеманын туруктуу пайдаланууну калыбына келтирүү 
жана жайылтуу, туруктуу токой башкаруу, согуштук чөлгө жана токтотуу жана жер 
бузулушунун жокко чыгарууга жана биологиялык ар түрдүүлүктү жоготуу токтотуу 

Максат 16, туруктуу өнүгүү үчүн тынч жана ачык коомдун көмөк бардык сот 
акыйкаттыгынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу жана бардык 
баскычтарында натыйжалуу, отчеттуу жана инклюзия мекемелерди куруу 

Максат 17. ишке ашыруунун каражаттары күчөтүү жана туруктуу өнүктүрүү үчүн 
глобалдык өнөктөштүк калыбына 

Бул күн тартиби толугу менен 2030-жылга чейин ишке ашыруу, ошондой эле туруктуу 
өнүктүрүү үчүн 2030 программабызды деп турганы айтылууда. Аны жөнгө салуу, билим берүү, 
эл аралык жана диндер аралык кызматташтык аркылуу адамзат оорулардан чечүүгө 
багытталган. анын максаттарына көптөгөн жакшы, ал эми анын ыкмалары жана максаттардын 
айрымдарына жаман (кара: Башталыш 3: 4) болуп саналат. Бул күн тартибинде, ошондой эле, 
Папа өз Laudato Si encyclical менен шайкеш келет. 

«New жалпы тартиби» деген сөз «Католик» дегенди билдирет, ошондой «New католик күн 
тартиби», «жалпы». Папа Болумушту жалпы Күн тартиби кабыл койду мүмкүн «үмүт 
маанилүү белгиси.» 

Папа ошондой эле алдыда жол кылдат үчүн 2015-жылы декабрда COP21 (БУУнун Климаттын 
өзгөрүшү жөнүндө алкактык Макулдашуунун Тараптарынын расмий түрдө 21-жыйынына аттуу) 
деп аталган эл аралык келишим, ошондой эле элдерди насаат «менен мактап, жана 
тилектештиктин өсүп бара жаткан сезими менен . « 

эч ким дем булганган аба каалайт, ал эми ачка, жакырлыктын айынан болот, ж.б., жок болуп 
кетүү коркунучу астында турган, бул эл аралык тилектештик адамзат көйгөйлөрүн чечүүгө 
болот? 

Бириккен Улуттар Уюмунун Track Record 

Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөн жана 1945-жылдын 24-октябрында түзүлгөн, Экинчи дүйнөлүк 
согуштан кийин, башка ушул сыяктуу чыр-чатактарды алдын алуу жана дүйнөдөгү тынчтыкка 



өбөлгө түзүү үчүн аракет үчүн. анын салынганда, БУУнун 51 мүчө-мамлекеттердин бар эле; азыр 
бар 193. 

Эгерде жок болсо ми бар, жүздөгөн болуп, түзүлгөн Бириккен Улуттар Уюму-жылдан бери 
дүйнө жүзү боюнча чыр-чатактарды, бирок биз эмес, бирок үчүнчү дүйнөлүк согуш деп атоого 
мүмкүн болгон кандай экен. 

Кээ бир тынчтык жана гүлдөп өнүгүү алып келе турган Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу эл 
аралык кызматташтык Рим папасы дин жана тарыхый күн түрү менен бирге, көмөк ырастайт 
Francis жана башка көптөгөн диний жетекчилер алгалатууга аракет кылууда, деп эсептешет. 

Бирок, бул үчүн Бириккен Улуттар Уюму үчүн жетишкендиктерге жакшы эмес. түзүлгөн 
Бириккен Улуттар Уюму-жылдан тартып көп сандаган куралдуу чыр-тышкары, бир нече 
миллиондогон ачка болуп, качкындар, жана / же абдан начар. 

Он жыл мурун, Бириккен Улуттар Уюму, анын жылдыкты өнүктүрүү Максаттарын ишке 
ашыруу үчүн каралган. Сегиз «өнүгүүнүн максаттарына,» бар, бирок, бул да БУУга өзү ылайык, 
ийгиликке жете беришкен эмес. Ошентип, 2015-жылы, анын «17 Туруктуу өнүгүү максаттары» 
деп аталган кабыл алынган. Кээ бир оптимисттик болуп саналат. Кээ бир бул утопиялык кыял 
деп эсептешет. 

Эле куру кыял барат деп, 6, 2016-майда, Папа өз чиркөө бул континент жетишине жардам бере 
турган гумандуу европалык аял утопияны кыялданып билдирди. Бирок, Рим папасынын түш 
коркунучтуу түш (кара: Аян 18) болуп калат. 

Кызматташтык жана ийгилик, ал эми бир нече болушу мүмкүн ... 

Мерриам тилинин Dictionary куру кыял деп айтылат: «өкмөт кайсы бир ойдон чыгарылган жер, 
мыйзамдар жана коомдук абал болуп саналат.» 

Ыйык Китепте адамзат өз алдынча өз көйгөйлөрүн чече албайт, деп айтылат: 

23 Оо, Жахаба, мен пенденин жолу өз эркинде эмес экенин билем +, Ал өзүнүн бутуна 
багыт берүү бара жаткандын бийлигинде эмес. (Эгерде башкасы көрсөтүлбөсө, 
Жеремия 10:23, бөтөн жерликтердин кудайларынын бою) 

Ыйык Китепти эл аралык кызматташтык сөзсүз болот деп айтылат: 

16 Абадон менен кайгы алардын жолдору менен да; 17 Алар тынчтык жолун билишпейт 
+ 18, алардын көз алдында Кудайдан коркуу жок.. (Римдиктерге 3: 16-18) 

Бирок, көп адамдар утопиялык коомдун, алардын көз алдында иштеп, ал тургай, кээде динди 
аралаштырууга аракет кылышы керек. Бирок, дээрлик эч ким чыныгы Кудайдын жолун 
жолдоого даяр. 

Ал Бириккен Улуттар же дубалдары максаттарына эч карата эч кандай жылыштар болот деп 
айтууга болбойт. Кээ бир жерде болот, ошондой эле кээ бир кетирген. 

Иш жүзүндө, ошондой эле массалык кагылышуудан кийин, балким, эл аралык тынчтык 
келишимине бир түрү менен макулдашылган жана ырасталган (Даниел 9:27) болот. ал 



болгондо, көп адамзат бир кыйла бейпил жана утопиялык коом жөнүндө алып алат деп 
ишенем, адатта, жалган болот. 

Көптөгөн эл аралык «утопиялык прогресс» менен кабыл алынат (кара: Жезекиел 13:10), 
ошондой эле ар кандай жышаандар жана ажайыптар (2 Тесалоникалыктарга 2: 9-12). Бирок 
Ыйык Китепте андай тынчтык акыркы (Даниел 9:27; 11: 31-44) жок кылат, жетекчилер талап 
кылууга укуктуу карабай, (1 Тесалоникалыктарга 5: 3; Ышайа 59: 8). 

адамзат чындап утопияны жөнүндө келтирүү таптакыр жөндөмсүз болсо, утопияны ар кандай 
түрү болот? 

Ооба. 

2. Иса эмне жөнүндө кабар Gospel кылды? 
Ыйык Китепте утопиялык коом, Кудайдын Падышалыгы деп айтылат, адамдык өкмөттөрдүн 
(Даниел 2:44; Аян 11:15; 19: 1-21) алмаштырат. 
Ыйса Өзүнүн кызматын баштаганда, Ыйса Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы 

кабар жөнүндө кабар айтуу менен баштаган. Бул жерде Марк деп айтышты: 
14 Жакан камакка алынгандан кийин, Иса Машаяк, Кудай, 15 Кудайдын Падышачылыгы 
тууралуу Жакшы Кабарды жар салып, Галилеяга келип, «убакыт аткарылып жатат, 
Кудайдын Падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, Жакшы Кабар ишенебиз» 
(Марк 1: 14-15). 

Мөөнөттүү Жакшы, euangelion деп эле грек сөзүнөн келип чыккан жана «жакшы кабар» же 
«жакшы кабар» дегенди билдирет. Инжил, English сөзү «падышалыктын,» Кудайдын 
Падышалыгына байланыштуу, мунжуларды, болжол менен 149 жолу кездешет 

жана Негеп Ыйык Китепте 151. Бул эрежени же королдук үй ээлигин билдирет basileia деп эле 

грек сөзүнөн келип чыккан. 
Адам падышалыктар, ошондой эле Кудайдын Падышачылыгы, падыша (Аян 17:14) бар, алар 
белгилүү бир аймакты камтыйт (Аян 11:15), алар эрежелерди (Ышайа 2: 3-4; 30: 9) бар, алар бар 
субъектилери (Лука 13:29). 
Бул жерде Матай жазылган Исанын биринчи коомдук окутуу болуп саналат: 

23 Ошондо Ыйса Падышалык жөнүндөгү жакшы кабарды таратып, алардын 

синагогаларында таалим берип, Кудайдын бүт Галилеяны эргий кезип, синагогаларга 
(Матай 4:23). 

Матай да жазылган: 
35 Андан кийин Иса Падышалык (Матай 9:35) жөнүндөгү Жакшы Кабарды таратып, 

алардын синагогаларында таалим берип, бардык айыл-кыштактарды жана шаарларды 
аралап. 

New Testament Иса Машаяк түбөлүккө падыша турганын көрсөтүп турат: 
33 Ал Жакыптын тукумуна түбөлүккө, анын Падышалыгынын акыры жок болот (Лука 1:33) 
үстүнөн падышачылык кылат. 

Лука Иса жиберилген Кудайдын ал ой-ниети Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айтуу 

экенин жазылган Иса Машаяк эмне көрөлү. 



43 Ыйса аларга мындай деди: «Бул үчүн Мен ошол үчүн жиберилгем, анткени мен, башка 

шаарларга да Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айтышы керек» (Лука 4:43). 
Эгер сен да кабар айткан деп уктук? Эгер сен да жиберүү үчүн Ыйсанын максаты Кудайдын 

Падышалыгы жөнүндө кабар айтуу экенин кантип көрсөткөн? 
Лука да Иса Машаяк Кудайдын Падышалыгы жөнүндө барып, кабар деп жазылган: 

10 Элчилер кайтып келип, Исага эмнелерди кылышканын бүт айтып берди. . Ошондо Ыйса 

аларды ээрчитип алып, Бетсайида деген шаардын жанындагы бир обочо жерге 

кетти11 Бирок эл муну билип калып, Ыйсанын артынан ээрчип жөнөштү; Ал аларды кабыл 

алып, Кудайдын Падышалыгы жөнүндө алар менен айткан (Лука 9: 10-11). 
Иса Машаяк Кудайдын Падышалыгы анын артынан ээрчип жүргөндөр үчүн жогорку приоритеттүү 
болушу керек экенин айткан: 

33 Бирок Кудайга жана анын адил (Матай 6:33) Падышалыгын биринчи орунга. 
. 31 Ал эми Кудайдын Падышалыгын издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп 

берилет 32 Ал силерге Падышачылыкты (: 31-32 Лк 12) берүү үчүн Атасынын жакшы жагат, 
анткени, кичине оторду коркпогула. 

Исанын жолдоочулары мурда Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө ойлоп жатат. Алар жашай 
турган Машаяк катары жерде жашап, алардын биринчи орунга кабыл алуу жана кайтарып, бир 

падышачылыкка бир падышачылык чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Анткен менен, Машайак 

деп аталган көп, бир гана Кудайдын Падышалыгы издөөгө эмес, жок, алар да, ал эмне экенин 

билбейм. Көп да жалган дүйнөлүк саясатка аралашкан болуу Кудай Ыйсанын жолдоочулары эмне 

күтөт деп эсептешет. Кудайдын Падышалыгын түшүнбөй туруп, алар адамзат ушунчалык туура 

эмес экенин, алар эмне үчүн керек же билишимче азыр жашай алышпайт. 
Падышачылыгы кичине отордун берилет да билдирүү (кара: Римдиктер 11: 5). Ал чыныгы кичине 
отордун мүчөсү болуу даяр болушу үчүн момундук талап кылынат. 
Кудайдын Падышалыгы али жер аныктала элек 
Ыйса өзүнүн жолдоочуларына демек, алар буга чейин ээ эмес, Падышалыгынын келиши жөнүндө 
тиленүү керектигин үйрөткөн: 

9 Асмандагы Атабыз, ыйыкталсын Сиздин аты болот. 10 Сенин падышачылык келет. Сенин 

(: 9-10 Матай 6) ишке ашырылат. 
Ыйса шакирттерин Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айтуу үчүн жиберген: 

1 Андан кийин Ыйса менен бирге Анын он эки шакиртин чакырып, аларга жиндерди кууп 

чыгарууга күч жана бийлик берди чыгууга жана оорулууларды айыктырууга 2 Ал Кудайдын 
Падышалыгы жөнүндө кабар айтууга жиберген (Лука 9: 1-2).. 

Ыйса Падышалык жер бетинде белгиленген эмес, ошондой эле анын жанында жалгыз, 
падышалык болгон эмес экенин айткан: 

28 Бирок Мен жиндерди Кудайдын Руху менен кууп чыгарып, чын эле, Кудайдын 

Падышачылыгы силерге жакындап калды (Матай 12:28). 
Чыныгы падышалыгы келечекте болот. Бул жерде азыр Марк көрсөтүп бул аяттарда эле эмес: 



47 Сенин көз күнөөгө азгырып жатса, аны оюп сал. Сен эмес, эки көзү, ыргытып керек ... 

(Марк 9:47) көрө, бир көз менен Кудайдын Падышачылыгына кириши үчүн жакшы. 
23 Иса айланасын кыдырата карап, шакирттерине мындай деди: «Кудайдын 

Падышачылыгына кириши Байлардын кандай кыйын!» 24 Шакирттер Анын сөздөрүнө 
калышты.Бирок Ыйса кайрадан аларга мындай деп жооп берди: «Балдар, байлыгына 
ишенгендердин Кудай Падышачылыгына кириши кандай кыйын байлыгына таянгандар 
үчүн! 25 Бай адамдын караганда, ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү үчүн тил табышууга болот 
Кудай Падышачылыгына кириши «(Марк 10: 23-25). 
25 Албетте, силерге чугаалап тур мен: Мен мындан ары Мен аны Кудайдын 

Падышачылыгында жаңы шарап иче турган күн келгенге чейин, шарап ичпейм «(Марк 
14:25) деп. 
43 Анткени Кудайдын Падышачылыгы үчүн, келе жаткан жана кайраттуулук менен күтүп 

жүргөн ариматаялык, көрүнүктүү мүчөсү, Жусуп ... (Марк 15:43). 
Иса Машаяк Кудайдын Падышалыгы бул дүйнө азыр бир бөлүгү эмес экенин айткан: 

36 Ыйса мындай деп жооп берди: «Менин Падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес болсо, 

анда Менин Падышачылыгым бул дүйнөдөн болсо, анда кызматчыларым Мени 
жүйүттөрдүн колуна түшүрбөө үчүн күрөшүшмөк +, бирок азыр Менин Падышачылыгым 
бул дүйнөдөн эмес» (Жкн. 18: 36). 

Иса Машаяк Кудайдын Падышалыгы Ал кайра келгенге кийин, ал өзүнүн падыша болот деп келет 
деп окуткан: 

31 «Адам Уулу Өз атак-салтанат менен келгенде, бүт ыйык периштелер келгенде, ошондо 

Ал Өзүнүн падышалык тактысына олтурат. 32 Ошондо анын алдына бүт элдер чогултулат +, 
Ал элдерди бири биринен бөлөт, эчкилерди бөлгөн койчу өз койлорун бөлүнөт. 33 Ошондо 
Ал өзүнүн оң жагына, койлорду, эчкилерди болсо сол жагына жайгаштырат. 34 Анан 
падыша өзүнүн оң жагында тургандарга мындай дейт: «Менин Атамдын батасын сен, Кел 
коём дүйнө (: 31-34 Матай 25) жарала электе эле силер үчүн даярдалган падышачылыкты 
мураска алгыла. 

Кудайдын Падышалыгы бул жерде жок, анткени, биз ал түзүлгөндөн кийин гана реалдуу утопия 

көрө албайсыз. Көбү Кудайдын Падышалыгын түшүнө беришпейт, анткени алар Анын мээримдүү 

өкмөт кандай иштээрин түшүнө алышпайт. 
Иса падышалыгы сыяктуу эле айта алган? 
Иса Машаяк Кудайдын Падышалыгы деген эмне экенин жана кээ бир түшүндүрмө берилген: 

26 Анан Ал: «Кудайдын Падышачылыгы бир адам жерге үрөн чачып, 27 түнү уктап керек 

жана кантип күн менен, үрөн, ал өзү да, жаш чырпык чыгарып, өсө бериши керек эмес, 
кайра тирилиши керек болсо, ошондой болот, деп айтты. 28 жер түшүмдүүлүгү өсүмдүктөрү 
өзүнөн-өзү: адегенде сабакты, андан кийин башчысы, кийин башына толук дан 
эгиндеринин 29 Бирок оруу-жыюу маалы келгенде, анткени, нан, ал токтоосуз орок салат, 
жетилет, ал «(Мр. 4: 26- 29). 
? 18 Анан Ыйса Бир адам аны өз бакчасына септи «Аны мен кайсы Кудайдын Падышалыгы 

деген эмне экенин жана милдеттүү салыштырып 19 Ал сары кычы данындай эле болуп 
калды, деди ал, өсүп чыгып, чоң дарак болду, анын бутактарына канаттуу куштар уялашты 
«. 20 Ыйса дагы мындай деди:» Кудайдын Падышачылыгын эмнеге окшоштурсам болот 



үчүн? 21 Ал камыр ачыткыга окшош чейин бир аял аны алып, үч ченем унга салынган 
ачыткыга окшош «(Лука 13: 18-21). 

Мындай мисалдарды Адегенде, деп ойлойм, Кудайдын Падышалыгы абдан аз, бирок көп болуп 
калат. 
Лука да жазылган: 

29 Ошондо чыгыш менен батыштан келип, түндүк менен түштүктөн адамдар келип, 

Кудайдын Падышачылыгындагы дасторконго отурушат (Лука 13:29). 
Ошентип, Кудайдын Падышалыгы дүйнө жүзүндөгү бардык адамдар ээ болот. Ал ысрайылдык 

санжырасы бар адамдарга гана чектелиши мүмкүн эмес болот. Адамдар бул 

Падышачылыгындагы дасторконго отурушат. 
ЛУКА жазган Жакшы Кабар 17 жана Падышалык жөнүндө 
ЛУКА жазган Жакшы Кабар 17: 20-21 Айрым perplexes. Бирок бул үчүн мурун, адамдар, чынында, 

Кудайдын Падышачылыгында жей турганын байкап: 
15 «Кудайдын Падышачылыгынан даам тата турган адам бактылуу!» (Лука 14:15). 

Адам (келечекте) турган Кудайдын Падышалыгы менен жебегиле, анткени, эгерде сунуш Лука 
17:21 жылдын mistranslations / түшүнбөстүктөн карабай жөн эле четке алардын жүрөгүнө азыр 
белгиленген бир нерсе эмес. 
Лука 17 Moffatt котормо: 20-21 айрымдар түшүнүүгө жардам бериши керек: 

20 Кудайдын башкаруусу келе парызчылдардын сураганда, Ыйса мындай деп жооп берди: 

«Кудайдын Падышачылыгы силерден Муну көргөндө кармаш үчүн үмүт катары эмес,21 эч 
ким мындай дейт:» Мына, ал бул жерде «же» жок Кудайдын башкаруусу сенин арасында 

азыр үчүн «болуп саналат.» (Оку: Лука 17: 20-21, Moffatt) 
Иса Сакталбаган, каалоолоруна, эки жүздүү парызчылдардын сүйлөп жатканын байкаган. Иса 

Машаяк «, аларга мындай деп жооп берди», - деди Иса суроо окутуучуларын болду. Аны моюнга 

алуудан баш тартышкан. 
Алар жыйында эле? Жок! 
Иса ошондой эле жакында өткөрүлө турган жыйын жөнүндө эле айткысы келген эмес. Да, ал акыл 
же жүрөк сезимдерин жөнүндө сөз кылган. 
Ыйса өзүнүн башкаруусунун тууралуу сөз болду! Парызчылдардын жыйындын жөнүндө сурай 

эмес. Алар жакында баштала турган ар кандай New Testament жыйындын эч нерсе билген 

эмес. Алар сулуу маанайдын бир түрү жөнүндө сураган эмес. 
Кудайдын Падышалыгы ЧИРКӨӨ ойдо болсо - Кудайдын Падышалыгы парызчылдардын «ичинде» 

эле - парызчылдардын ичинде ЧИРКӨӨ эле? Албетте, жок! 
Мындай жыйынтык, ал эмес, тескерисинче, күлкүлүү болот? Кээ бир протестант котормолорунда 

силерге ичинде «Кудайдын Падышалыгы» деп Лука 17:21 бөлүгүн которуп, ал эми силерге 
Кудайдын Падышачылыгы арасында «(кимдин / Китеп), атүгүл католик Болумушту Иерусалим 
Ыйык Китепте туура деп которот:» Мээрим «. 
Парызчылдардын, арасында Ыйса арасында бири болгон. Азыр кыжырланган алар Кудайдын 

Падышалыгы чыдамсыздык менен карап ойлоду. Бирок алар түшүнүшкөн эмес. Иса (да, кээ бир 



чиркөө азыр ыйман) ойлошсо керек эле, жүйүттөргө гана жергиликтүү, же чектелген Падышалыгы 

болушу мүмкүн эмес деп түшүндүрдү. Кудайдын Падышалыгы адамдар белгилөө же көрүп, 

мындай деди: «Бул жерде, ал эмес», деп айта алган жөн эле көп адамдардын жана көзгө 

падышалыктардын бири болмок эмес; же «деген жерде Падышалык болуп турат.» 
Ыйса Өзү, Ал ачык эле Пилатка (: 36-37 Жакан 18) айткандай, ошол Падышалыктын Падышасы 

болуп төрөлгөн. Ыйык Китепти өз ара шарттары «падыша» жана «падышачылыкты» колдонот (: 

17-18,23 мисалы, Даниел 7) деп түшүнүү. Парызчылдардын жанында турган Кудайдын 

келечектеги Падышалыгынын Падышасы болсо, анда ошол жерде эле. Бирок алар өз падышасына 

(Жакан 19:21) Аны тааныган жок. Ал кайтып келгенде, бул дүйнө Аны (Аян 19:19) четке кагат. 
Иса, Лука 17-жылы төмөнкү аяттар менен барып, анын экинчи келе сүрөттөө үчүн, Кудайдын 
Падышалыгы бүт жер (бул бөлүмдө үчүн келбегендигин күлбөйт менен уланып) бийлик саналат: 

22 Ал өзүнүн шакирттерине: «Силер бекер эле узак мөөнөттүү жана узак Адам Уулу да, бир 

күн үчүн турган күндөр да келет, деп айтты. 23 Ошондо мындай де:» Мына, ал эмес, кара! 

