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Hudaýyň 

Patyşalygynyň Hoş 

Habary 
Bu çözgüt! 

Isanyň Taňrynyň Patyşalygy şaýat hökmünde wagyz edilýänçä 

ahyrzamanyň gelip bilmejekdigine düşünýärsiňizmi? 

 
“Möjek hem guzy bilen ýaşar ... Holyhli mukaddes dagymda zyýan 

bermezler we ýok etmezler, çünki suwlar deňzi gurşap alşy 

ýaly, Reb hem Rebbiň biliminden doly bolar.” (Işaýa 11:6,9) 
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Näme üçin adamzat öz meselelerini çözüp bilmeýär? 

Injilde Isanyň aladaly Patyşa ар Hoş Habary hakda wagyz eden ilkinji we soňky 
zatlarynyň bardygyny bilýärsiňizmi? 

Hudaýyň Patyşalygynyň resullaryň we olara eýerenleriň ilkinji ünsi bolandygyny 
bilýärsiňizmi? 

Hudaýyň Patyşalygy Isanyň şahsyýetimi? Hudaýyň Patyşalygy Isanyň 
durmuşyny indi bizde ýaşaýarmy? Hudaýyň Patyşalygy geljekki hakyky 

patyşalygyň bir görnüşimi? Injiliň öwredýänlerine ynanarsyňyzmy? 

Patyşalyk näme? Hudaýyň Patyşalygy näme? Injil näme öwredýär? Irki hristian 
buthanasy näme öwretdi? 

Hudaýyň Patyşalygy dünýä şaýat hökmünde wagyz edilýänçä ahyrzamanyň 
gelip bilmejekdigine düşünýärsiňizmi? 

Öňki gapakdaky fotosuratda Burdine Printing and Graphics tarapyndan düzülen möjek 
bilen ýatan guzy görkezilýär. Yzky gapakdaky surat, 2013-nji ýylda doktor Bob Til 
tarapyndan Iýerusalimdäki Hudaýyň ybadathanasynyň bir bölegidir. 
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7. Näme üçin Hudaýyň Patyşalygy? 

 

Şahsy maglumatlar 

 

 

 



 

4 
 

1.  Adamzadyň çözgütleri barmy? 

Dünýä köp meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. 

Köp adam aç. Köp adam ezilýär. Köp adamlar garyplyk bilen ýüzbe-ýüz 
bolýarlar. Köp ýurtlaryň bergisi uly. Çagalar, şol sanda dogulmadyk çagalar 
hem kemsidilýär. Neşe serişdelerine durnukly keseller köp lukmanlara 
degişlidir. Esasy senagat şäherlerinde sagdyn bolmak üçin howa gaty 
hapalanýar. Dürli syýasatçylar söweşe haýbat atýarlar. Terrorçylyk 
hüjümleri dowam edýär. 

Dünýä liderleri adamzadyň öňünde duran meseleleri düzedip bilermi? 

Köpler şeýle pikir edýärler. 

Täze uniwersal gün tertibi 

Täze uniwersal gün tertibi" diýlip atlandyrylýan "Durnukly ösüşiň 17 
maksadyny" durmuşa geçirmek üçin ses berdi . BMG-nyň 17 maksady: 

Maksat 1. Garyplygy hemme ýerde ýok etmek 

Maksat 2. Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny gazanmak we 
iýmitlenmegi gowulandyrmak we durnukly oba hojalygyny 
ösdürmek 

Maksat 3. Sagdyn durmuşy üpjün etmek we ähli ýaşdaky 
adamlaryň abadançylygyny ýokarlandyrmak 

Maksat 4. Öz içine alyjy we deňhukukly bilimiň bolmagyny üpjün 
ediň we hemmeler üçin ömürboýy okuw mümkinçiliklerini 
ösdüriň 

Maksat 5. Jyns taýdan deňlige ýetiň we ähli aýal-gyzlara güýç 
beriň 

Maksat 6. Hemmeler üçin suwuň we arassaçylygyň elýeterliligini 
we durnukly dolandyrylmagyny üpjün ediň 
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Maksat 7. Hemmeler üçin elýeterli, ygtybarly, dowamly we 
döwrebap energiýa elýeterliligini üpjün ediň 

Maksat 8. Dowamly, öz içine alyjy we dowamly ykdysady ösüşi, 
doly we öndürijilikli işe we hemmeler üçin mynasyp işe goldaw 
bermek 

 Maksat 9. Çydamly infrastrukturany gurmak, öz içine alyjy we 
durnukly senagatlaşmagy höweslendirmek we innowasiýalary 
ösdürmek 

Maksat 10. countriesurtlaryň arasynda we arasynda deňsizligi 
azaltmak 

Maksat 11. Şäherleri we ilatly nokatlary öz içine alyjy, ygtybarly, 
çydamly we dowamly ediň 

Maksat 12. Durnukly sarp etmegi we önümçilik usullaryny üpjün 
etmek 

Maksat 13. Howanyň üýtgemegine we onuň täsirlerine garşy 
göreşmek üçin gyssagly çäre görüň 

Maksat 14. Okeanlary, deňizleri we deňiz baýlyklaryny durnukly 
ösüş üçin gorap saklaň we yzygiderli ulanyň 

Maksat 15. ererüsti ekosistemalary durnukly ulanmagy goramak, 
dikeltmek we öňe sürmek, tokaýlary durnukly dolandyrmak, 
çölleşmek bilen göreşmek, ýerleriň zaýalanmagyny togtatmak we 
biodürlüligiň ýitmegini duruzmak we duruzmak; 

16- njy maksat 

Maksat 17. Durmuşa geçirmegiň serişdelerini güýçlendiriň we 
durnukly ösüş üçin global hyzmatdaşlygy janlandyryň 

Durnukly ösüş üçin 2030-njy ýyl üçin gün tertibi hem diýilýär . 
Düzgünleşdirmek, bilim bermek we halkara we dinler arasyndaky 
hyzmatdaşlyk arkaly adamzadyň öňünde durýan keselleri çözmegi maksat 
edinýär. Maksatlarynyň köpüsi gowy bolsa-da, käbir usullary we 
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maksatlary erbetdir (Gelip çykyş 3: 5 bilen deňeşdiriň). Bu gün tertibi Rim 
papasy Fransisiň Laudato Si ensiklopediýasyna-da laýyk gelýär . 

“ Täze ähliumumy gün tertibi” “Täze katolik gün tertibi” diýlip 
atlandyrylyp bilner, sebäbi “katolik” sözi “ähliumumy” diýmekdir. Rim 
papasy Fransis ogullyga alynmagy diýip atlandyrdy 
Täze uniwersal gün tertibi “ umydyň möhüm alamaty”. 
BMG şertnamasynyň dowamy hökmünde 2015-nji ýylyň dekabrynda Pari 
Parisde ýygnak geçirildi (resmi taýdan BMG-nyň howanyň üýtgemegi 
baradaky çarçuwaly konwensiýasyna taraplaryň 21 - nji konferensiýasy ). Rim 
papasy Fransis bu halkara şertnamasyna ýokary baha berdi we ýurtlara 
“öňdäki ýoly ünsli we barha artýan raýdaşlyk duýgusy bilen ýöremegi” 
maslahat berdi. 
 
Dünýädäki ähli ýurtlar diýen ýaly daşky gurşaw maksatlary we maliýe 
borçnamalary bolan Pari Paris şertnamalaryna razy boldular. . 
Europeewropadan we dünýäniň beýleki künjeklerinden.) Rim papasy 
Fransis, klimat bilen baglanyşykly üýtgeşmeler girizmese, adamzadyň 
“aşak gaçjakdygyny” aýtdy. 
 
Hiç kim hapalanan howadan dem almak, açlyk çekmek, garyp bolmak, 
howp astyna düşmek we ş.m. islemese-de, adamzat Birleşen Milletler 
Guramasynyň 2030-njy ýyldaky meýilnamasynyň we / ýa-da Pari Paris 
ylalaşyklarynyň adamzadyň öňünde durýan meseleleri çözermi? 
 
Birleşen Milletler Guramasynyň ýazgysy 

Birleşen Milletler Guramasy 1945-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda, Ikinji jahan 
urşundan soň, şeýle konfliktiň öňüni almak we dünýäde parahatçylygy 
ornaşdyrmak maksady bilen döredildi we döredildi. BMG döredilende 51 
agza döwlet bardy; indi 193 adam bar. 

Birleşen Milletler Guramasy döredilen gününden bäri dünýäde ýüzlerçe, 
müňlerçe dawa-jenjel boldy, ýöne üçünji jahan urşy diýip häsiýetlendirip 
boljak zadymyz entek ýok. 
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, Rim papasy Fransisiň we beýleki köp sanly dini lideriň öňe sürjek bolýan 
dinleriň we ekumeniki meýilnamanyň görnüşi bilen bilelikde parahatçylyk 
we abadançylyk getirjekdigine ynanýarlar. 

Şeýle-de bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň muny amala aşyrmagy 
baradaky ýazgy gowy bolmady. Birleşen Milletler Guramasy döredileli bäri 
köp sanly ýaragly çaknyşykdan başga-da, millionlarça adam aç, bosgun we 
/ ýa-da gaty garyp. 

On ýyl mundan ozal Birleşen Milletler Guramasy Müňýyllygyň Ösüş 
Maksatlaryny durmuşa geçirmegi maksat edinipdi . Munuň sekiz sany 
"ösüş maksady" bardy, emma BMG-nyň özi-de bu netije bermedi. 
Şeýlelikde, 2015-nji ýylda “Durnukly ösüşiň 17 maksady” diýlip 
atlandyryldy. Käbirleri optimist. Käbirleri muny utopik fantaziýa 
hasaplaýarlar. 

Utopiýa barada aýdylanda bolsa, 2016-njy ýylyň 6-njy maýynda Rim 
papasy Fransis öz ybadathanasynyň bu materige ýetmegine kömek edip 
biljek adamkärçilikli Europeanewropa utopiýasyny arzuw edýändigini 
aýtdy. Şeýle-de bolsa, Rim Papasynyň arzuwy düýş gören ýaly bolar 
(Ylham 18 bilen deňeşdiriň). 

Hyzmatdaşlyk we üstünlik bolup biler, emma… 

“Merriam Webster” sözlüginde utopiýanyň “hökümetiň, kanunlaryň we 
jemgyýetçilik şertleriniň kämilleşýän hyýaly ýeri” diýilýär. Injil adamzadyň 
meselelerini özbaşdak çözüp bilmejekdigini öwredýär: 

23 Lorda Reb, adamyň ýolunyň özünde däldigini bilýärin; Öz 
ädimlerini ugrukdyrmak üçin ýörän adamda däl . 
(Jeremiahermeýa 10:23, başgaça görkezilmedik bolsa, NKJV) 

Injil halkara hyzmatdaşlygyň şowsuz boljakdygyny öwredýär: 

16 Destok etmek we görgüler öz ýollarynda; 17 Parahatçylygyň 
ýoluny bilmeýärler. 18 Olaryň öňünde Hudaýdan gorkma ýok. 
(Rimliler 3: 16-18) 
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Şeýle-de bolsa, köp adamlar utopiýa jemgyýetine bolan garaýyşlarynyň 
üstünde işleýärler we hatda dine goşulmaga synanyşýarlar. Emma hiç kim 
diýen ýaly ýeke-täk Hudaýyň ýolundan gitmek islemeýär. Birleşen 
Milletleriň ýa-da Watikanyň haýsydyr bir maksadyna tarap öňegidişlik 
bolmaz. Käbir kynçylyklar ýaly käbir (we maksatlaryň köpüsi gowy) bolar. 

Aslynda, ähtimal uly konfliktden soň, halkara parahatçylyk şertnamasynyň 
bir görnüşi ylalaşylar we tassyklanar (Danyýel 9:27). Şeýle bolanda, köpler 
adamzadyň has asuda we utopik jemgyýet döredjekdigine ynanýarlar. 

Köpüsi şeýle halkara ut utopiýa ösüşi “(Ezekiezekil 13:10 bilen deňeşdiriň) 
we dürli alamatlar we täsinlikler bilen gyzyklanar (2 Selanikliler 2: 9-12). 
Leadersöne Injil ýolbaşçylaryň aýdýanlaryna garamazdan şeýle 
parahatçylygyň dowam etmejekdigini aýdýar (Danyýel 9:27; 11: 31-44) (1 
Selanikliler 5: 3; Işaýa 59: 8). 

 

Isadan başga-da (Johnahýa 15: 5; Matta 24: 21-22 bilen deňeşdiriň) 
adamzadyň bu “häzirki erbet döwürde” utopiýa getirip biljekdigi baradaky 
pikir ýalan Hoş Habardyr (Galatýalylar 1: 3-10). 

Diňe adamzat utopiýa getirip bilmeýän bolsa, utopiýanyň islendik görnüşi 
mümkinmi? 

Hawa. 

Hudaýyň Patyşalygy bu planetany, soň bolsa bakylygy fantastiki taýdan 
has gowulaşdyrar. 
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2.  Isa haýsy Hoş Habary wagyz etdi? 

Injil Hudaýyň Patyşalygy diýlip atlandyrylýan utopik jemgyýetiň adam 
hökümetleriniň ornuny tutjakdygyny öwredýär (Danyýel 2:44; Ylham 
11:15; 19: 1-21). 

Isa köpçülige hyzmat edip başlanda , Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş 
Habaryny wagyz edip başlady . Markyň habar beren zady: 

14 Johnahýa türmede oturandan soň, Isa Jeliläniň ýanyna geldi we 
Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryny wagyz etdi we 15 : «Wagt 
geldi, Hudaýyň Patyşalygy golaýlady. Toba ediň we Hoş Habara 
ynanyň ”(Markus 1: 14-15). 

Hoş Habar sözi grek sözünden gelip çykyp, “ hoş habar” ýa-da “hoş habar” 
manylaryny berýär. Täze amenthtde Taňrynyň Patyşalygy bilen 
baglanyşykly iňlis dilinde “şalyk” sözi NKJV-de takmynan 149 gezek we 
Douay Rheims Injilinde 151 gezek agzalýar . Patyşalygyň düzgünini ýa-da 
çägini aňladýan basileýa hökmünde terjime edilen grek sözünden gelip 
çykýar . 

Ynsan patyşalyklarynyň, şeýle hem Taňrynyň Patyşalygynyň bir patyşasy 
bar (Ylham 17:14), geografiki sebiti gurşap alýar (Ylham 11:15), düzgünleri 
bar (Işaýa 2: 3-4; 30: 9). mowzuklar (Luka 13:29). 

Ine, Isanyň Matta ýazan ilkinji köpçülige öwredişi: 

23 Isa Jeliläniň hemme ýerinde aýlanyp, sinagogalarynda sapak 
berip, Patyşalygyň Hoş Habaryny wagyz etdi (Matta 4:23). 

Matta şeýle hem ýazýar: 

35 Soňra Isa ähli şäherleri we obalary aýlanyp, sinagogalarynda 
sapak berdi, Patyşalygyň Hoş Habaryny wagyz etdi (Matta 9:35). 

Täze amentht Isanyň baky höküm sürjekdigini görkezýär: 
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33 Jacobakubyň neslinden ebedilik höküm sürer we Patyşalygynyň 
soňy bolmaz (Luka 1:33). 

Luka Isanyň iberilen maksadynyň Hudaýyň Patyşalygyny wagyz 
etmekdigini ýazýar. Isanyň öwredenlerine üns beriň: 

43 Isa olara: «Hudaýyň Patyşalygyny beýleki şäherlere-de wagyz 
etmeli, çünki bu maksat bilen iberildim» (Luka 4:43). 

Munuň wagyz edilendigini eşitdiňizmi? Isanyň iberilmeginiň maksadynyň 
Hudaýyň Patyşalygyny wagyz etmekdigine göz ýetirdiňizmi? 

Luka Isanyň gidip, Hudaýyň Patyşalygyny wagyz edendigini hem ýazýar: 

10 Resullar gaýdyp gelip, ähli edenlerini Oňa habar berdiler. Soň 
bolsa olary alyp, Beýtsaida şäherine degişli bir boş ýere gitdi. 11 

Emma märekäni bilip, Onuň yzyna düşdüler. Ol olary kabul etdi 
we olara Hudaýyň Patyşalygy hakda gürledi (Luka 9: 10-11). 

Isa Özüne eýerjekler üçin Hudaýyň Patyşalygynyň ileri tutulmalydygyny 
öwretdi: 

33 firstöne ilki bilen Hudaýyň Patyşalygyny we Onuň dogrulygyny 
gözläň (Matta 6:33). 

31 Emma Hudaýyň Patyşalygyny gözläň, bu zatlaryň hemmesi size 
goşular. 32 Kiçijik sürüden gorkmaň, çünki size patyşalyk bermek 
Ataňyzyň göwnünden turýar (Luka 12: 31-32). 

Hristianlar Hudaýyň Patyşalygyny BIRINJI gözlemeli. Olar muny Mesihiň 
ýaşamagyny we Onuň gaýdyp gelmegine we Patyşalygyna sabyrsyzlyk 
bilen garaşmak bilen ýaşamak arkaly muny ileri tutýarlar. Şeýle-de bolsa, 
Mesihi aýdýanlaryň köpüsi diňe bir Hudaýyň Patyşalygyny gözlemän, 
onuň nämedigini hem bilenoklar. Şeýle hem, köpler dünýä syýasatyna 
gatnaşmagyň Hudaýyň hristianlardan garaşýandygyna ynanýarlar. 
Taňrynyň Patyşalygyna düşünmezlik bilen düşünmeýärler 
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ýaşaň ýa-da adamzadyň näme üçin beýle kemçilikdigine düşüniň. 

Patyşalygyň azajyk sürä beriljekdigine üns beriň (Rimliler 11: 5 bilen 
deňeşdiriň). Hakyky kiçijik süriniň bir bölegi bolmak isleýän bolmak üçin 
kiçigöwünlilik gerek. 

Hudaýyň Patyşalygy henizem onerde gurulmady 

Isa öz yzyna eýerijileriň Patyşalygyň gelmegi üçin doga etmelidigini 
öwretdi, şonuň üçinem olarda eýýäm ýok: 

9 Gökdäki Atamyz, adyňyz mukaddes bolsun . 10 Patyşalygyňyz 
geler. Seniň islegiň amala aşar (Matta 6: 9-10). 

Isa şägirtlerini Hudaýyň Patyşalygyny wagyz etmek üçin iberdi: 

1 Soňra On iki şägirdi ýygnady we ähli jynlara hökümdarlyk we 
keselleri bejermek üçin güýç we ygtyýar berdi. 2 Olary Hudaýyň 
Patyşalygyny wagyz etmek üçin iberdi (Luka 9: 1-2). 

Isa diňe Özüniň barlygynyň patyşalyk däldigini öwretdi, sebäbi patyşalyk 
oner ýüzünde gurulmady we şonuň üçinem jynlary kowup çykarmadyk 
zadyny etdi. 

28 Godöne men Hudaýyň Ruhy bilen jynlary kowsam, hökman 
Hudaýyň Patyşalygy size geler (Matta 12:28). 

Hakyky patyşalyk geljekde-de , Markyň görkezişi ýaly şu ýerde-de ýok: 

47 Gözüň seni günä etse, ony çykar. Taňrynyň Patyşalygyna iki gözli 
däl-de, bir göz bilen girmek has gowudyr ... (Markus 9:47). 

23 Isa töweregine göz aýlady we şägirtlerine: «Baý adamlara 
Hudaýyň Patyşalygyna girmek nähili kyn!» Diýdi. 24 Şägirtler Onuň 
sözlerine haýran galdylar. Emma Isa ýene jogap berdi we olara 
şeýle diýdi: “Çagalar, baýlyga bil baglaýanlara Hudaýyň 
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Patyşalygyna girmek nähili kyn! 25 Bir baý adamyň Hudaýyň 
Patyşalygyna girmeginden düýäniň iňňäniň gözünden geçmegi has 
aňsatdyr ”(Markus 10: 23-25). 

25 Size dogrusyny aýdýaryn, üzümiň miwesini Hudaýyň 
Patyşalygynda täze içýän günüme çenli içmerin “(Markus 14:25). 

43 Arimataýaly Josephusup, Hudaýyň Patyşalygyna garaşýan, 
batyrgaýlyk bilen meşhur geňeş agzasy… (Markus 15:43). 

Isa patyşalygyň häzirki dünýäniň bir bölegi däldigini öwretdi: 

36 Isa şeýle jogap berdi: «Patyşalygym bu dünýäden däldir. 
Patyşalygym bu dünýäden bolan bolsa, gullarym ýewreýlere 
tabşyrylmazlyk üçin söweşerdiler; emma indi meniň Patyşalygym 
bu ýerden däl ”(Johnahýa 18:36). 

Isa Patyşalygyň Patyşa bolanyndan soň geljekdigini öwretdi: 

31 “Ynsan Ogly şöhraty bilen, ähli mukaddes perişdeler Onuň 
ýanyna gelende, şöhratynyň tagtynda oturar. 32 allhli halklar Onuň 
huzuryna ýygnanarlar, çopan goýunlaryny geçilerden bölşi ýaly, 
olary biri-birinden aýyrar. 33 Goýunlary sag eline, çepde geçileri 
goýar. 34 Soňra Patyşa sag tarapyndakylara: Come Geliň, Atamyň 
mübärekleri, dünýä döräli bäri size taýýarlanan şalygy miras alyň 
(Matta 25: 31-34). 

