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Худонинг Шоҳлиги 

Хушхабари 
 

Бу ҳал! 

Сиз Исо Худонинг Шоҳлиги дунёга гувоҳ сифатида воизлик 

қилинмагунча охират кела олмаслигини айтганини 

тушунасизми? 

 
"Бўри ҳам қўзичоқ билан яшайди ... улар менинг барча муқаддас 

тоғимда зарар етказмайди ва йўқ қилмайди, чунки сувлар 

денгизни қоплаганидек, ер Раббийнинг билимига тўла бўлади.” 

(Ишаё 11:6, 9) 
 

Томонидан  

Боб Thiel, Пҳ. D. 
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Нега инсоният ўз муаммоларини ҳал қила олмайди? 

Биласизми, Муқаддас китобда Исо ташвишланиб ваъз қилган биринчи ва 
охирги нарсалар ҳақида айтилганку? 

Сиз Худонинг Шоҳлиги ҳаворийларнинг ва уларга ергашган биринчи 
кишиларнинг диққат-еътибори еканини биласизми? 

Худонинг Шоҳлиги Исонинг шахсими? Худо Исонинг Шоҳлиги ҳозир бизда 
ўз ҳаётини яшаяптими? Худонинг Шоҳлиги келажакдаги ҳақиқий 

шоҳликнинг бир тури емасми? Муқаддас китоб нимани ўргатаётганига 
ишонасизми? 

Шоҳлик нима? Фақат Худонинг Шоҳлиги нима? Муқаддас китоб нимани 
ўргатади? Илк Масиҳий жамоат нимани ўргатган? 

Сиз Худонинг Шоҳлиги дунёга гувоҳ сифатида воизлик қилинмагунча 
охират кела олмаслигини тушунасизми? 

Олд қопқоқдаги фотосуратда бўри билан ётган қўзичоқ тасвирланган Бурдин 

босма ва графикалар. Орқа қопқоқдаги фотосурат асл нусханинг бир қисмидир 

Худо черкови бино Қуддус 2013 йилда доктор Боб Тиел томонидан олинган. 
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Таркиби 
 

1. Инсониятнинг ечимлари борми? 

2. Исо қандай хушхабарни воизлик қилди? 

3. Ески Аҳдда Худонинг Шоҳлиги маълум 

бўлганми? 

4. Ҳаворийлар шоҳлик Хушхабарини 

ўргатдиларми? 

5. Янги Аҳддан ташқаридаги манбалар Худонинг 

Шоҳлигини ўргатган 

6. Юнон-Рим черковлар Шоҳлиги муҳим 

аҳамиятга ега ўргатиш, лекин… 

7. Нима учун Худонинг Шоҳлиги 

 

Алоқа Маълумотлари 
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1. Инсониятнинг ечимлари борми? 

Дүйнө көптөгөн көйгөйлөргө туш болууда. 

Көп адамдар ачка. Көптөгөн адамдар эзилет. Көп адамдар 
жакырчылыкка туш болушат. Көптөгөн мамлекеттер олуттуу карызга 
батышкан. Балдар, анын ичинде төрөлө элек балдар да зордук-
зомбулукка кабылышат. Дары-дармекке туруктуу оорулар көп 
дарыгерлерди тынчсыздандырат. Ири өнөр жай шаарларынын абасы 
ден соолук үчүн өтө булганган. Ар кандай саясатчылар согушту 
коркутуп жатышат. Террордук чабуулдар уланууда. 

Дүйнө лидерлери адамзаттын көйгөйлөрүн чече алабы? 

Көптөр ушинтип ойлошот. 

Жаңы универсалдуу күн тартиби 

2015-жылдын 25-сентябрында Ватикандын Рим папасы Францисктин 
негизги баяндамасынан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУ) 193 
өлкөсү «Туруктуу өнүгүүнүн 17 максатын» ишке ашыруу үчүн добуш 
беришти . Бул жерде БУУнун 17 максаты бар: 

Максат 1. Бардык жерде жакырчылыктын бардык түрлөрүн 
жоюу 

Максат 2. Ачкачылыкты токтотуу, азык-түлүк коопсуздугуна 
жана жакшыртылган тамактанууга жетишүү жана туруктуу 
айыл чарбасын өнүктүрүү 

Максат 3. Дени сак жашоону камсыз кылуу жана бардык 
курактагы адамдардын бакубаттуулугун жогорулатуу 

Максат 4. Инклюзивдик жана адилеттүү сапаттуу билимди 
камсыз кылуу жана бардыгы үчүн өмүр бою билим алуу 
мүмкүнчүлүктөрүн жайылтуу 

Максат 5. Гендердик теңчиликке жетишүү жана бардык 
аялдардын жана кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 
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Максат 6. Бардыгы үчүн суу жана канализациянын 
жеткиликтүүлүгүн жана туруктуу башкарууну камсыз кылуу 