« «Ал бул жерде, кара!» Ал эми сыртка чыгып, же алардын артынан чуркап эмес, 24 башка 

асман бир тараптан бир четинен чагылган түшкөн сыяктуу, Адам Уулу да өзү келген күнү 
ошондой болот. 25 Бирок ал адегенде көп азап чегип жана тарабынан четке кагылышы 
керек ушул муун (Лука 17: 22-25, Moffatt). 

Иса чагылган четине айтылган эле, Матай 24: 27-31, бүт дүйнөгө өкүмдарлык келе Анын экинчи 

сүрөттөгөн. Ыйса Өзүнүн элин Ал кайтып келгенде, Аны көрө албай калат деп айткан 

жок. Адамдар өздөрүнүн Падышасы катары Аны тааныган жок жана Ага (Аян 19:19) каршы 

күрөшөбүз! Көп Иса Машаяктын душманы болуп калышат. 
Иса алардын эки жүздүүлүк Падышалыгында анткени болуу үчүн шашып бара жаткан эмес, 
Кудайдын Падышалыгы деген башка ошол парызчылдардын-Ыйса аларга бар экенин айткан эмес 

(Матай 23: 13-14). Да, Ыйсанын Нукура Чиркөөсү Падышалык болорун айткан эле. 
Кудайдын Падышалыгы бир адамдар бир күн ENTER алат - адил адамдар тирилгенде 

болуп! Ошентсе да, Ыбрайым жана башка уруу жок, бирок (кара: 11: 13-40) эмес. 
Шакирттер Кудайдын Падышалыгы жеке алардын ичинде болгон эмес, ал эми Лука 17:21 кийин 
кийинки, ошондой эле пайда болгон деп, билип турат: 

11 Бул сөздөрдү укканда, Ыйса Кудайдын Падышалыгы деп ойлоп, анткени ал Иерусалимге 
жакындап калган эле, дагы бир ибаратты айтып берди жана дароо эле (Лука 19:11) 
көрүнөт. 

Падышалыгы келечекте ачык эле 
Падышачылыгы жакын болсо, анда кандай болот? Бул суроого чечүүнүн бир бөлүгү катары, Ыйса 

пайгамбарлык окуяларды санап өткөн (Оку: Лука 21: 8-28), анан үйрөткөн: 
29 Анжир дарагын карап, жана бардык бак-дарактарды. 30 Жалбырактары жатканда, ушул 

окуялардын көрүп, силер да көрүп, силер үчүн жай мезгили келерине аз калганын 
билишет. 31 Ошондуктан сен, Кудайдын Падышачылыгы экенин билебиз жакын (Оку: 
Лука 21: 29-31). 

Падышачылыгы качан келе тургандыгын, Ыйса Өзүнүн элин билүү пайгамбарлык окуяларды 

келген. Ыйса башка өз элин көрүп жана пайгамбарлык окуяларга кулак айткан (Лука 21:36; Марк 



13: 33-37). Ыйсанын сөздөрүнө карабастан, көп арзандатуу пайгамбарлык-байланыштуу дүйнөлүк 

окуяларды карап. 
ЛУКА жазган Жакшы Кабар 22 & 23-жылы, Ыйса кайрадан Кудайдын Падышалыгы Ал окутуп 
жатканда, келечекте аткарыла турган бир нерсе бар экенин көрсөттү: 

15 «Азап чегеримдин алдында силер менен ушул пасах тамагын жегенди жалындуу каалоо 

каалаган элем + 16 Силерге айтып коёюн, Мен мындан ары Кудайдын Падышалыгында 
бардыгы аткарылганга чейин пасах тамагын жебеши болот». 17 Анан Ал чөйчөктү колуна 
алып, аларга: «муну алып, өз ара бөлүшүп ичкиле; 18 силерге айтып коёюн, Мен Кудайдын 
Падышачылыгы келгенге чейин, шарап ичпейм жок болот», Кудайга ыраазычылык 
билдирди да, мындай деди: берген (Лука 22: 15-18). 
39 Ал эми Аны Кудайга акарат келтирип, ал менен бирге айкаш жыгачка кадалган ошол 

кылмышкерлердин бири, ал: «Эгерде Сен Машайак болсо, сен куткара да, бизди да 
куткар!» Деди. 40 Ал эми анын шериги аны тыйды да, ал ага мындай деди: «Сен да сен эмес 

Кудайдан коркуп? Сен да аны менен айыптоо бар эле. 41 Ошентип, биз адилеттүү, биз 

татыктуу, анткени биз кылган иштерибизге жараша тиешебизди алабыз, бирок, эч кандай 
жамандык бул бири тарабынан жасалып жатат. «42 Ошондо Ыйса мындай деди:» менин да 
Раббим, силердин Падышалыгына келгенде, мени эстей көр «, 43 Бирок Иса ага мындай 
деди:» силерге чындыкты айтып коёюн, мен бүгүн силерге деп сен мени менен Бейиште 
болот деп «(Лк. 23:. 39-43, арамей тилинде Plain англис ) 

Кудайдын Падышалыгы көп өтпөй Иса Марк да же курман болуп, ЛУКА жазган Жакшы Кабар бизге 
да келген жок: 

43 Анткени Кудайдын Падышачылыгы үчүн, келе жаткан жана кайраттуулук менен күтүп 

жүргөн ариматаялык, көрүнүктүү мүчөсү, Жусуп ... (Марк 15:43). 
51 Ал ариматаялык, жүйүттөрдүн шаардын өзү да, Кудайдын Падышачылыгын күтүп 
жүргөн (Лука 23:51) болгон. 

Ал бир жолу Кудайдын Падышалыгына Жакан жазуулардын катары төрөлө турган тирилгенден 
кийин экенин байкап: 

Карыган 3 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Чындыкты, бир кайрадан төрөлбөсө, 

силерге айтып коёюн, Кудайдын Падышалыгын көрбөйт». 4 Никедим Андан: «Карыган 
киши кантип кайра төрөлсүн болот? ?-ким суудан жана Рухтан төрөлбөсө, ал айтып коёюн, 
Мен силерге айтып коёюн: «Ыйса ага мындай деп жооп берди: 5» экинчи жолу энесинин 
курсагына жана төрөлгөн кире албайт, ал Кудайдын (Жакан 3 падышачылыгына кире 
албайт: 3 -5). 

Ыйса тирилгенден кийин, ал кайрадан Кудайдын Падышалыгы жөнүндө окуткан деп эсептейбиз: 
3 Ошондой эле ал көп азап кийин тирүү Өзүн тапшырды 
каталык далилдер, кырк күн, Кудай берген (Элчилер 1: 3) Падышачылыгы жөнүндө айтып 
аларга карата көрүп жаткан. 

Ыйсанын берген биринчи жана акыркы молдокелер Кудайдын Падышалыгы жөнүндө 

болгон! Иса Машаяк Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айтуу үчүн катары келди. 
Ошондой эле Иса Элчи Жакан жер бетинде боло турган Кудайдын жылдык Падышалыгы тууралуу 

жазуу бар эле. Ал ЖАКАН жазган Жакшы Кабар эмнелерди жаздырганын байкап: 



4 мен жырткычты же анын сөлөкөтүнө сыйынышкан эмес +, Кудай, Ыйса алардын 

күбөлөндүрүү катары өлүм жазасына тартылган адамдар жана сөзү үчүн жанын көрүп, 

чекесине же колуна анын белги койдурушкан эмес +. Алар тирилип, Машайак менен бир 

мин жыл (Аян 20: 4) менен болду. 
Ыйсанын алгачкы жолдоочулары Кудайдын жылдык Падышалыктын жердеги жана Ыйык Китепте 
дүйнө (кара: Аян 5:10, 11:15) өкмөттөрдү ордуна келет деп окуткан. 
Эмне үчүн, Кудайдын Падышалыгы үчүн абдан маанилүү болсо, көпчүлүгү ал жөнүндө абдан көп 
уккан жок беле? 
Жарым-жартылай, анткени Ыйса аны жашыруун сыр деп атады: 

11 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Силерге Кудайдын Падышачылыгынын жашыруун 

сырларын таанып билүү мүмкүнчүлүгү берилди, ал эми сырттагыларга үчүн, бардык нерсе 
элгү-(Марк 4:11) келет. 

Бүгүнкү күндө да Кудайдын чыныгы Падышалык көпчүлүк үчүн купуя сыр эмес. 
Ыйса Падышалык жөнүндөгү жакшы кабарды күбөлөндүрүү катары таратылат, ошондон кийин 
дүйнөнүн акыры кийин дүйнөнүн акыры (жашы) (жакында) келе тургандыгын билдирди, ошондой 
эле, карап көрөлү: 

14 Асман Падышачылыгы жөнүндөгү бул Жакшы, бардык элдерге күбөлөндүрүү катары бүт 

дүйнөгө катары таратылат, ошондон кийин дүйнөнүн акыры (Матай 24:14) келет. 
Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды * жарыялап маанилүү болуп саналат жана 

бул акыр заман боюнча аткарылышы керек. Ал саясий лидерлер үйрөтүп эмне карабастан, 
гуманитардык маселелерди тамырынан чыныгы үмүт берет, ал «жакшы кабар» болуп 
эсептелет. 
Ыйсанын сөздөрүн эске алсак, анда Ыйсанын чыныгы жолдоочуларынын чиркөө азыр 

Падышалык жөнүндөгү бул Жакшы Кабарды жар керек ачык-айкын болушу керек. Бул 

чиркөөнүн өзүнүн жогорку приоритеттүү болушу керек. Ал эми туура, бул эмне үчүн, бир нече 

тилдерде пайдалануу керек. 
Бул Кудайдын үзгүлтүксүз Чиркөө кылганга аракет кылат. Жана бул китепче тилдерде көптөгөн 

тилине которулган жатат. 
Ыйса Өз жолун кабыл алмак эмес көпчүлүк үйрөткөн: 

Өмүргө алып баруучу дарбаза менен кенен жол өлүмгө алып баруучу жол да, ал аркылуу 
барып жүргөндөрдүн көбү 14 Ал эми тар дарбаза жана татаал жол бар болгондуктан бар 
үчүн, жана. 13 «Тар дарбаза аркылуу киргиле ал дарбазаны тапкандар аз болуп саналат 
(Матай 7: 13-14). 

Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды өмүргө алып барат! 
Ал көпчүлүк ырастаган жолдоочулары бул Ыйык Китеп чынында эмнеге окутарын экенин 
Машайактын басым Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабар экенин түшүнүккө, динге 
теологдор жана тарыхчылар көп да түшүнө этибарга албай калат көрүнөт да белгилей кетүү 
кызыктуу болушу мүмкүн. 
Бирок, Ыйса Өзүн Кудайдын Падышалыгы (: 2,60 Лука 9) Жакшы окутуу үчүн шакирттерине 
күтүлүүдө. 



Келечектеги падышалык Кудайдын мыйзамдарынын негизинде болот, анткени, ал тынчтык жана 
гүлдөп-өсүп, ушул курактагы адамдар мыйзамдарга баш ийүүгө, чыныгы тынчтык алып келет 
(Забур 119: 165; 2:15 КАТЫ) алып келет. 
Асман Падышачылыгы жөнүндөгү бул Жакшы Кабар Эски Келишимдик аяттарда белгилүү болгон. 
3. Падышалык Байыркы Келишимдеги белгилүү болгонбу? 

Ыйсанын алгачкы жана акыркы жазылган насаатында Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы 
кабарды * жарыялап катышкан (Марк 1: 14-15; Элчилер 1: 3). 
Кудайдын Падышачылыгы үчүн биз азыр Байыркы Келишим деп атап, алардын аяттарда, айтылган 
эле Ыйсанын убагында жүйүттөр нерсени билиши керек нерсе. 

Даниел Падышалыгы жөнүндө эмнелерге окуткан? 
Даниел пайгамбар мындай деп жазган: 

40 Төртүнчү падышалык + талкалап бүлүндүрүүчү темирдей жана бардыгын талкалап, 

жүйөсү бар, темирдей катуу болот; , ушул падышалыктардын баарын талкалайт, 

бүлүндүрөт + 41 Сиз бут кетмендери менен манжалардын жарым, ал эми жарым-жартылай 
карапачынын чопосунан, жарым-жартылай темирден, ал падышалыкта биримдик болбойт 

бүлүндүрүүчү темирдей болуп. бирок темир күч сен темир чопо менен аралашкан көрүп, 

аны да ошондой болот +. 42 Манжалары жарым-жартылай темирден, жарым-жартылай 
чоподон эле эле, ал падышалык жарым-жартылай бекем, жарым-жартылай морт 
болот. 43 сиз чопо менен аралашкан темирди көрүп тургандай, алардын адам тукуму менен 

аралашат, бирок бирикпейт; ., бирок алар жөн гана темир чопо 44 Ал эми ушул 

падышалардын убагында асмандагы Кудай менен аралашпагандай эле, алар бири-бири 

менен бирикпейт эч качан кыйратылбай турган + Падышалыкты орнотот +; Ал Падышалык 

бир да элге өткөрүлүп берилбейт + аны талкалап ушул падышалыктардын баарын 

талкалайт +, жок кылат, өзү болсо түбөлүк турат + (Даниел 2: 40-44). 
18 Бирок Бардыгынан Жогору Тургандын ыйыктары да, кылымдан кылымга, түбөлүктөн 

түбөлүккө падышачылык, ал кылымдан кылымга падышалыкка ээ болушат «. (Даниел 

7:18). 
21 «Мен карап, ошол мүйүз ыйыктар менен согушуп, аларга каршы өкүм сүрүп, Күндөрү 
Байыркы 22 келип, сот иши Бардыгынан Жогору Тургандын ыйыктарына пайдасына 
жасалган, жана убактысы келип падышачылыкты ыйыктар ээ болгон (Даниел 7: 21-22). 

Даниел, биз убакыт Кудайдын Падышалыгы бул дүйнөдөгү бардык падышачылыктарды кыйратат 

качан келип, түбөлүккө калат. Биз ошондой эле олуялар бул падышалыкты кабыл алып, алардын 

бир бөлүгү бар экенин билүүгө болот. 
Даниелдин пайгамбарлыктардын көбү бөлүгү 21-кылымда биздин күндөрдө болуп саналат. 
Келишимдеги кээ бир аяттарды байкап: 

12 «Сен көргөн он мүйүз падышалыкты ала элек он падышаны билдирет, бирок алар 

жырткыч менен бирге бир саатка бийликке ээ болуу. 13 Бул бир акыл бар, алар жырткычка 
өздөрүнүн күчү менен бийлигин берет . 14 алар Козу + менен согушушат, ал эми Козу Ал 
мырзалардын Мырзасы, падышалардын Падышасы Жахаба, анткени аларды арылууга 



болот жана Аны менен бирге жүргөндөр, деп тандалгандар жана ишенимдүүлөр «. (Аян 

17: 12-14) 
Ошондуктан, биз Библиядан да бир аягы убакыт жердеги падышалыгы он бөлүктөрү менен жана 
ошол жерде болот +, Кудай аны жок кылып, анын падышачылыгын бекемдейм деген пикирдебиз 
көрөбүз. 

Ышая Падышалыгы жөнүндө эмнелерге окуткан? 
Кудай Падышачылыгынын биринчи бөлүгү жөнүндө жазган Ышая, жылдыкка деп аталган мын 
жылдык башкаруусунун, ушундай жол менен: 

1 Жышайдын бүчүр таяк, баары бир анын тамырынан чыккан өсүп чыгат да 

бар. 2 Жахабанын руху, Ага эс алат, даанышмандык жана акылмандык руху, ой Руху жана 
күч Ыйык Рухту билим жана Раб коркуусу. 
3 Анын эрки Жахабадан коркушкандыктан, Ал Өзүнүн көзү менен көргөнү боюнча 
соттобойт, өзүнүн кулагы менен укканы боюнча чечим кабыл алат; 4 
Ал алсыздарды адилеттик менен соттойт, жерде азап чеккендердин ишин акыйкаттык 

менен чечим кабыл алат; Анын оозунан чыккан таяк менен урат +, ыймансыздар Анын 

оозунан чыккан дем менен ал өлтүрөт +. 5 Ал адилдик белине кур болот, Анын белинен 
менен, ишенимдүүлүк берет. 
6 «Карышкыр козу менен бирге жашайт, илбирс улак менен бирге жатат, Музоо, жаш 

арстан, өгүз бирге; Анан алардын баарын жаш бала жетелейт 7 Уй ургаачы аюу менен 
белгиленет. Алардын балдары да бирге жатышат, ал эми арстан букадай болуп саман жейт 
+ 8 эмчектеги бала чекир көз тешиги менен ойнойт, эмчектен чыккан бала уулуу жыландын 
ийинине колун коюп 9 Алардын баары зыян жок эмес.. Менин ыйык тоо, жер Кудайдын 
билимине толот суу чараны камтыйт эле. 
10 «Ошол күнү мындай болот: элдер үчүн желеги катары турат Жышайдын тамыры болот. 

