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Құдай Патшалығы 

туралы Інжіл 
Бұл шешім! 

Құдайдың Патшалығы әлемге куәлік ретінде 

уағыздалмайынша, оның ақыры келмейтінін түсіндіңіз бе? 

 
“Қасқыр қозымен бірге тұрады ... Олар менің қасиетті 

тауымның бәріне зиян тигізбейді және жоймайды, өйткені 

теңіз теңізді жауып тұрған кезде, жер Жаратқан Иені толық 

біледі”. (Ишая 11:6,9) 

 
Авторы бойынша 

Боб Тилель, Ph.D. 
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Неліктен адамзат өз проблемаларын шеше алмайды? 

Киелі кітапта Исаның уағыз айтқан алғашқы және соңғы нәрселері 
туралы білесіз бе? 

Сіз білесіз бе, Құдай Патшалығы елшілер мен оларға ілескендердің 
алдымен назарын аударды? 

Құдай Патшалығы - Иса тұлғасы ма? Құдай Иса Мәсіхтің Патшалығы 
қазір бізде өмір сүріп жатыр ма? Құдай Патшалығы болашақ нақты 

патшалықтың бір түрі ме? Сіз Киелі кітаптың іліміне сенесіз бе? 

Патшалық дегеніміз не? Құдай Патшалығы деген не? Киелі кітапта 
не айтылған? Ертедегі христиан шіркеуі нені оқыды? 

Құдай Патшалығы әлемге куәлік ретінде уағыздалмайынша, ақыр 
заманның ақыры жетпейтінін түсінесіз бе? 

Алдыңғы мұқабадағы фотода Бурдин баспа және графика құрастырған 
қасқырмен бірге жатқан қозы бейнеленген. Мұқабадағы фотосурет - 2013 
жылы доктор Боб Тилел түсірген Иерусалимдегі Құдайдың алғашқы 
шіркеуінің бөлігі.  
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МАЗМҰНЫ 
 

1. Адамзаттың шешімдері бар ма?  

2. Иса қандай Ізгі хабарды уағыздады?  

3. Құдай Патшалығы ескі өсиетте белгілі болды ма?   

4. Елшілер Патшалық туралы Ізгі хабарды үйретті ме?    

5. Жаңа Өсиеттен тыс көздер Құдай Патшалығы туралы 
оқыған.  

6. Грек-рим шіркеулері Патшалық туралы үйретеді, бірақ ...   

7. Құдай Патшалығы неліктен?  

Байланыс ақпараты  

 

Ескерту: Бұл кітап - жалғасы бар Құдай шіркеуінің мүшесі болып 
табылмайтын адамның ағылшын тіліндегі аудармасы, сондықтан 
кейбір өрнектер түпнұсқаны толығымен бере алмауы мүмкін, бірақ 
жақын деп үміттенеді. Ағылшын тіліндегі нұсқасын Интернеттегі 
www.ccog.org сайтынан ақысыз алуға болады   

 

1. Адамзаттың шешімдері бар ма? 

Әлем көптеген проблемаларға тап болады . 
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Көптеген адамдар аш. Көптеген адамдар қысымға 
ұшырайды. Көптеген адамдар кедейлікпен бетпе-бет 
келеді. Көптеген халықтар үлкен қарызға ие. Балалар, оның ішінде 
туылмаған балалар да қатыгездікке ұшырайды. Дәріге төзімді 
аурулар көптеген дәрігерлерді алаңдатады. Ірі өнеркәсіптік 
қалаларда салауатты болу үшін ауаның ластануы бар. Түрлі 
саясаткерлер соғысқа қауіп төндіреді . Террористік шабуылдар 
жалғасуда . 

Әлемдік көшбасшылар адамзаттың проблемаларын шеше ала ма? 

Көбісі солай ойлайды. 

Жаңа әмбебап күн тәртібі 

25 қыркүйек, 2015 жылғы, Ватиканның Рим Папасы Францискке 
арқылы негізгі-нота сөйлеу кейін, Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) 
193 ұлттар іске асыру үшін дауыс « 17 орнықты даму 
мақсаттарын » қандай кейде деп аталады болды Жаңа әмбебап күн 
тәртібі . Міне БҰҰ-ның 17 мақсаты:   

1-мақсат. Кедейліктің барлық формаларында барлық жерде 
жойылсын 

2-мақсат . Аштықтан арылыңыз, азық-түлік қауіпсіздігі мен 
жақсартылған тамақтануға қол жеткізіңіз және тұрақты ауыл 
шаруашылығына жәрдемдесіңіз 

3-мақсат. Барлық жастағы адамдар үшін салауатты өмір 
салтын қамтамасыз ету 

4-мақсат. Инклюзивті және тең құқықты сапалы білім алуды 
қамтамасыз ету және барлығының өмір бойы білім алуына 
ықпал ету 

5 мақсат. Гендерлік теңдікке қол жеткізу және барлық 
әйелдер мен қыздардың мүмкіндіктерін кеңейту 
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6 мақсат. Барлығына су мен кәрізді қол жетімді және тұрақты 
басқаруды қамтамасыз ету 

7 мақсат. Барлығына қол жетімді, сенімді, тұрақты және 
заманауи энергияға қол жетімділікті қамтамасыз ету 

8-мақсат. Тұрақты, инклюзивті және тұрақты экономикалық 
өсуге, барлығына толық және нәтижелі жұмыспен қамтуға 
және лайықты жұмысқа ықпал ету 

9-мақсат. Серпімді инфрақұрылымды құру, инклюзивті және 
орнықты индустрияландыру және инновацияны ынталандыру 

Мақсат 10. Елдер ішіндегі және олардың арасындағы 
теңсіздікті азайту 

Мақсат 11. Қалалар мен елді мекендерді инклюзивті, қауіпсіз, 
икемді және тұрақты ету 

Мақсат 12. Тұрақты тұтыну мен өндіріс құрылымын 
қамтамасыз ету 

13-мақсат. Климаттың өзгеруіне және оның 
салдарларына қарсы шұғыл шаралар қабылдау 

14-мақсат. Тұрақты даму үшін мұхиттарды, теңіздерді және 
теңіз ресурстарын үнемдеңіз және тұрақты қолданыңыз 

15-мақсат. Жер экожүйелерін қорғауды, қалпына келтіруді 
және орнықты пайдалануды насихаттау, ормандарды тұрақты 
басқару, шөлейттенуге қарсы күрес, жердің деградациясын 
тоқтату және қалпына келтіру және биоәртүрлілікті 
жоғалтуды тоқтату 

16-мақсат. Тұрақты даму үшін бейбіт және инклюзивті 
қоғамдарды жылжыту, барлығына әділеттілікке қол 
жетімділікті қамтамасыз ету және барлық деңгейлерде 
тиімді, есеп беруші және инклюзивті институттар құру. 
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17 мақсат. Тұрақты даму үшін жаһандық серіктестікті 
жандандыру және іске асыру тәсілдерін күшейту 

Бұл күн тәртібі 2030 жылға дейін толықтай орындалады деп 
күтілуде және оны 2030 жылға дейін тұрақты дамудың күн 
тәртібі деп те атайды . Ол шешу бағытталған дық реттеу, білім беру, 
сондай-ақ халықаралық арқылы және ынтымақтастық 
конфессияаралық с қаратып адамзат.   Оның көптеген мақсаттары 
жақсы болғанымен, оның кейбір әдістері мен мақсаттары жаман 
(Жаратылыс 3: 5 ). оның күн тәртібін , сондай-ақ, Рим Папасы 
Францискке ның сай келеді  энциклике. 

« Жаңа Әмбебап күн тәртібі » деп аталатын елді мекен « Жаңа 
католик Күн тәртібі » сөз ретінде « Католиктік 
» құралы « әмбебап. « Рим Папасы Франциск бала асырап алуды 
атады 
туралы жаңа әмбебап күн тәртібіне « үміт маңызды белгісі. » 
БҰҰ келісімінің жалғасы ретінде 2015 жылғы желтоқсанда Парижде 
кездесу өтті (ресми түрде БҰҰ-ның климаттың өзгеруі туралы 
негіздемелік конвенциясының 21- ші конференциясы ). Рим Папасы 
Франциск бұл халықаралық келісімді жоғары бағалап, 
халықтарға « болашақтағы жолды мұқият ұстануға және үнемі өсіп 
келе жатқан ынтымақтастық сезімін ұстануға » кеңес берді . » 
  
Әлемдегі барлық дерлік халықтар нақты экологиялық мақсаттары 
мен қаржылық міндеттемелері бар Париж келісімдерімен 
келісті. (Содан кейін АҚШ президенті Барак Обама 2016 жылы АҚШ-
ты бұған міндеттейтін құжатқа қол қойды, бірақ 2017 жылы АҚШ 
президенті Дональд Трамп АҚШ Париж келісімдеріне келіспейтінін 
мәлімдеді. Бұл халықаралық наразылықты тудырды және АҚШ-тың 
оқшаулануына көмектесті Еуропа мен әлемнің басқа да көптеген 
бөліктерінен.) Рим Папасы Францискке кейінірек мәлімдеді 
адамзат « төмен барады » , ол жасауға емес, егер оның климатқа 
байланысты өзгерістер. 
  
Тыныс ластанған ауаға ешқандай бір тілектер, ал аш өтіңіз, ойлау 
болуы, қауіп төнген , т.б., болады , адам әрекеттері т Біріккен ол 
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мақсаттарына Ұлттар 2030 күн тәртібіндегі және / немесе Парижде 
айту  электрондық адамзат алдында тұрған проблемаларды? 
  
Біріккен Ұлттар Ұйымының Жол жазбалары 

ол Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылған және болатын 24 қазан 1945 
құрылған , Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін , тағы бір осындай 
қайшылықты болдырмау үшін және бүкіл әлемде бейбітшілікті 
насихаттау тырысады мақсатында. БҰҰ құрылған кезде 51 мүше 
мемлекет болды; қазір 193 бар. 

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

Кейбір жәрдемдесу мақсатында Біріккен Ұлттар Ұйымының 
шағымдар сияқты халықаралық ынтымақтастықты 
сенеміз , конфессияаралық және Рим Папасы Францискке және басқа 
да көптеген діни жетекшілер ықпал тырысады, бұл экуменического 
күн тәртібіндегі түріне ұштастыра , бейбітшілік пен амандық әкеледі. 

Алайда, Біріккен Ұлттар Ұйымының мұны жасауы жақсы нәтиже 
берген жоқ . Біріккен Ұлттар Ұйымы құрылғаннан 
бері көптеген қарулы қақтығыстардан басқа, миллиондаған адамдар 
аш, босқын және / немесе өте кедей. 

Осыдан оншақты жыл бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымы 
өзінің Мыңжылдық Даму Мақсаттарын жүзеге асыруды 
бастады . Ол сегіз болды « даму мақсаттарына, » бірақ бұл табысқа 
емес, тіпті БҰҰ өзі сәйкес. Сонымен, 2015 жылы оның « Орнықты 
дамудың 17 мақсаты » қабылданды. Кейбіреулер 
оптимистік. Кейбіреулер оны утопиялық қиял деп санайды. 

Утопия туралы айтатын болсақ, 2016 жылғы 6 мамырда Рим Папасы 
Франциск өзінің шіркеуі осы континентке қол жеткізуге көмектесетін 
адамгершілік еуропалық утопия туралы армандағанын айтты. Алайда 
Рим папасының арманы қорқынышқа айналады (Аян 18). 
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Біршама ынтымақтастық пен сәттілік болуы мүмкін , бірақ ... 

Мерриам Вебстер сөздігінде утопия « үкімет, заңдар мен әлеуметтік 
жағдайлар тамаша болатын жер» делінген. «   Киелі кітап адамзат өз 
бетінше мәселелерді шешу мүмкін емес деп үйретеді: 

23 Уа, Ием, адамның жолы өздігінен емес екенін білемін; Өз 
қадамдарын бағыттаумен жүретін адамда емес. (Еремия 
10:23, бергендіктен рухани , егер өзгеше көрсетілмесе, бүкіл) 

Киелі кітап халықаралық ынтымақтастықтың сәтсіздікке ұшырайтыны 
туралы айтады: 

16 Қайғы мен қасірет олардың жолында; 17 Олар бейбітшілік 
жолын білмейді. 18 Олардың көз алдында Құдайдан қорқу 
болмайды. (Римдіктерге 3: 16-18) 

Әйтсе де, көптеген адамдар утопиялық қоғамға деген көзқарастарын 
қолданып, кейде дінді ұстануға тырысады. Бірақ бірде-бір адам 
шынайы Құдайдың жолымен жүргісі келмейді. Ол БҰҰ-ның кез-келген 
қарай ешқандай прогресс болады деп емес, немесе 
Ватиканның мақсаттары . Кейбір (және көптеген мақсаттар жақсы) , 
сондай-ақ кейбір сәтсіздіктер болады. 

Іс жүзінде, бәлкім, жаппай қақтығыстардан 
кейін халықаралық бейбітшілік келісімінің бір түрі келісіліп, 
бекітілетін болады (Даниял 9:27) . Ол болған кезде, көп адамдар 
адамзат бейбіт және утопиялық қоғам құрады деп сенеді. 

Осындай халықаралық «утопиялық прогрестің» арқасында (Езекиел 
13:10), сондай-ақ түрлі белгілер мен ғажайыптар болады (2 
Салониқалықтарға 2: 9-12). Бірақ Киелі кітапта басшылардың айтуы 
мүмкін болғанына қарамастан, мұндай татулық сақталмайды (Даниял 
9:27; 11: 31-44) (Салониқалықтарға 1: 5; Ишая 59: 8). 

Бұл идея , Исадан басқа (: 5 Жохан 15 бұр ; Матай 24: 21-22 ) , адамзат 
утопия әкелуі мүмкін осы «осы зұлымдық жасқа» жылы жалған 
Евангелие (Ғалаттықтарға табылады : 3-10 1 ) . 
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Егер адамзаттың өзі ғана утопияны өмірге әкелуге қабілетсіз болса, 
утопияның кез келген түрі мүмкін бе? 

Иә. 

Құдай Патшалығы бұл ғаламшарды, кейінірек мәңгілікке керемет 
түрде жақсартады. 

  

2. Иса қандай Ізгі хабарды уағыздады? 
Киелі кітапта Құдай Патшалығы деп аталатын утопиялық қоғамның 
орнына адамзат үкіметтері келеді деп үйретеді (Даниял 2:44; Аян 
11:15; 19: 1-21). 

Иса өзінің көпшілікке арналған минис- сынақтарын бастағанда, 
ол Құдай Патшалығы туралы Інжіл туралы уағыздау арқылы 
бастады . Марктың хабарлауынша: 

14 Жақия түрмеге жабылғаннан кейін, Иса Ғалилеяға 
келіп, Құдай Патшалығы туралы Інжіл туралы уағыздап , 15 был
ай деді: ” Уақыт жетті, әрі Құдай Патшалығы таяп 
қалды. Өкініп, Інжілге сен » (Марк 1: 14-15). 

Інжіл термині гректің эвангелион деп аударылған сөзінен 
шыққан және « жақсы хабар » немесе « ізгі хабар » дегенді 
білдіреді . « жылы  Өсиетте, ағылшын сөзі » патшалығының , « Құдай 
Патшалығы байланысты, бергендіктен рухани шамамен 149 рет 
айтылған және 151 Дуэ Киелі Киелі кітап . Ол патшалықтың ережесін 
немесе саласын білдіретін  деп аударылған грек сөзінен шыққан . 

Құдай Патшалығы сияқты адам патшалығының да патшасы бар (Аян 
17:14) , олар географиялық аймақты қамтиды (Аян 11:15) , ережелері 
бар (Ишая 2: 3-4; 30: 9) , және оларда тақырыптар (Лұқа 13:29) . 

Матай жазған Исаның алғашқы халықтық тәлімі : 

23 Иса бүкіл Ғалилеяны аралап, мәжілісханаларында тәлім 
берді, Патшалық туралы Ізгі хабарды уағыздады (Матай 4:23). 

Матай сондай-ақ: 
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35 Содан кейін Иса (Мат Патшалығы туралы ізгі хабарды 
уағыздап, барлық қалалар мен ауылдарда туралы 
мәжілісханаларда * тәлім барды істеу 9:35). 

Бұл Жаңа өсиет шоу Иса патшалық етеді мәңгі: 

33 Ол Жақыптың үйін мәңгі басқарады, Оның Патшалығының 
шегі болмайды (Лұқа 1:33). 

Лұқа Исаның жіберген мақсаты Құдай Патшалығы 
туралы уағыздағаны туралы жазған . Исаның не үйреткеніне назар 
аударыңыз: 

43 Иса оларға: « Мен Құдай Патшалығын басқа қалаларға да 
уағыздауым керек, өйткені мен сол үшін жіберілдім », - 
деді (Лұқа 4:43). 

Сіз бұл уағызды естідіңіз бе? Сіз Исаның жіберген мақсаты Құдайдың 
Кургиясы туралы уағыздау екенін білдіңіз бе? 

Лұқа, сондай-ақ Иса сол жазады жасады  барып уағыздай Құдайдың : 

10 Елшілер қайтып келіп, не істегендерін Оған айтып 
берді. Содан кейін Иса оларды жеке-жеке шығарып, Бетсайда 
қаласына қарасты қаңырап бос жерге кетті. 11 Алайда халық 
мұны білген соң, Оның соңынан ерді. Иса оларды қабылдады 
және оларға Құдай Патшалығы туралы айтты (Лұқа 9: 10-11). 

Иса Құдай Патшалығы Оның соңынан еретіндер үшін бірінші 
кезекте болуы керек деп үйреткен : 

33 Бірақ алдымен Құдай патшалығын және Оның әділдігін 
іздеңіз (Матай 6:33). 

31 Бірақ Құдай Патшалығын іздеңіз, сонда осының бәрі сізге 
қосылады. 32 Қорықпа, кішкентай үйшіктер, өйткені Әкелерің 
сендерге Патшалықтың берілуін қалайды (Лұқа 12: 31-32). 

Христиандар бірінші кезекте Құдай Патшалығын іздеуі керек. Олар 
мұны Мәсіх өмір сүргендей етіп өмір сүріп, Оның қайтып оралуын 
және оның патшалығын тағатсыздана күтіп өмір сүруді бірінші орынға 
қою арқылы жасайды. Алайда Мәсіх деп жүргендердің көпшілігі 
Құдай Патшалығын бірінші орынға қойып қана қоймай, оның не 
екенін білмейді. Құдайдың мәсіхшілерден күткен нәрсесі осы 
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дүниелік саясатқа араласу деген пікірде. Құдай Патшалығын түсінбеу 
арқылы олар түсінбейді 

қазір өмір сүріп, олар не үшін адамзаттың кемшін екенін түсіну керек. 

Ескерту Сондай-ақ, ші, бұл электрондық Патшалығын кішкентай 
қораның берілетін болады (: 5 Римдіктерге 11 бұр). Кішкентай 
отардың мүшесі болуға дайын болу үшін кішіпейілділік қажет. 

Құдай Патшалығы жер бетінде әлі орныққан жоқ 

Иса Оның ізбасарлары деп үйреткен , демек, олар қазірдің өзінде 
оны ие емес, келіп Патшалығы үшін ульд дұға: 

9 Көктегі Әкеміз, Сенің есімің қастерлі болсын! 10 Сенің 
Патшалығың келеді. Сенің еркің орындалады (Матай 6: 9-10). 

Иса шәкірттерін Құдайдың куәсі туралы уағыздауға жіберді : 

1 Содан кейін Иса он екі шәкіртін шақырып, оларға барлық 
жындардың үстінен билік жүргізіп, ауруларды 
сауықтырды. 2 Ол оларды Құдай Патшалығы туралы 
уағыздауға жіберді (Лұқа 9: 1-2). 

Иса жалғыз Оның қатысуы, патшалық емес екенін үйреткен патшалық 
ретінде болды емес Жердегі құрылған, содан кейін Ол қандай 
жасады, сол себепті сондай содан кейін Оның атыңнан жындарды 
қуып емес : 

28 Егер мен жындарды Құдай Рухының күшімен қуып 
шығарсам, онда Құдай Патшалығы сендерге келді (Матай 
12:28). 

Патшалық шынайы болашақта болып табылады - де ол қазір мұнда М 
ретінде шоу : 

47 Егер сенің көзің күнәға итермелесе, оны ойып шығар. Құдай 
Патшалығына лақтырылғаннан гөрі, бір көзбен кіргеніңіз 
жақсы ... (Марк 9:47). 

23 Иса айналасына қарап, шәкірттеріне былай деді: « Байлыққа 
ие адамдар үшін Құдай Патшалығына кіру қандай қиын! « 24 Ал 
Оның айтқандарына шәкірттері қайран қалды. Бірақ Иса тағы 
да былай деді: ” Балалар, байлыққа сенетіндер үшін Құдай 
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Патшалығына кіру қандай қиын! 25 Бай адамның Құдай 
Патшалығына кіруіне қарағанда түйенің иненің көзінен өтуі 
оңай » (Марк 10: 23-25). 

