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Mizgîniya Padîşahiya 

Xwedê 
Ew çareserî ye! 

Ma hûn fêm dikin ku Jesussa gotiye ku dawiya dê nikaribe 

bigihîje heta ku Padîşahiya Xwedê li cihanê bê şahidî li cihanê 

were ragihandin? 

 
"Gur jî bi berx re rûne ... Ew ê di tevahiya çiyayê min ê pîroz de 

neêşîn û xera nebin, çimkî erd dê bi zanîna Xudan tije bibe. 

(Iahşaya 11:6,9) 

 
Ji 

Bob Thiel, Ph.D. 
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Ma çima mirovahî nikare pirsgirêkên xwe çareser bike? 

Ma hûn dizanin ku ya yekem û paşîn tiştên ku Mizgînî nîşanî Jesussa di 
derbarê Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de dide xeberdan? 

Ma hûn dizanin ku Keyaniya Padîşahiya pêxemberên ostandiyan û yên 
pêşî ew ên ku li pey wan bûn? 

Ma Padîşahiya Xwedê kesê sa ye? Ma Padîşahiya Xwedê Jesussa niha 
jiyana wî di nav me de dijî? Ma Padîşahiya Xwedê hinekî celebê 
serdestiya paşîn e? Hûn ê bawer bikin ku Biblencîl çi hîn dike? 

Padîşah çi ye? Tenê Padîşahiya Xwedê çi ye? Mizgîn çi dike? Dêra dêrê 
xirîstiyaniya pêşîn çi hîn kir? 

Ma hûn fêm dikin ku heta ku Padîşahiya Xwedê nayê şahidiya dinyayê ji 
pêşî ve tê xuyakirin, dawiya nabe? 

Wêneyê li pêşberî hingivê berxek bi gogê veqetandî ye ku ji hêla Burdine çap û 
Graphics ve hatî çêkirin. Wêne li ser pişta piştê beşek ji avahiya dêra Xwedê ya li 
Orşelîmê ye ku sala 2013 ji hêla Dr. Bob Thiel ve hatî kişandin.  
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Naverok 
 

1. Mirovahî çareserî çiye?  

2. Ma Gsa Mizgîniyê presa çi ragihand?  

3. Ma Padîşahiya Xwedê di Peymana kevn de tête zanîn?   

4. Ma ostandiyan Mizgîniya Padîşahiyê hîn kirin?    

5. Avkaniyên li derveyî Peymana Nû Padîşahiya Xwedê hîn dikirin.  

6. Dêrên Greco-Roman hîn dikin ku Padîşah girîng e, lê ...   

7. Whyima Padîşahiya Xwedê?  

Agahdariya Têkilî  

 

Nîşe: Ev pirtûk wergerandinek ji versiyonê Englishngilîzî ji hêla kesek ku ne 
endamê Dêra domdar ya Xwedê ye, ji ber vê yekê hin tewra dibe ku bi 
tevahî orjînal ragihîne, lê hêvîdar in ku nêzîk bibin. Guhertoya 
Englishngilîzî li ser malpera www.ccog.org li serhêl belaş e   

 

1. Ma mirovahî çareseriyê heye? 

Cîhan rû bi gelek pirsgirêkan re dibe . 

Gelek mirov birçî ne. Gelek mirov bindest in. Pir kes bi xizaniyê re rû bi rû 
ne. Gelek milet di deynek ciddî de ne. Zarok, tevî nebîyên wan jî bi tacizê 
re rû bi rû dimînin. Nexweşên berxwedêr ên derman gelek doktoran fikar 
dikin. Bajarên mezin ên pîşesaziyê hewa pir tûj dikin ku tendurist 
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bin. Siyasetmedarên cihêreng, şer tehdîd dikin . Attacksrişên terorîstî 
didomin . 

Ma serokên cîhanê dikarin pirsgirêkên ku rûyê mirovahiyê ne rehet bikin? 

Pir kes wusa difikirin. 

Axaftina gerdûnî ya nû 

Di 25 Septemberlon 2015, piştî axavtinek girîng ji hêla Papa Vatîkanê ya 
Vatîkanê, 193 netewe yên Neteweyên Yekbûyî (UN) deng dan da ku bicîh 
bikin " 17 Armancên Pêşveçûnên Bêdeng " yê ya ku carinan wekî Rojeva 
Nû ya Navneteweyî hate binav kirin . Li vir 17 armancên Neteweyên 
Yekbûyî hene:   

Armanc 1. Li her deverê xizaniyê bi her cûreyên xwe ve bidawî 
bike 

Armanc 2. birçîbûnê bi dawî bibe, bigihîje ewlehiya xwarinê û 
xwarina baştir bibe û çandiniya domdar pêşve bibe 

Armanc 3. Jiyana saxlem bicîh bînin û başbûn ji bo her kes û her 
temenî de pêşve bixin 

Armanc 4. Perwerdehiyek bi kalîteyê ya guncan û wekhev peyda 
bikin û ji bo her kesî fersendên fêrbûna jiyanê pêşve bibin 

Armanc 5. Wekheviya zayendî bidest bixin û hemî jin û keçan xurt 
bikin 

Armanc 6. Ji bo hemûyan hebûna avahiyê û rêveberiya domdar a 
av û kanalîzasyonê misoger bikin 

Armanc 7. Ji bo her tiştî gihîştina enerjiya hêja, pêbawer, domdar 
û modern 

Armanc 8. Pêşveçûna aborî ya domdar, domdar û domdar, xebata 
bêkêmasî û hilber û xebata hêja ji bo hemûyan re pêşengiyê bike 
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Armanc 9. Binesaziya zindî ava bikin, pîşesaziya înkarkirî û domdar 
pêşve bixin û nûjeniyek xurt bikin 

Armanc 10. Nekhevî di nav û nav welatan de kêm bikin 

Armanc 11. Bajar û cîgirên mirovî bicîhbînin, ewledar, resen û 
domdar bikin 

Armanc 12. Baweriya hilberîner û modêlên hilberînê domdar bikin 

Armanc 13. Ji bo şerdana avhewa û bandorên wê, tavilê bilez bike 

Armanc 14. Ji bo pêşveçûnek domdar, deryayê, deryayan û 
çavkaniyên deryayî bikar bînin û bi domdarî bikar bînin 

Armanc 15. Parastin, sererastkirin û pêşvebirina karanîna domdar 
a ekosîstemên bejahî, domandina daristanên domdar, parastina 
çolistanan, û rawestandin û berevajî hilweşîna axê û 
rawestandina windabûna bîrdozî. 

Armanc 16. Ji bo pêşkeftina domdar civakên aştîxwaz û tevneger 
pêşve bixin, gihîştina dadmendiyê ji bo her kesî û avakirina 
saziyên bi bandor, berpirsiyar û hesas di her astê de 

Armanc 17. Wateya pêkanînan xurt bikin û hevkariya gerdûnî ji bo 
geşepêdana domdar xurt bikin 

Ev rojeva tê xwestin ku heya sala 2030- an bi tevahî were sepandin û ji 
hêla Pêşveçûna Bêdeng re jî tê gotin Agenda 2030 . Ev armanc ji bo 
çareserkirina ail danaynin s mirovahiyê re rû bi rêziknameya, perwerde, û 
navnetewî û interfaith hevkariya.   Her çend gelek armancên wê baş in, 
hin metod û armancên wê xirab in (kr. Destp. 3: 5 ). T rojeva xwe , her 
wiha, bi rêva bi Papayê Vatîkanê ye Laudato Si encyclical. 

The " New Universal Agenda " dikare bê bi navê " New katolîk 
Agenda " wek peyva " cath olic " tê wateya " gerdûnî. " Pope Francis gazî 
pejirandinê kir 
yên li Universal Agenda New " nîşaneke giring ji hêviya. ” 
Wek follow-up to peymana Neteweyên Yekbûyî, bû hevdîtinê de li Parîsê 
li December 2015 (bi fermî bi navê wê derê 21 st Konferansa Alîyên li 
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NY Peymana Çarçuve, li ser Guhertina Avhewayê de ). Pope Francis her 
weha pesnê wê peymana navneteweyî da û şîret kir ku milet ” bi baldarî 
rê li pêşiya rê bigire, û bi hestek hevgirtî ya her roj geştir. ” 
  
Nêzîkî tevahiya gelên cîhanê lihevhatinên Parîsê, yên ku armancên 
hawîrdorê taybetî û berpirsiyariyên darayî ne, pejirandin. (Wê hingê 
Serokê DYE Barack Obama belgeyek îmze kir ku sala 2016an DYE bide 
sekinandin, lê di sala 2017 de, Serokê Dewleta Yekbûyî Donald Trump 
daxuyand ku Dewletên Yekbûyî ewê qebûl nakin ku peymanên Parîsê 
bipejirîne. Ev sedema nerazîbûna navdewletî ye û alikariya Amerîkayê kir. 
ji Ewropa û gelek herêmên din ên cîhanê.) Papa Francis mirovahiyê paşê 
diyar kir " , wê here jêr " eger ev nake, ji wî changes related to li 
avhewayê. 
  
Gava ku tu kes dixwaze nefes murdar hewayî, birçî herin, were, pirolî, di 
xetereyê de be , û hwd., Wê hewldanên mirovan t wî yên Yekbûyî 
armancên 2030 rojeva Neteweyên 'û / an lihevhatinên Parîsê Solv e ji 
pirsgirêkên mirovahiyê de heye? 
  
The Record Record of Neteweyên Yekbûyî 

T ew Neteweyên Yekbûyî hate damezirandin û di 24 Cotmeh 1945 
avakirin , piştî Şerê Cîhanê yê Duyemîn , ji bo pêşî li van pevçûnên din û 
hewl ji bo pêşxistina aştiyê di cîhanê de. Di damezrandina xwe de, UNê 
xwedî 51 welatên endam; naha 193 hene. 

Ji destpêka avakirina Neteweyên Yekbûyî heta niha , li seranserê 
cîhanê bi sedan, heke ne bi hezaran, pevçûn hene, lê me hîn jî tiştê ku 
dikare wekî theerê Cîhanê yê Sêyemîn were binavkirin nedaye. 

Hinek bawer dikin ku hevkariya navneteweyî, wekî îdîaya Neteweyên 
Yekbûyî ya ji bo pêşxistina , tevî type of interfaith û rojeva pênebiran ku 
Papa Francis û gelek rêberên olî yên din jî hewl didin ku riayeta , dê aşitî û 
serfirazîyê bînin. 

Lêbelê, tomara paşîn a ku Neteweyên Yekbûyî ji bo vê yekê kiriye ne baş 
bû . Digel gelek pevçûnên çekdarî ji dema ku Neteweyên Yekbûyî pêk 
hatine, bi mîlyonan kes birçî, penaber û / an belengaz in. 
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Zêdetirî dehsal berê, Neteweyên Yekbûyî ji bo bicihanîna Armancên 
Pêşveçûnê yên Mîlleniya xwe biryar da . Ev heşt 
hebû " armancên pêşketina, " Heta ku li gor Neteweyên Yekbûyî bi xwe di 
heman demê de vê yekê de biser neketin,. Ji ber vê yekê, di 2015-an de, 
wê wekî " 17 Armancên Pêşveçûna Siyasî " hate pejirandin. Hin bi 
hêvîbawer in. Hinek wê wekî fantaziyek utopî dihesibînin. 

Bi qasî utopyayê, di 6ê Gulana 2016an de, Pope Francis got ku ew xewnek 
utopiyalek humanîst a Ewropî ye ku dêrê wî dikare arîkariya wê qonaxê 
bike. Lêbelê, xewna Pope-ê dê wekî xewnek xuya bibe (kr. Peyxama 
Yûhenna 18). 

Dibe ku Hin Hevkarî û Serkeftin hebe , Lê… 

Ferhenga Merriam Webster diyar dike ku utopya " cîhek xeyalî ye ku tê de 
hikûmet, qanûn û mercên civakî bêkêmasî ye. ”   Biblencîl hîn dike ku 
mirovahî nikare bi tena serê xwe pirsgirêkên xwe çareser bike: 

23 Ya Xudan, ez dizanim riya mirov bi xwe ne ye; Ew di zilamê ku ne 
dimeşe gavên xwe yên rêvekirinê de na. (Jeremiah 10:23, NKJV li 
seranserî, heya ku pê ve nayê destnîşan kirin) 

Thencîl hîn dibe ku dê hevkariya navneteweyî têk biçe: 

16 Xirabkirin û belengazî di riyên wan de ne; 17 And riya aştiyê ya ku 
wan nezaniye. 18 Li pêş çavê wan tirsa Xwedê tune. (Romayî 3: 16-
18) 

Lêbelê, gelek mirov li ber nerîna wan civakek utopî dixebitin û carinan 
carinan hewl didin ku ol jî tevlî bikin. Lê hema tu kes naxwaze rêçên yek 
Xwedayê rastîn bişopîne. Ne wusa ye ku dê li ser armanca Neteweyên 
Yekbûyî an jî armancên Vatîkan de tu pêşkeftinek çênebe . Dê hebin (û 
gelek ji wan armancên baş in) , û her weha hin xelet jî. 

Bi rastî, û bê guman piştî pevçûnek girseyî, dê celebek peymana 
aştiyê ya navneteweyî were pejirandin û piştrast kirin (Daniel 
9:27) . Dema ku ew be, dê gelek kes bi derewan bawer bikin ku dê 
mirovahî civakek aramtir û utopîk bibîne. 
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Dê gelek kes bi navgîniya 'pêşkeftina utopî ya navneteweyî' (cif. Ezekiel 
13:10) û hem jî bi nîşan û cûrbecûr vexwendin (2 Selanîkî 2: 9-12). Lê 
Kitêba Pîroz dibêje ku aştiya wusa dê bidome (Daniel 9:27; 11: 31-44), tevî 
ku serokên dibe ku îdîa bikin (1 Selanîkî 5: 3; iahşa. 59: 8). 

Fikra ku , ji bilî Jesussa (cf. Yûh. 15: 5 ; Metta 24: 21-22 ) , mirovahî 
dikare di vê age temenê xerabiya heyî ’de utopya derxe, ev mizgîniyek 
derewîn e (Galatî 1: 3-10 ) . 

Ger mirovahî bi tenê ji ber pêkanîna utopyayê bi tevahî nekêş e, ma 
cûreyek utopya mimkun e? 

Erê. 

Serdestiya Xwedê wê vê gerdûnê û, paşê, herheyî, bi fantastîk çêtir 
çêbike. 

  

2. Whati Mizgîn Jesussa Preand? 
Mizgînî fêr dibe ku civakek utopî, ku jê re Padîşahiya Xwedê tê gotin, dê li 
şûna hukumetên mirovan bike (Daniel 2:44; Peyxam 11:15; 19: 1-21). 

Jesusaxê Jesussa ceribandinên xweyên giştî dest pê kir , Wî dest 
bi pêşgotina Mizgîniya Padîşahiya Xwedê kir . Ya ku Mark ragihand ev e: 

14 Hingê Yûhenna hate zîndaniyê, Jesussa hat Celîlê, bi 
Mizgîniya Padîşahiya Xwedê re , 15 got û got: « Wext temam e û 
Padîşahiya Xwedê nêzîk e. Tobe bikin û bawerî bi Mizgîniyê 
bikin " (Mark 1: 14-15). 

Termê Mizgîn, ji peyva Yewnanî tête wergerandin ku wekî euangelion e , û 
tê wateya " peyama baş " an " mizgîniya baş " . " Di N ew di Ahîda, peyva 
English " Padîşahiya , " related to Padîşahiya Xwedê, bi qasî 149 car li Beşa 
û 151 di behsa Încîl û Zebûr Bible . Ew ji peyva Yewnanî hatî wergerandin 
ku wek basileia tête nîşandin ku hukm an qada rêzimanê nîşan dide. 

Serdestên mirovî, û hem jî padîşahiya Xwedê, xwedan padîşah (Zebû. 
17:14) , ew qadek erdnigarî (Zebû. 11:15) vedişêrin , wan rêzik 
hene (iahşa. 2: 3-4; 30: 9) , û ew hene. mijarên (Lûqa 13:29) . 



9 
 

Li vir şagirta giştî ya yekem ji Jesussa ye ku Metta tomar dike: 

23 Jesus aboutsa li gişt Celîlê geriya, di kinîştên xwe de hîn dikir, 
pêxemberîtiya Mizgîniya Padîşahiyê (Metta 4:23). 

Metta jî tomar dike: 

35 Paşê Jesussa li ser tevahiya bajar û gundan geriya, di kinîştên 
xwe de hîn dikir, pêxemberê Mizgîniya Padîşahiyê 
(Metta hew 9:35). 

Peymana Nû destnîşan dike ku Je sus wê hukumdar bimîne: 

33 He ewê li ser mala Aqûb serdest bimîne, û Padîşahiya Wî wê 
tune be dawiya (Lûqa 1:33). 

Lûqa tomar dike ku mebesta ku Jesussa şandiye pêşandana 
Mizgîniya Padîşahiya Xwedê bû. Bibînin ku Jesussa hîn kiriye: 

43 Wî ji wan re got, " Divê ez Mizgîniya Padîşahiya Xwedê li bajarên 
din jî bidim, ji ber ku ji bo vê yekê hatine şandin " (Lûqa 4:43). 

Hûn carî we ev bihîstiye bihîstiye? We haya we jê hebe ku 
mebesta Jesussa ya ku şandiye ev e ku ragihandina K şahiya Xwedê bû? 

Lûqa jî ku Îsa ew here û Mizgîniya li K ingdom Xwedê: 

10 theandiyan, gava vegeriyan, her tiştê ku kiribûn ji wî re 
gotin. Hingê wî ew hildan û bi şûn ve vegeriyan cihekî çolê ya ku jê 
re bajarê Bethsaida digotin. 11 Lê gava ku elalet wê dizanibû, li pey 
wî çûn; û Wî ew pêşwazî kir û li ser Padîşahiya Xwedê ji wan re 
peyivî (Lûqa 9: 10-11). 

Jesussa hîn kir ku Padîşahiya Xwedê be pêşiya pêşîn ji bo wan kesên ku 
wana bişopînin : 

33 Lê pêşî li padîşahiya Xwedê û rastdariya wî bigerin (Metta 6:33). 

31 Lê Padîşahiya Xwedê bigerin, û hemî van tişt wê li we zêde 
bibin. 32 Hûn netirsin, bavoçê piçûk, ji ber ku keyfa Bavê we xweş e 
ku hûn Padîşahiyê bide we (Lûqa 12: 31-32). 

Xiristiyan e ku PIRSNa Padîşahiya Xwedê be. Ew viya ji hêla jiyana xwe ve 
wekî evîndara xwe ya herî pêşîn pêk tînin lewra ku Mesîh dê li wan bijî û li 
hêviya vegera û padîşahiya Wî bin. Lêbelê, piraniya ku Mesîhî dibêjin, ne 
ku tenê berê digerin Padîşahiya Xwedê, ew di heman demê de nizanin ew 
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çi ye. Gelek kes bi derew jî bawer dikin ku tevlê siyaseta cîhanî ya ku 
Xwedê ji xiristiyanan hêvî dike. Bi fêmkirina serdestiya Xwedê re, ew nakin 

niha bijîn an ku ew divê an fêm bikin ka çima mirovahî ew qas xeletî ye. 

Notice jî ku th e Padîşahiyê wê bên ji bo keriyê biçûk dayîn (cf. Romayî 11: 
5). Ew dilnermî digire da ku amade be ku bibe beşek ji serra piçûk ya 
rastîn. 

Serdestiya Xwedê hîna li ser rûyê erdê nehatiye damezrandin 

J esus fêr kir ku şagirtên wî ji bo hatina padîşahiyê dua dikin, ji ber vê yekê 
ew jixwe xwediyê wê nîne: 

9 Bavê me yê li ezmanan, Hûqû navê te be. 10 Padîşahiya te tê. Dê 
viya were kirin (Metta 6: 9-10). 

Îsa şand şagirtên wî, da ku ew K ingdom Xwedê: 

1 Paşê wî gazî dwanzdeh şagirtên xwe kir û da wan hêz û 
desthilatiyê li ser hemî cinan û ji bo qenckirina nexweşiyan. 2 Wî 
ew şand da ku pêşiya padîşahiya Xwedê bidin (Lûqa 9: 1-2). 

Îsa hîn ku hebûna wî bi tena xwe bû Padîşahiya ne, wek ku 
Padîşahiya bû, ne li ser erdê ava wê wek ku çima wî ew tiştên ku wî 
ew avêtin ne cin derdixistin, navê wî wê : 

28 Lê eger ez cinan bi Ruhê Xwedê derxînim, bêguman serdestiya 
Xwedê li ser we hat (Metta 12:28). 

Padîşahiya rastîn di pêşerojê de ye - û ne jî li vir wekî M ark show s ye : 

47 if heke çavê te gunehê te bike, wê biqelîne. Ji bo we çêtir e ku 
hûn têkevin serdestiya Xwedê bi yek çavî, ji bilî du çavên wan, ku 
bên avêtin… (Marqos 9:47). 

23 Jesussa li dora xwe mêze kir û ji şagirtên xwe re got: « thoseiqas 
zehmet e ku yên dewlemend in ku bikevin Padîşahiya 
Xwedê! " 24 Û Şagirt li van gotinên wî şaş bûn. Lê Jesussa dîsa 
bersîv da û ji wan re got: « Zaroko, çiqas zehmet e ku ew ên ku ji 
dewlemendiya xwe bawer in ku bikevin Padîşahiya Xwedê! 25 Itêtir 
e ku meriv bi camî bi çavê şûrek re here û ji merivek dewlemend 
re bikeve Padîşahiya Xwedê. " (Mark 10: 23-25). 
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25 Bê guman, ez ji we re dibêjim, ez ê êdî ji fêkiya şerînê vexwim 
heta roja ku ez wê tînim nû di Padîşahiya Xwedê de " (Mark 
14:25). 