Элдер, Аны издеп, анын турак жайы сонун болот» (Ышайа 11: 1-10) 
Себеби Мен Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү биринчи бөлүгүндө же биринчи баскычы 
катары бул айтылган, бул физикалык боло турган убак эмес экенин болот (ыйык шаар, New 

Jerusalem асмандан түшүп келгенде чейин бир жолу, Аян 21) бир мин жыл созулат. Ышая, ал 

менен бирге бул баскычтагы физикалык жагынан тастыктады: 
11 Жахаба ошол эле күнү, Ашур жана Мисир From Анын, калган элдин калдыгын, калыбына 
келтирүү үчүн экинчи жолу колун коюп +, Патросто +, Куштан From, Эйлам жана Шынар 
From, From Хамат менен келет аралдарда. 
12 Ал элдерге туу коём, Ысрайылдын куулуп кеткендерин чогултат, Жүйүттүн төгөрөктүн 

төрт бурчунан чачырап чогулушат. Ошондой эле Эпрайымдын көз артуусу кетет 13,Жүйүткө 

каршы кастык кылгандар болуп саналат кесип алып; Эпрайым Жүйүткө көз артпай калат, 

Жүйүт да Эпрайымга 14 Алар батышты көздөй, пелиштиликтердин ийнине ылдый учуп кетет 

кысымга тийиш эмес. , Чыгыштын уулдарын биргелеше талап-тоношот тийиш; Алар Эдом 

менен Маапка боюнча кол коюп, Амон уулдары алардын кол астына өтөт 15 Жахаба кууп 

Мисир көлүнүн тилди жок кылат +. Анын күчтүү шамал менен ал дарыяга муштумун 

көрсөтүп жатат, ал эми жети сокку уруп, ал эми киши кургак-бут аркы өйүзүнө кылам 



+. 16 Ал Ассирияга келип калат калдыгы үчүн чоң жол болот, катары Ысрайыл Мисир 

жеринен чыккан күнү эле. (Оку: Ышая 11: 11-16) 
Ышая да ыйык рухтун жетеги менен: 

2 Азыр ал тоолор Жахабанын үйү турган тоо чокусунда белгиленет Бул акыркы күндөрү 

өтүп, ал келип, адырлардан жогору көтөрүлөт; Жана ага бүт элдер агылып келишет 3 Көп 

адамдар келип, мындай дейт: «Жүр, Жахабанын тоосуна, Жакыптын Кудайынын үйүнө коё 

берет. . Ал бизге өзүнүн жолдорун +, ошондо биз Анын жолдору менен жүрүшөт«Анткени 

Сиондон мыйзам чыгат +, Иерусалимдеги Жахабанын сөзүн үйрөтүп 4 Ал элдер арасында 

сот жүргүзүп +, көп уруулардын айыбын ашкере кылат. Алар багбандын бычагын жасашат 

+ Кылычтарын соко кылып, найзаларын уруп алат. Бир эл бир элге кылыч көтөрбөйт, 

ошондон кийин согушууга үйрөнүшпөйт тийиш ... 11 Адамдын менменсинген көздөрү жер 
карайт, текебер адам болуп саналат таазим кылып, ошол күнү Жахаба гана жогору 

турат. (Ышайа 2: 2-4,11) 
Ошентип, ал жерде тынчтык утопиялык убакыт болот. Акыр-аягы, бул Ыйса чечими менен 

түбөлүккө болот +. Ар кайсы аяттардын негизинде (Забур 90: 4; 92: 1; Ышайа 2:11; Ошуя 6: 2), 

жүйүттөрдүн Талмудунда бул 1000 жылга созулат айтылат (Бабыл Тоораттын: Tractate 
Синедриондун Folio 97a). 
Ышайа мындай сөздөрдү жаздырган: 

6 Анткени бизге наристе төрөлдү, Бизге Уулу берилет; Бийлик кылуу Анын ийнинде 

болот. Анын ийнинде, Ага: Кереметүү, Сооротуучу, Күчтүү Кудай, Түбөлүктүн Атасы, 

Тынчтыктын Төрөсү деген ат коюлат. 7 Анын бийлиги жана тынчтык чексиз өсөт болот, 
Дөөттүн тагында жана анын падышачылыгында Анын, аны буйрук жана түзүү да, түбөлүк 

да, ошол убакта сот жана сот адилеттигин From менен. Бул асман аскерлеринин Кудайы 

Жахабанын ынтасы ишке ашырат. (Ышайа 9: 6-7) 
Исаия Ыйса келип, өкмөт менен падышалыгын бекемдейм деп айткан билдирилгени. Машайак 

деп аталган көптөгөн адамдар бул үзүндүнү үзүндү, ал эми өзгөчө декабрда жыл сайын, алар 

Ыйсанын төрөлүшү керек эле деп да пайгамбарлык кылып жатат деген көз жумуп жакын. Ыйык 

Китепте Кудайдын Падышалыгы үстөмдүк мыйзам менен өкмөт бар экенин көрсөтүп, Ыйса аны 

болот деп. Ышая, Даниел, жана башкалар да пайгамбарчылык кыла башташты. 
Кудайдын мыйзамдары сүйүү (Матай 22: 37-40; Жакан 15:10) жолу жана Кудайдын Падышалыгы 

ошол мыйзамдардын негизинде башкарып калат. Демек, дүйнөдө канча, аны карап чыгуу да, 

Кудайдын Падышалыгы, сүйүүгө негизделет. 
Забур жана More 
Ал Кудай келе жаткан Падышачылыгы жөнүндө ыйык рухтун жетеги менен ошол эле Даниел жана 
Ышайа эмес. 

Жезекиел Ысрайыл урууларынын (гана жүйүттөр эмес) ошол улуу алааматтын убагында 

чачырап кеткен жылдык падышалыгынын чогулуп турганын ыйык рухтун жетеги менен: 
17 Ошондуктан ага мындай деп айт: «Жахаба мындай дейт:» Мен силерди элдердин 

арасынан чогултам, сен чачырап кеткен өлкөлөрдөн чогултам, ошондо Мен силерге 



Ысрайыл жерин берем «. 18 Ошентип, алар ошол жакка барам, алар ал жерден чыгып, 

анын бардык жийиркеничтерин, анын бардык жийиркеничтүү иштерин алып 

келет.19 Ошондо Мен аларга бир жүрөк берем, алардын ичине жаңы рух салам, алардын 

денесинен таш жүрөгүн алып, аларга бир жүрөк берем + эт, 20 алар Менин 

мыйзамдарым менен жүрүшөт, Менин буйруктарымды сактагыдай жана аткаргыдай 

мүмкүн; Алар Менин элим болушат, Мен болсо алардын Кудайы болом. 21 Ал эми 

кимдин жүрөгү өзүнүн жийиркеничтерине жана жийиркеничтүү каалоосун ээрчип үчүн, 

мен өз баштарына өздөрүнүн жолуна жараша болот « 
Жахаба Кудай мындай дейт. (Жезекиел 11: 17-21) 

Ысрайыл урууларынын тукуму мындан ары туш-тушка чачырап кетет, ал эми Кудайдын 
мыйзамдарын баш ийүү жана арам нерселерди (Лебилер 11; Мыйзам 14) жеп калат. 
Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө Забур төмөнкү байкап: 

27 Дүйнөнүн бардык эстеп жана Жахабага кайрылам, Бардык элдердин уруулары сага 

таазим кылышат. 28 Падышалык Жахабага таандык болот +, Ал элдерди башкарат +.(Забур 
22: 27-28) 
6 тактысы, оо, Кудай, кылымдан кылымга, түбөлүктөн түбөлүккө турат +, Адилеттик таягы 

Сенин падышачылык таягы. (Забур 45: 6) 
10 Бардык иштери Сага алкыш алат, оо, Жахаба, сенин ыйыктар силерге батасын 

берет. 11 Алар Сенин падышачылык атак-айт, ал эми Сиздин бийлик талкуулоо, 12 Анын 
күчтүү актылар адам баласына белгилүү кылыш үчүн, Анын падышалыгы зор 
улуулук. 13 Сенин падышачылыгы түбөлүк болгон, ал эми Сиздин бийлик муундан 

муунга. (Оку: Забур 145: 10-13) 

Байыркы Келишимдеги ар кандай жазуучулардын, ошондой эле Падышалык жөнүндөгү 

аспектилери жөнүндө жазган (мисалы, Жезекиел 20:33; Обадия 21; Михей 4: 7). 
Демек, Иса Машаяк Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды окута баштаганда, 

анын дароо угуучулар негизги түшүнүк менен бир аз эле. 
4. Элчилер Падышалыктын Инжилди үйрөтөт беле? 

Жакшы Кабардагы сыяктуу көптөгөн иш Ыйсанын адам жөнүндө гана жакшы кабар, ал эми 

чындык Ыйсанын алгачкы жолдоочулары Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды 

үйрөткөн эмес. Иса алып келген кабар болуп саналат. 
Элчи Пабыл Кудайдын Падышалыгы жөнүндө эмнелерге окуткан? 
Элчи Пабыл Кудай менен Ыйса Машайактын Падышалыгы жөнүндө мындай деп жазган: 

8 Пабыл синагогага кирип, кайраттуулук менен, үч ай сөз сүйлөп +, Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндө айта турган болсом көндүргөн (Элчилер 19: 8). 



25 Чынында эле, азыр баарын, алардын арасында мен Кудай (Элчилер 20:25) Падышалыгы 
жөнүндө кабар айтып кеткен жакшы билишет. 
23 Ошентип, алар бир күндү белгилешип алып жатканда, көп эртеден кечке чейин, 

Мусанын мыйзамында жана пайгамбарлардын китептеринде Иса жөнүндө ишенимдүү 
далилдерди келтирди, Пабыл жашап, кимге ал келип, Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө 

күбөлөндүрүп, ага келишти. ... 31 Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айтып, 

Мырзабыз Иса Машаяк бардык ишеним менен тиешелүү нерсени окутуп, ага тыюу салган 

эч ким жок (Элчилер 28: 23,31). 
Элчи Пабыл да, өз-өзүнчө, ал Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айткан Ыйса жөнүндө окутуп 
жатканда, Кудайдын Падышалыгы, Иса жөнүндө (Анын негизги бөлүгү болсо да) эмес экенин 
байкаган. 
Элчи Пабыл да аны Кудайдын Жакшы Кабарын деп, бирок ал да Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндөгү жакшы кабар болду: 

9 ... биз силерге Кудайдын жакшы кабарын таратканбыз ... 12 Анын өзүнүн 

Падышачылыгындагы улуулугу менен бөлүшүүгө чакырган Кудайга жаккандай жашагыла 

деп жүрүшөт. (1 Тесалоникалыктарга 2: 9:12) 
Элчи Пабыл Машаяктын да (Римдиктерге 1:16) Инжилди деп атады. Исанын «жакшы кабар», Ыйса 

айткан кабар. 
Иса Машаяктын адам жөнүндө жөн гана жакшы же жөн гана жеке куткарылуу жөнүндө эмес 

экенин карап көрөлү. Элчи Пабыл Машаяктын Жакшы Иса кайтып, Кудайдын соту менен тил 
кирген мындай деди: 

6 ... Кудай силерге алаамат менен ким кыйынчылык төлөп берүүгө, 7 жана биз менен 

оронуп, силерге Мырзабыз Иса Машаяк өзүнүн кудуреттүү периштелери менен асмандан 
айкын көрүнүп турат, 8 Кудайды таанып-жок, чындыктан баш тарткандарды өч алып + 
ачылышында + берүү үчүн, жана Мырзабыз Иса Машаяк жөнүндөгү жакшы кабарга баш 
ийбегендер боюнча. 9 Алар Жахабанын алдында жана Анын кудуретинин атак түбөлүккө 
кыйратылуу менен жазаланат, 10-жылы, ошол күнү, данкталуучу келгенде анткени силер 
биздин күбөлөндүрүүбүздү болгон (: 6-10: 2 Тесалоникалыктар 1) ишенип, анын ыйыктары 
жана ыйман баары арасында урматташ керек. 

New Testament Падышалыгы биз азыр аны толук ээ эмес, аны төлөп алууга тийиш, бир нерсе эмес 
экенин көрсөтөт: 

28 Биз, кебелбес мүмкүн эмес бир падышачылыкты (Забур 12:28) алып жатышат. 
Биз түшүнүү жана азыр Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү бөлүгү болуп чыдамсыздык менен 
күтүп жатабыз, бирок муну толугу менен кире элек болот. 
Пабыл ал тирилгенден кийин болгон бир толук, ажалдуу адам Кудайдын Падышалыгына кире 
бербейт деп ырастады: 

50 Анын каны менен этин Кудай Падышачылыгын мурастай албайт, ошол Силерге айтарым, 

бир туугандар, да чирибестикти мурастай 51 Мына, Мен силерге бир табышмак айтайын. 

Биз бардык уйку жок, ал эми акыркы сурнай тартылганда баары, көз ачып-жумгуча, бир 

көз ирмем ичинде 52 changed- болуп саналат. Сурнай тартылганда, өлгөндөр чирибес болуп 

тирилишет да, биз (1 Корунттуктарга 15: 50-52) өзгөртүлүшү мүмкүн. 



1 Ошондуктан мен силерди Кудайдын алдында буйрук жана Мырзабыз Иса Машаяктын, 

тирүү жана Ачык көрүнгөндө + жана Падышалыгына (2 Тиметей 4: 1) өлгөн соттойт. 
Пабыл экенин айткан жок, бирок Ыйса Кудайдын Падышалыкты Атасына куткарып каларына: 

20 Бирок, чындыгында, Машаяк өлүп, кайра тирилди, жана да өлгөндөрдүн Адам аркылуу 
тирилишет уйкусуна кеткендердин арасынан биринчи түшүм катары тирилген. 21Адам 
менен тартып, өлүм келди. 22 Адам атанын айынан баары өлүштү, ал болуп калды Машаяк 
аркылуу баары өмүр алышат + 23 Бирок ар бири өз кезеги менен:. биринчи Машаяк, андан 
кийин, Машайак келгенде, анын жүргөндөр 24 Анан Ал бир салса, ал Кудай Атабыз 
падышалыгын жеткирет да, жок болот. бардык эреже жок жана ар кандай бийлик менен, 

күч. 25 Анткени Ал Өзүнүн бут алдына жыкканга чейин бийлик жүргүзүүгө тийиш. (Оку: 1 

Корунттуктар 15: 20-25). 
Элчи Пабыл да, адил эмес (осуят Долуланган) Кудайдын Падышалыгын мурастабай турганын 
үйрөткөн: 

9 Же адил эмес адамдардын Кудайдын Падышалыгын мурастабай турганын билген жок 

беле? Эмне алдоого мүмкүн эмес. Ойноштук кылуучулар да, бутка табынуучулар да, нике 

бузуучулар да, аял жандуулар да, да, бузулгандар, 10 уурулар да, дүнүйөкорлор да, аракечтер 
да, башкаларга тил тийгизгендер да, талап-тоноочулар Кудай (: 9-10 1 Корунттуктар 6) 
Падышалыгын мурастабайт +. 
19 Күнөөгө баткан дененин иштери болсо, айкын болуп турат: ойноштук, бузуктук, ыпыластык, 

дүнүйөкордук, 20 бурканга табынуучулук, спиритизмге аралашуу, жек көрүү, уруш-талаш, 
кызганыч, каар төгүлө турган тутануусу, өзүмчүл дымактары, араздашуу, көз 
караштар, 21 ичи тарлык, киши өлтүрүү, аракечтик, жосунсуз той-тамашалар жана башка 

ушу сыяктуу; алардын ичинен мен муну силерге алдын ала айтып коёюн, мен да мурда 

айткандай, ушундай иштерди кылып жүргөндөр + Кудайдын Падышалыгын мурастабай 
турганын (Галатиялыктар 5: 19-21). 
5 силер бул үчүн, бузуктук кылып, таза эмес киши да, бурканга табынуучу, дүнүйөкор, 

башкача айтканда, кандайдыр бир мураска ээ 
Машайактын жана Кудайдын падышалыгы (Аян 5: 5). 

Кудай стандарттар бар жана Анын Падышалыгына кире алышы үчүн, күнөө тобо талап кылат. Элчи 

Пабыл бир нече деп айткан эмес, деп эскертти: 
6 Мен сенин дагы эмес, башка Жакшы Кабарды жарыяласа, 7, Машайактын ырайымы 

менен чакырып Ага ушунчалык тез баш тартып жатат деп суктануу; бирок кээ бир адамдар 

убара сага жана Машайактын Жакшы Кабарын бурмалоону каалаган жок. 8 Бирок бизби же 
асмандан келген периште болобу, биз силерге кабар эмне сен үчүн башка кабарды жакшы 
кабар болсо да, ал каргышка калсын +. 9 Биз мурун айтып кеткенимдей, ким алган 
караганда сизге башка Жакшы Кабарды жарыяласа, анда мен азыр да кайталаймын, ал 

каргышка калсын. (Оку: Галатиялыктар 1: 6-9) 
3 Бирок Мен силердин Машайак жолундагы жөнөкөйлүктөн жана тазалыктан четтетип, 

мүмкүн, ошондуктан, Обо энени жылан өзүнүн куулугу менен алдап кеткендей эле, 
болбосо. 4 келгенде, ал башка Исаны жарыяласа, анда биз кабар эмес, же сиз алган болсо, 
корккула силер алгандан башка рухту, силер кабыл алгандан башка жакшы Кабар - сиз, 

ошондой эле аны менен бирге болушу мүмкүн! (2 Корунттуктарга 11: 3-4) 



«Башка» жана «ар түрдүү», чынында, жалган, Жакшы кандай болгон? 
Жалган жакшы ар кандай бөлүктөрдөн турат. 
Жалпысынан алганда, жалган Жакшы Кудай (: 21-23 кара: Матай 7) билип коюп, сен Кудай менен, 
чынында, Анын жолунан, чыныгы жашоого аракет баш да жок деп саналат.Өзүмчүлдүк 
багытталган керек кылат. 
Жылан Обо дээрлик 6000 жыл мурун жалган жакшы кабар үчүн түшүп келдик (Башталыш 3) учун 
адамдар, алар Кудайдан да жакшы билебиз жана өздөрү үчүн жакшы жана жаман чечим керек 

деп ойлоп келгенбиз. Ооба, Ыйса келип, кийин, Анын ысымы көп учурда ар кандай жалган 

тиркелген инжилдер жана бул уланып келатат жана акыркы Дажжалды мезгилде да улантыла 
берет дейт. 
Азыр кайра Элчи Пабылдын убагында, жалган Жакшы олуттуу чындык менен жалгандын бир 

кеменгер / Mystic микс болчу. Көсөмдөр, негизинен, атайын билим куткаруучу, анын ичинде 

рухий түшүнүккө, жетүү үчүн эмне кылуу керек эле деп ишенишкен. Көсөмдөр эмне дене кылган 

эч кандай кесепети болгон жана алар жетинчи күн ишемби күн сыяктуу маселелер боюнча 

Кудайга тил алуу каршы келет деп эсептешет болчу. Ушундай жалган лидери Элчи Петир (: 18-21-

чорудулга 8) тарабынан эскертилген Симон Magus эле. 

Бирок ал Easy эмес, 
New Testament Кудайдын Падышачылыгы үйрөткөн экенин көрсөтөт: 

5 Ошондо арабанын Самария шаарына келип, анын тургундарына Машайак тууралуу 

Жакшы Кабар таратты. ... 12 Ал Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айтуу менен 

арабанын ишенип ... (Элчилер 8: 5:12). 
Бирок Иса пайгамбардан, элчи Пабылдан жана шакирттери ал Кудайдын Падышалыгына кирүү 
үчүн жеңил эмес экенин үйрөткөн: 

24 Ыйса анын абдан капа болуп жатканын көрүп, Ал үчүн караганда, ийненин көзүнөн 

төөнүн өтүүсү үчүн жардам Кудай! 25 Падышачылыгына кире Байлардын кандай кыйын 
болгондор үчүн үчүн болот «, мындай деди: бай адамдын Кудай Падышачылыгына 
кириши. « 
26 Ошондо ал мындай деди: уккандар: «Анда ким куткарыла алат?» 
27 Бирок Ал мындай деди: «Бул адамдын колунан келбейт, бирок Кудайдын колунан 

келет». (Оку: Лука 18: 24-27) 
22 «Биз көптөгөн кыйынчылыктар аркылуу керек Падышачылыгына кириши 
Кудай «(Элчилер 14:22). 
3 Биз сиздин ишеним абдан өсүп, анткени, орундуу болсо, силер, бир туугандар, дайыма 

Кудайга ыраазычылык билдирүүгө милдеттүүбүз, жана силер ар бир сүйүү, бири-бирине 
карата күч алууда, 4 биз өзүбүз Жыйындарга арасында силер менен сыймыктанабыз, 
ошондуктан Эгер сен да азап турган Кудайдын падышалыгы, татыктуу болот деп 
сабырдуулук менен чыдап, бардык кыйынчылыктарга, куугунтуктарга карабай 
ишеним, 5 Кудайдын адилет сот ачык-айкын далили болуп саналат, анткени Кудай-6, анткени 
Мырзабыз Иса Машаяк өзүнүн кудуреттүү периштелери менен асмандан келгенде адил 



нерсе Кудай менен алааматтын оор адамдар менен төлөп берүүгө, 7 жана биз менен 
кыйналып эс ким сага берем деп, (2 Тесалоникалыктарга 1: 3-7). 

Анткени кыйынчылыктарга карабастан, бир гана кээ бир учурда бул куракта деп тандалган 

болууну, аны бир бөлүгү (Матай 22: 1-14; Жакан 6:44; 6: 4-6) деп айтылат. Башкалары кийин, Ыйык 

Китеп экенин көрсөтүп турат «деп руху менен адашкандар ким түшүнүүгө келет, окууну үйрөнүшөт 
нааразы болгондор» (Ышайа 29:24) деп аталат. 

Петир Падышалыктын эмнелерди айткан? 
Элчи Петир падышачылыгы түбөлүк болгон, Кудайдын Жакшы кылдаттык менен баш ийип же сот 
боло турган жерде болушу керек экенин үйрөткөн: 

10 Ошондуктан, бир туугандар, силер ушундай кылышса, анда сиз эч нерсеге чалынбайт, 

анткени чакыруу жана шайлоо ынануу үчүн да кылдат, бир кириш мол Мырзабыз жана 
Куткаруучубуз Иса Машаяктын түбөлүк Падышалыгына эшик сага ачылат, ошондуктан 
үчүн 11 (2 Петир 1: 10-11). 
17 Анткени Кудайдын үйүнөн башталат сот үчүн келди; ал биринчи бизден башталса, анда, 

Кудайдын Жакшы Кабарына баш ийбегендердин акыры эмне болот? (1 Петир 4:17). 

Ыйык Китеп жана Падышалыктын акыркы Китептер 
Ыйык Китепте: «Кудай сүйүү экен» деп айтылат (1 Жакан 4: 8,16) жана Иса Машаяк Кудай эмес 
(Жакан 1: 1,14) Кудайдын баасынын Падышалык жөнүндөгү мыйзамдар сүйүү колдоо жана сүйүү 
Падыша болот, жек көрүү жок (кара: Аян 22: 14-15). 
Ыйык Китептин акыркы китебинде атайын Кудайдын Падышалыгы жөнүндө талкууланат. 

15 Жетинчи периште сурнайын тартканда +, асманда: катуу үндөр бар эле, мындай деди: 

«Бул дүйнөнүн үстүнөн болгон падышачылык биздин Кудайыбызга жана анын Машаягына 
+ падышалыктары болуп калды, ал кылымдан кылымга, түбөлүктөн түбөлүккө 

падышачылык кылат!» (Аян 11:15). 
Ыйсанын Падышалык падышачылык кылат! Жана Ыйык Китепте Анын наамдарынын эки 

билдирет: 
16 Анын кийиминде жана анын жамбашына бар жазылган аты-жөнү: падышалардын 
Падышасы, мырзалардын Мырзасы Падышасы (Аян 19:16). 