Taňrynyň Patyşalygy bu ýerde bolmansoň, hakyky utopiýa gurulýança 
görmeris. Köpler Taňrynyň Patyşalygyna düşünmeýändikleri sebäpli, Onuň 
söýgüli hökümetiniň nähili işleýändigine düşünip bilmeýärler. 

Taňrynyň Patyşalygy “başga milletlerden dolylyk gelýänçä” gelmez 
(Rimliler 11:25) we entek beýle zat bolmady. 

Isa patyşalygyň nämedigini aýtdy? 
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Isa Hudaýyň Patyşalygynyň nämedigini düşündirdi: 

26 Ol şeýle diýdi: «Hudaýyň Patyşalygy, bir adam tohum sepip, 
gijelerine uklamaly we gündiz ýokarlanmaly, tohum ösmeli we 
ösmeli, özi muny bilmeýär. 28 Sebäbi ýer öz-özünden hasyl berýär: 
ilki pyçak, soň kelle, soňundan doly däne. 29 theöne däne bişen 
badyna hasyl gelendigi üçin derrew orak dakýar »(Markus 4: 26-
29). 

18 Soňra Isa: «Hudaýyň Patyşalygy nähili? Ony näme bilen 
deňeşdirip bilerin? 19 Bu, bir adamyň alyp, bagyna salan gorçisa 
tohumyna meňzeýär; ulaldy we ullakan agaja öwrüldi, howa 
guşlary bolsa şahalarynda höwürtge döretdi. ” 20 Isa ýene: 
«Hudaýyň Patyşalygyny näme bilen deňeşdirerin? 21 Bu, bir aýalyň 
alyp, hamyrmaýa bolýança üç gezek naharda gizlän hamyrmaýa 
meňzeýär »(Luka 13: 18-21). 

Bu deňeşdirmeler, ilki bilen Hudaýyň Patyşalygynyň gaty kiçidigini, ýöne 
ulaljakdygyny görkezýär. 

Luka şeýle hem ýazypdyr: 

29 Gündogardan, günbatardan, demirgazykdan we günortadan 
gelip, Hudaýyň Patyşalygynda oturarlar (Luka 13:29). 

Şeýlelik bilen, Hudaýyň Patyşalygynda dünýäniň dürli künjeklerinden 
adamlar bolar. Ysraýyl nesilşalygy ýa-da belli bir etnik toparlary bolanlar 
bilen çäklenmez. Bu patyşalykda dürli ýerlerden adamlar oturarlar. 

Luka 17 we Patyşalyk 

Luka 17: 20-21 käbirleri geň galdyrýar. Thatöne muňa ýetmezden ozal 
adamlaryň Hudaýyň Patyşalygynda naharlanjakdygyna üns beriň: 

15 «Hudaýyň Patyşalygynda çörek iýýän bagtly!» (Luka 14:15). 
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Adamlar (geljekde) Hudaýyň Patyşalygynda iýerler, şonuň üçin Luka 17: 
21-de başgaça düşünýän düşünişmezliklere / düşünişmezliklere 
garamazdan, indi ýüreklerinde goýlan zat däl. 

Luka 17: 20-21-iň Moffatt terjimesi käbirlere düşünmäge kömek edip 
biler: 

20 Fariseýler Taňrynyň Patyşalygynyň haçan geljekdigini 
soranlarynda, olara şeýle jogap berdi: «Hudaýyň Patyşalygy muny 
görmek isleýän wagtyňyz gelmeýär; 21 Hiç kim: 'Ine, şu ýerde' ýa-
da 'Ol ýerde' diýmez, çünki Hudaýyň hökümdarlygy indi siziň 
araňyzda. ' (Luka 17: 20-21, Moffatt; NASB we ESV terjimelerine 
hem serediň) 

Isanyň imansyz, adaty we ikiýüzli fariseýler bilen gürleşýändigine üns 
beriň. Isa "olara jogap berdi" - Isany bu soragy fariseýler berdi. Ony 
tanamakdan ýüz öwürdiler. 

Biz olary CHURCH-a goşdukmy? ! Ok! 

Isa ýakyn wagtda guruljak ýygnak hakda-da gürleşmeýärdi. Şeýle hem, 
aňda ýa-da ýürekdäki duýgular hakda gürlemeýärdi. 

Isa DÖWRÜN hakda gürleýärdi! Fariseýler Ondan ýygnak hakda 
soramaýardylar. Täze amentht ybadathanasynyň ýakyn wagtda 
başlajakdygyny bilmeýärdiler. Gowy duýgynyň bir görnüşi hakda 
soramaýardylar. 

Eger kimdir biri Taňrynyň Patyşalygy MESELE diýip pikir edýän bolsa we 
Hudaýyň Patyşalygy fariseýleriň içinde "bolsa, bu ybadathana fariseýleriň 
içindemi? Elbetde ýok! 

Şeýle netijä gelmek gaty gülkünç dälmi? Käbir protestant terjimeleri Luka 
17: 21-iň bir bölegini “Hudaýyň Patyşalygy“ içiňizde ”(NKJV / KJV) diýip 
terjime etse-de, hatda Katolik Täze Iýerusalim Injili hem“ Hudaýyň 
Patyşalygy siziň araňyzdadyr ”diýip dogry terjime edýär. 
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Isa, fariseýleriň arasynda-da bardy. Indi, fariseýler Hudaýyň Patyşalygyna 
sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar öýdüpdirler. Emma muňa düşünmediler. Isa 
munuň diňe ýewreýler üçin pikir edişleri ýaly ýerli ýa-da çäkli Patyşalyk 
bolmajakdygyny düşündirdi (ýa- da käbirleriniň pikir edişi ýaly buthana ). 
Taňrynyň Patyşalygy adamlaryň görkezip biljek ýa-da görüp bilýän we 
"Ine, şu ýerde" diýjek köp adam we görünýän patyşalyklaryň biri 
bolmazdy; ýa-da "ol ýerde Patyşalyk". 

Isanyň Özi, Pilatusa aç-açan aýdyşy ýaly, bu Patyşalygyň Patyşasy bolmak 
üçin dünýä indi (Johnahýa 18: 36-37). Injilde king patyşa “we kingdom 
patyşalyk“ adalgalaryny biri-birine çalşýandygyna düşüniň (mysal üçin 
Danyýel 7: 17-18 , 23 ). Geljekdäki Hudaýyň Patyşalygynyň Patyşasy, şol 
wagt fariseýleriň ýanynda durdy. Emma Ony Patyşa diýip tanamazdylar 
(Johnahýa 19:21). Ol gaýdyp gelende dünýä Ony ret eder (Ylham 19:19). 

Isa, Lukanyň 17-nji aýatynyň indiki aýatlarynda, Hudaýyň Patyşalygynyň 
HEMME ARTERI dolandyrjak wagtynyň ikinji gelşini suratlandyrmak üçin 
sözüni dowam etdirdi (Moffatt bilen bu bapda dowam etmek üçin): 

22 Şägirtlerine şeýle diýdi: «Ynsan Oglunyň bir gününi-de biderek 
islärsiňiz. 23 Erkekler: «Ine, ine, ine!» Diýerler. 'Ine, ol ýerde!' ýöne 
daşary çykmaň ýa-da olaryň yzyndan ylgaň, 24 asmanyň bir 
tarapyndan beýleki tarapa ýyldyrym çakýan ýaly, Ynsan Ogly hem 
öz gününde bolar. 25 heöne ilki bilen uly görgüleri başdan 
geçirmeli we häzirki nesil tarapyndan ret edilmeli. (Luka 17: 22-
25, Moffatt) 

Isa , Matta 24: 27-31-de bolşy ýaly, ýyldyrym çakmagy hakda, bütin 
dünýäni dolandyrmak üçin ikinji gezek gelşini suratlandyrdy. Isa Öz 
halkynyň gaýdyp gelende Ony görüp bilmejekdigini aýtmaýar. 

Adamlar Ony Patyşa diýip tanamazlar (Ylham 11:15) we Oňa garşy 
söweşerler (Ylham 19:19)! Köpler Isanyň antihristany aňladýandygyny 
pikir ederler. Isa Hudaýyň Patyşalygynyň şol fariseýleriň içindedigini 
aýtmaýardy, ikiýüzliligi sebäpli Patyşalykda bolmajakdyklaryny başga bir 
ýere aýtdy (Matta 23: 13-14). Şeýle hem Isa ýygnagyň Patyşalyk 
boljakdygyny aýtmady. 
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Taňrynyň Patyşalygy, bir gün adalatlylaryň direlşinde bolşy ýaly, adamlar 
hem girip bilerler! Şeýle-de bolsa, Ybraýym we beýleki patriarhlar 
henizem ýok (Hebrewsewreýler 11: 13-40 bilen deňeşdiriň). 

Şägirtler Hudaýyň Patyşalygynyň şol döwürde şahsyýetiň ýokdugyny we 
Luka 17: 21-den soň gelen ýaly görkezilmelidigini bildiler: 

11 Bu zatlary eşidip, Iýerusalimiň golaýyndadygy we Hudaýyň 
Patyşalygynyň derrew peýda boljakdygyna ynanýandyklary üçin, 
başga bir tymsal aýtdy (Luka 19:11). 

Patyşalyk geljekde aýdyňdy 

Patyşalygyň ýakyndygyny nädip bilip bilersiňiz? Bu soragy çözmegiň bir 
bölegi hökmünde Isa pygamberlik hadysalaryny sanap geçdi (Luka 21: 8-
28) we soňra öwretdi: 

29 injir agajyna we ähli agaçlara serediň. 30 Olar eýýäm ösüp 
başlanda, tomusyň golaýdygyny özüňiz bilýärsiňiz. 31 Şeýlelik bilen, 
bu zatlaryň bolup geçýändigini göreniňizde, Hudaýyň 
Patyşalygynyň ýakyndygyny bilýärsiňiz (Luka 21: 29-31). 

Isa öz halkynyň Patyşalygyň haçan geljekdigini bilmek üçin pygamberlik 
hadysalaryna eýermegini isledi. Isa başga bir ýerde öz halkyna 
pygamberlik hadysalaryna syn etmegi we olara üns bermegi buýurdy 
(Luka 21:36; Markus 13: 33-37). Isanyň sözlerine garamazdan, 
pygamberlik bilen baglanyşykly dünýä wakalaryna tomaşa etmek üçin köp 
arzanladyş. 

Luka 22 & 23-de Isa Hudaýyň Patyşalygynyň geljekde öwredilende ýerine 
ýetiriljekdigini ýene bir gezek görkezdi: 

15 “Bu Pesah baýramyny ejir çekmezden ozal siziň bilen bile iýmek 
isleýärin. 16 Çünki size diýýärin, Hudaýyň Patyşalygynda ýerine 
ýetirilýänçä, mundan beýläk iýmerin ". 17 Soňra käsäni alyp, 
minnetdarlyk bildirdi: «Muny al-da, paýlaş. 18 Çünki size diýýärin, 
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Hudaýyň Patyşalygy gelýänçä üzümiň miwesini içmerin “(Luka 22: 
15-18). 

39 himöne onuň bilen haça çüýlenen zalymlaryň biri oňa dil ýetirdi 
we: «Mesih bolsaň, halas et we bizi halas et» diýdi. 40 hisoldaşy 
oňa käýedi we oňa: «Sen hatda Hudaýdan gorkmaýarsyňmy? 
Sebäbi siz hem onuň bilen ýazgarylýarsyňyz. 41 Şeýlelikde, biz 
mynasyp bolanymyz üçin adalatly, sebäbi eden işimize görä 
öwezini dolýarys, ýöne bu ýamanlyk etmedi. " 42 Isa esheşuwa : 
«Lorda Reb, Patyşalygyňa gireniňde meni ýada sal» diýdi. 43 Emma 
esheşua oňa: «Omyn, saňa aýdýaryn, bu gün meniň bilen 
Jennetde bolarsyň» diýdi. (Luka 23: 39-43, düz Iňlis dilinde 
arameý) 

görkezişi ýaly Isa öldürilenden soň Hudaýyň Patyşalygy gelmedi : 

43 Arimataýaly Josephusup, Hudaýyň Patyşalygyna garaşýan, 
batyrgaýlyk bilen meşhur geňeş agzasy… (Markus 15:43). 

51 Ol Hudaýyň Patyşalygyna garaşýan ýewreýleriň şäheri 
Arimataýalydy (Luka 23:51). 

Direlenden soň (1 Korintoslylar 15: 50-55), Johnahýanyň ýazyşy ýaly 
hristianlar Hudaýyň Patyşalygyna girmek üçin täzeden doglarlar: 

3 Isa oňa: «Size dogrusyny aýdýaryn, biri täzeden dogulmasa, 
Hudaýyň Patyşalygyny görüp bilmez» diýdi. 4 Nikodim oňa: «Adam 
garranda nädip dünýä inip biler? Ejesiniň göwresine ikinji gezek 
girip, dünýä inip bilermi? " 5 Isa şeýle jogap berdi: "Size dogrusyny 
aýdýaryn, suwdan we Ruhdan dogulmasa, Hudaýyň Patyşalygyna 
girip bilmez (Johnahýa 3: 3-5). 

Diňe Hudaýyň halky müňýyllykdan soňky Patyşalygy görer. 

Indi Isanyň direlenden soň, ýene-de Hudaýyň Patyşalygy hakda 
öwredendigine düşüniň: 
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3 Mundan başga-da, kyrk günüň dowamynda görüp, Hudaýyň 
Patyşalygyna degişli zatlar hakda gürleýän köp sanly ýalňyş 
subutnamalar bilen görgülerinden soň özüni diri görkezdi 
(Resullaryň Işleri 1: 3). 

Isanyň beren ilkinji we soňky wagyzlary Hudaýyň Patyşalygy hakda! Isa 
bu Patyşalyk hakda öwretmek üçin habarçy hökmünde geldi. 

Şeýle hem Isa resul Johnahýanyň ýer ýüzünde boljak müňýyllyk Patyşalygy 
hakda ýazmagyny isledi. Johnahýanyň näme ýazandygyna üns beriň: 

4 Isa şaýatlyk edendikleri we haýwana ýa-da onuň keşbine ybadat etmedik, 
maňlaýlarynda ýa-da ellerinde yz galdyrmadyk Hudaýyň sözi üçin 
kellesi kesilenleriň ruhlaryny gördüm . Mesih bilen müň ýyl 
ýaşadylar we hökümdarlyk etdiler (Ylham 20: 4). 

Ilkinji hristianlar Hudaýyň Müňýyllyk Patyşalygynyň ýer ýüzünde 
boljakdygyny we Injiliň öwredişi ýaly dünýäniň hökümetleriniň ornuny 
tutjakdygyny öwredýärdiler (Ylham 5:10, 11:15 bilen deňeşdiriň). 

Hudaýyň Patyşalygy beýle möhüm bolsa, näme üçin bu hakda kän 
eşitmediň? 

Isanyň muny syr diýip atlandyrmagynyň bir bölegi: 

11 Isa olara: «Hudaýyň Patyşalygynyň syryny bilmek size berildi. 
emma daşardakylara hemme zat tymsallar bilen gelýär (Markus 
4:11). 

Hatda häzirki wagtda Taňrynyň hakyky Patyşalygy Taňrynyň 
meýilnamasynyň köpüsi ýaly syr bolup durýar ( www.ccog.org internet 
sahypasyndaky mugt kitabymyza hem serediň : ALLAHY PL 
meýilnamasynyň syry Näme üçin Hudaý bir zady ýaratdy? Näme üçin 
Hudaý sizi ýaratdy? ? ). 

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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bütin dünýäde ŞAHADAT hökmünde wagyz edilenden soň ahyrzamanyň 
(zamanyň) geljekdigini aýdandygyny göz öňünde tutuň : 

14 Patyşalygyň bu Hoş Habary bütin halklara şaýat hökmünde 
bütin dünýäde wagyz ediler we ahyrzamana geler (Matta 24:14). 

Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryny wagyz etmek möhümdir we bu 
ahyrky döwürlerde ýerine ýetirilmelidir. Syýasy ýolbaşçylaryň öwredip 
biljek zatlaryna garamazdan, adamzadyň erbet ýagdaýlaryna hakyky 
umyt berýänligi üçin bu "gowy habar". 

Isanyň sözlerine göz aýlasaň, hakyky hristian buthanasynyň indi 
Patyşalygyň Hoş Habaryny wagyz etmelidigi aýdyň bolmaly. Bu ýygnak 
üçin ileri tutulýan ugur bolmaly . Muny dogry ýerine ýetirmek üçin köp 
dilleri ulanmaly. Hudaýyň dowam edýän ybadathanasy şuny etmäge 
synanyşýar. Şonuň üçin bu kitapça köp sanly dile terjime edildi. 

Isa köpleriň ýoluny kabul etmejekdigini öwretdi: 

13 “Dar derwezeden giriň; çünki derwezäniň giňligi we 
weýrançylyga eltýän ýol giňdir we bu ýerden girýänler köp. 14 

Sebäbi derwezäniň darlygy we kyn durmuşa durmuşa eltýän ýol, 
ony tapýanlar az. (Matta 7: 13-14) 

Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habary durmuşa alyp barýar! 

Hristian hasaplaýanlaryň köpüsiniň Mesihiň Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş 
Habaryny wagyz etmegine ünsi çekýändigi baradaky düşünjäni ýatdan 
çykarýan ýaly görünse-de, dünýewi teologlar we taryhçylar köplenç Injiliň 
öwredýän zadyna düşünýärler. 

Şeýle-de bolsa, Isanyň Özi şägirtlerinden Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş 
Habaryny öwretmegine garaşýardy (Luka 9: 2 , 60 ). Geljekdäki Patyşalyk 
Taňrynyň kanunlaryna esaslanjakdygy sebäpli, parahatçylyk we 
abadançylyk getirer we bu döwürde bu kanunlara boýun bolmak hakyky 
parahatçylyga alyp barar (Zebur 119: 165; Efesliler 2:15). 
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Patyşalygyň bu hoş habary Köne amenthtiň ýazgylarynda mälimdi. 
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3. inhtde Hudaýyň Patyşalygy belli dälmi? 

Isanyň ilkinji we soňky ýazan wagzynda Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş 
Habaryny wagyz etmek bardy (Markus 1: 14-15; Resullaryň Işleri 1: 3). 

Taňrynyň Patyşalygy Isanyň döwründäki ýewreýleriň, Köne amentht diýip 
atlandyrýan ýazgylarynda aýdylyşy ýaly bir zady bilmeli zatlarydyr. 

Daniel Patyşalyk hakda öwretdi 

Danyýel pygamber şeýle ýazypdyr: 

40 Dördünji Patyşalyk demir ýaly güýçli bolar, çünki demir 
böleklere bölünip, hemme zady döwer. ezýän demir ýaly, bu 
patyşalyk bölek-bölek bolar we beýlekileriň hemmesini ezer. 41 

Aýaklaryň we aýaklaryň bir bölegini küýzegäriň toýundan, bir 
bölegi demirden gören bolsaňyz, patyşalyk bölüner; demiriň 
keramiki toýun bilen garylandygyny görşüňiz ýaly demiriň güýji 
bolar. 42 Aýaklaryň barmaklarynyň bir bölegi demirden, bir bölegi 
palçykdan bolşy ýaly, patyşalyk hem bölekleýin güýçli we 
bölekleýin gowşak bolar. 43 Demiriň keramiki toýun bilen 
garylandygyny görşüňiz ýaly, adamlar tohumy bilen garyşarlar; 
emma demir palçyk bilen garyşmaýşy ýaly, biri-birine 
ýapyşmazlar. 44 Bu patyşalaryň döwründe Gökdäki Hudaý hiç wagt 
weýran bolmajak bir patyşalyk gurar. Patyşalyk beýleki adamlara 
galdyrylmaz; bölek-bölek bolar we bu patyşalyklaryň hemmesini 
ýok eder we baky galar (Danyýel 2: 40-44). 

18 Emma Beýik Taňrynyň mukaddesleri patyşalygy alarlar we bu 
patyşalygy ebedilik we ebedilik eýelärler. ' (Danyýel 7:18). 

21 “Men synlaýardym. Şol bir şah mukaddeslere garşy söweşýärdi 
we olara garşy höküm sürýärdi, 22 Günüň gadymy gelýänçä, Beýik 
Biribaryň mukaddeslerine garşy höküm çykaryldy we 
mukaddesleriň patyşalygy eýelemegiň wagty geldi. . (Danyýel 7: 
21-22) 
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Danyýelden, Hudaýyň Patyşalygynyň bu dünýäniň patyşalyklaryny ýok 
etjekdigini we baky dowam etjekdigini öwrenýäris. Şeýle hem 
mukaddesleriň bu patyşalygy almakda öz goşandynyň boljakdygyny 
öwrenýäris. 

Danyýeliň pygamberlikleriniň köp bölegi 21- nji asyrda biziň döwrümiz üçin. 