43 Joseph of Arimathea, endamê meclîsa pêşîn, ku xwe li benda 
padîşahiya Xwedê bû, hat û wêrekiya xwe anî ... (Mark 15:43). 

Jesussa hîn kir ku padîşah naha beşek ji vê cîhana niha ye: 

36 Jesussa bersîv da û got: « Padîşahiya min ne ji vê dinyayê ye. Ku 
padîşahiya min ji vê dinyayê bûya, xulamên min wê şer bikira, da 
ku ez nekevim Cihûyan; lê niha Padîşahiya min ne ji vir 
e " (Yûhenna 18:36). 

Jesussa hîn kir ku padîşah dê piştî ku ew wekî Padîşahê xwe vegere : 

31 " Gava ku Kurê Mirov bê rûmeta wî û hemî milyaketên pîroz bi 
wî re bibin, wê hingê ewê li ser textê rûmeta xwe rûne. 32 Hemû 
milet wê beriya wî werin civandin û ew ê wan ji hevûdu cuda bike, 
çimkî şivan pezên xwe ji bizinan dabeş dike. 33 He ewê daran li milê 
wî yê rastê, lê bizinan li milê çepê. 34 Wê hingê theahîn ji wan 
kesên li milê wî yê rastê re bêje, 'Werin, we Bavê min pîroz kir, 
mîrasa ku ji bingeha dinyayê ji we re amade kiriye, mîrat bikin 
(Metta 25: 31-34). 

Ji ber ku Padîşahiya Xwedê ne li vir e, heya ku ew nehatiye avakirin em ê 
utopiyek rastîn nebînin. Ji ber ku pir kes serdestiya Xwedê fêm nakin, ew 
fêm nakin ku meriv hukumdariya wî hez dike. 

Serdestiya Xwedê nabe " heya ku tam milet miletan nekeve 
hundur " (Roman 11:25) - that hîn jî qe tunebû. 

Çi Îsa dibêjin Padîşahiya bû , wek? 

Îsa ne, hin şiroveyên ji tiştê ku K ingdom ji Xwedê ye, wek: 

26 He saidsa got: « Padîşahiya Xwedê wekî ku meriv meriv bixwe 
tovê erdê belav bike, 27 û bila şev bi xew ve bike û roj bi roj mezin 
bibe, û tov berhev û mezin bibe, ew bi xwe nizane ku 
çawa. 28 Forimkî erd bi xwe çandiniyê dide: Pêşîn çuçê, dûvê serê, 
dûv re jî kok têra serê. 29 Lê dema ku nan çêdibe, wê tavilê 
pelixandinê davêje, ji ber ku dirûnê hat " (Mark 4: 26-29). 
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18 Paşê wî got: « Padîşahiya Xwedê mîna çi ye? To ez ê bi kîjan 
bikim? 19 Ew mîna tovê mustard e, ku zilamek avêt û baxçê xwe 
da. û mezin bû û bû darek mezin, û teyranên hewayê di nav şaxên 
wê de niştin. " 20 again dîsa wî got, " Ma ez ê kîjan padîşahiya 
Xwedê bikim? 21 Wekî pelçê ye, ku jinek sê pîvanên xwarinê hildan 
û veşart, heya ku ew hemî şîn bû " (Lûqa 13: 18-21). 

Van parçeyan destnîşan dikin ku, di destpêkê de, şagirtiya K hindik e, lê dê 
mezin bibe. 

Lûqa jî tomar kir: 

29 Ew ê ji rojhilat û rojava, ji bakur û başûr werin û dê li Padîşahiya 
Xwedê rûnin (Lûqa 13:29). 

Bi vî rengî, şiyana K Xwedê dê ji her alîyê dinyayê gel hebe. Ew ê bi kesên 
ku bav û kalên Israelsraîlî an komên etnîkî yên taybetî re tixûbdar 
nebin . Mirov , ji her tiştî, dê li vê padîşahiyê rûne . 

Lûqa 17 û Padîşahiya 

Lûqa 17: 20-21 hinekî dimire. Lê berî ku bigihîjin wê, bala xwe 
bidinê ku mirov dê bi rastî di nav K û beriya Xwedê de bixwin : 

15 " Xwezî bi wî yê ku wê nan di Padîşahiya Xwedê de nên 
bixwe! ” (Lûqa 14:15). 

Ji ber ku xelk dê di pêşerojê de Xwedê bixwe bixwe , ew bixwe jî tiştek di 
dilê wan de nayê veqetandin, ligel şaşkirinên / têgihîştinên Lûqa 17:21 ên 
ku bi rengek din pêşniyar dikin. 

Wergera Moffatt ya Lûqa 17: 20-21 dibe ku hinekî alîkariya wan bike ku 
fam bikin: 

20 Li ser ku ji aliyê gava ku Fêrisiyan Padîşahiya Xwedê tê pirsîn, ew 
ji wan re got, " Padîşahiya Xwedê tê, ne wek ku hûn çavên xofê 
ew hêvî; 21 dî kes wê nebêje, 'Li vir e' an 'Ew li wir e', çimkî 
Serhildana Xwedê niha di nav we de ye. " (Lûqa 17: 20-21, 
Moffatt ; binihêrin jî wergerînên NASB û ESV ) 

Têbigirin ku Jesussa ji Fêrisiyan re veneguheztî, karwanî û durû . Îsa " ji 
wan re got, " - i t Fêrisiyan ku wek dawî ked Îsa pirsgirêka. Wan red kir ku 
Wî nas bikin. 

Em wan li CHURRK reYAN? Na ! 
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Jesussa di heman demê de ne di derbarê civatek ku dê di demek nêzîk de 
were saz kirin jî bû. Ne jî Ew li ser hest û hiş û dil diaxivî. 

Îsa dipeyivî, li ser padîşahiya wî ! Fêrisiyan ji asa li ser civînek dipirsin. Wan 
çu tiştek ji dêrê New Testamentê zû nas nekir. Ew ne li ser cûreyek hestên 
xweşik pirsîn . 

Ger yek difikire ku Padîşahiya Xwedê ye CHURCH - û Padîşahiya 
Xwedê " di hundurê " Fêrisiyan de bû? - CHURY di nav Fêrisiyan de 
bû? Bêguman na! 

Encamnameyek wusa bêaqil e, ne wilo ? Gava ku hin wergerên 
protestantî beşek ji Lûqa 17:21 wergerandin wekî " Padîşahiya Xwedê " di 
hundurê we de ye " (NKJV / KJV), di heman demê de Biblencîl û Zewacê 
Jerusalemncîl jî bi rast wergerîne ku " Padîşahiya Xwedê di nav we de ye 
". ” 

Jesussa di nav wan de, ji Fêrisiyan, yek bû. ,Car Fêrisiyan wisa difikirin ku 
li benda Padîşahiya Xwedê ne. Lê ew şaş fam kirin. Jesussa diyar kir ku ew 
ê ne tenê Padîşahiya herêmî, an sînordar be tenê ji Cihûyan re , wekî ku 
ew difikirin (û ne dêrê wekî ku hinek bawer dikin nuha). Padîşahiya 
Xwedê dê tenê ne yek ji gelek padîşahiyên huma û xuya ye ku mirov 
pê re destnîşan dike an dibîne, û bibêje, " Ev ew e, li vir " ; an " ew Padîşah 
e, li wir. ” 

Jesussa , ew bixwe, ji dayik bû bû padîşahiya wê Padîşahiyê, wekî ku wî bi 
eşkereyî ji Pîlatos re got (Yûhenna 18: 36-37). Fêhm bikin ku Biblencîl bi 
navgîniya " padîşah " û " padîşah " bi hevûdu bikar tîne ( mînak Daniel 7: 
17-18,23). Padîşahê pêşeroja Padîşahiya Xwedê bû, piştre û li wir, 
rawestayî next to the Fêrisiyan . Lê ew ê wî wekî padîşah nas nakin 
(Yûhenna 19:21). Gava ku ew vedigere, dinya wê Wî red bike (Peyxama 
19:19). 

Jesussa çû, di ayetên li jêr Lûqa 17 de , da ku hatina xweya duyemîn, diyar 
bike, dema ku Padîşahiya Xwedê wê HEM desthilatdariyê (bi Moffatt re ji 
bo domdariya di vê beşê de berdewam bike): 

22 Wî ji şagirtên xwe re got: « Dê rojên ku hûn dirêj û dirêj bikin bi 
derewan bikin ku hûn roja Kurê Mirov jî bikin. 23 Zilam dê bêjin, 'Va 
ye, ew li vir e!' 'Binêre, ew li wir e!' Lê ji wan dernekevin û li pey 
wan bisekinin, 24 forimkî mîna şewqa ku ji aliyekî ji ezmên ve 
diherike li aliyê din, wusa Kurê Mirov jî wê di roja xwe de be. 25 Lê 
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ew pêşî pêdivî ye ku cefayê mezin bihese û ji hêla nifşên nû ve 
were şandin. (Lûqa 17: 22-25, Moffatt) 

Îsa PUT red ji birûskê agir, çawa ku di Metta 24:27 -31 , ji bo danasîna wî 
yê duyem tê, ji bo SERWERIYA li tevahiya cîhanê. Jesussa nabêje ku 
mirovên wî dema ku vegerin dê nikaribin Wî bibînin. 

P eople wê Wî wekî KING (Peyxama Yûhenna 11:15) nas nakin û dê li 
hember wî şer bikin (Peyxam 19:19)! Dê gelek kes difikirin ku Jesussa 
Nûnera Antîkyayê dike. Jesussa ne gotibû ku Padîşahiya Xwedê di nav wan 
Fêrisiyan de bû - esa ji wan re li cîhek din jî got ku ew ne ji ber durûtiya 
xwe neçin Padîşahiyê. (Metta 23: 13-14). Bû, ne jî Îsa û got ku Church dê 
Padîşahiya. 

T ew Padîşahiya Xwedê ye, tiştekî mirov wê yek rojê de bikaribe bi ENTER 
- wek di dema vejînê ya just! Lê dîsa jî , heta Birahîm û ji bav û kalan din 
hene ne yet (krş. Heb rewş 11: 13-40). 

Theagirtan zanibû ku şagirtiya Xwedê wê hingê di nav wan de ne di wan 
de bû , û ku diviya ku wekî ya jêrîn , ya ku piştî Lûqa 17:21 hat, xuya bibe , 
destnîşan dike: 

11 asaxê ku wan evan tiştan bihîstin, Wî meselek din peyivî, çimkî 
ew li nêzîkê Orşelîmê bû û ji ber ku wan difikirin ku Padîşahiya 
Xwedê dê di cih de xuya bike (Lûqa 19:11). 

The K ingdom bi zelalî di pêşerojê de bû 

Hûn dikarin çawa bêjin ku şiyana K nêz e? Wekî beşek ji pirskirina wê 
pirsê, Jesussa bûyerên pêxemberî (Lûqa 21: 8-28) navnîş kir û dûv re wiha 
hîn kir : 

29 Li dara hêjîrê û hemî daran binihêrin. 30 Gava ku ew berê xwe 
didin çûkan, hûn ji xwe re dizanin û xwe dizanin ku havîn nêzîk 
e. 31 Vêca hûn jî, gava hûn dibînin ku van tiştan diqewimin, 
dizanin ku Padîşahiya Xwedê nêzîk e (Lûqa 21: 29-31). 

Jesussa dixwest ku mirovên wî bûyerên pêxemberîtiyê bişopînin da ku 
zanibin gelo dê K bê. Jesussa li deverek din ji gelê xwe re got ku hişyar û 
bala xwe bidin bûyerên pêxemberî (Lûqa 21:36; Mark 13: 33-37). Tevî 
gotinên Jesussa, gelek nerazî temaşa bûyerên cîhanê yên pêxemberî dikin. 
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Di Lûqa 22 & 23, Îsa careke din nîşan da ku K ingdom ji Xwedê re bû, 
da mething ku wê bên cih , di pêşerojê de dema ku ew hîn dikirin: 

15 " Bi xwestekek dilşewatî min xwest ku ev Cejna Derbasbûnê bi 
we re beriya ku ez êşim, bixwim; 16 imkî ez ji we re dibêjim, ez ê 
êdî ji wî tiştê xwar nekim heta ku di Padîşahiya Xwedê de cih 
bîne. " 17 Hingê wî kasa hilda, şikir kir, û got: " Vê bavêjin û wê di 
nav xwe de parve bikin; 18 Iimkî ez ji we re dibêjim, heta ku 
Padîşahiya Xwedê neyê, ez ê fêkiya ava vexwim. " (Lûqa 22: 15-
18). 

39 Lê yek ji wan xerabkarên ku bi wî re hat xaçkirin wî qulixkirin û 
wî got: « Heke hûn Mesîh in, xwe xilas bikin û me jî rizgar 
bike. " 40 compan hevalê wî ew qewirand û wî jê re got: " Ma tu ji 
Xwedê jî tirsnakî? Forimkî hûn jî bi wî re şermezar in. 41 we em jî 
wusa jî, ji ber ku em hêja ne, çimkî em li gorî yên ku me kirine 
vejandî ne, lê ji vî yekê tu xerabî nehatiye kirin. " 42 Û wî ji 
got, Îsa , " Xudayê min, min bîne bîra xwe, çaxê tu gihîştî 
Padîşahiya xwe. " 43 Lê eshsa ji wî re got: " Amîn, ez ji te re dibêjim 
ku îro tu bi min re li bihiştê yî. ” (Lûqa 23: 39-43, bi zimanê 
ainngilîzî bi Aramêyî) 

The K ingdom ji Xwedê ne com dikirin e ku dema ku Îsa hat kuştin yan jî 
wek herdu Marqos û Lûqa nîşanî me bide: 

43 Joseph of Arimathea, endamê meclîsa pêşîn, ku xwe li benda 
padîşahiya Xwedê bû, hat û wêrekiya xwe anî ... (Mark 15:43). 

51 Ew ji Arimathea, bajarekî Cihûyan bû, ku ew bi xwe jî li benda 
padîşahiya Xwedê bû (Lûqa 23:51). 

Ez t a e fter vejîna (1 Korîntî 15: 50-55) , ku Mesîhî dê careke din ji 
dayik to enter a K ingdom Xwedê , wek records John: 

3 Jesussa bersîv da û jê re got: « Bi rastî, ez ji te re dibêjim, heya ku 
kesek ji nû ve çê nebe, ew nikare Padîşahiya Xwedê 
bibîne. » 4 Nîkodêmos jê re got: « Meriv dikare çawa pîr bibe? Ma 
ew dikare cara duyem têkeve zikê dayika xwe û ji dayik 
bibe? " 5 Jesussa bersîv da, " Bi rastî, ez ji we re dibêjim, heya ku 
yek ji av û ruh çênebe, ew nekare bikeve Padîşahiya Xwedê 
(Yûhenna 3: 3-5). 
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Tenê gelê Xwedê wê ya dawî post-hezarsalan bibînin K ingdom Xwedê . 

Naha ji kerema xwe fêhm bikin ku fena ku Jesussa ji nû ve zindî bû , wî 
dîsa li ser K şahidiya Xwedê hîn kir: 

3 Wî jî pişta êşên xwe ji hêla gelek delîlên înflamatiyê de, xwe zindî 
pêşkêşî wî kir, ku di wan çil rojan de ji hêla wan ve hat dîtin û 
peyivî ku tiştên ku di Padîşahiya Xwedê de têkildar in (Acts 1: 3). 

Serpêhatiyên yekem û paşîn ên ku Jesussa dayî , di derheqê şiyana K 
de bû ! Jesussa wek peyxember hat ku der barê Padîşahiyê de hîn bike. 

Îsa jî hebû Yuhannayê Hawarî binivîse ser K hezarsalan ingdom ji 
Xwedê ya ku wê li ser rûyê erdê be. Tiştê ku whatsa nivîsiye binivîse: 

4 Min giyanên wan ên ku ji bo şahidiya wan Jesussa û ji bo peyva 
Xwedê hatibûn xistin serê xwe, yên ku berjewitiya heywanan û 
wêneya wî ne dîtibûn, û nîşana wî negirtin ser eniyên wan an 
destên wan. They ew hezar salan dijiyan û padîşahiya bi Mesîh re 
(Peyxam 20: 4). 

Xirîstiyanên destpêkê fêr bûn ku Padîşahiya Millî ya Xwedê dê li ser rûyê 
erdê be û şûna hukûmetên dinyayê mîna ku Biblencîl hîn dibe (kr. Peyxam 
5:10, 11:15). 

Çima, eger K ingdom ji Xwedê ye s o, girîng e, yên herî zêde 
ne bihîst, gelekî pir li ser ew? 

Beşkî b ecêb Jesussa jê re digot efsûnek: 

11 He wî ji wan re got: « Ji we re hatiye dayîn ku naskirina 
padîşahiya Xwedê bizanin. lê belê ji yên li derve re, her tişt bi 
meselan têne (Mark 4:11). 

Todayro jî Padîşahiya Xwedê ya rastîn ji bo piraniya plana Xwedê şehînet 
e (li vir jî pirtûka meya belaş, li ser navnîşana www.ccog.org bi 
sernavê: Serhildana Plana GOD-a MYSTERY Whyima Xwedê tiştek tiştek 
çêkir?) Ma Xwedê çima we kir ? ) . 

Her weha, bifikirin ku Jesussa got ku dawiya (temenê) dê zû (zû) PERWERE 
Mizgîniya Padîşahiyê li hemî dinyayê wekî MITRD preNA tête ragihandin: 

14 And ev Mizgîniya Padşatiyê li hemû dinyayê dê bê dayîn wekî 
şahidê hemû miletan, û wê hingê dê dawiya (Metta 24:14). 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&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=ku&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=ku&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=ku&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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Bihîstin, Mizgîniya Padîşahiya Xwedê girîng e û ji bo bên cih , di van 
demên dawiyê . Ew peyamek " baş " e ku hêviya rastîn ji nexweşiyên 
mirovahiyê re peyda dike, tevî ku rêberên polîtîk hîn dibin. 

Heke hûn gotinên Jesussa dihesibînin, divê diyar bibe ku dêra xirîstî ya 
rastîn wê gotina Mizgîniya serdestiyê be . Pêwîste ev ji bo Dêrê pêşiya 
wê ya sereke be . Û ji bo vê yekê baş, zimanên divê bi kar bînin. T ya wî ye 
ku Dêra Xwedê didomîne hewl dide ku bike. That ji ber vê yekê ev 
pirtûkok li gelek zimanan hatiye wergerandin. 

Jesussa pirê dersê wouldEH wayR way riya xwe qebûl nake: 

13 " Bide deriyê teng. wideimkî derî û berfireh e ku riya ku 
hilweşîne ye, û pir pir in ku tê de derbas dibin.  14 Ji ber ku derî 
teng e û tengasiya ku riya jiyanê ye, û çend hindik hene ku wê 
dibînin. ( Metta 7: 13-14 ) 

Mizgîniya Padîşahiya Xwedê pêşengê jiyanê dike! 

Belê dibe ku balkêş be ku her çend piraniya xirîstiyanên 
profesyonel diaxifin ji bîr nekin ku xebera Mesîh li ser 
Mizgîniya Padîşahiya Xwedê ye , lê zanist û sekûlerên sekuler bi gelemperî 
fêm kirine ku ev bi rastî Mizgîniyê hîn dike. 

Lêbelê, Jesussa , Xwe bixwe, ji şagirtên xwe hêvî dikir 
ku Mizgîniya Padîşahiya Xwedê hîn bikin (Lûqa 9: 2 , 60 ). Ji ber ku 
serdestiya paşerojê dê bingeha qanûnên Xwedê be, ew ê aştî û 
bextewariyê bîne — û pêkanîna wan qanûnan di vê temenê de rê li ber 
aştiya rastîn vedike (Zeb. 119: 165; Efesî 2:15). 

This ev Mizgîniya Padîşahiyê di Nivîsarên Peymana Kevin de dihat zanîn. 

3. Ma Padîşahiya di Ahîda kevn de tê zanîn? 

Monsa serhatiya pêşîn û paşîn a qeydkirî ya Jesussa tevlê ragihandina 
Mizgîniya Padîşahiya Xwedê bû (Marq. 1: 14-15; Kar. 1: 3). 

Padîşahiya Xwedê tiştek e ku divê Cihûyên Jesussa somethingsa tiştek pê 
zanibin ji ber ku di Nivîsarên wan de qala wan hate kirin, ku em niha wekî 
Peymana Kevin dibêjin. 

Daniel Daxwaz Li ser Padîşahiyê 
T ew pêxember Daniel re nivîsî : 
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40 kingdom padîşahiya çaremîn wê ji hespê ve bihêz be, bi qasî ku 
hesin perçe perçe dibe û her tiştî diqulipîne; û mîna hesin ku 
hilweşîne, ew padîşah wê perçe bibe û yên din jî têk bide. 41 Gava 
ku we ling û tilî, beşek ji balayê pot û beşek ji hesin dîtin, 
padîşahiya wê dabeş be; Heya ku we dît hesin bi kevirê seramîk 
ve tê girêdan, ew hêza hewa wê lê be. 42 asawa ku tiliyên lingan 
perçeyek ji hesin û parçeyek ji balî bûn, wusa jî padîşah wê hinekî 
bihêz be û perçe be. 43 youawa ku we dît sifir bi aramê seramê hatibe 
tevlihev kirin, ew ê bi tovê mirovan re tevlihev bibin; Lê ew ê bi 
hevdû ve nebin, tewra ku hewa bi kevir re nabe. 44 And di rojên 
van padîşah de, Xwedayê ezmanan wê padîşahek saz bike ku dê 
qet neyê hilweşandin; û Padîşahî ji mirovên din re nabe. ew ê 
perçe perçe bibe û tevahiya van padîşahiyan bixweze, û ew ê her 
dem bisekine (Daniel 2:40 -44). 

