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Niyə öz problemlərini həll bəşəriyyətin bilməz? 

Müqəddəs Kitab göstərir ilk və son şeyi İsa Allahın Padşahlığının müjdəsi narahat haqqında təbliğ ki, 
bilirsinizmi? 

Allahın Kingdom həvarilərin vurğu və onları təqib o ilk idi ki, bilirsinizmi? 

Allahın Padşahlığı İsa şəxs varmı? Allah İsa Padşahlığı indi bizim həyatını yaşayır? Allahın Padşahlığı 
gələcək faktiki səltənət bir növü deyilmi? Müqəddəs Kitab öyrədir nə iman olacaq? 



bir səltənət nədir? Just Allahın Padşahlığı nədir? Müqəddəs Kitab nə öyrədir? Erkən xristian kilsə nə 
öyrədirdi? 

Allahın Kingdom şahid kimi dünyaya təbliğ qədər son gələ bilər ki, həyata edirsiniz? 

ön örtüyü fotoşəkil Burdine çap və qrafik ibarət kimi canavar ilə aşağı yalançı bir quzu göstərir. arxa qapağında 
fotoşəkil Dr. Bob Thiel tərəfindən 2013-ci ildə qəbul Yerusəlimdə orijinal Church Allahın binanın hissəsidir.  
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1. insanlıq həllər varmı? 

2. İsa Müjdəni idi? 

3. Allahın Padşahlığı Əhdi-Ətiq məlum olub? 

4. Apostollar Krallığının İncil öyrədirdi? 

Yeni Əhdi xaricində 5. mənbələri Allahın Padşahlığını öyrətdi. 

6. yunan-Roma kilsələri Krallıq vacibdir öyrətmək, Amma ... 

7. Nəyə görə Allahın Padşahlığı? 

Əlaqə məlumatı 

 

1. insanlıq həllər varmı? 

 

dünya bir çox problemləri ilə üzləşir. 

Bir çox insanlar ac. Bir çox insanlar məzlum olunur. Bir çox insanlar yoxsulluq üzləşirlər. Bir çox xalqlar 
ciddi borc var. qarınındakı o cümlədən uşaqlar, sui üzləşirlər. Narkotik davamlı xəstəlikləri çox 
həkimlər aiddir. Major sənaye şəhərləri sağlam olmaq üçün çox çirklənmiş hava var. Müxtəlif 
siyasətçilər müharibə təhdid. Terror hücumları olur saxlamaq. 

Dünya liderləri bəşəriyyətin üzləşdiyi problemlər düzeltmek edə bilərəmmi? 

Bir çox belə düşünürəm. 

 

New Universal Agenda 



 

25 sentyabr 2015-ci ildə də Vatikanın Papa Francis bir əsas qeyd danışmasının ardından, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının (BMT) 193 millətlər ilk New Universal Gündəmi adlandırılan nə "17 Davamlı 
İnkişaf Məqsədləri" həyata keçirmək üçün səs verdi. Burada BMT-nin 17 məqsədləri aşağıdakılardır: 

hər yerdə bütün formalarına Məqsəd 1. End yoxsulluq 

Məqsəd 2. End aclıq, ərzaq təhlükəsizliyi və təkmilləşdirilmiş qidalanma nail olmaq və davamlı 
kənd təsərrüfatı təşviq 

Məqsəd 3. sağlam həyatlarını təmin və bütün yaş bütün rifah təşviq 

Məqsəd 4. əhatəli və ədalətli keyfiyyətli təhsil təmin və bütün həyat boyu öyrənmə 
imkanlarını təbliğ 

Goal 5. gender bərabərliyinin nail olmaq və bütün qadın və qızların həvalə 

Məqsəd 6. bütün mövcudluğu və su davamlı idarə və sanitariya təmin 

Məqsəd 7. bütün, əlverişli etibarlı, davamlı və müasir enerji çıxışı təmin  

Məqsəd 8, bütün inkluziv və dayanıqlı iqtisadi artım, tam və məhsuldar məşğulluğa və layiqli iş 
davamlı təşviq 

Məqsəd 9. Build möhkəm infrastruktur, əhatəli və davamlı sənayeləşmə və foster innovasiya 
təşviq 

Məqsəd 10. daxilində və ölkələr arasında bərabərsizliyi azaltmaq 

Məqsəd 11. olun şəhər və insan məskənlərindən, daxil təhlükəsiz, möhkəm və davamlı  

Məqsəd 12. Davamlı İstehsal və İstehlak nümunələri təmin 

Məqsəd 13. iqlim dəyişikliyi və onun təsirləri ilə mübarizə aparmaq üçün təcili hərəkət edin  

Məqsəd 14. qorunması və davamlı davamlı inkişaf üçün okeanlar, dənizlər və dəniz 
resurslardan istifadə 

Məqsəd 15. qoruyun bərpa və yerüstü ekosistemlərin davamlı istifadəsi təşviq davamlı 
meşələr, döyüş səhralaşma və dayandırmaq idarə və torpaq deqradasiyası geri və 
biomüxtəlifliyin itirilməsi dayandırmaq 

Məqsəd 16. davamlı inkişaf üçün dinc və inklüziv cəmiyyətlərin təşviq bütün ədalət çıxışı təmin 
və bütün səviyyələrdə effektiv hesab və daxil təşkilatları qurmaq 

Məqsəd 17. həyata vasitələri gücləndirilməsi və davamlı inkişaf üçün qlobal tərəfdaşlığı 
canlandırmaq 

Bu gündəliyi tam 2030-cu ilə həyata keçiriləcək ehtimal edilir və həmçinin Davamlı İnkişaf üçün 2030 
Agenda adlanır. Bu tənzimləmə, təhsil və beynəlxalq və dinlərarası əməkdaşlıq vasitəsilə bəşəriyyətin 
üzləşdiyi aliment həll etmək məqsədi daşıyır. Onun məqsədləri çox yaxşı olsa da, onun metod və 



məqsəd bəzi pis (müqayisə et Yaradılış 3: 4). Bu gündəliyi, həmçinin Papa FrancisLaudato Si encyclical 
ilə uyğundur. 

Sözü "katolik" deməkdir "Yeni Universal Agenda" "Yeni katolik Agenda" adlandırmaq olar "universal". 
Papa Francis New Universal Gündəliyin qəbul qondarma "ümid mühüm əlaməti". 

Papa Francis də və həmrəylik getdikcə hissi ilə dekabr 2015-ci ildə (rəsmi İqlim Dəyişmələri üzrə BMT-
nin Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər 21-ci konfransında adlı) və diqqətlə qabaqda yol izləmək üçün 
"millətləri tövsiyə COP21 adlı beynəlxalq müqavilə təriflədi . " 

Heç bir nəfəs çirklənmiş hava istəyir baxmayaraq, ac getmək, bu beynəlxalq həmrəylik bəşəriyyətin 
üzləşdiyi problemləri həll edəcək, və s., təhlükə yoxsul bilər? 

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının track rekord 

 

Birləşmiş Millətlər formalaşır və 24 oktyabr 1945-ci ildə təsis edilib, II Dünya müharibəsindən sonra, 
başqa cür münaqişənin qarşısını almaq üçün və dünyada sülhü üçün cəhd üçün. Təsis BMT 51 üzv 
dövlətləri idi; 193 artıq var. 

Orada minlərlə əgər formalaşır BMT-ci ildən dünyada münaqişələrin, yüzlərlə olmuşdur, lakin biz hələ 
üçüncü dünya müharibəsi kimi təsvir edilə bilər idi nə. 

Bəzi BMT kimi beynəlxalq əməkdaşlıq Papa Francis və bir çox digər dini liderlər sülh və firavanlıq 
gətirəcək tanıtmağa çalışırıq dinlərarası və ekümenik gündəmə növü ilə birlikdə təşviq iddia inanıram. 

Lakin, bunu Birləşmiş Millətlər track rekord yaxşı olmamışdır. meydana BMT-ci ildən çox silahlı 
münaqişələrin əlavə, çox milyonlarla ac qaçqın və / və ya naəlaclıqdan yoxsul var. 

Bir on il əvvəl Over, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə həyata keçirilməsi 
üçün müəyyən. hətta BMT-nin özü sözlərinə görə, bu, "inkişaf məqsədlərinə" Səkkiz idi, lakin bu 
müvəffəqiyyətli ola bilmədi. Belə ki, 2015-ci ildə, onun qondarma "17 Davamlı İnkişaf Məqsədləri" 
qəbul edilib. Bəzi nikbin edir. Bəzi utopik fantaziya hesab edir. 

Qədər utopia gedir kimi, mayın 6, 2016-də, Papa Francis onun kilsə ki, qitə nail kömək edə bilər ki, bir 
insani Avropa Utopia xəyal edib. Lakin Papa yuxu bir kabus (bax Vəhy 18) olmaq çıxmaq olacaq. 

 

Əməkdaşlıq və Success, lakin bəzi ola bilər ... 

 

Merriam Webster Dictionary utopia deyil ki "Hökumət, qanunlar və sosial şərait mükəmməl olan bir 
xəyali yer." 

Bible insanlıq öz problemlərini həll edə bilər ki, öyrədir: 



23 Ya Rəbb, mən insanın yolu özü deyil bilirik Bu öz addımlarını yönəltmək dolaşır adam 
deyil. (Yeremya 10:23, NKJV ərzində başqa qeydlər olmazsa) 

Bible beynəlxalq əməkdaşlıq uğursuz ki, öyrədir: 

16 viranəlik və fəlakət yolları var; 17 sülh yolu onlar məlum deyil 18 Onların gözündə Allah 
qorxusu yoxdur.. (Romalılara 3: 16-18) 

Lakin, bir çox insanlar bir utopik cəmiyyət onların fikrincə istiqamətində iş və hətta bəzən dini cəlb 
etməyə çalışırlar. Amma demək olar ki, heç bir həqiqi Allah yollarını izləmək hazırıq. 

Bu BMT-nin və ya Vatikanın qol hər hansı bir tərəf heç bir irəliləyiş olacaq deyil. bəzi eləcə də bəzi 
uğursuzluqlara olacaq. 

Əslində, və yəqin ki, kütləvi münaqişədən sonra, beynəlxalq sülh müqavilə bir növü (Daniel 9:27) 
qəbul etdi və təsdiq olunacaq. Bu zaman, bir çox insanlıq daha dinc və utopik cəmiyyət haqqında cəlb 
olunacaq ki, iman edirlər yalan olacaq. 

(9-12 2 Saloniklilərə 2) Bir çox beynəlxalq "utopik davam" (bax Yezekel 13:10), eləcə də müxtəlif 
əlamətlər və möcüzələr tərəfindən qəbul ediləcək. Lakin Müqəddəs Kitab belə sülh edəcək son deyil 
(Daniel 9:27; 11: 31-44) deyir ki, liderləri iddia edə bilər nə baxmayaraq (1 Saloniklilərə 5: 3; Yeşaya 59: 
8). 

insanlıq həqiqətən utopia haqqında gətirilməsi tamamilə aciz olarsa, Utopia istənilən mümkündür? 

Bəli. 

 

2. incil İsanın təbliğ etdi? 

 
Bible insan hökumətləri (1-21; Vəhy 11:15 19 Daniel 2:44) əvəz edəcək, bir utopik cəmiyyət, Allahın 
Padşahlığını deyilir ki, öyrədir. 
İsa ictimai başladı zaman, O Allahın Səmavi Padşahlığın Müjdəsini haqqında vəz başladı. Burada Mark 

məlumat nə edir: 
John həbsxanaya qoyuldu sonra 14 İsa Allahın 15 Səmavi Padşahlığın Müjdəsini vəz və söyləyərək, 
Qalileyaya gəlib "Vaxt yerinə, Allahın Padşahlığı edir. Tövbə və İncil iman" (Mark 1: 14-15). 

Müddətli gospel, euangelion kimi transliterasiya yunan sözü gəlir və "yaxşı mesaj" və ya "yaxşı xəbər". 
Əhdi-Cədid, ingilis sözü olan "səltənət" Allahın Padşahlığı ilə bağlı NKJV təxminən 149 dəfə qeyd olunur 

deməkdir və Douay Rheims Müqəddəs 151. Bu qayda və ya royalti sahəsində bildirir basileia kimi 
transliterasiya yunan sözü gəlir. 
İnsan Krallığı, eləcə də Allahın səltənət, padşah (Vəhy 17:14), onlar bir coğrafi ərazini əhatə (Vəhy 11:15) 
onlar qaydaları (: 3-4; 30: Isaiah 2 9) var, və onlar subyektləri (Luka 13:29). 
Burada Matthew yazan İsa ilk ictimai tədris edir: 

23 İsa Səmavi Padşahlığın Müjdəsini (Matta 4:23) vəz, onların sinaqoqlarında təlim öyrədir, bütün 

Cəlil getdi. 



Matthew da qeyd: 
35 İsa padşahlıq (Matta 9:35) Müjdəsini vəz, onların sinaqoqlarında təlim öyrədir, bütün şəhər və 

kəndləri gəzib. 
Əhdi-Cədid İsa əbədi padşahlıq olacaq ki, göstərir: 

33 O, əbədi, Yaqub nəslinin üzərində padşahlıq olacaq və Onun Padşahlığının sonu (Luka 1:33) 
olacaq. 

Luke İsa salındı ki, məqsəd Allahın Padşahlığını vəz idi ki, qeyd İsanın öyrətdiyi nə edək. 
43 O, (Luka 4:43) "Bu məqsədlə mən göndərilib, çünki mən də başqa şəhərlərə Allahın 

Padşahlığını vəz lazımdır", onlara dedi. 
Əgər təbliğ ki eşitmisinizmi? Əgər göndərilir İsanın məqsəd Allahın Padşahlığını vəz idi ki, həyata mi? 
Luke də İsa getmək və Allahın Padşahlığını vəz ki qeyd: 

10 Həvarilər, onlar geri zaman, Ona etdikləri bütün bildirib. . Xalq onu bilirdi zaman Allah onları 

götürüb Bet-Sayda adlanan şəhərə aid bir boş yerə xüsusi kənara getdi 11 Lakin, onlar onun 

ardınca O (10-11 Luka 9) onları qəbul və Allahın Padşahlığı haqqında onlara danışdı. 
İsa Allahın Padşahlığı Ona tabe edənlər üçün prioritet olmalıdır ki, tədris: 

33 Amma Allah və Onun salehlik (Matta 6:33) Padşahlığını birinci axtarmaq. 
. Bu səltənət (31-32 Luke 12) vermək üçün Atanın yaxşı zövq üçün 31 Allahın Padşahlığını 
axtarmaq və bütün bunlar sizə əlavə edilsin 32, kiçik sürü Qorxma. 

Xristianlar ilk axtarmaq Allahın Padşahlığı üçün. Onlar onlara yaşamaq olardı Məsih kimi yaşayan və 

Onun qaytarılması və səltənət gözləyirik bu onların prioritet edərək bunu. Lakin Məsih etiqad edən ən 

yalnız Allahın ilk Krallığı, hətta nə bilmirəm axtarmaq deyil. Bir çox yalan dünyəvi siyasətlə məşğul olan 

Allah xristianlar gözləyir nə olduğuna inanıram. Allahın Padşahlığı dərk deyil, onlar indi onlar və ya 

insanlıq belə flawed nə anlamaq kimi yaşamaq deyil. 
Səltənət bir az sürü veriləcək də Notice (cf. Romalılara 11: 5). Bu, doğru kiçik sürü iştirak etmək istəyən 
olmaq üçün təvazökarlıq edir. 

 
Allahın Padşahlığı hələ yer üzündə müəyyən edilməyib 

 
İsa səltənət gəlmək üçün onun ardıcılları səbəbdən onlar artıq malik, dua etməlidir ki, tədris: 

9 Göylərdə olan Atamız, Adın müqəddəs tutulsun. 10 Sizin səltənət gəlir. Sizin (9-10 Matta 6) 

həyata keçiriləcək. 
İsa Allahın Padşahlığını vəz Öz şagirdlərinə göndərdi: 

1 O birlikdə on iki şagirdləri çağırıb bütün cinlər üzərində onlara qüdrət və səlahiyyət verdi və 

xəstəliklərə şəfa 2 Allahın Padşahlığını (Luka 9: 1-2) təbliğ etmək üçün göndərdi.. 
İsa səltənət sonra yer üzündə müəyyən edilməyib Onun iştirakı tək səltənət idi ki, tədris: 

28 Amma Allahın Ruhu ilə Demons həyata tökmə əgər, şübhəsiz ki, Allahın Padşahlığı üzərinizə 

gəlib (Matta 12:28). 



Əsl səltənət gələcəkdə. Bu Mark şou bu ayələri kimi indi burada deyil: 
47 Əgər gözün səni pis yola çəkərsə, onu dərmək. Siz daha iki göz, tökmə üçün ... (Mark 9:47) 

olan daha bir gözlə Allahın Padşahlığına daxil etmək üçün daha yaxşıdır. 
23 İsa ətrafında baxdı və şagirdlərinə dedi: «Allahın Padşahlığına daxil sərvət olanlar üçün necə 

çətindir!" 24 Onun sözlərindən şagirdləri heyrət bürüdü. Amma İsa yenə onlara cavab verdi: 

«Uşaqlar, bu sərvət etibar edənlər Allahın Padşahlığına daxil! 25 dəvə bir varlı adamın iynə 
gözündən keçməsi üçün asandır üçün nə qədər çətin "(: 23-25 Mark 10) Allahın Padşahlığına 
daxil edin. 
25 Həqiqətən, mən Allahın Padşahlığında yeni içmək zaman, mən artıq "O günə qədər üzüm 

ağacının məhsulundan (Mark 14:25) içəcəksiniz deyirlər. 
43 özü Allahın Padşahlığını gözləyən cəsarət gəlir ... və alaraq Arimathea, görkəmli məclis üzvü 
Yusuf (Mark 15:43). 

İsa Padşahlıq artıq indiki dünyanın bir hissəsi deyil ki, tədris: 
". Mənim səltənət mən Yəhudi başçılarına təslim edilməməlidir ki, qullarım mübarizə ki, bu 
dünyadan olsaydınız Mənim Padşahlığım bu dünyadan deyil, lakin indi Mənim səltənət buradan 

deyil" 36 İsa cavab verdi: (Yəhya 18: 36). 
İsa Padşahlığı O yenə gəlir sonra gələcək O öz King olacaq ki, tədris: 

Bəşər Oğlu şöhrət gəlir və Ona bütün mələklərlə zaman 31 ", sonra da 32 Bütün millətlər Onun 
önündə toplaşacaq. Onun izzətli taxtına oturacaq və onları bir-birindən ayıracaq, bir 
çoban33. keçilərdən qoyunlarını ayırır O, sağ tərəfdən qoyun müəyyən edəcək, lakin sol keçi. 34 O 
zaman Padşah sağındakılara deyəcək ki, "Atamın mübarək gəlin dünyanın (31-34 Matthew 25) 
yaranandan bəri sizin üçün hazırlanmış olan padşahlığı irs. 