Täze amenthtden käbir parçalara üns beriň: 

12 “Siziň gören on şahyňyz on patyşadyr, heniz hiç bir patyşalyk 
almandyrlar, ýöne haýwan bilen bir sagatlap ygtyýarlyk alýarlar. 13 

Bular bir pikirde, güýç-kuwwatyny haýwana bererler. 14 Bular Guzy 
bilen söweşer we Guzy olary ýeňer, çünki Ol hojaýynlaryň Rebbi 
we patyşalaryň Patyşasydyr. ýanyndakylar çagyrylýar, saýlanýar 
we wepalydyr. ” (Ylham 17: 12-14) 

Şeýlelik bilen, Köne we Täze amhtlerde ýer ýüzünde on bölekden ybarat 
ahyrky patyşalygyň boljakdygy we Hudaýyň ony ýok edip, Patyşalygyny 
gurjakdygy baradaky düşünjäni görýäris. 

Işaýa Patyşalyk hakda öwretdi 

Hudaý Işaýany müňýyllyk diýlip atlandyrylýan müň ýyllyk hökümdarlyk 
Hudaýyň Patyşalygynyň birinji bölümi hakda şeýle ýazmaga ruhlandyrdy: 

1 eyşaýyň baldagyndan hasa çykar , kökünden bir şaha çykar. 2 

Rebbiň Ruhy, paýhas we düşünişmek ruhy, maslahat we gudrat 
ruhy, bilim we Rebden gorkmak ruhy bolar. 

3 Onuň göwnünden turmak Rebden gorkmakdyr, Ol gözüniň 
alnynda höküm çykarmaz, gulaklarynyň eşidilmegi bilen karar 
bermez. 4 Emma garyplara höküm çykarar we adalat bilen karar 
berer 
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ýumşak adamlar üçin ; Eartheri agzynyň hasasy bilen urar, 
dodaklarynyň demi bilen erbetleri öldürer. 5 Dogrulyk biliniň 
guşagy, wepalylyk bolsa onuň guşagy bolar . 

6 “ Möjek guzy bilen bile ýaşar, gaplaň ýaş geçi, göle, ýaş arslan we 
semizler bilen bile ýatar; Olara kiçijik bir çaga ýolbaşçylyk eder. 7 

Sygyr we aýy otlar; Çagalary bilelikde ýatarlar; Lionolbars öküz 
ýaly sypal iýer. 8 Çaga emdirýän çaga kobranyň deşiginde oýnar, 
süýtden aýrylan çaga bolsa elini möjek çukuryna goýar. 9 Olar 
meniň mukaddes dagymda zyýan bermezler we ýok etmezler, 
çünki suwlar deňzi gurşap alşy ýaly, Reb hem Rebbiň biliminden 
doly bolar. 

10 «Şol gün halka baýdak bolup durjak eyşaýyň kökü bolar; Sebäbi 
başga milletler Ony gözlärler we dynç alýan ýeri şöhratly bolar ". 
(Işaýa 11: 1-10) 

Muny Hudaýyň Patyşalygynyň birinji bölümi ýa-da birinji tapgyry diýip 
atlandyrmagymyň sebäbi, bu wagtyň fiziki boljak wagtydyr (mukaddes 
şäher, Täze Iýerusalim asmandan inip başlamazdan ozal, Ylham 21) we 
müň ýyl dowam eder. Işaýa sözüni dowam etdirende bu tapgyryň fiziki 
tarapyny tassyklady: 

11 Şol gün Reb ikinji gezek elini goýar, Aşurdan we Müsürden, 
Patrosdan we Kuşdan, Elamdan we Şinardan, Hamatdan we deňiz 
adalary. 

12 Milletler üçin baýdak gurar we Ysraýylyň kowulanlaryny ýygnap, 
Judahahudanyň dargadylan ýerlerini dünýäniň dört künjeginden 
ýygnar. 13 Şeýle hem, Efraýymyň göripligi ýok bolar, 
Judahahudanyň duşmanlary ýok ediler. Efraýym Judahahudany 
göriplik etmez, Judahahuda Efraýymy azar bermez. 14 Emma olar 
piliştlileriň egninden günbatara tarap uçarlar; Bilelikde 
Gündogaryň halkyny talarlar; Olar Edom bilen Mowabyň üstünde 
ellerini goýarlar; Ammon halky olara gulak asar. 15 Reb Müsür 
deňziniň dilini bütinleý ýok eder; Güýçli şemaly bilen elini 
derýanyň üstünden silkip , ýedi akymda urar we adamlary gury 
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ýerden geçirer . 16 Halkynyň galyndylary üçin uly ýol bolar Kim 
Aşurdan galar, Ysraýyl üçin bolşy ýaly, Müsürden çykan güni. 
(Işaýa 11: 11-16) 

Işaýa şeýle hem ýazypdyr: 

2 Soňky günlerde Rebbiň öýüniň dagy daglaryň depesinde gurlar 
we depelerden beýgeldiler ; Allhli halklar oňa akarlar. 3 Köp adam 
gelip: «Geliň, Rebbiň dagyna, Jacobakubyň Hudaýynyň öýüne 
çykalyň; Ol bize Öz ýollaryny öwreder we biz Onuň ýollaryndan 
ýöreris "-diýdi. Çünki Siondan kanun çykar , Rebbiň sözi 
Iýerusalimden çykar. 4 Milletleriň arasynda höküm çykarar we köp 
adamy ýazgarar. Gylyçlaryny ekin meýdanlaryna, naýzalaryny 
bolsa çeňňeklere urarlar. Millet milletiň garşysyna gylyç 
götermez, mundan beýläk uruş öwrenmezler. ... 11 Adamyň 
belent görnüşleri peseldiler, Adamlaryň tekepbirligi baş egiler we 
şol gün diňe Reb beýik bolar. (Işaýa 2: 2-4 , 11 ) 

Şeýlelik bilen, ýer ýüzünde parahatçylygyň utopik wagty bolar. 
Ahyrsoňunda, bu Isanyň höküm sürmegi bilen hemişelik bolar. Dürli 
ýazgylara esaslanyp (Zebur 90: 4; 92: 1; Işaýa 2:11; Hoşeýa 6: 2), 
Jewishewreý Talmud munuň 1000 ýyl dowam edýändigini öwredýär 
(Wawilon Talmud: Folio 97a traktaty). 

Işaýa hem aşakdakylary ýazmaga ruhlandyryldy: 

6 Çünki bize bir çaga dünýä indi, bize Ogul berildi; Hökümet bolsa 
onuň egninde bolar. We Onuň adyna Ajaýyp, Geňeşçi, Güýçli 
Hudaý, Baky Ata, Parahatçylyk Şazadasy diýler. 7 Hökümetiniň we 
parahatçylygynyň artmagy bilen , Dawudyň tagtynda we 
Patyşalygynyň üstünde hiç zat bolmaz, buýruk bermek we höküm 
we adalat bilen berkitmek Şol döwürden başlap, hatda hemişelik . 
Muny Hökmürowan Rebbiň yhlasy ýerine ýetirer. (Işaýa 9: 6-7) 

Işaýanyň Isanyň hökümet bilen bir patyşalyk gurjakdygyny aýdandygyna 
üns beriň. Mesihi aýdýanlaryň köpüsi bu parçany esasanam her ýylyň 
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dekabrynda sitata berseler-de, munuň Isanyň doguljakdygyna däl-de, 
eýsem pygamberlik edýändigine-de üns bermeýärler . Injil, Hudaýyň 
Patyşalygynyň mowzuklar boýunça kanunlary bolan hökümetiň bardygyny 
we Isanyň üstünden geçjekdigini görkezýär. Işaýa, Danyýel we beýlekiler 
muny öňünden aýdypdyrlar. 

Taňrynyň kanunlary söýginiň ýoludyr (Matta 22: 37-40; Johnahýa 15:10) 
we Hudaýyň Patyşalygy şol kanunlara esaslanar. Şonuň üçin Taňrynyň 
Patyşalygy dünýäde näçe adamyň muňa garamazdan, söýgä esaslanýar. 

Zebur we başgalar 

Diňe Danyýel we Işaýa däl-de, eýsem Hudaýyň geljek Patyşalygy hakda 
ýazmagy ruhlandyrdy. 

Ezekiezekil , Beýik muşakgat döwründe dargadylan Ysraýyl taýpalarynyň 
(diňe ýewreýler däl) müňýyllyk patyşalygynda bir ýere jemlenjekdigini 
ýazypdyr: 

17 Şonuň üçin : « Reb Hudaý şeýle diýýär:« Men sizi halklardan 
ýygnaryn, dargadylan ýurtlardan ýygnaryn we size Ysraýyl 
topragyny bererin ». 18 Olar şol ýere giderler, ähli ýigrenji 
zatlaryny we ähli ýigrenji zatlaryny şol ýerden alarlar. 19 Şonda 
men olara bir ýürek bererin, içlerine täze bir ruh bererin we daş 
ýüregi tenlerinden çykaryp, olara ýürek bererin, 20 olar meniň 
kanunlarymda gezerler we hökümlerimi ýerine ýetirerler we et; 
Olar meniň halkym bolar, men bolsa olaryň Hudaýy bolaryn. 21 

Emma ýürekleri ýigrenji zatlara we ýigrenji zatlara bolan islegini 
yzarlaýanlara bolsa, eden işlerini öz kellelerine bererin »diýýär 
Reb Hudaý. (Ezekiezekil 11: 17-21) 

Ysraýyl taýpalarynyň nesilleri indi dargadylman, Hudaýyň kanunlaryna 
boýun bolarlar we ýigrenji zatlary iýmegi bes ederler (Lewiler 11; Kanun 
taglymaty 14). 
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Zeburda Taňrynyň Patyşalygynyň hoş habary hakda aşakdakylara üns 
beriň: 

27 Dünýäniň ähli künjekleri Rebbi ýada salar we ähli halklaryň 
maşgalalary Seniň öňüňde ybadat ederler. 28 Çünki Patyşalyk 
Rebbiňkidir we halklara höküm sürýär. (Zebur 22: 27-28) 

6 Eý, Hudaý, tagtyň bakydyr; Dogruçyllygyň hasasy, 
Patyşalygyňyzyň hasasydyr. (Zebur 45: 6) 

1 Wah, Rebbe täze aýdym aýdyň! Bütin ýer ýüzünde Rebbe aýdym 
aýdyň. 2 Rebbe aýdym aýdyň, Onuň adyna alkyş aýdyň; Halas 
bolmagynyň hoş habaryny gün-günden wagyz ediň . 3 Onuň 
şöhratyny halklaryň arasynda, gudratlaryny ähli halklaryň 
arasynda yglan ediň. (Zebur 96: 1-3; 1 Chroniclesazgylar 16: 23-24 
bilen deňeşdiriň) 

10 Lorda Reb , ähli işleriň seni wasp eder, mukaddesleriň saňa ak 
pata berer. 11 Olar Patyşalygyňyzyň şöhraty hakda, Güýçüňiz hakda 
gürlärler , 12 Ynsan ogullaryna Onuň gudratly hereketlerini we 
Patyşalygynyň şöhratly beýikligini habar berer. 13 Patyşalygyňyz 
baky bir patyşalykdyr, hökümdarlygyňyz nesilleriň arasynda 
dowam eder . (Zebur 145: 10-13) 

Köne amenthtiň dürli ýazyjylary hem patyşalygyň taraplary hakda 
ýazypdyrlar (mysal üçin Ezekiezekil 20:33; Obadýa 21; Mika 4: 7). 

Şeýlelik bilen, Isa Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryny öwredip 
başlanda, göni diňleýjiler esasy düşünje bilen tanyş boldular. 
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4.  Resullar Patyşalygyň Hoş Habaryny öwretdimi? 

Köpler Hoş Habar ýaly hereket edýärler, diňe Isanyň şahsyýeti hakda hoş 
habar bolsa-da, hakykat Isanyň yzyna eýerijiler Hudaýyň Patyşalygynyň 
Hoş Habaryny öwretdiler. Bu Isanyň getiren habarydyr. 

Resul Pawlus Hudaýyň Patyşalygy we Isa hakda ýazdy: 

8 Ol sinagoga girdi we üç aýlap batyrgaý gürledi, Hudaýyň 
Patyşalygynyň zatlary hakda pikirlenip ynandyrdy (Resullaryň 
Işleri 19: 8). 

25 Hakykatdanam, Hudaýyň Patyşalygyny wagyz edenleriňiziň 
hemmesini indi bilýärin (Resullaryň Işleri 20:25). 

23 Şeýdip, bir gün bellänlerinde, köp adam onuň ýanynda onuň 
ýanyna geldi, oňa düşündirdi we Hudaýyň Patyşalygy hakda 
şaýatlyk etdi we Isa hakda Musanyň we Pygamberleriň 
kanunlaryndan başlap, agşama çenli ynandyrdy. … 31 hiç kim 
gadagan etmeýän Hudaýyň Patyşalygyny wagyz etmek we Reb 
Isa Mesihe degişli zatlary ynam bilen öwretmek (Resullaryň Işleri 
28:23 , 31 ). 

Hudaýyň Patyşalygynyň diňe Isa hakda däldigine üns beriň (Pawlusyň 
esasy bölegi bolsa-da), Pawlusyň Isa Patyşalygy hakda öwredenlerinden 
başga-da Isa hakda öwredişi ýaly. 

Pawlus muny Hudaýyň Hoş Habary diýip hem atlandyrdy, ýöne bu 
henizem Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habarydy: 

9 ... size Hudaýyň Hoş Habaryny wagyz etdik ... 12 sizi Öz 
Patyşalygyna we şöhratyna çagyrýan Hudaýa mynasyp gezersiňiz. 
(1 Selanikliler 2: 9 , 12 ) 

Pawlus muny Mesihiň Hoş Habary diýip hem atlandyrdy (Rimliler 1:16). 
Isanyň “gowy habary”, öwreden habary.  
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Munuň diňe Isa Mesihiň şahsyýeti ýa-da şahsy gutulyş hakda Hoş Habar 
däldigini göz öňünde tutuň. Pawlus Mesihiň Hoş Habaryna Isa boýun 
bolmak, gaýdyp gelmek we Hudaýyň hökümini öz içine alýandygyny 
aýtdy: 

6 ... Hudaý sizi biynjalyk edýänlere muşakgat bilen gaýtaryp berer, 
7 we Reb Isa güýçli perişdeleri bilen Reb Isa asmandan aýan 
bolanda, 8 sany ot ýakyp, Hudaýy tanamaýanlardan ar alar. we 
Rebbimiz Isa Mesihiň Hoş Habaryna gulak asmaýanlara. 9 Bular 
Rebbiň huzurynda we gudratynyň şöhratyndan ebedi weýrançylyk 
bilen jezalandyrylar, 10 Ol gelende, mukaddeslerinde şöhratlanar 
we iman edenleriň arasynda haýran galar, sebäbi şaýatlygymyz. 
araňyzda iman edildi (2 Selanikliler 1: 6-10). 

Täze amentht, patyşalygyň häzirki eýeçiligimiz däl-de, aljak 
zadymyzdygyny görkezýär: 

28 sarsdyryp bolmajak bir patyşalyk alýarys (Hebrewsewreýler 
12:28). 

Häzir Taňrynyň Patyşalygynyň bir bölegidigine düşünip bileris we 
sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, ýöne oňa doly girmedik. 

direlişden soň bolşy ýaly ölümli adam hökmünde Hudaýyň Patyşalygyna 
doly girip bilmejekdigini aýratyn tassyklady : 

50 Doganlar, indi aýdýaryn, et we gan Hudaýyň Patyşalygyny miras 
alyp bilmez. korrupsiýa parahorlygy miras almaýar. 51 Ine, size bir 
syr aýdýaryn: Hemmämiz ýatmarys, ýöne hemmämiz üýtgäris - 52 

pursatda, gözüňi ýumup, soňky surnaýda. Çünki surnaý çalynar, 
ölüler çüýremez we direleris (1 Korintoslylar 15: 50-52). 

1 Şonuň üçin dirileriň we ölüleriň peýda bolmagyna we 
Patyşalygyna höküm çykarjak Hudaýyň we Reb Isa Mesihiň 
öňünde size buýruk berýärin. 
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(2 Timoteos 4: 1). 

Pawlus diňe bir muny öwretmek bilen çäklenmän, Isanyň Patyşalygy Ata 
Hudaýa tabşyrjakdygyny aýtdy: 

20 Emma indi Mesih ölülerden direldi we uklap ýatanlaryň ilkinji 
miwesi boldy. 21 Çünki adam ölensoň, ölüleriň direlmegi Ynsan 
tarapyndan geldi. 22 Çünki Adam Atada bolşy ýaly, hemmeler 
ölýär, Mesihde hemmeler direler. 23 eachöne her kim öz tertibi 
boýunça: Mesih ilkinji miweler , soň bolsa Mesihiň gelmegi bilen 
gelenler. 24 Soňra patyşalygy Ata Hudaýa tabşyranda, ähli 
hökümdarlygy, ähli ygtyýary we güýji ýok edende ahyrzaman 
gelýär . 25 Çünki ähli duşmanlary aýak astyna alýança höküm 
sürmeli. (1 Korintoslylar 15: 20-25). 

Şeýle hem Pawlus adalatsyzlaryň (buýruklary bozýanlaryň) Hudaýyň 
Patyşalygyna miras galmajakdygyny öwretdi: 

9 Adalatsyzlaryň Hudaýyň Patyşalygyny miras almajakdygyny 
bilmeýärsiňizmi? Aldanmaň. Ne zynahorlar, ne butparazlar, ne 
zyna edenler, ne gomoseksuallar, ne-de jynsparazlar, 10 ne ogry, 
ne açgöz, ne serhoş, ne-de kemsidiji ýa-da talaňçylar Hudaýyň 
Patyşalygyny miras almazlar (1 Korintoslylar 6: 9-10). 

19 Indi zyna, zyna, haramlyk, bihaýalyk, 20 butparazlyk, jadygöýlik, 
ýigrenç, jedeller, gabanjaňlyk, gahar-gazap, egoist hyjuwlar, 
düşünişmezlikler, bidüzgünçilikler, 21 göriplik, adam öldürmek, 
serhoşlyk dabaralar we şuňa meňzeşler; Olardan öňem aýdyşym 
ýaly, geçmişde-de aýdyşym ýaly, şular ýaly zatlar bilen 
meşgullanýanlar Hudaýyň Patyşalygyna miras galmazlar 
(Galatýalylar 5: 19-21). 

5 Munuň üçin butparaz zyna eden, haram adamyň ýa-da açgöz 
adamyň Mesihiň we Hudaýyň Patyşalygynda mirasynyň 
ýokdugyny bilýärsiňiz (Efesliler 5: 5). 
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Hudaýyň Öz Patyşalygyna girip bilmek üçin günälerden toba etmegi talap 
edýär. Resul Pawlus käbirleriň Isanyň Hoş Habarynyň jogabydygyny 
öwretmejekdigini duýdurdy, beýlekisi: 

3 Ata Hudaýdan we Rebbimiz Isa Mesihden merhemet we 
parahatçylyk, 4 günälerimiz üçin Özüni bagyş eden, Hudaýymyz we 
Atamyzyň islegine görä bizi häzirki erbet döwürden halas edip 
biler . Hemishe we baky. Omyn. 6 Men sizi Mesihiň merhemeti 
bilen çagyran Hudaýdan gysga wagtda başga bir Hoş Habara ýüz 
öwürýändigiňize haýran galýaryn ; ýöne sizi biynjalyk edýän we 
Mesihiň Hoş Habaryny ýoýmak isleýänler bar. 8 Emma biz ýa-da 
gökden gelen bir perişde, size wagyz edenimizden başga Hoş 
Habary wagyz etsek-de, oňa nälet bolsun. 9 Öň hem aýdyşymyz 
ýaly, indi ýene bir gezek aýdýaryn, kimdir biri size alan 
habaryňyzdan başga Hoş Habary wagyz etse, oňa nälet bolsun. 
(Galatýalylar 1: 3-9) 

3 Iöne Howanyň hilegärligi bilen ýylanyň Howany aldap, Mesihdäki 
ýönekeýlikden aňyňyzyň zaýalanmagyndan gorkýaryn. 4 Çünki 
gelen adam başga bir Isany wagyz etmedik bolsa, ýa-da başga bir 
ruh almasaň ýa-da kabul etmedik başga bir Hoş Habary alsaň, oňa 
çydap bilersiň! (2 Korintoslylar 11: 3-4) 

“Başga” we “üýtgeşik”, aslynda ýalan, Hoş Habar näme? 

Falsealan Hoş Habaryň dürli bölekleri bar. 

Umuman aýdanyňda, ýalan Hoş Habar, Hudaýa boýun bolmaly däldigiňize 
we Hudaýy tanaýandygyňyzy aýdyp, Onuň ýoluna dogry ýaşamaga 
çalyşmagyňyzdyr (Matta 7: 21-23 bilen deňeşdiriň). Egoistlige 
gönükdirilen. 

Pentylan How Enäni takmynan 6000 ýyl ozal ýalan Hoş Habary aldamak 
üçin aldady (Gelip çykyş 3) we adamlar Hudaýdan has gowy 
bilýändiklerine we özleri üçin ýagşylygy we ýamanlygy çözmelidigine 
ynanýarlar. Hawa, Isa gelenden soň, Onuň ady köplenç dürli ýalan Hoş 
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Habarlara dakylýardy we bu soňky antihristanyň döwrüne çenli dowam 
edip gelýär. 