25 Сендерге шындығын айтамын, Құдай Патшалығында оны 
жаңа ішкен күніме дейін мен бұдан былай жүзім жемісін 
ішпеймін » (Марк 14:25). 

43 өзі, Құдай Патшалығы күтіп келе жатқан мен батылдық 
отырып болды ариматеялық Жүсіп, көрнекті кеңес 
мүшесі, ... (Марқа 15:43). 

Иса Патшалық қазір осы дүниенің бөлігі емес екенін айтты: 

36 Иса: - Менің Патшалығым бұл дүниелік емес. Егер Менің 
Патшалығым осы дүниелік болса, яһудилердің қолына 
түспеуім үшін менің қызметшілерім күресетін еді. Ал енді 
Менің Патшалығым бұл жерден емес » (Жохан 18:36). 

Иса Патшалық Ол кейін келеді деп үйреткен ретінде қайтару оның 
Патшасы: 

31 « Адам Ұлы өзінің салтанатты ұлылығымен және онымен 
бірге барлық қасиетті періштелермен бірге келгенде, Ол 
Өзінің салтанатты тағында отырады. 32 Барлық халықтар Оның 
алдына жиналады, ал шопан қойларын ешкілерден 
бөлгендей, оларды бір-бірінен ажыратады. 33 Ол қойларды оң 
жағына, ешкілерді сол жағына қояды. 34 Сонда Патша оң 
жағындағыларға: “Менің Әкем жарылқасын, келіңдер, 
дүниенің негізі қаланған сәттен бастап сендерге дайындаған 
Патшалыққа ие болыңдар (Матай 25: 31-34). 

Құдай Патшалығы мұнда болмағандықтан, біз нақты утопияны 
орнатқаннан кейін көре алмаймыз. Көпшілігі Құдай Патшалығын 
түсінбейтіндіктен, оның сүйіспеншілікке толы үкіметі қалай істейтінін 
түсінбейді. 

Құдай Патшалығы келіп жоқ болады « басқа ұлттарға толықтығы 
келіп жетті дейін » (Роман 11:25) - әлі жүзеге асқан жоқ деп. 

Иса не деді патшалық болды сияқты? 

Иса Құдайдың К катибы деген не екенін түсіндірді : 
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26 Ол былай деді: ” Құдай Патшалығы - бір жерге тұқым 
шашырататын тәрізді. 27 Ол түнде ұйықтап, күндіз өсіп, тұқым 
өсіп-өніп жатқанын өзі білмейді. 28 Жер өздігінен егін 
бастайды: алдымен пышақ, содан кейін бастық, содан кейін 
толық астық басталады. 29 Бірақ астық пісіп болғаннан кейін, 
ол ораққа оралды, өйткені егін жиналды ” (Марк 4: 26-29). 

18 Сонда Иса: ” Құдайдың Патшалығы қандай? Мен оны немен 
салыстырамын? 19 Бұл қыша дәніне ұқсас, оны адам 
бақшасына салды. Ол өсіп, үлкен ағашқа айналды, аспан 
құстары оның бұтақтарына ұя салды. « 20 Тағы да Ол 
былай деді :» Мен Құдай патшалығын кімге теңесем екен 
қандай? 21 Бұл әйел үш мөлшерде ішіп, ашытылғанға дейін 
жасырған ашытқы іспетті » (Лұқа 13: 18-21). 

Бұл параллельділіктер бастапқыда Құдайдың ургиясы өте аз, бірақ 
үлкен болады деп болжайды . 

Лұқа да жазған: 

29 Олар шығыс пен батыстан, солтүстік пен оңтүстіктен келіп, 
Құдай Патшалығында отырады (Лұқа 13:29). 

Осылайша, Құдайдың  Әгіріне әлемнің түкпір-түкпірінен адамдар 
келеді. Бұл тек израильдік ата-бабалары немесе белгілі бір этникалық 
топтары бар адамдармен шектелмейді . Адамдар бойындағы 
барлық, отыруға болады төмен осы патшалықтың. 

Лұқа 17 және Патшалық 

Лұқа 17: 20-21 кейбіреулерді таңғалдырады. Бірақ бұл үшін алуға 
дейін, бұл туралы хабарлама адам шын мәнінде жылы жейтін 
болады   Құдайдың : 

15 « Құдай Патшалығында нан жейтін адам 
бақытты! « (Лұқа 14:15). 

Адамдар ( болашақта) Құдайдың Крокасында жейтін болғандықтан , 
бұл Лука 17: 21- дегі келіспеушіліктерге 
/ түсінбеушіліктерге қарамастан, олардың жүректеріне бөлінген 
нәрсе ғана емес . 

Лұқа 17 аударма: 20-21 мүмкін кейбір түсінуге көмектеседі: 
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20 Парызшылдар Құдайдың Патшалығы қашан келе жатқанын 
сұрағанда, ол оларға былай деді: “ Құдайдың Патшалығы 
жақындап келе жатқан жоқ. 21 Ешкім «міне» немесе «осында» 
деп айтпайды, өйткені Құдайдың Патшалығы қазір сендердің 
араларыңда. « (Лұқа 17: 20-21, Моффатт ; NASB және ESV 
аудармаларын да қараңыз ) 

Байқасаңыз, 
Иса парызшыл , екіжүзді және екіжүзді парызшылдармен сөйлескен . 
Иса « оларға жауап » - Мен т ретінде парызшылдар болды Исаны 
бойынша жылжымайтын сұрақ. Олар Оны танудан бас тартты. 

Біз олар Шіркеуде? Жоқ ! 

Иса сонымен бірге жақында шіркеу ұйымдастырылатыны туралы 
айтқан жоқ. Сондай-ақ, болды Ол ақыл немесе жүрегінде көңіл 
туралы әңгіме. 

Иса Өзінің БІЗДІГІ туралы айтқан болатын ! Парызшылдар Исадан 
шіркеу туралы сұрамады. Олар жақында басталатын Жаңа Өсиет 
шіркеуі туралы ештеңе білмеді. Олар туралы сұрайды емес түріне өте 
көңіл. 

Егер біреу Құдай Патшалығын - Шіркеу деп санаса және 
Құдай Патшалығы парызшылдар ” ішінде ” болса - 
парызшылдардағы шіркеу ме? Әрине, жоқ! 

Мұндай тұжырым күлкілі емес пе? Сияқты кейбір протестанттық 
аудармалар Лұқа 17:21 бөлігін аудару, ал « Құдай Патшалығы » саған 
шеңберінде « (бергендіктен рухани / кигізіп), тіпті католик Жаңа 
Иерусалим Библиясы дұрыс деп аударылады » Құдай патшалығы 
сендерден бірі болып табылады. » 

Иса парызшылдар арасында болған. Енді парызшылдар Құдай 
Патшалығын асыға күтеді деп ойлады . Бірақ олар оны дұрыс 
түсінбеді. Иса бұл еврейлердің ойлағандай , бұл жергілікті немесе 
шектеулі Патшалық болмайтынын түсіндірді (және қазір кейбіреулер 
сенетін шіркеу емес). Құдай Патшалығы ғана бір көптеген Хумой 
болуы емес еді және адам көрінетін патшалықтар тең кету немесе 
қараңыз және, айта Ульд « мұнда, бұл ол » ; немесе « бұл Патшалық, 
ол жақта. » 



 

15 
 

Иса Пилатқа ашық айтқандай, Патшаның Патшасы болып туылды 
(Жохан 18: 36-37). Киелі кітапта « патша » және « патшалық » сөздері 
бір-бірімен ауысатындығын түсініңіз ( мысалы, Даниел 7: 17-
18,23). Болашақ Патшалықтың Патшасы Құдайдың тұрған, сол жерде 
болды, келесі парызшылдар . Бірақ олар Оны Өзінің Патшасы деп 
мойындамайды (Жохан 19:21). Ол қайтып келгенде, әлем Оны 
қабылдамайды (Аян 19:19). 

Иса мынадай өлең, барды Лұқа 17 Құдай Патшалығы БАРЛЫҚ билік 
кезде, алдағы оның екінші сипаттау үшін, (консистенциясы үшін 
жалғастырмас Жердің жылы осы тарауда): 

22 Ол шәкірттеріне былай деді: « Адам Ұлының бір күнін 
өткізіп, ұзақ уақытты бекер күтетін күндер келеді. 23 Ер 
адамдар: «Міне, ол міне!» - дейді. - Міне, ол сонда! бірақ 
олардың артынан жүгірмеңдер, 24 өйткені аспанның бір 
шетінен екіншісіне жыпылықтайтын найзағай сияқты, Адам 
Ұлы да өз күнінде болады. 25 Бірақ ол алдымен ауыр азаптарға 
төзіп, қазіргі ұрпақ қабылдамауы керек. (Лұқа 17: 22-25, 
Моффатт) 

Иса қатысты, қызыл ғана Матай 24:27 сияқты, жыпылықтаған 
Найзағайдан -31 бүкіл әлемді ереже келе оның екінші 
сипаттайтын. Иса қайтып келгенде, Оның халқы Оны көре алмайды 
деп айтпайды. 

олардың патша емес деп таниды (Аян 11:15) және Оған (Аян 19:19) 
қарсы күресуге болады! Көпшілік Исаның Дажжанды білдіреді деп 
ойлайды. Иса Құдай Патшалығы бұл парызшылдар ішінде деп айтқан 
жоқ. Ол басқа жерде екіжүзділіктері үшін Патшалықта 
болмайтындықтарын айтты (Матай 23: 13-14). Сондай-ақ Иса шіркеу 
Патшалық болады деп айтқан жоқ. 

Құдай ол Патшалық нәрсе адамдар болып табылады тиіс бір күн 
алады - сияқты ғана қайта тірілуі кезінде! Дегенмен , 
тіпті Ыбырайым және өзге де патриархтар әлі бар емес (бұр Евр  11: 
13-40). 
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Шәкірттері  екенін білген  Құдай олардың ішінде болған жоқ жеке, 
содан кейін , ол мынадай пайда болды, бұл , Лұқа 17:21 кейін 
келді, шоу: 

11 Мұны естігенде, Иса тағы бір астарлы әңгіме айтты, өйткені 
ол Иерусалимге жақын жерде және Құдай Патшалығы бірден 
пайда болады деп ойлады (Лұқа 19:11). 

  болашақта анық болды 

 ºробияның жақын екенін қалай білуге болады ? Осы сұрақты 
шешудің аясында Иса пайғамбарлық оқиғаларды тізімге алды (Лұқа 
21: 8-28), содан кейін тәлім берді : 

29 Інжір ағашына және барлық ағаштарға қараңыз. 30 Олар 
гүлдеп жатқан кезде, жаздың жақын қалғанын көресіз және 
білесіз. 31 Сонымен, сіз осы оқиғалардың болғанын көргенде, 
Құдай Патшалығының жақын екенін білесіз (Лұқа 21: 29-31). 

Иса өз халқының пайғамбарлық оқиғаларға 
ілесіп, К истории қашан келетінін білгісі келді. Басқа жерде Иса өз 
халқына пайғамбарлық оқиғаларға назар салып, мұқият болуды 
бұйырған (Лұқа 21:36; Марк 13: 33-37). Исаның сөздеріне қарамастан, 
көптеген адамдар пайғамбарлықпен байланысты дүниежүзілік 
оқиғаларды көруде жеңілдіктер алды. 

Лұқа 22 & 23 жылы, Иса тағы да көрсетті,  Құдайдың  сондықтан 
болды деп орындалатынын Ол үйреткен кезде болашақта: 

15 « Мен азап шегер алдында сіздермен осы Құтқарылу 
мейрамының асын қалаған болар шын жүректен тілегін 
бірге; 16 Сендерге шындығын айтамын, Құдай Патшалығында 
ол орындалмайынша, мен бұдан былай оны 
жеймін. « 17 Сонда Ол тостағанды алып, 
шүкірлік, және, деді » осы алыңыз және өздерің арасында 
оны бөлуге; 18 Сендерге шындығын айтамын: Құдай 
Патшалығы келгенге дейін мен жүзімнің жемістерінен 
ішпеймін » (Лұқа 22: 15-18). 

39 Бірақ онымен бірге айқышқа шегеленіп өлтірілген 
зұлымдардың бірі оған тіл тигізіп: « Егер сен Мәсіх 
болсаң , онда өзіңді құтқар, бізді де құтқар. « 40 мен оның 
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қызметтесі оған тыйым салған және оған, » сіз тіпті Құдайдың 
қорықпайсыз ба? Себебі сен де оны айыптайсың. 41 Сонымен, 
біз әділеттіміз, өйткені біз лайықпыз, өйткені біз жасаған 
істерімізге жауап береміз, бірақ ол ешқандай жамандық 
жасаған жоқ. « 42 Ал ол былай деді: Иешуа , » Егер сіз 
Корольдігінің енеді кезде менің Раббым, мені 
есіңе. « 43 Бірақ Иса оған былай деді :» Аумин, Мен бүгін, сіз 
менімен бірге жұмақта болады деп сендерге 
айтамын. « (Лұқа 23: 39-43, арамей тілі қарапайым ағылшын 
тілінде) 

  Құдайдың  емес жасады электрондық ретінде көп ұзамай Иса 
өлтірілді ретінде Марқа мен Лұқа екі бізге көрсетеді ретінде: 

43 өзі, Құдай Патшалығы күтіп келе жатқан мен батылдық 
отырып болды ариматеялық Жүсіп, көрнекті кеңес 
мүшесі, ... (Марқа 15:43). 

51 Ол яһудилердің Ариматея қаласынан болатын, әрі өзі де 
Құдай Патшалығын күткен (Лұқа 23:51). 

Мен т болып табылады кейін капитан қайта тірілуі : (50-55 
Қорынттықтарға 1-хат 15) деп мәсіхшілер қайтадан дүниеге 
болады үшін енгізіңіз  Құдайдың  , Джон жазбалар ретінде: 

3 Иса оған былай деді, « Ең сөзсіз, мен бір қайтадан туылмаса, 
Құдай патшалығына кіре алмайды, сендерге 
айтамын. « 4 Нікөдем, деді » , ол ескі кезде адам қалайша 
қайта туылады? Ол екінші рет анасының құрсағына еніп, туа 
ала ма? « 5 Иса » бір судан және Киелі Рухтан туылмаса Ең 
сөзсіз, Мен, Құдай (: 3-5 Жохан 3) Патшалығына кіре алмайды, 
сендерге айтамын. 

Тек Құдайдың халқы түпкілікті кейінгі мыңдаған көресіз   Құдайдың . 

Енді әрі қарай сұраймыз түсіну бір екенін Иса болды кейін 
капитан Тед, Ол қайтадан  туралы үйреткен Құдайдың : 

3 Сондай-ақ ол азап шеккеннен кейін өзін тірі етіп көрсетті, 
қырық күн бойы олар көрген және Құдай Патшалығы туралы 
айтқан (Елшілердің істері 1: 3). 
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электрондық бірінші және соңғы уағыздар Иса  туралы болды 
берді Құдайдың  ! Иса Патшалық туралы тәлім беру үшін елші 
ретінде келді. 

Иса сондай-ақ болды Елші Жохан туралы 
жазу мыңдаған   Құдайдың жер бетіндегі болар еді. Жақияның не 
жазғанына назар аударыңыз: 

4 Мен Исаға және Құдай сөзіне куәлік еткені үшін басынан 
кесілген, жыртқыш аңға немесе оның бейнесіне табынбаған, 
маңдайларына да, қолдарына да таңба баспаған адамдардың 
жандарын көрдім. Олар Мәсіхпен бірге мың жыл өмір сүріп, 
билік етті (Аян 20: 4). 

Ертедегі мәсіхшілер Киелі кітапта айтылғандай, Құдайдың 
мыңжылдық Патшалығы жер бетінде болады және әлем үкіметтерін 
алмастырады деп үйреткен (Аян 5:10, 11:15). 

 егер Неге, Құдайдың  с маңызды о, ең жоқ, естіген өте бұл туралы 
көп? 

Ішінара Иса бұл құпияны ашты: 

11 Иса оларға былай деді: « Құдай Патшалығының құпиясын 
білу сізге бұйырылды; ал сырттағылар үшін бәрі астарлы 
әңгімелермен жүреді (Марқа 4:11). 

Құдайдың шынайы Патшалығы - бұл Құдайдың жоспарының 
көп бөлігі үшін құпия болып табылады (сонымен 
бірге www.ccog.org сайтындағы Интернеттегі ақысыз кітабымызды 
қараңыз : «ҚҰДАЙ ЖОСПАРЫ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГЕ НЕГІЗГЕ БОЛДЫ ? 
Неліктен Құдай сені жасады? ? ) . 

Қарастырайық , сондай-ақ, Иса соңы екенін 
айтты (жасына) Патшалығы туралы ізгі хабарды уағыздаған кейін 
(ұзамай) келеді қаласында куә ретінде бүкіл әлемде: 

14 Патшалық туралы бұл Інжіл бүкіл әлемге барлық халықтарға 
куәлік ретінде уағыздалады, сосын ақырзаман келеді (Матай 
24:14). 

Нші Құдай Патшалығы туралы Інжіл маңызды болып табылады және 
жүзеге асырылуы болып табылады , осы ақырғы 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kk&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kk&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kk&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kk&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf


 

19 
 

заманда . Бұл « жақсы хабар » , өйткені саяси көшбасшылар не 
үйрете алатынына қарамастан, адамзаттың қасіретіне шынайы 
үміт береді. 

Егер сіз Исаның сөздерін қарастыратын болсаңыз, онда шынайы 
христиан шіркеуі қазір Патшалық туралы Ізгі хабарды 
жариялағаны анық болуы керек . Бұл шіркеу үшін оның басты 
басымдығы болуы керек . Мұны дұрыс орындау үшін бірнеше тілді 
қолдану керек. оның қандай Жалғасқан Құдай шіркеуі тырысса 
істеу. Сондықтан бұл буклет көптеген тілдерге аударылды. 

Иса көбіне Оның жолын қабылдамайтынын айтқан: 

13 « Тар қақпадан кіріңіз; Себебі қақпаның қақпасы кең, әрі 
қирауға апаратын жол кең, сол арқылы кіретіндер 
көп.  14 Себебі өмірге апаратын қақпа мен қақпаның жолы 
қиын, оны тапқандар аз. ( Матай 7: 13-14 ) 

Құдай Патшалығы туралы Інжіл өмірге әкеледі! 

Мәсіхшілердің көпшілігі 
Мәсіхтің Құдай Патшалығы туралы Інжілге баса 
назар аударғаны туралы түсінікке мән бермейтініне назар аудару 
қызықты болуы мүмкін , зайырлы теологтар мен тарихшылар көбіне 
бұл Киелі кітап неге үйрететінін түсінген. 

Алайда Иса Өзінің 
шәкірттерінен Құдай Патшалығы туралы Інжіл үйретеді деп 
күткен (Лұқа 9: 2 , 60 ). Болашақ патшалық Құдайдың 
заңдарына негізделетіндіктен , ол тыныштық пен гүлдену әкеледі, 
және осы ғасырдағы заңдарға мойынсұну нағыз тыныштыққа әкеледі 
(Забур 118: 165; Ефестіктерге 2:15). 

Патшалық туралы бұл ізгі хабар Ескі өсиет жазбаларында белгілі 
болды. 

3. Ескі өсиетте Патшалық белгілі болды ма? 

Исаның алғашқы және соңғы жазған 
уағызы Құдай Патшалығы туралы Інжілді жариялауды қамтыды (Мар
қа 1: 14-15; Елшілердің істері 1: 3). 
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Құдай Патшалығы дегеніміз - Исаның заманындағы яһудилер, қазір 
біз Ескі өсиет деп атайтын Жазбаларында айтылғандай бір нәрсе білуі 
керек еді. 

Даниел Патшалық туралы тәлім берді 
ол Даниял пайғамбар былай деп жазды : 

40 Төртінші патшалық темір сияқты күшті болады, өйткені темір 
бәрін сындырады және бұзады; және темірді сындырған 
сияқты, бұл патшалық бөлшектеніп, басқалардың бәрін 
жояды. 41 Сіз аяқ пен аяқтың бір бөлігін құмыраның сазынан 
және бір бөлігін темірден көргенде, патшалық бөлінеді; бірақ 
темірдің керамикалық сазбен араластырылғанын көргендей, 
оның беріктігі де сонда болады. 42 Аяқтың саусақтары 
жартылай темірден және бір бөлігі саздан болғандықтан, 
патшалық жартылай мықты және жартылай сынғыш 
болады. 43 Қыш балшықпен араласқан темірді көргенде, олар 
адамдардың ұрпақтарымен араласады; бірақ темір 
балшықпен араласпағандай, олар бір-біріне 
жабыспайды. 44 Осы патшалардың заманында көктегі Құдай 
ешқашан жойылмайтын патшалық құрады. ал Патшалық 
басқа адамдарға берілмейді; Ол осы патшалықтардың 
барлығын жояды және мәңгі тұрады (Даниял 2:40 -44). 