Ал эми Иса Машаяк бийлик бир гана? Аян бул үзүндүнү байкап: 
4 Анан мен тактыларды көрдүм, алар отуруп, сот аларга жасалган. Анан мен жырткычты 

же анын сөлөкөтүнө сыйынышкан эмес +, Кудай, Ыйса алардын күбөлөндүрүү менен да, 
сөзү менен өлүм жазасына тартылган адамдардын жандарын көрдүм, жана алардын 

чекесине же колуна анын белги койдурушкан эмес +. Алар тирилип, Машайак менен бир 

мин жыл падышачылык кылды. . . 6 бактылуу + жана ыйык Биринчи тирилүүгө катышкан 

адамдар бар болсо, ал эмес. Экинчи өлүм алардын үстүнөн бийлик кыла албайт, алар 

Кудайдын жана Машайактын ыйык кызмат кылуучулары болушат жана Аны менен бирге 
бир мин жыл падышачылык кылышат (Аян 20: 4,6). 

Ыйсанын чыныгы жолдоочулары Машайак бир минг жыл менен кошо бийлик жүргүзүү үчүн 

тириле турган! Падышалыгы түбөлүккө (Аян 11:15) созулат, анткени, ал эми жогоруда айтылган 



бул бийлик бир гана мин жыл болду. Акыркы, көбүрөөк руханий, баскычында каршы, бул мен 

үчүн биринчи этабы катары жогоруда аталган падышалыкта физикалык, жылдык, баскычында. 
Аян китебиндеги бир нече иш-чаралар саналып Кудайдын Падышалыгы жөнүндө жылдык жана 
жыйынтыктоочу этапта ортосунда болуп жаткан эле: 

7 мин жыл өткөндөн кийин, Шайтан 8 камактан бошотулат жана жердин төрт бурчундагы 
элдерди алдап алып барып, Гок менен Магок, согушка чогултуш үчүн, алардын саны болуп 

саналат Суунун кум. ... 11 Мен Анын жүзүнөн жер тартып, ага минип асман менен жер 

качты: улуу ак тактыны жана Аны көргөн. Жана аларга эч кандай орун бар эле. 12Мен 

ошондой эле бардык маркумдардын, улуу-кичүү, Кудайдын алдында турган, китептер 

ачылды көрдү. Жана өмүр китебине болгон дагы бир китеп ачылды. Өлгөндөр өз 

иштерине жараша соттолду, китептеринде жазылган нерселер. 13-деңиз өзүндөгү болгон өлгөн 
адамдарды кайрып берди, өлүм жана өлгөндөр жаткан жай да болгон өлүктөрдү кайрып 

берди. Алар соттолот, ар бири өз иштерине жараша. 14 Анан өлүм жана өлгөндөр жаткан 

жай күйүп турган көлгө ыргытылды алынган. Бул экинчи өлүм 15 өмүр китебине жазылбаган 

болсо, эч ким ал күйүп турган көлгө ыргытылды болгон (Аян 20: 7-8, 11-15).. 
Аян китеби мын жылдык башкаруусунун кийин келген бир бир этабы болуп калат деп, экинчиси 
өлгөндөн кийин турат: 

1 Мен биринчи жолу асманга үчүн, жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм жана биринчи 

жер жок болду. Ошондой эле мындан ары деңиз бар эле. 2 Мен, Жакан, асмандан ыйык 
шаарды, New Иерусалимди, асмандан, Кудайдан түшүп келаткан, колуктудай күйөөсү үчүн 
жасанган даярдалган. 3 Ошондо мен катуу үндү уктум: « мына, Кудайдын жыйын чатыры 
адамдар менен бирге, Ал алар менен жашайт, алар Анын эли болушат, Кудай Өзү алар 
Кудай алар менен болот жана боло турган 4 Кудай алардын көзүнөн бардык жашты 
аарчыйт.. болот Мындан ары өлүм болбойт, кайгы да, өкүрүк да, ыйлап +. Мурункунун 

баары өтүп кетти, анткени эч кандай оору жок болот. « (Аян 21: 1-4) 
1 Анан ал Кудайдын жана Козунун тактысынан агып чыгып, кристалл сыяктуу тунук, мага өмүр 
суусу тунук дарыясын көрсөттү. 2 Анын көчөсүнүн ортосунда, дарыянын эки тарабында да өмүр 
дарагы өсүп турган, алардын ар бир дарак ай сайын мөмө берген +, он эки жолу жемиш төрөп 
берди. Дарактын жалбырактары элдерди айыктырууга арналыптыр. 3 Ал шаарда каргышка 
калган эч нерсе болбойт, ал эми Козу Кудайдын жана тактысы болот, Ага өзүнүн кулдары 
кызмат кылышат. 4 Алар Анын жүзүн көрүп турушат, жана алардын чекесинде Анын ысымы 
жазылуу болот 5 жерде түн болбойт. Алар Жахаба Кудай аларга жарык берип, күндүн да чырак 
да, жарык керек. Алар түбөлүктөн түбөлүккө падышалык кылат. (Аян 22: 1-5) 

Мин жыл өткөндөн кийин бул бийлик, Кудайдын кызматчылары да кирет, жана түбөлүккө чейин 

бар экенин байкадык. Асманда даярдалган ыйык шаары, асман менен жерге келип, кетип 

калат. Бул Кудайдын Падышалыгынын акыркы баскычы башталышы болуп саналат. NO Оору, 

азап-убак! 
Момундар жерди мураска алышат (Матай 5: 5) жана керектүү нерсенин бардыгын берген (Аян 21: 

7). Ыйык ага болот шаарына, анын ичинде жер Кудайдын жолдору менен ишке ашырылат, 

анткени жакшыраак болот. Экенин түшүнөбүз: 
7 Анын бийлиги жана тынчтык чексиз өсөт болот (Ышайа 9: 7). 



Ооба, Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү акыркы баскыч Кудайдын өкмөткө баш ийип, бүт болуп 
баштаган, кийин ошол жерде болот. 
Бул абдан сонун убак болот: 

9 Бирок Ыйык Жазууда жазылгандай: «. Eye көргөн эмес, кулак уккан эмес, Кудай Өзүн 
сүйгөндөргө даярдап койгон адам нерсени жүрөгүнө кирген» 10 Бирок Кудай аларды 
өзүнүн руху аркылуу бизге ачып берди ( 1 Корунттуктарга 2: 9-10). 

Ал сүйүү, кубаныч, түбөлүк сооронуч, бир жолу болуп саналат. Бул фантастикалык убакыт болуп 

калат! 
Аны менен катышып келген жок? 

5. үйрөткөн New Testament тышкы булактары  
Кудайдын Падышалыгы 
Машаяктын алгачкы окутуучулары, алар Кудайдын кадимки Падышалыгы жөнүндө жакшы 

кабар жарыялаш керек деп ойлошконбу? 
Ооба. 
Жыл мурун, Түндүк Каролина академияда Барт Эрман менен берилген Дарс, ал бир нече жолу, 
туура, бүгүнкү күндө Ыйсанын жолдоочулары аталымыш айырмаланып, Иса жана анын алгачкы 

жолдоочулары Кудайдын Падышалыгы жөнүндө жарыялап, деп баса белгиледи. Dr. Эрман 

христиан жалпы түшүнүк Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн ошол таптакыр башкача да, 
Падышалык жөнүндөгү жакшы кабар, Ыйса Өзү жарыялашты жана анын жолдоочулары ишенген 
эмне экенине көптөр кошулат. Биз эле эмес, көп учурда Ыйсанын жолдоочуларына берилген деп 
макул болот элем экенин түшүнөм. 

Oldest коргойт Post-New Testament жазуу & насаат 
Падышалык Кудайдын кайсы «сакталып калган байыркы толук христиан динге чакыруу» деп 
эсептелет маанилүү бөлүгү болуп саналат (Holmes MW Байыркы Кристиан Тоодогу апостолдук 
аталар.. Грек тексттери жана англис Translations, 2-ред Бейкер Books, Grand Rapids, 2004, 102-

б.). Бул байыркы Кристиан насаат ал тууралуу мындай сөздөрдү камтыйт: 
5: 5 Ошондой эле дененин дүйнөдө биздин болуу аз жана убактылуу экенин, бир туугандар, 

билип, бирок Машайактын убадасы улуу жана кереметтүү болуп келе жаткан 
Падышачылыгы жана түбөлүк өмүр менен тынчтык. 

Жогоруда билдирүү падышалыгын азыр жок экенин, бирок, түбөлүк болот. Мындан тышкары, бул 

байыркы насааты мындай деп айтылат: 
6: 9, бул нерсе да адил адамдар өз балдарын сактап калуу үчүн, өз жарамдуу амалдардын 

жардамы менен, мүмкүнчүлүгү жок болсо, биз чөмүлтүлүү таза жана таза болуш үчүн 

сөзсүз түрдө, анда Кудайдын Падышалыгы эмне бышыктап кирүүгө бар? . Баарыбыз 

Кудайдын Падышачылыгына кириши мүмкүн экенин 11, келгиле, бири-бирибизди сүйүүгө 
Ошондуктан 6 деди:? Биз да ыйык, адил иштерди 9 ээ табылган жок болсо, же болбосо, биздин 
коргой турган биз билген болсо, 7 Демек, эмне Кудайдын көз алдында туура эмес, биз 
анын падышачылыгын кирет жана убадаларын кабыл алат «, кулак уккан эмес, эч бир көз 
көргөн эмес, көз көргөн эмес, адамдын жүрөгү ойлогон эмес.» 



12: 1 Биз, ошондуктан сүйүү жана адилдик менен Кудайдын Падышачылыгы үчүн саат саат 

күтөлү, биз Кудайдын пайда күнү эмес, билебиз, анткени. 12: 6 Ал мындай дейт: Менин Атамдын 
падышачылыгы келет. 

Жогоруда айтылган ойлордон, туура жашоо аркылуу сүйүү керек көрсөтүп, биз да Кудайдын 
Падышалыгын кирген жок экенин, ал эми Иса Машаяк кайра кайтып кийин Кудай экенин-көрүнүп 

күндөн кийин пайда болот деп. Бул Атанын падышалык жана падышалык эле Иса пайгамбар эмес. 
Бул Кудайдын чыныгы чиркөөсүнүн болушу мүмкүн деп улуу деп, кыязы, Исанын жолун жолдогон 
насааты Кудай мүмкүн экенин New Testament айтылат Кудайдын ошол эле Кудайдын 
Падышалыгын жана Кудайга үзгүлтүксүз Чиркөө Эми (аны үйрөткөн болсо, аман калуу үчүн жол 
берген деп кызыктуу, бирок грек менин чектелген билим сөзсүз арыз) үчүн менин мүмкүнчүлүгүн 
чектеп жатат. 

Экинчи Century Чиркөө Leaders жана Падышалыктын Gospel 
Ал Папий, Жакандын бир угуучу жана Рим католик олуя деп Поликарп досу менен болуп 

эсептелет, жылдык падышалык үйрөткөн башында 2-кылымда белгилей кетүү керек. .Жакан Папий 
үйрөткөн деп жазылган: 

... Машаяктын жеке башкаруусу бул жерде түзүлөт өлгөндөн кийин, анын тирилгенден 

кийин бир кылым болот. (Папий үзүндүлөр, VI. Ошондой эле .Жакан, чиркөө тарыхы, 3-

китеп, XXXIX, 12-бет) 
Папий Бул абдан көп, бир убакыт келет деп окуткан: 

Ошо сыяктуу эле, [Ал] буудайдын даны болору он 
мын кулагы, ар бир кулак он даана бар деп, ар кандай нан-айкын, таза, жакшы ундан он 

мина макул болмок эмес; жана алма, үрөн жана чөп сыяктуу өлчөмдө чыгара турган;жана 

бир гана жер өндүрүшү боюнча андан азыктанып бардык жаныбарлар, тынчтык жана өз 
ара шайкеш болуп, жана адамдын кемчиликсиз баш ийиши керек болчу «. [көрсөтмөлөрдү 
унутчаак болуп Папий менен жазуу жүзүндө ушул нерселердин, байыркы адам, төрөп 
жаткан Жаканга жана анын китептеринин төрттөн жашаган Поликарп да бир досу менен; 
беш китеп, аны менен курамында болчу ...] (Папий үзүндүлөр, IV) 

Кийинки New Testament Letter үчүн корунттуктарга мындай деп айтылат: 
42: 1-3 Элчилер Мырзабыз Иса Машаяк биз үчүн Жакшы Кабарды кабыл алынган болсо; Иса 

Машаяк Кудай жиберген. Демек, Машаяк Кудай эмес, элчилер Машаяктын болуп 

саналат. Да, ошондуктан Кудайдын эркин белгиленген тартипте болду. Бар Ошондуктан 

буйрук алган, жана толугу менен Мырзабыз Иса Машаяктын тирилиши аркылуу 
ишендирди жана Ыйык Рухка толгон сөздөр менен Кудайдын сөзү боюнча тастыкталды, 
алар Кудайдын Падышалыгы деген сүйүнчү кабар менен чыгып келет. 

Смирналык Поликарп Жакандын шакирти болгон алгачкы жолдоочуларынын лидери болгон, 

алгачкы элчилердин акыркы өлөт. Поликарп с. 120-135 AD үйрөткөн: 
Бактылуу, жакырларга, алардыкын Адилдик үчүн куугунтукталып жатат деп, Кудайдын 

Падышачылыгы ушундайлардыкы болуп саналат. (Поликарп. Улап, анын кат-БӨЛҮМ 

II.Анте-Изникте аталары тартып, 1-том, Александр Робертс & Джеймс Donaldson 
өзгөртө эле. Америкалык Edition, 1885) 



Билип, андан кийин, ал: «Кудай мазактап эмес,» биз Анын буйругуна татыктуу жүрүү керек 
жана атак ... ал алар болсо дүйнөдө болушат кумарларына арасынан жок кылынсын керек 
деп эле, анткени, «ар бир кумары жагуу бери каршы рух «жана» бузуктук кылуучулар да, 
бачабаздар да, эркектер менен жатып, Кудайдын Падышачылыгын мурасташпайт «, 

азыркы нерселер да, карама-каршы жана момунга кылгандар. (ошол эле жерде, V бөлүм) 
Келгиле, андан коркуп, ага кызмат кылгыла +, ошондо ал өзү буйрук кылгандай эле, 
бардык урмат-сый менен, бизге Жакшы кабар элчилер, ошондой эле алдын ала 

Жахабанын келе пайгамбар катары болсун. (ошол эле жерде, VI-бөлүм) 
Инжилде башкалар сыяктуу эле, Поликарп адил эмес, осуят Долуланган, адамдардын Кудайдын 
Падышалыгын мурастабай калат деп окуткан. 
Төмөнкүлөр да Поликарп үйрөтөт деп билдирилген болчу: 

Жана төмөнкү ишемби күнү, ал мындай деди: «Менин насаат, Кудайдын сүйүктүү балдары 

уккула. Мен архипастыр азыркы кезде сени өчүмдү алгыча, азыр дагы мен ... Watch 

силер жолу сен бардык decorously жана жашагыла чакырам, кайрадан силер даяр болгула 

+, жүрөгүбүздү ээлеп мүмкүн эмес болсун, жаңы осуят бирине карата бир сүйүү жөнүндө, 

анын келүү бир заматта ачыкка тез чагылган сыяктуу эле, от менен улуу сот, түбөлүк өмүр, 

анын өлбөс падышалыгы. Кудай силер менен окутуп жаткан баары силер Рухтун жетеги 

менен жазылган Ыйык Жазууну изилдеп жатканда, осуяттарын өчпөй жашай турган жай 
болот, чын жүрөктөн Ыйык Рухтун калем менен чегип, билем. «(Поликарп турмушу, 
китептин 24-JB Lightfoot, апостолдук аталар, том. 3.2, 1889, б. 488-506) 

Кудай лидери, с бир чиркөөсү болгон Сардес менен Melito. 170 AD үйрөткөн: 
Жакшы-жаңы эски берилген, чынында эле, Мыйзам боюнча, экөө тең келип, Сион жана 

Иерусалимден бирге; жана Кудайдын ырайымы менен берилген осуят, ал Анын жана даяр 

продуктунун түрү жана Уулу козу, бир адам менен кой, Кудай адам ... 
Ал эми жакшы мыйзам түшүндүрмөсү болуп калды жана анын 
аткарылып, чиркөө чындыкты сактоочулар болуп калды, ал эми ... 
Бул түбөлүк Падышачылыгына зулумдар, өлүмдөн өмүргө, жарыкка түн тартып, 

эркиндикти кулчулугунан бизди бири болуп саналат. (. Melito Homily Пасах On 7:40 аяттар, 

68 Kerux которуу.. Online Теология Journal 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Ошентип, Кудайдын Падышалыгы гана азыркы христиан же католик чиркөөсү түбөлүктүү эмес, 
бир нерсе катары таанымал болгон жана Кудайдын мыйзамын киргизилген. 
Башка орто-кеч экинчи кылымда жазуу падышалык карап адамдарды чакырат: 

Ошондуктан, сиз dissemble да артка карап эмес, даярдуулук менен Кудайдын 

Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабардын мамиле жөнүндө эч ким. (Roman Клемент. 

Сыйлыктарды, Book X, бөлүм XLV. Анте-Изникте аталары үзүндү-том 8. Александр Робертс 
& Джеймс Donaldson блогу. Америкалык Edition, 1886) 

Мындан тышкары, ал, кыязы, чыныгы жыйынга бир тарабынан жазылган эмес, ал эми орто 

кылымда жазуу Робертс & Donaldson сөз колдонот менен котормодо эрмеске 

Кайтаруучусуаттуу «Кудайдын падышалыгы жөнүндө» он төрт эсе. 



Ыйсанын чыныгы жолдоочулары да көп эле Машаяк ырастаган, экинчи кылымда Кудайдын 
Падышалыгы жөнүндө азыноолак билсе керек. 
Ал тургай, католик жана Чыгыш Orthodox олуя Ириней тирилгенден кийин, Исанын жолдоочулары 

Кудайдын Падышалыгына кирүү деп түшүнүшкөн. Ал мындай деп жазган: болжол менен б.з. эмне 

байкабай. 180 AD: 
Мисалы кылгандардын мамлекет үчүн ишенип, аларды дайыма чөмүлтүлүү Ага тарабынан 
берилген Ыйык Рухту, жашайт, анткени, ал чындык, жогорудагы ыйык, адил жана 

чыдамдуулук менен жүргөн болсо, алуучу тарабынан сакталат. Бул жан дене кайра жанды 

алып, алар тирилип, ыйман бар, бирге аны менен, Ыйык Рухтун күчү менен, жаткан кайра 

тирилген жана Кудайдын Падышалыгына кириши. . (Ириней, St., Лион епископу армян 

менен Armitage Робинсон которулду Апостол айтуу көрсөтүү,-бөлүмүндө 42-Уэллс, 
Сомерсет, 1879-CHRISTIAN ИЛИМ ҮНДӨӨ NEW YORK үчүн коомдо жарыяланган катары окт.. 
Макмиллан CO, 1920). 

Экинчи жана үчүнчү кылымдарда маселелери 
Анын кеңири таралган кабыл карабастан, экинчи кылымда Кээбир деген каршы мыйзам четтеген 

лидери ордунан турду. Кээбир Кудайдын мыйзамына, ишемби, Кудайдын кадимки Падышалыгы 

каршы үйрөткөн. Ал Поликарп жана башкалар менен атаган болчу да, бир топ убакыттан бери Рим 

чиркөөсү менен байланышта болгон жана ал жакта таасири бар болчу. 
Экинчи жана үчүнчү кылымдарда, allegorists Александриядан (Египет) боюнча түзүлгөн болуп 

калышты. Келе жаткан Падышачылыгы жөнүндөгү окууга көп allegorists каршы. Ошол allegorists 

айрым жөнүндө байкап: 
Дионис александриялык бир тектүү жана бай бутпарас үй-бүлөсүнүн туулган жана алардын 

билим алган болчу. Ал Александрия Катихизис мектептин жооптуу болду Ориген, окуучусу 

болуу үчүн бутпарас мектепти таштап ... 
Климент, Ориген жана гностикалык мектеп, алардын чындыкка коошпогон жана 
аллегориялык түшүндүрмөлөр менен ыйык сөзүн окуусу бузган жок ... алар өздөрү үчүн 
атын алган «Allegorists.» Nepos ачык Allegorists каршы күрөшүү, ошондой эле Ыйса 
Машайактын башкаруусу болот экенин жер үстүндө… 
Дионис Nepos жолдоочулары аны менен талашып-тартышышты, анын эсебинен ... 
«сыяктуу нерселер бир мамлекет катары азыр Кудайдын Падышачылыгында бар.» Бул 
чиркөөлөрдүн азыркы абалында жаткан Кудайдын падышалыгы жөнүндө биринчи жолу 
болуп саналат ... 
Nepos экенин көрсөтүп, алардын кылмышын ашкерелеген Асман Падышачылыгы каймана 
эмес, түбөлүк өмүр үчүн тирилүүгө болгон Раббибиздин түз келе жаткан Падышачылыгы ... 
Ошентип, азыркы абалга келип, Падышалык жөнүндөгү идея боюна бүтүп, Мисирде 
Allegorists болгон гностиктердин ал мектепте алып келишти, AD 200 250, империянын 
епископтордун алдында толук кылымдын тактыга көрбөгөндөр катары кабыл алынышы 
болду ... 
Клемент, Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү идеясын Кудайдын чыныгы акыл 

билимдин мамлекет катары сезди. Ориген рухий мааниси Жазманын ачык катында 

жашынып катары белгиленген. (Уорд, Генри Dana Падышалык инжили. Бул дүйнө 

Падышалык эмес, Асмандагы Country, Кыямат Өлгөндөрдүн жана бардык нерсенин ордун 



толтуруунун келип Claxton тарабынан чыгарылган, анткени бул дүйнөдө жок. Remsen & 
Haffelfinger, 1870, б. 124-125) 

Ошентип, Бишоп Nepos Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды айтып жатканда, 

allegorists ал жалган, аз сөзмө-сөз, түшүнүк менен келүүгө аракет кылган. Иераполдук епископ 

Аполлинарий эле убакта allegorists күнөөлөрүбүздү күрөшүүгө аракет кылган. Бул, чынында эле, 
Кудайдын Жыйынына да тарых бою Кудай түзмө-түз Падышалыгы жөнүндөгү чындыкты турду. 