18 Lê pîrozgerên Bilind wê serdestiyê bistînin û wê serdestiyê her 
dem, hetanî her û her û her. (Daniel 7:18). 

21 « Min temaşe dikir; the ew eynî hingiv li dijî siltan şer dikir û li 
hember wan serwerî dikir, 22 heya ku Rojên kevnar hatin, û 
darizandinek li ber siltanên Xilaskarê Bilind bû, û ew dem hat ku 
siltan xwediyê padîşahiyê be. . ( Daniel 7: 21-22 ) 

Ji Daniel re, em fêr dibin ku dê dem bigihîje dema ku Kîbûna Xwedê 
dê padîşahiyên vê dinyayê hilweşîne û ew ê her berdewam bimîne. Her 
weha em hîn dibin ku siltan jî dê beşa wan di pêşwazîkirina vê padîşahiyê 
de hebe . 

Gelek beşên kehanetên Daniel ne ji bo dema me de , di 21 st sedsala . 

Hinek bendên ji Peymana Nû re ragihînin: 

12 " Tenê hebên ku te dît deh padîşah in ku hêj padîşah negihîştine 
ber dest, lê ew wek padîşah bi heywanan re yek saetê 
distînin. 13 Ev yek ji hişmendiyek in, û ew ê hêz û desthilatdariya 
xwe bidin heywanan. 14 Ewê bi Berx şer şer bikin, û Berx wê wan bi 
ser bixîne, çimkî Ew Xwedayê xudan û padîşahê padîşah e. û yên 
ku bi wî re ne, gazî, bijartî û dilsoz in. ” (Peyxam 17: 12-14) 

Ji ber vê yekê , em hem di Peymana Kevin û hem Di Peymana Kevin de 
dibînin ku dê li wir serdestiyek erdê hebe ku ji deh paran pêk were û 
Xwedê wê wê hilweşîne û Padîşahiya Wî saz bike. 
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Iahşa Aboutsa Serdarî Padîşahiyê 
Xwedê iahşaya îhmal kir ku der barê Padîşahiya Xwedê ya yekemîn , 
padîşahiya hezar salan ku wekî hezar sal tête binav kirin, binivîse : 

1 wir wê kanîyekî ji stem yên Jesse bê a Rod, Û a Şaxa wê yên 
kokên xwe dibin derve. 2 Ruhê Xudan wê li wî bimîne, Ruhê aqil û 
têgihîştinê, Ruhê şêwirdarî û hêzê, Ruhê zanînê û ji tirsa Xudan. 

3 Kêfxweşiya wî bi tirsa Xudan e, û ewê bi çavên çavên xwe dadbar 
neke, ne jî bi bihîstina guhên wî biryar bide. 4 Lê belê bi 
dadperwerî, ew ê li feqîran dadbar bike, û bi dadperwerî biryarê 
bide 

ji bo meqamê erdê; Ewê bi axa devê xwe zeviyê erdê bikişîne û bi 
tîna lêvên wî ewê xiraban bikuje. 5 Rastî dê bibe tirba milên wî, 
faith dilsoziya beza bela wî. 

6 " Gur jî wê bi berxê rûdinin, The leopard wê down bi bizinê 
ciwan, derewan The golikek û şêrê ciwan û fatling bi hev re; Child 
dê zarokek piçûk rêberiya wan bike. 7 Dê cîr û birar bi ker 
bibin; Xortên wan wê bi hev re rûnin; The şêr wê mîna gayê nan 
dixwe. 8 Zarokek şîrê dê bi pêça cobra de bilîze, û zarokê weçandî 
destê xwe bixe binê dehşikê. 9 Ew ê di çiyayê min ê pîroz de neêşîn 
û xera nebin , çimkî erd dê bi zanîna Xudan tije bibe . 

10 " Û di wê rojê de wê li wê derê Rayê * Yêşa *, bê Kî wê wek 
pankarta ji bo gelê rawestin; Forimkî miletan wê li wî digerin, û 
cîhê mayî wê rûmetdar be. ” (Iahşa. 11: 1-10) 

Sedema ku min vê yekê wekî yekem p huner an qonaxa yekem a K 
bi navgîniya Xwedê de behs kir , ev e ku ev demek e ku ew ê fîzîkî be (berî 
ku dema ku bajarê pîroz, Orşelîmê Nû ji ezmên were xwarê, Peyxama 
Yûhenna 21) û dê hezar sal bidome . Iahşaya gava ku ew bi berdewamî 
berdewam kir, qada laşî ya vê qonaxê piştrast kir: 

11 Ev, wê di nêzîk de çêbin Di wê rojê de ku ji aliyê Xudan, wê destê 
wî Dîsa, cara diduyan set To rêgirtina li bermayî, ji gelê xwe yê ku 
bi hiştin, Ji Assyria û Misrê, Ji Pathros û Cush, Ji Elamê û 
Shinar, Ji Hamatê û giravên deryayê. 

12 Ewê set up pankarta ji bo miletan, Û wê, surgûnên Îsraêlê 
bicive, û kom bi hev re bi belav Cihûda Ji çar kujên erdê. 13 Her 
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weha xayîna Efraîmê dê biçe, û dijminên Cihûdayê wê qut 
bibin; Wê Efraîm zirarê nede Cihûdayê, û Cihû wê Efraîm 
neêşîne. 14 Lê ew ê li milê Fîlîstîn ber bi peravê biçin, Bi hev re wê 
gelên Rojhilat talan bikin; Wê destê xwe bidin Edom û 
Moab. People xelkê Ammonê wana gumana dike. 15 Xudan wê 
zimanê derya Misrê bi tevahî hilweşîne; Bi bayê hêzdar wî Ewê 
Destekî wî li ser çemê dihejînin, Û xim, ew di heft streams, Û 
zilamên make ser hişk derbasî - pêxwasî. 16 Li wir wê bibe a rêya 
bejahî ya ji bo bermayî, ji bo gelê xwe kî wê ji Assyria hiştin, wek 
ku ji bo Îsraîlê bû , di roja ku ew ji welatê Misirê der hat. ( Iahşa. 
11: 11-16 ) 

Iahşaya jî hate binavkirin ku binivîse: 

2 Wê di rojên paşîn de bê ku çiyayê mala Xudan li ser çiyayan bê 
damezrandin, û wê li bilindahiyan bilind bibe. All dê hemî milet 
ber bi wê ve herin. 3 Dê gelek kes werin ba hev û bêjin: « Werin û 
em herin ser çiyayê Xudan, li ber mala Xwedê ya Aqûb, Ew ê riyên 
xwe bi me hîn bike, û em ê di riyên wî de bimeşin. " Forimkî dê ji 
Siyonê derkeve lawerîetê , û gotina Xudan ji Orşelîmê. 4 Ewê di 
nav miletan de dadbar bike, û gelek mirovan bixapîne; Ew ê şûrên 
xwe bixin nav dar û dar û devên wan jî bikevin kortikên 
daran. Netewe wê n lift ot li dijî netewe şûr, Ne ewê naherikin 
hîn şer . ... 11 Rûyê rûmet yê mirovahiyê wê bê 
tinazkirin, Dê bêhêziya mirovan were qewirandin, û Xudan bi tenê 
di wê rojê de bilind bibe. (Iahşa. 2: 2-4 , 11 )   

Bi vî rengî , ew ê demek utopî ya aşitiyê li ser rûyê erdê 
be. Bi hukumdariya Jesussa re, ev dê herheyî bimîne. Li ser bingeha 
nivîsarên cihêreng (Zeb. 90: 4; 92: 1; iahşa. 2:11; Hosea 6: 2), Talmûd 
Cihûyan vê yekê salê 1000 sal didomîne ( Babîlî Talmûd: Tractate 
Sanhedrin Folio 97a ). 

Ez saiah hate îhmal kirin ku ez weha jî binivîsim: 

6 Çimkî ji me re zarokekî dinyayê, da ji me re Kurê dayîn; The dê 
hikûmet li ser milê wî be. Name navê wî wê bêtehmdar, 
ounêwirmend, Xwedayê dilovan, Bavê Everê, Prince of Aştiyê. 7 Of 
zêdebûna hikûmetê û aştî wî tune nabe dawiya, li ser textê Dawid 
yê û li ser Padîşahiya wî, Ji bo ew û avakirina wê bi dîwanê û 
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edaletê Ji wê demê û bi pêş de, dê heta hetayê. Zana ya Xudan-ê 
hoste wê viya pêk bîne. (Iahşa. 9: 6-7) 

Bibînin ku iahşaya digot ku Jesussa dê were û bi hukûmetê padîşah saz 
bike. Gava ku gelek kesên ku dibêjin Mesîh vê pêşnumayê, bi taybetî di 
meha Kanûnê de her sal diyar dikin, ew nişan didin ku ew pêxembertî ye ji 
rastiya ku Jesussa dê bibe bor n. Mizgînî nîşan dide ku şagirtiya Xwedê 
xwedan hukûmetek e ku bi qanûnan mijaran dixe, û ew ê Jesussa wê 
biqede . Iahşaya, Daniel û yên din ev pêxembertî kirin. 

Qanûnên Xwedê riya hezkirinê ne ( Metta 22: 37-40 ; Yûhenna 15:10) û 
bi şerta Xwedê ewê desthilatdar be li ser wan qanûnan. Ji ber vê 
yekê şiyana K Xwedê , her çend di dinyayê de pir kes lê mêze bikin jî, wê li 
ser bingeha hezkirinê bin. 

Zebûr û Zêdetir 

Ew ne tenê Daniel û Isaşaya bû ku Xwedê pêxîret kir ku der barê 
Padîşahiya Xwedê de werin nivîsandin. 

Ezekiel hate binavkirin ku binivîse ku ew ji eşîrên Israelsraêl (ne bi tenê 
Cihûyan) ku di dema Mezinahiya Mezin de hatine perçiqandin, dê di 
Padîşahiya millenî de werin berhev kirin: 

17 Ji ber vê yekê bibêjin, 'Bi vî rengî dibêje Xudan Xweda: ” Ez ê te 
ji nav miletan berhev bikim, ji te dera welatên ku te perçiqandî 
kom bibim, û ezê axa Israelsraîl bidim te. " ' 18 Û ew li wê derê 
here, û ew dê hemû tiştên mekruh xwe û hemû hovîtiyên wê ji 
wir bibin. 19 Wê hingê ez ê dilê xwe bidim wan, û ezê ruhê nû 
bînim nav wan, û dilê kevir ji goştê wan derxim û dilê wan goşt 
bidim, 20 da ku ew di yasayên min de bimeşin, dadên min bi 
parêzin û wan bike; û ew ê bibin gelê min, û ez ê bibim Xwedayê 
wan. 21 Lê wek ku ji bo wan ên ku dilên wan li pey xwesteka ji bo 
tiştên mekruh xwe û hovîtiyên xwe, ez dê kirinên wan li ser 
serên xwe bi xwe virekan, " dibêje Xudan, Xwedê. ( Ezekiel 11: 
17-21 ) 

Dê nifşên eşîrên sraêl êdî neyên qefilandin, lê dê li gorî qanûnên Xwedê 
bisekinin û dev ji tiştên xapînok berdin (Levîtsî 11; Dîrok 14). 

Di Zebûr de li ser mizgîniya Padîşahiya Xwedê li jêr binihêrin: 
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27 Hemû li çar aliyên cîhanê Ma ji bîr û berê xwe ji Xudan, Û hemû 
milet Ma berî Hûn diperizin wî. 28 imkî serdestî Xudan e, He Ew li 
ser miletan hukum dike. ( Zebûr 22: 27-28 ) 

6 Xweda, Ey Xwedê, her û her û her e; Sermê rastdariyê, şehfikê 
padîşahiya we ye. ( Zebûr 45: 6 ) 

1 Oh, stranek nû ji Xudan re stranbêj bikin! Hemû erd, bi Xudan re 
stranbêj bikin. 2 Ji Xudan re lavijan, navê wî pîroz bikin; Roj bi roj 
mizgîniya xelasiya Wî vebêjin. 3 rûmeta wî di nav gelan de îlan 
bikin, wondahiya wî di nav gelan de ye. (Zebûr 96: 1-3 ; her weha 
cf. 1 Chronicles 16: 23-24 ) 

10 Hemî karên te wê pesnê te bidin, ya Xudan, û pîrozên te wê te 
pîroz bikin. 11 Ew ê ji rûmeta padîşahiya we re biaxivin , û biaxivin li 
ser hêza we, 12 Ji bo ku hûn bi kurên mirovan re bikin kiryarên wî 
yên hêzdar, û rûmetiya bi rûmet ya padîşahiya wî. 13 Padîşahiya te 
padîşahiyek bêdawî ye, ion serweriya we di nav nifş de 
bimîne.   ( Zebûr 145: 10-13 ) 

Nivîskarên cuda di Peymana Kevin de jî di derheqê aliyên padîşahiyê de 
dinivîsin (mînak. Ezekiel 20:33; Obadiah 21; Micah 4: 7). 
Ji ber vê yekê, dema ku begansa dest bi 
hînkirina Mizgîniya Padîşahiya Xwedê kir , temaşevanên wî yên nêzîk 
yekser bi têgeha bingehîn re hin nas bûn. 
  
  

4. Ma ostandiyan Mizgîniya Padîşahiyê hîn kirin? 

Hê gelek çalakiya wek Mizgînî tenê bi nûçeyên baş li ser kesayeta Îsa, 
rastiya e ku şagirtên Îsa hîn Mizgîniya Padîşahiya Xwedê . Ew peyama ku 
Jesussa anî. 
Pawlos Padîşahiya Xwedê hîn kir 
Apê P aul di derbarê K de behsê Xwedê û Jesussa kir: 

8 he wî derbasî kinîştê bû û bi qurr peyivî sê mehan, li ser tiştên 
padîşahiya Xwedê sedem û dilsoz anîn (Kar. :And. 19: 8). 
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25 ind bi rastî, naha ez zanim ku hûn hemî, di nav de ez jî çûm 
pêşewaziya serdestiya Xwedê (Kar. :25and. 20:25). 

23 Socar gava ku wan ew rojek vegirtî, gelek hatin ba wî li hewşa 
wî, ya ku wî diyar kir û bi şahidî şahidiya Padîşahiya Xwedê da, ji 
sibehê heya êvarê li ser Jesussa hem ji theerîeta Mûsa û hem ji 
pêxemberan bawer kirin . … 31 Mizgîniya Padîşahiya Xwedê û 
hînkirina tiştên ku bi Xudan Jesussa Mesîh bi tevahî bi 
xwebaweriyê hîn dike, kes li ber wî negire (Kar. :23and. 28:23 , 
31). 

Têbigirin ku şagirtiya Xwedê ne tenê di derbarê Jesussa de ye (her çend 
ew beşek sereke ye jî), ji ber ku Pawlos di derbarê Jesussa de ji hev 
cuda hîn kir ku ew di derheqê K hînbûna Xwedê de hîn kiriye. 

Pawlos ew jî mizgîniya Xwedê gazî kir, lê hîna 
jî Mizgîniya Padîşahiya Xwedê bû : 

9 … me ji we re Mizgîniya Xwedê dan … 12 ku hûn biçin heqê Xwedê 
yê ku we gazî we dike di padîşahiya xwe û rûmeta xwe de . (1 
Selanîkî 2: 9,12) 

Pawlos ew jî gazî Mesîh kir (Romayî 1:16). The " message baş " yên ku Îsa, 
peyama ku ew hîn dikirin. 

Bifikirin ku ew tenê ne tenê Mizgîniyek di derbarê kesê orsa Mesîh de 
bû û ne jî li ser xelasiya kesane. Pawlos got ku Mizgîniya Mesîh di navbêna 
eysa, vegera wî , û darizandina Xwedê de got: 

6 ... Xwedê ji bo bergîdana bi tengahiya wan kesên ku we tevlihev 
dikin, 7 û ji bo we ku mayî bi nerihet in, dema ku Îsa Xudan ji 
ezmên bi milyaketên xwe yên bihêz, eşkere bide 8 li agirê 
kelegerm ku heyfê li ser wan ên ku Xwedê nas nakin, û li ser yên 
ku Mizgîniya Mizgîniya Xudanê me Jesussa Mesîh in. 9 Ev ê bêne 
cezakirin bi tunebûna herheyî ji hebûna Xudan û ji rûmeta hêza 
wî, 10 gava ku ew tê, di wê rojê de, di nav pîrozên wî de rûmet be û 
di nav hemû yên ku bawer dikin de were şa kirin, ji ber ku şahidiya 
me di nav we de bawer bû (2 Selanîkî 1: 6-10). 

Peymana Nû destnîşan dike ku serdestî tiştek e ku em ê bistînin, ne ku 
niha em wî tam xwediyê wê ne: 

28, em padîşahiyek digirin ku nayê şkestandin (sbranî 12:28). 
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Em dikarin fêr û loo bikin ku em berê beşek ji K berbi Xwedê bibin, lê bi 
tevahî neketiye nav wê. 

Pawlos bi taybetî piştrast kir ku ew bi tevahî K têra Xwedê nake wekî 
mirovê mirî, mîna ku piştî vejînê dibe: 

50 Naha ez vê dibêjim, birano, ku goşt û xwîn nekarin mîrasa 
Padîşahiya Xwedê bikin. û ne gendelî mêtingehkarî dike. 51 Va ye, 
ez ji te re mistek vedibêjim: Em ê hemî ne razin, lê em ê hemî bên 
guheztin - 52 Di bîskekê de, di çerçeva paşîn a çav de, di 
çerçeva paşîn de. Forimkî dê qirêj bibihîze, û mirî dê bêpaştî bên 
rakirin, û em ê werin guheztin (1 Korîntî 15: 50-52). 

1 Ji ber vê yekê ez ji we re li ber Xwedê û Xudan chargesa Mesîh 
tawanbar dikim, yê ku li dîmenên wî û Padîşahiya Wî dîwanê zindî 
û mirî dîwana wê dike (2 Tîmotêyo 4: 1). 

Pawlos tenê ew fêrî nekiriye, lê belê ev e ku Jesussa wê K pêşkêşî Bav Bav 
Xwedê bike : 

20 Lê naha Mesîh ji nav miriyan rabû û berê xwe da çûkên ku ketine 
xewê. 21 imkî ji ber ku mirina Mirov hat, ji hêla Man ve jî vejîna 
miriyan hat. 22 imkî çawa ku di Adem de her kes dimirin, di Mesîh 
de jî wusa wê her kes zindî bibe. 23 Lê her yek bi fermana xwe ve: 
Mesîhên pêşî, paşê jî yên ku di hatina wî de Mesîh in. 24 Hingê 
dawiya tê, gava ku ew Padîşahiyê radestî Xwedê Bavê Bavo bike, 
gava ku Ew xilas dike ku hemî desthilatdarî û hemî desthilatdarî û 
hêz. 25 Forimkî pêdivî ye ku ew hukumdar be heya ku ew hemî 
dijminan xist bin lingên wî. (1 Korîntî 15: 20-25). 

Pawlos her weha hîn kir ku neheqî ( şikestên fermandariyê ) wê K ji Xwedê 
zikritî nagirin: 

9 Ma hûn nizanin ku neheq dê Padîşahiya Xwedê mîrasa 
nehêlin? Xapandin nexapin. Ne zorbazî, ne pûtparêz, ne zînakar, 
ne homoseksuel û ne jî sodomites, 10 ne diz, ne kovar, ne kovar, ne 
serhişk, ne rezîl û ne jî xapînok wê mîrasa Padîşahiya Xwedê nekin 
(1 Korîntî 6: 9-10). 

19 Naha karên goştî diyar in, ku ev in: zîncî, kuro, nepakbûn, 
dilpakî, 20 pûtperestî, sorbûn, nefret, naverok, xezal, derûdora 
xezebê, ambargoyên xweparastinê, dijberî, heresî, 21 xûrek, 



25 
 

mêrkuj, vexwarin, şanazî, û mîna wan; ya ku ez ji we re berê 
vedibêjim, mîna ku min di we demên borî de jî ji we re got, ku yên 
ku wusa tiştan dikin, wê mîrasa Padîşahiya Xwedê nekin (Galatî 5: 
19-21). 

5 Ji bo vê hûn dizanin, ku ne sûcdar, mirovekî nepak, ne jî 

mirovekî kovî, yê ku bibore, xwedan mîrasa di Padîşahiya Mesîh û 
Xwedê de ye (Efes. 5: 5). 

Xwedê standard heye û ji gunehê tobe dike da ku bikaribe têkeve 
padîşahiya xwe. The Pêxemberê Paul hişyar kir ku hin ne dê hîn 
ku Mizgîniya Îsa bersîv wisa ye, lê yê din e : 

3 Ji Xwedê û Bavê me û ji Xudanê me Jesussa Mesîh re silav û 
silamet ji we, 4 Ewê ku xwe da ber gunehên me, da ku wî ji vê 
temenê xirabê ya heyî, bi gor daxwaza Xwedê û Bavê me, 5 yê ku 
bi rûmet be , rizgar bike. her û her. Amîn. 6 Ez ecêbmayî dimam ku 
hûn ewqasî ji wî yê ku we di kerema Mesîh de gazî kir, ji we re, 
Mizgîniyek cihêreng, 7 ku ne ya din e; lê hin hene ku we tengahiyê 
dikin û dixwazin mizgîniya Mesîh xilas bikin. 8 Lê heke em an 
milyaketek ji ezmanan, ji we re emelê din ê mizgîniyê ji ya ku em ji 
we re behs kiriye, bidin, bila ew bi xêr bên. 9 Wekî ku me berê jî 
gotî, wusa jî ez dîsa dîsa dibêjim, eger yek ji we re bexşeyek din ji 
we re peyda dike, bila we bidirûve. (Galatî 1: 3 -9)  

3 Lê ez ditirsim, qe nebe bi rengek din, ji ber ku xilafê sevayê Eve bi 
xapandina xwe xapand, da ku hişên we ji sadebûna ku di Mesîh de 
ye xilas bibe. 4 Forimkî heger yê ku tê ba Jesussa yê din ku em pê 
re ne daniye pêşgotinê, an heger hûn ruhek cûda ya ku we 
neguhartiye bistîne, an jî Mizgîniyek cihêreng a ku we qebûl 
nekiriye - dibe ku hûn wiya xweş bin. (2 Korîntî 11: 3- 4) 

De çi bû " yên din " û " cuda, " di rastiyê de derew , Mizgîniya? 