Allahın Padşahlığı burada olduğundan, biz müəyyən edildikdən sonra qədər real utopia görmək 

olmaz. Ən Allahın Padşahlığını başa düşmürəm, çünki, onlar Onun sevgi hökumət işləri necə anlamaq 

üçün uğursuz. 

 
İsa səltənət idi demək idi? 

 
İsa Allahın Padşahlığı kimi nə bir izahat təmin: 

26 O adam, yerdə 27 toxum dağıtmaq lazımdır və gecə yatmaq və gündüz qalxmalıdır və toxum özü 
necə deyil, cücərti və inkişaf etməlidir sanki Allahın Padşahlığı ", deyib. 28 özü yer verir bitkilər: ilk 
blade, sonra baş, sonra baş tam taxıl 29 taxıl ripens zaman məhsul gəlib, çünki, dərhal oraq qoyur 
"(Mark 4:. 26- 29). 
? 18 O müqayisə edilir nə nə kimi, Allahın Padşahlığı Və dedi: "19 Bu adam götürüb öz bağında 
qoymaq xardal toxumuna bənzəyir; və bu, artıb və böyük ağac oldu və onun budaqlarında yuva 
quşlar. Mən Allahın Padşahlığını nəyə bənzədək nə üçün "20 yenidən dedi:" 21 qadın onu götürüb 
və bütün acıtmalı idi qədər yemək üç tədbirləri gizlətdi maya, kimi »(Luka 13: 18-21). 

Bu misallar ilk, Allahın Padşahlığı olduqca kiçik, lakin böyük olacaq ki, gəlir. 
Luke da qeyd edildi: 



29 Onlar şimaldan və cənubdan, şərqdən və qərbdən gəlib Allahdan (Luka 13:29) Padşahlığında 

aşağı oturmaq olacaq. 
Belə ki, Allahın Padşahlığı bütün dünyada insanlar var olacaq. Bu İsrail ancestry olanlar məhdud 

deyil. İnsanlar bu səltənət aşağı oturmaq olacaq. 

 
Luke 17 Krallıq 
Luke 17: 20-21, bəzi perplexes. Amma əldə əvvəl, insanlar həqiqətən Allahın Padşahlığında yemək fark: 

15 "Nə Allahın Padşahlığında çörək yeyin Odur!" (Luka 14:15). 
Nəfər (gələcəkdə) Allahın Krallıq yemək olduğundan, başqa gəlir Luka 17:21 mistranslations / 
anlaşılmazlıqlar baxmayaraq indi onların qəlbində kənara yalnız bir şey deyil. 
Luka 17 Moffatt tərcümə: 20-21 bəzi anlamaq kömək etməlidir: 

'' Burada, heç kim deyəcək 21 və ya yoxdur, Allahın Reign gəlirdi Pharisees soruşması 20, o, "Allahın 
Reign siz onu görüncə tutmaq ümid kimi gələn deyil onlara cavab verdi: Allahın Reign aranızda 

indi üçün bu edir. " (Luka 17: 20-21, Moffatt) 
İsa değiştirilmemiş, bedensel və ikiüzlü Pharisees danışan Qeyd edək ki. İsa "onlara cavab verdi:" - Bu İsa 

sual Pharisees idi. Onlar Ona tanımaqdan imtina edib. 
Onlar kilsə idi? Yox! 
İsa tezliklə təşkil olunacaq kilsə söhbət deyil. Nor O nəzərə ya ürək hisslər bəhs edirdi. 
İsa padşah söhbət! Fariseylər kilsə barəsində xahiş deyil. Onlar başlamaq üçün heç bir Əhdi-Cədid kilsə 

heç bir şey bilirdi. Onlar olduqca hiss bir növü haqqında xahiş deyil. 
Və Allahın Padşahlığı Pharisees "çərçivəsində" idi - - Pharisees ərzində CHURCH idi Allahın Kingdom 

CHURCH düşünür bilər? Aydındır ki, deyil! 
Belə bir nəticəyə olduqca gülünc deyilmi? Bəzi Protestant tərcümələr çərçivəsində "Allahın Padşahlığı" 

kimi Luka 17:21 hissəsi tərcümə edərkən Allahın Padşahlığı sizin arasında "(NKJV / KJV), hətta 
katolik New Jerusalem Bible doğru kimi tərcümə". " 
İsa Pharisees ortasında yerləşən arasında idi. İndi fariseylər onlar Allahın Padşahlığına irəli baxdı 

düşündüm. Lakin onlar bunu səhv. İsa düşündüklərini görünürdü (də bəzi kilsə indi iman) kimi, yalnız 

yəhudilər üçün yerli və ya məhdud Krallıq deyil ki, izah etdi. Allahın Padşahlığı insanların qeyd və ya 

görmək və "Burada, bu" demək olar ki, insan və görünən Krallığı yalnız bir ola bilməz; və ya ki, "Kingdom 

orada var." 
O, açıq-saçıq Pilat (36-37 John 18) dediyi kimi İsa Özü, o Krallığının KING olmaq anadan olmuşdur. Bible 
əvəz (17-18,23 məsələn, Daniel 7) terminlər "padşah" və "səltənət" istifadə edir ki, anlayın.Allahın 

gələcək Krallığının KING Pharisees yanında daimi, sonra orada idi. Lakin onlar öz padşahı (John 19:21) 

Ona tanımaq deyil. O qayıtdıqda, dünya (Vəhy 19:19) Onu inkar edəcəklər. 
İsa təsvir etmək üçün, Luka 17 aşağıdakı ayələrdə, getdi Onun ikinci gələn, Allahın Padşahlığı bütün yer 
üzünün (Bu fəsil üçün ardıcıllıq üçün Moffatt davam) istisna edilir zaman: 



Şagirdləri 22 o uzun və uzun boş yerə Bəşər Oğlunun belə bir gün var ki, zaman gün gələcək ki ", 

deyib. 23 Men, deyəcək:" Burada o, baxın! " "Orada o, baxın!" lakin çıxmaq və ya digər göy bir 

tərəfdən flaşlar ildırım kimi, onlardan sonra 24 run, belə ki, Bəşər Oğlu öz gün olacaq. 25 Amma o, 
ilk böyük əzab dözmək lazımdır və rədd etməyin Hazırda nəsil (Luka 17: 22-25, Moffatt). 

, 27-31 bütün dünyaya hakim gələn Onun ikinci izah: İsa Matta 24 kimi, ildırım flashing edilir. İsa adam O 

qaytarır zaman Onu görmək mümkün deyil ki, deyərək deyil. People (Vəhy 19:19) onların padşah tanımır 

və Ona qarşı mübarizə edəcək! Bir çox Jesus Antichrist təmsil edirəm. 
İsa Allahın Padşahlığı o ərzində olduğunu demirdi Fariseylər-O onların nifaq (13-14 Matthew 23) 

Krallığında olacaq deyil ki, başqa yerdə onlara. Nor Jesus Church Krallıq olacağını deyirdi. 
Yalnız dirildiyi zaman kimi - Allahın Padşahlığı şey insanlar bir gün daxil edə olmalıdır edir! Lakin, hətta 

İbrahim və digər ulu babalarımız hələ (13-40 müqayisə et İbranilərə 11) deyil. 
Şagirdlər Allahın Padşahlığı şəxsən onlara ərzində idi ki, bilirdi və bu Luka 17:21 sonra gələn aşağıdakı 
kimi görünür idi ki, göstərir: 

Onlar bu sözləri eşidib Yerusəlimdə yaxın idi, çünki 11, O, başqa bir məsəl danışıb və onlar 
düşündüm, çünki Allahın Padşahlığı dərhal (Luka 19:11) görünür. 

 
Səltənət gələcəkdə aydın oldu 

 
Səltənət yaxın əgər necə deyə bilərsiniz? Və sonra tədris: Bu suala toxunan bir hissəsi kimi, İsa 

peyğəmbərlik hadisələr (8-28 Luka 21) verilmişdir: 
29 əncir ağacının baxın və bütün ağaclar. 30 Onlar artıq qönçələnmə zaman, siz görmək və yay 

özünüz bilirsiniz indi yaxın. Siz bu şeylərin baş verdiyini görəndə 31 Beləliklə, siz də, Allahın 
Padşahlığı bilirik ki, yaxın (Luka 21: 29-31). 

İsa səltənət gələcək zaman bilmək peyğəmbərlik hadisələr izləmək üçün Öz xalqını istədi. İsa başqa (: 33-
37 Mark 13 Luke 21:36) izləmək və peyğəmbərlik hadisələr diqqət Öz xalqını bildirib.İsanın sözlərinə 
baxmayaraq, bir çox endirim peyğəmbərcəsinə bağlı dünya hadisələri izləyir. 
Luka 22 & 23 İsa yenə Allahın Padşahlığı O öyrətdi zaman gələcəkdə yerinə bir şey olduğunu göstərdi: 

15 "Mən əziyyət əvvəl sizinlə bu Pasxa yemək istədiyiniz var ehtiraslı arzusu ilə; 16 Allahın 

Padşahlığında yerinə qədər mən artıq onu yemək sizə deyirəm üçün." 17 O kasa götürdü, və şükür 
və "bu almaq və aranızda bölmək, mən sizə deyirəm Allahın Padşahlığı gələnədək mən üzüm 
meyvə içmək deyil 18 dedi:" (Luka 22: 15-18). 
39 Amma onu küfr etdi çarmıxa həmin fasiq biri o, ". Siz Məsih varsa, özünüzü saxlamaq və bizi 
də xilas ifadə edərək," 40 Yoldaşı ona töhmət və o hətta deyil ", ona dedi Allahdan qorxub?Biz 
layiq çünki biz görmüşük, lakin heç bir şey pis bu bir görülmüşdür nə görə ödənilmişdir ki, siz də, 
belə ədalətlə onu. 41 ilə məhkum olan və üçün. "42 O İsanın dedi:« . Amen, mən Cənnətdə mənimlə 
olacaq ki, bu gün sizə deyirəm ki, sizin Krallıq gələndə Ey Rəbbim! məni xatırlayıram ", 43 Yeshua 
ona dedi:« "(Luka 23:. 39-43, aramik dili Plain İngilis ) 

Allahın Padşahlığı tezliklə İsa öldürüldü kimi Mark və Luke həm bizə göstərir kimi ya gəlmədi: 
43 özü Allahın Padşahlığını gözləyən cəsarət gəlir ... və alaraq Arimathea, görkəmli məclis üzvü 

Yusuf (Mark 15:43). 



51 O, özü də Allahın Padşahlığını gözləyirdi Arimathea Yəhudilərin bir şəhər (Luka 23:51) idi. 
Bir John qeydləri kimi Allahın Krallıq yenidən anadan olacaq dirilmə sonra Qeyd edək ki,: 

3 İsa cavab verdi: Nicodemus Ona dedi: 4 o köhnə zaman, "Necə bir insan anadan bilər" 

Doğrusunu, doğrusunu bir yenidən doğulmasa, Allahın Padşahlığını görə bilməz, siz demək ". 
Onun sözlərinə dedi? 3 o, anasının bətninə daxil ikinci dəfə daxil edə bilərsiniz dünyaya "İsa 
cavab verdi: 5," Doğrusunu, doğrusunu bir sudan və Ruhdan doğulmasa, sizə deyirəm, Allah 
(Yəhya 3 Padşahlığına daxil edə bilərsiniz -5). 

İsa dirildikdən sonra yenidən Allahın Padşahlığı haqqında öyrətdi ki, düşünün: 
3 O, həmçinin bir çox onun əzab sonra sağ Özünü təqdim 
məsum dəlillər, qırx gün ərzində onlara görüldü və (Həvarilərin İşləri 1: 3) Allahın Padşahlığına 
aid şeylər danışan olunur. 

 
İsa verdi ki, ilk və son Allahın Padşahlığı haqqında idi! İsa Padşahlıq haqqında öyrətmək üçün 

peyğəmbər gəldi. 
İsa Apostol John yer üzündə olacaq Allahın minillik Padşahlığı haqqında yazmaq idi. O, John yazmaq nə 
edək: 

4 Mən İsa onların şahid və heyvan və ya onun surətinə səcdə etməyib Allahın sözü başını kəsdilər 

edilmiş və onların alnında və ya onların əlləri onun damğanı qəbul etməmişdilər edənlərin 

canlarını gördüm. Onlar (Vəhy 20: 4) yaşamış və bir min il Məsih ilə padşahlıq etdi. 
Erkən məsihçilər Allahın minillik Kingdom yer üzündə və Müqəddəs Kitab öyrədir dünyada (müqayisə et 
Vəhy 5:10, 11:15) hökumətlərini əvəz ki öyrətdi. 
Allahın Padşahlığı belə vacibdir, əgər Niyə, ən bu barədə çox eşitmişəm yoxdur? 
İsa bir sirr deyilən qismən, çünki: 

11 O da sizə Allahın Padşahlığının sirri sizə verilmişdir ", onlara dedi, amma kənarda olanlara, hər 

şeyi məsəllərlə (Mark 4:11) gəlir. 
Hətta bu gün Allahın həqiqi ən etmək üçün bir sirr deyil. 
İsa Krallığının İncil şahid olaraq bütün dünyada təbliğ olunur SONRA (yaş) son (tezliklə) gələcək bildirib ki, 
həmçinin, düşünün: 

14 Səmavi Padşahlığın bu Müjdəsi bütün millətlərə şəhadət olmaq üçün bütün dünyada vəz 
ediləcək və son o (Matta 24:14) gələcək. 

Allahın Padşahlığının Müjdəsini elan vacibdir və bu son dəfə həyata edilir. Siyasi liderlər öyrətmək 

bilər nə baxmayaraq humanitar xəstələrə real ümid təklif kimi "yaxşı mesaj" dir. 
İsanın sözlərini nəzərə alsaq, bu, doğru xristian kilsəsi indi səltənət ki Müjdəsini elan edilməlidir aydın 

olmalıdır. Bu kilsə üçün prioritet olmalıdır. Və düzgün bunu etmək üçün, birdən çox dil istifadə 
edilməlidir. 
Bu, Allahın Davamlı Church etmək üçün çalışır nə. Bu kitabça Dil puanları tərcümə edilmişdir niyə və ki. 
İsa yol qəbul etməyəcəyini ən öyrətdi: 
 



Qapısıdır geniş və geniş məhv edir yoldur və onun getmək bir çox var 14 dar darvaza, çünki çətin 
həyat yaradan yolu və 13 "Dar qapıdan tərəfindən daxil edin. tapa bir neçə var (Matta 7: 13-14). 

Allahın Padşahlığının müjdəsi həyat çıxarır! 
Bu ən professing xristian Məsihin vurğu Allahın Padşahlığının Müjdəsini vəz olduğunu anlayışı unutqan 
görünür baxmayaraq, dünyəvi din alimləri və tarixçiləri tez-tez bu Müqəddəs həqiqətən öyrədir nə 
olduğunu başa düşdüm ki, qeyd etmək maraqlı ola bilər. 
Lakin İsa Özü Allahın Padşahlığı (2,60 Luka 9) Müjdəsini dərs Öz şagirdlərinə gözlənilir. 
Gələcək səltənət Allahın qanunları əsasında olacaq, çünki sülh və rifah gətirəcək və bu yaş o qanunlara 
riayət (; Efeslilərə 2:15 165 Məzmur 119) doğru sülh gətirib çıxarır. 
Padşahlığın bu yaxşı xəbər Əhdi-Ətiq kitablarda tanınmışdır. 

 
3. Krallıq Əhdi-Ətiq məlum olub? 

 

İsanın ilk və son yazılan vəz Allahın Padşahlığının Müjdəsini vəz iştirak (Mark 1: 14-15; Həvarilərin İşləri 1: 
3). 
Allahın Padşahlığı İsanın vaxt yəhudilər biz indi Əhdi-Ətiq zəng onların kitab, qeyd edildiyi kimi haqqında 
bir şey məlum olmalıdır ki, bir şey. 

Daniel Krallıq haqqında nə öyrədirdi? 
Daniel peyğəmbər yazmışdı: 

40 ədəd dəmir fasilələri və hər şey shatters kimi İsa dördüncü səltənət, dəmir kimi möhkəm 

olacaq və qismən dulusçuluq gildən ki, səltənət ədəd qırmaq və bütün digər əzmək 41 ayaq və 

ayaq gördüm Halbuki ki, əzər və qismən dəmir, padşahlıq bölünür dəmir kimi. hələ dəmir gücü 

siz keramika gil ilə. 42 qarışıq dəmir gördüm və ayaq ayaq qismən dəmir və qismən gil idi, belə ki, 
padşahlığın qismən güclü və qismən kövrək olacaq kimi, bu olmalıdır. Siz keramika gil ilə qarışıq 

dəmir gördüm kimi 43, onlar kişilərin toxum karışır edəcək . lakin onlar dəmir gil 44Bu padşahların 

heç vaxt dağılmayan bir padşahlıq quracaq göylərin Allahı günlərində qarışdırmaq deyil kimi, bir-

birinə uyğun deyil; və səltənət digər insanların tərk edilə bilməz; Bu (40-44 Daniel 2) ədəd 

qırmaq və bütün bu Krallığı istehlak və bu əbədi qalacaq. 
18 Haqq-Taalanın müqəddəsləri hətta əbədi, səltənət almaq və əbədi padşahlığa sahib 

olacaq. (Daniel 7:18). 
21 "Mən seyr və eyni buynuz müqəddəslərlə qarşı müharibə edilməsi, və Əzəldən qədər onlara 

qarşı 22 hakim gəldi və bir qərar Taalanın müqəddəslərinin xeyrinə edildi və vaxt üçün gəldi . 
padşahlığa müqəddəslərin sahib (Daniel 7: 21-22) 

Daniel, biz vaxt Allahın Padşahlığı bu dünyanın padşahlıqları məhv zaman gələcək və əbədi davam 

edəcək ki, məlumat. Biz də əziz bu səltənət qəbul öz hissəsi olacaq ki, məlumat. 
Daniel Kehanetler çox hissəsi 21-ci əsrdə bizim zaman üçün. 
Əhdi-Cədid bəzi keçid Qeyd: 



Hələ padşahlıq etməyən on padşahdır, lakin onlar heyvan ilə padşahlıq bir saat səlahiyyətlər əldə 

Gördüyün 12 "on buynuz. 13 Onların vahid bir niyyəti var və onlar heyvan öz qüdrət və 

səlahiyyətlərini verəcək . 14 Onlar Quzu ilə döyüşəcəklər, O Lordlar və padşahların Padşahı Rəbbi 

üçün Quzu onlara qalib edəcək və Onunla olanlar adlı seçilmiş və sadiq olunur ". (Vəhy 17: 12-

14) 
Belə ki, biz on hissələri ilə və Allah onu məhv və Onun səltənət qurmaq ki, son dünyəvi vaxt səltənət 
olacaq Köhnə və Yeni vəsiyyətnamələri həm də konsepsiyası oldu. 