18 Бірақ Ең Жоғарғы Құдайдың қасиетті адамдары бұл 
патшалыққа ие болады және мәңгілікке және мәңгілікке 
патшалыққа ие болады “. (Даниял 7:18). 

21 « Мен қарап тұрдым; Сол мүйіз қасиетті адамдармен 
соғысып, оларға қарсы соғыс жүргізді. 22 Көне заман келгенге 
дейін, Құдай Тағаланың қасиетті адамдарының пайдасына 
үкім шығарылып, қасиетті адамдарға патшалық құруға уақыт 
келді. . ( Даниял 7: 21-22 ) 

Даниелден, біз Құдайдың  Майкрософттың осы дүниелік 
патшалықтарды жойып , мәңгілікке қалатын уақыт келетінін 
білеміз . Сондай-ақ, біз бұл патшалықты қабылдауға қасиеттілердің 
де қатысатындығын білеміз . 
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Даниялдың пайғамбарлықтардың көбісі сыбаға біздің рет 21 -

ші ғасырдың . 

Жаңа өсиеттегі кейбір үзінділерге назар аударыңыз: 

12 « Сен көрген он мүйіз - он патша, олар әлі де патшалыққа ие 
емес, бірақ олар бір сағат ішінде аңдармен бірге патшалар 
ретінде билік алады. 13 Бұлар бір ойда, олар өздерінің билігі 
мен билігін аңға береді. 14 Олар Тоқтылармен соғысады, ал 
Тоқтылар оларды жеңеді, өйткені ол - мырзалардың Иесі 
және Патшалардың Патшасы; Оның қасындағылар 
шақырылған, таңдалған және адал. « (Аян 17: 12-14) 

Сонымен , біз Ескі де, Жаңа Өсиеттерде де он бөліктен тұратын жер 
бетіндегі патшалықтың ақыры болатынын және Құдай оны жойып, Өз 
Патшалығын орнататындығын түсінеміз. 

Ишая Патшалық туралы тәлім берді 
Құдай Ишаяны Құдай Патшалығының мыңжылдық билігі туралы 
мыңжылдық патшалықтың бірінші бөлігі туралы былай деп жазды : 

1 бар Есейдің сабақтарының бастап төртінші қармақты 
енеді, Ал Филиал өз тамыры шығып өседі тиіс. 2 Оған 
Иеміздің Рухы, Даналық пен Түсінік Рухы , Кеңес пен 
Құдірет Рухы , Білім Рухы және Иемізден қорқу Рухы түседі. 

3 Оның мырзалар қорқыныш болып табылады, Ал Оның көз 
алдында айтуға емес, тиіс не оның құлағының есту арқылы 
шешеді; 4 Ал кедейлерді әділдікпен соттайды, 
әділдікпен шешеді 

жердің момындары үшін ; Ол жерді аузының шыбығымен 
ұрады, ал еріндерінің тынысымен зұлымдарды 
өлтіреді. 5 Әділдік - оның белбеуі, ал адалдық - оның белбеуі. 

6 « қасқыр, сондай-ақ, қозы бірге тұрып тиіс барыс лақ, бірге 
жатуға болады теленок және жас Лев және вол бірге 
болады; Кішкентай бала оларды жетелейді. 7 сиыр мен аю 
жайылып жүреді; Олардың балалары бірге жататын 
болады; Арыстан өгіздей сабан жейді. 8 Бала емізетін бала 
кобраның шұңқырында ойнайды , емшектен шыққан бала 
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қолын жыланның орына қояды. 9 Олар менің қасиетті 
тауымның бәріне зиян тигізбейді және 
жоймайды, өйткені теңіз теңізді жауып тұрған кезде , жер 
Жаратқан Иенің біліміне толы болады . 

10 « Сол күні Есейдің түбірі пайда болады, ол халықтың туын 
көтеретін болады; Ұлттар оны іздейді, Оның демалатын орны 
салтанатты болады. « (Ишая 11: 1-10) 

Мен мұны Құдай өнерінің бірінші дәрежесі немесе бірінші кезеңі 
деп атаған себебім , бұл физикалық болатын уақыт (қасиетті қала, 
Жаңа Иерусалим аспаннан түсетін уақытқа дейін, Аян) 21) және мың 
жылға созылады . Ишая осы кезеңнің физикалық жағын растады: 

11 Ол сол күні тапсырады енеді Иеміз қайта екінші рет қолын 
белгілейді Яғни , қалған өз халқының тамтығын қалпына 
келтіру үшін Ассур мен Мысырға бастап, бастап және 
Құш, Еламның және Сеннааре, бастап Хамат және теңіз 
аралдары. 

12 Ол ұлттар үшін баннер орнату болады, Ал Исраил қашқақтап 
жинап болады, Ал Яһуда бытырап жинап жердің төрт 
бұрышында бастап. 13 Сонымен Ефремнің қызғаныштары 
кетеді, Яһуданың жаулары жойылады. Ефрем Яһудаға 
қызғаныш білдірмейді, Яһуда Ефремді қорламайды. 14 Бірақ 
олар філістірлердің батысына қарай ұшады. Олар бірге Шығыс 
халқын тонайды; Олар Едом мен Моабқа қолдарын 
қояды; Аммондықтар оларға бағынады. 15 Жаратқан Ие 
Мысыр теңізінің тілін мүлдем жояды. Оның құдіретті жел Ол 
өзені арқылы кулактарға шайқалсын, Ал жеті ағымдар оны 
қойшы, және жасауға ерлер құрғақ өтіп - Сығылған. 16 Оның 
халқының тамтық үшін магистраль болады , Ассур солға 
болады , бұл Израиль болды , ол Мысыр елінен келді Сол 
күні. ( Ишая 11: 11-16 ) 

Ишая сондай-ақ былай деп жазды: 

2 Енді соңғы күндері өтуге енеді Бұл Жаратқан Иенің киелі 
үйіне таулы , тау басында белгіленеді, төбеден жоғары атың 
тиіс; Оған барлық халықтар ағылады. 3 Көптеген адамдар 
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келіп: « Жүріңдер, Иеміздің тауына , Жақыптың Құдайының 
үйіне барайық . Ол бізге өз жолдарын үйретеді, біз оның 
жолымен жүреміз. ” Сионнан шыққан заң , Иерусалимнен 
Иеміздің сөзі шығады. 4 Ол халықтар арасындағы үкім, 
тиіс Ал көп адамды тыйым; Олар қылыштарын 
соқаға, найзаларын орақ ілмектерге ұрады ; Ұлт 
міндетті ұлттың қарсы семсер азаюымен лифт, бірде-олар 
соғысуды тіптен үйренбейді тиіс . ... 11 Адамның бойындағы 
келбеті кішіпейіл болады, Адамдардың тәкаппарлығы 
төменге басылады, және сол күні жалғыз Жаратқан Ие 
жоғары көтеріледі. (Ишая 2: 2-4 , 11 )   

Осылайша , жер бетінде утопиялық бейбітшілік уақыты болады . осы 
Иса билеуші бар, мәңгі болады. Түрлі жазбаға негізделген (Забур 90: 
4; 92: 1; Ишая 2:11; Ошия 6: 2), яһудилер Талмуд мұны 1 000 
жылға созады ( Вавилондық Талмуд: Трактат Санедрин Фолио 97а ). 

Мен Саях сондай-ақ мынаны жазуға рухтандырды : 

6 Біз былай баланың, туған даңқ бір Ұлы беріледі бізге; Үкімет 
оның иығында болады. Оның есімі Керемет, Кеңесші, 
Құдіретті Құдай, Мәңгілік Әке, Бейбітшілік Князі деп аталатын 
болады. 7 Оның үкімет пен бейбітшілік арта бар , тіпті мәңгі, 
Сол кезден бастап, оны тапсырыс және сот шешімін және 
әділдік оны орнату үшін, Дәуіттің тағына Оның 
Патшалығының астам, ешқандай соңы болады. Мұны 
Әлемнің Иесінің құлшынысы жүзеге асырады. (Ишая 9: 6-7) 

Байқасаңыз, Ишая Исаның келіп, үкіметі бар патшалық құратынын 
айтқан. Мәсіх деп санайтындардың көбісі бұл үзінді келтіреді, әсіресе 
әр жылдың желтоқсанында, олар бұл пайғамбарлық Исаның 
туылмайтындығынан гөрі алдын-ала пайғамбарлық ететінін 
елемейді . Киелі кітапта Құдайдың  украинасында субъектілерге 
қатысты заңдары бар үкімет бар екендігі және Иса солардың 
билігі болатыны айтылған. Бұл туралы Ишая, Даниел және басқалар 
пайғамбарлық еткен. 

Құдайдың заңдары - бұл сүйіспеншіліктің тәсілі ( Матай 22: 37-40 ; 
Жохан 15:10) және Құдайдың Кротегиясы сол заңдарға 
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бағынады. Демек, Құдайдың К истирикасы әлемде қанша 
дегенмен, сүйіспеншілікке негізделген. 

Забур және т.б. 

Құдай Даниел мен Ишаядан ғана келе жатқан Құдай Патшалығы 
туралы жазған. 

Езекиел рухтың жетелеуімен Ұлы азап кезеңінде бытырап кеткен 
Израиль руларының (тек еврейлердің емес) мыңжылдық 
патшалықта жиналатынын жазған: 

17 Сондықтан мынаны айт: Жаратушы Тәңір Ие мынаны 
айтады: ” Мен сендерді басқа халықтардан жинап аламын, 
сендер бытырап кеткен елдерден жинап алып, сендерге 
Исраил жерін беремін. « » 18 Ал олар сонда барады, және 
олар онда алыс оның барлық жиіркенішті және оның 
барлық мерзости өтеді. 19 Сонда мен оларға бір жүрек 
беремін, олардың ішіне жаңа рух саламын, тастанды 
жүректерді олардың етінен алып, етке жүрек 
беремін, 20 олар менің ережелеріме сай өмір сүріп, Менің 
үкімдерім мен ережелерімді ұстанулары керек. оларды 
жасаңыз; Олар менің халқым болады, ал мен олардың 
Құдайы боламын. 21 Ал жүректерінде өздерінің жексұрын 
нәрселері мен олардың жексұрындықтарын қалайтындар 
үшін мен олардың істерін өз бастарыммен өтеймін », - дейді 
Жаратушы Тәңір Ие. ( Езекиел 11: 17-21 ) 

Енді Исраил руларының ұрпақтары бытырап кетпейді, бірақ 
Құдайдың ережелеріне мойынсұнып, орынсыз жеуге тыйым салады 
(Леуіліктер 11; Заң 14). 

Забур жырларындағы Құдай Патшалығы туралы ізгі хабарға назар 
аударыңыз : 

27 әлемнің барлық ұшы берейін есте Иемізге қосу, мен 
халықтардың барлық отбасы Сізге алдында ғана ғибадат 
етіңдер. 28 Себебі Патшалық - Иеміздің меншігі, Ол халықтарды 
басқарады. ( Забур 22: 27-28 ) 

6 Уа, Құдай, сенің тағың мәңгі және мәңгі. Әділдіктің таяғы - 
бұл сіздің патшалығыңыздың таяғы. ( Забур 45: 6 ) 
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1 О, Жаратқан Иеге жаңа ән шырқаңыз! Жаратқан Иеге ән сал, 
бүкіл жер. 2 Иемізге ән айтып, Оның есімін 
мадақтаңдар; Оның құтқарылуы туралы ізгі хабарды күн 
сайын жариялаңыз. 3 Оның ұлылығын халықтар 
арасында, Оның кереметтерін барлық халықтар арасында 
жариялаңдар . (Забур 96: 1-3 ; сонымен қатар шежірелер 1-
жазба 16: 23-24 ) 

10 Сенің барлық істерің Сені мадақтайды, Ием, сенің қасиетті 
адамдарың саған батасын береді. 11 Олар даңқ айтуға 
тиіс Сіздің Ұлыбритания, Ал Сіздің билік Жаңалық, 12 ер Оның 
құдіретті актілерді ұрпақтарына жасау үшін, Оның 
Патшалығының даңқты Мәртебелі. 13 Сенің патшалығың - 
мәңгілік патшалық, Сенің үстемдігің ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғасады.   ( Забур 145: 10-13 ) 

Ескі өсиеттегі әртүрлі жазушылар патшалықтың аспектілері туралы 
жазған (мысалы, Езекиел 20:33; Обадия 21; Миха 4: 7). 
Сонымен, Иса Құдай Патшалығы туралы Інжіл үйрете бастағанда , 
оның тікелей аудиториясы негізгі ұғыммен таныс болды. 
  
  

4. Елшілер Патшалық туралы Ізгі хабарды үйретті ме? 

Інжіл сияқты көптеген акт болып табылады, ал жай ғана шамамен 
жақсы жаңалық Исаның адам, шындық Исаның ізбасарларына 
үйреткен, яғни Құдай Патшалығы туралы Інжіл . Бұл Иса айтқан 
хабар. 
Пауыл Құдай Патшалығы туралы тәлім берді 
Апостол П аул Құдай мен Иса туралы куат туралы жазды : 

8 Пауыл үш ай бойы мәжілісханаға барып, батылдықпен 
сөйлеп, Құдай Патшалығы туралы пікірлер айтып, сендірді 
(Елшілердің істері 19: 8). 
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25 Шынында да, мен қазірдің өзінде Құдай Патшалығы туралы 
уағыздап жүргендердің барлығыңды білемін (Елшілердің 
істері 20:25). 

23 Олар оны бір тәулікке белгілеп бергенде, таңертеңнен кешке 
дейін оның үйіне көп адамдар келді. Ол оларға Құдай 
Патшалығы туралы түсіндіріп, куәлік етті. Мұса заңында да, 
пайғамбарларда да Иса туралы сендірді . ... 31 Құдай 
Патшалығы туралы уағыздап, Иеміз Иса Мәсіхке қатысты 
барлық нәрсені сеніммен үйретті , ешкім оған тыйым салмады 
(Елшілердің істері 28:23 , 31). 

Байқаңыз, Құдайдың К истирогасы тек Иса туралы ғана емес (ол 
оның негізгі бөлігі болса да), өйткені Павел Иса туралы Құдайдың 
Кротикасы туралы оқығанынан бөлек оқыған . 

Пауыл оны Құдайдың Інжілі деп те атады, бірақ сол кезде әлі 
де Құдай Патшалығы туралы Інжіл : 

9 ... біз сіздерге Құдайдың Інжілін уағыздадық ... 12 сізді өз 
Патшалығына және даңқына шақырған Құдайға лайық өмір 
сүруіңіз керек . (1 Салониқалықтарға 2: 9,12) 

Пауыл мұны Мәсіхтің Інжілі деп те атады (Римдіктерге 1:16). « Жақсы 
хабары » Исаның, Ол үйреткен деп хабарлама. 

Бұл жай ғана Иса Мәсіхтің тұлғасы туралы немесе жеке құтқарылу 
туралы Інжіл емес деп ойлаңыз. Пауыл Мәсіхтің Інжілі Исаны, 
мойынсұну енгізілген деді оралғаннан , және Құдайдың үкім: 

6 ... Құдай сізді қинайтындарды азаппен жауып , 7 және Иеміз 
Иса көктен құдіретті періштелерімен бірге көрінген кезде, 
бізбен бірге тыныштық берсін. 8 Құдайды білмейтіндерден 
жалындаған отпен жалындап, және Иеміз Иса Мәсіхтің 
Інжіліне мойынсұнбайтындарға. 9 Бұлар Иеміздің қатысуымен 
және Оның құдіретінің салтанатымен мәңгілікке жойылумен 
жазаланады. 10 Ол келгенде, Өзінің қасиетті адамдарында 
дәріптеледі және барлық сенетіндердің арасында таң 
қалдырады, өйткені біздің куәлігіміз сендердің араларыңда 
сенді (2 Салониқалықтарға 1: 6-10). 
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Жаңа өсиетте Патшалық біз оны толықтай иемденіп алғанымызды 
емес, оны алатынымызды көрсетеді : 

28 біз шайқалмайтын патшалыққа ие боламыз (Еврейлерге 
12:28). 

Біз қазір Құдайдың ургиясының құрамына кіруге дайынбыз, бірақ 
оны толықтай енгізе алмаймыз. 

Пауыл қайта тірілгеннен кейін болған сияқты , Құдайдың өлімге толы 
адам дәрежесіне толық кіре алмайтындығын нақты дәлелдеді : 

50 Бауырластар, мынаны айтамын: ет пен қан Құдай 
Патшалығын мұра ете алмайды. жемқорлық жемқорлықты 
мұра етпейді. 51 Міне, мен сізге бір құпияны айтамын: 
барлығымыз ұйықтамаймыз, бірақ бәріміз өзгереміз - 52 бір 
сәтте, көз жыпылықтаған кезде, соңғы суретте. Керней 
тартылып, өлілер шірілмейтін болып қайта тіріледі, ал біз 
өзгереміз (1 Қорынттықтарға 15: 50-52). 

1 Сондықтан Құдай мен Иеміз Иса Мәсіхтің алдында сендерге 
бұйырамын, ол тірілер мен өлілерді Оның пайда болуында 
және Патшалығында соттайды (Тімотеге 2-хат 4: 1). 

Пауыл Иса үйреткендей, ӘК 
Құдайға Әке Құдайына жеткізетінін үйреткен : 

20 Ал қазір Мәсіх қайта тірілді және ұйықтап қалған 
адамдардың алғашқы жемісі болды. 21 Өлім бір адам арқылы 
келгендіктен, өлгендер адам арқылы қайта тірілді. 22 Адамда 
бәрі өлгендей, Мәсіхте бәрі тіріледі. 23 Әрқайсысы өз ретімен: 
алғашқы Мәсіх, содан кейін Мәсіхтің келуінде 
болатындар. 24 Ол Патшалықты Әке Құдайға тапсырғанда, 
барлық ережелер мен барлық билік пен күшті жойған кезде, 
ақыры келеді. 25 Ол барлық жауларын аяғына жығып 
бергенше, билік етуі керек . (Қорынттықтарға 1-хат 15: 20-25). 

Сондай-ақ Пауыл әділетсіздер (өсиеттерді бұзушылар) Құдайдың 
Крого мұрасын мұра етпейтінін айтқан: 

9 Әділетсіздер Құдай Патшалығын мұра етпейтінін білмейсіз 
бе? Алданбаңыз. Ешқандай азғындар да, пұтқа табынушылар 
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да, неке адалдығын бұзушылар да, гомосексуалдар да, 
содомиттер де, 10 ұрылар да, ашкөздер де, маскүнемдер де, 
арамдық жасаушылар да, бопсалаушылар да Құдай 
Патшалығын мұра етпейді (Қорынттықтарға 1-хат 6: 9-10). 

19 Енді тәннің істері айқын: неке адалдығын бұзу, азғындық, 
арамдық, арамдық, 20 пұтқа табынушылық, сиқыршылық, 
жеккөрушілік, ұрыс-керіс, қызғаныш, ашу-ыза, өзімшілдік, 
араздық, арсыздық, 21 қызғаныш, кісі өлтіру, маскүнемдік, 
рельефтер және т.б. Мен бұны алдын-ала айтамын, бұрын да 
айтқанымдай, мұндай әрекеттерді жасағандар Құдай 
Патшалығын мұра етпейді (Ғалаттықтарға 5: 19-21). 

5 Мұны білесің, ешбір азғын, арам адам да, ешкім де жоқ 

пұтқа табынушылыққа толы ашкөз адам Мәсіх пен Құдайдың 
Патшалығында мұраға ие болады (Ефестіктерге 5: 5). 