Indi resul Pawlusyň döwründe ýalan Hoş Habar hakykatda ýalňyşlygyň 
gnostiki / mistiki garyndysydy. Gnostikler esasan gutulyş ýaly ruhy 
düşünjelere ýetmek üçin zerur bilimleriň zerurdygyna ynanýardylar. 
Gnostikler etiň eden zatlarynyň hiç hili netijesiniň ýokdugyna 
ynanýardylar we ýedinji gün Sabat güni ýaly meselelerde Hudaýa boýun 
bolmaga garşydylar. Şeýle ýalan ýolbaşçylaryň biri, Resul Petrus 
tarapyndan duýduryş berlen Simon Magusdy (Resullaryň Işleri 8: 18-21). 

Emma bu aňsat däl 

Täze amentht Filipusyň Hudaýyň Patyşalygyny öwredendigini görkezýär: 

5 Soňra Filipus Samariýa şäherine baryp, olara Mesihi wagyz etdi. 
... 12 Filipusyň Hudaýyň Patyşalygy hakda zatlary wagyz edişine 
ynanýardylar ... (Resullaryň Işleri 8: 5 , 12 ). 

Emma Isa, Pawlus we şägirtler Hudaýyň Patyşalygyna girmegiň aňsat 
däldigini öwretdiler: 

24 Isa özüniň gaty gynanýandygyny görüp: «Baý adamlara Hudaýyň 
Patyşalygyna girmek nähili kyn! 25 Çünki, bir baý adamyň Hudaýyň 
Patyşalygyna girmeginden düýäniň iňňäniň gözünden geçmegi has 
aňsatdyr. ” 

26 Muny eşidenler: «Onda kim halas bolup biler?» Diýdiler. 

27 Emma Ol: «Adamlar üçin mümkin bolmadyk zatlar Hudaý bilen 
mümkindir» diýdi. (Luka 18: 24-27) 

22 “Biz köp muşakgatlar bilen Hudaýyň Patyşalygyna girmelidiris ” ( 
Resullaryň Işleri 14:22). 

3 Doganlar, bolşy ýaly, hemişe Hudaýa şükür etmeli bolarys 
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ýerlikli, sebäbi imanyňyz aşa ösýär we her biriňiziň söýgiňiz birek-
birege artýar, 4 şeýlelik bilen, sabyr edýändigiňiz we ähli 
yzarlamalaryňyza we muşakgatlaryňyza ynanýandygyňyz üçin 
özümizi Hudaýyň ýygnaklarynyň arasynda öwünýäris, 5 Hudaýyň 
Patyşalygyna mynasyp hasaplanmagyňyz üçin Hudaýyň adalatly 
höküminiň aýdyň subutnamasydyr; 6 Sebäbi sizi biynjalyk 
edýänlere muşakgat bilen gaýtaryp bermek we Reb Isa güýçli 
perişdeleri bilen gökden aýan bolanda, size kynçylyk çekmek üçin 
Hudaý bilen dogruçyllykdyr (2 Selanikliler 1: 3-7 ) ). 

Kynçylyklar sebäpli häzirki döwürde diňe käbirleri çagyrylýar we olaryň bir 
bölegi bolmak üçin saýlanýar (Matta 22: 1-14; Johnahýa 6:44; 
Hebrewsewreýler 6: 4-6). Beýlekiler soňrak atlandyrylar, sebäbi 
Mukaddes Kitapda “ruhdan azaşanlar düşünerler we arz edenler taglymat 
öwrenerler” (Işaýa 29:24). 

Resul Petrus Patyşalygyň bakydygyny, Hudaýyň Hoş Habaryna yhlas bilen 
boýun bolmalydygyny ýa-da höküm çykaryljakdygyny öwretdi: 

10 Şonuň üçin doganlar, çagyryşyňyzy we saýlawyňyzy anyklamak 
üçin has yhlasly boluň, sebäbi bu zatlary etseňiz hiç haçan 
büdremersiňiz; 11 Şeýlelik bilen, Rebbimiz we Halasgärimiz Isa 
Mesihiň ebedi Patyşalygyna size girelge berler (2 Petrus 1: 10-11). 

17 Çünki hökümiň Hudaýyň öýünde başlajak wagty geldi; ilki bilen 
bizden başlasa, Hudaýyň Hoş Habaryna gulak asmaýanlaryň soňy 
näme bolar? (1 Petrus 4:17). 

Injiliň we Patyşalygyň soňky kitaplary 

Injil “Hudaý söýgidir” (1 Johnahýa 4: 8,16) we Isa Hudaýdyr (Johnahýa 1: 
1,14) - Hudaýyň Patyşalygynda söýýän we kanunlary ýigrenýän däl-de, 
söýýän bir Patyşa bolar. (Ylham 22: 14-15 bilen deňeşdiriň). 

Şeýle hem, Injil Taňrynyň Patyşalygynyň ebedi Hoş Habaryny wagyz etjek 
bir perişde iberjekdigini görkezýär (Ylham 14: 6-7), soň bolsa beýik 
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görünse-de Wawilonyň ýykylýandygyny görkezmek üçin başga bir perişde 
(Ylham 14: 8-9). Bu habarlar, dünýä şaýat hökmünde aljak Hoş Habaryň 
adatdan daşary tassyklamalary bolar we ahyrynda Hudaýa gelýän “köp 
sanly mähelläniň” sebäbi bolar (Ylham 7: 9-14) . Iveüze çykjak we ýykyljak 
Wawilonyň soňky güýjünden tapawutlylykda (Ylham 18: 1-18 bilen 
deňeşdiriň), Hudaýyň Patyşalygynyň soňky tapgyry baky dowam eder: 

15 Soňra ýedinji perişde gygyrdy: Gökde gaty sesler eşidilip: «Bu 
dünýäniň patyşalyklary Rebbimiziň we Mesihiň şalygyna öwrüldi, 
Ol baky we baky höküm sürer!» (Ylham 11:15). 

Isa Patyşalykda höküm sürer! Injilde onuň iki ady açylýar: 

16 Onuň eşiginde we budunda: Patyşalaryň şasy we Rebbiň Rebbi 
(Ylham 19:16) diýen at bar. 

Emma Isa höküm sürjek ýeke-täkmi? Bu bölüme üns beriň: 

4 Tagtlary gördüm, olaryň üstünde oturdylar, höküm çykaryldy. 
Soňra Isa Mesihe şaýatlyk edendikleri we haýwana ýa-da onuň 
keşbine çokunmaýan, maňlaýlarynda ýa-da ellerinde yz almadyk 
Hudaýyň sözleri üçin kellesi kesilenleriň ruhlaryny gördüm . Mesih 
bilen müň ýyl ýaşadylar we hökümdarlyk etdiler. . . 6 Ilkinji direlişe 
gatnaşan bagtly we mukaddesdir. Munuň ýaly ikinji ölümiň 
üstünde güýç ýok, ýöne olar Hudaýyň we Mesihiň ruhanylary 
bolarlar we Onuň bilen müň ýyl höküm sürerler (Ylham 20: 4 , 6 ). 

Hakyky mesihiler Mesih bilen müň ýyllap höküm sürmek üçin direlerler! 
Patyşalyk baky dowam eder (Ylham 11:15), ýöne agzalan bu hökümdarlyk 
bary-ýogy müň ýyl boldy. Şonuň üçin men muny ozal patyşalygyň birinji 
tapgyry - fiziki, müňýyllyk, soňky, has ruhy, fazadan tapawutlylykda faza 
diýip atlandyrdym. 

Ylham kitabynda Hudaýyň Patyşalygynyň müňýyllyk we ahyrky 
döwürleriniň arasynda bolup geçen birnäçe wakalar sanalandyr: 
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7 Müň ýyl geçensoň, Şeýtan 8 -nji türmeden boşadylar we ýeriň dört 
künjeginde ýerleşýän Gog we Magog ýaly milletleri aldamak üçin 
olary söweşe ýygnamak üçin çykar. deňziň gumy. … 11 Soňra 
ullakan ak tagtyň we onuň üstünde oturan, ýüzünden ýer we 
asman gaçyp gidenini gördüm. Olara ýer tapylmady. 12 Ölüleriň, 
kiçileriň we ulularyň Hudaýyň öňünde durandygyny gördüm, 
kitaplar açyldy. Başga bir kitap açyldy, ýagny Durmuş kitaby. 
Ölenlere, kitaplara ýazylan zatlara görä höküm edildi. 13 Deňiz 
içindäki ölüleri berdi, Ölüm we dowzah içindäki ölüleri halas etdi. 
Olaryň hersi öz işine görä höküm edildi. 14 Soňra ölüm we dowzah 
ot kölüne taşlandy. Bu ikinji ölüm. 15 Durmuş kitabynda 
ýazylmadyk hiç kim ot kölüne taşlandy (Ylham 20: 7-8, 11-15). 

Ylham kitaby, müň ýyllyk hökümdarlykdan we ikinji ölümden soň boljak 
has soňky tapgyryň boljakdygyny görkezýär: 

1 Indi täze asmany we täze ýeri gördüm, çünki ilkinji asman we 
ilkinji ýer ýok boldy. Mundan başga-da deňiz ýokdy. 2 Soňra men, 
Johnahýa, adamsy üçin bezelen gelin hökmünde taýýarlanan 
mukaddes şäher Täze Iýerusalimiň Hudaýdan gökden inýändigini 
gördüm. 3 Gökden gaty ses eşitdim: «Ine, Hudaýyň çadyry adamlar 
bilen, Ol olar bilen ýaşar we olar Onuň halky bolarlar. Hudaýyň 
Özi olar bilen bolar we olaryň Hudaýy bolar. 4 Hudaý olaryň 
gözlerinden ýaşlary süpürer; mundan beýläk ölüm, hasrat we 
aglama bolmaz. Mundan beýläk agyry bolmaz, sebäbi öňki zatlar 
geçdi. ” (Ylham 21: 1-4) 

1 Ol maňa Hudaýyň we Guzynyň tagtyndan çykýan, hrustal ýaly 
arassa durmuş suwuny görkezdi. 2 Köçäniň ortasynda we 
derýanyň iki kenarynda on iki miwe berýän ýaşaýyş agajy bardy, 
her agaç her aý öz miwesini berýärdi. Agajyň ýapraklary halklaryň 
sagalmagy üçin boldy. 3 Indi nälet bolmaz , Hudaýyň we Guzynyň 
tagty bolar, gullary Oňa hyzmat ederler. 4 Hisüzüni görerler, 
maňlaýlarynda Onuň ady bolar. 5 Ol ýerde gije bolmaz: Olara çyra 
ýa-da gün şöhlesi gerek däl, çünki Reb Hudaý olara ýagtylyk 
berýär. Olar baky we baky höküm sürerler. (Ylham 22: 1-5) 
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soň bolan bu hökümdarlygyň, Hudaýyň hyzmatkärlerini öz içine 
alýandygyna we baky dowam etjekdigine üns beriň. Jennetde taýýarlanan 
Mukaddes şäher asmandan çykar we ýere iner. Bu, Hudaýyň 
Patyşalygynyň soňky tapgyrynyň başlangyjydyr. KÖP KÖP KÖP KÖP ORA-
DA GÖRKEZIP BOLANOK! 

Ekumşak adamlar ýeri miras alarlar (Matta 5: 5) we ähli zat (Ylham 21: 7). 
Goder, şol sanda Mukaddes şäheri hem öz içine alar, sebäbi Hudaýyň 
ýollary durmuşa geçiriler. Muňa düşüniň: 

7 Hökümetiniň we parahatçylygyň artmagynyň soňy bolmaz (Işaýa 
9: 7). 

Hudaýyň Patyşalygynyň soňky tapgyry başlanandan soň ösüşiň boljakdygy 
aýdyňdyr , sebäbi hemmeler Hudaýyň hökümetine boýun bolarlar. 

Bu iň şöhratly pursat bolar: 

9 itöne ýazylyşy ýaly: “Göz görmedi, gulak eşitmedi ýa-da adamyň 
ýüregine Hudaýyň Özüni söýýänler üçin taýynlan zatlary girmedi.” 
10 Godöne Hudaý olary Ruhy arkaly bize aýan etdi (1 Korintoslylar 
2: 9-10) .Bu söýgi, şatlyk we ebedi rahatlyk döwri. Ajaýyp pursat 
bolar! Hudaýyň Patyşalygy fantastiki taýdan has gowy bakylyk 
döreder. Oňa gatnaşmak islemeýärsiňizmi? 
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5.  Täze amenthtiň daşyndaky çeşmeler 
Hudaýyň Patyşalygyny öwretdi 

Mesihiň irki mugallymlary özleriniň Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryny 
wagyz etmelidir öýdüpdirlermi? 

Hawa. 

Ehrmanyň beren leksiýasynda häzirki wagtda özüni hristian 
hasaplaýanlaryň köpüsinden tapawutlylykda Isa we onuň yzyna eýerijiler 
Hudaýyň Patyşalygyny yglan edendiklerini birnäçe gezek we dogry belläp 
geçdi. Doktor Ehrmanyň hristiançylyga umumy düşünişi Hudaýyň dowam 
edýän ybadathanasyndan düýpgöter tapawutly bolsa -da, Patyşalyk Hoş 
Habarynyň Isanyň Özi yglan eden we yzyna eýerijiler tarapyndan ynanýan 
zatdygyna razy bolarys. muňa düşüniň. 

Täze amenthtden soňky ýazylan iň köne ýazgy we wagyz 

Taňrynyň Patyşalygy “aman galan iň gadymy hristian wagzy” diýilýän 
zadyň möhüm bölegi bolupdyr (Holmes MW Gadymy Hristian wagzy. 
Resullaryň Atalary: Grek tekstleri we Iňlis terjimeleri, 2-nji neşir Baker 
Books, Grand Rapids, 2004 , 102-nji sahypa). Bu gadymy hristian 
wagzynda bu hakda şu sözler bar: 

5: 5 Mundan başga-da, doganlar, ten dünýäsinde galmagymyzyň 
ähmiýetsiz we geçişlidigini bilýärsiňiz , ýöne Mesihiň beren 
wadasy ajaýyp we ajaýyp: geljek Patyşalykda dynç alyň we ebedi 
ýaşaýyş. 

Aboveokardaky söz, patyşalygyň häzir däldigini, geljekdigini we baky 
boljakdygyny görkezýär. Mundan başga-da, bu gadymy wagzda şeýle 
diýilýär: 

6: 9 Indi hatda şunuň ýaly dogruçyl adamlar hem öz dogruçyl 
amallary bilen çagalaryny halas edip bilmeýän bolsalar, 
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çokundyrylmagymyzy arassa we haram etmesek, Hudaýyň 
Patyşalygyna girmäge näme kepilligimiz bar? Holya-da mukaddes 
we dogruçyl eserlerimiz tapylmasa, kim biziň tarapdarymyz bolar? 
9: 6 Şonuň üçin hemmämiziň Hudaýyň Patyşalygyna girmegimiz 
üçin birek-biregi söýeliň. 11: 7 Şonuň üçin, Hudaýyň öňünde 
nämäniň dogrydygyny bilsek, onuň Patyşalygyna gireris we “gulak 
eşitmedik, göz görmedik ýa-da adamyň ýüregi göz öňüne 
getirilmedik” wadalary alarys. 

12: 1 Geliň , şonuň üçin Hudaýyň peýda boljak gününi 
bilmeýändigimiz üçin söýgi we dogrulyk bilen Hudaýyň 
Patyşalygyna sagatlap garaşalyň. 12: 6 diýýär, Atamyň Patyşalygy 
geler. 

Aboveokardaky aýdylanlar, dogry ýaşamak arkaly söýginiň zerurdygyny, 
henizem Hudaýyň Patyşalygyna girmändigimizi we munuň Hudaýyň peýda 
bolan gününden, ýagny Isanyň gaýdyp gelenden soň ýüze çykýandygyny 
görkezýär. Bu Atanyň şalygy we şalyk diňe Isa däl. 

Hudaýyň ýaşamagyna rugsat beren iň gadymy hristian wagyzynyň Täze 
amenthtiň öwredýän Hudaýyň Patyşalygyny öwredýändigi we Hudaýyň 
dowamly ybadathanasynyň öwredýändigi gyzyklydyr (munuň hakyky 
Hudaýyň ybadathanasyndan bolmagy mümkin, ýöne grek dilini 
bilýänligim, has berk beýannama bermek ukybymy çäklendirýär). 

Ikinji asyr ýygnak ýolbaşçylary we Patyşalygyň Hoş Habary 

2-nji asyryň başynda Johnahýany diňleýän we Rim Katolikleri tarapyndan 
keramatly hasaplanýan Papiasyň müňýyllyk patyşalygyny öwredendigini 
bellemek gerek . Ewsebius Papiasyň öwredendigini ýazdy: 

... ölülerden direlenden soň, bu ýerde Mesihiň şahsy 
hökümdarlygy gurlanda müňýyllyk bolar. ( Papiasyň bölekleri , VI. 
Şeýle hem Eusebiýus, Buthana taryhy, 3-nji kitap, XXXIX, 12) 

Papias munuň bol bol wagt boljakdygyny öwretdi: 
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Edil şonuň ýaly, bugdaý dänesiniň on hasylyny berjekdigini aýtdy 

müň gulak, her gulagyň on müň dänesi we her däne on funt 
arassa, arassa, inçe un bererdi; alma, tohum we ot şuňa meňzeş 
mukdarda öndürer; Diňe ýeriň önümleri bilen iýmitlenýän ähli 
haýwanlaryň parahatçylykly we sazlaşykly bolup, adama doly 
tabyn boljakdygyny "aýtdy. [Şaýatlyk, bu zatlaryň dördünjisinde 
Johnahýany diňleýän we Polikarpyň dosty bolan gadymy adam 
Papias tarapyndan ýazmaça görnüşde berilýär; bäş kitap 
ýazanlygy üçin ...] ( Papiasyň bölekleri , IV) 

Korintoslylara Täze amenthtden soňky hatda şeýle diýilýär: 

42: 1-3 Resullar Reb Isa Mesihden bize Hoş Habary aldylar; Isa Mesih 
Hudaýdan iberildi. Şonuň üçin Mesih Hudaýdan, Resullar bolsa 
Mesihden. Şonuň üçin ikisi-de bellenilen tertipde Taňrynyň 
isleginden geldi. Şonuň üçin günäkärlenip, Rebbimiz Isa Mesihiň 
direljekdigine doly ynanyp, Mukaddes Ruhuň doly kepilligi bilen 
Hudaýyň sözünde tassyklanylandan soň, olar Hudaýyň 
Patyşalygynyň gelmelidigi barada hoş habary çykardylar. 

Smyrnanyň polikarpy irki hristian ýolbaşçysy bolup, ölen ilkinji resullaryň 
iň soňkusy Johnahýanyň şägirdi bolupdyr. Polikarp c. Milady 120-135-nji 
ýyllarda öwredilipdir : 

Garyplar bagtlydyr, dogruçyllyk üçin yzarlananlar Hudaýyň 
Patyşalygydyr. (Polikarp. Filippinlilere hat, II bap. Ante-Nikene 
Atalardan, Aleksandr Roberts we Jeýms Donaldson tarapyndan 
redaktirlenen 1- nji tom. Amerikan neşiri, 1885) 

Şonuň üçin “Hudaýyň masgaralanmaýandygyny” bilip, Onuň 
buýrugyna we şöhratyna mynasyp ýöremelidiris ... Sebäbi “her 
höwesiň garşysyna söweşýänligi sebäpli, dünýädäki höweslerden 
kesilmeli . ruh; "We " zyna edenler, ne jynsparazlar, ne-de 
adamzat bilen kemsidýänler Hudaýyň Patyşalygyna miras galarlar 
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"ýa-da biri-birine gabat gelmeýän we gelşiksiz zatlar edýänler. 
(ibid, V bap) 

Geliň, Oňa Özüniň buýruşy ýaly, Hoş Habary wagyz eden resullar 
we Rebbiň geljekdigini öňünden yglan eden pygamberler ýaly 
gorky we hormat bilen Oňa hyzmat edeliň. (ibid, VI bap) 

Polikarp, Täze amenthtdäki beýlekiler ýaly, buýruklary bozýanlar däl-de, 
dogruçyllar Hudaýyň Patyşalygyny miras aljakdygyny öwretdiler. 

Polikarp tarapyndan aşakdakylaryň hem öwredilendigi öňe sürüldi: 

Indiki Sabat güni bolsa aýtdy. Hudaýyň söýgüli çagalary, 
nesihatymy diňläň. Bishepiskoplar gatnaşanlarynda size söz 
berdim, indi hemmäňize Rebbiň ýolunda bezegli we mynasyp 
ýöremegi maslahat berýärin ... Seresap boluň, ýene-de taýyn 
boluň, ýüregiňiz agyrmasyn, täze buýruk Birek-birege bolan söýgi 
hakda, Onuň gelmegi birden çalt ýyldyrym, ot bilen beýik höküm, 
ebedi ýaşaýyş, ölmez-ýitmez şalygy ýaly ýüze çykdy. Ylhamlanan 
Scripturesazgylary gözläniňizde, buýruklar ýatdan çykmaz ýaly, 
ýüregiňize Mukaddes Ruhuň ruçkasyny ýazyň, Hudaý hakda 
öwredilýän zatlaryň hemmesini bilýärsiňiz. ' (Polikarpyň durmuşy, 
24-nji bap. JB Lightfoot, Apostol Atalar , jilt 3.2, 1889, sah. 488-
506) 

Hudaýyň ybadathanasynyň ýolbaşçysy bolan Sardisden Melito , c. 170-nji 
ýyl, öwredilen: 

Çünki Hoş Habarda berlen kanun - köne Siondan we 
Iýerusalimden bilelikde çykýan köne kanunlar. merhemet bilen 
berlen buýruk, taýýar önümiň görnüşi, Oguldaky guzy, bir 
adamdaky goýun we Hudaýdaky adam ... 