Mizgîniya derewîn parçeyên cihêreng hene. 

Bi gelemperî, Mizgîniya derewîn ev e ku hûn bawer nakin ku hûn nebin 
Xwedê û bi rastî jî hewl didin ku hûn di riya wî de rast bijîn dema ku îdîa 
dikin ku Xwedê nas dikin (cf. Metta 7: 21-23) . Ew bixweber-oriented-alî 
dibe. 
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Irakî dest bi Eve kir ku nêzîkê 6000 sal berê ( Mizgîn 3) ji bo Mizgîniyek 
derewîn here û mirovan bawer kir ku ew ji Xwedê çêtir dizanin û divê 
biryar bidin ku ji xwe û xirabiyê biçin . Yên ku, piştî ku Jesussa hat, navê 
wî timûtim bi mizgîniyên cihêreng hate girêdan - û ev ev berdewam 
berdewam kir û dê di dema Dawîn a Dawîn de berdewam bike. 

Naha dîsa di wextê Apê Pawlos de, Mizgîniya derewîn bi tevahî tevliheviya 
Gnostîk / Mystîk a rastî û çewtiyê bû . Gnostics di bingeh de bawer dikir 
ku zanebûna taybetî tiştê ku ji bo bidestxistina nehsên giyanî, tevî 
rizgariya, hewce bû . Gnostics bi vî rengî bawer bûn ku tiştê ku beden çi 
kirî ji tu encamên taybetî nine û ew dijber bûn ku li gorî tiştên 
wekî bemiya heftê-roj li pey Xwedê diparêzin . Yek ji van rêberê 
derewîn bû Simon Magus , ku ji aliyê pêxemberê Peter hişyar bû (: 18-21 
Karên Şandiyan 8). 

Lê belê ev i ne hêsan e 
Peymana Nû destnîşan dike ku Philip K hînbûna Xwedê hîn kiriye: 

5 Piştra Filîpos daket bajarê Sameryayê û li pey wan emir da 
Mesîh . … 12 wan bi Fîlîp bawer bûn ku wî li tiştên Padîşahiya 
Xwedê şahidî dikir ... (Kar. :And. 8: 5,12). 

Lê Jesussa, Pawlos û şagirtan hîn kirin ku ne hêja ye ku bikevin Padîşahiya 
Xwedê: 

24 when gava sawsa dît ku ew gelek xemgîn bû, wî got: « thoseiqas 
zehmet e ku yên dewlemend bikevin Padîşahiya Xwedê!  25 imkî 
hêsantir e ku meriv bi camê re bikeve çavê tûjikê. Aimkî merivê 
dewlemend bikeve Padîşahiya Xwedê. ” 

26 those yên ku ev bihîstin gotin: « Wê gavê kî dikare xelas bibe? ” 

27 Lê saidsa got: « Tiştên ku bi mirovan re ne mumkun in bi Xwedê 
re gengaz in. " ( Lûqa 18: 24-27 ) 

22 " Pêdivî ye ku em digel gelek tengahiyan de bikevin Padîşahiya 
Xwedê " (Kar. :22and. 14:22). 

3 Em neçar in ku birayên bira her gav ji Xwedê re ji we re şikir 
bikin, ji ber ku bawer e, ji ber ku baweriya we pir mezin dibe û 
evîna her yek ji we her û her li ber hevûdu heye, 4 da ku em bi xwe 
pesnê we bidin nav civînên bawermendan Xwedê ji bo 
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bîhnfirehiya xwe û baweriya xwe di hemî tengahî û tengahiyên 
xwe yên ku hûn tengahiyê de, 5 ku ev eşkere ya darizandina 
dadwerî ya Xwedê ye, da ku hûn bibin qîmeta padîşahiya Xwedê, 
ji bo ku hûn jî diêşînin; 6 ji ber ku ew tiştek rast e ku Xwedê bi 
tengahiyê de bide wan ên ku we diêşînin, 7 û ji we re ku hûn ji me 
re rûbirû bimînin gava ku Xudan Jesussa ji ezmên re ji hêla 
milyaketên xwe ve bihuşt, (2 Selanîkî 1: 3-7 ). 

Ji ber tengasiyan, di vê temenê de êdî tenê hin têne gazîkirin û hilbijartin 
ku beşek wê bin (Metta 22: 1-14; Yûhenna 6:44; sbranî 6: 4-6). Hinekên 
din dê paşê werin gazîkirin, ji ber ku Mizgîn diyar dike ku " kesên ku 
ew di ruhê xelet de têne fêm kirin, dê yên ku gilî kirine dê dersê hîn 
bibin " (iahşa. 29:24). 

Serweriya Padîşah hîn kirin 
Apê Petrûs hîn dikir ku padîşahiya herheyî bimîne, û ku divê Mizgîniya 
Xwedê bi dilnermî were şopandin an jî darizandin hebe: 

10 Ji ber vê yekê, birano, hê bêtir dilsoz bin ku hûn bang û 
hilbijartina xwe piştrast bikin, çimkî heke hûn van tiştan bikin hûn 
ê tu carî dest xwe bernedin. 11 forimkî bi vî rengî dê têketinek ji we 
re li padîşahiya herheyî ya Xudan û Xilaskarê me Jesussa Mesîh (2 
Peter 1: 10-11) ji we re were peyda kirin. 

17 Forimkî dema ku darizandina mala mala Xwedê dest pê kir, if 
heke ew di pêşiya me de dest pê bike, dê dawiya wan kesên ku 
Mizgîniya Xwedê nagirin dê çi bibe? (1 Petrûs 4:17). 

The Last Book s of the Bible û Padîşahiya 
Mizgînî fêr dibe ku " Xwedê evîn e " (1 Yûhenna 4: 8,16) û Jesussa Xwedê 
ye (Yûhenna 1: 1,1 4) - Kniya Xwedê dê bibe Qralek ku hezkirî ye û 
qanûnên wî kîjan hezkirin , nefret nekin (kr. Peyxam 22: 14-15) . 

Pirtûka paşîn a Kitêba Pîroz bi taybetî qala K angada Xwedê dike. 

15 Hingê milyaketa heftemîn bihîst: And li ezmên dengek bilind 
hebûn û digotin, " Padîşahên vê dinyayê bûne padîşahên Xudanê 
me û Mesîhê Wî, û ew ê her û her padîşahiyê bike! ” (Peyxam 
11:15). 
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Jesussa wê di Padîşahiyê de be padîşah! The Mizgîn du sernavên Wî 
vedibêje: 

16 He Wî li ser cil û berikên xwe naveyek nivîsandî: KINGRAN OFN K 
KN KT AND ORD Xudan LORDS (Peyxama Yûhenna 19:16). 

Lê ma Jesussa bi tenê ye ku dê padîşah bike? Vê yekê derbas bikin: 

4 I min text dît, û ew li wan rûniştin, û daraza ji wan re 
vebibû. Hingê min giyanên wan ên ku ji bo şahidiya wan Jesussa û 
ji bo peyva Xwedê hatibûn xistin serê xwe, yê ku ber berjêr di 
berjêr û wêneyê wî de ne bûbûn û nîşana wî li berên wan an li 
destên wan negirtî bû. They ew hezar salan dijiyan û padîşah 
kirin . . . 6 Xwezî û pîroz e yê ku di vejîna yekem de beşdar e. Bi vî 
rengî mirina duyemîn hêz tune, lê ew ê bibin kahînên Xwedê û 
Mesîh, û wê bi wî re hezar salan padîşah bikin (Peyxam 20: 4 , 6 ). 

Dê xirîstîyên rastîn werin nûkirin ku hezar salan bi Mesîh 
re bibin padîşah! Ji ber ku serdestî dê her berdewam bimîne (Peyxama 
Yûhenna 11:15), lê ew serweriya ku hatiye behskirin tenê hezar sal 
bû . T wî ye çima ez ji vî berê wek qonaxa yekem li ser Padîşahiya sewqî -
 bi fîzîkî, bi hezarsalan , qonaxa ku ji bo fînalê de, bêhtir giyanî, qonaxa 
dijî .   

A çend bûyerên bi xwe di kitêba Peyxama ku di navbera diqewimin di 
lîsteyê de hezarsalan û dawî hîvan ji Padîşahiya Xwedê : 

7 Naha gava ku hezar sal qediya, aneytan wê ji zindana 8- ê wî were 
berdan û dê derkeve ku xapandina miletên ku li çar perçên erdê, 
Gog û Magog in, da ku wan berhev bikin da ku şer bikin, ku 
hejmara wan wekî ye. golika golê. … 11 Hingê min thrahînetek spî 
ya mezin dît û wî yê ku li ser wê rûniştibû, ji rûyê wî erd û ezman 
reviyan. The dîsa ji bo wan cihek nehat dîtin. 12 I min mirî, piçûk û 
mezin dît, ku li pêş Xwedê radiweste, û pirtûk hatin vekirin. Book 
pirtûkek din jî hate vekirin, ku Pirtûka Jiyanê ye. The yên mirî li 
gorî tiştên wan ên li pirtûkan hatine darizandin. 13 Deryayê mirîyên 
ku pê re bûn, da û Mirin û Hades miriyên ku di nav wan de ne 
derxistin. They her dadbar bûn, her yek li gorî kirinên wî. 14 Hingê 
Mirin û Hades hatin avêtin nav gola agir. Ev mirina duyemîn 
e. 15 anyone kesê ku di Pirtûka Jiyanê de nehatiye nivîsîn hate 
avêtin nav gola agir (Peyxam 20: 7-8, 11-15). 
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Pirtûka Peyxamê nîşan dide ku dê qonaxek paşîn hebe ku piştî serdestiya 
hezar salan û piştî mirina duyemîn: 

1 Niha min erdek nû û erdek nû dît, çimkî ezmanên yekem û erdê 
pêşîn derbas bûn. Di heman demê de golek zêdetir tune 
bû. 2 Hingê min, Yûhenna, dît ku bajarê pîroz, Orşelîmê nû, ku ji 
ezmên ji Xwedê tê xwarê, wek bûkek ku ji bo mêrê xwe hatiye 
xemilandin amade kir. 3 I min dengek bilind ji ezmên bihîst ku 
digot: « Va ye, tabûrê Xwedê bi mirovan re ye, û ew ê li cem wan 
bimîne, û ew ê bibin mirovên wî. Xwedê bixwe ew ê li ba wan be 
û xwedêyê wan be. 4 God Xwedê her tirêjê ji çavê wan paqij 
dike. deathdî mirin, ne xemgîniyek, ne qîrîn. Shalldî ewê êş mezin 
nabe, çimkî tiştên berê ji xwe derbas bûn. ” (Peyxam 21: 1-4) 

1 he wî ji min re çemek avî ya jiyanê ya paqij, zelal wekî tîr nîşanî 
wî da, ku ji textê Xwedê û Berx derdikeve. 2 Li nav riya wî û li ser 
her du çem, dara jiyanê, ku diwanzdeh fêkiyan da, her darê her 
meh fêkiyên xwe dida. Pelên darê ji bo başkirina miletan 
bûn. 3 shalldî çu nêçîr nabe, lê textê Xwedê û Berxê di wê de be, û 
xizmetkarên wî wê wî xizmet bikin. 4 Ew ê rûyê wî bibînin, û navê 
wî li ser berên wan be. 5 Wê şevê li wir nemîne: Ew ne hewceyê 
tîrêjê û tîrêja rojê, ji bo ku Xudan Xwedê ji wan re ronahiyê 
bide. They ew ê her û her û her padîşahiyê bikin. (Peyxama 
Yûhenna 22: 1-5) 

Bibînin ku ev serwerî, ku piştî hezar salan e, di nav xulamên Xwedê de jî 
dike û heya hetayê dom dike. Bajarê Pîroz, ku li ezmanan hatibû 
amadekirin, dê ji ezmên derkeve û dê werin erdê. Ev destpêka qonaxa 
dawîn a K şiyana Xwedê ye.   Demek NO PAIN PA SAHINNE! 

Dê mexsûs erdê bistîne (Metta 5: 5) û her tişt (Destp. 21: 7). Erd, tevî 
Bajarê Pîroz ê ku li ser wê be, dê çêtir be ji ber ku riyên Xwedê dê bêne 
pêkanîn. Vê fêm bikin : 

7 Ji ya zêdebûna hukumeta wî û aşîtîyê li vir dê bidawî nebe (iahşa. 
9: 7). 

Zelal li wê derê be mezinbûna piştî qonaxa dawî ya K ingdom Xwedê 
hatiye destpêkirin weke hemû dê hikûmeta Xwedê bikin . 

Ev dê demek herî birûmet be: 
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9 Lê mîna ku hatiye nivîsîn: “ Eyeu ne dîtiye, ne jî guh tê 
bihîstin, Ne jî ketiye dilê dilê mirov Tiştên ku Xwedê ji bo kesên ku 
jê hez dikin amade kiriye. ” 10 Lê Xwedê wan bi ruhê xwe ve ji me 
re eşkere kir ( 1 Korîntî 2: 9-10 ). 

Ew demek evîna hezkirin, şahiyê û dilşahiya herheyî ye. Wê demek naştî 
be! Padîşahiya Xwedê dê ji bo herheyî ya fantastîk çêtir çêbike. Ma hûn 
naxwazin ku beşek we di wê de heye? 

5. ourcesavkaniyên li derveyî Peymana Nû Padîşahiya 
Xwedê fêr bûn 
Ma profesorên destpêkê yên Mesîh difikirin ku ew diviya ku ew 
Mizgîniya Padîşahiya littî ya Xwedê ragihînin? 
Erê. 
Years ago, di dersxana dayîn ji aliyê Profesor Bart Ehrman ji University of 
North Carolina , ew çend caran , û erêkirin, diyar kir ku berevajiya herî 
dîyar Mesîhî îro, Îsa û şagirtên wî ya zû proc Padîşahiya Xwedê de ji 
laimed. Her çend têgihîştina Dr. Ehrman ya Xiristiyanî 
ji ya Dêra Xwedê didomîne pir cuda ye , em ê bipejirînin ku Mizgîniya 
Padîşahiyê ew e ku Jesussa bixwe eşkere kir û şagirtên wî bawer kirin . Em 
ê her weha bipejirînin ku îro gelek xirîstiyanên îdîa ev fêm nakin. 

Nivîsandina Peymana Nû-Pêşnûmeya Piştgirî ya kevnar & Sermon 
K domdariya Xwedê beşek girîng a tiştê ku tê gotin " şîreta herî kevnar a 
Chr istian ku xelas bûye " bû (Holmes MW Sermoneya Xirîstiyanên kevnar. 
Bavên Apostolîk: Bavên Apostolîk: Greek Texts and English English, 2nd 
ed. Books Baker, Grand Rapids, 2004 , rûpel 102 ). Ev Sermonê 
Xiristiyanên kevnar di derheqê wê de van gotinan tîne : 

5: 5 Wekî din hûn zanin, birano, ku mayîna me li cîhana goştê xerîb 
û derbasdar e, lê soza Mesîh mezin û ecêb e: Li Padîşahiya hatina 
û jiyan herheyî mayî. 

Daxuyaniya jor destnîşan dike ku padîşah naha ye, lê dê werin û herheyî 
be. Zêdetir, ev serpêhatiya kevnar dibêje: 

6: 9 Aniha eger ew mirovên rastdar ên van nekarin bi destê kirinên 
xwe yên rast nikaribin zarokên xwe xilas bikin, çi heye ku em 
têkevin Padîşahiya Xwedê heke em nekarin ku vaftîzma me paqij 
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û nediyar bimînin? An jî yê ku em nehatine dîtin ku karên pîroz û 
rast werin dîtin dê kî bibe parêzgerê me? 9: 6 Ji ber vê yekê bila me 
ji hevdû hez bikin, da ku em hemî li Padîşahiya Xwedê têkevin. 11: 

7 Ji ber vê yekê, heke em zanin ku di ber Xwedê de çi rast e, em ê 
têkevin padîşahiya wî û sozên ku “ guh ne bihîstiye û çav nedîtiye 
û ne jî dilê mirov xeyal nekiriye bistîne. ” 

12: 1 Bila em li bendê bin, ji ber vê yekê bi saetê de ji bo Padîşahiya 
Xwedê di hezkirin û dadperweriyê de, ji ber ku em roja ku Xwedê 
xuya nakin dizanin. 12: 6 Ew dibêje, Padîşahiya Bavê min bê. 

Gotinên li jor destnîşan dikin ku evîn bi jiyanek rastîn hewce ye, ku em hîn 
jî ne ketine domerîbûna Xwedê, û ew piştî roja ku Xwedê xuya dike - ev 
piştî ku Jesussa dîsa vedigere. Ev i Padîşahiya ku ji Bav * û t ew Padîşahiya 
e, çawa ku Îsa ne. 

Ev intere e veda, ku yek ji kevintirîn xutbeya xuya Christian ku Xwedê 
destûr hatiye ji bo zindî hîn di heman K ingdom Xwedê, ya ku li 
New Testament hîn bike û li Dêra Xwedê didomîne niha fêr dike (mumkin 
e ku ev dikare bibe ji bona C hurch yên G od , lê zanyariya min a hindikî ya 
Yewnanî haydarbûna min heye ku ez daxuyaniyek zelaltir çêkim ) . 

Rêberên Dêrê Dêra Duyemîn û Padîşahiya Mizgîniyê 
Ev, divê di destpêkê de 2 zanîn nd sedsala ku Papias , ku dibihîze 
ji Yûhenna û jê re dostê Polycarp û fikirî ku bibe ewliya destê Roman 
Katolîkan , hîn di hezarsalan Padîşahiya. Eusebius tomar kir ku Papias hîn 
dikir: 

... dê hezar sal piştî ku vejîna ji miriyan bê, dema ku padîşahiya 
şexsî ya Mesîh dê li ser vê erdê were damezrandin . (Fragments of 
Papias, VI. Her weha binêrin Eusebius, Dîroka Dêrê, Pirtûk 3, 
XXXIX, 12) 

Papiyas hîn kir ku ew ê demek pir mezad be: 

Bi vî rengî, [Wî got] ku cotek genim dê deh hilberîne 

hezar guh ne, û ku her guh wê deh hezar darê hebî be, û her 
genim dê deh pîvîyên zelal, pak û baş bibîne; û ew apple, tov û 
gûzê bi rêjeyên hevûdu hilberînin; û ku hemî heywan, hingê tenê 
bi hilberên dinyayê dixin, dê bibin aşîtî û hevseng, û di bin 
temamê mirovan de bimînin. " [Imahidî ji van tiştan re nivîsî ye ku 
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Papias, mirovekî kevnar, yê ku guhdarê Yûhenna û heval Polycarp 
bû, di çaremîn ya pirtûkên xwe de ji dayik bûye. ji bo wî pênc 
pirtûk hatine berhev kirin ...] (Fragments of Papias, IV) 

Nameya Peymana Nû ya ji Korîniyan re wiha dibêje: 

42: 1-3 ostandiyan Mizgîniya ji Xudan Jesussa Mesîh re ji me re 
stendin; Christsa Mesîh ji Xwedê re hat şandin. Socar hingê Mesîh 
ji Xwedê ye, û ostandiyan ji Mesîh in. Ji ber vê yekê herdû jî di 
fermanê diyarkirî de gihîştina daxwaza Xwedê. Ji ber vê yekê 
dozek stendin û bi vejîna Xudanê me Jesussa Mesîh bi tevahî hate 
piştrast kirin û bi peyva Xwedê bi pêbaweriya Ruhê Pîroz piştrast 
kirin, ew bi xeberên dilşad derketin ku divê 
werin padîşahiya Xwedê. 

Polycarp of Smyrna serokatiyek xirîstî ya zû bû, ku şagirtê Yûhenna bû, ya 
paşîn şandiyên orîjînal a d i . Polycarp c. 120-135 AD hîn kir : 

Xwezî belengaz, û yên ku ji ber rastdariyê têne tengahiyê kirin, 
çimkî Padîşahiya Xwedê wan e . (Polycarp. Nameya Fîlîpîniyan, 
Beşa II. Ji Bavên Ante-Nicene, Vol 1 1 ku ji hêla Alexander Roberts 
& James Don aldson ve hatine çap kirin. Edition Amerîkî, 1885) 

Nasîna, paşê jî, ku " Tinaz bi Xwedê nayê, " divê em bi rêve hêja 
emir û rûmeta xwe ... Ji bo ew baş e ku divê ew bê ji xwestekên ku 
li dinyayê ne birrîn, ji ber ku " her şehweta warreth dijî 
giyan; " Û " Ne zulmkar û nexapandin, ne jî xerabkarên xwe bi 
mirovahiyê re, wê mîrasa Padîşahiya Xwedê nebînin ", û ne jî yên 
ku kirinên nerazî û bêbawer dikin . ( ibid , Beşa V) 

Ka em bi tirsê û bi her rûmet wî bixin xizmeta wî, tewra ku wî bi 
xwe emir kir, û wekî şandiyên ku Mizgîn li me dan û pêxemberên 
ku berê ragihanîn hatina Xudan e . (ibid, Beşa VI) 

Polîkarpê mîna yên din di Peymana Nû de, hîn kir ku yê rast, ne 
jî fermandar nêt şikestî , dê K şahînetiya Xwedê mîras bike . 