 

Isaiah Krallıq haqqında nə öyrədirdi? 

 
Allah, minilliyin kimi tanınan min il padşahlıq bu şəkildə Krallığının birinci hissəsi haqqında yazmaq 
Yeşaya belə vəhy etdi: 

1, ruh Yesseyin kök bir Rod irəli minir, Və Branch onun kökləri həyata bitir edilir. 2 Rəbbin Ruhu, 
Ona istirahət hikmət və anlayış, məsləhət ruhu edir və güc bilik və Rəbb qorxusu. 
3 Onun zövq gözlərini görüncə hökm, nə də onun qulaqları məhkəmə tərəfindən qərar qəbul 

edilmir Rəbb qorxusu olan və 4 Amma 
ədalətlə O kasıb hökm və yerin məzlum üçün kapital ilə qərar qəbul edir; O, ağzının dəyənəyi ilə 

yer vuracaq, Onun ağzının nəfəsi ilə O, pis öldürəcək. 5 Düzgünlük belinə kəmər olmaq, Onun bel 
kəmər Sədaqəti edilir. 
6 "quzu bir yerdə yaşayacaq də canavar, bəbir gənc keçi, dana və gənc aslan və birlikdə besili 

hayvan ilə yatacaq və bir az uşaq onlara rəhbərlik etməlidir 7 inək və ayı otarmaq edilir. Onların 
balaları bir yerdə yatacaq; And şir də buğa tək saman yeyəcək 8 qocalar uşaq Cobra nin deşik 
oynamaq edilir və süddən uşaq Viper den əlini qoysun 9 Onlar zərər, nə də bütün məhv edilir.. 
sular dənizi bürüdüyü kimi Mənim müqəddəs dağ, yer üzündə üçün Rəbbin biliyi ilə dolacaq. 
10 "O gün insanlar üçün banner kimi durmaq edilir Jesse bir Root vardır. Millətlər Onu edirlər, 

Onun məskəndir şərəfli olacağıq" (Yeşaya 11: 1-10) 
Mən ilk hissəsinin və ya Allahın Padşahlığının birinci mərhələsi kimi istinad səbəbi, bu fiziki olacaq vaxt ki, 
(müqəddəs şəhər, yeni Yerusəlim göydən gəldiyi zaman əvvəl zaman, Vəhy 21) və min il davam 

edəcək. Isaiah o ilə davam bu mərhələdə fiziki aspekti təsdiq: 
11 Lord Xamat və From, Elam və Şinar ölkəsində From, Pathros və Kuş From, Aşşur və Misir, sol Öz 
xalqın sağ qalanlarının bərpa etmək ikinci dəfə əlini müəyyən edir ki, o gün keçmək minir dəniz 
adaları. 
12 Millətlər üçün bayraq quracaq və İsrailin əsarətdə olanlarını toplaşmaq edəcək, Yer üzünün 

dörd küncündə From Yəhuda dağıldı toplayacaqdır. 13 Həmçinin Efrayimin həsəd dönəcək, 

Yəhuda düşmən olacaqlar kəsmək; Ephraim Yəhuda həsəd bilməz, Yəhuda Ephraim 14 narahat 

etmir Onların ikisi qərbdə Filiştlilərin çiyin üzərində aşağı uçmaq edilir. Birlikdə şərqdə 

yaşayanların talan edir; Onlar Edom və Moav öz əl qoymaq edilir; Ammon xalqı onlara itaət 

etməlidir 15 Lord tamamilə Misir dənizinin dili məhv edəcək. Onun güclü külək ilə o çayı üzərində 

yumruq silkələmək və yeddi axınları onu vurmaq və men quru nallı tayına edəcək. 16 Aşşur olan 



qalacaq Öz xalqın sağ qalanlarının üçün magistral olacaq kimi o Misir torpağından gəldi günündə 

İsrail idi. (Yeşaya 11: 11-16) 
Yeşaya da yazmaq üçün ilham: 

2 İndi Rəbbin evi olan dağ Dağların üst müəyyən edilir və Təpələrdən yuxarı ucalacaq Bu sonuncu 

gün keçmək minir; Və bütün millətlər ona axacaq 3 Bir çox insanlar gəlib gəlin "deyirlər, bizə 

Yaqubun Allahının evinə Rəbbin dağına etsin. O, bizə Öz yollarını öyrətsin, Biz Onun yolları ilə 

getmək edilir "qanun və Yerusəlimdən Rəbbinin sözü irəli gedəcək Siondan 4 Millətlər arasında 

Rəbb hakim, və bir çox insanlar məzəmmət edilir.. Onlar budama qarmaqlar daxil gavahının öz 

qılınc, onların spears döymək edilir. Millət millətə qarşı qılınc qaldırmayacaq bilməz, artıq dava 

məlumat verilir ... insan 11 təkəbbürlü baxışları alçaldılacaq edilir İnsanların qüruru olacaq aşağı 

əyməli, Rəbb O gün yalnız yüksəldiləcək edilir. (Yeşaya 2: 2-4,11) 
Belə ki, yer üzündə sülh utopik vaxt olacaq. Nəticədə, bu İsa iqtidar ilə əbədi olacaq. Müxtəlif kitab 

əsasında (Məzmur 90: 4; 92: 1; Yeşaya 2:11; Huşə 6: 2), yəhudi Talmud bu 1000 il (traktat Sanhedrin 
Folio 97a Babil Talmud) davam öyrədir. 
Isaiah həmçinin aşağıdakı yazmaq üçün ilham: 

Bizə bir körpə doğuldu 6, bizə oğul verilir; Hakimiyyət onun çiyinləri üzərində olacaq. Onun adı 

Ecazkar, Məsləhətçi adlanacaq, Davudun taxtında və padşahlığı üzərində, sonu olacaq 
Hakimiyyətinin və sülhünün artmasının Qüdrətli Allah, Əbədi Ata, Sülh Hökmdarı olacaq. 7 sifariş 

yaratmaq hətta əbədi irəli o vaxtdan hökm və ədalət ilə. Ordular Rəbbinin qeyrəti bunu 

edəcək. (Yeşaya 9: 6-7) 
Yeşaya İsa gəlib hökuməti ilə səltənət qurmaq bildirib ki, görürsünüz. Məsih etiqad edən bir çox hər il 
xüsusilə dekabr ayında bu keçid sitat olsa da, onlar İsa anadan olacaq ki, daha çox peyğəmbərlik edir ki, 

etməmək edirlər. Müqəddəs Kitab Allahın Padşahlığı subyektləri üzərində qanunları ilə hökumət göstərir 

ki, İsa artıq olacaq. Yeşaya, Daniel və digərləri peyğəmbərlik. 
Və Allahın Padşahlığı bu qanunları əsasında idarə olunacaq: Allahın qanunları sevgi (John 15:10 37-40 

Matthew 22) yoludur. Beləliklə dünyada keçirmək neçə baxmayaraq Allahın Padşahlığı, sevgi əsasında 

olacaq. 

 
Zəbur və Daha çox 

 
Bu Allahın gələn Padşahlığı haqqında yazmaq üçün ilham ki, yalnız Daniel və Isaiah deyildi. 

Ezekiel minillik səltənət araya olardı Böyük müsibət zamanı dağıldı İsrail (yalnız 

yəhudilər) qəbilələrinin o ki, yazmaq üçün ilham: 
18 Onlar orada getmək olacaq: 17 Ona görə də "Mən xalqlar arasından toplayacağam siz 

səpələndiyiniz ölkələrdən sizə toplaşmaq edəcək və səni İsrail torpağını verəcəyəm». 

Xudavənd Rəbb belə deyir və onlar 19 Sonra onlara eyni ürək verəcəyəm. oradan bütün iyrənc 

şeylər və onun bütün iyrənc işlərinin üz tutacaq və onların daxilinə yeni ruh qoyacağam və 



onların əti həyata daş ürəyi çıxarıb və onlara bir ürək verəcəyəm onlar Mənim qaydalarıma 

görə rəftar və hökmlərimə saxlamaq və onlara kömək edə bilərsiniz əti, 20; və "onlar Mənim 

xalqım olacaq, Mən də onların Allahı olacağam. 21 Ancaq ürəkləri öz iyrənc şeylər və onların 

iyrənc üçün arzu təqib gəldikdə isə, mən öz başlarına onların əməllərini əvəzini edəcək 
Rəbb belə deyir. (Yezekel 11: 17-21) 

İsrail qəbilələrinin nəvələri artıq səpələnmiş olunacaq, lakin Allahın qanunlarına itaət və iyrənc şeyləri 
(Levililər 11; Qanunun təkrarı 14) yemək dayandırmaq edəcək. 
Allahın Padşahlığı barədə Zəbur aşağıdakı Qeyd: 

Dünyanın 27 Bütün bitir xatırlayıram və Rəbbinə çevirmək, və millətlərin bütün ailə hüzurunda 

səcdə qılacaq. Səltənət 28 Rəbbinin və o millətlər üzərində qaydaları edilir. (Zəbur 22: 27-28) 
6 taxtın Ey Allah, əbədi deyil; Salehlik A əsası Sizin səltənət əsamdır. (Zəbur 45: 6) 
10 Bütün işlərin Ya Rəbb, Sənə şükür edir, və sadiq qulların Sənə xeyir-dua edilir. 11 Onlar Sənin 

Padşahlığının izzətini danışacaq, və enerji müzakirəsi, 12 Onun qüdrətini bəşər övladları məlum 
etmək və Onun padşahlığının izzətini, əzəmətini. 13 padşahlığı əbədi padşahlıq, sizin Səltənətin 

nəsildən-nəslə qalır. (Məzmur 145: 10-13) 

Əhdi-Ətiq müxtəlif yazıçılar da Krallığının aspektləri haqqında yazırdı (məsələn, Yezekel 20:33, Avdiya 

21; Mika 4: 7). 
İsa Allahın Padşahlığının Müjdəsini tədris başladı Belə ki, onun dərhal tamaşaçı əsas anlayışı bəzi 

tanışlıq var idi. 

 
4. Apostollar Krallığının İncil öyrədirdi? 

 

İncil kimi bir çox akt İsa şəxs haqqında yalnız yaxşı xəbər olsa da, reallıq İsanın davamçıları Allahın 

Padşahlığının Müjdəsini tədris edir. Bu İsa gətirdi mesaj. 

 
Paul Allahın Padşahlığını öyrətdi 

 
Apostol Paul Allah və İsa Padşahlıq haqqında yazırdı: 

8 O sinaqoqa girdi və üç ay, ağıl üçün cəsarətlə danışdı və razı Allahın Padşahlığının şeyi dair 
(Həvarilərin işləri 19: 8). 
25 And olsun ki, indi bütün, kimə arasında Allahın (Həvarilərin işləri 20:25) Padşahlığını vəz getdi 

ki, bilirik. 



23 Belə ki, onlar ona bir gün təyin zaman, çox, onun verilməsi ona gələn kimə şərhini etdi və 

təntənəli səhərdən axşamadək Musanın Qanun və Peyğəmbərlərin, həm də İsa haqqında onlara 

razı, Allahın Padşahlığının ifadə verdi. ... 31 Allahın Padşahlığını vəz və inamla Rəbb İsa Məsih aid 

şeyi tədris, onu qadağan heç kəs (23,31 28 Həvarilərin işləri). 
Paul da ayrı-ayrılıqda Allahın Padşahlığı haqqında tədris nə İsa haqqında tədris, (O, böyük bir hissəsi olsa 
da) Allahın Padşahlığı yalnız İsa haqqında deyil ki, görürsünüz. 
Paul da Allahın Müjdəsini adlı, lakin hələ də Allahın Padşahlığının müjdəsi idi: 

9 ... Biz sizə Öz Padşahlığına və izzətinə çağıran Allaha layiq şəkildə həyat sürəsiniz ki, Allahın 

... 12 Müjdəsini vəz. (1 Saloniklilərə 2: 9,12) 
Paul də Məsih (Romalılara 1:16) müqəddəs adlandırıb. İsa "yaxşı mesaj" O, tədris mesaj. 
Bu, sadəcə İsa Məsihin şəxs haqqında və ya şəxsi xilas bir müjdə idi ki, düşünün. Paul Məsihin İncil İsa 

qayıtdıqdan, Allahın hökmünü tabe daxil etdi: 
6 ... Allah, 7, müsibət ilə edənlər problem qaytarmaq və Rəbb İsa Allahı tanımayanlardan edənlər 

intiqam alaraq yanğın alovlu Onun qüdrətli mələkləri, 8 göydən nazil bizə problemli qalan var 
vermək O gəldiyi zaman və Rəbbimiz İsa Məsihin müqəddəs itaət etmə edənlər. 9 Bu Rəbbin 
hüzurundan və qüdrətinin izzətindən əbədi məhv cəzalandırılır, 10, O gün, izzət qazanmaq 
aranızda bizim şahidliyimiz (6-10 2 Saloniklilərə 1) iman çünki onun əziz və iman edənlər 
arasında heyran etmək. 

Əhdi-Cədid səltənət biz indi tam malik deyil ki, alacaq bir şey olduğunu göstərir: 
28 Biz sarsılmaz Padşahlığa (İbranilərə 12:28) qəbul olunur. 

Biz tutmaq və indi Allahın Padşahlığının hissəsi gözləyirik, lakin tam daxil deyil ola bilər. 
Paul xüsusi bu dirilmə sonra baş kimi bir tam bir insansan insan kimi Allahın Padşahlığına daxil deyil ki, 
təsdiq: 

50 İndi bu mən ət və qan Allahın Padşahlığını irs olaraq ala bilməz ki, qardaşları deyirlər son 

şeypur çalınanda bir göz qırpımında, Biz bütün yuxu olmaması, lakin biz bütün bir 
anda 52changed- olacaq. də 51 Budur, Mən sizə bir sirr açmaq istəyirəm çürüməzliyi irs olaraq 

yoxdur. Şeypur çalınacaq, ölülər satılmaz qaldırılmış olacaq və biz (1 Korinflilərə 15: 50-52) 

dəyişdirilməlidir üçün. 
1 yaşayış və Onun görünen və Onun padşahlığı ölü mühakimə edəcək Allah və Rəbb İsa Məsihin 
əvvəl buna görə də sizdən (2 Timoteyə 4: 1). 

Paul Yalnız tədris, lakin İsa Ata Allaha səltənət çatdırmaq ki: 
20 Amma indi Məsih vəfat edənlər nübarını alan ölü çıxdı, və olmuşdur. 21-ci ildən insan üçün Man, 

ölüm gəlib hətta, belə ki, Adəmdə hamı öldüyü kimi ölülərin dirilməsi. 22 gəldi Məsih bütün diri 
edilir 23 öz üçün hər bir. Məsihi sonra vəfat edənlərin ilki, onun gələn Məsihin olanlar O qoyur O 
Allah Ata, padşahlığı verir zaman 24 Sonra son gəlir. bütün qayda və bütün səlahiyyət və 
qüdrətlə. 25 Onun bütün düşmənlərini ayaqlarının altına qoydu qədər O, padşahlıq etməlidir 

son. (1 Korinflilərə 15: 20-25). 
Paul da pis (əmr açarları) Allahın Padşahlığını irs deyil ki, tədris: 



9, haqsızlıq edənlər Allahın Padşahlığını irs olaraq deyil ki, bilmirəm? Do aldanmamaq. Nə 

əxlaqsızlar, nə bütpərəstlər, nə zinakarlar, nə homoseksuallar, nə sodomites, 10, nə də oğrular, 
tamahkarlar, nə içki düşkünləri, nə nalayiq söz danışanlar, nə də soyğunçular Allahın (9-10 1 
Korinflilərə 6) Padşahlığını irs olaraq almayacaq. 
19 Cismani təbiətin əməlləri, göz qabağındadır olan: zina, zina, murdarlığı, 
pozğunluq, 20 bütpərəstlik, sehrbazlıq, düşmənçilik, savlarının, qısqanclıq, qəzəb püskürən, eqoist 

ambisiyaları dissensions, heresies, 21 paxıllıq, qatillik, sərxoşluq, işrət aləmlərindən kimi; olan 

mən də belə işlərlə məşğul olanlara Allah (19-21 Qalatiyalılara 5) Padşahlığını irs deyil ki, vaxt 
keçmişdə sizə dedim kimi, əvvəlcədən sizə. 
Bildiyiniz bu 5, müşriklərdən heç bir əxlaqsız, murdar adam, tamahkar insan ki, hər hansı bir irsə 
malikdir 
Məsih və Allahın Padşahlığı (Efeslilərə 5: 5). 

Allah standartları var və Onun Padşahlığına daxil etmək üçün günahdan tövbə tələb edir. Apostol Paul 

bəzi öyrətmək deyil ki, xəbərdar etdi: 
6 başqa bir deyil ki, bir fərqli İncil, 7, Məsihin lütfü ilə sizi çağıran Allahdan belə tezliklə üz çevirirlər 

ki, təəccüb; lakin bəzi kim narahatlıq siz və Məsihin Müjdəsini təhrif etmək istəyirəm. 8Amma biz, 

istərsə göydən gələn bir mələk, biz sizə təbliğ nə daha hər hansı digər İncil vəz belə, ona lənət 
olsun. 9 olaraq hər kəs qəbul nə daha hər hansı digər İncil preaches əgər indi mən bir daha 

demək, əvvəl bildirib ki, ona lənət olsun. (Qalatiyalılara 1: 6-9) 
Siz almaq əgər 3 Amma düşüncələrinizin pozulub Məsihə olan sadəlik pozula bilər ki, gəlir o vəz 

deyil başqa İsa təbliğ Əgər. Hiyləgərliyi ilə Həvvanı aldatması ilan kimi, elə deyə, 4 qorxu, və ya Siz 

almadıqlarını fərqli bir ruh, və ya qəbul deyil fərqli bir gospel - yaxşı ilə qablaşdırılmış bilər! (2 

Korinflilərə 11: 3-4) 
"Digər" və "müxtəlif" həqiqətən yalan, gospel nə idi? 
Saxta gospel müxtəlif hissələri var. 
Ümumiyyətlə, saxta gospel Allaha itaət və həqiqətən Allah (21-23 müqayisə et Matta 7) bilmək iddia isə 

onun yolu doğru yaşamaq üçün çalışırıq yoxdur ki, iman var. Bu selfishly yönümlü çalışır. 
Həvvanı aldatması ilan təxminən 6000 il əvvəl bir yalan müjdəsi (Yaradılış 3) düşməyə Və insanlar onlar 

Allahın daha yaxşı bilirik və özləri üçün yaxşı və pis qərar qəbul etməlidir ki, iman. İsa gəldikdən sonra 

Bəli, Onun adı tez-tez müxtəlif saxta ilişdi incil və bu davam edir və son Dəccal vaxt davam edəcək. 
İndi geri Apostol Paul vaxt yalan gospel mahiyyətcə həqiqət və səhv bir Gnostic / Mystic mix idi. Gnostics 

əsasən xüsusi bilik xilas, o cümlədən mənəvi fikir, nail olmaq üçün nə lazım idi ki. Gnostics nə əti etdi 

xüsusi nəticəsi idi və onlar yeddinci gün Sabbath kimi məsələlərdə Allaha itaət qarşı idi ki, iman 

meyl. Belə yalan lideri Həvari Peter xəbərdarlıq (18-21 8 Həvarilərin işləri) idi Simon Magus idi. 