Emma Hoş Habar kanunyň we onuň düşündirişine öwrüldi 

ýygnak hakykatyň ammaryna öwrülen mahaly ýerine ýetirildi ... 
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Bu bizi gulçulykdan azatlyga, garaňkylykdan ýagtylyga, ölümden 
ýaşaýşa, zulumdan ebedi patyşalyga halas eden adamdyr. ( Melito 
. Pesah baýramynda Homili. 7 , 40 , 68-nji aýatlar. Keruksdan 
terjime : Onlaýn teologiýa Journalurnaly. 

Şeýlelik bilen, Hudaýyň Patyşalygy diňe häzirki hristian ýa-da katolik 
buthanasy däl-de, ebedi bir zatdygy we Taňrynyň kanunlaryny öz içine 
alýandygy mälimdi. 

başga bir ýazgy, adamlary patyşalyga seretmäge çagyrýar: 

Şonuň üçin hiç biriňiz mundan beýläk bölünmäň ýa-da yza 
garamaň, Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryna höwes bilen 
çemeleşiň. (Roman Clement. Tanaýyşlar, X kitap, XLV bap. Ante-
Nikene Atalardan bölek, 8-nji tom. Aleksandr Roberts we Jeýms 
Donaldson tarapyndan redaktirlendi. Amerikan neşiri, 1886) 

hakyky ybadathanada biriniň ýazmandygy äşgär bolsa -da, ikinji asyryň 
ortalarynda Roberts & Donaldsonyň terjimesinde “ Hermasyň çopany ” 
atly ýazgy on dört gezek “Hudaýyň Patyşalygy” sözüni ulanýar. 

Hakyky hristianlar, hatda diňe Mesihi aýdýanlar hem ikinji asyrda 
Hudaýyň Patyşalygy hakda bir zat bilýärdiler. 

Hat-da katolik we gündogar prawoslaw mukaddes Ireneus direlenden soň 
hristianlaryň Hudaýyň Patyşalygyna girjekdigine düşünýärdi. Wroteazan 
zatlaryna üns beriň, c. 180-nji ýyl: 

Sebäbi iman edenleriň ýagdaýy, çokundyrylanda Özüniň beren 
Mukaddes Ruhy hemişe saklaýar we hakykat, mukaddeslik, 
dogrulyk we sabyrlylyk bilen ýörese, kabul ediji tarapyndan 
saklanýar. Çünki bu ruhda iman edenlerde direliş bar, bedeni 
ýene-de kabul edýär we Mukaddes Ruhuň güýji bilen direlip, 
Hudaýyň Patyşalygyna girýär. (Ireneus, Lionyň ýepiskopy. 
Armitage Robinson tarapyndan ermeni dilinden terjime edildi. 
Resullaryň wagyz-nesihatlarynyň görkezilmegi, 42-nji bap. Wells, 
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Somerset, 1879-njy ýylyň oktýabr aýy. Täzelikler: “MACMILLAN 
CO”, 1920). 

Antakiýanyň teofili : 

Men Onuň ýagşylygyny ýatlaýaryn; Oňa Patyşalyk diýsem, Onuň 
şöhratyny ýatlaýaryn ... Sebäbi ony ilkibaşdan ölmez-ýitmez eden 
bolsa, ony Hudaý ederdi. ... Onda ne ölmez, ne-de ölüme sebäp 
boldy, ýöne ýokarda aýdyşymyz ýaly ikisine-de ukyply; şonuň üçin 
ölmez-ýitmez zatlara meýilli bolup, Taňrynyň emrini berjaý etse, 
Ondan ölmez-ýitmez sylag alar we Hudaý bolar. ( Teofil , Awtolika 
, 1: 3, 2:27) 

Katolik keramatly Gippolit üçünji asyryň başynda şeýle ýazypdyr: 

Jennet Patyşalygyny alarsyňyz, bu durmuşda ýaşap ýörkäňiz, 
Asman Patyşasyny tanaýanlar. Siz hudaýyň ýoldaşy we Mesihiň 
mirasdüşeri bolarsyňyz, indi höwesleriň ýa-da höwesleriň guly 
bolmaz we kesel bilen hiç wagt biderek bolmaz. Çünki siz Hudaýa 
öwrüldiňiz: adam bolanyňyzda nähili görgüleri başdan geçirseňiz, 
şony size berdi, sebäbi ölümli galyndydyňyz , ýöne Hudaýyň 
bermegine laýyk bolsa-da, bu Hudaý size berjekdigini wada berdi, 
sebäbi siz hudaýlaşdyryldy we ölmez-ýitmezlige doguldy. 
(Gippolit. Herehli bidüzgünçilikleriň ret edilmegi, X kitap, 30-njy 
bap) 

Adamlar üçin maksat, Hudaýyň Patyşalygynda hudaý bolmakdyr. 

Ikinji we üçünji asyrdaky meseleler 

Markion atly kanuna garşy dinden çykan lider ýerinden turdy. Markion 
Taňrynyň kanunlaryna, Sabat gününe we Hudaýyň Patyşalygyna garşy 
öwretdi. Polikarp we beýlekiler tarapyndan ýazgarylsa-da, Rim buthanasy 
bilen ep-esli wagtlap aragatnaşyk saklap, ol ýerde täsir eden ýalydy. 
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Ikinji we üçünji asyrlarda Aleksandriýada (Müsür) göçürijiler döredilip 
başlandy. Aýdymçylaryň köpüsi geljek patyşalyk taglymatyna garşy 
çykdylar. Şol aýyplaýjylaryň käbiri baradaky habara üns beriň: 

Dionisius Aleksandriýada asylly we baý butparaz maşgaladan 
dünýä indi we olaryň pelsepesinde bilim aldy. Ol butparaz 
mekdepleri terk edip, Aleksandriýanyň katetiki mekdebine 
ýolbaşçylyk eden Origeniň okuwçysy boldy… 

Klement, Origen we Gnostik mekdebi özleriniň ajaýyp we göçme 
manyly düşündirişleri bilen mukaddes sözleriň taglymatyny 
bozýardylar ... özlerine “ Allegoristler” adyny berdiler. Nepos 
Allegoristlere aç-açan garşy çykdy we ýer ýüzünde Mesihiň 
hökümdarlygynyň boljakdygyny öňe sürdi ... 

Dionisius Neposyň yzyna eýerijiler bilen jedelleşdi we hasabyna 
görä ... " Hudaýyň Patyşalygynda häzirki ýagdaý" . Bu 
ybadathanalaryň häzirki ýagdaýynda bar bolan Hudaýyň 
Patyşalygy hakda ilkinji gezek ýatlanylýar ... 

Neposlar ýalňyşlyklaryny ýazgardylar, Gögüň Patyşalygynyň 
göçme manyda däldigini, direlişde Rebbimiziň ebedi ýaşaýşa 
direljekdigini görkezdiler ... 

Şeýlelik bilen, patyşalyk ideýasy häzirki ýagdaýlarda ýüze çykypdyr 
we miladydan öňki 200-250-nji ýyllar aralygynda Müsüriň 
Allegoristleriň Gnostik mekdebinde döredilipdir we imperiýanyň 
ýepiskoplary tagtyň eýeleri hasaplanylmazyndan bir asyr öň ýüze 
çykypdyr. … 

Klement Hudaýyň Patyşalygy baradaky pikiri Hudaýy hakyky akyl 
biliminiň ýagdaýy hökmünde kabul etdi. Origen muny 
Scripturesazgylaryň açyk harpynda gizlenen ruhy many hökmünde 
kesgitledi. . Remsen & Haffelfinger , 1870, 124-125 s.) 
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Şeýlelik bilen, opepiskop Nepos Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryny 
öwredip ýörkä, göçürijiler ýalňyş, göçme manyda düşünmäge 
synanyşdylar. Hierapolisiň ýepiskopy Apollinaris hem şol bir wagtyň 
özünde aýyplaýjylaryň ýalňyşlyklaryna garşy göreşmäge synanyşdy. 
Hudaýyň ybadathanasyndakylar hakykatdanam taryhyň dowamynda 
Hudaýyň Patyşalygynyň hakykaty üçin çykyş etdiler. 

Herbert W. Armstrong Patyşalygyň Hoş Habaryny goşdy 

20- nji asyrda merhum Gerbert W. Armstrong şeýle ýazypdyr: 

Sebäbi olar Mesihiň Hoş Habaryny ret etdiler . . . , dünýä öz 
ýerinde başga bir zady çalyşmalydy. Galp oýlap tapmaly boldular ! 
Şeýlelik bilen, Hudaýyň Patyşalygynyň diňe bir gödeklik - ynsan 
ýüreginde ýakymly duýgy hakda aýdylýandygyny eşitdik, ony hiç 
hili peseltmeýär! Beýlekiler bolsa "Mesihiň" patyşalykdygyny 
ýalňyş görkezdiler. . . Mesihden 600 ýyl öň ýaşap geçen Danyýel 
pygamber, Hudaýyň Patyşalygynyň hakyky patyşalykdygyny - 
hökümediň höküm sürýändigini bilýärdi. 

göçme manyda ADAMLAR. . . 

Ine. . . Taňrynyň Patyşalygynyň nämedigini Hudaýyň düşündirişi: 
“We bu patyşalaryň döwründe ...” - bu ýerde on aýagyň, demiriň 
bir bölegi we döwük toýunyň bir bölegi hakda aýdylýar. Bu, 
pygamberligi Danyýel 7 we Ylham 13 we 17 bilen baglanyşdyrmak 
arkaly, häzirki wagtda emele gelýän UREWROPA BIRLEŞEN 
ŞTATLARA degişlidir. . . gözüňiziň öňünde! Ylham 17: 12-de on 
sany Patyşalygyň ýa-da Patyşalygyň birleşmesi boljakdygy (Ylham 
17: 8) köne ROM EMPIRINI direlder. . . 

Mesih gelende, bütin ýer ýüzüni dolandyrýan patyşalaryň 
Patyşasy hökmünde gelýär (Ylham 19: 11-16); we Patyşalygy - 
HUDA GODYING Patyşalygy - Danyýel bu dünýä patyşalyklarynyň 
hemmesini jemlemeli diýýär. Ylham 11: 15-de bu sözler aýdylýar: 
“Bu dünýäniň patyşalyklary Rebbimiziň we Hristosyň Patyşalygyna 
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öwrüldi we ol baky höküm sürer” ! Bu, Hudaýyň Patyşalygy. 
Häzirki hökümetleriň soňy - hawa, hatda Amerikanyň Birleşen 
Ştatlary we Iňlis ýurtlary. Soňra olar Reb Isa Mesihiň, soňra bolsa 
bütin ýer ýüzündäki patyşalaryň Patyşasy bolan Patyşalyklar - 
HÖKÜMETLER bolar. Bu, ALLAH Patyşalygynyň göçme manyda 
Hökümetdigini doly açyk görkezýär. Halyýa imperiýasy Patyşalyk 
bolşy ýaly, Rim imperiýasy-da bir Patyşalyk bolşy ýaly, Hudaýyň 
Patyşalygy hem hökümetdir. Dünýä milletleriniň hökümetini öz 
üstüne almak. Isa Mesih Patyşa bolmak üçin doguldy - DÜZGÜN! . 
. . 

1900 ýyl gowrak mundan ozal Mukaddes Landeriň depelerinde, 
jülgelerinde we Iýerusalimiň köçelerinde gezen Isa Mesih ýene-de 
gelýär. Againene geljekdigini aýtdy. Haça çüýlenenden soň, Hudaý 
ony üç günden we üç gijeden soň direldi (Matta 12:40; Resullaryň 
Işleri 2:32; I Korintoslylar 15: 3-4). Ol Hudaýyň tagtyna çykdy. 
Unilem hökümetiniň merkezi (Resullaryň Işleri 1: 9-11; 
Hebewreýler 1: 3; 8: 1; 10:12; Ylham 3:21).  

Ol tagtyň başyna geçen tymsalyň “asyllysy” 

“Uzak ýurt” bolan Hudaý - ähli halklaryň üstünden patyşalaryň 
şasy hökmünde täçlenip , soňra bolsa ýere gaýdyp geler (Luka 19: 
12-27).  

Againene-de all hemme zadyň öwezini dolýança “jennetdedir 
(Resullaryň Işleri 3: 19-21). Dikeltmek öňki ýagdaýy ýa-da ýagdaýy 
dikeltmek diýmekdir. Bu ýagdaýda Taňrynyň hökümetiniň ýer 
ýüzünde dikeldilmegi we şeýlelik bilen dünýädäki parahatçylygyň 
dikeldilmegi we utopiýa şertleri.  

Häzirki dünýädäki bulaşyklyk, barha möwjeýän uruşlar we dawa-
jenjeller dünýädäki kynçylyklaryň iň ýokary derejesine ýeter, eger 
Hudaý gatyşmasa, hiç bir adamyň bedeni diri halas bolmazdy 
(Matta 24:22). Gijä galmak, planetanyň ähli ýaşaýşyny partlatmak 
bilen iň ýokary derejesine ýeteninde, Isa Mesih gaýdyp geler. Bu 
gezek ol ylahy Hudaý hökmünde gelýär. Universelemi 
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dolandyrýan Creatoraradanyň ähli güýji we şöhraty bilen gelýär. 
(Matta 24:30; 25: 31 "(Ylham 19:15; 12: 5). . . 

Mesih hoş geldiňizmi? 

Humanityöne adamzat şatlyk bilen gygyrar we joşgunly joşgun we 
joşgun bilen garşylarmy - hatda adaty hristian buthanalary-da? 

Notok! Şeýtanyň ýalan gullukçylary (II Korintoslylar 11: 13-15) 
olary antihrist hasaplaýandyklary üçin ynanarlar. Ybadathanalar 
we halklar onuň gelmegine gaharlanarlar (Ylham 11:15 bilen 
11:18) we harby güýçler ony ýok etmek üçin hakykatdanam oňa 
garşy göreşerler (Ylham 17:14)! 

Milletler ýetip gelýän III Jahan Urşunyň klimatiki söweşine 
gatnaşarlar, Iýerusalimdäki söweş meýdany (Zekerýa 14: 1-2), soň 
bolsa Mesih gaýdyp geler. Adatdan daşary güýçde özüne garşy 
söweşýän “şol halklara garşy söweşer” (3-nji aýat). Olary 
düýbünden ýeňer (Ylham 17:14)! Iýerusalimiň gündogaryndan 
gaty gysga aralykda “Onuň aýaklary Zeýtun dagynda durar” 
(Zekerýa 14: 4). (Armstrong HW. Asyryň syry, 1984) 

Injil Isanyň gaýdyp geljekdigini we ýeňjekdigini yglan edýär, ýöne köpler 
Oňa garşy söweşer (Ylham 19:19). Köpler (Injiliň weliliklerine düşünmezlik 
esasynda, ýöne bölekleýin ýalan pygamberler we mistikler sebäpli) 
gaýdyp gelýän Isanyň soňky antihristidigini öňe sürerler! 

Aşakdakylar Herbert Armstrongdan: 

Hakyky din - Taňrynyň hakykaty Mukaddes Ruh tarapyndan 
berlen Hudaýyň söýgüsi bilen güýçlendirildi ... Hudaýy we Isa 
Mesihi tanamakdan - HAKYKATY bilmekden we Taňrynyň ylahy 
söýgüsiniň ýylylygyndan şatlykly! ... 

Taňrynyň hakyky ýygnagynyň taglymaty diňe Mukaddes Kitapda 
“her söz bilen ýaşamak” ... 
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Erkekler “almak” ýolundan “bermek” ýoluna - Taňrynyň söýgi 
ýoluna öwrüler. 

T NEWZE JEMGY! ET indi ýer ýüzüni tutar! (ibid) 

T NEWZE JEMGY .ET Hudaýyň Patyşalygydyr. Täze siwilizasiýanyň 
geljekdigini we söýgä esaslanjakdygyny yglan etmek Isanyň we onuň 
yzyna eýerenleriň öwreden şalygynyň hakyky Hoş Habarynyň esasy 
bölegidir . Bu, Hudaýyň dowamly ybadathanasynda wagyz edýän 
zatlarymyz . 

Gerbert Armstrong Isanyň ynsan jemgyýetine, hatda boýun bolmak 
isleýändigini pikir etse-de, durmuşyň, söýginiň ýoluny ret edendigini 
öwredýär. Hiç kim diýen ýaly Isanyň öwredýän zatlarynyň manysyna 
dogry düşünenok. 

Isanyň üsti bilen gutulyş Hoş Habaryň bir bölegidir 

Indi muny okanlaryň käbiri Isanyň ölümi we halas boluşdaky roly hakda 
gyzyklanýar. Hawa, Täze amentht bilen Gerbert W. Armstrongyň ikisiniň-
de ýazan Hoş Habarynyň bir bölegi. 

Täze amentht Hoş Habaryň Isa arkaly gutulyşy öz içine alýandygyny 
görkezýär: 

16 Çünki Mesihiň Hoş Habaryndan utanmaýaryn, çünki iman 
edenleriň, ilki ýewreýleriň we grekleriň halas bolmagy üçin 
Hudaýyň güýji bar (Rimliler 1:16). 

4 Şonuň üçin dargap gidenler hemme ýere wagyz etdiler 

sözi . 5 Soňra Filipus Samariýa şäherine baryp, olara Mesihi wagyz 
etdi. … 12 Emma Filipusyň Hudaýyň Patyşalygy we Isa Mesihiň ady 
hakda wagyz edişine ynananlarynda, erkekler we aýallar 
çokundyryldy. … 25 Şeýdip, olar Rebbiň sözüne güwä geçip, wagyz 
edenlerinde, samariýalylaryň köp obasynda Hoş Habary wagyz 
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edip, Iýerusalime gaýdyp geldiler. 26 Indi Rebbiň bir perişdesi 
Filipus bilen gürleşdi ... 40 Filip Azotda tapyldy . Geçip, Sezariýa 
gelýänçä, ähli şäherlerde wagyz etdi. (Resullaryň Işleri 8: 4 , 
5,12,25,26,40 ) 

18 Isa olara we direlişi wagyz etdi. (Resullaryň Işleri 17:18) 

30 Soňra Pawlus iki ýyl kireýine alnan öýünde ýaşady we özüne 
gelenleriň hemmesini kabul etdi Hudaýyň Patyşalygyny wagyz 
etmek we Reb Isa Mesihe degişli zatlary ynam bilen öwretmek, 
hiç kim oňa gadagan etmedi. (Resullaryň Işleri 28: 30-31) 

Wagyz etmegiň Isa we Patyşalygy öz içine alýandygyna üns beriň. 
Gynansagam, Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryna dogry düşünmek 
grek-rim buthanalarynyň taglymatlaryndan mahrum bolýar. 

Aslynda, bu patyşalygyň bir bölegi bolmagymyza kömek etmek üçin 
Hudaý adamlary şeýle bir söýýärdi welin, Isany biziň üçin ölmek üçin 
iberdi (Johnahýa 3: 16-17) we merhemeti bilen bizi halas etdi (Efesliler 2: 
8). Bu bolsa hoş habaryň bir bölegidir (Resullaryň Işleri 20:24). 

Patyşalygyň Hoş Habary dünýä zerur, ýöne ... 

Parahatçylyk üçin işlemek (Matta 5: 9) we ýagşylyk etmek peýdaly 
maksatlardyr (Galatýalylar 6:10 bilen deňeşdiriň). Şeýle-de bolsa, dünýä 
liderleriniň köpüsi, şol sanda dini ýolbaşçylar, Hudaýyň Patyşalygy däl-de, 
parahatçylyk we abadançylyk getirjek halkara hyzmatdaşlygy 
boljakdygyna ynanýarlar. Wagtlaýyn üstünlikler gazanjak bolsalar-da, diňe 
bir üstünlik gazanyp bilmezler, käbir ynsan tagallalary ahyrky netijede 
Earther planetasyny durmuşa geçirer we Isa Patyşalygyny gurmak üçin 
gaýdyp gelmese durmuşy durnuksyz eder. Adamlar Hudaýy Hudaýsyz 
düzeltmek biderek we ýalan Hoş Habardyr (Zebur 127: 1). 

nji asyrda täze dünýä tertibini döretmek üçin ýarym dini Wawilon halkara 
meýilnamasyny birleşdirmäge synanyşýarlar . Bu, dowamly Hudaýyň 
ybadathanasy döredilen gününden bäri ýazgarylýan we ýazgarmagy 



 

52 
 

dowam etdirmegi meýilleşdirýän bir zat. Şeýtan How Enäniň 6000 ýyl ozal 
Hoş Habarynyň wersiýasy üçin ýykylmagyny aldandan bäri, köp adamlar 
özlerini we dünýäni gowulaşdyrjak zatlary Hudaýdan has gowy 
bilýändiklerine ynanýarlar. 