Ya jêrîn jî hate îdîakirin ku ji hêla Polycarp ve hatî hîn kirin: 

On roja şemiyê li pey wî got; 'Guhdariya min, zarokên delal ên 
Xwedê, bibihîzin. Ez gava ku îsa li ba we bûm, min berê xwe da 
we. Againdî ez dîsa ji we tika dikim ku hûn di riya Xudan de bi 
rengek spehî û bi rûmet bimeşin ... Hûn temaşe bikin, û dîsa Hûn 
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amade bin, bila dilê we nexe bin, emrê nû. Li ser hezkirina ji yek û 
ji hevdû re, Bûyera Wî ji nişkê ve wek ronahiya bilez, dadweriya 
mezin bi agir, jiyana herheyî, padîşahiya Wî ya nemir diyar 
dibe. All her tiştê ku hûn ji Xwedê re hîn dibin, gava ku hûn li 
Nivîsarên Pîroz digerin, bi penêrê Ruhê Pîroz li ser dilê xwe şeh 
bikin, da ku fermanan li we bimînin nemirin. ' (Jiyana Polycarp, 
Beşa 24. JB Lightfoot, Bavên Apoyî, hej . 3.2, 1889, rûpel 488-506) 

Melito of Sardis , ku rêberê civîna Xwedê bû , c. 170 AD, fêr kir: 

Forimkî di rastiyê de qanûna ku di Mizgîniyê de hatî dayîn - ya 
kevin di ya nû de, her du jî ji Siyonê û Orşelîmê derdikevin; ment 
emir di kerema xwe de, û celeb di hilbera qedandî, û berxê li Kur, 
û miyên di mêr de, û mêr di Xwedê de ... 

Lê Mizgîn bû şirovekirina şerîetê û wê 

pêkanîn, dema ku dêr bû depoya rastiyê ... 

Ya ku me ji koletiyê berbi azadiyê ve, ji tariyê ber bi ronahiyê ve, ji 
mirinê li jiyanê, ji zordariyê berbi padîşahiya bêdawî ve, ev 
e . ( Melito . Homily On Passover. Versiyon 7,40, 68. wergerandin 
ji Kerux : Kovara Theolojiya Serhêl . Http: //www.kerux .com / 
belge / KeruxV4N1A1.asp) 

Bi vî awayî, Padîşahiya Xwedê de ji wa s tê zanîn ji bo tiştekî herheyî, û ne 
tenê li Christian niha an, Dêra Katolîk û di nav de qanûna Xwedê. 

Nivîsandina nîvek nîvê paşîn a sedsala duyemîn ji mirovan rehmet dike ku 
li padîşahiyê mêze bikin: 

Ji ber vê yekê, bila kes ji we êdî belav nebe û pişta xwe nabîne , lê 
bi dilxwazî nêzê Mizgîniya Padîşahiya Xwedê bibin . (Roman 
Clement. Ragihandin, Pirtûk X, Beşa XLV. Ji Bavên Ante-Nicene, 
Volume 8. Edited by Alexander Roberts & James Do naldson. 
Edition Amerîkî, 1886 ) 

Wekî din, dema ku ev ne zelal bû ku ji hêla yekî di dêrê rast ve nehatibe 
nivîsandin, nîvê duyemîn ê sedsala duyemîn bi sernavê The Shepherd 
of Hermas bi wergera ji hêla Roberts & Donaldson ve 
wergerandina " padîşahiya Xwedê " çardeh caran bikar tîne. 
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True Mesîhî , û heta gelek bi tenê karê Mesîh dizanibû, ku tiştekî li ser 
K ingdom Xwedê di sedsala duyemîn. 

Tewra pîroziya katolîk û rojhilatî Irenaeus fêm kir ku piştî vejîna li ser, 
xirîstiyan dê bikevin K bi navgîniya Xwedê. Tiştê ku wî nivîsandiye 
binihêrin, c. 180 AD : 

Forimkî rewşa wanên ku bawer kirine wusa ye, ji ber ku di wan de 
bi domdarî Ruhê Pîroz, yê ku bi imadbûnê ji hêla Wî ve hatî dayîn, 
pêk tê û ji hêla wergir ve tête girtin, heke ew di rastiyê de, pîrozî û 
dadperwerî û durustiya bîhnfirehiyê bimeşe. Forimkî ev giyan di 
wan bawermendan de vejîn heye, laşê ku giyan dîsa bistîne û bi 
wî re jî, bi hêza Ruhê Pîroz, rabûye û têkeve nav Padîşahiya 
Xwedê . (Irenaeus, St.. CO, 1920). 

Theophilus of Antioch hîn kir: 

Ez qala qenciya wî dikim; heke ez ji wî re K dibêjim, lê ez qala 
rûmeta wî dikim ... ifimkî heke wî ji destpêkê ve wî ji xerîb 
kiribû, ew ê wî bikira Xwedê. … Ne, hingê, ne nemir û ne jî mirî Wî 
ew çêkir, lê, wekî me li jor jî got, ji herdû hêzan; da ku heke ew li 
tiştên nemiriyê tevnegere, emrê Xwedê bigire, ew wek xelat ji wî 
re bêmirin distîne, û bila bibe Xwedê . (Theophilus, To Autolycus, 
1: 3, 2:27) 

Siltanê Katolîk, Hîpolytus, di destpêka sedsala sêyemîn de, nivîsiye: 

You hûn ê padîşahiya ezmanan bistînin, hûnê ku hûn di vê jiyanê 
de rûdiniştin, Padîşahiya Celestiyan nas dikir. You hûnê bibin 
hevalê Xwedêdan, û bibin hevserokê bi Mesîh re, êdî nabe ku bi 
zalim û dilovaniyan were skulandin, û careke din ji nexweşiyê 
neçe. Ji bo hûn bûne Xwedê : ji bo çi êş û te de jîya dema mirov, 
ev ji we da, ji ber ku hûn ji mirin û bûn bi rayagiştî re , di heman 
demê de her çi jî bi rêva bi Xwedê bi kêrî e, van Xwedê soz da ku 
qenci li ser te, ji ber ku hûn hatin xapandin û ji dayikbûnê re 
çêbûn . ( Hippolytus. Refahînkirina Hemî Heresies , Pirtûk X, 
Chap ter 30 ) 

Armanc ji bo mirovan ew e ku di Padîşahiya Xwedê ya tê de were xilas 
kirin. 

Pirsgirêkên di sedsala duyemîn û sêyemîn de 
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Tevî ku pejirandina wê, i n sedsala diduyan de, li dij-
qanûna apostate rêberê navê Marcion rabû ser xwe . Marcion li hember 
qanûnê de hîn ji Xwedê , t ew roja Şemiyê de, û K û teşbîhî ingdom 
Xwedê. Her çend wî ji hêla Polycarp û kesên din ve hat şermezar kirin, ew 
hîn demek bi Dêra Romayê re têkilî danî û wisa xuya kir ku li wir bandor 
heye . 

Di sedsalên duyemîn û sêyemîn de, alîgiran li Alexandria (Misir) bûn 
standin. Man y allegorists hînkirina li ser Padîşahiya dijî. Bala xwe bidin 
van rapora li ser hin ji wan kesên ku llegorists: 

Dionysius ji malbatek paganî ya rûspî û dewlemend a li Alexandria 
ji dayik bû, û di felsefeya wan de fêr bû. Wî dev ji dibistanên 
pagan kir ku bibin xwendekarê Origen, ku wî di serokatiya 
dibistana catethetîk a Alexandria de serfiraz kir ...  

Clement, Origen, û dibistana Gnostîk ji hêla şiroveyên dilsoz û 
alerjîk ve doktrîneyên orakên pîroz xirab dikirin ... ew ji bo xwe 
navê " Allegorists " wergirtin . " Nepos bi gelemperî Allegorists re 
têkoşîn kir, û dom kir ku li wir dê bibe serweriya Mesîh ...  

Dionysius bi şagirtên Nepos re têkildar bû, û bi hesabê wî 
... « Dewletek weha tiştan ku niha di Padîşahiya Xwedê de 
heye. " Ev yekem behreya padîşahiya Xwedê ya ku di dêra heyî de 
dêr heye ... 

Nepos ji xeletiya xwe re bertek nîşan da, ku padîşahiya ezmanan 
ne alerjî ye, lê serdestiya şahîn a ji Xudanê me ye ku di vejînê de ji 
bo jiyana herheyî ye ... 

Ji ber vê yekê fikra padîşahiyê di rewşa heyî ya tiştan de hate 
qewirandin û li dibistana Gnostîk ya Allegorîstan a li Misrê, AD 
200 heta 250, AD hat derxistin, sedsalek tevahî berî ku mizgeftên 
piremparatoriyê wekî dagirkerên ser text têne hesibandin. … 

Clement fikra serdestiya Xwedê wekî rewşek hişmendiya giyanî ya 
Xwedê şirove kir. Origen ev danasîn wekî wateya ruhanî di 
nameya Nivîsarên Paqij de veşartî . (Ward, Henry Dana. Mizgîniya 
Padîşahiya: Padîşahiyek Ne ji vê Dinyayê; Ne di vê Cîhanê de; Lê 
Ku Werin Li Welatê Ezmên, Vejîna ji Mirî û Vejîna Hemî Tiştan.) Ji 
hêla Claxton ve, Remsen & Haffelfinger , 1870 , rûpel 124-125)  
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Bi vî rengî, dema ku Bishop Nepos Mizgîniya Padîşahiya Xwedê fêr 
dikir, alîgiran hewl da ku bi têgihîştinek derewîn, kêm wêjeyî 
bê. Bishop Apollinaris ya Hierapolis jî di heman demê de hewl da ku bi 
xeletiyên alîgiran re şer bikin. Yên bi rastî di Dêra Xwedê de li seranserê 
dîrokê li rastiya Qraliyeta literal ya Xwedê radiwestin. 

Herbert W. Armstrong Mizgîniya Padîşahiyê, Plus 
Di sedsala 20- an de, dereng Herbert W. Armstrong nivîsî: 

Ji ber ku wan Mizgîniya Mesîh red kir . . . , dinya neçar ma ku li 
ciyekî din tiştekî din rûne. Wan neçar kir ku 
berevajoyek biweşîne! Ji ber vê yekê me bihîstiye ku Padîşahiya 
Xwedê tenê wekî qurmek xweşikî tête gotin - hestek xweşik di dilê 
mirovan de - ew kêm dike bi etherek, nebaweriyê HHN! Yên din 
şaş kirin ku " CHURCH " padîşah e . . . Pêxember Daniel, ku 600 sal 
berî Mesîh dijiya, zanibû ku padîşahiya Xwedê padîşahiyek rast e - 
hukumetek desthilatdar li ser 

J litN BRANeralN onN li ser rûyê erdê . . . 

Li vir. . . explanationiroveya Xwedê ya li ser tiştê ku INGERBARN 
Xwedê ye: " And di rojên van padîşah de ... " - ev li vir tê axaftin ji 
deh tiliyên, beşek ji hesin û perçek ji giyayê hişk. Ev, bi girêdana 
pêxembertiyê bi Daniel 7, û Peyxama 13 û 17 re, tête vegotin ku 
Dewletên Yekbûyî yên Ewrûpayê ku nuha damezrandin . . . li pêş 
çavên te! Peyxama Yûhenna 17:12 bi hûrgulî hûrgulî dike ku ew 
yekîtiyek TEN KINGS OR KINGDOMS e ku (Rev. 17: 8) dê RAMAN 
EMPIRE-yê kevin vejîne . . . 

Christaxê Mesîh tê, ew wek padîşah tê, ku li ser rûyê erdê hukum 
dike (Rev. 19: 11-16); H H KN KINGDOM - BELAEA Xwedê - idsa 
Daniel got ku hemî van padîşahên dinyayê B CONXWNE. Peyxama 
Yûhenna 11:15 ev li ser van gotinan weha dibêje: " Padîşahên vê 
dinyayê dibin BELA XWEDNN XWED, OF H CHNYNN XWE:: û ew ê 
her dem û her û her padîşahiyê bike ! " VE BELAOME XWE. Ew 
dawiya hikûmetên heyî - erê, û tewra Dewletên Yekbûyî û 
dewletên Brîtanya ye. Wê hingê ew bibin padîşah - GAVERNNSAN 
- Xudan Jsa Rsa Mesîh, wê hingê KING padîşahên seranserê 
erdê. Vê yekê bi tevahî PLAIN dike ku KINGDOMA GOD AVKANIY 
litN AYE. Herçî ku Empiremparatoriya Kildanî KINGDOM bû - di 
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heman demê de ku Empiremparatoriya Romayê QADDOM bû - 
wusa jî KINGDOMA GOD hikûmetek e. Pêdivî ye ku meriv 
desthilatdariya Neteweyên cîhanê bîne. Christsa Mesîh ORAND 
bû ku bibe Qral - X aRN! . . . 

Hemî Jesussa Mesîh ku ji zêdetirî 1.900 sal berê ve li ser çiyayên 
bilind û çemên Erdê Pîroz û kolanên Orşelîmê geriyan, dîsa tê. Wî 
got ku ew dê dîsa were. Piştî ku ew hat xaçkirin, Xwedê wî piştî sê 
roj û sê şevan ji nav miriyan rakir (Met. 12:40; Kar. 2:32; I Cor. 15: 
3-4). Ew hilkişiya ser textê Xwedê. Serokatiya Hikumeta gerdûnê 
(Kar. :Andiyan 1: 9-11; Heb. 1: 3; 8: 1; 10:12; Rev. 3:21). 

Ew " nobedarê " meselê ye, ku çû ser text 

Xwedê - " welatê dûr " - da ku bibe padîşah li ser hemû miletan, û 
paşê vegere erdê (Lûqa 19: 12-27). 

Carek din, ew li ezmanan e heya ku « demên vekişandina her 
tiştî » (Kar. :And. 3: 19-21). Vegerandin tê wateya vegera li rewşek 
an rewşek berê. Di vê rewşê de, vejîna hikûmeta Xwedê li ser 
erdê, û bi vî rengî, sererastkirina aştiya cîhanê, û mercên utopî. 

Tengasiyên cîhanê yên heyî, şer û pevçûnên dijwar wê di aloziya 
cîhanê de bibin kulmek wisa mezin ku, heya ku Xwedê mudaxele 
neke, tu goştê mirovan bi zindî xelas nabe (Met. 24:22). Gava ku 
pir dereng wê encama teqîna tevahiya jiyanê ji vê planet be, astsa 
Mesîh dê vegere. Vê carê ew wekî xwedayê Xwedê tê. Ew bi hemî 
hêz û rûmeta Afirînerê gerdûnî-desthilatdar tê. (Metta 24:30;.. 
25:31). Ew tê, wek " Padîşahê padîşahan û Xudanê xudanan 
e " (Rev. 19:16), ji bo avakirina cîhanê super-dewletê û serweriya 
hemû miletan " bi gopalê hesin ” (Rev. 19:15; 12: 5) . . . 

Mesîh nebawer? 

Lê gelo mirovahî dê bi kêfxweşî şiyar bibe û bi wî re pêşwazî 
li ecstasy û dilşewatiya nû de bike - ma dê dêra xirîstiyaniya 
kevneşopî jî nexweş bike? 

Ew ê nebin! Ew ê bawer bikin, ji ber ku wezîrên derewîn ên 
Sateytan (II Cor. 11: 13-15) wan xapandine, ku ew Antîkar e. Dêr û 
milet dê ji hatina wî hêrs bibin (Rev. 11:15 bi 11:18), û hêzên 
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leşkerî dê di rastiyê de hewl bidin ku wî şer bikin da ku wî têk 
bibin (Rev. 17:14)! 

Milet dê bi şerên climactic ên Warerê Cîhana Cîhanî ya hatina 
sêwir re, digel qada şer a li Orşelîmê (Zek. 14: 1-2) û piştre Mesîh 
dê vegere. Di hêza gewrik de ew ê " li dijî wan miletan " yê ku li 
dijî wî têdikoşin (ayeta 3). Ew ê bi tevahî wan têk bibe (Rev. 
17:14)! " Wê lingên wî di wê rojê de li ser çiyayê Zeytûnan 
bisekinin, " dûriyek pir kurt berbi rojhilata Orşelîmê (Zek. 14: 
4). (Armstrong HW. The Mystery of the Age, 1984) 

Kitêba Pîroz îdia dike ku Jesussa dê vegere û ewê bi ser bikeve, di heman 
demê de gelek wê li dijî Wî şer bikin (Peyxam 19:19). M ti îdîaya vîna xwe 
(li ser bingeha mis têgehiştina pêxembertiyên Pirtûka Pîroz, di heman 
demê de bi qismî ji ber ku ji pêxemberên * derewîn û mutesawif) ku di 
vegera Îsa de ye dawî kufur ! 

Li jêr ez jî ji Herbert Armstrong : 

Dînê rastîn - Rastiya Xwedê bi hezkirina Xwedê ya ku bi Ruhê Pîroz 
ve hat qewirandin ... HYN BELAV of ji zanîna Xwedê û Jesussa 
Mesîh - bi zanîna Rastiya - û germahiya hezkirina Xwedê ya 
Xwedê! ... 

Xwendinên Dêra rastîn a Xwedê tenê yên ku " ji her peyvan re 
dijîn " ên Mizgîniya Pîroz ... 

Zilam dê ji riya " get " vegere riya " bide " - riya Xwedê ya evînê. 

CIYANNGEHA N NEWN NEWN wê naha erdê bidomîne! (ibid) 

CIVLN NEWN NEWROZE Padîşahiya Xwedê ye. Daxuyaniya ku şaristaniya 
nû li ser hezkirinê were û li ser bingeha evînê ye, beşek girîng e ya ku 
Mizgîniya rastîn ya Padîşahiya ku Jesussa û xwedanvanên wî hîn bûne her 
tişt e. T hat tiştekî ku em li ser e Dêra Xwedê didomîne bihîstin . 

Herbert Armstrong fêm kir ku wî hîn dikir, ku civaka mirovan, heta dema 
ku ew difikire ku dixwaze emrên, hatiye red ' bide way ' ji jiyana wusa di 
hezkirinê de,. Hema hema tu kes xuya ye ku baş têbigehên 
signi fi mesaneyê ji tiştên ku Îsa hîn bû. 

Xelaskirina bi Jesussa beşek Mizgîniyê ye 
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Niha hin kesên ku vê dûr dibe şaşmayî li ser Îsa nexwendiye ' mirinê û rola 
li xelasiyê. Erê, ew beşek Mizgîniyê ye ku Peymana Nû û Herbert W. 
Armstrong li ser herduyan nivîsiye. 

Di Ahîda Nû de nîşan dide ku Mizgîniya de xelaskirinê ya bi saya Îsa : 

16 Forimkî ez ji Mizgîniya Mesîh şerm nakim, çimkî ew hêza Xwedê 
ye ku xilas bibe ji bo her kesê ku bawer dike, ji bo Cihûyan pêşî û 
hem jî ji Yewnanî re (Romayî 1:16). 

4 Ji ber vê yekê yên ku hatine belav kirin çûne her deverê ku pê re 
digotin 

peyvîn. 5 Piştra Filîpos daket bajarê Sameryayê û li pey wan emir 
da Mesîh. … 12 Lê gava ku wan bawer kir ku Filîp dema ku wî di 
derbarê Padîşahiya Xwedê û navê Jesussa Mesîh de tişt dida 
zanîn, mêr û jin vaftîz dikirin. … 25 Hingê wan şahidî kirin û peyva 
Xudan şahidî kir, ew vegeriyan Orşelîmê, li gelek gundên 
Samerîyan Mizgîniyê dan . 26 ancar milyaket Xudan ji Filîp re 
dipeyivî ... 40 Filîpos li Azotus hate dîtin . Passingcar gava ku ew 
derbas bû, wî li hemû bajaran peyivî, heya ku hat 
Qeyseriyê . (Karên 8andiyan 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 wî ji wan re Jesussa û vejîna wan dide zanîn . (Karên :18andiyan 
17:18) 

30 Hingê Pawlos du salan tev li mala xaniyê xwe kir û her kesê ku jê 
re hat pêşwazî kirin, 31 da ku ew li Padîşahiya Xwedê şahidiyê dike 
û her tiştê ku bi Xudan Jesussa Mesîh re bi baweriyê hîn dike, hîn 
bike û kes li ber wî negire . (Karên :andiyan 28: 30-31) 

Icesa û padîşah nav haydar bin li pêşgotin. Mixabin, têgihîştinek maqûl 
a Mizgîniya Padîşahiya Xwedê ji xwendina dêrên Greco-
Roman winda dike . 

Bi rastî, ji bo ku alîkariya me bibin em bibin beşek ji wê padîşahiyê, Xwedê 
ewqasî ji mirovan hez kir ku wî Jesussa şand da ku ji bo me bimire 
(Yûhenna 3: 16-17) û bi kerema xwe wî me xelas kir (Efes. 2: 8) . That ew 
beşek ji mizgîniyê ye (Kar. :24and. 20:24). 

Mizgîniya Padîşahiya Tiştê ku cîhan hewce dike, lê ... 
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Ji bo aştiyê xebitîn (Metta 5: 9) û kirina qencî armancên hêja ne (sih. 
Galatî 6:10). Ye t , gelek dinya rêberên, di nav de yên olî , bawer dikin 
ku ev dê bibe hevkariya mirovan a navneteweyî ku wê pea bînin ce û 
serfirazîyê, û ne K ingdom Xwedê. While dema ku ew ê hin serketinên 
demkî hebin , ew ê ne tenê serfiraz bibin, hin hewildanên wan ên 
mirovahiyê dê di dawiyê de li seranserê erdê bînin ku ew ê jiyanek 
nebawer bike heke Jesussa vegeriya damezrandina Padîşahiya 
xwe. Mirovên ku Xwedê bêyî Xwedê rast bikin erdê mizgîniyek 
derewîn û derewîn e (Zeb. 127: 1) .   