Герберт W. Армстронг Падышалык жөнүндөгү Жакшы Кабарды окуткан, Plus 
20-кылымдын аягында Герберт W. Армстронг мындай деп жазган: 

Алар Машаяктын Жакшы Кабарын четке анткени. . . , Дүйнө анын ордуна башка бир 

нерсе тоскоолдук болгон. Алар жасалма ойлоп эле Ошентип, биз жөн гана сулуу түздүгү 
Кудайдын айткан Падышачылыгын уктум - адамдардын жүрөгүнө жагымдуу маанайды - 

сонун, чындыкка ЖОК, аны кыскартуу! Башкалары «ЧИРКӨӨ» падышалык экенин 

таанытылган. . . Машаякка чейин 600 жыл жашаган Даниел пайгамбар Кудайдын 

Падышачылыгы реалдуу падышалык экенин билген - жер бетинде түз элге үстөмдүк 

кылган мамлекеттик бийлик. . . 
Бул жерде. . . Кудайдын Падышалыгы деген эмне жана Кудайдын түшүндүрмөсү мындай 
дейт: «Ошол падышачылыктардын ... күндөрүндө», - темир жана морт бир бөлүгү чоподон 

эле бул жерде он манжаларынын сүйлөп, бир бөлүгү болуп саналат. Бул, Даниел 7, жана 

Аян 13 жана 17 менен пайгамбарлык туташтыруу менен, азыр пайда болгон Европа OF 

жаңы Кошмо Штаттарга сөз болуп жатат. . . Сиздин көз алдында! Аян 17:12, ал он падыша 

падышалык бир союз болуп саналат айкын маалымат берет (Аян 17: 8) Рим империясынын 

тирилтем. . . 
Машаяк келгенде, падышалардын Падышасы катары бийлик жүргүзүп, бүт жер жүзүн (Аян 

19: 11-16) келе жатат; жана анын KINGDOM-- Кудайдын Падышалыгы Даниел --said, бул 

дүйнөдөгү падышачылыктарды кыйратат болуп саналат. Аян 11:15 Ушул сөздөрдү айтып, 

аны мындай деп айтылат: «Бул дүйнөнүн үстүнөн болгон падышалык бийлик 

эмиКудайыбызга + падышалыктары тууралуу болуп жатат, анын Машаягы AND: ал 

кылымдан кылымга, түбөлүккө падышачылык кылат!» Бул Кудайдын Падышачылыгы 

ушундайлардыкы. Ооба, ал тургай, Америка Кошмо Штаттары жана Улуу Британиянын эл - 

азыркы өкмөттөрдүн END болуп саналат. Алар падышалыктарды болуп калат - ӨКМӨТ - бүт 

жер үстүнөн падышалык жана Мырзабыз Иса Машаяктын, анда ПАДЫША. Бул толугу 

менен түздүгү Кудайдын Падышалыгы кадимки GOVERNMENT экенин түзөт.Ал тургай, 
каздимдик империясы KINGDOM эле - Рим империясы KINGDOM эле да, - деп, ошондуктан 

Кудайдын Падышалыгы өкмөт. Бул дүйнөдөгү элдердин өкмөткө талап болуп саналат. Иса 

Машаяк, падыша болуш үчүн төрөлгөн - башкаруучу! . . . 
Касиеттүү жердин тоолуу, өрөөндүү, Иерусалимдин көчөлөрүндө үстүнөн 1900 жылдай 

мурун жүрүп эле Ыйса Машайак кайра келе жатат. Ал дагы бир жолу келип турганын 

айтты. Ал айкаш жыгачка кадалган эле, Кудай үч күн, үч түн өткөндөн кийин, Аны 

өлгөндөрдүн арасынан тирилткен (Мт. 12:40; Элчилер 2:32; мен Кор 15: 3-4.). Ал Кудайдын 

тактысынын алдында көтөрүлдү. Universe Өкмөтүнүн штаб-квартира (Элчилер 1: 9-11; Элч. 

1: 3; 8: 1; 10:12; Аян 3:21). 



Ал Кудайдын тактысынын барып мисалындагы «ак сөөк», ал - «алыскы бир өлкөгө», - 
бардык элдердин үстүнөн падышалардын Падышасы катары coronated керек, андан кийин 
жерге кайтып (Лука 19: 12-27 ). 
Дагы бир жолу, ал «бардыгын калыбына келтириле турган убакта» чейин асманда эмес 

(Элчилер 3: 19-21). Restitution мурдагы мамлекеттик же абалын калыбына келтирүү 

дегенди билдирет. Бул учурда, Кудайдын жердеги бийликтин калыбына келтирүүгө, 

ошентип, дүйнөдө тынчтык жана утопиялык шарттарын калыбына келтирүү болуп 
эсептелет. 
Кудай, эч бир адамдын денеси тирүү болмок кийлигишет каралбаса, ушул дүйнөнүн болуп 
жаткан башаламандыктар, кармашта согуштар, уруш-талаш, ушунчалык зор дүйнө 

кыйынчылык курчуган (Мт. 24:22). Кечигүү бул планета жок, бүт өмүрүн жардыруу алып 

келет, анын абдан жетер эле, Иса Машаяк кайтып келет. Бул жолу ал Кудайдын Кудай 

катары келе жатат. Ал бардык күчүн жана ааламдагы бийлик Жараткандын атак келе 

жатат. (Мт 24:30.. 25:31) Ал «падышалардын Падышасы, мырзалардын Мырзасы» деп келе 

жатат (Аян 19:16), дүйнөлүк супер өкмөттү түзүүгө жана темир таяк менен бардык элдерди 

«башкара алат «(Аян 19:15; 12: 5). . . 
Машаяк Unwelcome? 
Бирок кубаныч менен адамзат сүрөөн салат, ошондой эле күчөп, экстази жана толкундануу 
менен тосуп - да салттуу христиан чиркөөлөрү берет? 
Алар болбойт! Шайтандын (II Кор. 11: 13-15) жалган министрлери, анткени, ишенип калат, 

ал Машаяктын душманы экенин, аларды алдап жатышат. Чиркөөлөр жана элдер анын 

келиши (Аян 11:15 11:18 менен) ачууланып болот, жана аскер күчтөрү иш жүзүндө аны жок 
кылыш үчүн (Аян 17:14) менен күрөшүүгө аракет кылат! 
Элдер келе дүйнөлүк согуштун, линияга менен Иерусалимге (Зах. 14: 1-2) менен 

салгылашта менен алек болот, анан Машаяк кайтып келет. Табияттан тышкаркы күчтүн 

таасири менен ага каршы (3-аят) каршы күрөшүү «, ошол элдер менен согушат», деди. Ал 

толугу менен талкалап +, аларды (Аян 17:14) «Анын буту Зайтун тоосунда Ошол күнү ким 

туруштук бере алат?», Иерусалимдин чыгыш абдан кыска бир аралыкка (Зак. 14: 

4). (Армстронг HW. Кылымдардагы Mystery, 1984) 
Ыйык Китепте Иса Машаяк кайтып келип, ал ээ болот деп жарыялайт, бирок көп күрөшөт 
Ага каршы (Аян 19:19). Көп талап кылат (Ыйык Китептеги пайгамбарлыктардын түшүнбөстүккө 
негизделген, бирок, жарым-жартылай, анткени жалган пайгамбарлар жана мистик) кайтып Иса 
акыркы душманы экенин! 
Төмөнкү Герберт Армстронг да болуп саналат: 

Чыныгы дин - Кудайдын чындык Ыйык Рух аркылуу Кудайдын берген сүйүү менен 
ыйгарым укуктуу ... КУБАНЫЧ жоготуу менен Кудай жана Ыйса Машайак жөнүндө билүү - 
ЧЫНДЫКТЫ билүү - Кудайдын Кудайдын сүйүүсүнөн ... 
Кудайдын чыныгы чиркөөсүнүн окууларына жөн эле Ыйык Китепте «ар бир сөзү менен 
тирүү» болуп саналат ... 
Кудайдын сүйүү менен берген жол менен - адамдар, «бер» жол менен «» ала жолунан 
бурулуп. 



А NEW CIVILIZATION азыр катуу жер милдеттүү! (ошол эле жерде) 
NEW CIVILIZATION Кудайдын Падышалыгы. Жаңы маданият жана сүйүүгө негизделиши керек 
экенин жарыялап, Ыйса жана Анын шакирттери окутуп, Падышалык жөнүндөгү чыныгы Инжил 

жөнүндө эмне негизги бөлүгү болуп саналат. Жана Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсү, ошондой эле 

кабар айтуу бир нерсе болуп саналат. 
Герберт Армстронг Ыйса адамзат коомун окутуп жатканын түшүндү 
ал баш каалайт деп ойлосо да, өмүр «жол берип,» четке какты, сүйүү жолу. Дээрлик эч ким туура, 

Ыйса элди окутуп жатканда, эмне маанисин түшүнгөн көрүнөт. 
Иса Машаяк аркылуу куткара турган Инжил бир бөлүгү болуп саналат, 
Эми бул окуп жаткан кээ бир алыскы, балким, куткарылуу жылы Ыйсанын өлүмү жана ролу 

жөнүндө ойлонушат. Ооба, New Testament жана Герберт W. Армстронг жөнүндө жазган Жакшы 

Кабардын бир бөлүгү болуп саналат. 
New Testament Жакшы Иса Машаяк аркылуу куткарылууну камтыйт көрсөтөт: 

16 Грек (Римдиктерге 1:16) биринчи, ошондой эле жүйүт үчүн, ишенген ар бир адам үчүн 
куткарылуу үчүн Кудайдын күчү үчүн, Машаяк жөнүндөгү жакшы кабарды таратуудан 
уялбайм, мен. 
4 Ошондуктан, Кудайдын сөзүн таратып жүрүштү чачырап жатты. 5 Ошондо арабанын 

Самария шаарына келип, анын тургундарына Машайак тууралуу Жакшы Кабар 

таратты. ...12 Бирок Кудайдын Падышачылыгы тууралуу жана Ыйса Машайактын ысымы 

кабар арабанын ишенип калган эркектер да, аялдар да сууга чөмүлдүрүлүп 

жатышты. ... 25 Алар күбөлөндүрүп, Жахабанын сөзүн жарыялагандан кийин, алар 

Самариянын бир нече айылында Жакшы Кабар таратып, Иерусалимге кайтып 
келишти. 26 Эми Жахабанын периштеси Philip мындай деди: ... 40 арабанын Азотто болуп 

табылган. Аркылуу өтүп, ал Кесарияга келгенче жолду ката бардык шаарларга жакшы 
кабарды жарыялап жүрдү.(Элчилер 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 Пабыл Иса жөнүндө жана тирилүү, аларга кабар айткан. (Элчилер 17:18) 
30 Ошондо Пабыл ошол жакта ижарага алган үйдө эки жыл жашады, бирок өзүнө 

келгендердин баарын, 31 Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айтып, Мырзабыз Иса 

Машаяк менен ишеним тиешелүү нерсени окутуп, ага тыюу салган эч ким алган. (Элчилер 

28: 30-31) 
Кабар айтуу Кудайдын Падышалыгы жана Иса киргизилген экенин байкайсыз. Тилекке каршы, 

Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды туура түшүнүү грек-рим чиркөөлөрдүн 
окууларын жок болуп калган. 
Чынында эле, келгиле, ошол Падышалык жөнүндөгү бөлүгү болууга жардам бериш үчүн, Кудай 
адамдарга жакшы көрчү, ошондуктан 
Иса биз үчүн өлүүгө жиберди көп (Жакан 3: 16-17). 

Падышалык жөнүндөгү жакшы кабарды дүйнө эмне керек болсо болот ... 
Ал эми диний, анын ичинде көптөгөн дүйнөлүк лидерлер, ал тынчтык менен жыргалчылык алып 
келем, аларды эмес, Кудайдын Падышалыгы эл аралык адам кызматташтыкты болот деп 



ишенебиз. Ыйса анын падышачылыгын бекемдейм кайрылып келген жок болсо, алар кээ бир 
убактылуу ийгиликтерге ээ болот, ал эми алар өздөрү гана, алардын адамдык аракеттер акыр 

аягында жашоо туруксуз пунктунда Жерди болмок алып ийгиликке жете албайт. Бул жалган 
Жакшы болот. 

Дүйнөдө көптөгөн бирге 21-кылымда жаңы дүйнөлүк тартип үчүн жарым-диний Бабылдын эл аралык 

планды үчүн аракет кылып жатышат. Бул клубка негизделишинен бери 
Кудайдынүзгүлтүксүз Чиркөө ысмымды нерсе жана жокко чыгара улантууну 

пландаштырууда. Шайтан жакшы кабар бир нускасы үчүн болжол менен 6000 жыл мурда түшүп 
Обо энени (Башталыш 3), анткени, адамдар аларды жана дүйнөнү жакшыртуу эмне Кудайдан да 
жакшы билебиз деп ишенип жатышат. 

Деп да аталат, жалган пайгамбар деп аталган диний лидери (менен бирге: Ыйык Китепке ылайык, 
ал (1-10 Ошондой эле Аян 13-бөлүмүндө айтылган жырткычтын чакырып, Түндүк падышасы деп 
аталат) бир Europe аскердик лидери айкалыштырып алып акыркы душманы жана Аян 13 эки 
мүйүздүү жырткыч: 11-17) жети дөбөлөрдө шаарынан (Аян 17: 9:18) бир «Бабыл» (Аян 17 & 18) 

дүйнө үчүн келтирсин. Адамзатты Машаяк кайтарылышын жана Анын Падышалыгына түзүүгө 
муктаж болсо да, дүйнө жүзү боюнча көптөгөн 21-бул кабарга кулак эмес, турган-кылымда алар 

Шайтандын жалган Жакшы Кабардын кандай котормолорун ыйман улантат. Ал эми дүйнө күбө 
болот. 

Ыйса окуткан чакыртып: 

14 Асман Падышачылыгы жөнүндөгү бул Жакшы, бардык элдерге күбөлөндүрүү катары бүт 

дүйнөгө катары таратылат, ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет. (Матай 24:14) 

Падышалык жөнүндөгү Жакшы күбө жете турганын байкап, ошондон кийин дүйнөнүн акыры 
келет. 

Мунун бир нече себептери бар. 

Бир гана Кудай улуу алааматта баштаган (Матай 24:21 башталат көрсөтүлөт) чейин чыныгы Жакшы 

Кабарды угуп, дүйнөнү каалайт. Демек, жакшы кабар күбө да, эскертүү да болот (кара: Жезекиел 
3; Амос 3: 7). 

Дагы бир жалган пайгамбар акыркы дажжал менен бирге кабарынын мааниси Түндүк бийлик 

чыгыштан жырткыч Падыша көз караштарына карама-каршы болуп жатат. Алар негизинен адам 
күч аркылуу тынчтык убада кылат, бирок аягына чейин (Матай 24:14) жана жок кылууга алып келет 
(кара: 1 Тесалоникалыктар 5: 3). 

Себеби, белгилер жана жалган ажайыптар менен байланышкан, аларга жакшы кабарды ордуна (2 
Тесалоникалыктар 2: 9), дүйнөдөгү көпчүлүк жалган (9-12-2 Тесалоникалыктар 2) ыйман үчүн, 

тандап алат. Римдик католиктер менен Кудайдын жылдык Падышалык жөнүндө туура эмес 
айыптоолорго Чыгыш ортодокс христиандардын, лютерандардан, жана башкалар, көптөр 
Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды жылдык билдирүү дажжал менен 
байланышкан жалган Жакшы деп талап кылат. 

Ишенимдүү Philadelphian жолдоочулары (Аян 3: 7-13) Падышалык жөнүндөгү жылдык жакшы 
кабарды * жарыялап, ошондой эле айрым дүйнөлүк лидерлер кандай (анын ичинде жырткыч 
менен жалган пайгамбарлардын) чейин боло турган дүйнөгө болот. 

Алар дүйнөнү кабар айтып колдойт деп Beast Түндүк бийлик падышасы жалган пайгамбар менен 
бирге, акыркы душманы, акыры (алардын союздаштары менен бирге), АКШ жана Улуу 



Британиянын англо-элдер жок кылат , Канада, Австралия, Джангы Зеландия (Даниел 11:39) жана 
алар көп узабай Arabic жок кылат / Ислам конфедерация (Даниел 11: 40-43), жиндер аспаптары 
катары милдети (Аян 16: 13-14) жана акырында Иса Машаяк кайтып келген (Аян 16:14; 19: 19-20) 

согушат. Ишенимдүү Philadelphians (Аян 3: 7-13) жылдык Падышалыгы жакында болот деп 

жарыялап болот. Бул, сыягы, көп маалымат каражаттары камтуу түзүү жана Матай 24:14 
аткарылышына өбөлгө болмок. 

«Жалган жакшы» дүйнө лидерлери жарыялап (кандайдыр бир «жаңы» Католик 
болуп талап турган бузулган аттанар менен бирге Europe жогорку лидери түрү), башкача 
айтканда, алар дүйнө алар чындыгында эмнени билгиси келген эмес болот эле жок болот эмне (ал 

тургай, ал биринчи кезекте өзүн, ишенбеши мүмкүн, кара: Ышайа 10: 5-7). Алар жана / же 
алардын жактоочулары да, кыязы, жалган ишенимдүү Philadelphians келе турган дажжалдын бир 

окууну (жактабай) жактаган болот деп үйрөтөт. Алар кандай айыптоолорго жана / же алардын 

жолдоочулары Philadelphian ишенимдүү жана Кудайга үзгүлтүксүз чиркөөсүнө карата куугунтук 

башталат кылат (Даниел 11: 29-35; Аян 12: 13-15). Бул да улуу алааматтын аяк-башынан алып 
келет (Матай 24:21; Даниел 11:39; кара: Матай 24: 14-15; Даниел 11:31), ошондой эле ишенимдүү 
Лос коргоо убакыт Исанын жолдоочулары (Аян 3:10; 12: 14-16). 

Жырткыч жана жалган пайгамбар деген күч аракет кылат, экономикалык шантаж, жышаандарды, 
жалган керемет, киши өлтүрүү жана башка кыйынчылыктарды (Аян 13: 10-17; 16: 14; Даниел 7:25; 

2 Тесалоникалыктарга 2: 9-10) көзөмөл бар . Исанын жолдоочулары сурашат: 
10 «Силер сот жана жер үстүндө жашагандардан биздин каны үчүн өч чейин, Оо, Жахаба, 

качанга +, ыйык жана чыныгы?» (Аян 6:10) 
кылымдар бою, Кудайдын эли кабатыр: «Качанкыга чейин Ыйса берүүнүн чейин болот?» 

Биз күнүн да, саатын да билбейбиз, ал эми Иса Машаяк кайтып (жана жылдык Кудайдын 
Падышалыгы түзүлгөн) көптөгөн аяттардын негизинде 21-кылымда (мисалы, Матай 24 талап: 4-34; Забур 
90: 4; Ошуя 6: 2; Лука 21: 7-36; 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Петир 3: 3-8; 1 Тесалоникалыктарга 5: 4), азыр кээ 
бир бөлүктөрү боюнча аткарылып жатканын көрүп жатабыз. 
Иса кийлигишип жок болсо, дүйнө бүт жашоону жок болот: 

21 Анткени ошондо ушул убакка чейин дүйнөнүн башталышынан бери болгон да болбой 
турган улуу алаамат болот, эч ким, эч качан болбойт 22 Эгерде Кудай ошол күндөрдү 

кыскартпаса, анда эч бир адам куткарылмак эмес. Бирок Жараткан Эге Өзү тандап алган 

адамдары үчүн ошол күндөрдү кыскартат. (Матай 24: 21-22) 
29 Ошол күндөрдөгү алааматтан кийин, күндүн бети карайып, ай да өзүнүн жарыгын 

бербей калат +; Асмандан жылдыздар түшүп, асман күчтөрү солкулдайт +. 30 Ошондо 

асмандан адам Уулунун жышааны көрүнөт + жана жердеги бардык элдер боздошот жана 
Адам Уулунун көрүшөт асмандан бийлик жана улуу даңк менен булуттардын үстүндө 
келатканын +. 31 Ал сурнайдын катуу үнү менен Ал өз периштелерин жиберип, алар башка 
асмандын бир четинен экинчи четине чейин, төгөрөктүн төрт бурчунан Кудай тандап алган 

адамдарды чогултушат. (Матай 24: 29-31) 
Кудайдын Падышалыгы дүйнө эмнеге муктаж болуп турат. 