Құдайдың нормалары бар және Оның Патшалығына кіру үшін 
күнәдан өкінуді талап етеді. Апостол Пауыл ескертті кейбір екенін 
үйрету емес еді Исаның Евангелие жауап болып табылады, бірақ 
басқа : 

3 Сізге және Құдай Әкеміз бен Иеміз Иса Мәсіхтің, бастап 
бейбітшілік үшін Грейс 4 Ол Құдай Әкеміздің еркі бойынша, 
осы зұлым жастағы бізді қалай құтқаруы мүмкін екенін, біздің 
күнәларымыз үшін өзін құрбан етті, 5 даңқтала берсін кімге 
мәңгілікке. Аумин. 6 Сіздерді Мәсіхтің рақымымен шақырған 
адамнан басқа Інжілге бет бұрғаныңызға таңғаламын, 7 ол 
басқа емес; бірақ сіздерді мазалайтындар және Мәсіхтің Ізгі 
хабарын бұрмалауды қалайтындар бар. 8 Бірақ біз немесе 
көктен келген періште саған біз уағыздағаннан басқа қандай 
да бір Ізгі хабарды уағыздасақ та, ол қарғысқа 
ұшырасын. 9 Жоғарыда айтқанымыздай, енді қайтадан 
айтамын: егер кімде-кім сендерге сендер қабылдағаннан 
басқа қандай да бір Ізгі хабарды уағыздайтын болса, ол 
қарғыс атсын! (Ғалаттықтарға 1: 3 -9)  

3 Бірақ мен жылан Хауаны өзінің айла-амалымен алдап 
кеткендіктен, Мәсіхтің қарапайымдылығынан ойларыңыз 
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бұзылып кетеді деп қорқамын. 4 Егер келген адам біз 
уағыздамаған басқа Исаны уағыздап жатса немесе сіз 
қабылдамаған басқа рухты немесе қабыл алмаған басқа 
Інжілді қабылдасаңыз, онда сіз оған шыдай 
аласыз! (Қорынттықтарға 2-хат 11: 3-4 ) 

Не болды « басқа » және « , түрлі » шын мәнінде жалған , Евангелие? 

Жалған Інжілдің әртүрлі бөліктері бар. 

Жалпы, жалған Евангелие сіз Құдайға мойынсұнып, қажеті жоқ деп 
санайды болып табылады шынымен ұмтылатын тірі 
шын үшін Құдайды білу үшін үміткер, ал Оның жолында (: 21-23 бұр 
Матай 7) . Ол өзімшілдікке бейім. 

Жылан Хауа ананы 6000 жыл бұрын жалған Ізгі хабарды қабылдауға 
итермелеген (Жаратылыс 3) және адамдар өздерінің Құдайдан гөрі 
жақсы білетіндіктерін және жамандық пен жамандықты өздері 
шешетініне сенді . Иса келді кейін,Оның аты жиі әр түрлі жалған 
Інжілде орайластырылды - және осы болды үздіксіз  және 
жалғастырады қорытынды антихриста уақыт ішіне. 

Енді Елші Пауылдың заманында жалған Інжіл шындық пен қателіктің 
гностикалық / мистикалық қоспасы болған . Гностиктер негізінен 
арнайы білім - рухани түсінікке, оның ішінде құтқарылуға қол жеткізу 
үшін қажет деп санайды . Гностиктердің пайымдауынша, бұл тәннің 
ешқандай мәні жоқ және олар жетінші күнгі сенбі сияқты 
мәселелерде Құдайға мойынсұнуға қарсы болды . Осындай 
бір жалған көшбасшы болды Саймон, Апостол Петір (: 18-21 
актілеріне 8) деп ескерткен екен. 

Бірақ ол , мен оңай емес 
Филипп үйреткен Иерусалим Библиясы шоу  Құдайдың : 

5 Філіп Самария қаласына барып, оларға Мәсіх туралы 
уағыздады . ... 12 Олар Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды 
уағыздап жүрген Филипке сенді ... (Елшілердің істері 8: 5,12). 

Бірақ Иса, Пауыл және шәкірттері Құдай Патшалығына кірудің қажеті 
жоқ екенін үйретті : 
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24 Ал, ол өте қайғылы болды деп Иса көрдім, ол былай 
деді: « Құдайдың Патшалығына кіру үшін байлықты барларға 
қандай қиын!  25 Бай адамның Құдай Патшалығына кіруіне 
қарағанда түйенің иненің көзінен өтуі оңайырақ. » 

26 Мұны естігендер: « Кім құтқарыла алады? » 

27 Бірақ Иса: ” Адамдар қол жеткізе алмайтын нәрселер 
Құдайдың қолынан келеді. « ( Лұқа 18: 24-27 ) 

22 « Біз Құдай Патшалығына көптеген азаптардан өтуіміз 
керек » (Елшілердің істері 14:22). 

3 Бауырластар, біз әрдайым Құдайға әрқашан 
ризашылығымызды білдіреміз, өйткені сенімдерің өсе түседі 
және әрқайсыларыңның бір-біріңе деген сүйіспеншіліктерің 
артуда, 4 біз шіркеулердің ішінде сендермен мақтанамыз. 
Құдай сізді барлық қудалауларыңыз бен азаптарыңызға деген 
шыдамдылығыңыз бен сенімдеріңіз үшін. 5 Бұл Құдайдың әділ 
үкімінің айқын дәлелі, осылайша сіз өздеріңіз де Құдай 
Патшалығына лайық деп табыласыздар. 6 өйткені Құдай сізді 
қинайтындарды азаппен өтемек. 7 және Иеміз Иса көктен 
құдіретті періштелерімен бірге көрінгенде , бізді тыныштықта 
қалдырады (2 Салониқалықтарға 1: 3-7). ). 

Қиындықтардың кесірінен қазіргі уақытта кейбір адамдар 
шақырылып, оның құрамына кіреді (Матай 22: 1-14; Жохан 6:44; 
Еврейлерге 6: 4-6). Басқалары кейінірек шақырылады, өйткені Киелі 
кітапта ” адасқан адамдар түсінеді, наразылық білдіргендер ілімді 
үйренеді ” делінген (Ишая 29:24). 

Петр Патшалық туралы тәлім берді 
Елші Петір Патшалықтың мәңгі өмір сүретінін және Құдайдың 
Інжіліне мұқият мойынсұну керек немесе сот болатынын үйретті : 

10 Сондықтан, бауырластар, шақырулар мен сайлауларға 
сенімді болуға барынша тырысыңдар, егер осылай етсеңдер, 
ешқашан сүрінбейсіңдер; 11 Осылайша сендерге Иеміз бен 
Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің мәңгілік Патшалығына кіру 
мүмкіндігі мол болады (2 Петір 1: 10-11). 
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17 Құдай үйінде сот басталатын уақыт жетті. Егер бұл алдымен 
бізден басталса, Құдай Ізгі хабарына құлақ аспағандардың 
ақыры не болмақ? (Петірдің 1-хаты 4:17). 

Соңғы кітабы с Киелі кітапты және Патшалық 
Киелі кітапта деп үйретеді « Құдай бар махаббатым » және Иса Құдай 
(Жохан табылады: (8,16 1 Жохан 4) : 1,1 1 Отанымыздың  4) Құдайдың  
махаббат және заңдар махаббат қолдау болып табылады 
патшамызды болады , жек көрме (Аян 22: 14-15) . 

Соңғы кітабы Киелі кітапта нақты  талқылайды Құдайдың . 

15 Сонда жетінші періште дауыстады: Көкте қатты дауыстар 
естілді: « Бұл әлемнің патшалары Иеміз бен Оның Мәсіхінің 
патшалығына айналды, әрі Ол мәңгіге билік 
етеді! « (Аян 11:15). 

Иса Патшалықта билік етеді! Ал Киелі кітапта оның екі титулдары: 

16 Оның шапанында және санында: «ПАТШАЛАРДЫҢ 
ПАТШАСЫ ЖӘНЕ ИЗДЕР ЛАБЫСЫ» (Аян 19:16) жазылған. 

Бірақ Иса жалғыз өзі билік ете ме? Осы үзіндіге назар аударыңыз: 

4 Мен тақталарды көрдім, олар оларға отырды және оларға 
үкім шығарылды. Содан кейін мен Исаға және Құдайдың 
сөзіне куәлік еткені үшін басынан айырылған, жыртқыш аңға 
немесе оның бейнесіне табынбаған, маңдайларына немесе 
қолдарына белгіні алмаған адамдардың жандарын 
көрдім. Олар Мәсіхпен бірге мың жыл өмір сүріп, билік 
жүргізді . . . 6 бақытты және қасиетті, ол Алғашқы қайта тірілуге 
қатысқан кім бар болып табылады. Мұндай екінші өлімнің 
күші жоқ, бірақ олар Құдай мен Мәсіхтің діни қызметкерлері 
болады және Онымен мың жыл билік етеді (Аян 20: 4 , 6 ). 

Мәсіхпен бірге мың жыл патшалық ету үшін шынайы 
мәсіхшілер қайта тіріледі ! Себебі патшалық мәңгі өмір сүреді (Аян 
11:15), бірақ бұл патшалық мың жыл ғана болды . оның 
табылады Мен бұрын патшалығының бірінші кезеңін ретінде осы 
аталатын неге - физикалық, мыңдаған , фазалық қорытынды, одан 
рухани, сатысына қарағанда .   
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А бірнеше оқиғалар арасындағы кездесетін Аян кітабына 
енгізілген мыңдаған және қорытынды кезеңнен Құдай Патшалығы 
туралы : 

7 мың жыл мерзімі өтіп кеткен кезде Енді, Шайтан оның 
түрмеден босатылатын болады 8 олардың саны ретінде болып 
табылады және шайқасқа бірге оларды жинауға, жердің төрт 
бұрышында, Гог және Магог бар халықтарды алдау үшін 
сөнеді, теңіз құмы. ... 11 Содан мен үлкен ақ тақты және оның 
үстінде жер мен көктен қашып бара жатқан Тіпті 
көрдім. Оларға орын табылмады. 12 Мен Құдайдың алдында 
тұрған өлі-кішілерді көрдім, кітаптар ашылды. Тағы бір кітап 
ашылды, ол өмір кітабы. Өлген адамдар кітаптарға 
жазылғандары бойынша істері бойынша сотталды. 13 Теңіз 
өзіндегі өлілерді берді, ал өлім мен 
гадес олардағы өлілерді берді. Әрқайсысы өз істері бойынша 
сотталды. 14 Содан кейін өлім мен өлім отқа тасталды. Бұл 
екінші өлім. 15 Өмір кітабында жазылмаған ешкім отқа 
тасталды (Аян 20: 7-8, 11-15). 

Аян кітабында мың жылдық биліктен кейін және екінші өлімнен 
кейін болатын келесі кезең болатындығы көрсетілген : 

1 Енді мен жаңа аспан мен жаңа жерді көрдім, өйткені 
алғашқы аспан мен алғашқы жер жойылды. Бұдан кейін теңіз 
болмады. 2 Содан мен, Джон, қасиетті қаланы, Жаңа 
Иерусалимді, көктен Құдайдан түсіп, күйеуіне әшекейленген 
қалыңдық ретінде дайындалғанын көрдім. 3 Мен көктен қатты 
дауысты естідім: « Міне, Құдайдың киелі шатыры 
адамдармен бірге, сондықтан олар олармен бірге тұрады, ал 
олар оның халқы болады. Құдайдың өзі олармен бірге 
болады және олардың Құдайы болады. 4 Құдай олардың 
көздеріндегі кез-келген жасты сүртеді; бұдан былай өлім, 
қайғы мен жылау болмайды. Енді қайғы-қасірет болмайды, 
өйткені бұрынғы нәрсе өтті. « (Аян 21: 1-4) 

1 Ол маған Құдайдың және Тоқтының тағынан шығатын 
хрусталь тәрізді таза өмір суының өзенін көрсетті. 2 Оның 
көшесінің ортасында және өзеннің екі жағында он екі жеміс 
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беретін, әрқайсысы ай сайын жемісін беретін өмір ағашы 
болды. Ағаштың жапырақтары халықтарды емдеуге арналған 
болатын. 3 Енді бұдан былай ешқандай қарғыс болмайды, бірақ 
онда Құдай мен Тоқтының тағысы болады, және оның 
қызметшілері Оған қызмет етеді. 4 Олар оның бетін көреді, 
және маңдайларында Оның есімі жазылады. 5 Ол жерде түн 
болмайды: оларға шам да, күн сәулесі де керек емес, өйткені 
Құдай Ие оларға жарық береді. Олар мәңгі бақи патшалық 
етеді. (Аян 22: 1-5) 

Мың жылдан кейін болатын бұл билік Құдайдың қызметшілерін 
қамтиды және мәңгілікке жалғасады. Көкте дайындалған Қасиетті 
қала аспаннан кетіп, жерге 
түседі. Бұл «Құдайдың К» потенциалының соңғы 
кезеңінің басталуы .   ЕШҚАШАН ЖӘНЕ ҚАЗІР ЖОҚ! 

Момындар жерді (Матай 5: 5) және бәрін мұра етеді (Аян 21: 
7). Құдайдың жолдары жүзеге асырылатындықтан, жер, оның ішінде 
Қасиетті қала да жақсы болады. Мынаны түсініңіз : 

7 артады Оның үкіметі мен бейбітшілік т мұнда ешқандай соңы 
(: 7 Ишая 9) болады. 

Әлбетте , онда болады болуы өсу  қорытынды кезеңі кейін Құдайдың  
басталды барлық Құдайдың үкіметін бағынуға болады . 

Бұл ең керемет уақыт болады: 

9 Бірақ жазылғандай: « Көз көрмеген, құлақ аспаған, адамның 
жүрегіне Құдай Өзін сүйетіндерге дайындаған нәрселер 
емес. « 10 Бірақ Құдай киелі рухы арқылы бізге оларды 
анықтады ( : 9-10 Қорынттықтарға 1-хат 2 ). 

Бұл махаббат, қуаныш және мәңгі жайлылық кезеңі. Бұл 
фантастикалық уақыт болады! Құдай Патшалығы керемет мәңгілікке 
жетеді. Сіз оған қатысқыңыз келмей ме? 

5. Жаңа Өсиеттен тыс көздер Құдай Патшалығы 
туралы оқыған 
Мәсіхтің алғашқы профессорлары Құдайдың Патшалығы туралы Ізгі 
хабарды уағыздау керек деп ойлады ма? 
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Иә. 
Жыл бұрын жылы профессор Дәріс Эрман Солтүстік Каролина 
университетінің , ол бірнеше рет , және дұрыс, деп атап өтті ең 
бүгіндегі мәсіхшілер уағыздайтын айырмашылығы, Иса мен Оның 
ерте ізбасарлары бүкілодақтық Құдай 
Патшалығын. Доктор Эрманның христиан діні туралы жалпы 
түсінігі Жалғасқан Құдайдың шіркеуі туралы түсінігінен айтарлықтай 
ерекшеленеді , бірақ біз Патшалық туралы Інжіл - Иса пайғамбардың 
өзі жариялаған және оның ізбасарлары сенген . Бүгінгі таңдағы 
көптеген мәсіхшілер мұны түсінбейтіндігімен келісеміз. 

Жаңа өсиеттен кейінгі ең көне сақталған жазба және уағыз 
 Құдайдың  қандай маңызды бөлігі болды деп атайтын « көне толық 
тірі қалды уағыз » (Холмс МВт көне христиан уағызды остолдық 
Әкелер:. Грек мәтіндері және ағылшын Аудармалар, 2-ші Бейкер 
Кітаптар, Гран. Рапидтер, 2004 , 102-бет ). Бұл ежелгі христиан 
уағызында бұл туралы мынадай тұжырымдар бар : 

5: 5 Сонымен, бауырластар, сіздер білесіздер, біздің тәндік 
әлемде болуымыз шамалы және уақытша, бірақ Мәсіхтің 
уәдесі үлкен әрі керемет: келе жатқан патшалықта тыныштық 
пен мәңгі өмір сүру. 

Жоғарыда айтылған мәлімет патшалық қазір емес, бірақ мәңгілік 
болатынын көрсетеді. Сонымен қатар, ежелгі уағызда: 

6: 9 Егер тіпті осындай әділ адамдар өз істерінің арқасында 
балаларын құтқара алмаса, шомылдыру рәсімін таза және 
кіршіксіз етіп өткізбесек, Құдай Патшалығына кіруге бізде не 
бар? Егер бізде қасиетті де әділ істер табылмаса, кім біздің 
қорғаушымыз болады? 9: 6 Сондықтан бәріміз Құдай 
Патшалығына кіру үшін бір-бірімізді сүюге рұқсат етейік. 11: 

7 Сондықтан, егер Құдайдың алдында дұрыс нәрсені білетін 
болсақ, оның Патшалығына кіріп, « құлақ естімеген, көз 
көрмейтін және адамның жүрегі елестетпейтін уәделерді 
аламыз » . » 

12: 1 Сондықтан сағат сайын Құдай Патшалығын 
сүйіспеншілікпен және әділдікпен күте тұрайық, өйткені 
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Құдайдың келетін күні бізге белгісіз. 12: 6 Ол былай дейді : Менің 
Әкемнің Патшалығы келеді. 

Жоғарыда келтірілген тұжырымдар сүйіспеншілікті дұрыс өмір сүру 
арқылы қажет екенін, біз әлі күнге дейін Құдайдың Кротегиясына 
кірмегенімізді және Құдайдың пайда болғаннан кейін - Иса қайта 
оралғаннан кейін болатындығын көрсетеді. Бұл - мен Әкенің 
Патшалығымын және оның Патшалығы жай Иса емес. 

Ол отыр ашытпайды көне Шамасы христиан уағыз деп Құдай аман 
мүмкіндік берді, сол  үйретеді Жаңа Құдайдың үйретеді 
және Жалғасқан Құдай шіркеуі қазір үйретеді (ол болуы мүмкін, бұл 
мүмкін болып табылады нақты түскен бойынша G НҚ , бірақ грек 
менің шектеулі білім Қатты жасауға менің мүмкіндігін шектейді ) 
декларация . 

Екінші ғасыр шіркеуінің басшылары және Патшалықтың Інжілі 
Ол ерте 2 кету керек ші деп ғасырдың , бір тыңдаушы Жохан және 
досы Поликарпа және арқылы қасиетті болып 
саналады католиктер , үйреткен мыңжылдық патшалық. Евсевий Пап
ианың айтқанын жазған : 

... өлгендер қайта тірілгеннен кейін, мыңжылдықтар болады, 
бұл кезде Мәсіхтің жеке патшалығы орнағанда . (Папиадан 
үзінділер, VI. Сондай-ақ, Евсевий, Шіркеу тарихы, 3-кітап, 
XXXIX, 12 қараңыз) 

Папиас бұл үлкен молшылық болатын уақыт деп үйретті : 

Осылайша, [ол] бидай дәні он өнім береді деп айтты 

мың құлақ, әр құлақтың он мың дәні болады, ал әрбір дәнде 
он фунт таза, таза, ұсақ ұн болады; алма, тұқым мен шөп ұқсас 
мөлшерде өндірілетінін; содан кейін барлық жер бетіндегі 
жемістермен қоректенетін барлық жануарлар бейбіт және 
үйлесімді болып, адамға толықтай бағынады. « [Бұған 
куәліктерді Папиас, ежелгі адам, Джонның тыңдаушысы және 
Поликарптың досы, өзінің төртінші кітабында жазған; оның 
бес кітабын құрастырған ...] (Папиастың үзінділері, IV) 

Жаңа Қорынттықтарға жазған кейінгі хатта былай делінген: 
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42: 1-3 Елшілер Ізгі хабарды біз үшін Иеміз Иса Мәсіхтен 
алды; Иса Мәсіх Құдайдан жіберілген. Сондықтан Мәсіх 
Құдайдан, елшілер Мәсіхтен. Сондықтан екеуі де белгіленген 
тәртіппен Құдайдың қалауымен келді. Сондықтан айып 
тағылып, Иеміз Иса Мәсіхтің қайта тірілуі арқылы толық 
сенімге ие болып, Киелі Рухтың толық сенімділігімен 
Құдайдың сөзімен расталды . 

Смирна поликарпі - алғашқы елшілердің соңғысы болған Джонның 
шәкірті болған ертедегі христиан жетекшісі . Поликарп б. 120-135 AD 
үйреткен : 

Кедейлер және әділдік үшін қудаланғандар бақытты, өйткені 
олар Құдай Патшалығы . (Поликарп. Филипптерге арналған 
хат, II тарау. Ант- Никендік аталардан. 1 том , Александр 
Робертс пен Джеймс Дон альдсон өңдеген . Американдық 
басылым, 1885) 

Бұл, содан кейін, біле « Құдай, мазақ емес, » олар, өйткені, 
әлемде болып қалауларына кесіп керек деп жақсы үшін ... біз 
Оның өсиетін пен ұлылыққа лайық жүре тиіс « әрбір 
ашқарақтық  қарсы рух; ' Және ' азғындық жасамайтындар, 
жезөкшелер немесе адамдармен бірге қиянат жасайтын 
адамдар Құдай Патшалығын мұра етпейді ' , сонымен қатар 
үйлесімсіз әрі ұнамсыз істер жасайтындар да 
болмайды . (сол жерде , V тарау) 

Ол бізге Өзі бұйырғандай, бізді Інжілді уағыздаған елшілер 
және Иеміздің келуін алдын-ала уағыздаған пайғамбарлар 
сияқты, оған қорқынышпен және құрметпен қызмет 
етейік . (осы жерде, VI тарау) 

Жаңа өсиеттегі басқа адамдар сияқты , 
Поликарп Құдайдың  капиталын бұзатын әмірлер емес, әділ 
адамдар мұра алады деп үйреткен. 