 

Lakin bu asan deyil 

 
Əhdi-Cədid Philip Allahın Padşahlığını öyrətdi ki, göstərir: 



5 Sonra Philip Samariya şəhərinə enib onlara Məsihi vəz edirdi. Allahın padşahlığı haqqında hər 

şeyi təbliğ kimi ... 12 Onlar (5,12 8 Həvarilərin işləri) ... Filipə iman. 
Lakin İsa, Paul və şagirdləri Allahın Padşahlığına daxil etmək asan deyil ki, tədris: 

İsa çox kədərli oldu ki, görəndə 24, O, bir dəvə, bir daha bir iynə gözündən keçməsi üçün asandır 
Allah! 25 Padşahlığına daxil sərvət olanlar üçün nə qədər çətindir "dedi varlı adam Allahın 
Padşahlığına daxil. " 
26 Bu, belə danışdı eşidənlər "sonra kim xilas ola bilər?" 
27 O, "kişi ilə mümkün olan şeylər Allah ilə mümkündür." Dedi (Luka 18: 24-27) 
22 "biz vasitəsilə ki, bir çox çətinlikləri Padşahlığına daxil 
Allah "(14:22 Həvarilərin işləri). 
3 Biz iman çox artır, çünki bu, uyğun olaraq, sizin üçün həmişə qardaşları Allaha şükür bağlı, və 

bütün hər bir məhəbbət bir-birinə qarşı abounds ki, 4 belə ki, biz özümüz kilsələri arasında sizin 
öymək ki siz də əziyyət olan Allahın Padşahlığına layiq ola bilər ki, Allahın ədalətli hökmünün 
açıq-aşkar dəlil, siz tab gətirdiyiniz bütün təqiblərə, əziyyətlər zamanı səbir və iman 5Allah 6 bu 
ildən Allah ilə saleh şey müsibət (: 3-7 2 Saloniklilərə 1) Rəbb İsanın qüdrətli mələkləri ilə göydən 
aşkar zaman bizə narahat qalan olan siz, 7 və vermək üçün olan problem o ilə qaytarmaq. 

Çünki çətinliklər, yalnız bəzi artıq (4-6:; 6:44 İbranilərə 6 1-14 Matthew 22) bir hissəsi üçün bu yaş adlanır 

və seçilir. Others Bible o göstərir ki, kimi, sonra qondarma "ruhunda səhvə yol olan anlaşma gələcək və 
doktrina öyrənəcək şikayət edənlərin" olacaq (Yeşaya 29:24). 

 

Peter Kingdom öyrətdi 

 
Həvari Peter səltənət əbədi idi və Allahın gospel səylə əməl etmək lazımdır və ya qərar var ki, ki, tədris: 

Çünki əgər bunu əgər hata heç vaxt 10 Beləliklə, ey qardaşlar, sizin zəng və seçki əmin etmək daha 
çalışqan olmaq; 11 giriş bol-bol Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin əbədi Padşahlığına daxil sizə 
təchiz olunacaq belə (2 Peter 1: 10-11). 
Dəfə 17 Allahın evində başlayacaq hökm gəlmişdir; ilk bizimlə başlayır əgər, Allahın Müjdəsini 

itaət olmayan aqibəti necə olacaq? (1 Peter 4:17). 

 

Müqəddəs və Britaniya Son Kitablar 

 
Bible (1 Yəhya 4: 8,16) "Allah məhəbbətdir" öyrədir ki, İsa Allahın (Yəhya 1: 1,14) təşkil edir qanunlar 
sevgi dəstək sevgi King və olacaq Allahın -Bu Kingdom, nifrət deyil (müqayisə et Vəhy 22: 14-15). 
Müqəddəs Kitabın sonuncu kitabı xüsusi Allahın Padşahlığını müzakirə edir. 

Deyərək, Göydə belə deyən uca səslər var idi: 15 Yeddinci mələk səsləndi "Bu dünyanın Krallığı 

Rəbbimiz və Onun Məsihi Krallığı çevrilmişdir, O əbədi olaraq padşahlıq edəcək!" (Vəhy 11:15). 



İsa səltənət padşahlıq edəcək! Və Müqəddəs Onun adları iki bildirir: 
16 Onun paltarının və budunun malikdir adı yazılı: Padşahı və ağaların Ağası (Vəhy 19:16) KING. 

Lakin İsa padşahlıq ki, yalnız biridir? Vəhy bu keçid Qeyd: 
4 Mən taxtlar gördüm, və onlar oturdu və qərar onlara törədilmişdir. Sonra İsa onların şahid və 

heyvan və ya onun surətinə səcdə etməyib Allahın sözü başını kəsdilər edilmiş və onların alnında 

və ya onların əlləri onun damğanı qəbul etməmişdilər edənlərin canlarını gördüm. Onlar yaşamış 

və bir min il Məsih ilə padşahlıq etdi. . . 6 bəxtiyardır və müqəddəs ilk dirilmə iştirak edən o. Belə 

ikinci ölüm üzərində (4,6 Vəhy 20) heç bir güc var, lakin onlar Allahın və Məsihin kahinləri olacaq 
və bir min il Ona padşahlıq edəcək. 

Həqiqi məsihçilər min il Məsih ilə padşah dirilmiş olacaq! Səltənət əbədi (Vəhy 11:15) davam edəcək, 

lakin qeyd hakimiyyəti yalnız bir min il idi. Mən final, daha mənəvi, mərhələsi fərqli olaraq səltənət-, 

fiziki minillik, mərhələsinin ilk mərhələsi kimi bu əvvəllər istinad niyə bu. 
Bir neçə hadisələr Allahın Padşahlığının minillik və son mərhələləri arasında baş verən kimi Vəhy 
kitabında verilmişdir: 

Min il bitəndən zaman 7, Şeytan həbsxanadan 8-dən azad olunacaq və yerin dörd tərəfində olan 
millətləri aldatmaq üçün gedəcək, Yəcuc və Məcuc tayfaları, onların sayı kimi, döyüş onlara 

birlikdə toplamaq dəniz qum. ... 11 Sonra, bu barədə oturdu onun üz yer və göydən qaçdı Böyük 

ağ taxt və onu gördüm. Və onlara. 12 üçün heç bir yer tapdı və mən ölü kiçik və böyük, Allah 

qarşısında duran və kitablar açıldı gördü. Və başqa bir kitab həyat kitabı olan açıldı. Və ölü kitab 

yazılmış şeyi öz əməllərinə görə mühakimə olundu. 13 Dəniz öz içində olan ölüləri təslim etdi və 

Ölüm və ölülər diyarı onlara olan ölüləri təslim etdi. Onlar öz əməlinə görə, hər bir mühakimə 

olundu. 14 Ölüm və ölülər diyarı odlu gölə atıldı. . (7-8, 11-15 Vəhy 20) Bu 15ikinci ölüm və həyat 
kitabına yazılmayıbsa, hər kəs odlu gölə atıldı. 

Vəhy Kitab min il padşahlıq sonra ikinci ölümündən sonra gəlir ki, sonra mərhələsi olacaq göstərir ki: 
1 İndi ilk cənnətə üçün yeni bir göy və yeni bir yer gördüm və ilk yerin vəfat etmişdi. Həmçinin 

dəniz də artıq yox idi. 2 Sonra, John, əri. 3 üçün bəzədilmiş gəlin kimi hazırlanmışdı Mən deyərək 
göydən bir səs eşitdim göydən, Allahın yanından enən müqəddəs şəhəri, yeni Yerusəlimi gördüm 
" olsun, Allahın məskəni kişi ilə Budur, O, onlarla birgə məskən salacaq, onlar Onun xalqı olacaq, 
Allah Özü onların Allahı yanlarında olacaq 4 Allah onların bütün göz yaşlarını siləcək edəcək.. 

əvvəlki şeylər keçib getdi üçün ağlayan bir daha ölüm, nə kədər, nə., çox ağrı var olacaq. " (Vəhy 
21: 1-4) 

1 O, onun küçə ortasında. Allahın taxt və Quzunun mənə 2 büllur kimi aydın həyat suyu təmiz çay 
göstərdi və çay tərəfdən, həyat ağacı idi olan hər ağac hər ay meyvə verir, on iki meyvə doğdu.Ağac 
yarpaqları millətlərə şəfa vermək. 3 idi Daha lənətlənən heç bir olsun, lakin onlar Onun üzünü görəcək 
Quzunun Allahın və taxtı orada olacaq və qulları Ona ibadət etməlidir. 4 və Onun adı onların alnında 
olsun 5 artıq gecə olmayacaq. Rəbb Allah onlara işıq verir Onlar günəş heç bir çıraq nə də işıq 
lazımdır. Onlar əbədi olaraq padşahlıq edəcək. (Vəhy 22: 1-5) 
 



Min il sonra bu hakimiyyəti, Allahın qulları daxildir və əbədi davam edək ki. Göydə hazırlanan Holy City, 

göyü tərk edəcək və aşağı yer olacaq. Bu, Allahın Krallığının final mərhələsinin başlanğıcıdır.NO MORE 

ağrı və ya əzab bir vaxt! 
Məzlum yerin (Matta 5: 5) varis və hər şeyi (Vəhy 21: 7). Allahın yolları həyata keçiriləcək, çünki bu 

olacaq Holy City, o cümlədən torpaq, daha yaxşı olacaq. Ki, həyata: 
Hakimiyyətinin və sülhünün artmasının 7 sonu olmayacaq (Yeşaya 9: 7). 

Allahın Padşahlığının final mərhələsi Allahın hökuməti itaət ki, bütün kimi başlayıb sonra Aydındır artım 
olacaq. 
Bu ən şərəfli vaxt olacaq: 

9 Amma yazıldığı kimi: ". Göz görməmişdir, nə qulaq eşidib, Nə də Allah Onu sevənlər üçün 

hazırladığı insan hər şeyi ürəyinə daxil" 10 Allah Öz Ruhu vasitəsilə bizə onlara aşkar edib ( 1 
Corinthians 2: 9-10). 

Bu sevgi, sevinc, və əbədi rahatlıq bir dəfə. Bu fantastik zaman olacaq! 
Əgər bu sizin iştirak etmək istəmirəm? 

 

5. Mənbələr Tədris Əhdi-Cədid xaricində Allahın Padşahlığı 

 
Məsihin erkən professor onlar Allahın bir hərfi Krallığının İncil vəz idi ki, düşünürsünüz? 
Bəli. 

 
İllər əvvəl, Şimali Karolina Universitetinin professoru Bart Ehrman verdiyi mühazirə, o dəfələrlə və 
düzgün, ən bu gün xristianlar professing fərqli olaraq, İsa və Onun erkən davamçıları Allahın Padşahlığını 

bəyan vurğuladı. Xristianlığın Dr Ehrman ümumi anlaşma Allah Davamlı kilsəsinin ki çox fərqlənir 

baxmayaraq, biz İsa Özü elan və Onun ardıcılları iman nə Krallığının İncil ki, razı olacaq. Biz də çox bu gün 
xristianlar iddia etdi yoxdur, razı olacaq ki, başa düşürük. 

 

Qədim saxlanılır Post-Yeni Əhdi Writing & Xütbə 

 
Yunan mətnlər və İngilis Translations, 2-ci ed Baker Kitablar, Grand Rapids:.. Allahın Padşahlığı (Holmes 
MW qədim xristian vaaz Apostolic Fathers "sağ qədim tam Christian vəz" olduğu iddia nə əhəmiyyətli bir 

hissəsi idi 2004, s. 102). Bu qədim xristian Xütbə bu barədə bu şərhləri ehtiva edir: 
5: əti dünyada qalmaq əhəmiyyətsiz və keçici olduğunu 5 Bundan əlavə siz, qardaş bilirik, lakin 

Məsihin vəd böyük və ecazkar: gələn səltənət və həyat əbədi qalan. 
Yuxarıda şərh səltənət artıq deyil ki, göstərir, lakin gəlib əbədi olacaq. Bundan əlavə, bu qədim vəz 
deyilir: 



6: 9 İndi bu kimi belə saleh adamlar uşaqlarını saxlamaq üçün öz saleh əməllər vasitəsi ilə, 

mümkün deyil, əgər, biz vəftiz təmiz və ləkəsiz saxlamaq üçün uğursuz əgər Allahın Padşahlığını 

daxil var nə əminlik? Müqəddəs gətirib yaxşı işlər aşkar olunmayıb və ya əgər kim bizim vəkil 

olacaq 9: 6 Ona görə də biz bütün Allahın Padşahlığına daxil ola bilər ki, bir-birimizi sevək. 11: 7Buna görə 
də, biz bilirik nə Allah yanında doğru, biz onun səltənət daxil edin və vədlər alacaq "qulaq eşitdim 
deyil, nə də göz görmüş, nə də göz görmüş, nə də insanın ürəyi təsəvvür". 
12: 1 Allahın görünen günü bilmirəm ildən ABŞ, sevgi və salehlik Allahın Padşahlığı saat buna görə 

də saat gözləyin edək. 12: 6 O deyir ki, atamın padşahlığını minir. 
Yuxarıda bəyanatları biz hələ Allahın Padşahlığını daxil deyil ki, düzgün həyat yolu ilə sevgi tələb olunur 

göstərir və o gün sonra baş verir ki, Allahın görünen ki, İsa yenidən qaytarır sonra. Bu Ata səltənət və 

səltənət yalnız İsa deyil. 
Allah yaşamaq üçün icazə ki, qədim yəqin Christian xütbəsində Allah eyni Krallığı öyrədir ki, maraqlıdır ki, 
Əhdi-Cədid öyrədir və Allahın Davamlı Church indi (bu, Allahın faktiki kilsəsi ola bilər ki, mümkün deyil 
öyrədir, lakin yunan mənim məhdud bilik) möhkəm bəyannamə etmək mənim qabiliyyəti 
məhdudlaşdırır. 

 

ikinci əsr kilsə liderləri və Padşahlıq müjdəsi 

 
Bu Papias, Roman katolik müqəddəs hesab John eşidən və Polycarp dostu və minillik səltənət tədris 

erkən 2-ci əsrdə qeyd etmək lazımdır. Eusebius Papias öyrətdi ki, qeyd: 

... Məsihin şəxsi hakimiyyəti bu yer üzündə qurulacaq zaman ölülərdən dirilməsi sonra minilliyin 

olacaq. (Papias, VI fraqmentləri. Bax həmçinin Eusebius, Church Tarix, Kitab 3, XXXIX, 12) 
Papias bu böyük bolluq bir vaxt olacaq ki, tədris: 

Kimi şəkildə, bir buğda dənəsi istehsal ki, [Dedi] on 
hər qulaq on min taxıl olardı və hər taxıl aydın, təmiz, gözəl un on funt verir ki, ki, min 

qulaqları; və alma və toxum, və ot bənzər nisbətdə istehsal ki; və yalnız yerin istehsalı sonra 
qidalanma bütün heyvanlar, sülh və ahəngdar olmaq və ki, insan üçün mükəmməl tabe olun. 
"[Ifadələrinə eşidən idi Papias, qədim insan tərəfindən yazılı, bu şeylər vurulmuş olunur John və 
onun kitab Dördüncü ildə Polycarp bir dost, bir; beş kitab onun tərəfindən tərtib edilib ...] 
(Papias fraqmentləri, IV) 

Korinflilərə post-Yeni Əhdi Letter deyilir: 
42: 1-3 Həvarilər Rəbb İsanın Məsih bizim üçün İncil almışdır; İsa Məsih Allahın irəli 

göndərildi. Beləliklə, Məsih Allahdan və peyğəmbərləri Məsih var. Hər iki buna görə təyin üçün 

Allahın iradəsi gəldi. Ittiham qəbul Buna görə də olan və tam Rəbbimiz İsa Məsihin dirilməsi ilə 

əmin və Müqəddəs Ruhla dolu əminlik ilə Allahın sözü təsdiq edilmiş, Allahın Padşahlığı gəlmək 
lazımdır ki, müjdə ilə çıxıb. 