THE pygamber diýlip atlandyrylýan ýalan pygamber diýlip atlandyrylýan 
Demirgazyk şasy diýlip atlandyrylýan we Ylham 13: 1-10 diýlip 
atlandyrylýan Demirgazyk şasy diýlip atlandyrylýan) demirgazykda bir 
harby lideriň birleşmegini talap eder . jemleýji antihrist we iki şahly Ylham 
13: 11-17) ýedi depe şäherinden (Ylham 17: 9 , 18 ) “Wawilon” (Ylham 17 
& 18) dünýä tertibini getirmek üçin. Adamzat Mesihiň gaýdyp gelmegine 
we Patyşalygynyň gurulmagyna mätäç bolsa-da, 21 - nji asyrda dünýäniň 
köpüsi bu habara üns bermezler - şeýtanyň ýalan Hoş Habarynyň dürli 
görnüşlerine ynanmaga dowam ederler. Emma dünýä şaýatlyk eder. 

Isanyň öwredenini ýadyňyzdan çykarmaň: 

14 Patyşalygyň bu Hoş Habary bütin halklara şaýatlyk edip bütin 
dünýäde wagyz ediler we ahyrzamana geler. (Matta 24:14) 

Patyşalygyň Hoş Habarynyň şaýat hökmünde dünýä ýetjekdigine, soňunyň 
geljekdigine üns beriň. 

Munuň birnäçe sebäbi bar. 

Bularyň biri, Hudaýyň Beýik muşakgat başlamazdan ozal dünýäniň hakyky 
Hoş Habary eşitmegini isleýär (bu Matta 24:21 başlanýar). Şeýlelik bilen, 
Hoş Habar şaýat we duýduryşdyr (Ezekiezekil 3; Amos 3: 7 bilen 
deňeşdiriň). Bu Isa gaýdyp gelmezden ozal köp milletli iman getirer 
(Rimliler 11:25) we Isa gaýdyp gelmezden ozal başga milletlerden 
bolmadyklar (Rimliler 9:27). 

Anotherene biri, habaryň düýp manysy Demirgazyk güýçleriň şasy, 
ýokarlanýan Beastiň, soňky antihrist ýalan Pygamber bilen bilelikde 
pikirlerine ters gelýär. Olar, esasan, ynsan tagallasy bilen parahatçylygy 
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wada bererler, ýöne ahyrzamana (Matta 24:14) we weýrançylyga getirer 
(1 Selanikliler 5: 3 bilen deňeşdiriň). 

Olar bilen baglanyşykly alamatlar we ýalan gudratlar sebäpli (2 Selanikliler 
2: 9), dünýäniň köpüsi Hoş Habaryň ýerine ýalana ynanmagy saýlar (2 
Selanikliler 2: 9-12). Rim katolikleri , gündogar prawoslawlar, lýuteranlar 
we beýlekiler tarapyndan müň ýyllyk Hudaýyň Patyşalygyny nädogry 
ýazgarýandyklary sebäpli, köpler Hudaýyň Patyşalygynyň müňýyllyk Hoş 
Habarynyň antihrist bilen baglanyşykly ýalan Hoş Habardygyny ýalňyş 
aýdýarlar. 

Wepaly Filadelfiýa hristianlary (Ylham 3: 7-13) patyşalygyň müňýyllyk Hoş 
Habaryny wagyz ederler we käbir dünýä liderleriniň (Haýwan we ýalan 
pygamber bilen birlikde) näme etjekdiklerini dünýä habar bererler. 

Demirgazyk güýçleriniň şasy Beast, soňky antihrist ýalan pygamber bilen 
bilelikde ABŞ-ny we Angliýanyň angloý halklaryny ýok etjekdigi baradaky 
habary dünýä habar bermäge goldaw bererler. , Kanada, Awstraliýa we 
Täze Zelandiýa (Danyýel 11:39) we gysga wagtyň içinde jynlaryň guraly 
hökmünde işleýän Arap / Yslam konfederasiýasyny (Danyýel 11: 40-43) 
ýok ederler (Ylham 16: 13-14), gaýdyp gelende Isa Mesih bilen söweşer 
(Ylham 16:14; 19: 19-20). Wepaly Filadelfiýalylar (Ylham 3: 7-13) 
müňýyllyk şalygyň ýakyn wagtda geljekdigini habar bererler. Bu, 
köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňişleýin habar berer we Matta 
24: 14-iň ýerine ýetirilmegine goşant goşar. Biz Hudaýyň dowamly 
ybadathanasynda edebiýaty taýýarlaýarys (köp dilde), web sahypalaryna 
goşýarys we Matta 24: Taňrynyň kesgitlemesine alyp barjak “gysga işe” 
(Rimliler 9:28 bilen deňeşdiriň) taýynlyk görmek üçin beýleki çäreleri 
görýäris. 14 ahyrzamanyň şaýady hökmünde ýeterlik derejede üpjün 
edildi. 

Dünýä liderlerini yglan edýän “ýalan Hoş Habar” ( Katolikizmiň bir 
görnüşini öňe sürjek eglişikli papa bilen birlikde Europeewropanyň ýokary 
derejeli lideriniň käbir görnüşi bolmagy mümkin ) muny halamaz - 
dünýäniň hakykatdanam näme etjekdigini öwrenmegini islemezler; et (we 
ilki bilen özlerine-de ynanmazlygy mümkin, Işaýa 10: 5-7 bilen 
deňeşdiriň). Şeýle hem, olar we / ýa-da olaryň tarapdarlary, wepaly 
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Filadelfiýalylaryň geljek antihristanyň ekstremistik taglymatyny 
(müňýyllyk) goldaýandyklaryny ýalan öwrederler. Filadelfiýanyň wepaly 
we Hudaýyň dowam edýän ybadathanasyna garşy özleriniň we / ýa-da 
yzyna eýerijileriň haýsy ýazgarmalary yzarlanmaga sebäp bolar (Danyýel 
11: 29-35; Ylham 12: 13-15). Bu, ahyrzamana - Beýik muşakgatyň 
başlanmagyna sebäp bolar (Matta 24:21; Danyýel 11:39; Matta 24: 14-15 
bilen deňeşdiriň; Danyýel 11:31), şeýle hem wepaly Filadelfiýa üçin gorag 
wagty bolar ; Hristianlar (Ylham 3:10; 12: 14-16). 

Haýwan we ýalan pygamber güýç, ykdysady şantaj, alamatlar, ýalan 
gudratlar, adam öldürmek we beýleki basyşlary synap görer (Ylham 13: 
10-17; 16: 14; Danyýel 7:25; 2 Selanikliler 2: 9-10) . Hristianlar sorarlar: 

10 “ Lorda Reb, mukaddes we çyn, haçana çenli ýer ýüzünde 
ýaşaýanlara ganymyzy ar alýançaň?” (Ylham 6:10) 

Asyrlaryň dowamynda Taňrynyň halky: "Isa gaýdyp gelýänçä näçe wagt 
bolar?" 

Güni ýa-da sagadyny bilmesek-de, Isanyň köp ýazgylara esaslanyp 21- nji 

asyrda Isanyň gaýdyp gelmegine garaşýarys (mysal üçin Matta 24: 4-34; 
Zebur 90: 4; Hoşeýa 6: 2; Luka 21: 7-36; Hebrewsewreýler 1: 1-2; 4: 4,11; 
2 Petrus 3: 3-8; 1 Selanikliler 5: 4), käbir bölekleriniň ýerine ýetirilişini 
görýäris. 

Isa goşulmasa, dünýä bütin durmuşy ýok eder: 

21 Çünki şondan soň dünýä döräli bäri şu wagta çenli bolmadyk, 
ýok ýa-da bolmaz ýaly uly muşakgatlar bolar. 22 Şol günler 
gysgaldylmasa, hiç kim halas bolmazdy. ýöne saýlananlar üçin şol 
günler gysgaldylýar. (Matta 24: 21-22) 

29 Şol günleriň muşakgatlaryndan derrew gün garaňky düşer we 
Aý ýagtylyk bermez; ýyldyzlar asmandan iner we asmanyň güýji 
sarsar. 30 Şonda Ynsan Oglunyň alamaty asmanda peýda bolar, 
şonda ýer ýüzündäki ähli taýpalar ýas tutarlar we Ynsan Oglunyň 
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asman bulutlarynda güýç we beýik şöhrat bilen geljekdigini 
görerler. 31 We perişdelerini surnaý sesi bilen iberer we 
saýlananlary asmanyň bir ujundan beýleki ujuna dört şemaldan 
ýygnanar. (Matta 24: 29-31) 

K düşünjesi dünýä zerur zat. 

Patyşalygyň ilçileri 

Patyşalykda roluňyz näme? 

Häzirki wagtda hakyky hristian bolsaňyz, onuň üçin ilçi bolmaly. Resul 
Pawlusyň ýazanlaryna üns beriň: 

20 Indi bolsa, Hudaýyň üsti bilen ýalbarýan ýaly, biz Mesihiň 
ilçisidiris: Mesihiň adyndan ýalbarýarys, Hudaý bilen ýaraşyň. (2 
Korintoslylar 5:20) 

14 Şonuň üçin biliňizi hakykat bilen baglap, dogrulyk gursagyny 
geýip, parahatçylyk Hoş Habaryny taýýarlamak bilen aýaklaryňyzy 
dakyň. Iň esasy zat, şeýtanyň ähli otly söndürilmegini üpjün edip 
boljak iman galkanyny alyň. 17 Halas ediş kaskasyny we Hudaýyň 
sözi bolan Ruhuň gylyjyny al. 18 Ruhda hemişe doga-dileg etmek 
bilen doga-dileg etmek, ähli mukaddeslere sabyrlylyk we 
ýalbarmak bilen bu maksat bilen hüşgär bolmak - 19 we maňa, 
sözler aýdylmagy üçin batyrgaýlyk bilen agzymy açmagym üçin! 
zynjyrly ilçi bolan 20 Hoş Habaryň syry ; onda gürlemeli bolşum 
ýaly batyrgaý gürläp bilerin. (Efesliler 6: 14-20) 

Ilçi näme? Merriam-Webster -iň aşakdaky kesgitlemesi bar: 

1 : resmi wekil; esasanam : daşary ýurt hökümetine akkreditlenen 
ýa-da öz hökümetiniň hemişelik wekili ýa-da ýörite we köplenç 
wagtlaýyn diplomatik wezipä bellenen iň ýokary derejeli 
diplomatik wekil 

2 a : ygtyýarly wekil ýa-da habarçy 
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Eger hakyky mesihi bolsaňyz, Mesih üçin resmi wekil bolarsyňyz! Resul 
Petrusyň ýazanlaryna üns beriň: 

9 youöne sizi garaňkylykdan Öz ajaýyp nuryna çagyran Allanyň 
öwgüsini wagyz etmek üçin saýlanan nesil, şa ruhanysy, 
mukaddes halk, Onuň aýratyn halky; 10 bir wagtlar halk däldi, ýöne 
indi rehimdarlyk etmedik, ýöne indi rehimdarlyk eden Hudaýyň 
halky. (1 Petrus 2: 9-10) 

Hristianlar hökmünde mukaddes halkyň bir bölegi bolmalydyrys. 

Haýsy halk mukaddes? 

Elbetde, bu dünýäniň patyşalyklarynyň hiç biri-de ýok, ýöne ahyrsoňy olar 
Mesihiň Patyşalygynyň bir bölegi bolarlar (Ylham 11:15). Hudaýyň halky, 
Patyşalygy mukaddesdir. 

Ilçiler hökmünde adatça bu dünýä halklarynyň göni syýasaty bilen 
meşgullanmarys. Emma biz indi Taňrynyň ýaşaýyş durmuşyny 
ýaşamalydyrys ( www.ccog.org sahypasyndaky mugt kitaba serediň : 
Hristianlar: Hudaýyň Patyşalygynyň ilçileri, hristian hökmünde ýaşamak 
baradaky Injil görkezmeleri ). Şeýle etmek bilen, Onuň Patyşalygynda 
patyşalar we ruhanylar bolup, ýer ýüzünde Mesih bilen hökümdarlyk edip 
bilmek üçin Taňrynyň ýollarynyň näme üçin iň gowudygyny has gowy 
öwrenýäris: 

5 Bizi söýýän we Öz ganynda günälerimizden ýuwýan, 6 -a bizi 
şöhrat we hökümdarlyk edip, Öz Hudaýyna we Atasyna patyşa we 
ruhany etdi. Omyn. (Ylham 1: 5-6) 

10 Bizi Hudaýymyz üçin patyşa we ruhany etdiler. Biz ýer ýüzünde 
höküm süreris. (Ylham 5:10) 

Geljekdäki bir tarapy, ölýänlere Taňrynyň ýollaryndan ýöremegi 
öwretmek bolar: 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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19 Çünki adamlar Iýerusalimdäki Sionda mesgen tutarlar. Indi 
aglamarsyň. Aglaýan sesiňde saňa gaty rehim eder; Muny 
eşideninde size jogap berer. 20 Reb size kynçylyk çöregini we jebir 
suwuny berse - de, mugallymlaryňyz indi bir burça göçürilmez, 
ýöne gözleriňiz mugallymlaryňyzy görer. 21 Gulagyňyz yzyňyzda: 
“Ine, şeýdip ýöräň” diýen bir söz eşidiler, haçan-da sag eliňize ýa -
da çepe öwrüleniňizde. (Işaýa 30: 19-21) 

Müňýyllyk Patyşalyk üçin welilik bolsa-da, bu döwürde hristianlar 
öwretmäge taýyn bolmaly: 

12 ... bu wagta çenli mugallym bolmalysyňyz (Hebrewsewreýler 
5:12) 

15 Emma ýüregiňizde Reb Hudaýy mukaddes ediň we ýumşaklyk 
we gorky bilen içiňizdäki umydyň sebäbini soraýan her bir adama 
jogap bermäge hemişe taýyn boluň ( 1 Petrus 3:15). 

Injil, has wepaly mesihileriň köpüsiniň Beýik muşakgat başlamazdan ozal 
köplere öwüt berjekdigini görkezýär: 

33 Düşünýänler köplere öwüt berer (Danyýel 11:33) 

Şeýlelik bilen, öwrenmek, merhemetde we bilimde ösmek (2 Petrus 3:18), 
indi etmeli zatlarymyz. Hudaýyň Patyşalygyndaky roluňyzyň bir bölegi 
öwredip bilmekdir. Has wepaly, Filadelfiýa (Ylham 3: 7-13) hristianlar üçin 
bu müňýyllyk patyşalygyň başlamazyndan ozal möhüm Hoş Habaryň 
şaýadyny goldamagy hem öz içine alar (Matta 24:14 bilen deňeşdiriň). 

Taňrynyň Patyşalygy gurlandan soň, Hudaýyň halky zeper ýeten planetany 
dikeltmek üçin ulanylar: 

12 Araňyzdakylar köne galyndylary gurarlar ;  
Köp nesilleriň düýbüni tutarsyňyz; Düzgünleri abatlaýjy, köçeleri 
dikeldiji ýaşaýyş jaýyna alyp bararsyňyz . (Işaýa 58:12) 
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Şeýlelik bilen, bu döwürde Taňrynyň ýolunda ýaşan Hudaýyň adamlary, 
dikeldiş döwründe şäherlerde (we başga ýerlerde) ýaşamagy 
aňsatlaşdyrar. Dünýä hakykatdanam has gowy ýer bolar. Biz häzir Mesihiň 
ilçileri bolmaly, şonuň üçinem Onuň Patyşalygynda hyzmat edip bileris. 

Hakyky Hoş Habar üýtgeýär 

Isa: “ Meniň sözümde dursaň, hakykatdanam meniň şägirtlerim bolarsyň. 
32 Hakykaty bilersiňiz, hakykat sizi azat eder »(Johnahýa 8: 31-32). 
Taňrynyň Patyşalygynyň Hoş Habary baradaky hakykaty bilmek bizi bu 
dünýäniň ýalan umytlaryna düşmekden azat edýär. Işleýän meýilnamany - 
Taňrynyň meýilnamasyny batyrgaýlyk bilen goldap bileris! Şeýtan bütin 
dünýäni aldady (Ylham 12: 9) we Hudaýyň Patyşalygy hakyky çözgütdir. 
Hakykaty goldamaly we wagyz etmeli (Johnahýa 18:37 bilen deňeşdiriň). 

Hoş Habar şahsy halas bolmak hakda däl. Hudaýyň Patyşalygy baradaky 
hoş habar bu döwürde birini üýtgetmeli: 

2 Bu dünýä bilen deňeşdirmäň, Hudaýyň şol gowy we kabul 
ederlikli we kämil erkiniň nämedigini subut etmek üçin pikiriňiziň 
täzelenmegi bilen üýtgediň. (Rimliler 12: 2) 

Hakyky mesihiler Hudaýa we başgalara hyzmat etmek üçin üýtgediler: 

22 Hyzmatkärler, hojaýynlaryňyza hemme zady ýerine ýetiriň, 
göwnüňize ýaraýan ýaly däl-de, çyn ýürekden, Hudaýdan gorkuň. 
23 Näme etseňizem, adamlara däl-de, Rebbe çyn ýürekden ediň, 24 

mirasyň sylagyny Rebden aljakdygyňyzy biliň. çünki siz Reb 
Mesihe gulluk edýärsiňiz. (Koloseliler 3: 22-24) 

28 Şonuň üçin sarsdyryp bolmaýan bir patyşalygy alýandygymyz 
üçin, geliň merhemet edeliň, bu hormat bilen Hudaýa hormat we 
takwa gorky bilen kabul edip bileris. (Hebrewsewreýler 12:28) 

Hakyky mesihiler dünýäden başgaça ýaşaýarlar. Dogry we ýalňyş zatlar 
üçin Taňrynyň ülňülerini dünýä derejesinden has ýokary kabul edýäris. 
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Dogry adamlar iman bilen ýaşaýarlar (Hebrewsewreýler 10:38), sebäbi bu 
döwürde Taňrynyň ýoluny ýaşamak üçin iman gerek. Hristianlar ýaşaýan 
dünýäsinden düýpgöter tapawutly hasaplandylar we durmuş şertlerine 
Täze amenthtde “Wayol” diýilýärdi (Resullaryň Işleri 9: 2; 19: 9; 24:14 , 22 
). Dünýä, "Kabylyň ýoly" diýilýän ýerde, Şeýtanyň täsiri astynda egoistlik 
bilen ýaşaýar (udeahuda 11). 

Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habary dogrulygyň, şatlygyň we rahatlygyň 
habarydyr (Rimliler 14:17). Dogry düşünilen pygamberlik sözi teselli 
berýär (1 Korintoslylar 14: 3; 1 Selanikliler 4:18 bilen deňeşdiriň), 
esasanam dünýäniň çökmegine syn edişimizde (Luka 21: 8-36 bilen 
deňeşdiriň). Hakyky hristian durmuş ýoly ruhy bollyga we fiziki 
bereketlere eltýär (Markus 10: 29-30). Bu, ýaşaýanlaryň dünýäniň 
Hudaýyň Patyşalygyna mätäçdigine düşünmeginiň bir bölegidir. 
Hristianlar Hudaýyň Patyşalygynyň ilçileri. 

Hristianlar fiziki dünýäde ýaşasak-da, umydymyzy fiziki däl-de, ruhy 
taýdan goýýarlar (Rimliler 8: 5-8). Bizde “Hoş Habara umyt bar” 
(Koloseliler 1:23). Bu irki mesihileriň häzirki wagtda Isany aýdýanlaryň 
köpüsiniň hakykatdanam düşünmeýändiklerine düşünen zatlary. 
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6. Grek-rim buthanalary Patyşalygyň möhümdigini 
öwredýärler, ýöne… 

Grek-rim buthanalary Hudaýyň Patyşalygynyň taraplaryny 
öwredýändiklerine ynanýarlar, ýöne hakykatdanam nämedigine 
düşünmekde kynçylyk çekýärler. Mysal üçin, Katolik Ensiklopediýasy bu 
patyşalyk hakda öwredýär: 

Mesihiň… Bu Patyşalygyň döremegini öwretmegiň her bir 
basgançagynda, dürli taraplary, takyk manysy, oňa ýetmegiň ýoly, 
çykyşlarynyň esasyny düzýär, şonuň üçinem onuň çykyşy “Hoş 
Habar” diýilýär. Patyşalygy ”... ýygnak hakda God Hudaýyň 
Patyşalygy“ hakda gürläp başladylar; cf. Polkownik, I, 13; 1 
Selanikliler, ii, 12; Apok., I, 6, 9; v, 10 we ş.m. ... bu ybadathanany 
şol Ylahy gurama hökmünde aňladýar ... (Papa H. Hudaýyň 
Patyşalygy. Katolik Ensiklopediýasy, VIII tom. 1910). 