Максат 7. Баары үчүн жеткиликтүү, ишенимдүү, туруктуу жана 
заманбап энергияга жетүүнү камсыз кылуу 

Максат 8. Туруктуу, инклюзивдик жана туруктуу 
экономикалык өсүшкө, толук жана үзүрлүү жумуштуулукка 
жана бардыгы үчүн татыктуу жумушка көмөк көрсөтүү 

 Максат 9. Туруктуу инфраструктураны куруу, инклюзивдик 
жана туруктуу индустриялаштыруу жана инновацияларды 
колдоо 

10-максат. Өлкөнүн ичиндеги жана ортосундагы теңсиздикти 
кыскартуу 

Максат 11. Шаарларды жана калктуу конуштарды камтыган, 
коопсуз, туруктуу жана туруктуу кылуу 

Максат 12. Туруктуу керектөөнү жана өндүрүштү камсыз 
кылуу 

Максат 13. Климаттын өзгөрүшүнө жана анын кесепеттерине 
каршы күрөшүү боюнча чукул чараларды көрүү 

Максат 14. Туруктуу өнүгүү үчүн океандарды, деңиздерди 
жана деңиз ресурстарын сактоо жана туруктуу пайдалануу 

Максат 15. Жер үстүндөгү экосистемаларды коргоо, калыбына 
келтирүү жана туруктуу пайдаланууга көмөк көрсөтүү, 
токойлорду туруктуу башкаруу, чөлгө айлануу менен күрөшүү, 
жердин деградациясын токтотуу жана кайтаруу жана 
биоартүрдүүлүктүн жоголушун токтотуу 

Максат 16. Туруктуу өнүгүү үчүн тынчтыкты сүйгөн жана 
инклюзивдик коомду түзүүгө көмөктөшүү, бардыгы үчүн сот 
адилеттигине жетүүнү камсыз кылуу жана бардык 
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деңгээлдеги эффективдүү, отчеттуу жана инклюзивдик 
институттарды куруу 

Максат 17. Туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык өнөктөштүктү 
ишке ашыруу жана жандандыруу каражаттарын бекемдөө 

Бул күн тартиби 2030-жылга чейин толугу менен ишке ашырылышы 
керек жана 2030- жылга чейин Туруктуу өнүгүүнүн Күн тартиби деп 
аталат . Ал жөнгө салуу, билим берүү, эл аралык жана 
конфессиялар аралык кызматташтык аркылуу адамзат туш болгон 
ооруларды чечүүгө багытталган. Анын көптөгөн максаттары жакшы 
болгону менен, анын кээ бир ыкмалары жана максаттары жаман 
(кара. Башталыш 3:5). Бул күн тартиби, ошондой эле, Рим папасы 
Франциск Laudato Si энцикликалык менен шайкеш келет . 

" Жаңы универсалдуу күн тартибин" "Жаңы католик күн тартиби" деп 
атоого болот, анткени "католик" сөзү "универсал" дегенди билдирет. 
Рим папасы Франциск асырап алуу деп атады 
Жаңы универсалдуу күн тартибинин " үмүттүн маанилүү белгиси". 
БУУнун келишиминин уландысы катары 2015-жылдын декабрь 
айында Парижде жолугушуу болгон (официалдуу аталышы 
Климаттын өзгөрүшү боюнча БУУнун Алкактык Конвенциясынын 
Тараптарынын 21- конференциясы ). Рим папасы Франциск да бул эл 
аралык келишимди мактап, элдерге "алдыдагы жолду кылдаттык 
менен жана барган сайын өсүп жаткан тилектештик сезими менен 
жүрүүгө" кеңеш берди. 
 
Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча конкреттүү максаттары жана 
финансылык милдеттенмелери бар Париж келишимдерине 
дүйнөдөгү дээрлик бардык мамлекеттер макул болушту. (Андан соң 
АКШнын президенти Барак Обама 2016-жылы АКШны буга 
милдеттендирген документке кол койгон, бирок 2017-жылы АКШнын 
президенти Дональд Трамп АКШ Париж келишимдерин кабыл албай 
турганын билдирген. Бул эл аралык нааразылыкты жаратып, АКШны 
изоляциялоого жардам берген. Европадан жана дүйнөнүн башка 
бөлүктөрүнөн.) Кийинчерээк Рим папасы Франциск климатка 
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байланыштуу өзгөрүүлөрдү жасабаса, адамзат "төмөндөп кетет" деп 
айткан. 
 
Эч ким булганган аба менен дем алгысы келбесе да, ачка калгысы, 
жакырлангысы, жок болуп кетүү коркунучу алдында тургусу келбесе 
да, адам аракети Бириккен Улуттар Уюмунун 2030-жылга чейинки күн 
тартибинин максаттары жана/же Париж келишимдери адамзат 
алдында турган көйгөйлөрдү чече алабы? 
 