Smyrna Polikarp John şagirdi idi erkən xristian lider idi, orijinal həvarilərin son ölmək. Polikarp c. 120-

135 AD tədris: 



Blessed yoxsul və onların üçün salehlik naminə təqib ki, bu, Allahın Padşahlığı edir. (Filipililərə 

fəsil II Polikarp. Letter. Ante-İznik Babalar From, Volume 1 Alexander Roberts & James 
Donaldson tərəfindən redaktə kimi. American Edition, 1885) 
Qarşı hər şəhvət warreth "bəri, biz Onun əmri və şöhrət ... yaxşı, onlar dünyanın ehtiraslardan 
kəsilmiş olmalıdır ki üçün layiq gəzmək gərək" Allah, istehza deyil "ki, sonra, biləndir ruh "və" 
əxlaqsızlar, nə də nərmə-nazik, nə də bəşəriyyətin ilə özlərini abusers, Allahın Padşahlığını irs 

olaraq "də hər şeyi olmayan və yaraşıq görənləri edilir. (ibid, V fəsil) 
Özü bizə əmr etmişdir kimi, bizə sonra qorxu, ibadət və bütün ehtiramla edək və bizə İncil vəz 

həvarilər, Rəbbin gələn əvvəlcədən elan peyğəmbərlər kimi. (ibid, VI fəsil) 
Yeni Əhdi başqaları kimi, Polikarp saleh deyil əmr açarları, Allahın Padşahlığını irs alacaq öyrətdi. 
Aşağıdakı də Polycarp tərəfindən tədris edilmişdir iddia edildi: 

Və aşağıdakı Şənbə günü dedi; "Mənim nəsihət, Allahın sevimli uşaqlar eşitmək. Piskoposlar 

indiki zaman mən sizə söyləməyi və indi daha bütün ürəkləri aşağı çəkilmək deyil edək, siz hazır 

olun yenidən Lord ... Watch ye yolunda decorously və layiqincə gəzmək və təşviq, yeni əmr 

sürətli ildırım, yanğın böyük qərar, əbədi həyat, Onun ölməz səltənət Onun gəlişi birdən-birə 

açıq-aşkar, sevgi bir tərəf bir bağlı. Allah ye tədris heç hər şeyi ye ilham Müqəddəs Yazıları 
axtarış zaman, əmrləri siz silinməz əbədi ki, sizin ürəyinizə Müqəddəs Ruhun qələm ilə oyma 

bilirik. (Polycarp həyatı, fəsil 24 JB Lightfoot, Apostolic Atalar, vol. 3.2, 1889, s. 488-506) 
Allah lideri C Church idi Sart Melito. 170 AD, tədris: 

Yeni gospel-köhnə nəşr həqiqətən qanunu, həm də Sion və Yerusəlimdə bir araya irəli gələn; və 

lütf verilmiş əmr və hazır məhsul növü və Oğul quzu və bir adam qoyun, Allahın insan ... 
Amma gospel hüquq və onun izahı oldu 
yerinə yetirilməsi, kilsə həqiqət anbar oldu isə ... 
Bu əbədi səltənət daxil zülmündən, həyat ölüm, işıq qaranlıq, azadlıq daxil köləlik bizə təslim 

biridir. (. Pasxa On Melito Homily 7,40 Verses, Kerux olan 68 Tərcümə:.. Online İlahiyyat Journal 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Belə ki, Allahın Padşahlığı əbədi bir şey deyil, sadəcə cari Christian ya Catholic Church olduğu bilinir və 
Allahın qanununu daxil edilmişdir. 
Başqa bir ortalarında gec ikinci əsr yazılı səltənət baxmaq insanları təşviq: 

Buna görə, artıq gizləmək, nə də geri baxmaq, lakin həvəslə Allahın Padşahlığının Müjdəsi 

yanaşma heç bir imkan verir. (Roman Clement. Recognitions, Kitab X, Fəsil XLV. Ante-İznik 

Babalar olan Excerpted, Volume 8 Alexander Roberts & James Donaldson tərəfindən edilib. 
Amerika Edition, 1886) 

Bu yəqin doğru kilsə biri yazılmışdır isə Bundan əlavə, orta ikinci əsr yazılı Roberts & Donaldson on dörd 

dəfə ifadə "Allahın hökmü" istifadə edərək tərcümə Hermaya Çoban adlı. 
Həqiqi məsihçilər, hətta bir çox yalnız professing Məsih ikinci əsrdə Allahın Padşahlığı haqqında bir şey 
bilirdi. 
Hətta katolik və Şərq ortodoksu saint Irenaeus dirilməsi sonra xristianlar Allahın Padşahlığına daxil ki, 

başa düşülür. O, c yazdı edək. 180 AD: 



Məhz onları daim vəftiz Ona tərəfindən verildi Müqəddəs Ruh, qalır, çünki iman və o, həqiqətin 
və müqəddəsliyin və salehlik və xəstə dözümlülük dolaşır əgər alıcı tərəfindən saxlanılır 

edənlərin dövlətdir. Bu ruh üçün bədən yenidən can alan və bununla yanaşı, Müqəddəs Ruhun 

gücü ilə qədər qaldırılmış olan və Allahın Padşahlığına daxil iman onlara bir dirilmə var. ... 
MACMILLAN (Irenaeus, St., Lyon yepiskopu Armitage Robinson Apostol vəz nümayişi, Fəsil 42. 
Wells, Somerset, oktyabr CHRISTIAN biliklərin təbliğində NEW YORK CƏMİYYƏTİNİN nəşr kimi 
1879-erməni tərcümə CO, 1920). 

 

II və III əsrin problemləri 

 
Onun geniş qəbul baxmayaraq, ikinci əsrdə Marcion adlı anti-hüquq dönük lideri qədər 

yüksəldi. Marcion Allahın qanununa, Şənbə və Allahın hərfi Krallığının qarşı öyrətdi. O Polycarp və 
başqaları tərəfindən pisləyib baxmayaraq, o, çox bir müddət üçün Roma kilsəsi ilə əlaqə idi və orada təsir 
görünürdü. 
Ikinci və üçüncü əsrlərdə, allegorists İsgəndəriyyə (Misir) müəyyən olmaq idi. Bir çox allegorists gələn 

səltənət doktrina qarşı çıxdı. O allegorists bəzi hesabat Qeyd: 
Dionysius Alexandria nəcib və zəngin kafir ailə anadan olub və onların fəlsəfə təhsil alıb. O, 
İsgəndəriyyə catechetical məktəbin vəzifəli nail Origen bir şagirdi olmaq kafir məktəbləri sol ... 
Clement, Origen və Gnostic məktəb onların fantastik və alleqorik şərhlərə müqəddəs kəlamının 
təlimlər fitnə idi ... onlar Nepos açıq Allegorists mübarizə ". Allegorists" özləri üçün adını əldə və 
Məsihin hakimiyyəti olacaq saxlanılır Yer üzündə ... 
Dionis "Belə şeylər bir dövlət kimi Allahın Padşahlığında mövcuddur." ... Nepos davamçıları ilə 
mübahisə və onun hesabına bu kilsə hazırkı dövlət mövcud Allahın Padşahlığı ilk qeyd edir ... 
Nepos Səmavi Padşahlıq alleqorik deyil, əbədi həyata aparan dirilmə Rəbbimizin hərfi gələn 
səltənət olduğunu göstərən, onların səhv töhmət ... 
Belə ki, indiki dövlət gəlib səltənət ideyası düşdü və Misir Allegorists of Gnostic məktəb irəli 
gətirdi, AD 200 250, imperiyanın piskoposlar əvvəl tam əsr taxta işğalçıları sayıla gəldi ... 
Clement Allahın həqiqi ruhi bilik bir dövlət kimi Allahın Padşahlığının fikir düşdü. Mənəvi mənası 

Müqəddəs Yazıların düz məktubunda gizlədib kimi Origen onu müəyyən. (Ward, Henry Dana 

Krallıq müjdəsi:.. Dünya A Krallıq Not; Not dünyada Lakin ölülər arasından hər şeyi Claxton 
tərəfindən nəşr əvəzinin ödənilməsini qiyamət, Heavenly Ölkə gəlmək Remsen & Haffelfinger, 
1870, s. 124-125) 

Bishop Nepos Allahın Padşahlığının Müjdəsini tədris isə Belə ki, allegorists bu saxta az hərfi, anlayışı ilə 

gəlmək üçün çalışdı. Hierapolis Bishop Apollinaris eyni zamanda haqqında allegorists səhvlər mübarizə 

çalışdı. Həqiqətən Allah kilsəsi olanlar tarix boyu Allahın hərfi Krallığının həqiqət edib. 

 

Herbert W. Armstrong, Səmavi Padşahlığın Müjdəsini öyrətdi Plus 

 



20-ci əsrdə, mərhum Herbert W. Armstrong yazırdı: 
Onlar Məsihin Müjdəsini rədd edir. . . Dünya öz yerində başqa bir şey supplant 

idi. Onlar saxta icad etmək idi Beləliklə, biz sadəcə olduqca bayağılık danışıq Allahın Padşahlığını 
eşitmişəm- gözəl əhval-ruhiyyəni insan qəlbində - bir ethereal, qeyri-real bir şey bunu 

azaldılması! Digərləri "kilsə" padşahlıq edir ki, təhrif etmişlər. . . Məsih əvvəl 600 il yaşamış 

peyğəmbər Daniel, Allahın Padşahlığı real səltənət idi ki, bilirdi - hökumət yer üzündə hərfi 

insanlar üzərində hakim. . . 
Burada. . . Allahın Padşahlığı nədir Allahın şərh edir: "Bu kralların ... dövründə" - burada, on ayaq 

danışan dəmir və kövrək gil hissəsi hissəsidir. Bu, Daniel 7 və Vəhy 13 və 17 peyğəmbərlik 

birləşdirən, indi təşkil Avropa yeni ABŞ-a istinad edilir. . . sizin çox gözləri qarşısında! Köhnə 

Roma İmperiyası xortlamaq edir: Revelation 17:12 Bu (8 Vəhy 17) TEN padşahlar və ya Krallığı bir 

birlik olacaq ki, düz ətraflı edir. . . 
Məsih gəldiyi zaman, o, bütün yer üzünü (Vəhy 19: 11-16) hakim, Kings Kralı gəlir; Və onun 

KINGDOM-- Allahın Padşahlığı Daniel --said, bütün bu dünyəvi Krallığı istehlak edir. Vəhy 11:15 

bu sözlərlə onu deyilir: "Bu dünyanın Krallığı və Onun Məsihinin Rəbbimiz Krallığı olur və o əbədi 

olaraq padşahlıq edəcək!" Bu, Allahın KINGDOM edir. Bəli, hətta ABŞ və Britaniya millətlər - Bu 

indiki hökumət sonu. Bütün yer üzərində Rəbb İsa Məsih, padşahlarının sonra KING - hökumətlər 

- Onlar Krallığı minir. Bu, Allahın KINGDOM hərfi GOVERNMENT ki, tamamilə PLAIN faktı 

edir. Roma imperiyası bir KINGDOM hətta kimi - - hətta Chaldean Empire bir KINGDOM idi 

Allahın Padşahlığı bir hökumətdir. Bu dünya xalqları hökuməti üzərində iştirak edir. Bir hökmdar 

- İsa Məsih bir padşah olmaq üçün anadan olmuşdur! . . . 
Daha çox 1900 il əvvəl təpələr və Müqəddəs Torpaq vadilərində və Yerusəlim küçələrində getdi 

eyni İsa Məsihin yenidən gəlir. O, yenə gələcəyini söylədi. O çarmıxa sonra Allah üç gün və üç 

gecə sonra ölüləri onu qaldırdı (. Matt 12:40; 2:32 Həvarilərin işləri mən Cor 15: 3-4).. O, Allahın 

ərşin qalxdı. Universe hökumətinin Headquarters (.:; İbr 1: 9-11 aktlar 1 3 8: 1; 10:12; Vəhy 

3:21). 
"Uzaq ölkədə" - - Allahın ərşin getdi məsəl, və "bəy" bütün xalqlar üzərində padşahların Padşahı 
kimi coronated etmək üçün, və sonra yer üzünə qayıtmaq üçün (Luka 19: 12-27 ). 
Yenə o, "hər şeyin qaytarılması dəfə" qədər göydə (3 Həv: 19-21). Restitusiya keçmiş dövlət və 

ya vəziyyətinə bərpa deməkdir. Bu halda, dünyada sülh və utopik şərait bərpa beləliklə yer 

üzündə Allahın hökumətinin bərpa və. 
Hazırda dünya qarışıqlıq, dırmaşan müharibələr və savlarının Allah müdaxilə halda, heç bir insan 

əti sağ xilas olacaq, belə ki, böyük (Mat. 24:22) dünya problem orgasm olacaq. Gecikmə bu 

planet off bütün həyat partlayış səbəb olacaq çox orgasm İsa Məsih qayıdacaqlar. Bu dəfə o, 

ilahi Allah kimi gəlir. O, bütün güc və kainatın-hakim Yaradanın şöhrət gəlir. (Matt 24:30.. 25:31) 

O, "Kings Kralı və Lordlar Rəbbinin" kimi gəlir (Vəhy 19:16) dünya super-hökumət qurulması və 

dəmir əsa ilə bütün millətlərə "istisna "(Vəhy 19:15; 12: 5). . . 
 
Christ bağında arzu? 

 



 
Amma sevinc ilə insanlıq bağırmaq edəcək, və qızmış vəcd və coşğu ona salamlayıram - ənənəvi 
xristianlıq olacaq belə kilsələr? 
Onlar olacaq! Onları aldadan deyə Antichrist ki, Şeytanın yalançı nazirləri (. 13-15 II Cor 11), 

çünki onlar, iman edəcək. Onun (11:18 ilə Vəhy 11:15) gələn kilsə və millətlər qəzəbli olacaq və 

hərbi qüvvələri həqiqətən onu məhv etmək üçün (Vəhy 17:14) mübarizə üçün cəhd edəcək! 
Millətlər Yerusəlim (. Zech 14: 1-2) at cəbhəsində ilə gələn Dünya müharibəsi III iqlim döyüş ilə 

məşğul olacaq və sonra Məsih qayıdacaqlar. Fövqəltəbii güc ona qarşı (ayə 3) mübarizə "o 

millətlərə qarşı döyüşəcək olacaq". O, tamamilə (Vəhy 17:14) onları məğlub olacaq! Qüds 

şərqdə çox qısa bir məsafə "Onun ayaqları Yerusəlimin üzərinə O gün durmaq edilir" (Zək. 14: 
4).(Armstrong HW. Əsrlər Mystery, 1984) 

Müqəddəs İsa qayıdacaq və o, qalib gələcək, hələ çox mübarizə edəcək bəyan 
Ona qarşı (Vəhy 19:19). (Lakin qismən çünki yalançı peyğəmbərlər və mystics, Müqəddəs peyğəmbərlik 

anlaşılmazlıq əsasında) dönən İsa final Antichrist olduğunu iddia edən bir çox! 
Aşağıdakı Herbert Armstronq da var: 

Həqiqi din - Allahın Müqəddəs Ruh tərəfindən qazandırılan Allah sevgisi ilə səlahiyyətli həqiqət ... 
Allah və İsa Məsihi bilmənin JOY unspeakable - həqiqəti bilmədən - və Allahın ilahi sevgi istilik ... 
Allahın həqiqi Kilsəsinin təlimlərinə sadəcə Müqəddəs Müqəddəs "hər sözü ilə yaşayış" o var ... 
Sevgi Allahın yolu - Men "vermək" yolu üçün "almaq" yolundan döndərənləri edilir. 
YENİ MƏDƏNİYYƏT grip yer indi edilir! (yenə orada) 

Yeni sivilizasiyanın Allahın Padşahlığı edir. Yeni mədəniyyət gəlmək və məhəbbət əsasında olmalıdır ki, 

elan İsa və Onun ardıcılları tədris aləminin əsl İncil haqqında nə böyük bir hissəsidir. Və biz 

Allahın Davamlı kilsəsi həm də təbliğ şeydir. 
Herbert Armstrong İsa insan cəmiyyəti tədris ki, həyata keçirilir 
bu itaət etmək istəyir düşünür hətta sevgi yolu həyat "vermək yolu" rədd etdi. Demək olar ki, heç kim 

düzgün İsa tədris nə əhəmiyyətini tutmaq görünür. 

 
İsa vasitəsilə Qurtuluş İncil hissəsidir 

 
İndi bu oxumaq bəzi uzaq yəqin ki, xilas İsanın ölümü və rolu barədə təəccüb. Bəli, Əhdi-Cədid və 

Herbert W. Armstrong həm haqqında yazırdı İncil hissəsidir. 
Əhdi-Cədid gospel İsa vasitəsilə xilas daxildir göstərir: 

Bu hesab hər kəs üçün xilas Allahın qüdrətidir Yunan (Romalılara 1:16) üçün ilk və həmçinin 
Yəhudiyə, üçün I 16, Məsihin İncil utanmıram. 
4 Buna görə də o söz vəz hər yerdə getdi səpələnmiş olan. 5 Sonra Filip də Samariya şəhərinə 

getdi və onlara Məsihi vəz edirdi. ... 12 Lakin o, Allahın Padşahlığı və İsa Məsihin adı ilə bağlı hər 

şeyi təbliğ onlar Filip iman zaman, həm də kişilər və qadınlar vəftiz olundular. ... 25 onlar şəhadət 
edib Rəbbin kəlamını vəz etmişdi ki, onlar Samariyalıların yaşadığı xeyli kəndlərdə Müjdəni vəz 



Yerusəlimə qayıtdı. 26 Rəbbin bir mələyi Filipə danışdı ... 40 Philip Azotus tapıldı. O, Qeysəriyyəyə 

qədər və keçən, o, bütün şəhərlərdə təbliğ. (Həvarilərin işləri 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 İsa və dirilmə onlara təbliğ. (17:18 Həvarilərin işləri) 
30 Sonra Paul öz kirayə evində iki il yaşadı və ona gələn bütün 31 Allahın Padşahlığını vəz və inam 

onu qadağan heç biri ilə Rəbb İsa Məsih aid şeylər tədris aldı. (Həvarilərin işləri 28: 30-31) 
Təbliğ İsa və səltənət daxil edək. Təəssüf ki, Allahın Padşahlığının İncil düzgün anlayış yunan-Roma kilsə 

təlimlərinə əskik çalışır. 
Əslində, bizə səltənət hissəsi olmaq üçün, Allah insanlara belə sevdi 
O, bizim üçün (16-17 John 3) ölmək İsa göndərən çox. 

 

Krallığının İncil Dünya Ehtiyac nə, lakin ... 

 

Amma dini o cümlədən bir çox dünya liderləri, sülh və çiçəklənmə gətirəcək və Allahın deyil Krallıq 

beynəlxalq insan əməkdaşlığın olacağına inanıram. Onlar bəzi temporal uğurlar olacaq isə, onlar yalnız 
uğur deyil, nəticədə İsa səltənət qurmaq qayıtmaq olmasaydı həyat davamlı edəcək nöqtəyə planet 

Earth gətirəcək onların insan səyləri. Bu saxta gospel edir. 

Dünyanın bir çox birlikdə 21-ci əsrdə yeni dünya nizamı qoymaq üçün yarı dini Babil beynəlxalq planı 

qoymaq üçün çalışırıq. Bu, Allahın Davamlı Church qurulduğu gündən bu yana pisləyib və denonsasiya 

davam etməyi planlaşdırır ki, bir şey. Şeytan təxminən 6000 il əvvəl (Yaradılış 3) onun İncil bir versiyası 
olmaq üçün Həvvanı aldatması ildən, insanlar onlar və dünya daha yaxşı etmək nə Allahdan daha yaxşı 
bilirsiniz ki, iman. 