Aboveokardakylar “Kolos., I, 13; 1 Selanikliler, ii, 12; Apok., I, 6, 9; 10-njy 
aýat ”diýip göz aýlasaňyz, bu aýatlaryň hiç biriniň- de ýygnagyň Hudaýyň 
Patyşalygydygy hakda hiç zat aýtmajakdygyna göz ýetirersiňiz. Olar 
ynanýanlara Hudaýyň Patyşalygynyň bir bölegi boljakdygyny ýa-da Isanyň 
Patyşalygydygyny öwredýärler. Injil köpleriň Hoş Habary üýtgetjekdigini 
ýa-da başga birine, ýalana öwrüljekdigini duýdurýar (Galatýalylar 1: 3-9). 
Gynansagam, dürli adamlar muny etdi. 

Isa öwretdi: “Men ýol, hakykat we ýaşaýyş. Menden başga hiç kim Atanyň 
ýanyna baryp bilmez ”(Johnahýa 14: 6). Petrus : " Beýlekilerde halas 
bolma ýok, çünki asmanyň astynda halas edilmeli adamlaryň arasynda 
başga at ýok" (Resullaryň Işleri 4:12). Petrus ýewreýlere toba etmek we 
Isanyň halas bolmagyny kabul etmek üçin imanyň bolmalydygyny aýtdy 
(Resullaryň Işleri 2:38). 

Munuň tersine, Rim papasy Fransis ateistleriň, Isasyz, gowy işler bilen 
halas bolup biljekdigini öwretdi! Şeýle hem, ýewreýleriň Isany kabul 
etmezden halas bolup biljekdigini öwredýär! Mundan başga-da, ol we 
käbir grek-rimliler “Merýemiň” Injil däl görnüşi Hoş Habaryň açary, 
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ekumeniki we dinler arasyndaky jebisligiň açarydyr öýdýärler. 
Gynansagam, olar we beýlekiler Isanyň ähmiýetine we Hudaýyň 
Patyşalygynyň hakyky Hoş Habaryna düşünmeýärler. Köpüsi ýalan Hoş 
Habary wagyz edýär. 

Köpüsi göz bilen gezmek we dünýäde iman etmek isleýär. Täze amentht 
mesihileriň ýokarda seretmelidigini öwredýär: 

2 Pikiriňizi ýerdäki zatlara däl-de, ýokardaky zatlara gönükdiriň. 
(Koloseliler 3: 2) 

7 Çünki görmek bilen däl-de, iman bilen gezýäris. (2 Korintoslylar 
5: 7) 

Şeýle-de bolsa, Rim papasy Pýus XI esasan ybadathanasynyň gözüniň 
alnynda ýöremegi öwretdi: 

... katolik buthanasy ... ýerdäki Mesihiň şalygydyr. ( Piýusyň 
ensiklopediýasy Kwas Primas ). 

KatolikBible101 web sahypasy: " Hudaýyň Patyşalygy miladydan öňki 33-
nji ýylda Isa Mesih tarapyndan Piteriň ... Katolik buthanasynyň 
ýolbaşçylygyndaky Buthana görnüşinde guruldy" diýilýär . Şeýle-de bolsa, 
müňýyllyklaryň Patyşalygy bu ýerde ýa-da Rim ybadathanasy däl, eýsem 
ýer ýüzünde bolar. Hakyky Taňry ýygnagynda “patyşalygyň açarlary” bar 
bolsa-da (Matta 16:19), buthana diýilýänler “bilimiň açaryny aldylar” 
(Luka 11:52). 

Rim kilisesi ýakyn wagtlarda ýer ýüzündäki Hudaýyň Patyşalygyna garşy 
şeýle bir güýçli öwredýär welin, bu katolik buthanasynyň resmi katekizmi 
sanawynda görkezilen ýeke-täk ant antihrist taglymaty “ : 

676 Mesihiň aldawy, taryhda her gezek esatologiki höküm arkaly 
taryhdan daşarda amala aşyrylyp bilinjek messian umydy öňe 
sürülende dünýäde döräp başlaýar. Ybadathana müňýyllyklaryň 
ady bilen patyşalygyň galplaşdyrylmagynyň hatda üýtgedilen 
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görnüşlerini hem ret etdi ... (Katolik buthanasynyň katekizmi. 
Imprimatur Potest + Jozef Kardinal Ratzinger. Doubleday, NY 
1995, s. 194) 

Gynansagam, muňa razy bolanlar ahyrynda Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş 
Habaryny wagyz etmekde uly kynçylyk çekerler. Käbirleri alar 

yglan edýänlere garşy aýylganç ädimler (Danyýel 7:25; 11: 30-36). Emma, 
Isany Reb diýip atlandyrýanlaryň hemmesi Patyşalykda bolmazmy? .Ok, 
bolmaz. Isanyň aýdanlaryna üns beriň: 

21 “ Maňa :“ Lorda Reb, Reb ”diýýänleriň hemmesi Gögüň 
Patyşalygyna girip bilmez, Gökdäki Atamyň islegini ýerine ýetirer. 
22 Şol gün köpler maňa : Lord Lorda Reb, Reb, Seniň adyňdan 
pygamberlik etmedik, seniň adyňdan jynlary kowmadyk we Seniň 
adyňda köp gudratlar bermedikmi? “Diýerler. 23 Soň bolsa olara: 
'Men sizi hiç haçan tanamokdym; Bikanunlyk edýänler, Menden 
git! ' (Matta 7: 21-23) 

Resul Pawlus öz döwründe law bikanunlygyň syrynyň “eýýäm 
işleýändigini” belläpdir (2 Selanikliler 2: 7). Bu bikanunçylyk, ahyrky 
döwürde Injiliň “Gizlin, Beýik Wawilon” diýlip atlandyrylýan bir zady bilen 
baglanyşyklydyr (Ylham 17: 3-5). 

"Bikanunlygyň syry", Taňrynyň on tabşyryk kanunyny we ş.m. berjaý 
etmegiň zerurlygynyň ýokdugyna ynanýan hristianlar bilen 
baglanyşyklydyr we / ýa-da munuň üçin kabul ederlikli kadadan çykmalar 
bar we / ýa-da Taňrynyň bozulmagy üçin toba etmegiň kabul ederlikli 
görnüşleri bar. kanun, şonuň üçin özleriniň Taňrynyň kanunlarynyň bir 
görnüşi bar öýdýänlerinde, Isa ýa-da resullarynyň kanuny diýip ykrar etjek 
hristiançylyk görnüşini saklamaýarlar. 

Grek-rimliler Taňrynyň buýruklaryny bozan, ýöne däp-dessurlarynyň 
muny kabul edendigini öňe sürýän fariseýlere meňzeýär - Isa bu 
çemeleşmäni ýazgardy (Matta 15: 3-9)! Şeýle hem Işaýa özlerini Taňrynyň 
bardygyny aýdýan adamlaryň Onuň kanunlaryna garşy çykjakdygyny 
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duýdurdy (Işaýa 30: 9). Bu bikanun gozgalaň, gynansak-da, şu güne çenli 
görýän zadymyz. 

Beýleki bir "syr", Rim kilisesiniň militaristik ekumeniki we dinler 
arasyndaky meýilnamalaryň parahatçylyga we ýerdäki Hudaýyň 
Patyşalygynyň bibliýa däl görnüşine alyp barjakdygyna ynanýana 
meňzeýär. Mukaddes .azgy, birnäçe ýyllap üstünlik gazanjakdygyny 
öwredýän ekumeniki jebislige duýduryş berýär (bellik: Katolikleriň 
tassyklan Täze Iýerusalim Injili görkezilýär): 

4 Haýwana ygtyýarlyk berendigi üçin aagondarhanyň öňünde 
seatedde etdiler. we haýwanyň öňünde dyza çöküp: 'Haýwan 
bilen kim deňeşdirip biler? Oňa garşy kim söweşip biler? ' 5 

Haýwana öwünmek we dil ýetirmek we kyrk iki aýlap işjeň bolmak 
üçin rugsat berildi. 6 we Hudaýa, adyna, asman çadyryna we ol 
ýerde gaçybatalga berenleriň hemmesine dil ýetirdi. 7 

Mukaddeslere garşy söweşmäge we olary basyp almaga rugsat 
berildi we her jyns, halk, dil we millet üstünden güýç berildi; 8 we 
dünýäniň ähli adamlary oňa ybadat ederler, ýagny gurbanlyk 
Guzynyň durmuş kitabynda dünýä döräli bäri ady ýazylmadyk her 
bir adam. 9 Eşidip bilýänler diňlesin: 10 Tivityesirlik üçin; gylyçdan 
ölüme ölýänler. Şonuň üçin mukaddesleriň erjelligi we imany 
bolmalydyr. (Ylham 13: 4-10, NJB) 

Injil Wawilonyň jebisligine ahyrzaman barada duýduryş berýär: 

1 sevenedi tabakly ýedi perişdäniň biri meniň bilen gürleşmek üçin 
geldi we şeýle diýdi: here Geliň, men size köp suwuň kenarynda 
oturan beýik jelepçiniň jezasyny görkezerin, 2 ýer ýüzüniň ähli 
patyşalary bilen. jelepçilik etdiler we zyna eden şeraby bilen 
dünýäniň ähli ilatyny serhoş etdi. ' 3 Ol meni ruh bilen çöle alyp 
gitdi, şol ýerde ýedi kellesi we on şahly gyrmyzy haýwanyň 
üstünde gezip ýören bir aýalyň bardygyny gördüm. 4 Aýal gyrmyzy 
we gyrmyzy geýnip, altyn, şaý-sepler we merjenler bilen 
ýalpyldawukdy we jelepçiliginiň ýigrenji hapalary bilen doldurylan 
altyn çakyr tutdy ; 5 maňlaýyna “Beýik Wawilon, ähli jelepleriň 
we ýer ýüzündäki ähli hapa işleriň enesi” diýen bir at ýazylypdy . 
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6 Men onuň serhoş, mukaddesleriň ganyndan we Isanyň 
şehitleriniň ganyndan serhoş bolandygyny gördüm. Ony 
görenimde, men gaty syrly boldum. (Ylham 17: 1-6, NJB) 

9 'Bu paýhaslylygy talap edýär. Sevenedi kelle aýalyň oturan ýedi 
depesidir. . . 18 Gören aýalyňyz , ýer ýüzündäki ähli hökümdarlara 
ygtyýar berýän beýik şäherdir . ' (Ylham 17: 9 , 18 , NJB) 

1 Şondan soň gökden başga bir perişdäniň özüne uly ygtyýarlyk 
bilen inendigini gördüm. şöhraty bilen ýer şöhle saçdy. 2 Sesiniň 
ýokarsynda gygyrdy: 'Wawilon ýykyldy, Beýik Wawilon ýykyldy 
we şeýtanlaryň mekanyna öwrüldi we her bir erbet ruh we hapa, 
ýigrenji guş üçin mesgen tutdy. 3 Jelepçiligiň şerabyndan ähli 
halklar içdiler. ýer ýüzündäki her bir patyşa özi bilen jelepçilik etdi 
we her bir söwdagär biwepalyk edip baýlaşdy. ' 4 Gökden başga 
bir ses çykdy. Eşidişime görä, ' Halkym, ondan daşlaşyň, 
jenaýatlaryna gatnaşmaň we başdan geçirýän kynçylyklaryňyz 
bolmaz . 5 Günäleri asmana ýetdi we Hudaýyň eden jenaýatlary 
ýadyna düşdi: oňa başgalara edişi ýaly serediň. 6 Oňa talap edilýän 
mukdardan iki esse tölenmeli. Öz garyndysyndan iki esse güýçli 
käse içmeli. 7 Düwürtikleriniň we jyns agzalarynyň her biri 
gynamalara ýa-da azaplara laýyk bolmaly. Ol şa aýal hökmünde 
tagta çykdy; Men dul däl we ýogalmagy hiç haçanam bilmerin. 8 

Munuň üçin bir günde oňa betbagtçylyklar girer: kesel, ýas we 
açlyk. Ol oda ýakylar. Ony ýazgarýan Reb Hudaý gudratlydyr. ' 9 

'Jelepçilik eden we onuň bilen jyns gatnaşyklaryny guran ýer 
şalary tarapyndan onuň üçin ýas we aglamak bolar. Tüsse 
ýanýarka görýärler, (Ylham 18: 1-9, NJB) 

Isa gaýdyp gelýänçä dogry agzybirligiň bolmajakdygyny görkezýär : 

10 Serediň! Serediň! Demirgazyk toprakdan gaçyň - Reb yglan 
edýär, sebäbi men sizi asmanyň dört şemalyna dargatdym - diýip, 
Reb aýdýar. 11 Serediň! Indi Wawilonyň gyzy bilen ýaşaýan Sion, 
gaçyň ! 

12 Çünki Reb şöhrat berleninden bäri muny Reb Sabaoth aýdýar 
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men seni talaň eden halklar hakda: 'Kim saňa degse, gözümiň 
almasyna degýär. 13 Indi serediň, ellerimi olaryň üstüne ataryn, gul 
edenler talanarlar. ' Şonda siz Reb Sabaotyň meni iberendigini 
bilersiňiz! 14 Sionyň gyzy, aýdym aýdyň, begeniň, häzir men siziň 
araňyzda ýaşamaga gelýärin - muny Reb aýdýar! 15 Şol gün köp 
milletler Rebbe öwrüler. Hawa, olar onuň halky bolarlar we 
araňyzda ýaşarlar. Şonda siz Reb Sabaotyň meni size iberendigini 
bilersiňiz! 16 Reb Mukaddes toprakdaky paýy Judahahudany eýelär 
we Iýerusalimi ýene saýlar. (Zakarýa 2: 10-16, NJB; KJV / NKJV 
wersiýalarynda bellikler Zakarýa 2: 6-12) 

Birleşen Milletler Guramasynyň, Watikanyň, köp sanly protestantyň we 
gündogar prawoslaw liderleriniň öňe sürýän ekumeniki we dinler 
arasyndaky hereketler Injil tarapyndan aç-açan ýazgarylýar we 
höweslendirilmeli däldir. Isa “köpleri aldajak” Özüne eýerýändiklerini 
aýdýanlara duýduryş berdi (Matta 24: 4-5) . Ekumenizmiň köpüsi Ylham 6: 
1-2 (ak Isa atly däl) we Ylham 17-iň jelepçiligi bilen baglanyşyklydyr. 

Isa gaýdyp gelýänçä bolmajakdygyny öwretdi : 

13 hemmämiz Taňrynyň Ogluna imanda we bilimde agzybirlige 
ýetýänçäk we Mesihiň dolulygyna doly kämillik adamy emele 
getirýänçäk . (Efesliler 4:13, NJB) 

Bu agzybirligiň Isanyň gaýdyp gelmezinden ozal gelýändigine ynanýanlar 
ýalňyşýarlar. Aslynda, Isa gaýdyp gelende, Oňa garşy çykjak halklaryň 
agzybirligini ýok etmeli bolar: 

11:15 Soňra ýedinji perişde surnaý çaldy we asmanda gygyrýan 
sesler eşidildi: 'Dünýä Patyşalygy Rebbimiziň we Mesihiň 
Patyşalygyna öwrüldi we ol baky höküm sürer'. 16 Hudaýyň 
huzurynda tagtda oturan ýigrimi dört ýaşuly, seatedde edip, 
maňlaýlary bilen ýere degip, Hudaýa ybadat edip , 17 söz bilen 
şeýle diýýär: 'Gudratygüýçli Taňry Taňry, bar bolan, şükür edýäris! 
beýik güýjüňi kabul edip, şalygyňy başla. 18 Milletler gozgalaň 
turuzdylar, indi jeza bermegiň, ölüleriň höküm edilmeginiň wagty 
geldi, gullaryňyza pygamberler, mukaddesler we adyňyzdan 
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gorkýanlar üçin kiçijik we uly adamlar sylaglanar. . Eartheri 
weýran edýänleri ýok etmegiň wagty geldi. ' (Ylham 11: 15-18, 
NJB) 

19: 6 Okeanyň sesi ýa-da güýçli ýyldyrym ýaly uly mähelläniň sesi 
ýaly bolup, 'Alleluýa! Gudratygüýçli Hudaýymyz Rebbiň 
hökümdarlygy başlandy; . . . 19 Soňra haýwany, ýer ýüzüniň ähli 
patyşalary we goşunlary bilen çapyksuwar we onuň goşuny bilen 
söweşmek üçin ýygnandyklaryny gördüm. 20 theöne haýwan 
haýwanyň adyndan gudratlar görkezen ýalan pygamber bilen 
bilelikde ýesir alyndy, haýwanyň nyşany bilen markany kabul 
edenleri we heýkeline çokunýanlary aldady. Bu ikisi ýanýan 
kükürdiň otly kölüne diri atyldy . 21 Galanlaryň hemmesiniň 
agzyndan çykan çapyksuwaryň gylyjy bilen öldürildi we ähli guşlar 
etleri bilen ýapyşdylar. . . 20: 4 Soňra tagtlary gördüm, olar 
oturdylar we olara höküm çykarmak hukugy berildi. Isa üçin 
şaýatlyk edenligi we Taňrynyň sözüni wagyz edendigi üçin kellesi 
kesilenleriň, haýwana ýa-da heýkele çokunmakdan ýüz 
öwürýänleriň we maňlaýlarynda ýa-da ellerindäki nyşany kabul 
etmeýänleriň ruhlaryny gördüm; direldiler we Mesih bilen müň 
ýyl hökümdarlyk etdiler. (Ylham 19: 6 , 19 -21; 20: 4, NJB) 

Isanyň özüne garşy birleşen dünýä goşunlaryny ýok etmelidigine üns 
beriň. Şonda Ol we mukaddesler höküm sürer. Şol wagt imanyň dogry 
birligi bolar. Gynansagam, köpler resul Pawlusyň duýduryşy ýaly gowy 
görünýän, ýöne diňlemeýän ýalan ministrleri diňlärler (2 Korintoslylar 11: 
14-15). Injile we Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryna has köp düşünýän 
bolsa, Isa garşy söweşerdi.  
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7.  Näme üçin Hudaýyň Patyşalygy? 

Adamlar özümizi gaty akylly hasaplamagy halasa-da, düşünişimiziň çäkleri 
bar, emma Taňrynyň “düşünişi çäksizdir” (Zebur 147: 5). 

Şonuň üçin bu planetany düzeltmek üçin Taňrynyň gatyşmagy zerur. 

Köpler Hudaýa ynanýan bolsalar - da, adamlaryň aglaba köplügi 
hakykatdanam Onuň görkezişi ýaly ýaşamak islemeýärler. Aşakdakylara 
üns beriň: 

8 Eý, adam, saňa gowy zady görkezdi. Reb senden näme talap 
edýär Butöne adalatly hereket etmek, rehimdarlygy söýmek we 
Hudaýyň bilen kiçigöwünlilik bilen gezmek? (Mika 6: 8) 

bilen kiçigöwünlilik bilen gezmek adamzadyň hakykatdanam islän zady 
däl. Adam ata we How Enäniň döwründen (Gelip çykyş 3: 1-6) adamlar, 
buýruklaryna garamazdan, özlerine we ileri tutulýan ugurlaryna bil 
baglamagy saýlap aldylar (Çykyş 20: 3-17). 

Süleýmanyň pähimleri kitaby öwredýär: 

5 Bütin ýüregiň bilen Rebbe bil bagla we öz düşünjäňe daýanma; 6 

wayshli ýollaryňyzda Ony tanadyň we Ol ýollaryňyzy ugrukdyrar. 7 

Öz gözüň bilen akylly bolma; Rebden gorkuň we ýamanlykdan 
daşlaşyň. (Süleýmanyň pähimleri 3: 5-7) 

Şeýle-de bolsa, adamlaryň köpüsi Hudaýa çyn ýürekden ynanmazlar ýa-da 
Onuň ädimlerini görkezmegine garaşmazlar. Köpler Hudaýyň islänini 
etjekdiklerini aýdýarlar, ýöne etmeýärler. Adamzat Şeýtan tarapyndan 
aldanýar (Ylham 12: 9) we dünýäniň höwesleri we life durmuşyň buýsanjy 
“üçin ýykyldy (1 Johnahýa 2:16). 

Şonuň üçin köpler özleriniň dini däp-dessurlaryny we dünýewi 
hökümetleri oýlap tapdylar, sebäbi özlerini iň gowy bilýändiklerini pikir 
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edýärler. Şeýle-de bolsa, olar (Jeremiahermeýa 10:23 bilen deňeşdiriň) ýa-
da hakykatdanam toba etmezler. 

Şonuň üçin adamzat Hudaýyň Patyşalygyna mätäçdir (Matta 24: 21-22 
bilen deňeşdiriň). 

Beatitudes hakda pikir ediň 

iň gowy bilýän sözleriniň biri, Zeýtun dagynda wagzynda beren sözleri 
boldy . 