Падышалыктын элчилери 
Падышалыгынын ролу кандай? 



Эгер чыныгы жолдоочусу болсо, анда азыр, силер үчүн элчи болот. Элчи Пабыл мындай деп 

жазган экен: 
20 Ошентип, биз Машайактын атынан келген элчилербиз, Кудай Өзү биз аркылуу жалбарып 

жатышты эле, биз Машайактын атынан сага суранам, Кудай менен элдешкиле. (2 
Корунттуктарга 5:20) 
14 Ошентип, чындык менен бел курчанып, адилдикти соот кылып кийип, 15 тынчтык 
жөнүндөгү Жакшы Кабарды даярдоо менен бут кийим кийүү менен; 16 Силер менен 
ишенимди калкан кылып алуу менен, баарынан мурда алат амалкөйдүн оттуу 
жебелеринин баарын өчүрө 17 куткаруучу туулга кылып кийип, Кудай сөзүн, рухий кылычты 
алгыла. 18 Рухтун жетеги менен жалынуу жана сурануу менен, ар дайым тиленип, бул 
максат үчүн сергек болуу менен 19 бардык ыйыктарга, ошондой эле мен үчүн бардык 
туруктуулук жана дуба, сыйынгыла: мага керектүү сөз берилиши мүмкүн, мен оозумду 
ачып берсин деп кайраттуулук менен мен жакшы кабар, 20 Жакшы кабар үчүн чынжыр менен 

байланып, Падышалыктын элчиси + сырын ачып берүүгө; мен айтышым керек болсо, 

ошондой эле анын ичинде мен алдында эркин сүйлөп жаткан болушу мүмкүн. (6: 14-20) 
Элчи эмне Мерриам-Webster төмөндөгүдөй аныктама берилген: 

1: расмий өкүлү, айрыкча: атайын жана көп учурда убактылуу дипломатиялык берүү үчүн 
чет өлкөлүк мамлекеттик же эгемен өзүнүн же өз алдынча башкаруунун туруктуу өкүлү 
катары каттады же эгемендүү же дайындалган жогорку даражалуу дипломатиялык агент 

2: ыйгарым укуктуу өкүлү же кабарчы 

Эгер чыныгы жолдоочусу болсо, анда Машаяк үчүн расмий өкүлү болуп саналат! Элчи Петир 

мындай деп жазган экен: 
9 Ал эми силер тандалган муун, падыша болуп кызмат кыла турган дин кызматчылар, ыйык 

эл, өзүнүн өзгөчө эли, Анын ажайып жарыгына түн силерди чакырып Аны мактап жар 
мүмкүн экенин, анткени 10 Бир кездерде эл эмес эле, бирок азыр эмес силерге 

кайрымдуулук көрсөтүлчү эмес, азыр болсо Кудайдын эли, ырайым алган. (1 Петир 2: 9-10) 
Ыйсанын жолдоочулары катары биз ыйык элдин бир бөлүгү болуп саналат. 
Кайсы эл азыр ыйык? 
Ошондой эле, ушул падышалыктардын, албетте, эч ким бул дүйнөдө, бирок, алар Машайактын 

падышалык (Аян 11:15) бир бөлүгү болуп калат. Кудайдын эли, ыйык Анын падышачылык. 
Элчилери катары, биз, адатта, бул дүйнөдөгү элдердин түз саясатка катышпайт. Бирок биз азыр 

жашоо Кудайдын жолун жашоо болуп саналат. Ошентип, биз жакшы Кудайдын жолдору Өз 

Падышачылыгы менен биз падыша жана дин кызматчы болуп +, Машаяк жер менен бийлик үчүн, 
мыкты эмне биле алабыз: 

5 Ага ким бизди сүйгөндүктөн, Өзүнүн биздин күнөөлөрүбүздү жууган 
кан, 6 жана ага түбөлүктөн түбөлүккө атак жана бийлик үчүн, өзүнүн Кудайына жана 

Атасына өткөрүп бизге падыша жана ыйык кызмат кылуучу кылып койду. Оомийин. (Аян 1: 
5-6) 
10 Келгиле, падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар Кудайга жасаган; Биз жер үстүндө 

падышачылык кылат. (Аян 5:10) 



Ошол бир келечекте жагы Кудайдын жолдору менен жүрүшүбүз үчүн +, андан кийин, өлө турган 
адамдар да окутуп болот: 

19-үл Сион тоосунда, Иерусалимде жашайт; Сен ыйлабай тийиш. Ал сенин боздогон үнүн 

угуп, сага ырайым кылат +, Ал аны угуп, Ал сага. 20 кыйынчылыктарга Жахаба силерге нан 
берет жана сууну демейдегиден аз болсо да, Сенин мугалимдер мындан ары бурчка көчүп 
мүмкүн эмес деп жооп берет +, ал эми өз көзү менен мугалимдерди көрүшөт. 21Кимдин 
кулагы сага деген сөздү угат, мындай деди: «жол мына, ушул жол менен жүргүлө», сен оң 

жагына кайрылып сайын же болбосо сиз, солго да кайрылбайм. (Оку: Ышая 30: 19-21) 
Ушул доордо ошол жылдык Падышалык үчүн пайгамбарлык, ал эми Ыйсанын жолдоочулары 
үйрөтүүгө даяр болушу керек: 

12 мугалимдери болушу керек, бул учурда ... (Римдиктерге 5:12) 
15 Ал эми силердин жүрөгүндө Кудай ыйыкта, ошондо силерге момундук жана коркунуч 

менен болгон үмүт негиз (1 Петир 3:15, Ыйык Китеп) сураган ар бир адамга жооп берүүгө 
дайым даяр болгула. 

Ыйык Китеп ишенимдүү жолдоочуларына бир топ эле улуу алаамат башталганга чейин, көп акыл-
насаат, деп көрсөтөт: 

33 Ошондо көп насаат айтам түшүнгөн адамдар да (Даниел 11:33) 
Ошондуктан, үйрөнүү, ырайым жана билим (2 Петир 3:18) өсүп, биз азыр эмне кылышыбыз керек 

нерсе. Кудайдын Падышалыгы силердин ролу бир бөлүгү үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу 

керек. Жана ишенимдүү, Philadelphian (Аян 3: 7-13) үчүн, Ыйсанын жолдоочулары, бул ошондой 

эле жылдык падышалыгынын (кара: Матай 24:14) башталганга чейин маанилүү жакшы 
күбөлөндүрүү колдоо кирет. 
Кудайдын Падышалыгы орногондон кийин, Кудайдын эли зыян планетаны калыбына келтирүү 
үчүн колдонулат: 

12 жаштагы бош калган жерлерди калыбына келтиребиз арасында ар кандай адамдар;  
Сен көп муундардын негизин калыбына тийиш; Сени урандыларды калыбына келтирүүчү 

деп аталат, көчөлөр калыбына келтирүүчү, жашоо үчүн. (Ышая 58:12) 

Ошондуктан, бул доордо Кудайдын жолун, Кудайдын эли адамдар болсо, калыбына келтирүү 

убагында шаарларда (жана башка) менен жашап калууга жардам берет. Дүйнө, чынында эле, 

жакшы жери да болуп калат. Эми биз Машайактын атынан келген элчилербиз болушу керек, 
ошондуктан, биз да Анын Падышалык кызмат кыла алат. 

Чыныгы Gospel Message өзгөртүү болуп саналат 

Жакшы Кабарынын тууралуу чындыкты билүү. Иса Машаяк «. Эгерде Менин сөзүм боюнча ичимде 
болсо, башкалар силердин Менин шакирттерим, чынында эле, 32 Силер чындыкты жана чындык 
силерди эркиндикке чыгарат билем берилет» (31-32-ЖАКАН жазган Жакшы Кабар 8), мындай 
деди: .! жана Кудайдын Падышалыгы чыныгы чечим болуп саналат: Кудайдын Падышачылыгы бул 
дүйнөнүн куру кыялдарга камалып жаткан бизди бошотот биз тайманбастык менен анын планын 
Кудай-жумуштардын планын колдошу мүмкүн Шайтан бүт дүйнөнү (9 Аян 12) алдап жатат. биз 
үчүн туруп, чындыкты (кара: Жакан 18:37) жакташы керек. 

Жакшы кабар жеке куткарылуу тууралуу көбүрөөк болот. Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү 
жакшы кабар ушул куракта бир өзгөртүшү зарыл: 



2 Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла жок, бирок туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө 

Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана кемчиликсиз эрки эмне экендигин таанып билүү 

үчүн, сенин нып билүү үчүн, акыл. (Оку: Римдиктер 12: 2) 

Ыйсанын чыныгы жолдоочулары Кудайга жана башкаларга кызмат кылууга, өзгөрүлүп жатабыз: 

22-кул, Кудайдан коркуу менен, эркек-жагынууга аракет кылгандарга окшоп, ийгиле менен 
эмес, сырткы көрүнүшү боюнча сиздин бардык жагынан Кожоюндар, бирок чын жүрөктөн 

баш ийгиле. 23 Дээрги-Чаяакчы силерге мурас сыйлыгын алат деп 24, Жахаба аны адамдар 

үчүн эмес, эле, чын жүрөктөн муну кандай билүү; силерге Мырзабыз Машаяктын 

кызмат. (Колосалыктар 3: 22-24) 

28 Ошондуктан козголбос Падышалыкты аларыбызды алып жатабыз, анткени, бизге 
Кудайга кызмат кылууга мүмкүн биз менен урмат-сый жана Кудайдан коркуу менен кабыл 

ырайым, бар болсун. (Забур 12:28) 

Ыйсанын чыныгы жолдоочулары дүйнөдөн башкача жашайт. Биз дүйнө туура, эмне туура эмес 

экенин үчүн маанилүүсү, Кудайдын нормаларын кабыл алуу. Бул доордо Кудайдын жолун жашоо 

үчүн ишеним талап кылынат, ошондой эле, ишеними (Забур 10:38) менен жашайт. Ыйсанын 
жолдоочулары алардын жашоо режими Инжилде «жолу» деп аталган эле, алар жашаган дүйнө 

ушунчалык ар түрдүү деп айтышкан (Элчилер 9: 2; 19: 9; 24: 14:22). Дүйнө «Кабылдын жолу» 
(Жүйүт 11) деп аталып жүргөн, Шайтандын таасири астында, өзүмчүлдүк менен жашайт. 

Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабардын адилдик, кубанычты, тынчтыкты 

(Римдиктерге 14:17) бир кабар болуп саналат. Пайгамбарлык сөз, туура түшүнүп, сооротот (кара: 1 
Корунттуктар 14: 3; 1 Тесалоникалыктарга 4:18), биз дүйнө отуруп өзгөчө эле (кара: Лука 21: 8-

36). Жашоонун чыныгы жолдоочусу жолу рухий жактан мол жана физикалык баталарды алып 

келет (Марк 10: 29-30). Бул аны жашагандар дүйнө Кудайдын Падышачылыгын муктаж экенин 

түшүнүү эмне үчүн бир бөлүгү болуп саналат. Ыйсанын жолдоочулары Кудайдын Падышалыгынын 
элчилери болуп саналат. 

Биз физикалык дүйнө (: 5-8: Римдиктер 8) жашайт да Исанын жолдоочулары, рухий, денелик эмес, 

болгон үмүтүбүздү койду. Биз: «Жакшы Кабардын үмүт бар» (Колоссадагылар 1:23).Бул Ыйсанын 
алгачкы жолдоочулары Бүгүнкү күндө Ыйсаны деп аталган көптөгөн адамдар, чынында эле 
түшүнө бербейт деп түшүнгөн нерсе. 

6. грек-рим чиркөөлөрү Падышалык маанилүү, окутуу, бирок ... 
Грек-рим чиркөөлөр Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү аспектилерин окутуу деп эсептешет, ал 

эми жамандык чын эле, ал чындап эле, мисалы, католик EncyclopediaПадышачылыгы жөнүндө 

бул Китепте кандай түшүнүк бар. 
Машаяктын ... Анын окутууда ар бир этабында, бул падышалыктын жаралуусу учурда, 
анын ар түрдүү аспектилери, анын так мааниси, ал жеткен алынышы керек болгон жол 
менен, Анын баяндамалардын негизги пайда, ушунчалык көп сүйлөчү үчүн «Жакшы деп 
аталат Падышалык Кудайдын Падышачылыгы «,» ... алар чиркөөсүнүн сүйлөй баштады: 

«жөнүндө; cf. Кол, I, 13; Мен Тес, II, 12. Apoc, I, 6, 9. V, 10, жана башкалар ... ал чиркөөлөрү 
Кудайдын институт катары ... билдирет (Кудайдын папасы H. Падышалыгын. католик 
Encyclopedia, том-VIII. 1910). 



Жогоруда: «Кол менен коштолсо да, I, 13; Мен Тес, II, 12. Apoc, I, 6, 9. V, 10, «Сен, аларды карап 

турган болсо, анда ошол аяттардын бири да Чиркөө Кудайдын Падышалыгы жөнүндө эч нерсе 

деп табат. Алар Ыйсанын падышалык ишенгендер Кудайдын Падышалыгы бир бөлүгү болуп калат 

же деп окутушат. Ыйык Китепте көп жакшы же башка кайрылып, бир жалган бири (: 6-9 

ГАЛАТИЯЛЫКТАРГА ЖАЗЫЛГАН КАТЫ 1) алмаштыра турганын эскертет. Тилекке каршы, ар кандай 

адамдар деп айткан. 
Иса Машаяк: «Мен жол, чындык жана өмүр Менмин. Эч ким Атама мен аркылуу гана барууга 

болот «(Жакан 14: 6). Петир үйрөткөн: «Биз куткара ала турган асман астында адамдарга берилген 

башка ысым жок, анткени, кандайдыр бир башка жерде куткара да» (Элчилер 4:12). Петир өкүнүп, 
Иса (Элчилер 2:38) сактап калуу керек кабыл ишенимге ээ болушу керек бардык жүйүттөргө айтты. 
Буга карама-каршы болуп, Папа атеисттер, Ыйса эле, жакшы иштер аркылуу куткарыларыбыз да 

мүмкүн экенин айткан элек! Ал ошондой эле жүйүттөр Ыйсаны кабыл сакталып турушу мүмкүн 

деп айтылат! Андан тышкары, ал бир нече грек-Римдиктер да: «Мариям» деген библиялык эмес 

версия Жакшы Кабар үчүн ачкыч, ошондой эле тарыхый жана дин биримдикке өбөлгө түзөт деп 

эсептеген көрүнөт. Тилекке каршы, алар жана башкалар Ыйса жана Кудайдын Падышалыгы 

чыныгы Инжил маанисин түшүнүшпөйт. Көптөгөн жалган Инжил болуп калды. 
Көп Көргөнүбүз боюнча жашоо жана дүйнөдөгү ишенип келет. New Testament жолдоочулары 

жогоруда карап экени айтылат: 
2 Жердеги жөнүндө эмес, асмандагы нерселер тууралуу ой коюу. (Колосалыктар 3: 2) 
7 Анткени биз көргөнүбүз боюнча эмес, ишенимибиз менен жашап жатабыз. (2 

Корунттуктарга 5: 7) 
Бирок, Рим папасы Pius XI, негизинен, анын жыйындагы адамдардын, анын көз алдында менен 
жүрүүгө үйрөткөн: 

... католик чиркөөсү ... жер бетинде Машайактын Падышачылыгы 

ушундайлардыкы. (Крамер P. The Ибилистин Final согушунда келтирилген сыяктуу Пий 

анын encyclical ЭртесиРесурсы. Жакшы ойлор Publications, 2002, б. 73). 
CatholicBible101 сайты талаптары, «Петир ... католик чиркөөсүнүн жетектеген Өзүнүн Жыйынына 
түрүндө, Кудайдын Падышалыгы, 33-жылы Ыйса Машайак жердеги түзүлгөн.» Бирок Кудайдын 
жылдык али боло элек бул жерде да ал Рим чиркөөсү болгон, бирок ал жерде болот. 
Ал, негизинен, католик чиркөөсүнүн расмий диний саналган «дажжал доктрина», башкача 

айтканда, Кудайдын жакын арада келиши жердеги жылдык Падышалыктын каршы Рим чиркөөсү 
мынчалык айтылат: 

676 дажжалдын калп эле ар дайым дүйнөдөгү калыптан баштайт талап гана кезигүүчү сот 

аркылуу тарыхында ары ишке ашырууга болот Машаякка үмүт ошол тарыхтын ичинде 

ишке ашыруу үчүн жүргүзүлөт. Чиркөө (католик жана диний Чиркөө. Imprimatur алабы +, 

Жусуп кардинал Рим Папасы. Даблдэй, NY 1995, 194-б.) Жактабай жөнүндө ... ат менен 
келип, Асман Падышачылыгы жөнүндөгү бул бурмалоо да өзгөртүлгөн түрлөрүн четке 
какты 



Тилекке каршы, ал макул болгондор аягында Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы 

Кабардын жарыялоо менен негизги көйгөйлөр бар. Кээ бир жарыялагандарга каршы катаал 

чараларды көрүүгө болот (Даниел 7:25; 11: 30-36). 
Бирок, сиз ойлогондой, Жахабанын бардык Иса ырастаган, ким жок болот Падышачылыгында 

болушу мүмкүн? Жок, алар эмес. Иса пайгамбар эмне байкап: 
21 «Мен үчүн мындай дейт: баары эле:» Мырзам, Мырзам «, Асман Падышачылыгына 

кире алат, бирок ал аны асмандагы Атамдын эркин аткарса болот. 22 Ошол күнү көптөр 
мага:» Мырзам, Мырзам, бар биз сиздин атынан пайгамбарчылык кылып, Өз ысымым 
менен жиндерди кууп чыгарып, жана Сенин аты менен көптөгөн кереметтерди кылган 
жок «23 Ошондо мен аларга мындай деп ырдайт:» Мен силерди эч качан таанычу 

эмесмин!?! Мен чыгып, сен, мыйзамсыз иш кылгандар! « (Матай 7: 21-23) 
Элчи Пабыл: «мыйзамсыздыктын жашыруун сырын», «буга чейин иш» экенин белгиледи (2 

Тесалоникалыктар 2: 7) өз убагында. Бул мыйзамсыздыктын Ошондой эле Ыйык Китеп деп аталат 
акыр заманда каршы эскертет нерсеге байланыштуу «Mystery, Улуу Бабыл» (Аян 17: 3-5). 
«Мыйзамсыздыктын сыры» Кудай сакта, алар да кереги жок деп ким жолдоочулары аталымыш 
байланыштуу он Осуяттардын мыйзам ж.б. жана / же аны менен абдан көп алгылыктуу 
өзгөчөлүктөр жана / же Кудайдын талкалайм, аны жууш үчүн алгылыктуу түрлөрү бар жерде 
мыйзам, алар Кудайдын мыйзамын бир түрү бар деп ойлойм, ал эми ошондой болсо, алар Ыйса 
жана анын элчилери катары мыйзамдуу тааный турганын христианчылыктын кайсы бир түрүн 
сактап эмес. 
Грек-Рим, Кудайдын осуяттарын бузуп парызчылдардын, бирок бул алгылыктуу Ыйса мамиле деп 

атаган, алардын каада-салттар жасаган талап болуп саналат (Матай 15: 3-9) Ышая да эл Анын 

мыйзамга каршы Кудайдын каршы болууга талапкер экенин эскерткен (Оку: Ышайа 30: 9). Бул 

мыйзамсыз козголоң биз, тилекке каршы, ушул күнгө чейин бул көрүп бир нерсе болуп саналат. 
Дагы бир «жашыруун сыр» Рим чиркөөсү анын сүрдүү тарыхый жана диндер аралык чакыруулар 
тынчтык жана жерде Кудайдын Падышалыгы жөнүндө библиялык эмес нускасы алып келет деп 

ойлошот окшойт деп жатат окшойт. Ыйык Жазмада ал эркин үйрөткөн келе жаткан тарыхый 

биримдигине каршы эскертет, бир нече жылдан бери ийгиликтүү болот (эскертүү: New Jerusalem 
Bible, католик-бекитилген котормо, көрсөтүлгөн): 

4 Алар ал ага өзүнүн бийлик берген ажыдаарга алдында жүгүнүшкөн; Алар, мындай, 

жырткычтын алдында таазим «Жаныбар менен салыштырып ким болот? ? Жырткычтын 

оозунан өзүнүн мактанган жана акарат жана кырк эки ай активдүү болууга уруксат 
берилди 5 ага «каршы күрөшө алат деп, 6 жана анын акарат Кудайга каршы, анын аты 
менен берсе, анын асмандагы чатыры менен бардык жайсыз, жаткан . ал жерде 7 ага 
ыйыктар менен согушуп, аларды басып алууга жол берген, ал эми ар бир адамзаттын 
үстүнөн бийлик берилди, элдердин, тилдердин, улуттардын, 8 жана дүйнө жүзүнүн бардык 
адамдарын, аны сыйына турган, башкача айтканда, анын аты-жөнү ар бир жазуу жүзүндөгү 
эмес, түшүп өмүр курмандык Козунун китепте дүйнө жаратылгандан бери 9, уга да, көрө да, 

ким уксун. 10, туткунга кете турган туткунга алгандар; кылыч менен өлтүрүштү + кылыч 

менен өлтүрүп ошол. Ыйыктар туруктуулук жана ишенимге ээ болушу керек жана эмне 

үчүн бул болуп саналат. (Аян 13: 4-10, NJB) 
Ыйык Китепте акыркы убакта Бабыл биримдигине каршы эскертүү берет: 



1 Бир жети чөйчөгү бар жети периштенин мага келип, мындай деди: «Бул жакка келгиле, 

мен сага отурган жанында көп суулар + улуу сойкунун, 2, жер жүзүндөгү бардык падышалар 
азапты көрсөтөт бузуктук кылып жатышат, жана анын ойноштук шарабына мас дүйнөнүн 
бардык калкка жасаган. 3 Ал чөлгө мени руху менен алып келип, ошол жерде жети башы, 
он мүйүзү бар кыпкызыл жырткычтын + минип жаткан бир аялды көрдү жана аны жазуу 
жүзүндө акарат наамдарын болгон 4 аялдын кийими кочкул кызыл жана ачык кызыл 
түстөгү жүндөн кийим кийип, алтын, асыл таштар жана бермет менен жалтылдап, ал 
өзүнүн сойкулугу жийиркеничтүү ыпылас нерселер менен толтурулган алтын winecup 

кармап. чекесине 5 жазылган аты, бир сырдуу аты-жөнү: «. Улуу Бабыл, бардык бузулган 

жана жер жүзүндөгү бардык ыплас иш-энеси:» 6 Мен ал ыйыктардын канына мас, мас 

экенин көрүп, шейиттердин каны Иса; Мен аны көрүп, мен толугу менен жек көрүүсүнүн 

болгон. (Аян 17: 1-6, NJB) 
9 «Бул акылдуулук менен иш кылганы үчүн чакырат. Жети баш аял отурган жети 

адырлар болуп саналат. . . 18 Аял, сен жер жүзүндөгү бардык башкаруучулар үстүнөн 

бийлик жүргүзгөн улуу шаар көрдү. « (Аян 17: 9:18, NJB) 
1 Бул окуялардан кийин, мен дагы бир периште ага дагы берилет, зор бийлиги бар +, 

асмандан түшүп келе жатканын көрдү; жер жүзү, Анын улуулугу менен жарык болуп турду. 