Də adlı saxta peyğəmbər adlı dini lideri (ilə birlikdə: Müqəddəs Kitaba əsasən, bu (1-10 da Vəhy 13 Beast 
adlı Şimal padşahı adlanır) Avropada hərbi lideri bir yerdə olacaq final Antichrist və Vəhy 13 iki buynuzlu 
Beast: 11-17) yeddi təpələri şəhər (Vəhy 17: 9,18) bir 'Babil "gətirmək üçün (Vəhy 17 & 18) dünya 

nizamı. Bəşəriyyətin Məsihin qaytarılması və Onun Padşahlığının qurulması lazımdır, baxmayaraq ki, 
dünyanın bir çox bu mesajı diqqət 21 st əsr onlar Şeytanın yalançı İncil müxtəlif versiyasını iman davam 

edəcək. Amma dünya şahid alacaq. 

İsanın öyrətdiyi Xatırladaq ki: 

14 Səmavi Padşahlığın bu Müjdəsi bütün millətlərə şəhadət olmaq üçün bütün dünyada vəz 

ediləcək və son o zaman gələcəkdir. (Matta 24:14) 

Krallığının İncil şahid olaraq dünyaya çatacaq Qeyd edək ki, son o zaman gələcəkdir. 

Bunun bir neçə səbəbi var. 

Bir Allah (Matta 24:21 start göstərilir) Böyük müsibət başlamazdan əvvəl əsl İncil eşitmək dünya 

istəyir. Beləliklə İncil mesaj şahid və xəbərdarlıq, həm də (bax Yezekel 3; Amos 3: 7). 

Başqa bir mesaj mahiyyət saxta peyğəmbər, final Dəccal ilə yanaşı, yüksələn Beast, North hakimiyyəti 

Kral fikirlərinə zidd olacaq. Onlar əsasən insan səy ilə sülh vəd, lakin sonunda (Matta 24:14) və məhv 
səbəb olacaq (cf. 1 Saloniklilərə 5: 3). 



Əlamətləri və onlarla bağlı yalançı wonders Çünki əvəzinə İncil mesaj (2 Saloniklilərə 2: 9), dünyanın ən 

yalan (9-12 2 Saloniklilərə 2) iman seçəcək. Çünki Roman katolik, Şərq ortodoksu, Lutherans, və başqaları 
tərəfindən Allahın minillik Krallığı düzgün pisləmə, çox yanlış Allahın Padşahlığının minillik İncil mesaj 
Dəccal ilə bağlı saxta gospel olduğunu iddia edəcək. 

Sadiq Philadelphian xristianlar (Vəhy 3: 7-13) Krallığının minillik Müjdəsini vəz, eləcə də (heyvan və saxta 
peyğəmbər daxil olmaqla) müəyyən dünyəvi liderləri qədər olacaq nə dünya izah olacaq. 

Onlar saxta peyğəmbər ilə birlikdə Beast, North hakimiyyəti King, final Antichrist, nəticədə (onların bəzi 
müttəfiqləri ilə birlikdə) məhv edəcək dünya mesajı izah dəstək olacaq ABŞ və Birləşmiş Krallığın Anglo-
millətlər , Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiya (Daniel 11:39) və onlar qısa müddət sonra ərəbcə / İslam 
Konfederasiyası (Daniel 11: 40-43) məhv edəcək ki, Demons alətləri kimi funksiyası (Vəhy 16: 13-14) və 

nəticədə qayıtdıqdan sonra (: 19-20 19 Vəhy 16:14) İsa Məsihi mübarizə edəcək. Sadiq Philadelphians 

(Vəhy 3: 7-13) minillik səltənət tezliklə olacaq ki, elan olunacaq. Bu ehtimal çox media əhatə yaratmaq 
və Matta 24:14 yerinə yetirilməsinə töhfə olardı. 

'Saxta gospel "elan dünya liderləri (katoliklik forması tələb edəcək bir güzəşt papa ilə yanaşı, Avropanın 
top lideri güman ki, bəzi' yeni 'növü) kimi ki, onlar dünya nə öyrənmək istəmir deyil onlar, həqiqətən, 

olacaq bunu (və hətta ilk özləri iman bilər, bax Yeşaya 10: 5-7). Onlar və / və ya onların tərəfdarları da 
çox güman ki, yalan sadiq Philadelphians gələn dəccal bir doktrina (millenarianism) müdafiə olunacaq 

öyrətmək olacaq. Onlar və / və ya onların ardıcılları təqib tetikler Philadelphian 

sadiq və Allahın Davamlı kilsəsinin doğru etmək nə olursa olsun pisləmələr(Daniel 11: 29-35; Vəhy 12: 

13-15). Bu da böyük müsibət son başlanğıc səbəb olacaq (Matta 24:21; Daniel 11:39; müqayisə et Matta 
24: 14-15; Daniel 11:31), eləcə də sadiq Philadelphia qorunması vaxt xristianlar (Vəhy 3:10; 12: 14-16). 

Nəzarət etmək heyvan və saxta peyğəmbər güc, iqtisadi şantaj, əlamətləri, möcüzələr, cinayət və digər 
təzyiq (9-10::: 2 Saloniklilərə 2 14; Daniel 7:25 16 10-17 Vəhy 13) yalançı çalışacağıq .Xristianlar 
deyəcəklər: 

10 "Nə qədər Siz mühakimə etməyib yer üzündə yaşayanlardan qanımızın qisasını almayacaqsan, 

müqəddəs və haqq? Ya Rəbb," (Vəhy 6:10) 
Əsrlər boyu, Allahın insanlar "Necə uzun İsa yekunları qədər olacaq?", merak var 

Biz gün və ya saat bilmirəm baxmayaraq, bir çox kitab əsasında 21-ci əsrdə İsa qayıtmaq üçün (Allahın 
minillik Kingdom müəyyən) gözləmək (məsələn Matta 24: 4-34; Məzmur 90: 4; Huşə 6: 2; Luka 21: 7-36; 
İbranilərə 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1 Saloniklilərə 5: 4), biz indi görürük ki, bəzi hissələri yerinə 
yetirilir. 
İsa müdaxilə deyil, dünya bütün həyat məhv olacaq: 

Belə bu zamana qədər dünya əvvəlindən olmamışdır böyük müsibət olacaq 21, yox, nə də heç 

olacaq 22 bu gün qısaldılmış halda, heç bir insan xilas olacaq. Amma seçilmişlərə görə o günlər 

qısaldılacaq. (Matta 24: 21-22) 
29 Dərhal o günlərin əzab-əziyyətdən sonra Günəş tutulacaq, Ay işığını verməyəcək; Ulduzlar 

göydən töküləcək, Səma cisimləri lərzəyə gələcək. 30 Sonra Bəşər Oğlunun əlaməti göydə 
görünəcək, sonra yer üzünün bütün tayfaları şivən qoparacaq və Bəşər Oğlu görəcəksiniz güc və 
böyük şöhrət. 31 göyün buludları üzərində gəldiyini O şeypur böyük bir səs Öz mələklərini 
göndərəcək və onlar digər göylərin bir ucundan, dörd külək istiqamətindən Onun seçdiklərini 

toplayacaq. (Matta 24: 29-31) 



Allahın Padşahlığı dünya ehtiyacı var. 

 

Britaniya səfirləri 

 
Krallıq sizin rolu nədir? 
Bir real xristian əgər Hal-hazırda, bunun üçün bir səfir olmaq üçün. Həvari Pavel yazırdı nə edək: 

Allah bizim vasitəmizlə rica sanki 20 sonra, biz Məsihin nümayəndələriyik: biz Allahla barışın, 

Məsihin adına təşəkkür yalvarmaq. (2 Korinflilərə 5:20) 
14 Buna görə də Stand salehlik, 15 döş qoymaq edərək, haqq ilə bel qurşanmış olan və sülh İncil 

hazırlanması ilə ayaqları nallı olan siz olacaq olan iman qalxanını alaraq, bütün yuxarıda 16bu ilə 
ayıq olan 18 Ruh bütün dua və yalvarış həmişə dua. 17 Şərdən bütün yanar oxlarını söndürə xilas 
dəbilqəsini və Allahın sözü Ruhun qılıncını almaq bütün saints- 19 və mənim üçün bütün əzm və 
yalvarış ki, sözü cəsarətlə mən zəncirlər bir səfirəm 20 olan İncil, sirrini məlum etmək mənim ağız 

aça bilər ki, mənə verilə bilər; Mən danışmaq gərək ki, bu mən, cəsarətlə danışa bilər. (Efeslilərə 

6: 14-20) 
Nə səfiri Merriam-Webster aşağıdakı tərifi var: 

Xüsusi və tez-tez müvəqqəti diplomatik tapşırıq üçün öz hökumət və ya suveren rezident 
nümayəndəsi kimi xarici dövlət və ya suveren akkreditə ya təyin yüksək dərəcə 
diplomatik agent::1, xüsusilə rəsmi nümayəndəsi 

2: səlahiyyətli nümayəndəsi və ya peyğəmbər 

Bir real xristian varsa, Məsih üçün rəsmi elçisi var! Həvari Peter yazırdı nə edək: 
9 Amma siz onun ecazkar qaranlıqdan nura sizi çağırıb Ona həmd elan edə bilər ki, seçilmiş nəsil, 

Padşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, öz xüsusi insanlar var 10 dəfə bir nəfər idi, lakin indi indi 

mərhəmət əldə deyil idi, Allahın xalqı, mərhəmət almısınız. (1 Peter 2: 9-10) 
Bir məsihçi kimi, biz müqəddəs millət hissəsi olmaq üçün. 
Hansı millət indi müqəddəs? 
Bəli, bu Krallığı əlbəttə heç dünyada, lakin onlar nəticədə Məsihin səltənət (Vəhy 11:15) bir hissəsi 

olacaq. Allahın millət, müqəddəsdir Onun səltənət edir. 
Səfirləri kimi, biz adətən bu dünya xalqları birbaşa siyasətlə məşğul deyil. Amma biz indi həyat Allahın 

şəkildə yaşamaq üçün. Beləliklə, biz daha onun səltənət biz padşah və kahin ola bilər və yer üzündə 

Məsih ilə padşahlıq ki, Allahın yolları, ən yaxşı niyə öyrənmək: 
Ona 5 bizi sevdi və Öz bizim günahlarımızı bizə yuyulur olan 
qan, 6 və Ona əbədi olaraq izzət və qüdrət olsun ki, Allahı və Ata bizə padşah və kahin 

etdi. Amin. (Vəhy 1: 5-6) 
10 bizim Allaha padşah və kahin etdik; Biz yer üzündə padşahlıq edəcək. (Vəhy 5:10) 

Ki, bir gələcək aspekt Allahın yolları ilə getməyə sonra fani olanlar tədris olunacaq: 



Yerusəlimdə Sion yaşayacaq insanlar üçün 19; Siz bir daha ağlamaq edir. O cry səs sizə çox lütfkar 

olacaq; O eşidir zaman, O. 20 cavab verəcək Rəbb artıq sizə müsibətdən çörək və kədər su verir 

Lakin müəllimlər bir küncə köçürülüb deyil, baxmayaraq ki, ancaq gözləri müəllim 
görəcəksən. 21 qulaqları Siz sağ və ya zaman sola çevirmək zaman, "bu gəzmək, bu yol deyil" 

deyərək, siz arxasında bir söz eşidəcək. (Yeşaya 30: 19-21) 
Ki, xristianlar öyrətmək üçün hazır etmək lazımdır bu yaş minillik səltənət üçün bir peyğəmbərlik, olsa: 

12 ... Əgər müəllim olmaq gərək bu zaman (5:12 İbranilərə) tərəfindən 
15 Lakin Məsihi Rəbb kimi ürəyinizdə müqəddəs və həlim və qorxu (1 Peter 3:15, KJV) ilə olan 

ümid səbəb asketh hər kəsə cavab vermək üçün hazır olun. 
Bible daha sadiq məsihçilər çox, yalnız Böyük müsibət başlamazdan əvvəl bir çox göstəriş ki, göstərir: 

33 çox göstəriş verilir anlamaq insanların o (11:33 Daniel) 
Belə ki, öyrənmək, lütf və bilik (2 Peter 3:18) artan, indi bunu etmək lazımdır ki, bir şey. Allahın 

Padşahlığında rolu hissəsi öyrətmək edə olmalıdır. Və daha çox sadiq, Philadelphian (Vəhy 3: 7-13) üçün 

xristianlar, bu da minillik səltənət (müqayisə et Matta 24:14) start əvvəl mühüm gospel şahid dəstək 
daxildir. 
Allahın Padşahlığı müəyyən sonra, Allahın insanlar zədələnmiş planet bərpa yardım üçün istifadə 
olunacaq: 

12 yaşlı tullantıların yerləri tikəcək arasında olanlar;  
Siz çox nəsillər təməlini dirildəcəkdir; Və pozulması təmirçi cəlb edilir, küçələrinin bərpaçı 

yaşamaq üçün. (Yeşaya 58:12) 

Belə ki, bu yaş Allahın yolu yaşamış Allahın xalqı daha asan insanlar bərpa bu müddət ərzində 

şəhərlərində (və başqa) sakin üçün edəcək. Dünya həqiqətən daha yaxşı bir yer olacaq. İndi Məsihin 
nümayəndələriyik olmalıdır, belə ki, biz də Onun Krallıq xidmət edə bilər. 

 

əsl İncil mesaj transformasiya edir 

 

İncil haqqında həqiqəti bilmək. (31-32 John 8) İsa «Əgər siz Mənim sözümə sadiq qalsanız, siz Mənim 
şagirdlərim həqiqətən 32 siz həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad etməlidir." Dedi .! Allahın 
Padşahlığı doğru həll edir: Allahın Padşahlığı bu dünyanın saxta ümid tələyə olunur bizi kurtarır Biz 
cəsarətlə planı Allahın çalışan bir plan kömək edə bilər Şeytan bütün dünyanı (9 Vəhy 12) aldatdı. Biz 
durmaq və həqiqəti (müqayisə et John 18:37) müdafiə etmək lazımdır. 

İncil mesaj şəxsi xilas çoxdur. Allahın Padşahlığı haqqında xoş xəbər bu yaş bir çevirmək lazımdır: 

2 Bu dövrə uyğunlaşmayın yoxdur, lakin ilə dəyişin 

Allahın ki, yaxşı, məqbul və kamil iradəsini ayırd ki, düşüncənizin təzələnməsi. (Romalılara 12: 2) 

Həqiqi məsihçilər Allaha və başqalarına xidmət etmək transformasiya olunur: 

22 Qullar, Allahdan qorxan, insanları razı, lakin ürək səmimiyyət deyil, eyeservice ilə cismani hər 

şeyi sizin ustaları da itaət edin. 23 Və nə Rəbbinizdən sizə irs mükafat alacaq ki, bilmədən, 24 



Rəbb üçün və insanlar üçün deyil, ürəkdən bunu nə; Sizin üçün Rəbb Məsihə qulluq. (Koloslulara 
3: 22-24) 

Biz sarsılmaz Padşahlığa qəbul olunur 28 Buna görə də, biz ehtiramla və Allah qorxusu ilə Allaha 

xidmət edə bilər olan lütf var bildirin. (İbranilərə 12:28) 

Həqiqi məsihçilər dünyanın fərqli yaşayır. Biz dünyanın doğru və yanlış nə üçün yuxarıda Allahın 

normalarını qəbul edir. Bu yaş Allahın şəkildə yaşamaq iman edir kimi, iman (İbranilərə 10:38) ilə 

yaşayır. Xristianlar həyat rejimi Əhdi-Cədid "Yolu" kimi sövq edildi ki, onlar yaşamış dünyanın müxtəlif 

baxılmışdır (Həvarilərin işləri 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Dünya "Qabilin yolu" (Yəhuda 11) adlanır nə Şeytanın 
etkisi altında, selfishly yaşayır. 

Allahın Padşahlığının Müjdəsi salehlik, sevinc və sülh (Romalılara 14:17) bir mesaj. Peyğəmbərlik sözü 
düzgün başa, rahatlaşdırır (müqayisə et 1 Korinflilərə 14: 3; 1 Saloniklilərə 4:18), dünya doğramaq seyr 

xüsusilə (müqayisə et Luka 21: 8-36). Həyatın həqiqi xristian yol mənəvi bolluq və fiziki xeyir-dua (29-30 

Mark 10) gətirib çıxarır. Bu onu yaşayanlar dünya Allahın Padşahlığını lazımdır ki, başa düşürük niyə 

hissəsidir. Xristianlar Allahın Padşahlığının səfirləri var. 

Biz fiziki dünyanın (5-8 Romalılara 8) yaşayır baxmayaraq xristianlar mənəvi, fiziki bizim ümid qoydu. Biz 

(Koloslulara 1:23) "müjdə ümid" var. Bu erkən məsihçilər İsanın etiqad edən bir çox həqiqətən dərk 
etmir ki, başa bir şey deyil. 