Бириккен Улуттардын Уюмунун рекорду 

Бириккен Улуттар Уюму 1945-жылдын 24-октябрында, Экинчи 
Дүйнөлүк Согуштан кийин, дагы бир ушундай чыр-чатакты болтурбоо 
жана дүйнөдө тынчтыкты чыңдоого аракет кылуу максатында 
түзүлүп, түзүлгөн. Уюштуруу учурунда БУУга 51 мамлекет мүчө 
болгон; азыр 193 бар. 

Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөндөн бери дүйнө жүзү боюнча 
жүздөгөн, миңдеген конфликттер болуп өттү, бирок бизде үчүнчү 
дүйнөлүк согуш деп айтууга боло турган нерсе али боло элек. 

Кээ бирөөлөр Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу эл аралык 
кызматташуу Рим папасы Франциск жана башка көптөгөн диний 
лидерлер илгерилетүүгө аракет кылып жаткан диндер аралык жана 
экуменикалык күн тартиби менен айкалышып , тынчтык менен 
гүлдөп-өнүгүүгө алып келет деп ишенишет. 

Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун бул иш боюнча тажрыйбасы 
жакшы болгон жок. Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөндөн берки 
көптөгөн куралдуу кагылышуулардан тышкары, бир нече 
миллиондогон адамдар ачка, качкындар жана/же өтө 
жакырчылыкта. 

Миң жылдыктын өнүгүү максаттарын ишке ашырууну белгилеген . 
Анын сегиз "өнүктүрүү максаты" болгон, бирок БУУнун өзү айткандай, 
бул ишке ашкан жок. Ошентип, 2015-жылы анын “Туруктуу өнүгүүнүн 
17 максаты” кабыл алынган. Кээ бирлери оптимист. Айрымдар муну 
утопиялык фантазия деп эсептешет. 
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Утопияга келсек, 2016-жылдын 6-майында Рим папасы Франциск 
анын чиркөөсү ошол континентке жетүүгө жардам бере турган 
гумандуу европалык утопияны кыялданганын айтты. Анткен менен 
Папанын түшү коркунучтуу түшкө айланат (караңыз. Аян 18). 

Кызматташуу жана ийгилик болушу мүмкүн, бирок… 

Мерриам Вебстер сөздүгүндө утопия «өкмөт, мыйзамдар жана 
социалдык шарттар идеалдуу болгон ойдон чыгарылган жер» деп 
айтылат. Ыйык Китепте адамзат өз көйгөйлөрүн өз алдынча чече 
албайт деп айтылат: 

23 Оо, Теңир, адамдын жолу өзүндө эмес экенин билем. Өз 
кадамын өзү багыттай турган адамда эмес . (Жеремия 10:23, 
NKJV бүткүл башкасы көрсөтүлбөсө) 

Ыйык Китепте эл аралык кызматташуу ийгиликсиз болору айтылат: 

16 Алардын жолдорунда кыйроо жана азап бар. 17 Алар 
тынчтык жолун билишкен жок. 18 Алардын көз алдында 
Кудайдан коркуу жок. (Римдиктер 3:16—18) 

Ошентсе да, көптөгөн адамдар утопиялык коомго болгон көз 
карашын көздөшөт жана кээде динди тартууга аракет кылышат. 
Бирок дээрлик эч кимиси жалгыз чыныгы Кудайдын жолдорун 
ээрчүүнү каалабайт. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун же Ватикандын 
максаттарынын биринде да жылыш болбойт дегендик эмес. Кээ бир 
(жана көптөгөн максаттар жакшы), ошондой эле кээ бир кемчиликтер 
болот. 

Чынында, жана, балким, массалык чыр-чатактан кийин, эл аралык 
тынчтык келишиминин бир түрү макулдашып, бекитилет (Даниел 
9:27). Андай болгондо, көптөр адамзат тынч жана утопиялык коомду 
жаратат деп жалган ишенишет. 

Көптөгөн эл аралык «утопиялык прогресске» (карагыла. Жезекиел 
13:10), ошондой эле ар кандай жышаандар жана кереметтер (2 
Тесалоникалыктарга 2:9—12) тартылат. Бирок Библияда мындай 
тынчтык узакка созулбай турганы айтылат (Даниел 9:27; 11:31—44), 
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жетекчилер эмне деп ырастаса да (1 Тесалоникалыктарга 5:3; Исаия 
59:8). 

 

Ыйсадан башка (Жкн. 15:5; Матай 24:21-22) адамзат ушул «азыркы 
каардуу доордо» утопия алып келиши мүмкүн деген ой жалган 
Жакшы Кабар (Галатиялыктарга 1:3-10). 