Сонымен қатар, мынаны Поликарп оқыған деп мәлімдеді: 

Келесі демалыс күні ол былай деді: Құдайдың сүйікті 
балалары, менің өсиетімді тыңдаңдар. Епископтар болған 
кезде мен сіздерге ескерттім, енді 
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қайтадан барлығыңызды Иеміздің жолымен әдемі әрі 
лайықты жүруге шақырамын ... Сақ болыңыздар , тағы дайын 
болыңыздар , жаңа өсиет сіздің жүректеріңізді 
ауыртпасын! бір-біріне деген сүйіспеншілік туралы, оның 
келуі кенеттен найзағай ретінде көрінеді, оттың ұлы үкімі, 
мәңгілік өмір, оның өлмес патшалығы. Құдайдан тәлім алған 
нәрсенің бәрін білесіздер, Жазбаларды зерттеген кезде, 
өсиеттер сізде өзгеріссіз қалуы үшін жүректеріңізге Киелі 
Рухтың қаламымен ойып салыңыз '. (Поликарптың өмірі, 24-
тарау. Жеңіл аяқ, Апостолдық әкелер, 3 том, 1889, 488-506 
бет) 

Сард туралы болды, шіркеу Құдайдың көшбасшысы , с. 170 ж., 
Оқытылған: 

Шынында да, Інжілде жазылған заң - ескіде жаңа, Сион мен 
Иерусалимнен бірге шыққан; рақыммен берілген өсиет, 
дайын өнімнің түрі, Ұлындағы қой, адамдағы қой және 
Құдайдағы адам ... 

Бірақ Інжіл заң мен оның түсіндірмесі болды 

орындалуы керек, ал шіркеу шындықтың қоймасына айналды 
... 

Бұл бізді құлдықтан азаттыққа, қараңғылықтан жарыққа, 
өлімнен өмірге, зұлымдықтан мәңгілік патшалыққа жеткізген 
адам . ( уағыз. Туралы Құтқарылу мейрамынан тармақтар 
7,40. Бастап 68. Аударма Kerux : Онлайн теология 
журналы . http: //www.kerux .com / құжаттар / 
KeruxV4N1A1.asp) 

Осылайша, Құдай Корольдігі онда белгілі мәңгілік нәрсе емес, жай 
ғана ағымдағы христиан немесе католик шіркеуі және 
енгізілген Құдайдың заңын. 

Екінші ғасырдың екінші жартысының жазуы адамдарды патшалыққа 
жүгінуге шақырады: 

Сондықтан ешкім бұдан былай бір-бірін бөліп , артқа қарауға 
жол бермей , Құдай Патшалығы туралы Інжілге ықыласпен қа
райық . (Роман Клемент. Тану, X кітап, XLV тарау. Ант-Нене 
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аталарынан алынған, 8-том. Александр Робертс пен Джеймс 
До нальдсон өңдеген. Американдық басылым, 1886 ) 

Ол айқын болды, ал Сонымен қатар,  шынайы шіркеу бірі жазылған 
емес, атты ортасында екінші ғасырдың жазу бағушысы  & арқылы 
аударма Дональдсонның өрнек пайдаланады « Құдай 
патшалығын » он төрт рет. 

Шынайы христиандар , тіпті тек Мәсіхті ғана мойындайтындар, екінші 
ғасырда Құдайдың Кургиясы туралы бір нәрсе білді . 

Тіпті католиктік және шығыс православиелік қасиетті Иренаус қайта 
тірілгеннен кейін , Христиандар Құдайдың К истирогасына кіретінін 
түсінді. Оның не жазғанына назар аударыңыз, б. 180 жыл : 

Себебі сенгендердің жағдайы осындай, өйткені оларда 
шомылдыру рәсімінен өткен Киелі Рух үнемі сақталады, ал 
егер ол шындықпен, киелілікпен, әділдікпен және 
шыдамдылықпен жүрсе, оны қабылдап алатын адам оны 
сақтайды. Өйткені бұл жан сенушілерде қайта тіріледі, денені 
қайта жандандырады, сонымен бірге Киелі Рухтың күшімен 
қайта тіріліп, Құдай Патшалығына кіреді . (Иренаус, Сент-
Люсия СО, 1920). 

Антиохия теофилі үйреткен: 

Мен оның жақсылығын еске аламын; егер мен оны 
«К истрикасы» деп атайтын болсам, мен оның даңқын ғана 
айтамын ... Егер ол оны басынан бастап өлмес етіп жасаса, 
онда оны Құдайға айналдырар еді. ... Ол оны өлмейтін де, өлі 
де жасамады, бірақ жоғарыда айтқанымыздай, екеуіне де 
қабілетті; Құдайдың өсиетін орындай отырып, өлмейтін 
нәрселерге бейім болса, ол өлімнен сауап алып, Құдайға 
айналуы керек . (Теофил, Автоликке, 1: 3, 2:27) 

Үшінші ғасырдың басында католик әулиесі Гипполит былай деп 
жазды: 

Аспан Патшалығын аласыз, сіз осы өмірде жүргеніңізде, Аспан 
Патшасын білесіз. Сіз құдайға серік болып, Мәсіхпен мұрагер 
боласыз, енді құмарлықтар мен құмарлықтардың 
құлдығынан аулақ боласыз және ешқашан аурудан ада 
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болмайсыз. Сіз Құдай болдыңыз : адам болып жүрген 
кезіңізде қандай азап шеккен болсаңыз да, ол бұны сізге 
берді, өйткені сіз өлген көгершін едіңіз , бірақ Құдайдың 
бергеніне қайшы келсе де, бұл Құдай сізге беруді уәде етті, 
өйткені сіз Құдайға бағышталып, өлмес өмірге 
келді . ( Ипполит. Барлық ерестерді жоққа шығару , Х 
кітабы, 30 тарау ) 

Адамдардың мақсаты - келе жатқан Құдай Патшалығында танылу. 

Екінші және үшінші ғасырлардағы проблемалар 
Екінші ғасырда кеңінен қабылданғанына 
қарамастан, Марсион атты заңға қарсы жолдан 
шыққан жетекші көтерілді . Маркиона заңға қарсы 
үйреткен Құдайдың , Т ол діни демалыс күні, мен 
мағынадағы  Құдайдың . Оны Поликарп және басқалар 
айыптағанмен, ол Рим шіркеуімен біраз уақыт байланыста болған 
және оған әсер еткен сияқты . 

Екінші және үшінші ғасырларда аллегористтер Александрияда 
(Египетте) орда құра бастады .  келе жатқан патшалық туралы ілімге 
қарсы шықты. Кейбір заңгерлер туралы есепке назар аударыңыз : 

Дионисий Александрияда асыл және ауқатты пұтқа табынушы 
отбасында дүниеге келген және олардың философиясында 
білім алған. Ол пұтқа табынушылық мектептерден кетіп, 
Александрияның катетикалық мектебін басқарған Оригеннің 
шәкірті болды ...  

Клемент, Ориген және Гностика мектебі қасиетті оркестрдің 
ілімдерін өздерінің фантастикалық және аллегориялық 
түсіндірмелері арқылы бүлдірді ... олар 
өздеріне « аллегористер » деген атауға ие болды . « Непос 
аллегористермен ашық түрде күресіп, жер бетінде Мәсіхтің 
патшалығы болады деп сендірді ...  

Дионисий Непостың ізбасарларымен дауласқан және оның 
есебінде ... «қазір мұндай жағдай Құдай Патшалығында 
бар. « Бұл шіркеулердің қазіргі жағдайындағы Құдай 
Патшалығы туралы алғашқы ескерту ... 
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Непос аспан патшалығы аллегориялық емес екенін, бірақ 
мәңгілік өмірге қайта тірілу кезінде Иеміздің тура келе жатқан 
патшалығы екенін көрсетіп, олардың қателіктеріне тойтарыс 
берді ... 

Патшалық идеясы қазіргі жағдайда келеді және Мысырдағы 
аллегористердің гностикалық мектебінде, б.з.д. 200-250 
жылдары, империяның епископтары тақтың иелері ретінде 
қарастырыла бастайды. … 

Клемент Құдай Патшалығы туралы идеяны Құдай туралы 
шынайы ақыл-ойдың жағдайы ретінде ойлады. Ориген мұны 
рухани Жазба жазбаларында жазылған . (Уорд, Генри Дана. 
Патшалық туралы Інжіл: бұл әлем емес, бұл әлем емес; бірақ 
көктегі елге келу, өлілерден қайта тірілу және барлық 
нәрсенің қалпына келуі. Класстон 
жариялаған, Ремсен және Хаффелфингер , 1870 , 124-125 
беттер)  

Осылайша, епископ Непос 
Құдай Патшалығы туралы Інжілді үйретіп жатқанда , аллегористер 
жалған, аз мағыналы , 
оны түсінуге тырысты. Иераполистің епископ Аполлинарисі де сол 
уақытта аллегористердің қателіктерімен күресуге тырысты. Құдай 
шіркеуінде шынымен де болған адамдар бүкіл тарих бойы Құдай 
Патшалығы туралы шындықты жақтады. 

Армстронг Герберт Патшалық туралы Ізгі хабарды үйретті 
Жылы 20- ші ғасырдың, соңында Герберт Армстронг былай деп жазды: 

Өйткені олар Мәсіхтің Інжілін қабылдамады . . . , әлем өз 
орнына басқа нәрсені жоюға мәжбүр 
болды. Олар контрафакт ойлап табуы керек еді ! Сонымен, 
біз Құдай Патшалығы туралы жай ғана жайсыздық - адамның 
жүрегіндегі жағымды сезім - оны эфирлік, шындыққа 
жатпайтын ЕШҚАНДАЙ деп айтқанын 
естідік. Басқалары « Шіркеу » - бұл патшалық туралы 
бұрмаланған . . . Мәсіхтен 600 жыл бұрын өмір сүрген Даниел 
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пайғамбар Құдай Патшалығы - нағыз патшалық - үкіметтің 
билік ететінін білген 

жер бетіндегі тура халық . . . 

Мұнда . . . Құдай ҚҰДАЙ ПАТШАЛЫҒЫ деген не екенін 
түсіндіреді: « және осы патшалардың заманында ... » - бұл 
жерде он саусақ, темір мен сынғыш саздың бөлігі туралы 
айтылады. Бұл пайғамбарлықты Даниел 7 және Аян 13 және 
17-мен байланыстыра отырып, қазір қалыптасып жатқан 
Еуропаның жаңа Біріккен Мемлекеттері туралы 
айтады . . . сіздің көз алдыңызда! Аян 17: 12-де ескі Рим 
империясын қайта тірілтетін (Аян 17: 8) он патшалардың 
немесе патшалардың одағы болатындығы нақты жазылған . . . 

Мәсіх келгенде, ол бүкіл Патшалықтың Патшасы ретінде 
келеді (Аян 19: 11-16); және оның ПАДЫШАСЫ - 
ҚҰДАЙ ПАТШАЛЫҒЫ - Даниел Даниел, бұл әлемдегі барлық 
патшалықтарды жеңу. Аян 11: 15-те мұны былай 
делінген: ” Осы дүниенің патшалары - біздің Иеміз бен Оның 
Мәсіхінің Патшалығы болды , және ол мәңгіге билік 
етеді ” ! Бұл - ҚҰДАЙ ПАТШАЛЫҒЫ. Бұл қазіргі үкіметтердің 
соңы - иә, тіпті Америка Құрама Штаттары мен Британия 
халықтары. Содан кейін олар Иеміз Иса Мәсіхтің, содан кейін 
бүкіл жер бетіндегі патшалардың Патшалары - үкіметтерге 
айналады. Бұл ҚҰДАЙ ПАТШАЛЫҒЫ үкіметтік билік екенін 
толықтай растайды. Халдей империясы патшалық етсе де, 
Рим империясы патшалық етсе де, ҚҰДАЙ ПАТШАЛЫҒЫ - бұл 
үкімет. Бұл әлем халықтарының Үкіметін өз мойнына алу. Иса 
Мәсіх патша болу үшін дүниеге келді - БІЛІМ! . . . 

1900 жылдан астам уақыт бұрын Қасиетті жердің таулары мен 
аңғарлары мен Иерусалим көшелерімен жүріп өткен Иса 
Мәсіх қайтадан келеді. Ол тағы келеді деді. Айқышқа 
шегеленгеннен кейін, Құдай оны үш күн және үш түннен кейін 
тірілтті (Мат. 12:40; Елшілердің істері 2:32; І Қор. 15: 3-4). Ол 
Құдай тағына көтерілді. Әлем Үкіметінің штаб-пәтері 
(Елшілердің істері 1: 9-11; Евр. 1: 3; 8: 1; 10:12; Аян 3:21). 

Ол бұл астарлы әңгіменің « ақсүйегі » 
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Құдай - « алыс ел » - барлық ұлттардың патшаларының 
Патшасы болып тағайындалу, содан кейін жер бетіне оралу 
(Лұқа 19: 12-27). 

Тағы да, ол дейін көктегі « барлық заттарды 
реституция » (: 19-21 істері 3). Қайта қалпына келтіру 
дегеніміз - бұрынғы күйге немесе жағдайға қалпына келу. Бұл 
жағдайда Құдайдың жердегі үкіметі қалпына келеді, демек, 
әлемдегі тыныштық пен утопиялық жағдай қалпына келеді. 

Қазіргі әлемдегі шиеленістер, шиеленіскен соғыстар мен 
қақтығыстар дүниежүзілік қиыншылыққа ұласады, егер Құдай 
араласпаса, ешбір адам тірі қалмайды (Мат. 
24:22). Кешіктіріп, бүкіл ғаламшарды жойып жіберген кезде, 
Иса Мәсіх қайтып келеді. Бұл жолы ол құдай ретінде 
келеді. Ол бүкіл әлемді басқаратын Жаратушының барлық 
күші мен даңқымен келеді. Ол ” патшалардың Патшасы және 
мырзалардың Иесі ” ретінде келеді (Аян 19:16), әлемнің супер 
үкіметін орнатып, барлық халықтарды ” темір 
таяқпен басқарады ”. » (Аян 19:15; 12: 5) . . . 

Мәсіхке қош келдіңіз бе? 

Бірақ адамзат қуанышпен айқайлап, оны ашулы күйзеліспен 
және құлшыныспен қарсы алады - дәстүрлі христиандық 
шіркеулермен ауыра ма? 

Олар болмайды! Олар сенеді, өйткені Шайтанның жалған 
қызметшілері (2-хат Кор. 11: 13-15) оларды Антихрист деп 
сендірді. Оның келуіне шіркеулер мен халықтар ашуланады 
(Аян 11:15 және 11: 18), ал әскери күштер оны жою үшін 
онымен күресуге тырысады (Аян 17:14)! 

Халықтар келе жатқан ІІІ Дүниежүзілік соғыстың климаттық 
шайқасына, Иерусалимдегі шайқасқа қатысады (Зәк. 14: 1-2), 
содан кейін Мәсіх қайтып оралады. Табиғаттан тыс билік ол 
болады « осы халықтарға қарсы күрес » (3-тармақ) оған қарсы 
екенін күрес. Ол оларды толығымен жеңеді (Аян 17:14)! « Сол 
күні оның аяғы Зәйтүн тауында болады » , Иерусалимнен 
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шығысқа өте аз қашықтықта (Зәк. 14: 4). (Армстронг. Ғасырлар 
құпиясы, 1984) 

Киелі кітапта Иса қайтып, жеңіске жететіні айтылған, бірақ көптеген 
адамдар Оған қарсы күреседі (Аян 19:19). М кез келген (негізделген 
талап етеді  деп Киелі кітаптағы пайғамбарлықтардың түсіну, бірақ 
ішінара, өйткені жалған пайғамбарлар мен 
мистикалық) қайтару Иса соңғы Антихрист ! 

Келесі мен Герберт Армстронгтан : 

Шынайы дін - Құдайдың ақиқаты Киелі Рухтың берген 
Құдайға деген сүйіспеншілігімен қуатталады ... Құдай мен Иса 
Мәсіхті білуге, ШЫНДЫҚ білуге - және Құдайдың 
сүйіспеншілікке толы махаббатының жылулығына ҚУАНЫШ! 

Құдайдың шынайы шіркеуінің ілімі ғана болып 
табылады « әрбір сөзімен өмір сүру » Қасиетті Киелі кітапты ... 

Ер адамдар « алу » жолынан « беру » тәсіліне - Құдайдың 
махаббат жолына бет бұруы керек. 

Енді жаңа өркениет жерді басып алады! (сол жерде) 

ЖАҢА АЗАМАТ - бұл Құдай Патшалығы. Жаңа өркениеттің келуі және 
сүйіспеншілікке негізделгендігі туралы жариялау - Иса мен оның 
шәкірттері үйреткен патшалық туралы шынайы Інжілдің маңызды 
бөлігі .  біз бұл нәрсе Жалғасқан Құдай шіркеуі уағыздауға . 

Герберт Армстронг, Иса сол адамзат қоғамын тәлім екенін түсіндім , 
ол мойынсұну қалайды деп есептейді, тіпті бас тартты « Жол 
беріңіз » өмір, махаббат жолын. Ешкім дерлік дұрыс аңыз ұстап, 
меніңше  Иса оқытушылық болды қандай артықшылығын. 

Иса арқылы құтқарылу - Інжілдің бөлігі 

Енді кейбір Иса туралы осы күнге дейін, бәлкім, ғажайып оқып бар 
кім « құтқару өлім мен рөлі. Ия, бұл Жаңа өсиет пен Герберт 
Армстронг екеуі де жазған Інжілдің бөлігі. 

Жаңа өсиет Евангелие көрсетеді қамтиды Иса арқылы құтқару : 
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16 Мен Мәсіхтің Інжілінен ұялмаймын, өйткені бұл Құдайға 
сенетін барлық адамдар үшін, алдымен яһуди үшін де, грек 
үшін де құтқаратын күш (Римдіктерге 1:16). 

4 Сонда бытырап кеткендер барлық жерде уағыздай бастады 

сөз. 5 Філіп Самария қаласына барып, оларға Мәсіх туралы 
уағыздады. ... 12 Бірақ олар Құдай Патшалығы мен Иса Мәсіх 
туралы уағыздап жүрген Филипке сенгенде, ерлер де, 
әйелдер де шомылдыру рәсімінен өтті. … 25 Олар куәлік етіп, 
Иеміздің Ізгі хабарын уағыздағаннан кейін, 
самариялықтардың көптеген ауылдарында Ізгі хабарды 
таратып, Иерусалимге оралды. 26 Енді Филипке Иеміздің 
періштесі келді ... 40 Филип Азоттан табылды . Иса аралап 
жүріп, Кесарияға жеткенше барлық қалаларда уағыз 
айтты . (Елшілердің істері 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 Иса оларға және қайта тірілу туралы уағыздады . (Елшілердің 
істері 17:18) 

30 Содан кейін Пауыл екі жыл бойы өзінің жалдамалы үйінде 
тұрып, өзіне келгендердің бәрін қабылдады. 31 Құдай 
Патшалығы туралы уағыздап, Иеміз Иса Мәсіхке қатысты 
нәрселерді оған ешкім тыйым салмай, тиянақты 
түрде тәлім берді . (Елшілердің істері 28: 30-31) 

Уағыздау кезінде Иса мен Патшалықтың болғанына назар 
аударыңыз . Өкінішке орай, тиісті 
түсіну Құдай Патшалығы туралы Інжіл аруы болуға 
ұмтылады қозғалады ілімдері грек-рим шіркеулер . 

Шындығында, бізге сол патшалықтың бөлігі болуға көмектесу үшін 
Құдай адамдарды соншалықты жақсы көрді, сондықтан ол Исаны біз 
үшін өлуге жіберді (Жохан 3: 16-17) және бізді Өзінің рақымымен 
құтқарды (Ефестіктерге 2: 8) . Бұл ізгі хабардың бөлігі (Елшілердің 
істері 20:24). 

Корольдігінің Інжілі қандай Дүниежүзілік қажет, бірақ ... 
Тыныштық үшін жұмыс істеу (Матай 5: 9) және жақсылық жасау - 
бұл құнды мақсаттар (Ғалаттықтарға 6:10).  көптеген әлемдік діни 
лидерлер, соның ішінде, , деп санайды ол бұршақ әкеледі 



 

45 
 

халықаралық адам ынтымақтастық болады  және өркендеу 
емес,  Құдайдың . Уақытша жетістіктерге қол жеткізсе де , олар тек 
жетістікке жетіп қана қоймайды, олардың кейбір күш-жігерлері 
сайып келгенде Жер планетасын алып келеді, егер Иса өзінің 
Патшалығын орнатуға оралмаса, өмірді тұрақсыз етеді. Жерді 
Құдайсыз орнататын адамдар - бұл жалған және жалған Інжіл (Забур 
127: 1) .   