Gelek di cîhanê de hewl didin ku bi hev re planeke navnetewî babîlî nîv-olî 
ku di sîstema nû ya cîhanê li 21 st sedsala. Ev tiştek ye 
ku Dêra Xwedê didomîne ji destpêka xwe ve înkar kiriye û plan dike ku 
berdewam bike. Ji ber ku aneytan dest bi Eve kir ku guhertoyek ji 
Mizgîniya wî nêzîkê 6000 sal berê (Destpêbûn 3) pêk bîne, pir mirovan 
bawer kir ku ew ji Xwedê çêtir dizanin ku ka dê wan û cîhanê baştir bike. 

Li gorî Kitêba Pîroz, ew ê tevgerek serkirdayekî leşkerî li Ewrûpa (jê 
re theahîn Bakur , ku jê re dibêjin Beast Revelation 13: 1-10 ) digire jî ligel 
serokatiyek olî (bi navê pêxemberê derewîn, ku jê re dibêjin pêxember jî 
derewîn jî tê gotin). dawî kufur û cenawir du-qiloçdirêj ji Peyxama 
Yûhenna 13: 11-17) ji bajarê heft çiyayên (Peyxama Yûhenna 17: 9,18) ji 
bo di bînin ' babîlî ' (Peyxama Yûhenna 17 & 18) nîzama cîhanê. Tevî ku 
mirov divê di dema vegera Mesîh de û herwiha ji Padîşahiya wî, gelek li 
dinyayê dê bi bal vê peyamê di 21 pereyan ne st sedsala - ew dê berdewam 
bawer versiyonên cuda yên Mizgîniya derewîn Şeytên. Lê dinya dê 
şahidiyek bistîne. 

Bînin bîra xwe ku Jesussa hîn dikir: 

14 And ev Mizgîniya Padşatiyê li hemû dinyayê dê bibe şahidiyê ji 
hemû miletan re, û paşê dê dawiya. (Metta 24:14) 

Hişyar bikin ku Mizgîniya Padîşahiya dê wekî dinyayê bigihîje şahidiyê, wê 
hingê dê werin. 

Gelek sedemên vê hene. 

Yek ev e ku Xwedê dixwaze ku cîhan berî destpêkirina Destpêka 
Mezinahiya Mizgîniyê rast bibihîze (ya ku di Metta 24:21 de dest pê 
dike). Bi vî rengî, peyama Mizgîn şahid û hişyariyek e (krh. Ezekiel 3; Amos 
3: 7). Berî ku Jesussa vegerîne Jesussa (Romayî 11:25) û veguheztinên ne-
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milet ên bes (Romayî 9:27) dê encamên veguheztinên bêtir milet encam 
bidin . 

Ya din jî ev e ku dê gistî ya peyamê dê berevajî nêrînên 
rabûna Beast , padîşah hêza Bakur be , ligel pêxemberê derewîn, Antîkra 
dawî . Ew bi bingehîn dê bi hewildana mirovan sozê aştiyê bigirin, lê ew ê 
berbi dawiya (Metta 24:14) û hilweşînê (cf. 1 Selanîkî 5: 3). 

Ji ber ku ji nîşan û kerametên derewîn re têkildar bi wan re (2 Selanîkî I. 2: 
9), herî zêde di cîhanê dê cho o se bawer derewan (2 Selanîkî I. 2: 9-12) ji 
dêvla peyva Mizgîniyê de. Ji ber sûcên nerast ên şehînetiya K hezar saliya 
ku Xwedê ji hêla Katolîkên Roman , Ortodoks Rojhilat , Lûtherans û yên 
din ve, gelek kes bi şaşî wê îdîa dikin ku peyam di Mizgîniya millî ya K 
bi navgîniya Xwedê de, Mizgîniya derewîn e ku bi Antichrist re têkildar e. . 

The dilsoz Philadelphian Christian s (Peyxama Yûhenna 3: 7-13), wê 
bihîstin Mizgîniyê hezarsalan li ser Padîşahiya herweha re dibêjim, li 
dinyayê çi rêberên dinyayê bi hinek (ji wan cenawir û pêxemberê derewîn 
bi) wê up to. 

Ew ê piştgiriyê bidin peyama cîhanê bidin 
ku Beast , Kingahînerê hêza bakur , ligel pêxemberê derewîn, Antichristiya 
dawîn , dê di dawiyê de (tevî hin hevalbendên wan) Dewletên Yekbûyî yên 
Yekbûyî û Anglo-Neteweyên Yekbûyî têk bibin. , Kanada, Avusturalya û 
Zelanda Nû (Daniel 11:39) û nebin ew ê di demek kurt de konfederaliyek 
erebî / îslamî hilweşînin (Daniel 11: 40-43), fonksiyonên amûranên cinan 
bikin (Peyxama Yûhenna 16: 13-14) , û di dawiyê de dê Jesussa Mesîh bi 
vegera Wî re şer bike (Peyxam 16:14; 19: 19-20). Dê Philadelphians dilsoz 
(Peyxama Yûhenna 3: 7-13) dê ragihîne ku padîşahiya millî dê di nêzîk de 
were. Vê guman dê gelek nûçegihaniya medyayê çêbikin û tevkariyê li 
pêkanîna Metta 24:14 bikin. Em di Dêra Xwedê didomîne edebiyatê (bi 
gelek zimanan) amade dikin, li ser malperan zêde dikin, û gavên din jî 
digirin da ku ji bo 'xebata kurt' amade bikin (fm. Romayî 9:28) ku dê 
rêberiya Xwedê bike ku Metta 24:14. ji bo dawiya hatina hanê bi qasî 
şahidan peyda kiriye. 

T ew 'Mizgîniya derewîn' rêberên cîhanê da bihîstin, (muhtemele hin 
'nû' type of rêberê top of Eur ope ligel compromised Papa yê ku dibêjin a 
form of Catholicism ) wê ne wek ku - ew jî wê ne, dixwazin ku dinya ji bo 
hînbûna tiştê ku ew dê bi rastî bike (û dibe ku di destpêkê de xwe ji xwe 
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bawer nekin jî, bejn. iahşa. 10: 5-7). Ew û / an jî alîgirên wan dê bi 
îhtîmalek derewîn hîn bibin ku Philadelphians dilsoz dê 
li dijî doktrînek ekstremîst ( millenarianism ) a antî-xirîstiyek hatina heval 
bikin. Condemni tawanên ku ew û / an jî şagirtên wan li ber dilsozê 
Philadelphian û Dêra Xwedê didomîne dikin dê tengav bike (Daniel 11: 29-
35 ; Peyxam 12: 13-15). Ev jî dê berbi dawiyê ve bibe - destpêka Bîranîna 
Mezin (Metta 24:21; Daniel 11:39; cf. Metta 24: 14- 15; Daniel 11:31) û 
her weha demek ji bo parastina Fîladelfiya dilsoz. Xiristiyan (Peyxam 
3:10; 12: 14-16). 

Pêxemberê Xelet û Xelet wê hewl bide ku hêz, şantajek aborî, nîşan, şaşên 
derewan, kuştin û zextên din (Peyxam 13: 10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 
Selanîkî 2: 9-10) hebe ku bixe bin kontrola xwe. . Xirîstiyan dê bipirsin: 

10 " Heya, Ya Xudan, pîroz û rastîn, heya ku hûn dadbar bikin û hûn 
li ser yên ku li ser rûyê erdê rûdinin xwîn? ” ( Peyxam 6:10 ) 

Bi seranserî, gelên Xwedê bala xwe didine hev, digotin: « Ma kengê dê 
heta ku Jesussa vegere? ” 

Gava ku em ji roja an saet dizanin ne, em li bendê ne ku Îsa ji bo vegera (û 
Padîşahiya hezarsalan ji Xwedê hat avakirin ) di 21 st sedsala li ser bingeha 
gelek Pîroz (nimûne: Metta 24: 4-34; Zebûr 90: 4; Hoşêya 6: 2; Lûqa 21: 7 -
36 ; sbranî 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Petrûs 3: 3-8; 1 Têsalonîkî 5: 4), hin beşên ku 
niha em dibînin ku têne cih .  

Ger Jesussa destwerdanê neke, dinya wê nexweş hemû jiyanê 
hilweşandiye: 

21 thenimkî wê hingê dê tengahiyek mezin çêbibe, mîna ku ji 
destpêka dinyayê heya vê demê nebû, çu û dê nabe. 22 unless heya 
ku ew roj kurt nebin, dê goşt xilas nebe; lê ji bo bijartiyan ew roj 
dê kurt bibin. (Metta 24: 21-22) 

29 Di cih de piştî tengahiya wan rojan, rojê dê tarî be, û heyv wê 
ronahiya xwe nede; Wê stêr ji ezmên werin xwarê, û hêzên 
ezmanan berz bên. 30 Wê hingê nîşana Kurê Mirov li ezmana xuya 
bibe, û wê hingê hemî eşîrên dinyayê wê şîn bibin, û ew ê Kurê 
Mirov bibînin ku li ser ewrên ezmên bi hêz û rûmeta mezin 
diçin. 31 He ew ê milyaketên xwe bişîne bi qulpek mezin û ew ê 
bijartiyên wî ji çar bayê, ji yeka bihuştê û bera din berhev 
bike. (Metta 24: 29-31) 
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K şahîneta Xwedê tişta hewce dike. 

Balyozên ji bo serdestiyê 
Di Padîşahiyê de rola we çi ye? 

Rast e, heke hûn xirîstiyanek rasteqîn in, ji bo wê 
bibin ku hûn bibin balyozek . Bibînin ku Pawlosê ostand çi nivîsiye: 

20 Hingê hingê, em ji bo Mesîh balyozê xwe ne, mîna ku Xwedê bi 
navgîniya me ve dua kir: em we ji bo Mesîh dipirsin, bi Xwedê re 
bibin heval. (2 Korîntî 5:20) 

14 Li ser vê yekê bisekinin, bela xwe bi rastiyê ve girêda, danîn ser 
pira rastdariyê, 15 û bi amadekirina Mizgîniya Aşitiyê lingên xwe reş 
kirin. 16 ji her tiştî, rahijtina hildana baweriya ku hûn ê bikaribin 
hemî darikên agir ên xerab biqedin. 17 take hilkişîna rizgariyê û 
şûrê Ruhê, ku peyva Xwedê ye, bîne. 18 Her gav bi dua û dua li Ruhê 
xwe dua bikin, ji bo vê armancê hişyar bimînin û bi hemû dilkêşî 
û serfiraziyê ji bo hemî pîrozan - 19 û ji bo min, bila ew peyva ji min 
re were dayîn, da ku ez bi devkî devê xwe vekim da ku ez diyar 
bikim. mizgîniya Mizgîniyê, 20 ji bo ku ez balyozek li zincîran im; da 
ku ez di wê de karibim bi wêrekî bipeyivim, wek ku divê ez 
biaxivim. (Efesî 6: 14-20) 

Balyozek çi ye? Merriam-Webster xwedan pênase heye: 

1 : nûnerê fermî; nemaze : nûnerê dîplomasî yê pola herî jor ku ji 
aliye hukumetek biyanî an serwer ve wekî nûnerê niştecî yê 
hukumeta xwe an serwerê xwe hatî pejirandin an ji bo wezîfeyek 
dîplomatîkî ya taybetî û carinan ya demkî hatî tayîn kirin   

2 a : Nûnerek an peyamek destûrdar   

Ger hûn Xirîstiyanek rastîn in, hûn nûnerên fermî ne, ji bo Mesîh! Bibînin 
ku wroteandiyê Petrûs nivîsiye: 

9 Lê hûn nifşek bijarte, kahînetiya hukumetê, neteweyek pîroz, 
mirovên wî yên taybetî ne, da ku hûn pesnê pesnê wî yê ku we ji 
tariyê gazî kiriye di ronahiya wî ya ecêb de; 10 ku demekê ne mirov 
bûn lê naha xelkê Xwedê ne, yê ku dilovaniyê negirtiye lê niha 
rehmê peyda kiriye. (1 Peter 2: 9-10) 
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Wekî Xiristiyan, em bibin xwedan beşek neteweyek pîroz. 

Kîjan netewe niha pîroz e? 

Belê, bê guman yek ji padîşahên vê dinyayê - lê ew ê di dawiyê de bibin 
beşek ji şiyariya K ya Mesîh (Destp. 11:15). Ev netewe Xwedê, wî 
e K ingdom e ku pîroz. 

Wekî balyozxane, em bi gelemperî tev li siyaseta rasterê ya miletên vê 
dinyayê nabin. Lê em niha jîyana Xwedê ya jiyanê dijîn (binihêrin pirtûkê 
belaş jî li ser navê www.ccog.org bi sernavê: Xiristiyan: Balyozên ji bo 
Padîşahiya Xwedê, fermanên Bibelî yên li ser jiyan kirina wekî 
Xiristiyan ) . Bi vî awayî, em çêtir fêr dibin ka çima awayên Xwedê çêtirîn 
in, da ku di Padîşahiya Wî de em bibin padîşah û kahîn û padîşah bi Mesîh 
re li ser rûyê erdê : 

5 Li yê / a ku me ji me hez kir û me ji nav gunehên xwe di xwîna 
xwe de şûşt, 6 û me kir padîşah û kahîn ji Xwedê û Bavê xwe re, ji 
wî re rûmet û serwerî her û her. Amîn. (Peyxam 1: 5-6) 

10 have me ji me re kir padîşah û kahîn ji Xwedayê xwe re; We em 
ê li ser rûyê erdê rakin. (Peyxam 5:10) 

Di pêşerojê de yekê dê hînkirina kesên mirî bike ku hingê di riyên Xwedê 
de bimeşin: 

19 Forimkî gel dê li Orşelîmê li Siyonê rûne; Hûn ê êdî nehisînin. Ew 
ê di dengê we de ji we pir dilovan be, Gava ku ew dibihîze, ew ê 
bersiva we bide. 20 Û tevî ko Xudan dide te ku nan ji tengasîyê de û 
di avê de ditemirin, Dîsa jî mamosteyên te dê di quncikê de koçî 
ne libar, Lê çavên te, wê mamosteyên xwe bibînin. 21 guhên te, wê 
peyva paş ku hûn dibihîzin bibihîzin, û got, " Ev bi vî awayî, rêve di 
wê de ye, " gava ku hûn ji bo ya destê rastê vegerin An gava ku 
hûn li ser milê çepê vegerin. (Iahşa. 30: 19-21) 

W hile e ku pêxemberîtiyê ji bo Padîşahiya hezarsalan, di vê dinyayê de 
Mesîhî divê ji bo hîn amadekarî bên kirin: 

12 … di vê demê de hûn divê hûn bibin mamoste (sbranî 5:12) 

15 Lê Xudan Xwedê di dilê xwe de pîroz bikin: û amade bin hergav ji 
her kesê / a ku ji we re sedemek hêviya ku ji we re ye bi dil û can 
bitirsîne bersivê bide (1 Peter 3:15, KJV). 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ku&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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Mizgînî nîşan dide ku dê gelek ji xirîstiyanên dilsoz, tenê beriya 
destpêkirina Destpêkirina Mezin, gelek fermanan bidin: 

33 those ewên ên ku fêm dikin dê gelek ji wan hîn bike (Daniel 
11:33) 

Ji ber vê yekê, fêrbûn , bi kerema xwe û bi zanebûn mezin dibe (2 Peter 3: 
1 8), tiştek ku divê em niha bikin ev e. Beşek ji rola we di K gêbûna Xwedê 
de fêrkirin e. Û ji bo yên dilsoz zêdetir, Philadelphian (Peyxama Yûhenna 
3: 7-13) , Mesîhî , em ê jî têxe piştgiriya girîng Mizgîniya şahid berî 
destpêkirina Padîşahiya hezarsalan (cf. Metta 24:14). 

Piştî ku Padîşahiya Xwedê were damezrandin, mirovên Xwedê dê bêne 
bikar anîn da ku ji bo sererastkirina zeviyek xerab: 

12 Yên ji nav we wê cihên bêkêr ên kevin ava bikin; 
Hûn ê bingehên gelek nifşan bilind bikin; You hûn ê 
bibin serokwezîrê binpêkirinê, Restorerans of Streets to Dwell 
In . (Iahşa. 58:12) 

Bi vî rengî, mirovên Xwedê ku di vê temenê de riya Xwedê dijîn, wê di vê 
dema restorasyonê de hêsantir bike ku mirov li bajaran (û cîhek din) 
bijîn. Dinya bi rastî dê bibe cîhek baştir. Em niha ji bo Mesîh bibin bibin 
balyoz, lewra em dikarin di Padîşahiya Wî de jî xizmet bikin. 

The True Mizgînê Message veguherînêr e 

Jesussa got, " Heke hûn li peyva min bimînin, hûn bi rastî şagirtên min 
in.  32 you hûn ê rastiyê bizanibin, û rastî wê we azad bike " ( Yûhenna 8: 
31-32 ). Zanîna rastiya li ser Mizgîniya Padîşahiya Xwedê me azad dike û di 
nav hêviyên derewîn ên vê dinyayê de dîl dibe . Em dikarin bi tundî 
piştgiriyê bidin nexşeyek ku tevbigerin plan Plana Xwedê! Aneytan 
tevahiya cîhanê xapandiye (Peyxam 12: 9) û Keyaniya Xwedê çareseriya 
rastîn e. Pêdivî ye ku em bisekinin û rastiyê biparêzin (kr. Yûh. 18:37). 

Peyama Mizgîniyê di derbarê rizgariya kesane de bêtir e. Divê Mizgîniya 
Padîşahiya Xwedê yek di vê temenê de veguhezîne: 

2 do bi vê dinyayê re ne qewimîn, lê bi nûvekirina hişê xwe 
veguhezînin, da ku hûn diyar bikin ka ew kîjan xweş û qebûl û 
bêkêmasî ya Xwedê ye. ( Romayî 12: 2 ) 

Xirîstiyanên rastîn têne veguheztin ku ji bo xizmeta Xwedê û yên din: 
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22 Bila xizmetkarên we, li her tiştî ji xwediyên we li gorî nefsê 
bişopînin, ne ji ber çavên meriv, wek merivên dilşewatiyê, lê bi 
dilkêşiya dil, ji Xwedê bitirsin. 23 whatever her tiştê ku hûn bikin, 
wusa bi dilîze bikin, ya Xudan û ne bi mirovan re, 24 zanibin ku ji 
Xudan hûn ê xelata mîrasa bistînin; forimkî hûn xizmeta Xudan 
Mesîh dikin. ( Kolosî 3: 22-24 ) 

28 Ji ber vê yekê, ji ber ku em padîşahiyek werdigirin ku nekêşe 
tengahiyê, bila kerema me hebe, ku bi wê yekê em dikarin bi 
rûmet û bi tirsa xwedêgiravî xizmeta Xwedê bikin. ( Sbranî 12:28 ) 

Xirîstiyanên rastîn ji dinyayê cûda dijîn. Em pîvanên Xwedê li 
jorê cîhanê qebûl dikin ku ji bo çi rast û çewt e. Meriv bi baweriyê dijîn 
(sbranî 10:38), ji ber ku baweriyê digire ku di vî temenî de riya Xwedê 
bijî. Xirîstiyan ewqas ji cîhana ku ew lê dijiyan hate hesibandin, ku şêwaza 
jiyanê ya wan di Peymana Nû de wekî " Rê " hat binav kirin (Kar. :And. 9: 
2; 19: 9; 24: 14,22). Cîhan bixwe, di bin siya Sateytan de, di ya ku jê 
re " riya Qain " tê binav kirin de dijîn (Jûd 11). 

Mizgîniya Padîşahiya Xwedê peyamek ji rastdariyê, şahî û aşitiyê ye 
(Romayî 14:17). Gotina pêxemberî, ku baş tê fêm kirin, rehet e (cf. 1 
Korîntî 14: 3; 1 Selanîkî 4:18), bi taybetî gava ku em dinyayê xera dikin 
(felq. Lûqa 21: 8-36). Riya rastîn a jiyanê ya xiristiyan dibe sedema hebûna 
giyanî û berekariyên laşî (Marq. 10: 29-30). Ev parçeyek e ku ew ên ku wê 
dijîn fêm dikin ku cîhan hewce dike Padîşahiya Xwedê. Mesîhî balyozên 
Qraliyeta Xwedê ne. 

Xiristiyan hêviya me dixin nav giyanî, ne ya laşî, her çend em di cîhanek 
fîzîkî de dijîn (Romayî 8: 5-8). Em " hêviya Mizgîniyê " ne (Kolosî 1:23). Ev 
tiştek e ku xirîstiyanên destpêkê fêm dikirin ku gelek kesên ku îro 
professsa pê hes dikin bi rastî fêm nakin. 

  

  

6. Dêrên Greco-Roman hîn dikin Padîşahiya Girîng e, Lê 
... 
Dêrên Greco-Roman bawer dikin ku ew aliyên Padîşahiya Xwedê hîn 
dikin, lê di rastiyê de tengasiyê ku fêm bikin ka çi ye.  Mînakî, Civatkarên 
Katolîk vê yekê derheqa padîşahiyê hîn dikin: 
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Mesîhiya Mesîh… Li her qonaxa hînkirina Wî serwêrtiya vê 
padîşahiyê, aliyên wê yên cuda, wateya wê ya rastîn, awayê ku 
meriv pê tê bigihîje, stûyê vegotinên Wî çêdike, ew qas ku 
gotûbêjê wî jê re dibêjin “ Mizgîn ya serdestiyê ” … wan dest pê 
kir ku ji Dêra wekî “ serdestiya Xwedê ” biaxifin ; cf. Col., I, 13; I 
Themes., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, hwd ... ew wateya Dêra wekî 
saziya Divine ... (Pope H. Kingdom of God. Encyclopedia katolîk, 
Volume VIII. 1910). 