Эгерде адамзат жалгыз утопияны жаратууга таптакыр жөндөмсүз 
болсо, утопиянын кандайдыр бир түрү болушу мүмкүнбү? 

Ооба. 

Кудайдын Падышалыгы бул планетаны жана кийинчерээк түбөлүккө 
укмуштуудай жакшыртат. 
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2. Исо қандай хушхабарни воизлик қилди? 

Ыйык Китепте Кудайдын Падышалыгы деп аталган утопиялык коом 
адамдык өкмөттөрдүн ордуна келери айтылат (Даниел 2:44; Аян 
11:15; 19:1—21). 

Ыйса эл алдында кызматын баштаганда, Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндөгү Жакшы Кабарды жарыялоо менен баштаган . Бул 
жерде Марк билдирди: 

14 Жакан түрмөгө камалгандан кийин, Ыйса Галилеяга келип, 
Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды 
жарыялап, 15 «Убакыт жетти, Кудайдын Падышалыгы 
жакындап калды. Тобо кылгыла жана Жакшы Кабарга 
ишенгиле» (Марк 1:14—15). 

Инжил термини эвангелион деп которулган грек сөзүнөн келип 
чыккан жана "жакшы кабар" же "жакшы кабар" дегенди билдирет. 
Жаңы Келишимде Кудайдын Падышалыгына байланыштуу англисче 
«paddom» сөзү NKJVде болжол менен 149 жолу жана Дуай Реймс 
Библиясында 151 жолу эскерилет . Ал падышалык башкарууну же 
чөйрөнү билдирген basileia деп которулган грек сөзүнөн келип 
чыккан . 

Адамзат падышалыктарынын, ошондой эле Кудайдын 
Падышалыгынын да падышасы бар (Аян 17:14), алар географиялык 
аймакты камтыйт (Аян 11:15), эрежелери бар (Ышайа 2:3-4; 30:9) 
жана аларда (Лука 13:29). 

Бул жерде Матай жазган Ыйсанын биринчи коомдук окутуусу: 

23 Ыйса бүт Галилеяны кыдырып, алардын синагогаларында 
элди окутуп, Падышалык жөнүндөгү Жакшы Кабарды 
жарыялап жүрдү (Матай 4:23). 

Матай дагы мындай деп жазган: 
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35 Ошондо Ыйса бардык шаарларды жана айылдарды 
кыдырып, алардын синагогаларында элди окутуп, 
Падышалык жөнүндөгү Жакшы Кабарды жарыялап жүрдү 
(Матай 9:35). 

Жаңы Келишим Ыйсанын түбөлүк падышалык кыларын көрсөтүп 
турат: 

33 Ал Жакыптын тукумуна түбөлүк падышачылык кылат, Анын 
падышачылыгынын аягы болбойт (Лука 1:33). 

Лука Ыйсанын жиберилген максаты Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндө кабар айтуу экенин жазган. Ыйса эмнени үйрөткөнүнө 
көңүл бурсаң: 

43 Ыйса аларга мындай деди: «Мен Кудайдын Падышалыгын 
башка шаарларга да жарыялоом керек, анткени мен ушул 
максат үчүн жиберилгенмин» (Лука 4:43). 

Сиз качандыр бир убакта үгүттөгөнүн уктуңуз беле? Ыйсанын 
жиберилгенинин максаты Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар 
айтуу экенин түшүндүң беле? 

Лука ошондой эле Ыйсанын барып, Кудайдын Падышалыгы жөнүндө 
кабар айтканын жазган : 

10 Апостолдор кайтып келгенден кийин, Ыйсага кылган 
иштеринин баарын айтып беришти. Анан аларды ээрчитип 
алып, Бетсайда деген шаардын ээн жерине жөнөдү. 11 Бирок 
эл муну билип, Анын артынан жөнөдү. Ал аларды кабыл алып, 
аларга Кудайдын Падышалыгы жөнүндө айтты (Лука 9:10-11). 

Ыйса Кудайдын Падышалыгы Аны ээрчигендер үчүн биринчи орунда 
турушу керектигин үйрөткөн: 
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33 Бирок биринчи кезекте Кудайдын Падышачылыгын жана 
Анын адилдигин издегиле (Матай 6:33). 

31 Бирок Кудайдын Падышачылыгын издегиле, ошондо мунун 
баары силерге кошулат. 32 Коркпо, кичинекей отор, анткени 
Атаңар силерге Падышалыкты бергени жакшы (Лука 12:31-
32). 

Христиандар биринчи кезекте Кудайдын Падышалыгын издеши 
керек. Алар муну Машайак аларга каалагандай жашоо жана Анын 
кайтып келишин жана Падышалыгын чыдамсыздык менен күтүү 
менен биринчи орунга коюу менен жасашат. Бирок Машаяк деп 
эсептегендердин көбү биринчи кезекте Кудайдын Падышалыгын 
издешпейт, анын эмне экенин билишпейт. Көптөр ошондой эле 
дүйнөлүк саясатка аралашууну Кудай христиандардан күтөт деп 
жалган ишенишет. Кудайдын Падышалыгын түшүнбөгөндүктөн, алар 
түшүнүшпөйт 

жашагыла же адамзаттын эмне үчүн мынчалык кемчиликтүү экенин 
түшүнүшөт. 