Әлемнің көптеген 21 жаңа әлемдік тәртіппен қоюға жартылай діни 
Бабыл халықаралық жоспарын бірге қоюға 
тырысады ші ғасырда. Бұл Жалғасқан Құдайдың шіркеуі өзінің 
құрылған сәтінен бастап қарсылық білдіріп келеді және бұдан әрі де 
бас тартуды жоспарлап отыр. Шайтан Хауа ананы Ізгі хабарының 
нұсқасын 6000 жыл бұрын түсіруге итермелегендіктен (Жаратылыс 
3), көптеген адамдар Құдайдан гөрі оларды және дүниені жақсарта 
алатынды жақсы біледі деп сенеді. 

Библияға сәйкес, бұл Еуропадағы әскери жетекшінің ( Солтүстік 
патшасы деп аталады, Аян 13: 1-10 деп аталады) діни жетекшімен 
(жалған пайғамбар деп те аталады, сондай-ақ соңғы Дажжал мен екі 
мүйізді Аян 13: 11-17) жеті төбеден (Аян 17: 9,18 ) дүниежүзілік 
тәртіпті « Вавилондыққа » әкелу үшін. Адамзат Мәсіхтің қайтару мен 
оның Патшалығы құру қажет болғанымен, әлемнің көптеген 21 осы 
хабарға назар аудару емес, Санкт- ғасырда - олар Шайтанның жалған 
Евангелия түрлі нұсқаларын сену жалғастырады. Бірақ әлем куә 
болады. 

Еске салайық, Иса былай деген: 

14 Патшалық туралы бұл Ізгі хабар барлық халықтарға куәлік 
ретінде бүкіл әлемге уағыздалатын болады, содан кейін бұл 
заманның ақыры келеді. (Матай 24:14) 

Патшалық туралы Ізгі хабардың куәгер ретінде әлемге жететініне, 
содан кейін ақырзаман болатынына назар аударыңыз. 

Бұған бірнеше себептер бар. 

Бірі, Құдай Ұлы азаптың басталуына дейін әлемді нағыз Ізгі хабарды 
естігенін қалайды (ол Матай 24: 21-де 
басталады). Осылайша, Інжілдің хабары куәгер және ескерту болып 
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табылады (Езекиел 3; Амос 3: 7). Бұл Иса қайтып келгенге дейін басқа 
ұлт өкілдерінің көбірек өзгеруіне әкеледі (Римдіктерге 
11:25) және Иса қайтып келгенге дейін басқа ұлттан 
шыққан адамдарға (Рим. Хат 9:27) жеткілікті. 

Тағы біреуі - бұл хабардың мәні өсіп келе 
жатқан аңның , Солтүстік биліктің патшасы , жалған пайғамбармен 
бірге соңғы антихристтің көзқарастарына қайшы келеді . Олар 
негізінен бейбітшілікті адамзаттың күшімен уәде етеді, бірақ бұл 
оның соңы (Матай 24:14) мен жойылуға әкеледі (Салониқалықтарға 
1-хат 5: 3). 

Себебі белгілері мен байланысты жатып кереметі оларға 
(Салониқалықтарға 2-хат 2: 9), ең әлемнің Чо болады : орнына 
Евангелие хабарламаның өтірік (9-12 2 Салониқалықтарға 2) 
сену. Римдік католиктер , шығыс православие , лютерандар және 
басқалар Құдайдың мыңжылдық К конгресін дұрыс айыптамағаны 
үшін , көп адамдар Құдайдың  Енургиясының мыңжылдық Інжіліндегі 
хабарлама Антихристпен байланысты жалған Інжіл деп жалған 
мәлімдейді. . 

Филадельфиялық адал мәсіхші (Аян 3: 7-13) Патшалықтың 
мыңжылдық Ізгі хабарын жариялап, әлемге кейбір әлем 
басшыларының (соның ішінде аңдар мен жалған пайғамбар) не 
болатынын айтып береді. 

Олар әлем осы хабарлама айтып қолдайтын болады, Солтүстік 
Королі қуаты, бірге жалған пайғамбар, соңғы Антихрист , сайып 
келгенде, (олардың одақтастары кейбір бірге) жояды АҚШ және 
Ұлыбритания англо-халықтарды Канада, Австралия және Жаңа 
Зеландия (Даниял 11:39) және олар көп ұзамай араб / ислам 
конфедерациясын жояды (Даниел 11: 40-43), жындардың құралы 
ретінде қызмет етеді (Аян 16: 13-14) және қайтып келгенде Иса 
Мәсіхпен шайқасады (Аян 16:14; 19: 19-20). Адал 
Филадельфиялықтар (Аян 3: 7-13) мыңжылдық патшалық жақында 
келеді деп жариялайды. Бұл бұқаралық ақпарат құралдарында көп 
ақпарат беріп, Матай 24: 14-тің орындалуына ықпал етуі 
мүмкін. Біз Жалғасқан Құдайдың шіркеуі кезінде әдебиеттерді 
(бірнеше тілде) дайындаймыз, веб-сайттарға қосып, «қысқа 



 

47 
 

жұмысқа» дайындалу үшін басқа қадамдар жасаймыз (Римдіктерге 
9:28), бұл Құдайдың Матай 24: 14-ті анықтайтынына әкеледі. 
ақырзаман куәгері ретінде жеткілікті түрде қамтамасыз етілді. 

ол әлемдік көшбасшыларды жариялап «жалған Евангелие» (ең 
алдымен, кейбір «жаңа» Еуро жоғарғы көшбасшысы түрі бар беделі 
бірге тұрм Понтифика болады талап католик нысанын ) емес, сол 
сияқты - олар әлемдік қандай, олар білуге келеді емес, ( Ишая 10: 5-
7). Олар және / немесе олардың жақтастары сонымен бірге адал 
филадельфиялықтар келе жатқан антихристтің экстремистік ілімін 
( милленарнизмді ) қолдайды деп жалған айтады . Олар және / 
немесе олардың ізбасарлары Филадельфияға адал 
және Жалғасқан Құдайдың шіркеуі үшін қандай айыптаулар болса 
да, қудалауды бастайды (Даниял 11: 29-35 ; Аян 12: 13-15). Бұл 
сондай-ақ соңына әкеледі - (:; Даниял 11:39 бұр Матай 24 Матай 
24:21 зор алапаттың бастау 14- Дэниел 11:31; 15), сондай-ақ адал 
Филадельфия қорғау уақыты Христиандар (Аян 3:10; 12: 14-16). 

Аң мен жалған пайғамбар күш қолдануды, экономикалық 
бопсалауды, белгілерді, жалған кереметтерді, кісі өлтіруді және 
басқа да қысымдарды (Аян 13: 10-17; 16:14; Даниял 7:25; 
Салониқалықтарға 2: 9-10) бақылауға алуға тырысады. . Христиандар 
сұрайды: 

10 ” Уа, Ием, қасиетті және шынайы, жер бетінде өмір 
сүретіндер үшін қанымызды соттап, кек алмайынша, қашанғы 
жүресің? « ( Аян 6:10 ) 

Ғасырлар бойы Құдай халқы: « Иса қайтып келгенге дейін қанша 
уақыт болады? » 

Күнді де, сағатты, білмеймін, ал, біз Иса қайтып күтеді (және Құдай 
мыңдаған Корольдігі белгіленген ) 21 -ші ғасырдың көптеген 
тармақтардың (мысалы, Матай 24 негізделген: 4-34; Забур 90: 4; 
Ошия 6: 2; Лұқа 21: 7 -36 ; Еврейлерге 1: 1-2; 4: 4,11; Петірдің 2-хаты 3: 
3-8; 1 Салониқалықтарға 5: 4), қазір кейбір бөліктері орындалуда .  

Иса болса араласуға емес, әлемдік ауырып барлық өмірін құртты 
қойды: 
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21 Ол кезде әлем басталғалы бері осы уақытқа дейін болмаған 
және ешқашан болмайды да болатын үлкен алапат 
болады. 22 Егер сол күндер қысқартылмаса, ешбір жан аман 
қалмас еді. бірақ таңдалған адамдар үшін бұл күндер 
қысқарады. (Матай 24: 21-22) 

29 Сол күндердегі азаптан кейін бірден күн қараңғыланып, ай 
өз жарығын бермейді; жұлдыздар көктен түсіп, аспан күштері 
шайқалады. 30 Сонда Адам Ұлының белгісі көкте пайда 
болады, содан кейін жердегі барлық рулар қайғырып, Адам 
Ұлының көктегі бұлттармен күш-қуат пен ұлы салтанатпен 
келе жатқанын көреді. 31 Сонда Ол періштелерін қатты 
кернейлі дауыстап жібереді. Олар Оның таңдаулыларын 
аспанның бір шетінен екінші шетіне дейін төрт желден 
жинайды. (Матай 24: 29-31) 

Құдайдың  - бұл әлемге қажет. 

Патшалықтың елшілері 
Патшалықта сіздің рөліңіз қандай? 

Дәл қазір, егер сіз нақты христиан, сіз болуы елшісі бұл үшін. Елші 
Пауыл не жазғанына назар аударыңыз: 

20 Сонымен , біз Мәсіхтің елшілеріміз, өйткені Құдай біз арқылы 
өтініп отыр: Мәсіхтің атынан сізден өтінеміз, Құдаймен 
татуласыңыз. (Қорынттықтарға 2-хат 5:20) 

14 Сондықтан шындықпен беліңді байлап, әділдіктің кеудесін 
киіп , 15 тыныштық туралы Ізгі хабарды дайындап, аяқтарыңды 
кигіз. 16 ең бастысы, иман қалқанын алып, зұлымның оттай 
жебелерін өшіре аласың. 17 Құдайдың сөзі болып табылатын 
құтқару дулығасын және Рухтың семсерін алыңыз. 18 Рухта 
әрдайым сиыну мен жалбарыну арқылы дұға етіп, 
барлық қасиеттілер үшін барлық табандылықпен 
және жалбарынулармен мұқият болыңдар - 19 және мен үшін, 
сөзімді айту үшін сөзімді жеткізіп, батыл түрде жариялауым 
керек. Інжіл құпия, 20 Мен тізбектерінің елшісі, ол 
үшін; осылайша мен батыл сөйлей аламын, сөйлеуім 
керек. (Ефестіктерге 6: 14-20) 
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Елші деген не? Мерриам-Вебстер келесі анықтамаға ие: 

1 : ресми елші; әсіресе : шет мемлекеттің немесе егемендіктің 
өз үкіметінің немесе егемендігінің тұрақты өкілі ретінде 
тіркелген немесе арнайы және жиі уақытша дипломатиялық 
қызметке тағайындалған ең жоғары дәрежелі дипломатиялық 
агент.   

2 a : уәкілетті өкіл немесе хабаршы   

Егер сіз нағыз христиан болсаңыз, онда сіз Мәсіх үшін ресми 
елшісіз! Елші Петірдің не жазғанына назар аударыңыз: 

9 Бірақ сендер таңдалған ұрпақтарсыңдар, патшалық діни 
қызметкерлер, қасиетті халықсың, Оның ерекше халқы, 
сендерді қараңғылықтан өзінің керемет нұрына шақырған 
Құдайды мадақтайсың. 10 Бұрын халық болмағандар, бірақ 
қазір Құдайдың мейірімі болмаған, бірақ қазір мейірімділікке 
ие болған адамдар. (Петірдің 1-хаты 2: 9-10) 

Мәсіхшілер ретінде біз қасиетті халықтың бөлігі болуымыз керек. 

Қазір қай ұлт қасиетті? 

Ал, осы дүниенің патшалықтарының әрине ешқайсысы - бірақ олар, 
сайып келгенде Мәсіхтің бөлігі болады   (Аян 11:15). Бұл - Құдайдың 
халқы, оның К - мәртебесі қасиетті. 

Елшілер ретінде біз әдетте осы әлем халықтарының тікелей 
саясатымен айналыспаймыз. Бірақ біз қазір Құдайдың өмір салтымен 
өмір сүруіміз керек (сонымен қатар www.ccog.org сайтындағы ақысыз 
кітапты қараңыз : Христиандар: Құдай Патшалығының елшілері, 
христиан ретінде өмір сүру туралы Киелі кітаптың 
нұсқаулары ) . Сонда біз Құдайдың жолдары неліктен ең жақсы 
екенін білеміз, сондықтан оның Патшалығында біз патшалар мен 
діни қызметкерлер болып, жер бетінде Мәсіхпен бірге билік ете 
аламыз : 

5 Бізді сүйетін және Өз қаны арқылы біздің күнәларымыздан 
тазартқан Құдайға, 6 Өзінің Құдайы мен Әкесіне бізді патшалар 
мен діни қызметкерлер етіп тағайындады. Аумин. (Аян 1: 5-6) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kk&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kk&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kk&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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10 Бізді Құдайымызға патшалар мен діни қызметкерлер 
қылдық. Біз жер бетінде билік етеміз. (Аян 5:10) 

Болашақтың бір бағыты өлгендерді Құдайдың жолымен жүруге 
үйрету болады: 

19 Халық Иерусалимде Сионда тұрақтайды. Сен енді 
жыламайсың. Ол сенің жылаған дыбысыңда саған мейірімді 
болады; Мұны естігенде, Ол сізге жауап береді. 20 Ал Жаратқан 
Ие сендерге береді, бірақ Қиындыққа нан мен мұңды 
су, Дегенмен сіздің мұғалімдер енді бұрышында көшіп мүмкін 
емес болады, Бірақ, егер сіздің көз мұғалімдер қараңыз 
тиіс. 21 Сіздің құлақ, былай деді: саған артта Сөзді естіп тиіс « , 
сонымен жүріңдер, Бұл жолы » Сіз оңға бұрылу 
Әрдайым, Немесе сіз солға бұрылып, қашан. (Ишая 30: 19-21) 

W мыңжылдық патшалық үшін пайғамбарлық, осы жаста мәсіхшілер 
үйрету дайын болуы қажет: 

12 ... осы уақытта сендер тәлімгер болуың керек (Еврейлерге 
5:12) 

15 Бірақ Құдай Иемізді жүректеріңде қасиеттеңдер , және 
сендерден үміттің себебін сұраған әр адамға жұмсақтық пен 
қорқынышпен жауап беруге әрдайым дайын болыңдар (1 
Петір 3:15, ЖД). 

Киелі кітапта көрсетілгендей, көптеген адал мәсіхшілер Ұлы азап 
басталғанға дейін көптеген адамдарға тәлім береді: 

33 Түсінетін адамдар көпке тәлім береді (Даниял 11:33) 

Сонымен, білім алу , кеңпейілділік пен білімге жету (2 Петір 3: 1 8) - 
бұл қазір жасауымыз керек нәрсе. Құдайдың  сіздің рөліңіздің бір 
бөлігі - үйрете алу. Және одан да көп адал үшін  (Аян 3: 7-
13) , мәсіхшілер , бұл болады , сондай-ақ мыналар 
кіреді қолдау маңызды Евангелие алдын ала (Матай 24:14 бұр) 
мыңжылдық патшалығының басталғанға дейін куәлік. 

Құдай Патшалығы орнағаннан кейін, Құдай халқы бүлінген планетаны 
қалпына келтіруге көмектеседі: 
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12 Араларыңдағы адамдар ескі қоқыс орындарын салады. 
Сіз көптеген ұрпақтардың іргетасын көтересіз; Сізге бұзылған 
жөндеуші, көшелерді қалпына келтіруші кіреді . (Ишая 58:12) 

Осылайша, осы ғасырда Құдайдың жолымен өмір сүрген Құдай халқы 
қалпына келтіру кезеңінде қалаларда (және басқа жерлерде) тұруды 
жеңілдетеді. Әлем шынымен жақсы орын болады. Біз қазір Мәсіхтің 
елшілері болуымыз керек, сондықтан біз оның Патшалығында 
қызмет ете аламыз. 

Рас Інжіл Хабар трансформациялық табылады 

Иса былай деді: « Егер Менің сөзіме құлақ ассаңдар, шынымен 
шәкірттерімсіңдер.  32 Сонда сен шындықты білесің, сонда ақиқат 
сені азат етеді » ( Жохан 8: 31-32 ). Туралы шындықты 
біле Құдай Патшалығы туралы Інжіл осы дүниенің жалған үмітпен 
қалып қойғаныңды бізді босатады. Біз Құдайдың жоспары бар 
жоспарды батыл қолдай аламыз! Шайтан бүкіл әлемді алдады (Аян 
12: 9) және Құдай Патшалығы - бұл шынайы шешім. Біз шындықты 
жақтап, оны насихаттауымыз керек (Жохан 18:37). 

Інжіл хабары жеке құтқарылу туралы ғана емес. Құдай Патшалығы 
туралы Ізгі хабар осы ғасырда өзгеруі керек: 

2 Осы дүниеге бейімделмеңдер, ақылыңның жаңаруымен 
өзгересіңдер, сонда сен Құдайдың жақсы, ұнамды әрі 
кемелді еркінің не екенін дәлелдей аласың. ( Римдіктерге 12: 
2 ) 

Шынайы мәсіхшілер Құдайға және басқаларға қызмет ету үшін 
өзгерді: 

22 Қызметшілер, қожайындарыңды барлық жағынан тәніңмен 
бағыныңдар, оларға ұнамды адамдар ретінде емес, шын 
жүректен Құдайдан қорқыңдар. 23 Не істесең де, оны адамдар 
үшін емес, Иеміз үшін жасайтындай етіп істе, 24 Иемізден мұра 
сыйын алатынын білетіндіктен ; өйткені сіз Иеміз Мәсіхке 
қызмет етесіз. ( Қолостықтарға 3: 22-24 ) 

28 Сондықтан біз шайқалмайтын патшалыққа ие болғандықтан, 
рақымға ие болайық, ол арқылы Құдайға ұнамды түрде 
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қастерленіп, Құдай алдындағы қорқынышпен қызмет ете 
аламыз. ( Еврейлерге 12:28 ) 

Шынайы мәсіхшілер осы дүниеден өзгеше өмір сүреді. Біз Құдайдың 
нормаларын дүниенің жақсысы мен бұрысы үшін жоғары деп 
қабылдаймыз . Әділ адамдар сеніммен өмір сүреді (Еврейлерге 
10:38), өйткені осы ғасырда Құдайдың жолымен өмір сүру үшін сенім 
қажет. Мәсіхшілер өмір өз режимі деп аталады деп, өмір сүрген 
әлемнен сондықтан түрлі қаралды « жолы » (:; 19 2: 9; 24: 14,22 
актілеріне 9) Жаңа Өсиетте. Әлемдік деп аталатын болды қандай, 
Шайтанның биліктегі, өзімшілдікпен тұрады « Қабыл 
жолы » (Яһуда 11). 

Құдай Патшалығы туралы Інжіл - бұл әділдік, қуаныш және 
бейбітшілік туралы хабар (Римдіктерге 14:17). Дұрыс түсінілген 
пайғамбарлық сөз жұбаныш береді (1 Қорынттықтарға 14: 3; 
Салониқалықтарға 1-хат 4:18), әсіресе біз дүниенің құлдырауын көріп 
отырмыз (Лк. 21: 8-36). Шынайы мәсіхшілік өмір салты рухани 
молшылыққа және физикалық баталарға алып келеді (Марк 10: 29-
30). Неліктен бұл жерде өмір сүретіндер әлемнің Құдай Патшалығы 
қажет екенін түсінеді. Христиандар - Құдай Патшалығының елшілері. 

Мәсіхшілер біздің үмітімізді физикалық емес, рухани дүниеге сенеді, 
бірақ біз физикалық әлемде өмір сүреміз (Римдіктерге 8: 5-
8). Бізде « Інжілдің үміті » бар (Қолостықтарға 1:23). Ертедегі 
мәсіхшілер Исаны бүгінде көптеген адамдар шынымен түсінбейтінін 
түсінген. 

  

  

6. Грек-рим шіркеулері Патшалық туралы үйретеді, 
бірақ ... 
Грек-рим шіркеулері Құдай Патшалығының аспектілерін үйретеді 
деп сенеді, бірақ оның шын мәнінде не екенін түсіну қиынға 
соғады.  Мысалы, католиктік энциклопедияда патшалық туралы 
былай делінген: 
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Мәсіхтің ... Оның Патшалығының пайда болуының тәлім 
беруінің әр кезеңінде оның әр түрлі аспектілері, нақты 
мағынасы, оған жету тәсілі, оның баяндамалары « Інжіл » деп 
аталады патшалықтың « ... олар шіркеуінің сөйлей 
бастады » Құдай патшалығы « ; б.з.д. Кол., I, 13; І Сал., Ii, 
12; Апок., I, 6, 9; v, 10 және т.б. ... бұл шіркеуді Құдайдың 
құдай мекемесі ретінде білдіреді ... (Рим Папасы. Құдай 
Патшалығы. Католик энциклопедиясы, VIII том, 1910). 