Ал кыйкырып, Анын үнүн жогору 2 «Бабыл кулады, Улуу шаар Бабыл кулады, ал 

жиндердин жүрөрүн жана ар бир жин жана кир, жийиркеничтүү канаттуулардын жашай 

турган конокто болуп калды. 3 элдер анын сойкулук шарап терең ичип келатат + жер 
жүзүндөгү ар бир падыша аны менен ойноштук кылган, ошондой эле ар бир соодагер 

анын жаман аркылуу бай өстү дагы бир үн асмандан 4 '. Мен анын кылмышка катышуу 

жана көтөрө эле жаза ээ эмес, ошондуктан, ал: «Менин элим, анын чөйрөсүнөн алыс 

жерден келип, мындай деп айтып жатканын уктум. 5 Анткени анын күнөөлөрү асманга чейин 

жетти, Кудай ой анын кылмыш бар . ал башкаларга кандай кылса, ага 6 ал жеген эки эсе көп 

төлөнөт мамиле кылышыбыз керек. Ал өз аралашманын эки эсе күчтүү чөйчөк бар болуп 

саналат. 7 Pomps жана тамашалар, ар бири кыйноо же кыйналгандыктан менен коштолушу 

керек. Мен, ал ойлойт катары каныша отурган эмесмин +, Оору, кайгы, ачарчылык +. Мен 
эч качан жесир аял жана бир күндө, жугуштуу оорулар, анын үстүнө түшөт, оор 

жоготууга 8 Анткени экенин эч качан эмесмин. Ал жерге өрттөш керек. Аны сынга алды 

Жахаба Кудай күчтүү +. 9 «аны менен ойноштук кылып келишет жер жүзүнүн падышалары 

менен кызды жоктоп ыйлап чыгат, аны менен бирге дагы ушуерде болуп өттү. Алар ал 

өрттөгөн эле кара түтүн, (Аян 18: 1-9, NJB) 
Захария Ыйык Китепте келе Бабылга каршы эскертүү жана туура биримдик Ыйса келгенге чейин 
болбойт деп айтылат: 

10 Сак болгула! Карап чыгып! Түндүк жеринен качып, - дейт Жахаба.- Мен асмандын төрт 

шамалын сени чачыратып үчүн declares- - дейт 11 Сак болгула. Кач, Сион, азыр, Бабыл кызы 

менен жашаган! 
12 Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба Glory көзүмдүн карегиндей: «Ким силерге тийсе, 

тийген, силерди талап-тоногон элдерге жөнүндө, мага буйрук болгондуктан, бул жөнүндө 
мындай дейт. 13 Мына, Мен алардын үстүнө колун өйдө көтөрүп, алар ким тарабынан 

талап-тоноп кетет аларды кулга айландырып жатам «. Анда Асман аскерлеринин Кудайы 



Жахаба жибергенин билишет! 14 Sing, Сион кызы, кубанып, азыр мен -Yahweh дейт 
силер! 15 арасында жашап келе жатам, анткени ошол күнү көп элдер Жахабага 

айландырылат. Ооба, алар Анын эли болушат, алар силер менен чогуу жашап калат. Анда 

Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мени сага жөнөттү, ал билишет! + 16Жахаба Жүйүт 
жерин ээлеп алып, ыйык жердеги Өзүнүн үлүшү, Иерусалимди кайрадан өз алдынча чечим 

чыгарууга. (Захария 2: 10-16, NJB; РУС / тилиндеги котормолордо аяттар Захария 2 саналып 
төмөнкүлөрдү белгилешет: 6-12) 

Тарыхый жана Бириккен Улуттар Уюмунун диндер аралык кыймылдарга, дубалдары, көп 
протестант, жана Чыгыш ортодокс лидерлери Ыйык Китепте ачыктан-ачык айыпталат илгерилетүү 

жана колдоого тийиш эмес болот. Ыйса аларга: «көптөрдү адаштырат» (: 4-5 Матай 24) ким Аны 

ээрчип талапкер адамдардын эскертти. Көп Ecumenism Аян 6 «ак атчандардын» менен 

байланышкан: 1-2 (Иса эмеспи) жана Аян 17 бузулган. 
Захария сыяктуу эле, элчи Пабыл да ыймандын чыныгы биримдик, Ыйса келгенге чейин эмне 
болмок эмес экенин айткан: 

13 Баарыбыз чейин Кудайдын Уулу жөнүндөгү ишеним жана билим жагынан биримдикке 
жетүү жана Машаяктын толуктугуна менен толук жетилген кемчиликсиз бир адам пайда 

болот. (Аян 4:13, NJB) 
Бул биримдик Исанын кайтып чейин келгенде ыйман келтиргендер-тир силер. Чынында, Иса 

Машаяк кайтып келгенде, ал Ага каршы митинг элдердин биримдигин жок кылууга болот: 
11:15 Жетинчи периште чакырып, анын сурнай тартты, үндөр асмандан үн угулуп жатты 

тартты: «Бул дүйнөнүн үстүнөн болгон падышачылык биздин Жахабага жана анын 
Машаягына таандык болуп калды, ал кылымдан кылымга, түбөлүккө падышачылык 
кылат.» 16 жыйырма төрт аксакал +, Кудайдын алдында отурган, таазим кылышты жана бул 
сөздөр менен 17 Кудайга сыйынуу жана алардын чекесине менен жерге тиери менен, «Биз 
киришип, анткени Кудурети Күчтүү Жахаба Кудай +, Ал, Ал ким ким сага ыраазычылык улуу 
күч жана бийлик башталган. 18 ыйыктар үчүн, сенин атын корккондор үчүн элдер, чуру-
чуусу, азыр убакыт өч алуу үчүн келген, ошондой өлгөндөрдү соттош үчүн, өз 

кызматчылары үчүн пайгамбарлар болушкан улуу-кичүү дебей, сыйлык болот. Убакыт 

жерди кыйратып жатышат + кыйратыш үчүн + келген +. (Аян 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Ошондо мен жооп, мухиттин үндү же күркүрөгөн катуу күрүлдөп, зор элдин үнү болот 

деп уктум «Alleluia! Жахаба Кудай Падышачылыгы баштады; . . . 19 Анан мен жырткычты, 

жер жүзүнүн падышалары менен алардын аскерлери менен, ат үстүндө Отурган менен, 
Анын аскерлери менен согушууга чогулушкан эле көрдүм. 20 Бирок, жырткыч жырткычтын 
атынан кереметтерди иштеген жалган пайгамбар менен бирге туткунга алынган жана алар 
менен жырткычтын белгисин брендин кабыл алган жана анын айкели табынып жүргөн 

ким алдаган. Бул эки күкүрт менен от менен оттуу көлгө тирүүлөй ыргытылды. 21 Калган 

Анын оозунан чыккан жетиш, кылычы менен өлтүрүп, ошондой эле, бардык канаттуулар, 

дене менен толгон. . . 20: 4 Ошондо мен алардын орун алып, аларды жазалабай берүүгө 

бийлик наамын тактыларды көрдүм. Мен Ыйса жана Кудайдын сөзүн үчүн күбө үчүн өлүм 
жазасына тартылган бардык жанын көрүп, жаныбарды же айкелин сыйынуудан баш 

тартышкан жана алардын чекесине же колуна brandmark кабыл албай тургандар; Алар 

тирилип, Машайак бир мин жыл падышачылык кылды. (Аян 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 



Иса ага каршы бирдиктүү дүйнөлүк аскерлерин жок кылуу керек экенин байкайсыз. Андан кийин, 

ыйык падышачылык кылат. Ишеним туура биримдик болот деп эсептелет. 
Тилекке каршы, көп жакшы пайда жалган министрлер кулак салам +, ал эми элчи Пабыл мындай 
деп эскерткен (2 Корунттуктарга 11: 14-15) эле эмес, бар. 
Ыйык Китепти жана Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды көбүрөөк түшүнө турган 
болсо аз Ыйсага каршы күрөшүшкөн. 
7. Эмне үчүн Кудайдын Падышалыгы деген эмне? 
Адамдар биз акылдуу ойлонуп көрөм, бирок, биздин түшүнүгүбүз да чеги бар, бирок Кудайдын 
«түшүнүгү чексиз болот» (Забур 147: 5). 
Бул планетаны чечүү Кудайдын кийлигишүүсү талап кылынат, ошондуктан кереметтерди көрсөтүп 
жатат. 
Көп Кудайга ишенишет, ал эми адамдардын басымдуу көпчүлүгү, ал, чынында эле, жетекчилик 

катары жашап келбейт. Төмөнкү байкап: 
8 Ал сага көрсөттү Оо, пенде, ал эмне жакшы экенин; Жахаба адилеттүү силер болсо эмне 

үчүн эмне талап кылынат, кайрымдуулук иштерин жакшы көрүү үчүн, ошондой эле сиздин 

Кудай менен момундук дегенби? (Михей 6: 8) 
Кудай менен момундук менен жүрүүгө бир адам баласы эмес, чынында эле, эмне кылууга даяр 

болду. Адам ата менен Обо эне (Башталыш 3: 1-6) берилген учурдан тартып, адамдар Кудайдын 

жогору, өздөрүнө жана алардын артыкчылыктары таянууга тандап алган, карабай, Анын осуяттары 
(Чыгуу 20: 3-17). 
Накыл сөздөр китебинде айтылат: 

5 бүт жүрөгүбүз менен Жахабага таян, өз түшүнүгүбүзгө эмес, таянба; 6 бардык жолдор 

менен Кудайды таанып бил, ошондо Ал сени түз 7 өз көз алдында акылдуу боло бербе, 

берет. Тескерисинче, Жахабадан коркуп, жамандыктан алыстатат. (Накыл сөздөр 3: 5-7) 
Бирок, көп адамдар, чынында эле, чын жүрөктөн Кудайга таянышыбыз Ага үчүн өз кадамын 

багыттай күтө албайт. Көптөгөн бир туугандар, Кудайдын каалаганы эмне кылам деп, бирок аны 

эмне жок. (: 9; Аян 12) жана дүйнө жана колунда болгон нерселерине мактангандык «өжөрдүгү 

боюнча (1 Жакан 2:16) үчүн кулады адамзатты Шайтан тарабынан алданып калды. 
Ошондуктан, көп, алар жакшы билишет деп ойлойм, анткени алар өздөрүнүн диний каада-салттар 

жана секулярдык өкмөттөр менен келдим. Бирок, алар (кара: Жеремия 10:23) жок кыла да, 

көпчүлүк чындап өкүнүп калат. 
Бул адамзат Кудайдын Падышалыгы жөнүндө (21-22 кара МАТАЙ жазган Жакшы Кабар 24) эмне 
үчүн зарыл болуп саналат. 
Кудайдын жолдору Right 
Кудай өзүмчүл эмес, чындык Кудай сүйүү (8,16 1 Жакан 4) болуп саналат. Кудайдын мыйзамдары 
Кудайга болгон сүйүүсүн кантип көрсөтүшкөн жана жакындарыбызга (Марк 12: 29-31; Жакып 2: 8-

11). Дүйнөнүн жолдору өлүм өзүмчүл жана акыркы болуп саналат (Оку: Римдиктер 8: 6). 
Ыйык Китепте Ыйсанын чыныгы жолдоочуларынын осуяттарын аткаруу экенин байкап: 



1 Ким Иса Машаяктын Кудайдын төрөлгөн, ошондой эле төрөлгөн Аны сүйөт баары Ага 

жалгыз ким аны жакшы көрөт деп эсептейт. 2 Кудайдын балдарын сүйүп жатканыбызды 
билебиз бул менен биз Кудайды сүйүп, Анын осуяттарын аткар качан . 3 Анткени Кудайды 

сүйүү +, биз болсо, Анын осуяттарын аткаруу. Анын осуяттарын аткаруу оор эмес +. (1 

Жакан 5: 1-3) 
Кудайдын бардык (172 119) «осуяттарын адилдик». Анын жолдору таза (1 Тиметей 1:15) болуп 

саналат. Тилекке каршы, көптөр, алардын чыныгы маанисин жана көп ары жайылтуу менен Иса 

Машаяк Тоорат мыйзамын же пайгамбарлар, бирок аларды аткаруу үчүн (Матай 5:17), талкалаш 
үчүн келген эмес экенин түшүнгөн эмес, «мыйзамсыз» ар кандай түрлөрүн кабыл алып жатабыз 

ойлогон (мисалы: Матай 5: 21-27). Иса Машаяк экенин айткан (Матай 5:19) (шарттары: «Кудайдын 

Падышалыгы» жана «Асман Падышалыгы», өз ара бар): «Кимде-ким аткарса жана үйрөтсө, ал 
Асман Падышачылыгында улуу болот». 
Ыйык Китепте ишсиз ишеним да өлүк (Жакып 2:17) деп айтылат. Көп талап Ыйсанын жолун 
жолдоо үчүн, бирок, чынында эле, анын окууларын (Матай 7: 21-23) ишенген эмес жана Аны 

менен алар (кара: 1 Корунттуктарга 11: 1) керек туурай албайт. «Күнөө мыйзам бузуу болуп 

эсептелет» (1 Жакан 3: 4, Ыйык Китеп) жана баары күнөө кылган (Римдиктерге 3:23).Бирок, Ыйык 
Китепте ырайым сот кулаганын деп айтылат (Жакып 2:13) Кудай, чынында эле, ар бир адам үчүн 
бир планы бар эле (кара: ЛУКА жазган Жакшы Кабар 3: 6). 
Адам чечимдер, Кудайдын жолунан, иштебейт. Жылдык Падышалыгында Ыйса «темир таяк 

менен» башкарат (Аян 19:15), ал эми жакшы адамдар Кудайдын жолун жашайт эле жайылып, 
өкүмчүлүк кылат. ALL дүйнөдөгү көйгөйлөр бул дүйнөнүн коомдор Кудайга жана Анын 

мыйзамын аткаруудан баш тарткан, себеби бар . Тарыхый адамзат коомдогу көйгөйлөрдү 
чечүүгө жөндөмдүү эмес: 

6 Күнөөкөр табияттын каалоосу жөнүндө ойлоо өлүмгө дуушар кылат, Рухтун каалоосу 

жөнүндө ойлоо өмүр жана тынчтык 7 Анткени денеге мүнөздүү нерселерди ойлоо Кудай 

менен касташууга алып барат, себеби. Анткени ал Кудайдын мыйзамына баш ийбейт, баш 

ие да, чын эле болушу мүмкүн. 8 Демек, дененин каалоосу Кудайга жага албайт 

жашагандар. (Оку: Римдиктер 8: 6-8) 
Ыйсанын жолдоочулары рухий жактан бурушу керек, бирок бул дүйнөнүн (Оку: Римдиктер 8: 9)-
жылы эмне үчүн Кудайдын рухуна берилет биздин жеке алсыздыктарына карабай, 

26 Анткени дененин каалоосу боюнча көп эмес, акылдуу да, талант, бир туугандарын 

көрүп, көптөгөн күчтүү же тектүү болгондор көп эмес, деп аталат. 27 Бирок Кудай 
Акылдууларды уятка калтырыш үчүн үчүн дүйнөдө акылсыз деп эсептелгендерди тандап 
алды +, Кудай бар нерселерди уят үчүн дүйнөдө алсыз деп эсептелгендерди тандап алган 
күчтүү, 28 жана жок нерсени алып базасы дүйнөнүн нерселерди жана жек көрүндү Кудай 
нерселерди тандап, жана жок нерселерди элек , 29 эч бир адам анын алдында мактана 
керек. 30 Бирок ал мындай деп жазылган: ага сен, Кудай-адилеттик, ыйыктык жана 
ал 31 redemption- келген акылмандык биз үчүн Машаяк Иса менен биримдикте болуп, 

«кылбастан, ким ал, жол Жахаба менен мактансын «. (1 Корунттуктарга 1: 26-31) 
Ыйсанын жолдоочулары Кудайдын планын атак үчүн! Эми биз ишенимибиз менен жашап 

жатабыз (2 Корунттуктарга 5: 7), жогору карап (Колосалыктар 3: 2) ишеним (Забур 11: 6).Кудайдын 
осуяттарын (Аян 22:14) сактоо үчүн батасын берет. 



Ыйсанын жолдоочуларына Ыйык Китепте Ыйса менен бирге бийлик жүргүзүүгө, ал эми сен ошол 
чыныгы жолдоочулары, чынында, шаардын үстүнөн бийлик кылат дегенди билдирет түшүнүшү 

керек деп айтылат? Иса Машаяк: 
12 «Бир ак сөөк, алыскы бир өлкөгө барып, өзү үчүн падышалыкты кабыл алып, 
кайрылып. 13 Ошентип, Ыйса аларга он мина берип: өзүнүн он кулун чакырып алып, аларга 
мындай деди:» Мен келгенге чейин, иш кыл «. 14 Бирок, Жердештери болсо аны жек 
көргөндүктөн, артынан элчилерди жиберип: «анын бизге падыша болушун каалабайбыз» 
дейт. 
15 «Ал билиш үчүн, ал кайтып келгенде, ошондой эле, падышалыкты кабыл алып, анда ал 

ага деп, акча берип баягы кулдарын, буйрук кантип 
көп кеткен күмүшү менен ким канча пайда тапканын 16 Ошондо биринчи келип 17 Ошондо 
Ыйса ага мындай деди: «Жакшы, жакшы кул.:» Кожоюн, сенин мина менен он мина пайда 

таптым. '; Эгер бир аз ишенимдүү болгондуктан, он шаардын үстүнөн бийлик бар. Кожоюн, 

сенин мина беш мина пайда таптым. Сен да беш шаарга аким бол «19 Ошо сыяктуу эле, ал 

ага мындай деди:» «18 Экинчиси келип:». « (Лука 19: 12-19) 
Балким, сен да азыр бар Кичинекей нерседе ишенимдүү болгула. Ыйсанын чыныгы Кудайдын 

Падышачылыгынан, реалдуу шаардын үстүнөн бийлик жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышат.Ошондой 
эле Ыйса: «Менин сыйлык өз иштерине жараша ар бир адамга, Мени менен бирге болот» (Аян 

22:12), деди. Кудай планы бар (Аюб 14:15) жана турган жери (Жакан 14: 2), чынында эле, Ага жооп 

бере тургандар үчүн (Жакан 6:44; Аян 17:14). Кудайдын Падышалыгы чындап жана сиз ага бир 

бөлүгү боло алат! 
2016-жылдын башында, журнал Science жасалма интеллект жана жалпылай «жаман маселелерди 
караган адамзатка чечүү мүмкүн экенин көрсөткөн» элдин күчү «аттуу макала болду.Бирок, 
макала эмне жаман, аны кантип чечиш керек, бир гана жол болгон түшүнүшкөн жок. 
Кызматташуу, башка Кудайдын нормаларын туура баш тартып, адамзат Бабыл жок мунарасын (: 1-
9 Башталыш 11) куруу үчүн биргелешип ал кайра улуу Топон суудан кийин эле 21-кылымда майнап 
чыкпай турат. 
Дүйнөдөгү көйгөйлөр, Жакынкы Чыгыш сыяктуу жерлерде (күтүлүүдө убактылуу киреше 
карабастан, мисалы, ДАНИЕЛ 9: 27; 1 Тесалоникалыктарга 5: 3) тарабынан чечилет мүмкүн эмес 
адамдардын Кудайдын Падышалыгы (Римдиктерге 14 тынчтык керек: 17). 
Эл аралык терроризм маселелери, күтүлгөн киреше карабастан, чечүү мүмкүн эмес (кара: 
Жезекиел 21:12) Бириккен Улуттар менен алданган менен (кара: Аян 12: 9) болоюн Кудайдын 
Падышалыгы жөнүндөгү кубаныч жана сооротууга муктаж болобуз. 
Айлана-чөйрө маселелери дүйнөдөгү элдер жер жок болот эле, эл аралык кызматташтык менен 
чечүү мүмкүн эмес (Аян 11:18), бирок алар Кудайдын Падышалыгы аркылуу чечилет. 
Жыныстык өлбөстүгү жөнүндөгү маселелер, бойдон алдыруу, адам денесин сатуу 
бөлүктөрү АКШда, ал эми Кудайдын Падышалыгы тарабынан чечиле албайт. 
Массалык карыз АКШ, Улуу Британия жана башка көптөгөн эл аралык ортомчулук аркылуу чечүү 
мүмкүн эмес болуп калат, ал эми акыры (Хабакук 2 күнүнө жок кылынгандан кийин: 6-8) Кудайдын 
Падышалыгы менен. 