Падышалык кичинекей оторго бериле турганына да көңүл бурсаңар 
(Римдиктерге 11:5). Чыныгы кичинекей отордун мүчөсү болууга даяр 
болуу момундукту талап кылат. 

Кудайдын Падышалыгы жер бетинде али орной элек 

Ыйса өзүнүн жолдоочулары Падышалыктын келиши үчүн тилениши 
керектигин, ошондуктан алар ага ээ эмес экенин үйрөткөн: 

9 Асмандагы Атабыз, Сенин ысымың ыйыкталсын . 10 Сенин 
Падышачылыгың келет. Сенин эркиң аткарылат (Матай 6:9—
10). 

Ыйса шакирттерин Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айтууга 
жиберди: 
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1 Анан Өзүнүн он эки шакиртин чакырып, аларга бардык 
жиндердин үстүнөн жана ооруларды айыктыруу үчүн бийлик 
жана бийлик берди. 2 Ал аларды Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндө кабар айтууга жиберген (Лука 9:1-2). 

Ыйса Падышалык жер бетинде орнобогондуктан, Анын катышуусу 
гана Падышалык эмес деп үйрөткөн, ошондуктан Ал өзүнүн атынан 
жиндерди кууп чыгарган эмес: 

28 Эгерде мен жиндерди Кудайдын Руху менен кууп чыксам, 
анда Кудайдын Падышалыгы силерге келгени шексиз (Матай 
12:28). 

Чыныгы падышалык келечекте болот жана Марк көрсөткөндөй, азыр 
бул жерде эмес: 

47 Эгерде көзүң сени күнөөгө түртсө, аны сууруп ал. Эки көзүң 
менен ыргытылганыңдан көрө, Кудайдын Падышачылыгына 
бир көзүң менен киргениң жакшы... (Марк 9:47). 

23 Ыйса айланасын карап, шакирттерине: «Байы барлардын 
Кудайдын Падышачылыгына кириши кандай кыйын!» – деди. 
24 Шакирттер Анын сөздөрүнө таң калышты. Бирок Ыйса кайра 
аларга мындай деп жооп берди: «Балдар, байлыкка 
таянгандардын Кудайдын Падышачылыгына кириши кандай 
кыйын! 25 Бай адамдын Кудайдын Падышачылыгына 
киргенине караганда, төөнүн ийненин көзүнөн өткөнү жеңил» 
(Марк 10:23-25). 

25 Силерге бир чындыкты айтып коёюн, мен Кудайдын 
Падышалыгында жүзүм сабагынын мөмөсүнөн жаңы ичкен 
күнгө чейин ичпейм» (Марк 14:25). 

43 Ариматеялык Жусуп, Кеңештин көрүнүктүү мүчөсү, өзү 
Кудайдын Падышалыгын күтүп, келип, кайраттанып турган... 
(Марк 15:43). 
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Ыйса Падышалык азыр бул дүйнөнүн бир бөлүгү эмес деп үйрөткөн: 

36 Ыйса мындай деп жооп берди: «Менин Падышачылыгым 
бул дүйнөдөн эмес. Эгерде Менин Падышачылыгым бул 
дүйнөдөн болсо, Менин кулдарым Мен жүйүттөрдүн колуна 
түшүп калбашым үчүн согушмак. бирок азыр Менин 
Падышачылыгым бул жерден эмес» (Жакан 18:36). 

Ыйса Падышалык анын Падышасы катары кайтып келгенден кийин 
келерин айткан: 

31 «Адам Уулу Өзүнүн даңкы менен бардык ыйык 
периштелери менен келгенде, Ал Өзүнүн даңкынын 
тактысына отурат. 32 Бардык элдер Анын алдына чогулушат, 
койчу койлорун эчкилерден бөлгөндөй, Ал аларды бири-
биринен ажыратат. 33 Ал койлорду оң жагына, эчкилерди сол 
жагына коёт. 34 Ошондо Падыша Өзүнүн оң жагындагыларга 
мындай дейт: “Келгиле, Атамдын батасын алгандар ! 

Кудайдын Падышалыгы бул жерде болбогондуктан, биз чыныгы 
утопияны ал орногондон кийин көрө албайбыз. Көптөр Кудайдын 
Падышалыгын түшүнбөгөндүктөн, Анын мээримдүү өкмөтү кандай 
иштээрин түшүнүшпөйт. 