Жоғарыда айтылғандай « полковник, мен, 13; І Сал., Ii, 12; Апок., I, 6, 
9; V, 10, « сіз оларды іздеуге болады, егер, сіз сол өлеңдер емес, бір 
жайлы ештеңе айта байқайсың шіркеуі Құдай Патшалығы болып 
табылатын. Олар сенушілер Құдай Патшалығының бөлігі болады 
немесе Иса Мәсіхтің Патшалығы болады деп үйретеді. Киелі кітап 
көптеген адамдар Ізгі хабарды өзгерте алады немесе жалған дінге 
айналады деп ескертеді (Ғалаттықтарға 1: 3 -9). Өкінішке орай, 
әртүрлі адамдар мұны жасады.  

Иса былай деген: « Мен жол, шындық және өмірмін. Менен 
басқа ешкім Әкеге келе алмайды « ( Жохан 14: 6 ). Петір былай деп 
үйреткен: « Құтқарылу үшін басқа бірде-бір құтқарушы жоқ, өйткені 
аспан астында адамдар арасында біз құтқарылуымыз 
керек » ( Елшілердің істері 4:12 ). Петір яһудилердің бәріне өкініп, 
Исаның құтқарылуын қабылдау үшін сенімнің болуы керек деді 
(Елшілердің істері 2:38). 

Бұған керісінше, Рим Папасы Франциск атеистерді, Исасыз жақсы 
істердің арқасында құтқаруға болатынын үйреткен! Ол сонымен 
қатар яһудилер Исаны қабылдамай құтқарылуы мүмкін деп 
үйретеді! Сонымен қатар, ол және кейбір грек-римдіктер 
«Мәриямның» библиялық емес нұсқасы Інжілдің кілті, сондай-ақ 
экумендік және конфессияаралық бірліктің кілті деп санайтын 
сияқты. Өкінішке орай, олар және басқалар Исаның және Құдай 
Патшалығы туралы шынайы Інжілдің маңыздылығын 
түсінбейді. Көбісі жалған Ізгі хабарларды таратуда. 

Көбісі көзбен көріп, әлемге сенгісі келеді. Жаңа өсиетте христиандар 
жоғарыдан қарау керек деп үйретеді: 
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2 Жер бетіндегі нәрселер туралы емес, жоғарыдағы нәрселер 
туралы ойла. ( Қолостықтарға 3: 2 ) 

7 Біз көргенімізбен емес, сенімімізбен өмір 
сүреміз. ( Қорынттықтарға 2-хат 5: 7 ) 

Алайда Рим Папасы Пийс XI негізінен өз шіркеуінің қасында жүруге 
үйреткен: 

... католик шіркеуі ... бұл Мәсіхтің жер бетіндегі 
патшалығы. ( Пиустың энциклопедиялық « Кво Примасы» ). 

Католиктік Інжіл 101 сайтыңызда шағымдар, « Құдай Патшалығы 
Петр бастаған Оның шіркеуінің, түрінде, жыл 33 б.э.д. Иса Мәсіхтің 
жер бетінде құрылған .. . католик шіркеуі. « Сендер Құдайдың 
мыңдаған Корольдігінің т мұнда жоқ, не ол Рим шіркеуі болып 
табылады, бірақ ол жер бетінде болады. Құдайдың шынайы 
шіркеуінде « Патшалықтың кілттері » бар (Матай 16: 1 9 ), шіркеу бұл 
патшалық дегендер « білімнің кілтін алып тастады » (Лұқа 11:52). 

Рим шіркеуі жақында келе жатқан мыңжылдық Құдай Патшалығына 
қарсы қатты үйретеді, сондықтан бұл католиктік 
шіркеудің ресми катехизмінде тізімделген жалғыз « Антихрист 
ілімі » : 

676 Антихристтің өтірігі бүкіл әлемде тарих бойына 
эсхатологиялық пайымдау арқылы тарихтан тыс жүзеге 
асырыла алатын мессиандық үміт пайда болған сайын 
қалыптаса бастайды. Шіркеу бұл патшалықтың 
бұрмалануының тіпті өзгертілген түрлерін мыңжылдық деген 
атпен қабылдаудан бас тартты ... (Католик шіркеуінің 
катехизмі. Имприматур Потест + Джозеф Кардинал Ратцингер. 

Өкінішке 
орай, бұған келісетіндер соңында Құдай Патшалығы туралы Інжілді ж
ариялауда үлкен қиындықтарға тап болады . Кейбіреулер алады 

оны жариялаушыларға қарсы қорқынышты қадамдар (Даниял 7:25; 
11: 30-36). Бірақ, сіз, Иеміз Исаны кім барлық емес деп ойлаймын 
мүмкін болуы патшалығында? Жоқ, олар болмайды. Исаның не 
айтқанына назар аударыңыз: 
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21 « Мырза, Ием, Ием» деп айтқандардың бәрі көктегі 
Патшалыққа кіре бермейді, бірақ көктегі Әкемнің еркін 
орындаушы.  22 Сол күні көп адамдар маған: “Ием, Ием, біз сенің 
атыңнан пайғамбарлық айтпадық па, сенің атыңнан 
жындарды қуып шығарған жоқпыз ба және сенің атыңмен 
көптеген кереметтер жасаған емеспіз бе?” - дейді.  23 Сонда 
мен оларға былай деймін: “Мен сізді ешқашан 
білмедім; Менен кет! Ей, заңсыздық жасаушылар! ( Матай 7: 
21-23 ) 

Елші Пауыл былай деді : « Күнәнің құпияны  қазірдің өзінде 
жұмыста » ( : 7 2 Салониқалықтарға 2 өз уақытында). Бұл заңсыздық, 
сондай-ақ Киелі кітап деп аталады соңы есе қарсы ескертеді деп 
нәрсе байланысты « Ұлы Бабыл » (: 3-5 Аян 17). 

« Күнәнің құпиясы » олар Құдайдың он өсиетін заңын ұстануларын 
талап ету керек емес деп ойлаймын мәсіхшілерді уағыздайтын 
байланысты, т.б. және / немесе оған соншалықты көп қолайлы 
ерекшеліктер бар және / немесе Құдай бұзуға покаяния қолайлы 
нысандары бар олар ойлаймын, ал құқық, 
сондықтан бұл ші  Құдайдың заң нысаны бар, олар Иса не оның 
елшілері заңды деп танылсын еді христиан нысанын сақтай емес. 

Грек-римдіктер Құдайдың өсиеттерін бұзған парызшылдар іспетті, 
бірақ олардың дәстүрлері мұны дұрыс деп санайды - Иса мұндай 
көзқарасты жоққа шығарды (Матай 15: 3-9)! Сонымен қатар Ишая 
өзін Құдай деп санайтын адамдар Оның заңына қарсы шығады деп 
ескертті (Ишая 30: 9). Бұл заңсыз бүлік - біз, өкінішке орай, бүгінге 
дейін көріп отырмыз. 

Тағы бір « құпия » Рим шіркеуі оның милитаристік экуменикалық 
және конфессияаралық күн тәртібі бейбітшілікке және жер бетіндегі 
Құдай Патшалығының Киелі кітаптан тыс нұсқасына әкеледі дегенге 
сенетін сияқты. Жазбада келе жатқан экуменикалық бірліктің 
бірнеше жыл бойына табысты болатындығы туралы ескертілген 
(ескертпе: Жаңа Иерусалим Інжілі , католик мақұлдаған аударма 
көрсетілген): 

4 Олар айдаһарға тағзым етті, өйткені ол хайуанға билік 
берді; Олар аңның алдына келіп: «Кім аңды салыстыруға 
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болады? Оған кім қарсы тұра алады? 5 Жыртқыш аңға мақтау 
мен тіл тигізуге және қырық екі ай бойы белсенді болуға 
рұқсат етілді; 6 Ол Құдайға, оның есіміне, көктегі шатырына 
және онда тұрғандардың бәріне қарсы сөздер 
айтты. 7 Қасиетті адамдарға соғысуға және оларды жеңуге 
рұқсат етілді және әр нәсілге, халыққа, тілге және ұлтқа билік 
берілді; 8 және бүкіл әлем оған ғибадат етеді, яғни 
құрбандыққа шалынған Тоқтының өмір кітабында әлем пайда 
болғаннан бері оның аты жазылмаған әркім. 9 Кімде-кім 
тыңдаса, тыңдасын: 10 Тұтқынға алынғандар; семсерден 
өлетіндерге семсерден өлуге дейін. Сондықтан қасиетті 
адамдар табандылық пен сенімге ие болуы керек. (Аян 13: 4-
10, NJB) 

Киелі кітап Вавилонның біртұтас болмайтындығы туралы ескертеді: 

1 Жеті тостағаннан тұратын жеті періштенің бірі маған сөйлесіп 
келіп, былай деді: «Міне, осында кел, мен сізге мол сулардың 
жанында отырған ұлы жезөкшенің жазасын 
көрсетемін. 2 Жердің барлық патшалары. Жезөкшелікпен 
айналысып, бүкіл әлем халқын оның азғындығының 
шарабымен мас қылған ». 3 Ол мені рухпен шөлге апарды. Сол 
жерде мен жеті бас, он мүйізі бар қызыл мүйізді айуанға 
мініп, оның үстіне Құдайға тіл тигізген аттар жазылған бір 
әйелді көрдім. 4 Әйел қызыл және қызыл матадан киім киіп, 
алтынмен, асыл тастармен және інжу-маржандармен 
жарқырап жүрді, ол жезөкшеліктің жексұрын кірлерімен 
толтырылған алтын шарапты ұстап тұрды; 5 Оның маңдайына 
«Ұлы Бабыл, барлық жезөкшелер мен жер бетіндегі барлық 
жаман қылықтардың анасы» деген құпия сөздер 
жазылған . 6 Мен оның мас, әулиелер мен Исаның шейіт 
болғандардың қанымен мас болғанын көрдім; мен оны 
көргенде, мен мүлдем адасып кеттім. (Аян 17: 1-6, NJB) 

9 'Бұл ұқыптылықты талап етеді. Жеті басшылары Жеті төбе 
болып әйел отырған ол туралы. . . 18 Өзіңіз көрген әйел -
 бұл жердегі барлық билеушілердің үстінен билік 
жүргізетін ұлы қала '. (Аян 17: 9,18, NJB) 
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1 Осыдан кейін мен көктен түсіп, оған үлкен билік берілген 
басқа бір періштені көрдім. жер оның салтанатымен 
жарқырады. 2 Дауысының басында ол былай деп айқайлайды: 
«Бабыл құлады, Ұлы Бабыл құлады және жын-перілердің 
панасына айналды, әр жаман рух пен лас, жексұрын құстың 
панасына айналды. 3 Барлық халықтар оның жезөкшелігінің 
шарабын ішті; жер бетіндегі әрбір патша онымен жезөкшелік 
жасады, ал барлық саудагерлер оның азғындығымен байып 
кетті '. 4 Көктен тағы бір дауыс естілді; Мен мынаны естідім: 
“ Менің халқым, одан аулақ жүріңдер, сонда сен оның 
қылмыстарына араласпайсың және осындай жазаларды 
көтере аласың . 5 Оның күнәлары аспанға дейін жетті, Құдай 
оның қылмысын ескерді: басқаларға қалай қараса, солай 
істе. 6 Оған талап етілген мөлшерден екі есе төлеу керек. Ол өз 
қоспасынан екі есе күшті шыныаяқ алуы керек. 7 оның әрбір 
бір  және оргиям бір азаптау немесе Жанталасу сәйкес болуы 
болып табылады. Мен патшайым ретінде таққа отырмын, ол 
ойлайды; Мен жесір емеспін және ешқашан қайғы-қасіретті 
білмеймін. 8 Ол үшін бір күнде оған жазалар түседі: ауру, 
қайғы мен ашаршылық. Ол жерге күйіп кетеді. Оны соттаған 
Құдай - құдіреті күшті '. 9 'Онымен жезөкшелік жасап, онымен 
бірге той жасайтын жер патшалары ол үшін жоқтап, жоқтау 
айтады. Олар оның түтінін күйіп жатқанын көреді (Аян 18: 1-9, 
NJB) 

Зәкәрияда Киелі кітап келе жатқан Бабылға қатысты ескертеді 
және Иса қайтып келгеннен кейін тиісті бірлік болмайтындығын 
көрсетеді : 

10 Сақтан! Абайлау! Жаратқан Ие мынаны айтады: Мен сені 
аспанның төрт желіне жібердім, - дейді Жаратқан 
Ие. 11 Сақтан! Қашып кет, Сион, қазір Бабыл қызымен тұр! 

12 Себебі Жаратқан Ие даңқ салтанатқа ие болғаннан бері 
осылай дейді 

мен, сені тонап алған халықтар туралы, 'саған кім тиіп кетсе, 
менің көзімнің алмасына тиеді. 13 Енді мен оларға қолымды 
тигізсем, оларды құлдықта ұстап алған адамдар тонайды 
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». Сонда сен мені Сабаот Жаратқан Иенің жібергенін білетін 
боласың! 14 Ән сал, қуан, Сион қызы, мен қазір сендердің 
араларыңда тұрамын, - дейді Жаратқан Ие! 15 Сол күні 
көптеген халықтар Құдайға қайта оралады. Иә, олар оның 
халқы болады және сендердің араларыңда өмір сүреді. Сонда 
сенің Иеміздің Сабаот жібергенін білетін боласың! 16 Жаратқан 
Ие Яһуданың иелігін, оның Қасиетті жердегі үлесін иемденіп, 
Иерусалимді тағы да өзінің таңдауы етеді. (Зәкәрия 2: 10-16, 
NJB; KJV / NKJV нұсқаларында ескертілген: аяттар Зәкәрия 2: 6-
12 деп аталған) 

Біріккен Ұлттар Ұйымы, Ватикан, көптеген протестанттар және Шығыс 
православие жетекшілері алға тартқан экуменикалық және 
конфессияаралық қозғалыстар Киелі кітапта анық айыпталған, 
сондықтан оларды қолдауға болмайды. Иса адамдардың 
ескертті үміткер Оған еді ұстануға « алдау көптеген » (: 4-5 Матай 
24). Көптеген экуменизм Аян 6: 1-2-тегі « ақ боз атпен » (Иса емес) 
және Аян 17-дегі жезөкшемен байланысты. 

Зәкәрия сияқты елші Пауыл да шынайы сенім бірлігі Иса 
қайтып келгеннен кейін болмайтынын айтқан : 

13 Біз бәріміз Құдай Ұлы туралы сенімде және білімде бірлікке 
жетіп, Мәсіхтің өзін толық таныта отырып, кемелді Адамды 
қалыптастырмайынша. (Ефестіктерге 4:13, NJB) 

Бұл бірлік Исаға оралғанға дейін келеді деп сенетіндер 
қателеседі. Шын мәнінде, Иса қайтып келгенде, Оған қарсы шығатын 
ұлттардың бірлігін жоюға тура келеді: 

11: 15 Сонда жетінші періште керней тартты, көкте: “Әлем 
патшалығы біздің Иеміз бен Оның Мәсіхінің Патшалығына 
айналды және ол мәңгіге билік етеді” , - деген дауыстар 
естілді . 16 Құдайдың тағына отырған жиырма төрт ақсақал 
сәжде етіп, Құдайға тағзым етіп, маңдайларына қолын 
тигізді. 17 Осы сөздермен былай деді: “Біз сендерге, Құдіреті 
шексіз Құдай Ие, кім болғаны үшін, кім болғанына 
ризашылығымызды білдіреміз. Сіздің ұлы күшіңізді 
қабылдап, сіздің патшалық құра бастағаныңыз. 18 Ұлттар 
наразылық білдірді, енді сендердің жазаланатындарыңның, 
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өлілердің сотталуының, пайғамбарлардың қызметшілері, 
қасиетті адамдар мен сенің атыңнан қорқатындардың, кіші 
және үлкендердің бәрі де марапатталатын кез келді. . Жерді 
құртып жіберетін уақыт жетті “. (Аян 11: 15-18, NJB) 

19: 6 Мен мұхиттың немесе қатты найзағайдың дауысы сияқты 
үлкен тобырдың дауысын естідім: «Аллелуя! Құдіреті шексіз 
Құдай Иеміздің патшалығы басталды; . . . 19 Сонда мен 
жыртқыш аңды көрдім, оған әлемнің барлық патшалары мен 
әскерлері шабандоз мен оның әскеріне қарсы соғысу үшін 
жиналды. 20 Бірақ аң аңның атынан кереметтер жасаған 
жалған пайғамбармен бірге және аңның белгісімен таңба 
басқандарды алдап, оның мүсініне табынған адамдарды 
тұтқындады. Бұл екеуі жанып тұрған күкірт көліне тірідей 
лақтырылды . 21 Қалғандарының бәрі оның аузынан шыққан 
шабандоздың қылышынан қаза тапты, ал барлық құстар өз 
етімен қуанды. . . 20: 4 Содан кейін мен тақталарды көрдім, олар 
өз орындарына отырды, оларға үкім шығаруға билік 
берілді. Мен Иса туралы куәлік еткені және Құдайдың сөзін 
уағыздағаны үшін басын алған адамдардың, жыртқыш аңға 
немесе оның мүсініне табынудан бас тартқандардың және 
олардың маңдайларындағы немесе қолдарындағы 
таңбаларды қабылдамайтындардың жандарын көрдім; Олар 
тіріліп, Мәсіхпен мың жыл патшалық етті. (Аян 19: 6,19-21; 20: 
4, NJB) 

Байқасаңыз, Иса оған қарсы біріккен әлемнің әскерлерін жоюға 
мәжбүр болады. Сонда Ол және қасиетті адамдар билік етеді. Дәл 
осы кезде сенім бірлігі болады. Өкінішке орай, көптеген адамдар 
жалған қызметшілерді тыңдайды, бірақ олар елші Пауыл 
ескерткендей емес (2 Қорынттықтарға 11: 14-15). Егер Киелі кітапты 
және Құдай Патшалығы туралы шын мәнінде көбірек білсе, Исаға 
қарсы соғұрлым аз болады. 

7. Құдай Патшалығы неліктен? 
Адамдар бізді соншалықты ақылды деп ойлағанды ұнатқанымен, 
біздің түсінуіміз шектеулі, дегенмен Құдайдың « түсінігі 
шексіз » (Забур 147: 5). 
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Сондықтан бұл планетаны түзету үшін Құдайдың араласуы қажет. 

Көптеген адамдар Құдайға сенсе де , адамдардың басым 
көпшілігі Оның нұсқауымен өмір сүргісі келмейді . Мыналарға назар 
аударыңыз: 

8 Адам, ол саған жақсылық көрсетті; Ал Жаратқан Ие саған не 
талап етеді Бірақ, әділ істеу махаббат мейірімділік үшін, және 
сіздің Құдаймен кішіпейілділікпен жүре? ( Миха 6: 8 ) 

Кішіпейілділікпен жүре отырып , Құдайға шын мәнінде жасауға 
дайын болды адамзат нәрсе емес. Адам мен Хауаның заманынан 
бастап (Жаратылыс 3: 1-6), адамдар Оның өсиеттеріне қарамастан, 
Құдайдан гөрі өздеріне және ең бастыларына арқа сүйеуді таңдады 
(Мысырдан шығу 20: 3-17).  

Нақыл сөздер кітабында: 

5 жүрегіңмен Құдай Иеге сенім арт, Ал өз түсіністік туралы 
емес сүйеп; 6 Сіздің барлық жолдарыңызда Оны мойындаңыз, 
сонда Ол сіздің бағыттарыңызды бағыттайды. 7 Өзіңе ақылды 
болма; Иемізден қорқып, жамандықтан аулақ бол. ( Нақыл 
сөздер 3: 5-7 ) 

Алайда адамдардың көпшілігі шын жүректен Құдайға сенбейді 
немесе Оның қадамдарын бағыттайды деп күтпейді. Көбісі Құдай 
қалаған нәрсені жасаймын дейді, бірақ оны жасамайды. Адамзат 
Шайтанға алданып қалды (Аян 12: 9) және осы дүниенің 
құмарлықтары мен 'өмірдің мақтанышы' (1 Жохан 2:16).  

Сондықтан, көп адамдар өздерінің діни дәстүрлері мен зайырлы 
үкіметтерді ойластырады, өйткені олар өздерін жақсы біледі деп 
ойлайды. Алайда олар мұны істемейді (Еремия 10:23) және шынымен 
өкінбейді. 

Сондықтан адамзатқа Құдай Патшалығы қажет (Мат. 24: 21-22). 

Бейбітшілікті қарастырайық 

Ең жақсы білетін бірнеше тұжырымдардың бірі - 
ол Зәйтүн тауындағы уағызында айтқан . 