Her çend jorîn ji " Col., I, 13; I Themes., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, ” heke 
hûn li wan bigerin, hûn ê bibînin ku ne yek ji wan ayetan tiştekî li ser 
Dêra ku Padîşahiya Xwedê ye. Ew hîn dibin bawermendan dê bibin beşek 
Padşatiya Xwedê an ku ew Padîşahiya Jesussa be. Thencîl hişyarî dide ku 
pir kes dê Mizgîniyê biguhezînin an jî vegerin aliyek erê, ku yek rast e 
(Galatî 1: 3 -9). Mixabin, cûreyên cûda wê kirine.  

Jesussa hîn kir, " Ez rê, rastî û jiyan im. Oneu kes ji Bav tê ji min re 
nayê " ( Yûh. 14: 6 ). Petrûs hîn kir, " Li tu kesê din xelas nabe, ji ber ku di 
nav mirovan de navê din tune ku di destê mirovan de be ku em werin xilas 
kirin " ( Acts 4:12 ). Petrûs ji Cihûyan re got ku divê her kes baweriya xwe 
bi tobe û qebûlkirina Jesussa ku xilas bike (Kar. :And. 2:38). 

Berevajî vê, Pope Francis fêr kir ku ateîst, bêyî Jesussa, dikare bi kirinên 
qenc xelas bibe! Ew usa jî hîn dike ku Cihû dikarin bêyî ku Jesussa qebûl 
bikin xilas bibin! Wekî din, ew û hin Greco-Romayî jî wisa difikirin ku 
guhertoyek nebibilî ya 'Meryem' hem ji Mizgîniyê hem jî ji bo yekîtiya 
ekumenîkî û navborî girîng e. Mixabin, ew û kesên din girîngiya Jesussa û 
Mizgîniya rastîn ya Padîşahiya Xwedê fam nakin. Pir kes mizgîniyên 
derewîn belav dikin. 

Pir kes dixwazin ku li ber çavan bimeşin û baweriya wan bi dinyayê 
hebe. Di Peymana Nû de hîn dibe ku xiristiyan divê li jor binêrin: 

2 Li ser tiştên li ser rûyê erdê hişê xwe bicîh bînin. ( Kolosî 3: 2 ) 

7 imkî em bi baweriyê dimeşin, lê ne bi çavan. ( 2 Korîntî 5: 7 ) 

Lêbelê, Pope Pius XI bi bingehîn hîn kir ku biçe ber çavê dêra xwe: 

... Dêra Katolîk ... padîşahiya Mesîh e li ser erdê. ( Pius-
ya encîklikas Quas Primas ). 
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The Catholi cBible 101 îdîaya website, " Padîşahiya Xwedê de li ser rûyê 
erdê bi destê Îsa * Mesîh de, di sala 33 ya PZ de hat damezirandin, di form 
of Church wî, destê Peter birin .. . Dêra Katolîk. " Hûn Padîşahiya Xwedê 
ya hezar sale ne li vir û ne jî Dêra Romayê, lê ew ê li erdê be. Her çend 
Dêra Xwedê ya rastîn xwedan " keysên serdestiyê " be (Metta 16: 1 9 ), 
yên ku îdîa dikin dêra padîşahiyê ye " Keysa zanyariyê hildaye " (Lûqa 
11:52). 

Dêra Romayê ewqas bi tundî li dijî serdestiya Xwedê ya hezar-salî ya nêzî 
Xwedê tête hîn kirin ku di bingeh de ew tenê " doktrîna Antichrist " e ku 
di Catechism fermî ya Dêra Katolîk de tête navnîş kirin : 

676 Xapandina Antichrist jixwe di gava ku îdîa çêkirî tête navkirin 
da ku di hundurê dîrokê de were pejirandin wê hêviya mesîhîkî ya 
ku bi dadweriya akkolojîk tenê di nav dîrokê de dikare were fêhm 
kirin. Dêra hinekan guhêrbar kirî ji ber vê falsîfîzasyona serdestiyê 
ku di bin navê millenarianism de pêk tê ... (Catechism of Church 
Katolîk. Imprimatur Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. 
Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Mixabin, kesên ku bi wê re bipejirînin dê di pêxema ragihandina 
Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de di dawiya dawî de pirsgirêkên mezin 
hebin . Hinek dê bavêjin 

gavên tirsnak ên li dijî yên ku wê didin diyar kirin (Daniel 7:25; 11: 30-
36). Lê belê, dibe ku hun bifikirin, ne hemû wê kî bêjim, Îsa wek ku 
Xudan be di Padîşahiya? Na, ew ê nebin. Tiştê ku Jesussa got: 

21 « Ne ku her kesê ku ji min re bêje: Lord Xudan, ya Xudan’, ewê 
bikeve Padîşahiya ezmanan, lê yê ku doza Bavê min li ezmanan 
dike.  22 gelek wê ji min di wê rojê de dibêjin: <Ya Xudan, ya Xudan, 
niha em bi navê te me pêxemberîtî nekir, cinan derxin, bi navê te, 
û gelek karên mezin kirin, bi navê te? '  23 then wê hingê ez ê ji wan 
re bibêjim, 'Min tu carî ji we nedizanî; Tu yê ku li dadrês dikî ji min 
dûr bike! ' ( Metta 7: 21-23 ) 

Paulê diyar " sira bêqanûniyê " wa s " jixwe li ser kar " ( : 7 2 Selanîkî 2 di 
wextê xwe de). Ev bêhiqûqî, her weha girêdayî tiştek e ku Biblencîl di 
dawiya demên ku jê re " Mîrza, Babîlonê Mezin " (Metelok 17: 3-5) li dijî 
wî hişyar dike . 
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The " sira bêqanûniyê ji " is related to karê Mesîhî ku bawer dikin ku ew 
ne hewce ye şerîeta Ten Emrê Xwedê, û hwd. Û / an jî ne ewqas gelek 
îstisnayan, qebûl bikin û / an jî bi formên qebûlkirin ji rojîyan ji bo 
şikandina wê derê Xwedê heye qanûnê, da ku, dema ew 
difikirin ku th ey xwedî form of qanûna Xwedê, ew bi şiklê ku Îsa an 
pêxemberên xwe, dê weke rewa nas nobe ne. 

Greco-Romayî mîna Fêrisiyan in ku emrên Xwedê binpê dikin, lê îdia kirin 
ku kevneşopiyên wan vê yekê qebûl dikin - —sa ew nêzîkatiyê şermezar 
kir (Metta 15: 3-9)! Iahşaya her wiha hişyar kir ku kesên ku îdîa dikin bibin 
Xwedê serhildana qanûna wî (iahşa. 30: 9). Ev serhildana yasayî tiştek e 
ku, mixabin, vê yekê heta îro dibînin. 

Wateya " sirrê " din jî xuya dike ku Dêra Romayê wisa bawer dike ku 
rojeva wê ya milîtarîst û ekolojî ya milîtarîst wê bibe sedema aşitiyê û 
guhertoyek nebêjî ya Padîşahiya Xwedê li ser rûyê erdê. Nivîsar hişyarî 
dide ku yekbûnek ecumenîkî ya ku ew hîn dibe dê çend salan serfiraz bibe 
(Nîşe: Pirtûka Orşelîmê ya Nû , wergeriyek katolîk pejirandî, tê xuyang 
kirin): 

4 Wan xwe bera ber dragonê da ji ber ku wî desthilatiya xwe dabû 
şeytan. Wan xwe li ber şeytan dan û got: Who Kî dikare bi giyayê 
re berhev bike? Kî dikare li dijî wê têbikoşe? ' 5 Hêlîn hate hiştin ku 
dev û pesnên xwe bidin û ji bo çil û du mehan were çalak kirin; 6 it 
ew bertekên xwe li dijî Xwedê, li dijî navê wî, li konê wî bihuşt û ji 
hemû yên ku li wê derê rûdiniştin kir. 7 Destûr bû ku li dijî siltan 
şer bike û wan têk bibe, û li ser her nijadî, gel, ziman û neteweyek 
hêz were dayîn; 8 û hemî gelên cîhanê wê diperizin wî, ango her 
kesê ku navê wî nehatiye nivîsîn ji roja damezrandina dinyayê di 
pirtûka jiyana Berxê qurbankirî de. 9 Bila her kesê ku dikare 
bibihîze, guhdarî bike: 10 Yên ku ji bo girtina dîl hatine girtin; Yên ji 
bo mirinê bi şûrê mirinê bi şûrê. Ji ber vê yekê pêdivî ye ku siltan 
bi dilsoz û bawerî hebe. (Peyxam 13: 4-10, NJB) 

Biblencîl li dijî demek paşîn yekîtiya Babîlê hişyar dike: 

1 Yek ji heft milyaketên ku xwedê heft heb hebûn, bi min re peyivî 
û got: Come Werin vir û ez ê cezayê mizgefta mezin a ku li ser 
golê avdide, ava mezin, 2 nîşanên ku bi wan re hemû padîşahên 
dinyayê nîşanî we bide. xwe bi xwe prostet kirine û yê ku tevahiya 
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gelên cîhanê bi şerabê zînaya wê ve vexwariye. ' 3 Wî min bi ruhê 
çolê berda, û li wir min jinik dît ku hespek qirêjê ku heft serî û deh 
hengê wî hebû, hebû û bi sernavên blasheyî nivîsî bû. 4 Jinik bi 
cilên binefşî û qurşok hate xemilandin, bi zêr, zêr û perlên 
qehweyî hatibû xemilandin, û ew xwediyê şerabek zêr dagirtî û bi 
felcê şermezar ê prostatê xwe re bû. 5 li ser eniya wê nivîsînek, 
navek serhişk hate nivîsîn: 'Babilonê Mezin, diya hemî prostan û 
hemû kirrûbirên qirêj li ser rûyê erdê .' 6 Min dît ku ew qeşeng e, 
bi xwîna siltan re, û xwîna şehîdên Jesussa; û dema ku min ew dît, 
ez bi tevahî rastdar bûm. (Peyxam 17: 1-6, NJB) 

9 'Ev gazî rûmetiyê dike. The heft serên wî heft çiyan in , ku jinik li 
ser rûniştî ye. . . 18 Jina ku we dît bajarê mezin ê ku desthilatdar e li 
ser hemû serwerên li ser rûyê erdê. ' (Peyxam 17: 9,18, NJB) 

1 Piştra vê yekê, min dît ku milyaketek din ji ezmên hat xwarê, bi 
desthilatdariya mezin ji wî re hat dayîn; Erd bi rûmeta xwe ve 
şewq dida. 2 Li jor dengê xwe diqîriya, 'Babîl ketiye, Babilona 
Mezin hilweşe, bûye serhişk şeytan û rûnişkekê ji bo her giyanek 
bêbext û teyrê qirêj û qirêj. 3 Hemû milet xwariye kûrahiya şerabê 
wê. Her padîşahê li ser rûyê erdê bi xwe prostot kiriye û her meriv 
bi bazirganiya xwe dewlemend dibe. ' 4 Dengek din ji ezmên re 
peyivî; Min bihîst ku ev digot, ' Werin, gelê min, ji wî dûr bixin, da 
ku hûn di sûcên wê de nebin û heman cahilên bi wan re 
bidin . 5 gunehên wê gihîştine asîmanan, û Xwedê gunehên wê li 
ser hişê xwe ye: Wusa ku wê bi yên din re derman kiriye. 6 Divê ew 
ji ducara ku lê rast hatibe dubare were dayîn. Pêdivî ye ku ew 
kasa xwe ya dudilî ya bihêz a tevliheviya xwe hebe. 7 Her kesê 
ku pismam û orgazî wê ye divê bi îşkenceyek an ji agir ve bibe 
yek. Ez wekî qral im, ew difikire; Ez ne jinebî me û tu carî bi zexmî 
nizanim. 8 Ji bo wê, di yek rojê de, wê êşan li ser wê bin: nexweşî û 
şîn û birçîbûn. Wê li erdê bê şewitandin. Ya Xudan Xwedayê ku wê 
ew tawanbar kiriye hêzdar e. ' 9 There Ji hêla padîşahên dinyayê ve 
wê ji wê re şîn û şîn were. Ew dûmana ku ew dişewitîne dibînin, 
(Peyxam 18: 1-9, NJB) 

Di Zekerya, Încîl haydar li dijî Babîlê tê û nîşan dide ku, yekîtiya durust dê 
heta serê piştî ku Îsa vegere: 
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10 Awir derde! Derve binêre! Ji welatê bakur revîn - Xudan 
ragihand - ji ber ku min te li çar hewa ezmanan davêjim - Xweda 
ragihand. 11 Awir derîne! Ji Siyonê xilas bike, naha bi keça Babîlon 
re bijî! 

12 Yahimkî Yahowah Sabaoth ev tiştê dibêje, ji ber ku Xwerû şahidî 
kir 

min, li ser miletên ku we dizeliqe, 'Yê ku bi te re têkeve destê apê 
çavê min radibe. 13 Va ye, ez ê destê xwe li wan bidim û ew ê ji 
aliyê yên ku wan koletiyê ve hatine talan kirin. ' Wê hingê hûnê 
zanibin ku Yahweh Sabaoth ez şandime! 14 Sing, şa, keça Siyonê, ji 
ber ku ez niha têm ku ez di nav te de bijîm -Yahweh diyar 
dike! 15 on wê rojê gelek miletên din wê bêne Xudan. Erê, ew ê 
bibin mirovên wî, û ew ê di nav we de bijîn. Wê hingê hûnê 
zanibin ku Yahweh Sabaoth ez ji we re şandime! 16 Ya Xudan wê li 
ser Cihûda Pîroz hildin Cihûda, û dîsa wusa bijarte 
Orşelîmê. (Zekerya 2: 10-16, NJB; li guhertoyên KJV / 
NKJV binihêrin ku ayetên wekî Zekerya 2: 6-12 têne tomar kirin) 

Tevgerên ecumenîkî û navborî yên ku Neteweyên Yekbûyî, Vatîkan, gelek 
Protestan û Rêberên Ortodoks Rojhilat pêşeng dikin ji hêla thencîlê ve bi 
eşkere têne şermezar kirin û nabe ku werin teşwîq kirin. Jesussa ji wan ên 
ku îdîa dikin li pey wî diçin hişyar kir ku dê " gelek xapandin " (Metta 24: 4-
5). Pir ecumenism bi " siwarê spî " ya Peyxama Peyxama 6: 1-2 (ku ew 
Jesussa ne) û peynêrê Peyxama Yûhenna 17 ve girêdayî ye. 

Mîna Zekerya, Apê Pawlos jî hîn kir ku heya ku Jesussa vegerîne 
unitysa yekîtiya rastîn pêk neyê : 

13 heya ku em hemî di baweriyê û zanyariya Kurê Xwedê de 
bigihîjin yekîtiyê û merivê bêkêmasî pêk bînin, bi tevahî Mesîh 
bixwe bi tevahî tîr dibe. (Efesî 4:13, NJB) 

Yên ku bawer dikin ku ev yekbûn berî vegera Jesussa tê xapandin. Bi rastî, 
dema ku returnssa vegere, ew ê neçar e ku yekîtiya neteweyên ku dê li 
hember wî dilezîne hilweşe: 

11: 15 Wê hingê milyaketa heftan hildan qirika xwe, û dengê ku li 
ezmanan diqîrin bihîstin û digotin: 'Padîşahiya dinyayê bûye 
padîşahiya Xudanê me û Mesîhê wî, û ew ê her û her 
bimîne.' 16 Bîst û çar rihspî, li pêşberî Xwedê serbilind bûn, xwe dan 
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ber pêl û berên xwe dan erdê û pêşiyên xwe diperizin Xwedê 
re 17 bi van gotinan digotin: 'Em spasiya we dikin, Xwedayê mezin, 
Xwedayê Xwedê, Ew kî ye, ew yê ku bû, ji bo hêza we ya mezin 
hilgirtin û serweriya we dest pê kirin. 18 Milet destdirêjî bûn û niha 
dema ceribandina we hat, û ji bo ku mirî bên darizandin û ji bo 
xizmetkarên we pêxemberan, ji bo siltan û ji bo kesên ku ji navê 
we ditirsin, piçûktir û mezin mîna hev, bên xelat kirin. . Wext hatî 
ku ewên ku erd çikenîne hilweşînin. ' (Peyxam 11: 15-18, NJB) 

19: 6 I min bihîst ku dengên ji elaletek mezin, mîna dengê Okyanûsa 
an roviya mezin a tîrêjê xuya dike, dibersivîne, 'Alleluia! Rêzdariya 
Xudan Xwedayê me yê zalim dest pê kiriye; . . . 19 Wê gavê min 
şeytanok, digel hemû padîşahên dinyayê û artêşên wan, li hev 
civiyan, da ku bi Rider û arteşa wî şer bikin. 20 Lê şeytan bi zîndanê 
hate girtin, bi pêxemberê derewîn yê ku ji ber pisîkan kerametan 
dikirin û bi destê wan xapandibûn, yên ku marqê qebul kiribûn bi 
nîşana şeytanê û yên ku çira wî statu dida. Van her du bi zindî di 
nav gola şewatê ya şewata sulfurê de şewitîn . 21 Hemû yên mayî 
bi şûrê Rider-ê, ku ji devê wî derket, hat kuştin, û hemî teyran 
xwe bi goştê xwe vedan. . . 20: 4 Wê hingê min dît textên ku wan 
kursiyên xwe digirtin, û li ser wan hate peyda kirin hêz da ku 
dîwanê bide. Min giyanên her kesê ku ji ber şahidiya forsa ji bo 
wan şahidî kir û ji bo ku peyva Xwedê pê re hatibe şahidî kirin dît, 
û yên ku ji perestgehê bejê an statuya wî pejirandin û ew nîşana li 
pêş û destên xwe nedanîn; Ew hatin ser jiyan, û hezar sal padîşah 
bi Mesîh re kirin. (Peyxam 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

Têbigirin ku Jesussa wê pêdivî ye ku artêşên cîhanê yên ku li hember wî 
yekbûyî bûne hilweşînin. Wê hingê Ew û pîrozan wê padîşa bikin. Wê çaxê 
dê li wir baweriyek bi yekîtiyek rast hebe. Mixabin, gelek dê guh bidin 
wezîrên derewîn ên ku baş xuya dikin, lê ne, mîna ku Apê Pawlos hişyar 
kir (2 Korîntî 11: 14-15). Eger zêdetir bi rastî, wê fêm bikin ku Încîl 
û Mizgîniya Padîşahiya Xwedê kêmtir dê li hember Îsa şer bikin. 

7. Whyima Padîşahiya Xwedê? 
Her çend mirov dixwaze bifikire ku em pir aqilmend in, di têgihiştina me 
de sînor hene, dîsa jî “ têgihîştina Xwedê bêsînor e ” (Zeb. 147: 5). 

Ji ber vê yekê ew ê destwerdana Xwedê bigire da ku vê planetê rast bike. 



53 
 

Gava ku pir bawerî bi Xwedê bawer dikin , pirraniya mirovan naxwazin 
bijîn wekî ku ew bi rastî rêve dibe. Li jêr binihêrin: 

8 Ewî we nîşanî we kiriye, zilamî, çi baş e; Û çi ku Xudan pêwîst ji 
we , lê ji bo ku ez bi edalet, To rehmê, hezkirin, û bi rêve bi 
dilnizmî bi Xwedê te? ( Mîk. 6: 8 ) 

Bihêle ku bi Xwedê re meşîn ne tiştek ne ku mirov bi rastî jî xwestiye 
bike. Ji demên Adem û Hewayê (Destpêbûn 3: 1-6), mirovan tercîh kirin 
ku bi tena serê xwe, di serî de ji Xwedê re, digel emirên Wî, li ser xwe û 
pêşîniyên xwe bawer bin (Destp. 20: 3-17).  

Pirtûka Pêşbaziyan wiha hîn dike: 

5 Trust di yekîtiya Xudan de bi hemû dilê xwe, Û nedine li ser 
têgihîştina xwe bi xwe; 6 Bi her awayî hûn Wî Wî nas bikin, He Ew ê 
riyên we rêve bike. 7 Di çavên xwe de aqil nebin; Ji Xudan bitirsin û 
ji xerabiyê dûr bibin. ( Destp. 3: 5-7 ) 

Lêbelê, pir kes dê di rastiyê de bi hemû dilê xwe bawer nekin an li benda 
Wî bin da ku gavên xwe bavêje. Pir kes dibêjin ku ew ê tiştê ku Xwedê 
dixwaze, bikin, lê nakin. Mirovahî ji hêla aneytan ve hatî xapandin 
(Peyxam 12: 9) û ji bo dilên cîhanê û 'serbilindiya jiyanê' ketiye (1 
Yûhenna 2:16).  

Ji ber vê yekê, pir kes bi kevneşopiyên xwe yên olî û hukûmetên laîk 
derketine, ji ber ku ew difikirin ku ew baş dizanin. Lêbelê, ew (nehf. 
Jeremiah 10:23) ne jî bi rastî dê tobe bikin. 

Ji ber vê yekê mirovahî hewce dike Padîşahiya Xwedê (cf. Metta 24: 21-
22). 

Beatitudes Bikêrin 

Yek ji wan rêzikên ku Jesussa dane pey wan ên herî xweş zanin, beytar 
bûn, ku Wî di Sermoniya xwe de li theiyayê Zeytûnê da. 