Кудайдын Падышалыгы «бутпарастардын толуктугу кирмейинче» 
келбейт (Римдиктерге 11:25) — бул али боло элек. 

Ыйса Падышалык кандай деп айткан? 

Ыйса Кудайдын Падышалыгы кандай экенин түшүндүргөн: 

26 Анан ал мындай деди: «Кудайдын Падышачылыгы адам 
жерге үрөн чачкандай, 27 түнү менен уктап, күндүз туруш 
керек, ал эми үрөн өнүп, өсүп чыгышы керек, ал кантип 
экенин өзү билбейт. 28 Анткени жер өзүнөн өзү түшүм берет: 
адегенде бычак, анан баш, андан кийин баштагы толук дан. 29 
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Ал эми эгин бышканда, орокту дароо салат, анткени оруу 
маалы келди» (Марк 4:26-29). 

18 Анан: «Кудайдын Падышачылыгы кандай? Анан эмнеге 
салыштырам? 19 Бул адам алып, бакчасына салган кычы 
данына окшош. Ал өсүп, чоң дарак болуп калды, анын 
бутактарына асмандагы канаттуулар уя салышты». 20 Анан 
дагы мындай деди: «Кудайдын Падышачылыгын эмнеге 
салыштырам? 21 Ал ачыткыга окшош, аны аял алып, ачыткы 
кошулганга чейин үч өлчөм нанга катып койгон» (Лука 13:18—
21). 

Бул мисалдар, алгач Кудайдын Падышалыгы абдан кичинекей 
экенин, бирок чоң болоорун көрсөтүп турат. 

Лука да жазган: 

29 Алар чыгыш менен батыштан, түндүк менен түштүктөн 
келип, Кудайдын Падышачылыгына отурушат (Лука 13:29). 

Ошентип, Кудайдын Падышалыгында дүйнөнүн бардык бурчунан 
келген адамдар болот. Бул ысрайылдыктардын теги же белгилүү бир 
этникалык топтор менен чектелбейт. Бул падышачылыкта ар тараптан 
келген адамдар отурушат. 

Лука 17 жана Падышалык 

Лука 17:20—21 айрымдарды таң калтырат. Бирок ага жетүүдөн 
мурун, адамдар Кудайдын Падышалыгында жей турганына көңүл 
буруңуз: 

15 «Кудайдын Падышачылыгында нан жеген бактылуу!» (Лука 
14:15). 

Адамдар (келечекте) Кудайдын Падышалыгында тамак жей 
тургандыктан, Лука 17:21деги туура эмес 



 

17 
 

котормолорго/түшүнбөстүктөргө карабастан, бул алардын жүрөгүндө 
сакталган нерсе эмес. 

Лука 17:20—21-аяттардын Моффаттын котормосу айрымдарга 
түшүнүүгө жардам берет: 

20 Фарисейлер Кудайдын Падышалыгы качан келерин 
сурашканда, Ыйса аларга мындай деп жооп берди: 
«Кудайдын Падышачылыгы силер көрөм деп үмүт кылгандай 
келбейт. 21 Эч ким: „Мына“ же „Мына“ деп айтпайт, анткени 
Кудайдын Падышалыгы азыр силердин араңарда». (Лука 
17:20-21, Моффат; NASB жана ESV котормолорун да караңыз) 

Көңүл бурсаңар, Ыйса динге кирбеген, денелик жана эки жүздүү 
фарисейлер менен сүйлөшкөн. Ыйса аларга «жооп берди», — деп 
Ыйсага суроо берген фарисейлер. Алар Аны таануудан баш тартышты. 

Алар чиркөөдө болгонбу? Жок! 

Ыйса жакында уюштурула турган чиркөө жөнүндө да айткан эмес. Ал 
акыл-эстеги же жүрөктөгү сезимдер жөнүндө да айткан эмес. 

Ыйса Өзүнүн Падышалыгы жөнүндө айтып жаткан! Фарисейлер 
Андан жыйын жөнүндө сурашкан жок. Алар жакында ачыла турган 
Жаңы Келишим чиркөөсү жөнүндө эч нерсе билишкен эмес. Алар 
жагымдуу маанайдын түрү жөнүндө сурашкан жок. 

Эгер кимдир бирөө Кудайдын Падышалыгын чиркөө деп ойлосо - 
жана Кудайдын Падышалыгы фарисейлердин "ичинде" болгон - 
чиркөө фарисейлердин ичинде беле? Албетте, жок! 