Оның не айтқанына назар аударыңыз: 
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3 « Рухы төмендер бақытты, өйткені олар - аспан 
Патшалығы. 4 Қайғырып жүргендер бақытты, өйткені олар 
жұбаныш алады. 5 Момындар бақытты, өйткені олар жерді 
мұра етеді. 6 Әділдікті аңсағандар мен бақытқа бөленгендер 
бақытты, өйткені олар толтырылады. 7 Мейірімділер 
бақытты, өйткені олар мейірімге ие болады. 8 Жүрегі таза 
адамдар бақытты, өйткені олар Құдайды 
көреді. 9 Татуластырушылар бақытты, өйткені оларды 
Құдайдың ұлдары деп атайды. 10 Әділдік үшін қудаланғандар 
бақытты, өйткені көктегі Патшалық өздеріне тиесілі. ( Матай 5: 
3-10 ) 

Мен т Корольдігіндегі орналасқан Құдай : (30-31 Марқа 4 бұр) жиі 
Корольдігінің деп аталатын, көкте Матай ( бұр Матай 13:31) , осы 
батасын уәделер орындалады. Бұл орналасқан бұл Құдай 
Патшалығы уәде орындалды болады о момындар үшін R жерді 
мұра және таза Құдайды көре .  асыға ООК Құдай Патшалығында 
баталар туралы ізгі хабарды! 

Құдайдың жолдары А қателеседі 

Шындық мынада: Құдай - сүйіспеншілік (1 Жохан 4: 8,16), ал Құдай - 
өзімшіл емес. Құдай заңдары Құдайға және жақынымызға деген 
сүйіспеншілікті көрсетеді (Марқа 12: 29-31; Жақып 2: 8-11). Дүниенің 
жолдары өзімшіл және өліммен аяқталады (Римдіктерге 8: 6). 

Байқасаңыз, Киелі кітапта шынайы мәсіхшілердің өсиеттерді 
орындағаны көрсетілген: 

1 Вт Иса Мәсіх Құдайдың дүниеге, сондай-ақ туды Оған жақсы 
көреді әркім Оған туған кім жақсы көреді болып табылады 
деп санайды. 2 Біз Құдайды сүйіп, оның өсиеттерін орындаған 
кезде, Құдайдың балаларын сүйетінімізді білеміз. 3 Құдайға 
деген сүйіспеншілік - бұл оның өсиеттерін орындау. Оның 
өсиеттері 

ауыртпалық емес. ( Жоханның 1-хаты 5: 1-3 ) 

Құдайдың барлық « өсиеттері Әділдік бар » (: 172 Забур 119). Оның 
жолдары таза (1 Тит 1:15). Өкінішке орай, көптеген 
адамдар « заңсыздықтың » әр түрлі түрлерін қабылдады және 
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Исаның заңды немесе пайғамбарларды бұзу үшін емес, оларды 
орындау үшін келгенін түсінбейді (Матай 5:17), олардың нақты 
мағынасын түсіндіріп, оларды көптеген нәрселер шеңберінен 
шығарды. ойлау (мысалы, Матай 5: 21-2 8 ). Иса деп 
үйреткен « Кімде-кім жасайды және оларды үйретеді, ол көкте 
патшалығында ұлы деп аталатын болады » ( Матай 5:19 ) (терминдер 
«Құдай Патшалығы» және «Көк патшалығы» өзара).                      

Киелі кітап «сенімсіз жұмыс өледі» деп үйретеді (Жақып 2:17). Көбісі 
Исаның соңынан ереміз деп айтады, бірақ оның ілімдеріне шынымен 
сенбейді (Матай 7: 21-23) және оған еліктемейді (Қорынттықтарға 1-
хат 11: 1). « Күнә - бұл заңның бұзылуы » (Жоханның 1-хаты 3: 4) және 
барлығы күнә жасады (Рим. Хат 3:23). Алайда, Киелі кітапта 
мейірімділік сот арқылы жеңіске жететіні айтылған (Жақып 2:13), 
өйткені Құдай барлығына жоспар құрған (Лк. 3: 6). 

Құдайдың жолдарынан басқа, адамның шешімдері нәтиже 
бермейді. Мыңдаған патшалығында, Исамен 
бірге « темір » (Аян 19:15), және адамдар Құдайдың өмір сүруге 
болады, өйткені жақсы басым күшке ие болады. Осы дүниенің 
барлық қоғамдары Құдайға және Оның заңына бағынудан бас 
тартқандықтан, бүкіл әлемде проблемалар бар . Тарихын 
көрсетеді с адамзат қоғамның проблемаларын шешуге қабілетті емес 
болып табылады: 

6 Өлім туралы ойлану - өлім, ал рухани өмір - 
тыныштық. 7 Себебі тәндік ақыл - бұл Құдайға деген 
дұшпандық; өйткені бұл Құдайдың заңына бағынбайды және 
мүмкін де емес. 8 Сонымен , тәндік денелер Құдайға ұнамды 
бола алмайды. ( Римдіктерге 8: 6-8 ) 

Мәсіхшілер рухани әл-ауқатқа назар аударуы керек және Құдайдың 
Рухына осы ғасырда жасауға мүмкіндік береді (Римдіктерге 8: 9), 
жеке әлсіздіктерімізге қарамастан: 

26 Бауырластар, сендер өздеріңнің шақыруларыңды көріп 
тұрсыңдар: тәнге сай көп дана емес, көп күшті де, асыл да көп 
емес.  27 Бірақ Құдай данышпандарды масқаралау үшін осы 
дүниенің ақылсыз дүниелерін таңдады, ал құдіретті 
адамдарды ұятқа қалдыру үшін осы дүниенің әлсіздерін 
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таңдады. 28 Осы дүниедегі негізгі нәрселер мен Құдай жек 
көретін нәрселерді, ал жоқтарын бар нәрсені құрту үшін 
таңдап алды, 29 ешбір адам Оның алдында мақтана 
алмайды. 30 Бірақ сен Мәсіх Исаға бар Оған, Уа, Құдай келген 
даналық біз үшін болды әділдікті күйге ұшырайды және  және 
- 31 , ол жазылған, бұл « Ол даңқ Иеміздің оны даңқын 
мүмкіндік береді. » ( Қорынттықтарға 1-хат 1: 26-31 ) 

Құдайдың жоспарында христиандар мадақталуы керек! Біз қазір 
сеніммен өмір сүреміз (Қорынттықтарға 2-хат 5: 7), жоғарыға қарап 
(Қолостықтарға 3: 2) сеніммен (Еврейлерге 11: 6). Құдайдың 
өсиеттерін орындағанымыз үшін біз мол батаға ие боламыз (Аян 
22:14). 

Неліктен Құдай Патшалығы туралы Інжіл ? 

Протестанттар Исаны құтқарушы ретінде қабылдағаннан кейін, 
олар Құдай Патшалығын іздегендерін сезінеді . Католиктер 
шомылдыру рәсімінен өткендер, нәрестелер сияқты, шіркеулеріне 
патшалық ретінде кірді деп санайды. Католиктер мен шығыс 
православие дәстүрлі рәсімдер арқылы, олар Құдай Патшалығын 
іздейді деп ойлайды. Христиандар шомылдыру рәсімінен өту керек 
болған кезде, грек-рим-протестанттар әлемге адамзаттың 
мәселелерін шешуге ұмтылады. Олар жер бетіндегі нәрсеге бейім 
келеді ( Рим . Хат 8: 6-8 ). 

Құдай Патшалығын бірінші орынға қою (Матай 6:33) - мәсіхшілер үшін 
өмірлік мақсат. Мақсат, шешім қабылдау үшін емес, Құдайға және 
оның жолдарына қарау. Құдай Патшалығы туралы ізгі хабар біздің 
өмірімізді өзгертеді. 

Киелі кітапта христиандардың Исамен бірге билік ететіндігі айтылған, 
бірақ сіз шынайы мәсіхшілердің қалаларды басқаратындығын 
білдіресіз бе? Иса үйреткен: 

12 « Бір дворян өзінің патшалығын алу үшін және қайтып оралу 
үшін алыс бір елге кетті. 13 Ол он қызметшісін шақырып алып, 
оларға он мина берді де, оларға: “Мен келгенше жұмыс 
жаса”, - деді. 14 Алайда оның азаматтары оны жек көріп, 
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соңынан бір топ адам жіберіп: “Бізге бұл патшаны таққа 
отырғызбайды”, - деді. 

15 « Және де ол алған, ол оралды кезде болды 

Ол патша болғаннан кейін, ол ақшаны берген қызметшілерін 
шақырып, әркім саудадан қанша пайда тапқанын білсін деп 
бұйырды. 16 Біріншісі келіп: “Ұстаз, сіздің минаңыз он мина 
пайда тапты”, - деді.  17 Ол оған: “Жарайсың, жақсы 
қызметші; өйткені сен аз ғана уақытта адал болдың, он 
қаланың үстінен билік жүргіз ». 18 Екіншісі келіп: “Ұстаз, сіздің 
минаңыз бес мина пайда тапты”, - дейді.  19 Сол сияқты оған: 
“Сен де бес қаладан асып түсесің”, - деді. ( Лұқа 19: 12-19 ) 

Қолыңызда бар аз нәрсеге адал болыңыз. Мәсіхшілердің нақты 
қалаларда, нақты патшалықта билік ету мүмкіндігі болады. Сонымен 
қатар Иса былай деді: « Менің марапат болып табылады Маған оның 
жұмысына сәйкес әрбір беруге, » ( Аян 22:12 ). Құдайға шынымен 
құлақ асатындардың жоспары және орны (Жохан 14: 2) бар (Жохан 
6:44; Аян 17:14). Құдай Патшалығы - нақты және сіз оның құрамына 
кіре аласыз! 

2016 жылдың басында, журнал Ғылым атты мақала болды « қаптай 
электр » деген жасанды интеллект және краудсорсинг шеше алмады 
көрсетілген « адамзат алдында тұрған зұлым 
проблемаларды. Алайда, мақалада зұлымдықтың не екенін, оны 
қалай жою керектігін де білмедім. 

21 сәтсіздікке ұмтылмаған ретінде ынтымақтастық, Құдайдың 
шынайы жолдарын келесі бастап табылады ші ол адамзат (: 1-9 
Жаратылыс 11) сәтсіз мұнарасын салу үшін бірлесіп Ұлы Топан судан 
кейін қайтып еді ретінде ғасырдың. 

Әлемдегі, Таяу Шығыс сияқты жерлерде (күтіліп отырған уақытша 
жетістіктерге қарамастан, мысалы Даниел 9: 27; Салониқалықтарға 1-
хат 5: 3) адамдар Құдай шешпейді - бізге Құдай Патшалығының 
тыныштығы қажет (Римдіктерге 14: 17). 

Халықаралық терроризм проблемалары, күтілген жетістіктерге 
қарамастан, шешілмейді (Езекиел 21:12), Біріккен Ұлттар Ұйымында 
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алданған адамдар (Аян 12: 9) - біз Құдай Патшалығының қуанышы 
мен жұбанышына мұқтажбыз. 

Қоршаған орта проблемаларын халықаралық ынтымақтастық 
шешпейді, өйткені әлем халықтары жерді жоюға көмектеседі (Аян 
11:18), бірақ оларды Құдай Патшалығы шешеді. 

Секс азғындық, түсік түсіру және адамның дене мүшелерін 
сату мәселелерін АҚШ шешпейді (Аян 18:13) , бірақ Құдай 
Патшалығы. 

АҚШ, Ұлыбритания және басқа да көптеген елдердің үлкен қарызы 
халықаралық брокерлік арқылы шешілмейді, бірақ ақыр соңында 
(Хабакук 2: 6-8 жойылғаннан кейін) Құдай Патшалығы шешеді. 

Білмеу мен адасушылықты Біріккен Ұлттар Ұйымы шешпейді - бізге 
Құдай Патшалығы қажет. Киелі кітаптағы шынайы Исадан басқа 
құтқарылуға келісетін экуменалық-конфессияаралық қозғалыс діни 
қақтығыстарды шынымен шешпейді. Күнә проблема болып 
табылады жылы әлемде және бұл үшін, біз қажет Исаның құрбандық 
және Құдайдың Патшалығында оралғаннан. Қазіргі заманғы 
медицина ғылымында адам денсаулығына жауап бермейді - бізге 
Құдай Патшалығы қажет. 

Аштық мәселесін генетикалық түрлендірілген ағзалар шешуі мүмкін, 
олар әлемнің бір бөлігін аштық қаупіне ұшырауы мүмкін, егіннің 
жетіспеушілігіне байланысты - бізге Құдай Патшалығы қажет. 

Африканың, Азияның және басқа елдердің жаппай кедейлігі 
уақыттың «Вавилоннан» біраз уақыт пайда көріп ( Аян 18: 1-19) 
кедейлік мәселесін шешпейді - бізге Құдай Патшалығы қажет. Исадан 
басқа, адамзат осы «қазіргі зұлым заманда» утопия шығарады деген 
ой - жалған Ізгі хабар (Ғалаттықтарға 1: 3-10). 

 мыңдаған фазасы Құдайдың  жер бетінде құрылатын болады 
мағынада патшалығы. Ол Құдайдың сүйіспеншілікке толы заңдарына 
және көсем ретінде сүйетін Құдайға негізделген болады. ол әулиелер 
мың жыл Мәсіхпен бірге билік етеді (;: 4-6 20 Аян 5:10). Бұл патшалық 
шынымен Құдай шіркеуіне кіретіндерді қосады , өйткені Китапта 
Құдайдың Конго шын мәнінде Шіркеу (католиктік немесе басқаша) 
деп айтылмаса керек. Рим шіркеуі мыңжылдық ілімге қарсы 
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шықты, кейінірек біз ақырзаман жақындаған сайын, Інжілдің Інжіліне 
қарсы күшті қарсы шығады . Матай 24: 14-ті орындауға көмектесетін 
бұқаралық ақпарат құралдарында маңызды ақпарат алуы мүмкін. 

Құдай Патшалығы өзінің алғашқы кезеңінде « Жаңа Иерусалим, 

Көктен Құдайдан түседі « (Аян 21: 2) және оның көбеюінің соңы 
болмайды. Енді әділетсіздік болмайды, қайғы болмайды, өлім 
болмайды. 

Уағыздау және түсіну Құдай Патшалығы туралы Інжіл - Киелі кітаптың 
маңызды тақырыбы. Ескі өсиет жазушылары бұл туралы 
үйреткен. Иса, Пауыл және Жохан бұл туралы тәлім 
берген. Бұл туралы Жаңа өсиеттен тыс өмір сүруге 
арналған көне « христиан » уағызы бар. Екінші ғасырдың басында 
христиан жетекшілері, мысалы, Поликарп пен Мелито , үйреткен. Біз 
оны Жалғасқан Құдайға шіркеуі арқылы бүгін үйретеміз .  Еске сала 
кетейік , Құдайдың  Киелі кітапта Иса туралы уағыздаған көрсетеді, 
бұл бірінші нысанасы болып табылатын Марқа 1:13 ( . Ол ол қайта 
тірілгеннен кейін шамамен уағыздаған не, сондай-ақ 
болды (Елшілердің істері 1: 3) , ол мәсіхшілер бірінші ұмтылуы тиіс 
нәрсе күйге ұшырайды ( (Матай 6:33) . 

Інжіл тек Исаның өмірі мен өлімі туралы ғана емес . Иса мен Оның 
деп Евангелия ол назар алдағы  болды 
үйреткен Құдайдың. Патшалығы туралы ізгі хабарды арқылы 
құтқарылуға қамтиды Мәсіхтің, сонымен 
қатар қамтиды S оқыту адамзат үкіметтерінің ұшын (Аян 11: 1 , 5) . 

Есіңізде болсын, Иса бұл дүниенің ақыры Патшалық туралы Ізгі хабар 
барлық халықтарға куәлік ретінде уағыздалғаннан кейін болмайды 
(Матай 24:14) . Ал қазір уағыздау жүріп жатыр. 

Құдай Патшалығы адамзаттың проблемаларын шешетіні жақсы 
жаңалық . Десе де, оны қолдағым да, естігім де , шындыққа сенгім де 
келмейді . Құдай Патшалығы мәңгілік (Матай 6:13), ал « бұл дүние 
өтіп жатыр » ( Қорынттықтарға 1-хат 7:31 ) . 

үміткер шынайы Құдай Патшалығы туралы Ізгі біз бұл 
нәрсе Жалғасқан Құдай шіркеуі байсалды . Біз Киелі кітап үйрететін 
барлық нәрселерді, оның ішінде Құдай Патшалығын (Матай 24:14) 
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үйретуге тырысамыз. Біз бұл патшалықты күтіп тұрған кезде, біз 
Құдайдың жолдарын үйреніп, оларға еліктеп, шындыққа сенгісі 
келетіндерді жұбатуымыз керек. 

Сіз келе жатқан Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды таратуды 
қолдамауыңыз керек емес пе? Сіз 
сенеді Құдай Патшалығы туралы Інжіл ? 

 

Жалғасқан Құдай шіркеуі 
 
АҚШ-тағы Жалғасқан Құдайдың шіркеуі кеңсесі орналасқан: 1036 
W. Grand Avenue, Grover Beach, Калифорния, 93433 АҚШ; 
www.ccog.org веб-сайты. 
 

Жалғасқан Құдай шіркеуі (CCOG) Веб-сайттар 
 

CCOG.ASIA Бұл сайт Азияға назар аударады. 
CCOG.IN Бұл сайт үнділік мұраларға арналған.  
CCOG.EU Бұл сайт Еуропаға бағытталған.  
CCOG.NZ Бұл сайт Жаңа Зеландияға және британдық шыққан басқа 
адамдарға бағытталған. 
CCOG.ORG Бұл Жалғасқан Құдайдың шіркеуі. Ол барлық 
континенттердегі адамдарға қызмет етеді. Онда мақалалар, 
сілтемелер және бейнелер бар. 
CCOGCANADA.CA Бұл сайт Канададағы адамдарға арналған. 
CCOGAfrica.ORG Бұл сайт Африка елдеріне бағытталған. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Бұл - Жалғасқан 
Құдайдың шіркеуі үшін испан тіліндегі веб-сайт. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Бұл Филиппиндегі Жалғасқан 
Құдайдың шіркеуі. Онда ағылшын және тагал тілдерінде ақпарат бар. 
 

Жаңалықтар мен тарих веб-сайттары 
 

COGWRITER.COM Бұл веб-сайт негізгі хабарландыру құралы және 
жаңалықтар, доктрина, тарихи мақалалар, бейнелер және 
пайғамбарлық жаңартулар бар. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Бұл веб-сайтты шіркеу тарихы туралы 
мақалалар мен ақпараттармен есте сақтау оңай. 
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BIBLENEWSPROPHECY.NET Бұл жаңалық пен библиялық 
тақырыптарды қамтитын интернеттегі радио веб-сайт. 
 

Уағыздар мен уағыздарға арналған YouTube және BitChute бейне 
арналары 
 

BibleNewsProphecy арна. CCOG sermonette бейнелері. 
CCOGAfrica арна. Африка тілдеріндегі CCOG хабарламалары. 
CCOG Animations христиан наным-сенімдерінің аспектілерін 
үйрететін арна.  
CCOGSermones арнаның испан тілінде хабарлары бар. 
ContinuingCOG арна. CCOG бейне уағыздары.  
Суретте Иерусалимдегі Ғибадатхана деп аталатын, бірақ Иерусалимнің 
Батыс төбесіндегі (қазіргі Сион тауында) Құдай шіркеуі деп сипатталған 
бірнеше ғимараттың қалған бірнеше кірпіштері (кейбіреулері кейінірек 
қосылған) төменде көрсетілген: 
 

 
 
Бұл ең алғашқы нағыз христиан шіркеуінің ғимараты болған деп саналады. 
Исаның “Құдай Патшалығы туралы Інжіл” уағыздалуы керек еді. Бұл 
Иерусалимдегі Құдай Патшалығы туралы Інжіл үйрететін ғимарат еді. 
 

 
Сол себепті біз Құдайға тоқтаусыз шүкіршілік етеміз, өйткені ... 
бауырластар, сендер Яһудеядағы Мәсіх Иса Мәсіхте орналасқан 
Құдай шіркеулерінің ізбасарлары болдыңдар. (1 Салониқалықтарға 
2: 13-14) 
 
Бір кездері қасиетті адамдарға берілген сенім үшін шын жүректен 
күресіңіз. (Яһуда 3) 
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Ол (Иса) оларға: «Мен Құдай Патшалығын басқа қалаларға да 
уағыздауым керек, өйткені мен сол үшін жіберілдім», - деді (Лұқа 
4:43). 
 
Құдай Патшалығын іздеңіз, сонда бұның бәрі сізге қосылады. 
Қорықпа, кішкентай үйшіктер, өйткені сендерге Әкелер сендерге 
Патшалықтың берілуін қалайды. (Лұқа 12: 31-32) 
 
Патшалықтың Інжілі бүкіл әлемге барлық халықтарға куәлік 
ретінде уағыздалады, содан кейін ақырзаман болады. (Матай 
24:14) 
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