Onuň aýdanlarynyň käbirine üns beriň: 

3 “Ruhy garyplar bagtlydyr, çünki Gögüň Patyşalygy olaryňkydyr. 4 

matas tutýanlar bagtlydyr, çünki olar teselli taparlar. 5 Ekumşak 
adamlar bagtly, çünki olar ýeri miras alarlar. 6 Dogrulyga açlyk we 
teşne bolanlar bagtlydyr, çünki olar doýarlar. 7 Rehimdarlar bagtlydyr, 
çünki rehimdarlyk ederler . 8 heartürekdäki päkler bagtlydyr, çünki 
olar Hudaýy görerler. 9 Parahatçylyk döredijiler bagtly, çünki olara Hudaýyň 
ogullary diýler. 10 Dogrulyk üçin yzarlananlar bagtlydyr, çünki 
Gögüň Patyşalygy olaryňkydyr. (Matta 5: 3-10) 

Bu mübärek wadalaryň ýerine ýetiriljek ýerinde Hudaýyň Patyşalygynda 
(Markus 4: 30-31 bilen deňeşdiriň) köplenç Jennet Patyşalygy diýlip 
atlandyrylýar (Matta 13:31 bilen deňeşdiriň). Hudaýyň Patyşalygynda 
mylaýymlar üçin ýer we arassa adamlar Hudaýy görmek üçin wada berler. 
Hudaýyň Patyşalygyndaky bereketler baradaky hoş habara sabyrsyzlyk 
bilen garaşyň! 

Taňrynyň ýollary dogry 

Hakykat, Hudaý söýgidir (1 Johnahýa 4: 8 , 16 ) we Hudaý egoist däl. 
Taňrynyň kanunlary Hudaýa we goňşymyza bolan söýgini görkezýär 
(Markus 12: 29-31; Jamesakup 2: 8-11). Dünýäniň ýollary egoist we ölüm 
bilen gutarýar (Rimliler 8: 6). 
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Injilde hakyky mesihileriň buýruklary berjaý edýändigine üns beriň: 

1 Isanyň Mesihdigine ynanýanlaryň hemmesi Hudaýdan dogulýar 
we doglanlary söýýänleriň hemmesi Ondan doglanlary söýýär. 2 

Munuň bilen, Hudaýy söýenimizde we Onuň buýruklaryny ýerine 
ýetirenimizde, Hudaýyň çagalaryny söýýändigimizi bilýäris. 3 Çünki 
Hudaýyň buýruklaryny ýerine ýetirmegimiz üçin bu söýgi. Onuň 
tabşyryklary 

agyr däl . (1 Johnahýa 5: 1-3) 

Taňrynyň “buýruklarynyň hemmesi dogrulykdyr” (Zebur 119: 172). Onuň 
ýollary arassa (1 Titus 1:15). Gynansagam, köpler “bikanunçylygyň” dürli 
görnüşlerini kabul etdiler we Isanyň kanuny ýa-da pygamberleri ýok 
etmek üçin däl-de, eýsem hakyky manysyny düşündirmek we köplerden 
has giňeltmek arkaly Isanyň gelendigine düşünmeýärler (Matta 5:17). pikir 
(mysal üçin Matta 5: 21-28). Isa "kim muny etse we öwredse, oňa Gögüň 
Patyşalygynda beýik diýler" diýip öwretdi (Matta 5:19) ('Hudaýyň 
Patyşalygy' we 'Gögüň Patyşalygy' adalgalary çalşylýar). 

Injil işsiz imanyň ölendigini öwredýär (Jamesakup 2:17). Köpler Isanyň 
yzyna eýerýändiklerini aýdýarlar, ýöne Onuň taglymatlaryna 
hakykatdanam ynanmaýarlar (Matta 7: 21-23) we Ony görelde almaýarlar 
(1 Korintoslylar 11: 1 bilen deňeşdiriň). “Günä kanunyň bozulmagydyr” (1 
Johnahýa 3: 4), hemmeler günä etdiler (Rimliler 3:23). Şeýle-de bolsa, 
Injilde rehimdarlygyň hökümden üstün çykjakdygyny görkezýär 
(Jamesakup 2:13), Hudaýyň hakykatdanam hemmeler üçin meýilnamasy 
bar (Luka 3: 6 bilen deňeşdiriň). 

Adamyň çözgütleri, Taňrynyň ýollaryndan başga, işlemez. Müňýyllyk 
Patyşalykda Isa “demir hasasy” bilen dolandyrar (Ylham 19:15) we 
adamlar Taňrynyň ýolunda ýaşanlarynda ýagşylyk höküm sürer. 
Dünýädäki ähli meseleler bar, sebäbi bu dünýäniň jemgyýetleri Hudaýa 
we Onuň kanunlaryna boýun bolmakdan ýüz öwürýärler . Taryh, 
adamzadyň jemgyýetiň meselelerini çözmäge ukyply däldigini görkezýär: 
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6 Çünki kelläme gelmek ölümdir, ruhy taýdan pikir etmek durmuş 
we rahatlykdyr. 7 Sebäbi beden aňy Hudaýa duşmançylykdyr; 
çünki bu Hudaýyň kanunlaryna tabyn däldir we hakykatdanam 
bolup bilmez. 8 Şeýlelik bilen, tenindäki adamlar Hudaýy razy edip 
bilmezler. (Rimliler 8: 6-8) 

Hristianlar ruhy taýdan ünsi jemlemelidirler we şahsy ejizligimize 
garamazdan, bu döwürde muny etmek üçin Taňrynyň Ruhy berilýär 
(Rimliler 8: 9): 

26 Çünki doganlar, teniňize görä akylly däl, güýçli ýa-da asylly köp 
adam çagyrylmaýar. 27 Godöne Hudaý akyldarlary utandyrmak 
üçin dünýäniň akmak zatlaryny saýlady, Hudaý güýçli zatlary 
utandyrmak üçin dünýäniň ejiz zatlaryny saýlady. 28 we dünýäniň 
esasy zatlary, Hudaýyň ýigrenýän zatlary, ýok zatlary ýok etmek 
üçin saýlady, 29 hiç bir adamyň huzurynda şöhratlanmazlygy üçin. 
30 Himöne Ondan siz bize Hudaýdan paýhas, dogrulyk, 
mukaddeslik we gutulyş üçin öwrülen Mesih Isada bolýarsyňyz, 31 

-de ýazylyşy ýaly: (1 Korintoslylar 1: 26-31) 

Hristianlar Taňrynyň meýilnamasynda şöhratlanmalydyrlar! Biz indi iman 
bilen ýöreýäris (2 Korintoslylar 5: 7), ýokarda seredýäris (Koloseliler 3: 2) 
imanda (Hebrewsewreýler 11: 6). Taňrynyň buýruklaryny ýerine 
ýetirenimiz üçin bereketli bolarys (Ylham 22:14). 

Näme üçin Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habary? 

Protestantlar Isany halas ediji hökmünde kabul edenlerinden soň, 
Hudaýyň Patyşalygyny gözländiklerini duýýarlar. Katolikler 
çokundyrylanlaryň, hatda bäbekler ýaly-da, öz ybadathanalaryna 
patyşalyk hökmünde girendiklerine ynanýarlar. Katolikler we Gündogar 
prawoslawlar sakramentler we ş.m. arkaly Hudaýyň Patyşalygyny 
gözleýärler diýip pikir edýärler. Hristianlar çokundyrylmaly bolsa-da, grek-
rim-protestantlar adamzadyň meselelerini çözmek üçin dünýä ýüz 
tutýarlar. Olarda ýer ýüzüne üns berilýär (Rimliler 8: 6-8 bilen deňeşdiriň). 
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Ilki bilen Hudaýyň Patyşalygyny gözlemek (Matta 6:33) mesihiler üçin 
ömürlik maksat bolmakdyr. Maksat, çözgüt üçin dünýäni gözlemek däl-de, 
eýsem Hudaýa we Onuň ýollaryna göz aýlamak. Hudaýyň Patyşalygy 
baradaky hoş habar durmuşymyzy üýtgedýär. 

Injil hristianlaryň Isa bilen höküm sürjekdigini aýdýar, ýöne munuň hakyky 
mesihileriň şäherleri dolandyrjakdygyny aňladýandygyna 
düşünýärsiňizmi? Isa öwretdi: 

12 “Belli bir asylly adam özüne patyşalyk almak we gaýdyp gelmek 
üçin uzak ýurda gitdi. 13 Şeýdip, on hyzmatkärini çagyryp, on mina 
gowşurdy we olara: «Gelýänçäm söwda ediň» diýdi. 14 hisöne 
raýatlary ony ýigrenýärdiler we yzyndan delegasiýa iberip: «Bu 
adamyň biziň üstümizden höküm sürmezligi mümkin» diýdiler. 

15 «Şeýdip, yzyna gaýdyp gelip, aldy 

Patyşalyk , soň bolsa pul beren bu hyzmatkärlerine, her bir 
adamyň söwda edip näçeräk gazanandygyny bilmek üçin özüne 
çagyrylmagyny buýurdy. 16 Soňra birinjisi geldi: 'Mugallym, 
minaňyz on mina gazandy'. 17 Isa oňa: «Gowy hyzmatkär! gaty az 
wepalydygyň üçin, on şäheriň üstünden höküm sür. ' 18 Ikinjisi 
bolsa: 'Mugallym, minaňyz bäş mina gazandy' diýdi. 19 Edil şonuň 
ýaly-da, oňa: «Bäş şäheriň üstünden geçersiň» diýdi. (Luka 19: 12-
19) 

Häzir bar bolan kiçijik zadyňyza wepaly boluň. Hristianlar hakyky 
şäherlerde, hakyky patyşalykda höküm sürmäge mümkinçilik alarlar. Isa 
şeýle hem: " Her kime işine görä bermek üçin sylagym meniň bilen " ( 
Ylham 22:12). Hudaýyň özüne hakykatdanam jogap berjekler üçin 
meýilnamasy (Eýup 14:15) we ýeri bar (Johnahýa 14: 2) (Johnahýa 6:44; 
Ylham 17:14). Hudaýyň Patyşalygy hakyky we siz onuň bir bölegi bolup 
bilersiňiz! 

Science ” theurnalynda “Köpçüligiň güýji” atly bir makala bardy, bu emeli 
intellektiň we köpçülikleýin gözlegiň adamzadyň ýüzbe-ýüz bolýan “erbet 



 

74 
 

meselelerini” çözüp biljekdigini görkezýär. Şeýle-de bolsa, makala 
erbetligiň nämedigine düşünip bilmedi. 

Hyzmatdaşlyk, Hudaýyň hakyky ýollaryndan ýöremekden başga-da, 21- nji 

asyrda, Beýik Silden soň bolşy ýaly, şowsuzlyga uçran Babel diňini gurmak 
üçin adamzat hyzmatdaşlyk edipdi (Gelip çykyş 11: 1-9). 

Dünýädäki meseleler, Eastakyn Gündogar ýaly ýerlerde (garaşylýan 
wagtlaýyn gazançlara garamazdan, mysal üçin Danyýel 9: 27a; 1 
Selanikliler 5: 3) adamlar adamlar tarapyndan çözülmez - bize Hudaýyň 
Patyşalygynyň parahatçylygy gerek (Rimliler 14: 17). 

Garaşsyz gazanylan üstünliklere garamazdan halkara terrorçylygy bilen 
baglanyşykly meseleler Birleşen Milletler Guramasynda aldananlar 
tarapyndan çözülmez (Ylham 12: 9 bilen deňeşdiriň) - bize Hudaýyň 
Patyşalygynyň şatlygy we rahatlygy gerek. 

Daşky gurşaw meselesi halkara hyzmatdaşlygy bilen çözülmez, sebäbi 
dünýä halklary ýeriň ýok edilmegine kömek eder (Ylham 11:18), ýöne olar 
Hudaýyň Patyşalygy tarapyndan çözüler. 

Jynsy ahlaksyzlyk, abort we adam bedeniniň böleklerini satmak meselesi 
ABŞ tarapyndan çözülmez (Ylham 18:13 bilen deňeşdiriň), ýöne Hudaýyň 
Patyşalygy. 

ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň we beýleki köp sanly döwletiň alyp barýan 
ägirt uly karzy halkara dellalçylygy arkaly çözülmez, ahyrsoňunda 
(Habakuk 2: 6-8-den soň) Hudaýyň Patyşalygy tarapyndan çözüler. 

Jahyllyk we bilimsizlik Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan çözülmez - 
bize Hudaýyň Patyşalygy gerek. Dini gapma-garşylyklar, Injiliň hakyky 
Isasyndan başga halas bolmaga razy bolan haýsydyr bir dinler arasyndaky 
hereket bilen çözülmez. Günä dünýädäki MESELE we munuň üçin Isanyň 
gurban bermegi we Hudaýyň Patyşalygyna gaýdyp gelmegi zerur. Häzirki 
zaman lukmançylyk ylmynyň adam saglygy üçin ähli jogaplary ýok - bize 
Hudaýyň Patyşalygy gerek. 
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Açlyk meselesi genetiki taýdan üýtgedilen organizmler tarapyndan 
çözülmez, ekin ýetmezçiligi sebäpli dünýäniň käbir ýerlerini açlyk 
howpuna salýar - bize Hudaýyň Patyşalygy gerek. 

Afrikanyň, Aziýanyň we beýleki ýerleriň köpüsindäki garyplyk ahyrky 
döwürden “Wawilondan” peýdalansa-da (Ylham 18: 1-19 bilen 
deňeşdiriň) garyplyk meselesini çözüp bilmez - bize Hudaýyň Patyşalygy 
gerek. Isadan başga-da adamzadyň bu “häzirki erbet döwürde” utopiýa 
getirip biljekdigi baradaky pikir ýalan Hoş Habardyr (Galatýalylar 1: 3-10). 

Taňrynyň Patyşalygynyň müňýyllyk tapgyry ýer ýüzünde guruljak gönümel 
şalykdyr. Taňrynyň söýgüli kanunlaryna we lider hökmünde söýýän 
Hudaýa esaslanar. Mukaddesler Mesih bilen müň ýyl höküm sürerler 
(Ylham 5:10; 20: 4-6). Bu patyşalyk hakykatdanam Hudaýyň ýygnagynda 
bolanlary öz içine alar, ýöne hiç bir ýazgyda Hudaýyň Patyşalygynyň 
hakykatdanam buthana (katolik ýa-da başga bir zat) däldigi aýdylýar. Rim 
kilisesi müňýyllyklaryň öwredişine garşy çykdy we soňuna 
ýakynlaşanymyzda Injiliň Hoş Habaryna has güýçli garşy çykar. Bu, Matta 
24: 14-i ýerine ýetirmäge kömek edip biljek köpçülikleýin habar beriş 
serişdelerine eýe bolar. 

Soňky tapgyrynda Hudaýyň Patyşalygy “Täze Iýerusalim, 

Gökden Hudaýdan inmek “(Ylham 21: 2) we onuň artmagynyň soňy 
bolmaz. Mundan başga-da adalatsyzlyk, hasrat we ölüm bolmaz. 

Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryny wagyz etmek we düşünmek Injiliň 
möhüm mowzugydyr. Köne amentht ýazyjylary bu hakda öwretdiler. Isa, 
Pawlus we Johnahýa bu hakda öwretdiler. Täze amenthtiň daşynda ýaşap 
geçen iň gadymy Christian mesihi “wagzy bu hakda öwretdi. Ikinji asyryň 
başynda Polikarp we Melito ýaly hristian liderleri bu hakda öwretdiler. 
Hudaýyň üznüksiz ýygnagynda biz bu gün öwredýäris . Hudaýyň 
Patyşalygynyň Injilde Isanyň wagyz eden ilkinji mowzugydygyny 
ýadyňyzdan çykarmaň (Markus 1:13. Direlenden soň hem wagyz etdi) 
(Resullaryň Işleri 1: 3) we hristianlaryň ilki gözlemeli zady (Matta) 6:33).  
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Hoş Habar diňe bir Isanyň ömri we ölümi hakda däl. Isanyň we onuň yzyna 
eýerijileriň öwredýän Hoş Habaryna ünsi geljek Hudaýyň Patyşalygydy. 
Patyşalygyň Hoş Habary Mesihiň üsti bilen gutulyşy öz içine alýar, ýöne 
ynsan hökümetleriniň soňuny öwretmegi hem öz içine alýar (Ylham 
11:15). 

Jesusadyňyzdan çykarmaň, Isa Patyşalyk Hoş Habary bütin halklara 
şaýatlyk edýänçä ahyrzamanyň gelmejekdigini öwretdi (Matta 24:14). Bu 
wagyz häzirki wagtda bolup geçýär. 

Gowy habar, Hudaýyň Patyşalygy adamzadyň öňünde durýan 
meseleleriň çözgüdi . Şeýle-de bolsa, köpüsi muny goldamak islemeýär, 
eşitmek islemeýär we hakykata ynanmak islemeýär. Taňrynyň Patyşalygy 
bakydyr (Matta 6:13), while bu dünýä geçýär “(1 Korintoslylar 7:31). 

Hudaýyň Patyşalygynyň hakyky Hoş Habaryny wagyz etmek, Hudaýyň 
dowam edýän ybadathanasynda çynlakaý bir zat. Injiliň öwredýän 
zatlarynyň hemmesini öwretmäge çalyşýarys (Matta 28: 19-20), şol sanda 
Hudaýyň Patyşalygy (Matta 24:14). Şol patyşalyga garaşýan wagtymyz, 
Hudaýyň ýollaryny öwrenmelidiris we hakykata ynanmak isleýänlere 
teselli bermelidiris. 

Geljekdäki Patyşalygyň Hoş Habaryny wagyz etmegi goldamaly dälmi? 
Hudaýyň Patyşalygynyň Hoş Habaryna ynanarsyňyzmy? 
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Dowam edýän Hudaýyň ýygnagy 
 
ABŞ-nyň “Dowam gull” атagy ofisi şu ýerde ýerleşýär: 1036 W. Uly şaýoly, 

Grower Deňiz kenary, Kaliforniýa, 93433 ABŞ. website www.ccog.org. 
 

Dowam edýän Hudaýyň ýygnagy (CCOG) Web sahypalary 
 

CCOG.ASIA Bu sahypa Aziýa ünsi jemledi. 
CCOG.IN Bu sahypa hindi mirasyna degişli.  
CCOG.EU Bu sahypa Europeewropa gönükdirilendir.  
CCOG.NZ Bu sahypa Täze Zelandiýa we Iňlislerden gelip çykan beýleki 
adamlara gönükdirilendir. 
CCOG.ORG Bu esasy web sahypasy Dowam edýän Hudaýyň ýygnagy. 
Allhli yklymlardaky adamlara hyzmat edýär. Onda makalalar, 
baglanyşyklar we wideolar bar. 
CCOGCANADA.CA Bu sahypa Kanadadakylara gönükdirilendir. 
CCOGAfrica.ORG Bu sahypa Afrikadakylara gönükdirilendir. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Bu ispan dilindäki web 
sahypasy Dowam edýän Hudaýyň ýygnagy. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Bu, Filippinleriň web sahypasy 
Dowam edýän Hudaýyň ýygnagy. Iňlis we Tagalog dillerinde maglumat 
bar. 
 

Habarlar we Taryh web sahypalary 
 

COGWRITER.COM Bu web sahypasy yglan etmegiň esasy guraly bolup, 
täzelikler, taglymat, taryhy makalalar, wideolar we pygamberlik 
täzelenmeleri bar. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ybadathananyň taryhy baradaky makalalar 
we maglumatlar bilen web sahypasyny ýatda saklamak aňsat. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Bu täzelikleri we bibliýa temalaryny öz içine 
alýan onlaýn radio web sahypasydyr. 
 

Hutbalar we wagyzlar üçin YouTube we BitChute wideo 
kanallary 
 

BibleNewsProphecy kanal. CCOG wagyz wideolary. 
CCOGAfrica kanal. Afrika dillerinde CCOG habarlary. 
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CCOG Animations Hristian ynançlarynyň taraplaryny öwretmek üçin 
kanal.  
CCOGSermones kanalyň ispan dilinde habarlary bar. 
ContinuingCOG kanal. CCOG wideo wagyzlary. 
  
Suratda Iýerusalimdäki kämahal “Cenacle” diýlip atlandyrylýan, ýöne Iýerusalimiň 
günbatar depesinde (häzirki Sion dagy diýlip atlandyrylýan) Hudaýyň 
ybadathanasy hökmünde has gowy suratlandyrylan binanyň galan kerpiçleriniň bir 
bölegi (soňundanam goşuldy) görkezilýär: 
 

 
 
Bu, iň irki hakyky hristian buthanasynyň gurlan ýeri hasaplanýar. Isanyň God 
Taňrynyň Patyşalygy baradaky Hoş Habary “wagyz ediljek bina. Bu Iýerusalimde Ç 
Patyşa Haý Hoş Habary öwredýän bina. 
 

 
Şol sebäpden, biz hem Hudaýa şükür edýäris, sebäbi ... siz, doganlar, 
Judaahudadaky Mesih Isada bolan Hudaýyň ýygnaklaryna eýerdiňiz. (1 
Selanikliler 2:13-14) 
 
Bir wagtlar mukaddeslere gowşurylan iman üçin yhlas ediň. (Udeahuda 3) 
 
Ol (Isa) olara: "Hudaýyň Patyşalygyny beýleki şäherlere-de wagyz etmeli, sebäbi 
şu maksat bilen iberildim" diýdi. (Luka 4:43) 
 
Godöne Hudaýyň Patyşalygyny gözläň, bu zatlaryň hemmesi size goşular. 
Gorkmaň, kiçijik sürü, çünki size patyşalyk bermek Ataňyzyň göwnünden turýar. 
(Luka 12:31-32) 
 

Patyşalygyň bu Hoş Habary ähli halklara şaýat hökmünde bütin dünýäde wagyz 
ediler we ahyrzamana geler. (Matta 24:14) 