Мындай тыянак абдан күлкүлүү, туурабы? Кээ бир протестанттык 
котормолор Лука 17:21дин бир бөлүгүн «Кудайдын Падышалыгы 
«ичиңерде» (NKJV/KJV) деп которсо да, католиктердин Жаңы 
Иерусалим Библиясында да бул «Кудайдын Падышалыгы силердин 
араңарда» деп туура которулган. 
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Ыйса фарисейлердин арасында болгон. Эми фарисейлер Кудайдын 
Падышалыгын чыдамсыздык менен күтөбүз деп ойлошкон. Бирок 
алар муну туура эмес түшүнүштү. Ыйса бул жүйүттөр ойлогондой 
жергиликтүү же чектелген Падышалык эмес экенин түшүндүргөн (же 
азыр кээ бирлери ишенгендей чиркөө ). Кудайдын Падышалыгы 
адамдар көрсөтүп же көрүп, «бул жерде», — деп айта турган 
көптөгөн адамдык жана көзгө көрүнгөн падышалыктардын бири эле 
болмок эмес; же «бул жактагы Падышалык». 

Ыйса Пилатка ачык айткандай, ошол Падышалыктын ПАДЫШЫ болуу 
үчүн төрөлгөн (Жакан 18:36-37). Ыйык Китепте "падыша" жана 
"падышалык" деген терминдер бири-бирин алмаштырып 
колдонуларын түшүнгүлө (мисалы , Даниел 7:17-18,23 ). Кудайдын 
келечектеги Падышалыгынын ПАДЫШАсы ошол кезде жана ошол 
жерде фарисейлердин жанында турган. Бирок алар Аны өздөрүнүн 
падышасы катары тааныган жок (Жакан 19:21). Ал кайтып келгенде, 
дүйнө Аны четке кагат (Аян 19:19). 

Ыйса Лука 17нин төмөнкү аяттарында Кудайдын Падышалыгы БҮТ 
ЖЕР ЖҮЗҮН башкара турган Анын экинчи келишин сүрөттөгөн (бул 
бөлүмдө ырааттуулугу үчүн Моффатты улантууда): 

22 Ал шакирттерине мындай деди: «Силер Адам Уулунун бир 
күнүн да эңсеп, эңсеп жүргөн күндөр келет. 23 Адамдар: 
“Мына, ал мына!” – дешет. «Мына, ал мына! бирок сыртка 
чыкпагыла, алардын артынан чурбагыла, 24 анткени асмандын 
бир жагынан экинчи жагына жарк эткен чагылгандай , Адам 
Уулу да өз күнү болот. 25 Бирок ал адегенде чоң азапка чыдап, 
азыркы муун тарабынан четке кагылышы керек. (Лука 17:22—
25, Моффат) 

Иса Матай 24:27—31-аяттардагыдай эле чагылгандын 
жаркылдаганын айтып, бүт дүйнөнү БАШКАРУУ үчүн өзүнүн экинчи 
келгенин сүрөттөгөн. Ыйса кайтып келгенде, Анын эли Аны көрө 
албайт деп айткан жок. 



 

19 
 

Адамдар Аны ПАДЫШЫ катары тааныбайт (Аян 11:15) жана Ага 
каршы күрөшөт (Аян 19:19)! Көптөр Иса Машаяктын Дажжалын 
билдирет деп ойлошот. Ыйса Кудайдын Падышалыгы ошол 
фарисейлердин ичинде экенин айткан эмес — Ал башка жерде 
алардын эки жүздүүлүктөрү үчүн Падышалыкта болбой турганын 
айткан (Матай 23:13—14). Ошондой эле Ыйса Чиркөө Падышалык 
болот деп айткан эмес. 

Кудайдын Падышалыгы — бул адилеттүүлөрдүн тирилүүсү сыяктуу, 
адамдар бир күнү кире ала турган нерсе! Ыбрайым жана башка 
патриархтар дагы ал жерде жок (карагыла: Еврейлер 11:13—40). 

Шакирттер ошол кезде Кудайдын Падышалыгы жеке алардын ичинде 
эмес экенин жана ал Лука 17:21ден кийин келген төмөнкүдөй 
көрүнүшү керек экенин билишкен: 

11 Алар муну укканда, Ыйса дагы бир үлгү-насаат аңгеме 
айтты, анткени Ал Иерусалимге жакын болчу жана алар 
Кудайдын Падышалыгы дароо пайда болот деп ойлошкон 
(Лука 19:11). 

Падышалыктын келечекте болору анык 

Падышалыктын жакындап калганын кантип биле аласың? Бул 
суроого жооп берүүнүн бир бөлүгү катары Ыйса пайгамбарлык 
окуяларды тизмектеп (Лука 21:8—28) жана андан кийин мындай деп 
үйрөткөн: 

29 Анжир дарагын жана бардык дарактарды карагыла. 30 Алар 
гүлдөп баштаганда, жайдын жакындап калганын өзүңөр 
билесиңер. 31 Силер да булардын болуп жатканын көргөндө, 
Кудайдын Падышалыгы жакын экенин билгиле (Лука 21:29-
31). 