Hinek tiştê ku Wî got: 

3 " Xwezî bi ruh belengaz in, Çimkî Padîşahiya * Ezmanan a wan 
e. 4 Xwezî bi wan ên ku digirîn, Forimkî ew ê bêne aram 
kirin. 5 Xwezî bi minasir, Forimkî ew ê erdê mîras bikin. 6 Xwezî bi 
wan ên ku birçîbûn û tîbûnê ji rastdariyê ne, çimkî ew ê bêne 
dagirtin. 7 Xwezî bi dilovanî, Forimkî ewê bi rehmê bistînin. 8 Xwezî 
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bi dil paqij, Forimkî ewê Xwedê bibînin. 9 Xwezî bi yên ku aştîker * 
in, Çimkî wê ew bê gotin zarokên Xwedê. 10 Xwezî bi wan ên ku ji 
ber rastdariyê hatine ceribandin, çimkî Padîşahiya wan e 
padîşahiya ezmanan. ( Metta 5: 3-10 ) 

Ez di Padîşahiya Xwedê de me (cf. Mark 4: 30-31) , ku pir caran ji hêla 
Metta ve Padîşahiya ezmanî tête binav kirin ( kr. Metta 13:31) , li ku derê 
dê van sozên pîroz bicîh bînin. Ev di e Padîşahiya Xwedê ku soza wê bê 
cih f o r ku nefsbiçûk in, ji bo mîras erdê û pak ji Xwedê 
bibînin . L pêşiya mizgîniya bereketê di Padîşahiya Xwedê de! 

Ways Xwedê A re Right 

Rastî ev e ku Xwedê evîn e (1 Yûhenna 4: 8,16) û Xwedê ne xwexa 
ye. Qanûnên Xwedê hezkirina Xwedê û cîranê me destnîşan dikin (Marqos 
12: 29-31; Aqûb 2: 8-11). Riyên dinyayê xweparêz in û di mirinê de bi dawî 
dibin (Romayî 8: 6). 

Bibînin ku Biblencîl nîşanî xirîstîstanên rast dide fermanên: 

1 W Hoevel bawer dike ku Îsa, Mesîh e, ji Xwedê çêbûye û her kesê 
ku hez dike, wî yê ku jêr'a bûn bi wî yê ku ji wî re bûbin hez 
dike. 2 Bi viya em dizanin ku em ji zarokên Xwedê hez dikin, çaxê 
em ji Xwedê hez dikin û emrên wî digirin. 3 imkî ev Xwedê evîn e, 
ku em emrê wî bigirin. Command emirên wî 

ne barê giran in. ( 1 Yûhenna 5: 1-3 ) 

Hemî “ emirên Xwedê rastdariyê ne ” (Zeb. 119: 172). Rêyên wî paqij in (1 
Ti tus 1:15). Mixabin, gelek kes şêwazên cûrbecûr yên " qanûnbûnê " 
qebûl kirine û fêm nakin ku Jesussa nedaye ku lawerîetê an pêxemberan 
hilweşîne, lê belê wan bicîh bîne (Metta 5:17), bi ravekirina wateya wan 
ya rastîn û berfirehkirina wan ji ya pir fikirîn (mînak. Metta 5: 21-
2 8 ). Jesussa hîn kir ku " kî ku wan dike û wan hîn dike, wê di Padîşahiya 
Ezmanan de were gotin mezin " ( Metta 5:19 ) (têgehên 'Padîşahiya 
Xwedê' û 'Padîşahiya Ezmanan' hevûdu ne.)                      

Kitêba Pîroz hîn dibe ku baweriya bê karan mirî ye (Aqûb 2:17). Pir kes îdîa 
dikin ku Jesussa bişopînin, lê bi rastî dê ji hînkirinên Wî bawer nekin 
(Metta 7: 21-23) û dê mîna wî nexwazin (itaten. 1 Korîntî 11: 1). " Guneh 
gunehê erîetê ye " (1 Yûhenna 3: 4, KJV) û hemî guneh kirin (Romayî 
3:23). Lêbelê, Mizgîn nîşan dide ku rehmê dê li ser dîwanê biserkeve 
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(Aqûb 2:13) ji ber ku Xwedê bi rastî ji bo her tiştî plan heye (krh. Lûqa 3: 
6). 

Solutionsareseriyên mirovî, ji bilî rêyên Xwedê, dê neyên xebitandin. Li 
padîşahiya hezar salî, Jesussa wê hukumdarî bi " kevirek hesin " (Peyxam 
19:15), û qenciyê dê biqedîne lewra ku mirov dê riya Xwedê bijîn. HEM 
problems pirsgirêkên cîhanê hene ji ber ku civakên vê dinyayê red dikin 
ku li gorî Xwedê û lawerîeta wî nekevin . Dîrok nîşan dide ku mirovahî ne 
gengaz e ku pirsgirêkên civakê çareser bike: 

6 Forimkî meriv bi fikirînê bi mirinê ye, lê ji bo giyanî bi giyan e 
jiyan û aşitî ye. 7 Ji ber ku hişmendiya eraziyê dijminatiya li hember 
Xwedê ye; imkî ew ne di bin qanûna Xwedê de ye û ne jî bi rastî 
dikare. 8 Hingê hingê, ewên ku di bedenê de ne, nikarin Xwedê 
xweş bikin. ( Romayî 8: 6-8 ) 

Xiristiyan ew e ku bala xwe li giyanî bikin, û Ruhê Xwedê jî tê dayîn ku di 
vê temenê de bikin (Romayî 8: 9), ligel lawaziyên me yên şexsî: 

26 Forimkî hûn, birano, hûn bangewaziya we dibînin, ku ne li gorî 
bedenê ne gelek aqilmend, ne gelek hêzdar, ne pir serbilind, têne 
gotin.  27 Lê Xwedê tiştê bêaqil ên dinyayê hilbijart da ku meriv 
şehreza şerm bike, û Xwedê tiştên qels ên dinyayê bijart da ku 
şermên li ser tiştên xurt bike. 28 things tiştên bingehîn ên dinyayê û 
tiştên ku Xwedê têne xapandin û yên ku ne hatine kirin, ji bo 
tiştek ku nebe ne tiştek bînin, 29 da ku her goşt nekeve rûmeta 
wî. 30 Lê ya Wî hûn in Mesîh Jesussa, ya ku ji bo şehrezayiya me ji 
Xwedê re bû û rastdarbûn û nerazîbûn û xilaskirin - 31 ku, wek ku 
hatiye nivîsîn: « Yê ku rûmet dike, bila wî li Xudan rûmet bike. ” ( 1 
Korîntî 1: 26-31 ) 

Xirîstiyan in ku di nexşeya Xwedê de rûmetê bikin! Em niha bi baweriyê 
dimeşin (2 Kor. 5: 7), li baweriya li jor (Kolosî 3: 2) digerin (sbranî 11: 
6). Em ê ji bo xwedîderketina emrên Xwedê bextewar bin (Peyxama 
Yûhenna 22:14). 

Çima Mizgîniya Padîşahiya Xwedê ? 

Protestanan de mêldarê hîs dikin ku carekê ew Îsa wekî Xelaskarê xwe 
qebûl dikin, ku ew xebitîn ku Padîşahiya Xwedê. Katolîk bawer dike ku yên 
imadbûyî, tewra pitikan, di Padîşahiya xwe de ketin dêrê. Katolîk û 
Ortodoksên Rojhilat bi vî rengî difikirin ku bi siltaniyê û hwd, ew li 
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padîşahiya Xwedê digerin. Gava ku xiristiyan werin imad kirin, Greco-
Roman-Protestaniyan bi dîtina dinyayê ji bo çareserkirina pirsgirêkên 
mirovahiyê digerin. Ewana xwedêda hizkirinêd erdî ne (c. Romayî 8: 6-8 ). 

Pêşîn Padîşahiya Xwedê digerin (Metta 6:33) ew e ku bibe armanca aramî 
ya ji bo xiristiyanan. Armanc, ne ku li dinyayê ji bo çareseriyên lê digerin, 
lê ji Xwedê û riyên wî re. Mizgîniya Padîşahiya Xwedê jiyanên me 
diguhezîne. 

Kitêba Pîroz dibêje ku dê xiristiyan bi rulesa re hukum bikin, lê hûn fam 
dikin ku ev tê vê wateyê ku xirîstîstanên rastîn dê bi rastî li bajaran 
serweriyê bikin? Jesussa hîn kir: 

12 " Mirovekî nobedar çû welatekî dûr ku ji bo xwe padîşah bistîne 
û vegere. 13 Hingê wî gazî deh xizmetkarên xwe kir, li wan deh min 
dane wan û ji wan re got: 'Karê bazirganiyê bikin heya ku ez 
bêm. 14 Lê welatiyên wî ji wî nefret kirin û şand şand pey wî, gotin: 
'Em ê nebin vî zilamê padîşah. 

15 " socar gava ku ew vegeriya jî wusa bû 

padîşah, wî hingê emir da van xulamên, ku wî drav dane, da ku 
gazî wî bikin, da ku ew bizanibe ku her kes bi bazirganiyê çend kes 
bi dest xwe xistibû. 16 Hingê yekem hat û got: Master Mamoste, 
mina te deh min qezenc kir.  17 he wî jê re got: 'Baş e, xulamê 
baş; ji ber ku hûn di hindik de dilsoz bûn, li ser deh bajaran xwedî 
desthilat in. ' 18 the ya diduyan hat û got: Master Mamoste, mina 
te pênc minas qezenc kir.  19 Bi heman awayî wî jê re got: 'Hûn jî li 
ser pênc bajaran bin.' ( Lûqa 19: 12-19 ) 

Li ser piçûka ku nuha heye, dilsoz be. Dê xiristiyanî hebin ku li padîşahiyek 
rastîn, dê li bajarên rastîn desthilatdar bibin. Jesussa jî digot, " xelata min 
bi min re ye , ku li gorî karê xwe bide her kesê " ( Zebû. 22:12 ). Xwedê 
planek (Kar. 14:15) û cîhek (Yûhenna 14: 2) ji bo kesên ku bi rastî bersivê 
didin wî (Yûhenna 6:44; Peyxam 17:14). Serdestiya Xwedê ji bo rastîn e û 
hûn dikarin bibin beşek wê! 

Destpêka sala 2016, kovara Science bi gotarek bi navê " Hêza 
elaletê " nivîsîbû ku tê de digot ku bi hişmendiya aramî û dorpêçkirina 
girseyî dikare " pirsgirêkên xirab " ên li pêşberî mirovahiyê çareser 
bike . Lêbelê, gotar ne hat fêm kirin ka xerabî çi ye, bihêlin ew çawa 
çareser bikin. 
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Hevkarî, ji bilî jêr riyên ji Xwedê ye, wek ku bi kelemên nemîne di 
21 st sedsala wek wê dîsa piştî tofana mezin bû, dema ku mirovahiyê de 
hevahengî heye ji bo avakirina birca bi ser neket ji Babel (Destpêbûn 11: 
1-9). 

Pirsgirêkên li dinyayê, li deverên mîna Rojhilata Navîn (tevî ku 
destkeftiyên demkî li bendê ne, mînak. Daniel 9: 27a; 1 Selanîkî 5: 3), dê ji 
hêla mirovan ve neyê çareser kirin — em hewcedariya aştiya Padîşahiya 
Xwedê ne (Romayî 14: 17). 

Pirsgirêkên terorîzma navdewletî, tevî ku destkeftiyên bendewar in, dê ji 
hêla xapînerên li Neteweyên Yekbûyî ve neyên çareser kirin (cif. Peyxama 
Yûhenna 12: 9): Em hewcedariya me bi şahî û rihetiya Padîşahiya Xwedê 
heye. 

Pirsgirêkên jîngehê dê bi hevkariya navneteweyî ve neyên çareser kirin, ji 
ber ku miletên cîhanê dê alîkariya hilweşandina erdê bikin (Peyxam 
11:18), lê ew ê ji hêla Keyaniya Xwedê ve were çareser kirin. 

Pirsgirêkên neçariya cinsî, destdirêjî, û firotina perçeyên laşê mirovan dê ji 
hêla DYE (Cif. Peyxama 18:13) , lê ji hêla Padîşahiya Xwedê ve nehatiye 
çareser kirin . 

Deynê mezin a Dewletên Yekbûyî, UK û gelek neteweyên din dê bi 
broşarkirina navdewletî ve neyê çareser kirin, lê di dawiyê de (piştî 
hilweşandina li ser Habakkuk 2: 6-8) ji hêla Keyaniya Xwedê ve. 

Bîrnebûn û şirovekirin dê ji hêla Neteweyên Yekbûyî ve neyê çareser kirin 
- em hewce dikin Padîşahiya Xwedê. Pevçûnên olî bi rastî ji hêla tevgera 
ekolojîk-navgîniyê ku bi xilafbûnê ji bilî Jesussa ya rastîn a Mizgîniyê razî 
nabe dê bi rastî çareser bibe. Guneh di cîhanê de PROBLEM and ye û ji bo 
wê, em hewceyî qurbana Jesussa û vegerîna Wî di Padîşahiya Xwedê de 
ne. Zanistiya bijîjkî ya nûjen ji bo tenduristiya mirov bersîva hemî bersivan 
nade - pêdivî ye em Padîşahiya Xwedê. 

Pirsgirêkên birçîtiyê dê ji hêla organîzmayên guhêrbar ên genetîkî ve ku li 
perçeyên dinyayê di xetereya birçîbûnê de ne ji ber têkçûnên potansiyel 
ên çandiniyê çareser bibin - em hewceyê Keyaniya Xwedê. 

Hejariya girseyî li deverên Afrîka, Asya û cîhek din, di heman demê de ku ji 
demek paşîn a 'Babîlonê' sûd werbigire (tê. Peyxama Yûhenna 18: 1-19), 
dê pirsgirêka xizaniyê çareser neke - pêdivî bi Padîşahiya Xwedê 
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heye. Fikra ku, ji bilî Jesussa, mirovahî dikare di vê 'temenê xerabiya heyî' 
de utopya derxe, ev mizgîniyek derewîn e (Galatî 1: 3-10). 

Qonaxa hezar salî ya şehîtiya K padîşahiyek litre ku dê li ser rûyê erdê 
were damezrandin. Ew ê li gora qanûnên hezkirina Xwedê û xwedêgiravî 
evîniyê wekî serwer bin. T ê siltan wê hezar salan bi Mesîh re padîşa 
bike (Peyxam 5:10; 20: 4-6). Ew padîşah dê di rastiyê de li Dêra Xwedê 
bimîne, bê nivîsar nabêje ku şiyana Xwedê di rastiyê de Dêra (Katolîk an jî 
wekî din) ye. Dêra Romayê li dijî hînkirina hezarsalî ye, û paşê ew ê hêj 
bêtir bi hêztir li dijî peyama Mizgîniyê ya Mizgîniyê her ku diçe nêzî 
dawiyê bibin. Vê guman dê wergirtina medyayê ya girîng hebe ku dibe 
alîkar ku Metta 24:14. 

Di qonaxa xwe ya paşîn de, Padîşahiya Xwedê dê " Orşelîmê Nû, 

ku Xwedê ji ezmên were xwarê ” (Peyxama Yûhenna 21: 2) û ji zêdebûna 
wê re dê tune be. Dê zêdetir neheqiyê, ne xemgîniyek din, û mirin tune 
be. 

Pêşîn û fêmkirina Mizgîniya Padîşahiya Xwedê mijarek girîng a Mizgîniyê 
ye. Nivîskarên Peymana kevn li ser wê hîn bûn. Jesussa, Pawlos 
û Yûhenna hîn kirin. The kevintirîn ' Christian ' xutbeya xwe li derveyî 
Ahîda Nû de li ser hînkirin. Serê pêşîn serekên Xiristiyanan, 
mîna Polycarp û Melito , li ser wê hîn dikirin. Em 
di Dêra Xwedê didomîne lê hîn îro. Bînin bîra xwe ku şiyana K Xwedê 
mijara yekemîn e ku Mizgînî nîşanî Jesussa dide ku pê re dipeyivî (Marq. 
1:13 . Ew jî tişta ku Wî di derbarê vejînê de diaxifî (Kar. : And. 3: 3)) û ew 
tiştek ye ku xirîstiyan divê pêşî lê bigerin ( Metta 6:33) . 

Mizgîn ne tenê li ser jiyan û mirina sa ye . T ew giringiya Mizgîniya ku Îsa û 
f wî ollowers hîn hatina K bû ingdom Xwedê. Mizgîniya Padîşahiya de 
xelasiya bi riya Mesîh de, di heman demê de jî di nav s hîn dawiya 
hukûmetên mirovan (Peyxama Yûhenna 11: 1 5) . 

Bînin bîra xwe, Jesussa hîn kir ku dê dawiya wiya nekeve piştî ku Mizgîniya 
Padîşahiya li cîhanê hat dayîn wekî şahidê hemû miletan (Metta 
24:14) . That ew pêşgotin naha diqewime. 

Mizgîn ev e ku Padîşahiya Xwedê çareseriya pirsgirêkên ku rûyê 
mirovahiyê ye . Lêbelê, m O ST-ê naxwazin wê piştgiriyê bikin, ne jî 
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wê bibihîzin , n yan dixwazin rastiya wê bawer bikin. Serdestiya Xwedê 
herheyî ye (Metta 6:13), dema ku " ev dinya diqede " ( 1 Korîntî 7:31 ) . 

Pro îddia ya rastîn Mizgîniya Padîşahiya Xwedê de tiştekî wiha ye ku em 
li Dêra Xwedê didomîne barê giran in . Em hewl didin ku her tiştê ku 
thencîl hîn dike hîn bikin (Metta 28: 19-20), tevî Padîşahiya Xwedê (Metta 
24:14). Gava ku em li benda wê padîşahiyê ne, lazim e ku em fêr bibin û bi 
şêwazên Xwedê bişopînin û kesên din ên ku dixwazin rastiyê bawer bikin 
rehet bikin. 

Ma hûn ne hewce ne piştgiriyê bidin ragihandina Mizgîniya serdestiya 
Xwedê? Hûn ê Mizgîniya Padîşahiya Xwedê bawer bikin ? 

 
Dêra Xwedê didomîne 

 
Ofîsa DYA ya li Dêra Xwedê didomîne li cî ye: 1036 W. Grand Avenue, 
Grover Beach, California, 93433 USA; malpera www.ccog.org. 
 

Malperên Dêra Xwedê didomîne (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Vê malperê fikirî li Asyayê heye. 
CCOG.IN Ev malper ji hêla mîratên Hindî ve hatî hedef girtin.  
CCOG.EU Vê malperê berbi Ewrûpayê ve têne hedef kirin.  
CCOG.NZ Ev malper dişibihe Zelandaya Nû û yên din jî xwedî paşverûyek 
bi îngîlîz in. 
CCOG.ORG Ev malpera bingehîn a Dêra Xwedê didomîne. Ew ji hemî 
parzemînan re xizmet dike. Ew gotar, girêdan û vîdyoyê hene. 
CCOGCANADA.CA Ev malper li hember kesên li Kanada têne hedef girtin. 
CCOGAfrica.ORG Vê malperê li hember kesên li Afrîkayê tê armanc kirin. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ev malpera malpera 
spanî ya ji bo Dêra Xwedê didomîne ye. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ev malpera Filipînê ya Dêra Xwedê 
didomîne. Di Englishngilîzî û Tagalogî de agahdarî heye. 
 

Malperên Nû û Dîrok 
 

COGWRITER.COM Ev malper amûrek sereke ya ragihandinê ye û nûçe, 
doktrîn, gotarên dîrokî, vîdyoy û nûvekirinên pêxember hene. 
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CHURCHHISTORYBOOK.COM Ev hêsan hêsan e ku malpera xwe bi gotar û 
agahdariyên li ser dîroka dêrê bi bîr bînin. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ev malperek radyoyek serhêl e ku mijarên 
nûçe û biblîlman digire. 
 

Kanalên Vîdyoyê YouTube & BitChute Ji bo Gotar & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy qenal. Vîdyoyên sermonîk ên CCOG. 
CCOGAfrica qenal. Peyamên CCOG bi zimanên Afrîkî. 
CCOG Animations kanal da ku aliyên bawerîya Xiristiyan hîn bike.  
CCOGSermones kanal di zimanê Spanî de mesaj hene. 
ContinuingCOG qenal. Videoandiyên vîdyoyê CCOG.  
Wêneyê li jêr hin kevirên mayînde (plus hinên din paşê) avahiyek li Orşelîmê ku 
carinan wekî Cenacle tête navandin, lê çêtir wekî Dêra Xwedê ya li Hilliyayê 
Western Hill a Orşelîmê (ku niha bi navê Mt. Siyon tê binavkirin) tête diyar kirin: 
 

 
 
Tê bawer kirin ku ew xwedan malperê belkî zûtirîn avahiya dêrê ya xiristiyan e. 
Divê avahiyek ku Jesussa ‘Mizgîniya Padîşahiya Xwedê’ bide zanîn. Ev avahiyek li 
Orşelîmê bû ku Mizgîniya Padîşahiya Xwedê hîn dikir. 
 

 
Ji bo vê yekê em jî ji Xwedê re şikir dikin ku bê rawest, ji ber ku ... hûn, 
birano, hûn bûn şagirtên civînên Xwedê yên ku li Cihûstanê di Mesîh 
Jesussa de ne. (1 Selanîkî 2: 13-14) 
 
Bi dilsozî ji bo baweriya ku bi carekê re ji bo pîrozan re hatibû radestkirin 
bipeyive. (Cihû 3) 
 
Wî (Jesussa) ji wan re got, "Divê ez Mizgîniya Padîşahiya Xwedê li bajarên 
din jî bidim, ji ber ku ji bo vê armancê ez hatine şandin." (Lûqa 4:43) 
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Lê Padîşahiya Xwedê bigerin, û hemî van tiştan [c] li we bêne zêdekirin. 
Hûn netirsin, bêriya piçûk, ji ber ku ev Bavê we xweş e ku Padîşahiya we 
bide we. (Lûqa 12: 31-32) 
 
And ev Mizgîniya Padşatiyê li hemû dinyayê dê bibe şahidê hemû miletan, 
û piştre jî dê bidawî bê. (Metta 24:14) 
 
     language edition. 
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