 

6. yunan-Roma kilsələri Krallıq vacibdir öyrətmək, Amma ... 
. Yunan-Roma kilsələri Allahın Krallığının aspektləri öyrətmək, lakin narahatlıq 

həqiqətən, həqiqətən, məsələn, Catholic Encyclopedia səltənət bu öyrədir nə dərk inanırıq ki: 
Məsihin ... Onun tədris bu səltənət gəlişi, onun müxtəlif aspektləri, onun dəqiq mənası, bu əldə 
etmək üçün olan şəkildə hər mərhələdə Onun ifadələr ştapel təşkil çox onun ifadəsi "İncil adlanır 

ki, Krallığının Allahın hökmü "" ... onlar kimi kilsəsinin danışmağa başladı "; cf. Polkovnik, I, 

13; Mən Salon, ii, 12. Apoc, I, 6, 9. v, 10, və s. ... bu İlahi təşkilat olaraq kilsəsi ... deməkdir 

(Allahın Papa H. Krallığı. Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910). 
Yuxarıda Kolos "işarə baxmayaraq, I, 13; Mən Salon, ii, 12. Apoc, I, 6, 9. Siz onlara baxmaq əgər v 10, "bu 

ayələrdən heç bir Church Allahın Padşahlığı olan haqqında bir şey demək ki, tapabilərsiniz. Onlar iman 

Allahın Padşahlığının hissəsi olmaq və ya İsanın padşahlıq ki, olacaq öyrətmək. Bible çox bir yalan bir (6-9 

Qalatiyalılara 1) müjdə dəyişdirmək və ya başqa çevirmək ki, xəbərdarlıq edir. Təəssüf ki, müxtəlif 

olanları etdik. 
İsa I Yol, həqiqət və həyat Mənəm "öyrətdi. Heç bir "mənə vasitəsilə başqa Ata gəlir (Yəhya 14: 6). Peter 

tədris "də biz xilas olmalıdır olan insanlara verilən səma altında heç bir başqa adı yoxdur ki, orada başqa 

heç kimdə xilas edir" (Həvarilərin işləri 4:12). Peter (Həvarilərin işləri 2:38) xilas tövbə və İsa qəbul etmək 

iman olmalıdır bütün yəhudilər bildirib. 
Bu fərqli olaraq, Papa Francis ateist, İsa olmadan, yaxşı işlər xilas ola bilər ki, öyrətdi! O, həmçinin 

yəhudilər İsanı qəbul etmədən xilas ola bilər ki, öyrədir! Bundan əlavə, o, bəzi yunan-Romans həmçinin 

"Məryəm" qeyri-biblical version Müjdə üçün əsas, habelə ekümenik və dinlərarası birlik üçün əsas hesab 



görünür. Təəssüf ki, onlar və başqaları İsa və Allahın Padşahlığının əsl İncil əhəmiyyətini başa 

düşmürlər. Bir çox saxta incil təşviq olunur. 
Bir çox mənzərə ilə gəzmək və dünyada iman diləyirəm. Yeni Əhdi xristianlar yuxarıda baxmaq öyrədir ki: 

2 yer üzündə hər şeyi yuxarıda şeyi fikrinizi seçin. (Koloslulara 3: 2) 
7 Gözlə görünənə deyil, imana görə həyat sürürük. (2 Korinflilərə 5: 7) 

Lakin Papa Pius XI əsasən onun kilsə onun yanında gəzmək üçün tədris: 
... Catholic Church ... yer üzündə Məsihin səltənət edir. (Pius nin encyclical Quas Primas Kramer 

P. The Devil Final Battle qeyd kimi. Good Counsel Publications, 2002, səh. 73). 
CatholicBible101 veb iddiaları, "Allahın Padşahlığı Peter ... Roma Katolik Kilsəsi rəhbərlik etdiyi kilsəsinin 
şəklində il 33 AD İsa Məsih yer üzündə təsis edilib." Lakin Allahın minillik Kingdom hələ burada nə də 
Roma kilsəsi, lakin yer üzündə olacaq. 
Roma kilsəsi əsasən Katolik Kilsəsinin rəsmi ilmihal listelenen yalnız "Dəccal doktrina" dir ki, Allahın 
tezliklə-gələn maddi minillik Krallıq qarşı belə güclü öyrədir: 

676 DƏCCALIN aldatma artıq dünyada iddia tarixində həyata edilir hər dəfə forma almağa 

başlayır yalnız eschatological qərarı ilə tarix kənarda həyata keçirilə bilər messianic ümid 
edir.Church millenarianism adı altında gəlib Padşahlığın bu saxtakarlıq belə redaktə formaları ... 
rədd etdi (elmihalı Katolik Kilsəsi. Izin bilər + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, 
səh. 194) 

Təəssüf ki, razı olanlar sonunda Allahın Krallığının İncil elan etmişdir böyük problemlər var. Bəzi elan 
qarşı dəhşətli addımları atacağıq (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Lakin, Rəbbin kimi İsa padşahlıq olacaq etiqad bütün olan, hesab edə bilər? Xeyr, onlar olmayacaq. İsa 

dedi nə edək: 
21 "var, Mənə deyir hər kəs" Ya Rəbb, ya Rəbb "Səmavi Padşahlığa girməyəcək, lakin göylərdə 

olan Atamın iradəsini. Bir çox 22 O gün, 'Rəbb, ya Rəbb Mənə deyəcəklər biz Sənin adınla 
peyğəmbərlik Sənin adınla Demons həyata tökmə, Sənin adınla bir çox möcüzələr həyata "23 və 
sonra mən onlara bəyan edəcəyəm:" Mən sizi heç vaxt tanımamışam deyil;! Siz qanunsuzluq 

edənlər, Məndən uzaq " (Matta 7: 21-23) 
Apostol Paul "artıq iş" idi "qanunsuzluq sirrini" qeyd (2 Saloniklilərə 2: 7) öz dövründə. Bu qanunsuzluq 

da Bible "Mystery, Böyük Babil" (: 3-5 Vəhy 17) adlanır son dəfə qarşı xəbərdar bir şey ilə bağlıdır. 
"Qanunsuzluq sirr" Onlar və / və ya bu bir çox məqbul istisnalar var və / və ya pozmaq üçün tövbə 
məqbul formaları var Allahın və s. Allahın Ten ƏMR qanun saxlamaq lazım deyil ki, iman gətirənlər 
professing xristianlar ilə bağlıdır hüquq, Allahın qanun forması hesab edirəm ki, baxmayaraq, onlar İsa 
Onun həvarilər kimi qanuni tanımaq ki xristianlıq bir formada saxlanması deyil belə. 
Yunan-Romans bu məqbul İsa pisləyib Allahın əmrlərinə pozub Pharisees kimi, lakin onların adət-

ənənələri edilən iddia etdi yanaşma (Matta 15: 3-9) Yeşaya də insanlar onun qanuna zidd Allahın ki 

üsyançı olduğunu iddia edən ki, xəbərdarlıq (Yeşaya 30: 9). Bu qanunsuz üsyan biz kefsiz, bu gün görürük 

ki, bir şey. 
Başqa bir "sirr" Roma kilsəsi öz militarist ekümenik və dinlərarası gündəliyinə sülh və yer üzündə Allahın 

Kingdom qeyri-biblical versiyası gətirib çıxaracaq ki, iman görünür ki, görünür. (New Jerusalem 



Bible, katolik təsdiq tərcümə göstərilir qeyd) kitab bir neçə il üçün, müvəffəqiyyətli olmaq, o öyrədir ki, 
bir gələn Fənər Rum birlik qarşı xəbərdarlıq: 

O heyvan onun səlahiyyət verdiyi çünki 4 Onlar dragon qarşısında səcdə; Onlar heyvan ilə kim 

müqayisə edə bilərsiniz 'deyərək, heyvan qarşısında səcdə? ? Heyvan ağız onun malikdir və küfr 
və qırx iki ay ərzində aktiv olması üçün icazə verildi 5 Kim buna qarşı mübarizə edə bilərsiniz 6 və 
onun adı, səmavi Tent qarşı Allaha qarşı küfr ağızlı və bütün bu sığınacaq olan . orada7 Bu əziz 
qarşı müharibə etmək və onlara fəth icazə və hər irqi qadirdir verildi, insanlar, dil və millət 8 və 
dünyanın bütün insanlar ki, onun adı hamı yazılı deyil ki, ibadət edəcək aşağı həyat qurbanlıq 
quzu kitabına dünya yaranandan bu yana 9 eşitmək bilər hər kəs, qulaq asaq. 10 əsir əsir üçün 

o; qılıncla ölüm qılınc ölüm o. Bu əziz əzm və iman olmalıdır nə. (Vəhy 13: 4-10, NJB) 
Müqəddəs Kitab son dəfə Babylon birlik qarşı xəbərdarlıq: 

Yeddi nimçəsi olan yeddi mələkdən 1 One mənə danışmaq gəldi və buraya "dedi və mən baş tacı 

yanında bol suları yerin 2 bütün padşahları, böyük fahişə əzabından göstərəcək özlərini fahişəlik, 
və kim onun zina şərabından sərxoş bütün dünya əhalisi etdi. '3 O səhra ruhu apardı və orada 
yeddi başlı, on buynuzlu idi qırmızı heyvan binicilik bir qadın gördüm . qadın tünd qırmızı və al 
rəngli paltar geyinmiş 4 bütün üzərində yazılı küfr adları idi və qızıl və daş və mirvari ilə glittered 

və onun fahişəlik iyrənc kir ilə dolu qızıl winecup olmuşdur, onun alnından 5yazılmışdır bir sirli 

ad ad:. Böyük Babil, bütün fahişə və yer üzündə bütün çirkli təcrübələrin ana '6 Mən o, 

müqəddəslərin qanından sərxoş sərxoş olduğunu gördüm və şəhidlərimizin qanı İsa; Mən onu 

görəndə, mən tamamilə mystified idi. (Vəhy 17: 1-6, NJB) 
9 'Bu fərasət tələb edir. Yeddi baş qadının oturduğu olan yeddi təpələri var. . . 
Gördüyün 18 qadın yer üzündə bütün hökmdarları üzərində səlahiyyəti var böyük 

şəhəridir. (Vəhy 17: 9,18, NJB) 
1 Bundan sonra mən başqa bir mələk ona verilən böyük orqanı ilə, göydən gəlib gördüm Yer üzü 

onun ehtişamı ilə shone. 2 deyə qışqırdı onun səs üst, Babylon, Böyük Babil düşdü düşübvə 

cinlərin təqib və hər murdar ruh və çirkli, ürəkbulandıran quş bir lojman oldu. 3 Bütün millətlər 

onun fahişəlik şərab dərin sərxoş; Yer üzündə hər king onunla özünü fahişəlik, və hər tacir onun 

pozğunluq ilə zəngin artıb "daha bir səs göydən danışıb 4. Mən onun günahları göyə qədər 

çatdı. 5 onun cinayətlərə bölüşmək və daşıyırlar eyni bəlaları yoxdur ki, onun üz, mənim 

insanlar, həyata Gəlin "dediyini eşitdim, Allah ağıl onun cinayət var . o başqaları müalicə kimi 

müalicə 6 o, derbidə ikiqat məbləğdə ödənilməlidir. O, öz qarışıq bir ikiqat güclü fincan 

var. 7 onun Pomps və orgies hər bir işgəncə və ya bir əzab ilə eşlemeli olmalıdır. Mən o düşünür 

kraliçası kimi tacı am; Mən heç bir dul am və bir gün, bəlalar ona düşəcək, yas ki, 8heç vaxt: 

xəstəlik və matəm və aclıq.. O, yerə yandırılmış olacaq. Onu qınadı Rəbb Allah qüdrətlidir. Orada 
yas və onunla özlərini prostituted və onunla orgies keçirilib yerin hökmdarları tərəfindən onun 

üçün ağlayan olacaq '9'. Onlar o yandırır kimi tüstü (: 1-9, NJB Vəhy 18) görmək 
Zəkəriyyə Müqəddəs Kitab gələn Babilə qarşı xəbərdarlıq və müvafiq birlik İsa qaytarır sonra baş deyil ki, 
göstərir: 

10 baxın! Bayıra bax! Şimal ölkəsindən qaçın - I göylərin dörd səmtinə sizə səpələnmiş var Rəbb 

declares- - Yahweh bəyan 11 baxın.! Sizin escape Zion, indi Babil qızı ilə yaşayan olun! 



Rəbb Ordular 12 Glory Kim üz mənim göz bəbəyinə toxunmuş, sizi qarət etmiş millətlərin 
haqqında mənə istismara ildən, deyir. 13 baxmaq, mən onların üzərində mənim əl dalğa edir və 

onlar kim tərəfindən talan ediləcək onlar esiri var. Sonra Rəbb Ordular məni göndərdi ki, 

bilirsiniz! 14 Sing, sevinmək, Sion qızı, indi -Yahweh 15! Bəyan O gün çoxlu millətlər Rəbbə çevrilir 

aranızda yaşamağa gəlirəm üçün. Bəli, onlar Onun xalqı olacaq və onlar sizin aranızda 

yaşayacaq. Sonra Rəbb Ordular məni sizin yanınıza göndərdi ki, biləcəksiniz! 16 Rəbb Yəhuda, 

müqəddəs torpaqlara onun hissəsinin ələ, Yenə Yerusəlimi seçimini edəcək. (Zəkəriyyə 2: 10-16, 

NJB; ayələr Zəkəriyyə 2 listelenen KJV / NKJV versiyasını Qeyd: 6-12) 
Birləşmiş Millətlər, Vatikan, çox protestantlar və Şərq ortodoksu liderləri təşviq ekümenik və dinlərarası 

hərəkəti aydın Müqəddəs məhkum və təşviq edilə bilməz. İsa (4-5 Matta 24) "bir çox aldatmaq" istəyən 

Ona tabe olduğunu iddia edən olanları xəbərdar etdi. (İsa deyil) 1-2 və Vəhy 17 fahişə: Çox ecumenism 

Vəhy 6 "ağ atlı" ilə bağlıdır. 
Zəkəriyyə kimi, Apostol Paul də iman əsl birliyi İsa qayıdır sonra baş ki öyrətdi: 

13 Biz bütün Allahın Oğlu iman və bilik birlik olmaq və Məsihin özü dolğunluq ilə tam yetkin, 

kamil insan, yaratmaq qədər. (Efeslilərə 4:13, NJB) 
Əvvəl İsanın qaytarılması üçün bu birlik gəlir iman edənlər azğınlıq içindədirlər. İsa qaytarır zaman 

Əslində, ona qarşı mitinq edəcək millətlərin birliyini məhv olacaq: 
11:15 Yeddinci mələk şeypurunu çaldı, və səsləri göydə qışqırır eşitdim bilər, zəng dünyanın 

səltənət Rəbbimiz və Onun Məsihi səltənət olmuşdur və o, əbədi olaraq padşahlıq 
edəcək. 16iyirmi dörd ağsaqqal, Allahın hüzurunda əyləşən səcdə və sənə şükür, bu sözlərlə 
Allaha 17 ibadət alınlarında yerə toxunub, Külli-İxtiyar Rəbb Allah, O hərfinin üçün olan, olan 
böyük güc və hakimiyyəti başlayır. 18 millətlər küy idi və indi vaxt intiqam üçün gəlib, və ölü hökm 
etmək üçün və qulluqçuları üçün peyğəmbərlər, müqəddəslərə və adınızı qorxanlar üçün, kiçik 

və eyni böyük, təltif olunacaq. Time yer məhv edənlər məhv gəlib. (Vəhy 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Mən, elhamdülillah cavab, okean səs və ya ildırım böyük nəf kimi böyük bir izdiham səsləri 

olmaq görünürdü nə eşitdim! Rəbbin Allah yenilməz qüvvət sahibi hakimiyyəti 

başladı; . . .19 Sonra, bütün yer üzünün padşahları və onların orduları ilə heyvan gördüm Rider və 

onun ordu. 20 döyüş araya Amma heyvan Beast adından əlamətlər işləmişdir saxta peyğəmbər ilə 
birlikdə əsir götürülüb və onların damğasını və onun heykəli səcdə edənlərlə birlikdə marka 

qəbul edən aldatdı. Bu iki 21 All qalan ağzından çıxdı Rider, qılıncı ilə həlak olub. Kükürdlə yanan 

od gölünə diri-diri atıldı, Bütün quşlar da onların ətini ilə özlərini bolluq. . . 20: 4 Sonra onlar öz 

yerlərini aldı və onlara hökm vermək qüdrəti təltif edilmişdir taxtlar gördüm. Mən heyvan və ya 

onun heykəli ibadət imtina edib və onların alnında və ya əlləri brandmark qəbul etməyəcəyini 
edənlər İsa və Allahın sözü vəz edərək şahidi görə başını kəsdilər edilmiş bütün özlərinə gördü 

və; Onlar həyat gəldi və bir min il Məsih ilə padşahlıq etdi. (Vəhy 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
İsa Ona qarşı vahid dünya orduları məhv olacaq Qeyd edək ki. Sonra O, əziz padşahlıq olacaq. Iman 

düzgün birliyi olacaq zaman ki. 
Apostol Paul (14-15 2 Korinflilərə 11) xəbərdarlıq kimi Təəssüf ki, bir çox yaxşı görünür, lakin deyil yalan 
nazirləri qulaq asa bilərsiniz. 
Daha həqiqətən Müqəddəs və Allahın Padşahlığının Müjdəsini anlamaq istəyirsinizsə, az İsaya qarşı 
mübarizə olacaq. 



 

7. Nəyə görə Allahın Padşahlığı? 

 
Insanlar biz belə ağıllı hesab etmək istəyirəm, baxmayaraq ki, bizim anlaşma məhdudiyyətlər var, lakin 
Allahın (Məzmur 147: 5) "anlayışı sonsuz deyil". 
Ki, bu planet düzeltmek üçün Allahın müdaxilə edəcək nə. 
Çox Allaha iman olsa da, insanlar böyük əksəriyyəti O, həqiqətən istiqamətləndirir kimi yaşamaq 

istəməyən var. Aşağıdakı bildirim: 
8 O Ey insan, nə yaxşı, sizə göstərmişdir; Və nə Lord sizin tələb etmir, lakin mərhəmət sevgi və 

Allahınla bir acizanə gəzmək, ədalətlə etməli? (Mikeya 6: 8) 
Allah ilə acizanə gəzmək deyil ki, bir şey bəşəriyyət həqiqətən etmək istəyən olmuşdur. Adəm və Həvva 

(Yaradılış 3: 1-6) və zaman, insanlar Onun əmrlərinə (3-17 Çıxış 20) baxmayaraq, özləri və Allahın 
yuxarıda öz prioritetləri, etibar seçtiniz. 
Süleymanın məsəlləri Kitab öyrədir: 

5 Bütün qəlbinlə Rəbbə güvən, Öz idrakına. Bütün yollarında 6 Onu tanı, O sənin yollarını 

düzəldər 7 Öz gözündə özünü hikmətli etməyin; Rəbbindən qorxur və pis yola. (Süleymanın 

məsəlləri 3: 5-7) 
Lakin, insanların çoxu həqiqətən bütün ürəkləri ilə Allaha etibar və ya onların addımlar yönəltmək Onun 

üçün gözləmək deyil. Bir çox onlar Allahın istədiyi nə demək, amma bunu etmir. İnsanlıq Şeytan 

tərəfindən aldadılaraq edilmişdir (Vəhy 12: 9) və dünya şəhvəti və həyat qürur "(1 Yəhya 2:16) üçün 
düşdü. 
Onlar yaxşı bilirik, çünki Ona görə də, çox, öz dini adət-ənənələri və dünyəvi hökumətləri ilə 

gəlmişəm. Lakin onlar (bax Yeremya 10:23) deyil, nə də ən həqiqətən tövbə edəcək. 
Insanlıq Allahın Padşahlığını (21-22 müqayisə et Matthew 24) ehtiyacı niyə ki. 
Allahın yolları Right 
Allah eqoist deyil: həqiqət Allah məhəbbətdir (8,16 1 Yəhya 4) olmasıdır. (Yaqub 2 29-31: 8-11 Mark 12) 

Allahın qanunları Allah və qonşu qarşı sevgi göstərir. Dünyanın yolları ölüm eqoist və sonu (Romalılara 8: 

6). 
Bible real xristianlar əmrlərinə riayət göstərir ki, Qeyd: 