Сабатсыздык жана туура билим берүү Бириккен Улуттар Уюмунун, биз Кудайдын Падышалыгы 

керек аркылуу чечүү мүмкүн эмес. Диний чыр-чатак, чынында эле, Ыйык Китептин чыныгы 

Ыйсадан өзүнчө куткаруу макул кандайдыр бир тарыхый-дин аралык кыймылдын менен чечүү 

мүмкүн эмес болот. Анткени күнөө дүйнөдө проблема болуп саналат жана бул үчүн, биз Исанын 

куткаруу курмандыгын жана Кудайдын Падышалыгы Анын кайтып керек. 
Ачкачылык маселелер улам мүмкүн болуучу өсүмдүктөрдү, ачарчылык коркунучу дүйнөнүн бир 
бөлүгүн коюп жаткан генетикалык-өзгөртүлгөн организмдер менен учурлары, биз Кудайдын 
Падышалыгы керек чечүү мүмкүн эмес болот. 
Заманбап медициналык илим адамдын ден соолугуна, биз Кудайдын Падышалыгы керек бардык 
суроолорго жооп бере албайт. 
ЮАР бөлүктөрүндө массалык жакырчылык, Азияда жана башка жерлерде, аягы: «Бабыл» бир 
жолу пайда, ал эми (кара: Аян 18: 1-19), биз жакырчылыктын көйгөйлөрүн Кудайдын Падышалыгы 
керек чече албайт. 
Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жылдык этабы жерде түзүлөт кадимки Падышачылыгы 
ушундайлардыкы. Кудайдын сүйүү менен мыйзамдарды жана лидер катары мээримдүү Кудай 
негизделет. ыйыктар бир мин жыл (Аян 5:10; 20: 4-6) Машаяк менен бирге падышалык кылышат 
+. Бул падышалык, чынында эле, Кудайдын Жыйынына да кирет, бирок Ыйык Жазмада Кудайдын 
Падышалыгы чынында Чиркөө (католик же башка) болуп саналат деп айтылат. Рим чиркөөсү 
жылдык окутуу каршы чыккан, кийинчерээк биз акыры жакындаган сайын, дагы күчтүү Ыйык 
Китептеги жакшы кабарды каршы болот. Бул, сыягы, аткара Матай 24:14 жардам берет олуттуу 
массалык маалымат алууга болот. 
Анын акыркы баскычында, Кудайдын Падышалыгы «New Иерусалимди, асмандан, Кудайдан 
түшүп келе жаткан» кирет (Аян 21: 2) жана анын өсүшү акыры болбойт. , мындан ары эч кандай 
адилетсиздик жок болот 
кайгы-капа, Мындан ары өлүм болбойт. 
Кабар айтуу жана Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды түшүнүүгө Ыйык Китептин 
маанилүү темасы болуп саналат. Эски Осуят жазуучулар ал жөнүндө үйрөткөн. Ыйса, Пабыл, 
Жакан ал жөнүндө үйрөткөн. 
Эски «христиандык» насааты жана ал жөнүндө үйрөткөн Келишимдеги тышкары аман. Экинчи 
кылымдын башында жашаган Христиан лидерлер, Поликарп жана Melito сыяктуу эле, бул 
жөнүндө үйрөткөн. Биз менен үзгүлтүксүз , Кудайдын Жыйынына да бүгүн үйрөткүлө. 
Кудайдын Падышалыгы Ыйык Китепте Иса жөнүндө кабар көрсөтөт биринчи тийиш болгон. Ал 
кийин жөнүндө кабар эмне эле тирилүүгө жана бул Ыйсанын жолдоочуларынын алгачкы издеши 
керек нерсе. 
Ыйсанын жашоосу жана өлүмү Жакшы жөнүндө гана эмес. Ыйса жана Анын шакирттери үйрөткөн 
Кабардын басым Кудайдын жакындап келаткан Падышалыгына болгон. Падышалык жөнүндөгү 
Жакшы Кабарды Машаяк аркылуу куткарылууну мурастап камтыйт, бирок ошол эле учурда 
адамдык өкмөттөрдүн жок үйрөтүү кирет (Аян 11: 5). 
Эске алчу нерсе, Иса пайгамбардын сөздөрү дүйнөнүн акыры падышалыктын бардык элдерге 
(Матай 24:14) күбөлөндүрүү катары дүйнөгө таратып жаткан Жакшы Кабары кийин чейин келген 
эмес деп үйрөткөн. Жана кабар айтуу азыр болуп жатат. 



Жакшы кабар деп Кудайдын Падышалыгы адамзат көйгөйлөрүн чечүү болуп саналат . Бирок, 
көпчүлүгү аны колдоп келет, да, уга да, ал чындыкка ишенбей келбейт. Кудайдын Падышалыгы 
түбөлүк (Матай 6:13), ал: «Бул дүйнөнүн өтүп кетет», ал эми (1 Корунттуктарга 7:31). 
Кудайдын Падышалыгы чыныгы жакшы кабарды * жарыялап, биз бир нерсе үзгүлтүксүз , 
Кудайдын Жыйынына жөнүндө олуттуу болуп саналат. , Анын ичинде Кудайдын Падышалыгы 
(Матай 24:14): Биз Ыйык Китепте бардык нерсени (19-20 МАТАЙ жазган Жакшы Кабар 28) үйрөтүү 
үчүн аракет кылышат. Биз Кудайдын Падышалыгын күтүп жатып, биз менен таанышып, чындыкка 
ишенбей келет, Кудайдын жолдорун жана башкаларды соорот ээрчишибиз керек. 
Кудайдын келе жаткан Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды жарыялап, колдоо керек 
эмеспи? Сен Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды ишенип калат? 

 

 

Кудайдын Жыйынын уланууда 
 
Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн АКШ өкүлчүлүгү жайгашкан: 1036 W. 
Гранд проспектиси, GROVER Beach, California, 93433 США. 
 

Кудай уланып чиркөө (CCOG) Сайттар 
 

CCOG.ASIA Бул сайт Азия боюнча биринчи орунга ээ жана англис тилинде ар 
кандай бир нече Азия тилинде макалаларды, ошондой эле кээ бир ден бар. 
CCOG.IN Бул Индия мурастарды карата максаттуу сайттын. Ал англис тилин 
жана ар түрдүү индиялык тилинде материалдарды камтыйт. 
CCOG.EU Бул Europe багытталган сайттын. Ал бир нече тилдерине болгон 
материалдарды камтыйт. 
CCOG.NZ Бул британ-түшкөн тажрыйбасы менен Пакистан жана башка багыт- 
талган бир сайт болуп саналат. 
CCOG.ORG Бул Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн башкы сайты саналат. Ал 
бардык континенттерде элге кызмат кылат. Бул макала, шилтемелерди, сүрөт 
менен камтыйт. 
CCOGCANADA.CA Бул Канадада карата максаттуу сайттын. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Бул Кудайдын үзгүлтүксүз 
чиркөөсүнүн испан тилиндеги сайты бар. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Бул Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн 
Пакистан сайтында. Ал Англис жана Тагалог маалымат бар. 
 

Маалымат жана тарых сайттар 
 



COGWRITER.COM Бул сайт негизги жарлык инструменти болуп саналат жана 
жаңылык, окутууну, тарыхый буюмдарды, клиптер жана пайгамбарлык 
өзгөрүүлөр бар. 
ЧИРКӨӨHISTORYBOOK.COM Бул чиркөө тарыхы боюнча макалалар жана 
маалыматтар менен сайтты эстеп калуу кыйынга турат. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Бул кабар жана ыйык китептик темаларды 
камтыйт онлайн радио-сайт бар. 
 

кутбаларында жана кутбасы торго үчүн YouTube Video канал  
 

BibleNewsProphecy канал. CCOG Videos. 
CCOGAfrica канал. Африкалык тилде CCOG кабарлар. 
CDLIDDSermones канал. Испан тилинде CCOG кабарлар. 
ContinuingCOG канал. CCOG Video насыят үйрөтүү.  
 
 
 
Сүрөт аз калган кыш кээ бир төмөндө көрсөтүлгөн (жана бир нече убакыт өткөндөн 
кийин кошо) кээде бөлмөнү катары белгилүү Иерусалимде имараттын, бирок 
жакшы Иерусалимдин Батыш дөбөсүндө, Кудайдын Жыйынына да (азыркы учурда 
былтыр Сион деп аталат) катары сүрөттөлөт: 
 

 
 
Бул, балким, алгачкы чыныгы жолдоочуларынын чиркөө имараттын сайт бар 
экендиги айтылууда. Иса: «Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды» 
имарат катары таратылат болмок. Бул Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү 
Жакшы Кабарды окуткан Иерусалимде курулуш болгон. 
 
 
Ошондой эле, биз ушул себептен, тынымсыз Кудайга ыраазычылык билдирем, 

анткени ... силер, бир туугандар, 
Жүйүт аймагындагы, Машайак Ыйса жолундагы Кудайдын Жыйындарына 

окшоп калды. 



(1 Тесалоникалыктарга 2: 13-14) 
 
бардык ыйыктарга бир ирет берилген ишеним үчүн күрөшүүгө. 
(3) 
 
Ал (Ыйса), аларга мындай деди: «Мен башка шаарларга да Кудайдын 

Падышалыгы жөнүндө кабар айтышы керек 
Ошондой эле, бул максатта мен жиберилген, анткени «(Лука 4:43). 
 
Ал эми Кудайдын Падышалыгын издегиле, ошондо мунун баары [с] силерге 

кошулуп берилет. ал силерге Падышачылыкты бергиси үчүн Атасынын 

жакшы жагат, анткени, кичине оторду коркпойбуз. (Оку: Лука 12: 31-32) 
 
Асман Падышачылыгы жөнүндөгү бул Жакшы Кабар бүт дүйнөгө күбө катары 

таратылат турган 
Бардык элдер, ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет. (Матай 24:14) 
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	Бул күн тартиби толугу менен 2030-жылга чейин ишке ашыруу, ошондой эле туруктуу өнүктүрүү үчүн 2030 программабызды деп турганы айтылууда. Аны жөнгө салуу, билим берүү, эл аралык жана диндер аралык кызматташтык аркылуу адамзат оорулардан чечүүгө багытт...
	«New жалпы тартиби» деген сөз «Католик» дегенди билдирет, ошондой «New католик күн тартиби», «жалпы». Папа Болумушту жалпы Күн тартиби кабыл койду мүмкүн «үмүт маанилүү белгиси.»
	Папа ошондой эле алдыда жол кылдат үчүн 2015-жылы декабрда COP21 (БУУнун Климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык Макулдашуунун Тараптарынын расмий түрдө 21-жыйынына аттуу) деп аталган эл аралык келишим, ошондой эле элдерди насаат «менен мактап, жана тилек...
	эч ким дем булганган аба каалайт, ал эми ачка, жакырлыктын айынан болот, ж.б., жок болуп кетүү коркунучу астында турган, бул эл аралык тилектештик адамзат көйгөйлөрүн чечүүгө болот?
	Бириккен Улуттар Уюмунун Track Record
	Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөн жана 1945-жылдын 24-октябрында түзүлгөн, Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, башка ушул сыяктуу чыр-чатактарды алдын алуу жана дүйнөдөгү тынчтыкка өбөлгө түзүү үчүн аракет үчүн. анын салынганда, БУУнун 51 мүчө-мамлекеттердин...
	Эгерде жок болсо ми бар, жүздөгөн болуп, түзүлгөн Бириккен Улуттар Уюму-жылдан бери дүйнө жүзү боюнча чыр-чатактарды, бирок биз эмес, бирок үчүнчү дүйнөлүк согуш деп атоого мүмкүн болгон кандай экен.
	Кээ бир тынчтык жана гүлдөп өнүгүү алып келе турган Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу эл аралык кызматташтык Рим папасы дин жана тарыхый күн түрү менен бирге, көмөк ырастайт Francis жана башка көптөгөн диний жетекчилер алгалатууга аракет кылууда, деп эсеп...
	Бирок, бул үчүн Бириккен Улуттар Уюму үчүн жетишкендиктерге жакшы эмес. түзүлгөн Бириккен Улуттар Уюму-жылдан тартып көп сандаган куралдуу чыр-тышкары, бир нече миллиондогон ачка болуп, качкындар, жана / же абдан начар.
	Он жыл мурун, Бириккен Улуттар Уюму, анын жылдыкты өнүктүрүү Максаттарын ишке ашыруу үчүн каралган. Сегиз «өнүгүүнүн максаттарына,» бар, бирок, бул да БУУга өзү ылайык, ийгиликке жете беришкен эмес. Ошентип, 2015-жылы, анын «17 Туруктуу өнүгүү максатт...
	Эле куру кыял барат деп, 6, 2016-майда, Папа өз чиркөө бул континент жетишине жардам бере турган гумандуу европалык аял утопияны кыялданып билдирди. Бирок, Рим папасынын түш коркунучтуу түш (кара: Аян 18) болуп калат.
	Кызматташтык жана ийгилик, ал эми бир нече болушу мүмкүн ...
	Мерриам тилинин Dictionary куру кыял деп айтылат: «өкмөт кайсы бир ойдон чыгарылган жер, мыйзамдар жана коомдук абал болуп саналат.»
	Ыйык Китепте адамзат өз алдынча өз көйгөйлөрүн чече албайт, деп айтылат:
	23 Оо, Жахаба, мен пенденин жолу өз эркинде эмес экенин билем +, Ал өзүнүн бутуна багыт берүү бара жаткандын бийлигинде эмес. (Эгерде башкасы көрсөтүлбөсө, Жеремия 10:23, бөтөн жерликтердин кудайларынын бою)
	Ыйык Китепти эл аралык кызматташтык сөзсүз болот деп айтылат:
	16 Абадон менен кайгы алардын жолдору менен да; 17 Алар тынчтык жолун билишпейт + 18, алардын көз алдында Кудайдан коркуу жок.. (Римдиктерге 3: 16-18)
	Бирок, көп адамдар утопиялык коомдун, алардын көз алдында иштеп, ал тургай, кээде динди аралаштырууга аракет кылышы керек. Бирок, дээрлик эч ким чыныгы Кудайдын жолун жолдоого даяр.
	Ал Бириккен Улуттар же дубалдары максаттарына эч карата эч кандай жылыштар болот деп айтууга болбойт. Кээ бир жерде болот, ошондой эле кээ бир кетирген.
	Иш жүзүндө, ошондой эле массалык кагылышуудан кийин, балким, эл аралык тынчтык келишимине бир түрү менен макулдашылган жана ырасталган (Даниел 9:27) болот. ал болгондо, көп адамзат бир кыйла бейпил жана утопиялык коом жөнүндө алып алат деп ишенем, ада...
	Көптөгөн эл аралык «утопиялык прогресс» менен кабыл алынат (кара: Жезекиел 13:10), ошондой эле ар кандай жышаандар жана ажайыптар (2 Тесалоникалыктарга 2: 9-12). Бирок Ыйык Китепте андай тынчтык акыркы (Даниел 9:27; 11: 31-44) жок кылат, жетекчилер та...
	адамзат чындап утопияны жөнүндө келтирүү таптакыр жөндөмсүз болсо, утопияны ар кандай түрү болот?
	Ооба.
	2. Иса эмне жөнүндө кабар Gospel кылды?
	Ыйса Өз жолун кабыл алмак эмес көпчүлүк үйрөткөн:
	3. Падышалык Байыркы Келишимдеги белгилүү болгонбу?
	Даниел Падышалыгы жөнүндө эмнелерге окуткан?
	Ышая Падышалыгы жөнүндө эмнелерге окуткан?
	Жезекиел Ысрайыл урууларынын (гана жүйүттөр эмес) ошол улуу алааматтын убагында чачырап кеткен жылдык падышалыгынын чогулуп турганын ыйык рухтун жетеги менен:
	17 Ошондуктан ага мындай деп айт: «Жахаба мындай дейт:» Мен силерди элдердин арасынан чогултам, сен чачырап кеткен өлкөлөрдөн чогултам, ошондо Мен силерге Ысрайыл жерин берем «. 18 Ошентип, алар ошол жакка барам, алар ал жерден чыгып, анын бардык жийи...
	Жахаба Кудай мындай дейт. (Жезекиел 11: 17-21)
	Байыркы Келишимдеги ар кандай жазуучулардын, ошондой эле Падышалык жөнүндөгү аспектилери жөнүндө жазган (мисалы, Жезекиел 20:33; Обадия 21; Михей 4: 7).
	Демек, Иса Машаяк Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды окута баштаганда, анын дароо угуучулар негизги түшүнүк менен бир аз эле.
	4. Элчилер Падышалыктын Инжилди үйрөтөт беле?
	Жакшы Кабардагы сыяктуу көптөгөн иш Ыйсанын адам жөнүндө гана жакшы кабар, ал эми чындык Ыйсанын алгачкы жолдоочулары Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарды үйрөткөн эмес. Иса алып келген кабар болуп саналат.
	Элчи Пабыл Кудайдын Падышалыгы жөнүндө эмнелерге окуткан?
	Бирок ал Easy эмес,
	Петир Падышалыктын эмнелерди айткан?
	Ыйык Китеп жана Падышалыктын акыркы Китептер
	1 Анан ал Кудайдын жана Козунун тактысынан агып чыгып, кристалл сыяктуу тунук, мага өмүр суусу тунук дарыясын көрсөттү. 2 Анын көчөсүнүн ортосунда, дарыянын эки тарабында да өмүр дарагы өсүп турган, алардын ар бир дарак ай сайын мөмө берген +, он эки ...
	5. үйрөткөн New Testament тышкы булактары  Кудайдын Падышалыгы
	Машаяктын алгачкы окутуучулары, алар Кудайдын кадимки Падышалыгы жөнүндө жакшы кабар жарыялаш керек деп ойлошконбу?
	Ооба. (1)
	Oldest коргойт Post-New Testament жазуу & насаат
	Экинчи Century Чиркөө Leaders жана Падышалыктын Gospel
	Экинчи жана үчүнчү кылымдарда маселелери
	Герберт W. Армстронг Падышалык жөнүндөгү Жакшы Кабарды окуткан, Plus
	Падышалык жөнүндөгү жакшы кабарды дүйнө эмне керек болсо болот ...
	кылымдар бою, Кудайдын эли кабатыр: «Качанкыга чейин Ыйса берүүнүн чейин болот?»
	Падышалыктын элчилери
	1: расмий өкүлү, айрыкча: атайын жана көп учурда убактылуу дипломатиялык берүү үчүн чет өлкөлүк мамлекеттик же эгемен өзүнүн же өз алдынча башкаруунун туруктуу өкүлү катары каттады же эгемендүү же дайындалган жогорку даражалуу дипломатиялык агент
	2: ыйгарым укуктуу өкүлү же кабарчы
	6. грек-рим чиркөөлөрү Падышалык маанилүү, окутуу, бирок ...
	Грек-рим чиркөөлөр Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү аспектилерин окутуу деп эсептешет, ал эми жамандык чын эле, ал чындап эле, мисалы, католик EncyclopediaПадышачылыгы жөнүндө бул Китепте кандай түшүнүк бар.
	7. Эмне үчүн Кудайдын Падышалыгы деген эмне?
	Кудайдын келе жаткан Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды жарыялап, колдоо керек эмеспи? Сен Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды ишенип калат?