1 Kim İsa Məsih Allahın anadan hesab edir ki, biz Allahı sevən və Onun əmrlərinə əməl zaman 

törədi Onu sevən hər kəs Ondan doğulub olan. Biz Allahın övladlarını sevdiyimizi bundan 

anlayırıq ki, bu 2 onu sevir . 3 Çünki Onun əmrlərinə riayət ki, Allah sevgisidir. Onun əmrləri isə 

ağır deyil. (1 Yəhya 5: 1-3) 
Allahın bütün (172 Məzmur 119) "əmrlərindən salehlik var". Onun yolları (Timoteyə 1:15 1) 

təmiz. Təəssüf ki, bir çox onların real mənası izah və nə çox kənarda onları genişləndirilməsi, 

"qanunsuzluq" müxtəlif formaları qəbul İsa qanun və ya peyğəmbərlər məhv gəlmədi, lakin onların 

(Matta 5:17) yerinə yetirmək üçün ki, dərk etmirlər (21-27 məsələn, Matthew 5) düşündüm. İsa (Matta 



5:19) "Kim edir və onları öyrədir, Səmavi Padşahlıqda böyük sayılacaq ki," tədris (dönəm Allahın 
Padşahlığı "və" Səmavi Padşahlığa "əvəz edir). 
Bible əməlsiz iman (James 2:17) ölü olduğunu öyrədir. Bir çox iddia İsanın ardınca, lakin həqiqətən onun 

təlimlərinə (Matta 7: 21-23) iman gətirməzlər və onu təqlid deyil, onlar olmalıdır (bax 1 Korinflilərə 11: 

1). (Romalılara 3:23) və bütün günah: (4, KJV 1 Yəhya 3) "Sin Qanunu pozmaqdır". Lakin Müqəddəs Allah 
həqiqətən bütün bir plan var mərhəmət hökm üzərində (Yaqub 2:13) qələbə onu göstərir ki, (cf. Luka 3: 
6). 
İnsan həllər, ayrı Allahın yolları, işləməyəcək. Minillik səltənət, İsa "dəmir çubuq" (Vəhy 19:15) ilə hökm 

edəcək və insanlar Allahın yolu yaşayacaqdır yaxşı üstünlük təşkil edəcək. Bütün dünyanın problemi 

mövcud dünya cəmiyyətlərin Allaha və Onun Qanununa itaət imtina çünki . Tarix şou insanlıq 

cəmiyyətin problemlərini həll etmək iqtidarında deyil: 
Cismani təbiətə uyan fikirlər ölüm, Ruha fikirli olmaq üçün 6 həyat və sülh 7 cismani təbiətə uyan 

fikirlər Allaha qarşı düşmənçilik Çünki. üçün Allahın qanununa tabe deyil, nə də həqiqətən ola 

bilər. 8 Beləliklə, Allahı razı sala bilməz əti olanlar. (Romalılara 8: 6-8) 
Xristianlar mənəvi diqqət və bu yaş (Romalılara 8: 9) bunu Allahın Ruhu verilir şəxsi zəif olmasına 
baxmayaraq, 

26 cismani müdrik çox deyil, çox deyil, qüdrətli bir çox nəcib, deyilir ki, zəng Qardaşlar 
baxın. 27 Allah isə müdrikləri utandırmaq üçün qoymaq üçün dünyanın ağılsız saydığı, və Allah var 
heç bir şey olan şeylər gətirmək üçün dünyanın 28 baza şeyi və xor Allah seçdiyi şeylər deyil 
şeylər; utandırmaq üçün qüdrətli olan şeylər qoymaq üçün dünyanın zəif saydığı 29 ki, heç bir 
insan olmalıdır Onun hüzurunda şöhrət. 30 Ondan siz Allah və salehlik, müqəddəslik bizim üçün 
hikmət oldu və yazıldığı kimi, "o glories, qoy kim ki, 31 ödənilməsi Məsih İsada, var Rəbbin ona 

şöhrət. " (1 Korinflilərə 1: 26-31) 
Xristianlar Allahın planı izzəti üçün var! Biz indi imanla gəzmək (2 Korinflilərə 5: 7) yuxarıda axtarır 

(Koloslulara 3: 2) iman (İbranilərə 11: 6). Biz Allahın əmrlərinə (Vəhy 22:14) saxlanılması üçün mübarək 

olacaq. 
Müqəddəs xristianlar İsa ilə idarə edəcək, lakin siz real xristianlar həqiqətən şəhərlərində idarə edəcək 

deməkdir dərk ki deyir? İsa öyrətdi: 
12 "A müəyyən bəy 13 O on Minas özlərinə təslim qullarının, on çağırıb. Özü üçün bir səltənət 

almaq və qayıtmaq üçün bir uzaq ölkəyə getdi və onlara dedi:" Mən gəlmək qədər iş 
etməyin.14 əhalisi bu adama nifrət, və söyləyərək, onun ardınca elçilər göndərib: "Biz üzərimizdə 
padşah bu adam olmayacaq. 
O geri zaman, səltənət alan 15 "Və belə idi, o, o bilir ki, ona zəng etmək, pul verdiyi kimə bu 
qullarımı əmr necə 
. Master sizin mina on minası qazanmışdır. çox hər insan 16, deyərək, ilk gəldi ticarət əldə 17 dedi: 

"Yaxşı, yaxşı qulum həyata ona dedi; Bir çox az sadiq idi, çünki on şəhərlərdə üzərində 

səlahiyyəti var. Master sizin mina beş mina qazandı "18 ikinci deyərək gəldi. Ayrıca beş şəhərə 

hakim ol" 19 Beləcə o, ona dedi. " (Luka 19: 12-19) 
Siz indi az sadiq olun. Xristianlar bir real səltənət, real şəhərlərində idarə etmək imkanı əldə 

edəcəklər. İsa da (Vəhy 22:12) "Mənim mükafatım onun iş görə hər bir vermək Mənə ilə", deyib. (; Vəhy 



17:14 6:44) həqiqətən Ona cavab edənlər üçün Allah bir plan (14:15) və yer (2 Yəhya 14) var. Allahın 

Padşahlığı real üçün və siz bir hissəsi ola bilər! 
2016-ci ilin əvvəlində, jurnal Elm süni intellekt və wordpress "pis problemləri" qarşı-qarşıya insanlıq həll 

edə bilər ki, qeyd "dəstə-dəstə gücünü" adlı məqalə idi. Lakin, maddə, onu həll etmək üçün necə tək 
bildirin nə pis anlamaq üçün uğursuz oldu. 
Insanlıq Babel uğursuz Tower (1-9 Genesis 11) qurmaq üçün əməkdaşlıq zaman geri Great Daşqından 
sonra olduğu kimi 21-ci əsrdə uğursuz məhkumdur kimi əməkdaşlıq Allahdan həqiqi yolları aşağıdakı edir. 
Yaxın Şərq kimi yerlərdə dünyada problemləri (gözlənilən müvəqqəti mənfəət baxmayaraq, məsələn 
Daniel 9: 27a; 1 Saloniklilərə 5: 3), həll olunmayacaq insanlar-Allahın Padşahlığı (Romalılara 14 sülh 
lazımdır: 17). 
Beynəlxalq terrorizm problemi, gözlənilən mənfəət baxmayaraq, BMT-aldatmışdı ilə (bax Yezekel 21:12) 
həll olunmayacaq (müqayisə et Vəhy 12: 9) -Biz Allahın Padşahlığının sevinc və rahatlıq lazımdır. 
Dünyanın millətlər yer üzündə məhv kömək edəcək ətraf mühitin problemləri (Vəhy 11:18) beynəlxalq 
əməkdaşlıq yolu ilə həll olmayacaq, lakin onlar Allahın Padşahlığının həll olunacaq. 
Cinsi ölümsüzlük, abort və insan bədən satış problemləri 
Parts USA həll, lakin Allahın Padşahlığına ilə olmaz. 
Allahın Padşahlığı by: ABŞ, Böyük Britaniya və bir çox digər millətlər var kütləvi borc (6-8 Habaqququn 2 
başına məhv sonra) son nəticədə beynəlxalq broker həll, lakin deyil. 
Cəhalət və mis təhsil United həll olunmayacaq Millətlər-Allahın Padşahlığını lazımdır. Dini fitnə 

həqiqətən Müqəddəs əsl İsa ayrı xilas kabul hansı ekümenik-dinlərarası hərəkatın həll olunmayacaq.Sin 
dünyada problem və bunun üçün biz İsanın qurban və Allahın Padşahlığında qayıtdıqdan lazımdır. 
Aclıq məsələlər səbəbindən potensial məhsul üçün aclıq riski dünyanın hissələri qoyulması genetik-
modifikasiya olunmuş orqanizmlərin həll olunmayacaq uğursuzluqlar-Allahın Padşahlığını lazımdır. 
Modern tibbi elm insan sağlamlığına-Allahın Padşahlığını lazım olan bütün cavab yoxdur. 
başqa Afrika, Asiya və hissələri kütləvi yoxsulluq, son dəfə "Babylon" (bax Vəhy 18: 1-19) bir dəfə istifadə 
edərkən, problemi həll etməyəcək yoxsulluq-Allahın Padşahlığını lazımdır. 
Allahın Padşahlığının minillik mərhələsi yer üzündə qurulacaq bir hərfi səltənət edir. Allahın sevən qanun 
və lider kimi sevən Allah əsasında olacaq. əziz min il Məsih ilə (: 4-6 20 Vəhy 5:10) padşahlıq olacaq. Bu 
səltənət həqiqətən, Allahın kilsəsi həmin daxildir, lakin heç bir kitab Allahın Padşahlığı həqiqətən Church 
(katolik və ya başqa) olduğunu bildirir. Roma kilsəsi minillik tədris qarşı və biz sonuna yaxın almaq kimi 
sonra daha güclü Müqəddəs Kitab İncil mesaj qarşı olacaq. Bu ehtimal Matta 24:14 yerinə yetirmək 
kömək edə bilər mətbuatında geniş olacaq. 
son mərhələdə Allahın Kingdom "aşağı Allahın göydən gələn Yeni Yerusəlimi" (Vəhy 21: 2) daxildir və 
onun artırılması sonu olacaq. bir daha, bir daha haqsızlıq olacaq 
kədər, və daha çox ölüm. 
Vəz və Allahın Padşahlığının Müjdəsini dərk Müqəddəs mühüm mövzusudur. Əhdi-Ətiq yazıçılar bu 
barədə öyrətdi. İsa, Paul və John bu barədə öyrətdi. 
Qədim "xristian" mövlid bu barədə tədris Əhdi-Cədid kənarda yaşamaq üçün. Erkən ikinci əsrin xristian 
liderləri, Polycarp və Melito kimi, bu barədə öyrətdi. Biz Davamlı Allahın kilsəsi bu gün öyrətmək. 
Allahın Padşahlığı Müqəddəs İsa haqqında təbliğ göstərir ilk mövzu Xatırladaq ki. O sonra vəz nə də 
dirilmə və məsihçilərə ilk axtarmaq şeydir. 



gospel İsanın həyat və ölüm haqqında deyil. İsa və onun ardıcılları tədris İncil vurğu Allahın gələn Krallıq 
idi. Krallığının İncil Məsih vasitəsilə xilas daxildir, həm də insan hökumətlərinin son tədris daxildir (Vəhy 
11: 5). 
İsa end Krallığının İncil bütün millətlər (Matta 24:14) bir şahid kimi dünyaya təbliğ sonra qədər gəlib ki 
öyrətdi, unutmayın. Və təbliğ indi baş verir. 
Yaxşı xəbər ki, Allahın Padşahlığı bəşəriyyətin üzləşdiyi problemlərin həllidir . Lakin, ən çox dəstək, nə 
də eşitmək, nə də bu həqiqəti iman istəyirəm istəmirəm. "Bu dünya keçib gedir" isə Allahın Padşahlığı (1 
Korinflilərə 7:31) (Matta 6:13) əbədidir. 
Allahın Padşahlığının əsl İncil elan biz bir şeydir Davamlı Allahın kilsəsi haqqında ciddi. Allahın Padşahlığı 
(Matta 24:14), o cümlədən: Biz Müqəddəs Kitab öyrədir hər şeyi (19-20 Matthew 28) öyrətmək üçün 
çalışırıq. Ki, səltənət gözləyir baxmayaraq, biz öyrənmək və Allahın yollarını və həqiqəti inanmaq 
istəyirəm rahatlıq başqaları riayət etmək lazımdır. 
Allahın gələn Krallığının İncil elan dəstəkləmir lazımdır? Allahın Padşahlığının Müjdəsini iman 
gətirəcəklər? 
 

Allahın kilsəsi davam 
 
Allah Davamlı kilsəsinin ABŞ ofis yerləşir: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
California, 93433 Amerika Birləşmiş Ştatları. 
 

Allah (CCOG) web davam kilsə 
 

CCOG.ASIA Bu site Asiya diqqət və müxtəlif bir çox Asiya dillərdə yazılar, eləcə də 
ingilis dilində bəzi maddələr var. 
CCOG.IN Bu Hindistan irsinin bu istiqamətində ünvanlı bir web sitesidir. İngilis dili 
və müxtəlif Hind dillərində materiallar var. 
CCOG.EU Bu Avropa hedeflenen bir web sitesidir. Bir çox Avropa dillərində 
materiallar var. 
CCOG.NZ Bu British-nəslindən fon ilə Yeni Zelandiya və digər istiqamətində 
ünvanlı bir web sitesidir. 
CCOG.ORG Bu, Allahın davam kilsəsinin əsas haqqinda. Bu, bütün qitələrdə 
insanların xidmət edir. Bu məqalə, bağlantılar, və video məlumat.  
CCOGCANADA.CA Bu Kanadada bu istiqamətində ünvanlı bir web sitesidir. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Bu, Allahın Davamlı kilsəsi üçün 
İspan dili haqqinda. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Bu, Allahın davam kilsəsi Filippin haqqinda. 
İngilis dili və azərbaycan məlumat var. 
 

Xəbərlər və Tarix saytları 



 

COGWRITER.COM Bu veb böyük elan vasitədir və news, doktrina, tarixi məqalələr, 
videolar, və peyğəmbərlik yenilikləri var. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Bu kilsə tarixi məqalə və informasiya ilə veb yadda 
asandır. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Bu xəbər və biblical mövzuları əhatə edən online 
radio haqqinda. 
 

sermons və sermonettes üçün YouTube Video Kanallar 
 

BibleNewsProphecy kanal. CCOG sermonette videos. 
CCOGAfrica kanal. Afrika dillərində CCOG xəbər. 
CDLIDDSermones kanal. Ispan dilində CCOG xəbər. 
ContinuingCOG kanal. CCOG video sermons.  
 
 
 
Foto neçə qalan kərpic bəzi aşağıda göstərir (plus bəzi sonra əlavə) bəzən Cenacle 
kimi tanınan Yerusəlimdə bir binanın, lakin daha yaxşı (hazırda Mt. Zion adlanır) 
Yerusəlimin Western Hill Allahın kilsəsi kimi təsvir edir: 
 

 
 
Bu, bəlkə də erkən real xristian kilsə binasının site olduğu güman edilir. İsanın "Allahın 
Padşahlığının müjdəsi" təbliğ olardı bina. Bu, Allahın Krallığının İncili öyrətmişdim 
Yerusəlimdə bir bina idi. 
 
 
Bu səbəbdən biz də dayandırılması olmadan Allaha şükür, çünki ... Siz, ey qardaşlar, 
Yəhudeyadakı Məsih İsada olan Allahın cəmiyyətlərindən nümunə götürdünüz. 
(1 Saloniklilərə 2: 13-14) 
 
bütün müqəddəslərin təslim dəfə idi iman ciddi yarışmaq. 
(Yəhuda 3) 



 
O (İsa) Mən digər şəhərlərə Allahın Padşahlığını vəz lazımdır ", onlara dedi: 
Həmçinin, bu məqsədlə mən göndərilib, çünki. »(Luka 4:43) 
 
Amma Allahın Padşahlığını axtarmaq, və [c] Bütün bunlar sizə əlavə edilsin. bu 
səltənət vermək üçün Atanın yaxşı zövq üçün, kiçik sürü Qorxma. (Luka 12: 31-32) 
 
Padşahlığın bu Müjdəsi şahid olaraq bütün dünyada təbliğ olunacaqdır 
bütün xalqlar, və son o zaman gələcəkdir. (Matta 24:14) 


	1. insanlıq həllər varmı?
	dünya bir çox problemləri ilə üzləşir.
	Bir çox insanlar ac. Bir çox insanlar məzlum olunur. Bir çox insanlar yoxsulluq üzləşirlər. Bir çox xalqlar ciddi borc var. qarınındakı o cümlədən uşaqlar, sui üzləşirlər. Narkotik davamlı xəstəlikləri çox həkimlər aiddir. Major sənaye şəhərləri sağla...
	Dünya liderləri bəşəriyyətin üzləşdiyi problemlər düzeltmek edə bilərəmmi?
	Bir çox belə düşünürəm.
	New Universal Agenda
	25 sentyabr 2015-ci ildə də Vatikanın Papa Francis bir əsas qeyd danışmasının ardından, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 193 millətlər ilk New Universal Gündəmi adlandırılan nə "17 Davamlı İnkişaf Məqsədləri" həyata keçirmək üçün səs verdi. Bura...
	hər yerdə bütün formalarına Məqsəd 1. End yoxsulluq
	Məqsəd 2. End aclıq, ərzaq təhlükəsizliyi və təkmilləşdirilmiş qidalanma nail olmaq və davamlı kənd təsərrüfatı təşviq
	Məqsəd 3. sağlam həyatlarını təmin və bütün yaş bütün rifah təşviq
	Məqsəd 4. əhatəli və ədalətli keyfiyyətli təhsil təmin və bütün həyat boyu öyrənmə imkanlarını təbliğ
	Goal 5. gender bərabərliyinin nail olmaq və bütün qadın və qızların həvalə
	Məqsəd 6. bütün mövcudluğu və su davamlı idarə və sanitariya təmin
	Məqsəd 7. bütün, əlverişli etibarlı, davamlı və müasir enerji çıxışı təmin
	Məqsəd 8, bütün inkluziv və dayanıqlı iqtisadi artım, tam və məhsuldar məşğulluğa və layiqli iş davamlı təşviq
	Məqsəd 9. Build möhkəm infrastruktur, əhatəli və davamlı sənayeləşmə və foster innovasiya təşviq
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	Əslində, və yəqin ki, kütləvi münaqişədən sonra, beynəlxalq sülh müqavilə bir növü (Daniel 9:27) qəbul etdi və təsdiq olunacaq. Bu zaman, bir çox insanlıq daha dinc və utopik cəmiyyət haqqında cəlb olunacaq ki, iman edirlər yalan olacaq.
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