Ыйса өзүнүн элинин Падышалыктын качан келерин билүү үчүн 
пайгамбарлык окуяларды ээрчүүсүн каалаган. Ыйса башка жерде Өз 
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элине пайгамбарлык окуяларды байкап, көңүл бурууну айткан (Лука 
21:36; Марк 13:33-37). Ыйсанын айткандарына карабай, көптөр 
пайгамбарлык менен байланышкан дүйнөдөгү окуяларды көрүүнү 
жеңилдетет. 

Лука 22 жана 23-аяттарда Ыйса Кудайдын Падышалыгы келечекте 
аткарыла турган нерсе экенин дагы бир жолу көрсөткөн: 

15 «Азап чегип кала электе, мен бул Пасахты силер менен 
бирге жегим келди. 16 Анткени силерге айтып коёюн, 
Кудайдын Падышалыгында ал аткарылмайынча, мындан ары 
андан жебейм». 17 Анан чөйчөктү алып, ыраазычылык 
билдирди да: «Муну алып, өз ара бөлүшкүлө. 18 Анткени 
силерге айтып коёюн, Кудайдын Падышалыгы келмейинче, 
жүзүм сабагынын жемишинен ичпейм» (Лука 22:15-18). 

39 Бирок аны менен бирге айкаш жыгачка кадалган 
кылмышкерлердин бири аны жамандап: «Эгерде Сен 
Машайак болсоң, анда Өзүңдү куткар, бизди да куткар», – 
деди. 40 Ошондо шериги аны жемелеп, ага: «Сен Кудайдан 
коркпойсуңбу? Анткени силер да Аны менен бирге соттолуп 
жатасыңар. 41 Биз адилеттүүбүз, анткени биз татыктуубуз, 
анткени биз кылган ишибизге жараша жооп алабыз, бирок 
бул эч кандай жамандык кылган эмес». 42 Анан Ыйсага: « 
Теңирим , Өзүңдүн Падышачылыгыңа келгенде мени эстей 
көр», – деди. 43 Бирок Ыйса ага: «Оомийин, сага айтам, бүгүн 
сен мени менен Бейиште болосуң», – деди. (Лука 23:39—43, 
арамей тилинде жөнөкөй англисче) 

көрсөткөндөй , Кудайдын Падышалыгы Ыйса өлтүрүлгөндө эле 
келген жок : 

43 Ариматеялык Жусуп, Кеңештин көрүнүктүү мүчөсү, өзү 
Кудайдын Падышалыгын күтүп, келип, кайраттанып турган... 
(Марк 15:43). 
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51 Ал иудейлердин Ариматея шаарынан эле, ал өзү да 
Кудайдын Падышачылыгын күтүп жүргөн (Лука 23:51). 

Тирилүүдөн кийин (1 Корунттуктар 15:50-55) Ыйсанын жолдоочулары 
Кудайдын Падышалыгына кирүү үчүн кайрадан төрөлүшөт, Жакан 
жазгандай: 

3 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Чындыкты, сага айтып 
коёюн, ким кайра төрөлбөсө, ал Кудайдын Падышалыгын 
көрө албайт». 4 Никедим Ага: «Карыганда адам кантип 
төрөлөт? Ал энесинин курсагына экинчи жолу кирип, төрөлө 
алабы?» 5 Ыйса мындай деп жооп берди: «Силерге бир 
чындыкты айтып коёюн, ким суудан жана Рухтан төрөлбөсө, 
ал Кудайдын Падышачылыгына кире албайт (Жакан 3:3-5). 

Кудайдын эли гана Кудайдын миң жылдыктан кийинки 
Падышалыгын көрөт. 

Сураныч, Ыйса тирилгенден кийин дагы Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндө окутканын тереңирээк түшүнүңүз: 

3 Ал азап тарткандан кийин, кырк күн бою аларга көрүнүп, 
Кудайдын Падышачылыгына тиешелүү нерселерди айтып, 
көптөгөн жаңылбас далилдер аркылуу Өзүн тирүү көрсөттү 
(Элчилер 1:3). 

Ыйсанын биринчи жана акыркы насааттары Кудайдын 
Падышалыгы жөнүндө болгон! Ыйса ошол Падышалык жөнүндө 
окутуу үчүн кабарчы катары келген. 

Ошондой эле Ыйса Элчи Жаканга жер бетинде боло турган Кудайдын 
миң жылдык Падышалыгы жөнүндө жазууну тапшырган. Анын 
Жаканга эмне деп жазганына көңүл бургула: 

4 Мен Ыйсага күбөлөндүрүү үчүн жана Кудайдын сөзү үчүн 
башы кесилгендердин, жырткычка да, анын сөлөкөтүнө да 
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табынбаган, чекесине да, колдоруна да Анын белгисин 
албагандардын жанын көрдүм. Алар Машаяк менен миң жыл 
жашап, падышалык кылышты (Аян 20:4). 

Ыйсанын алгачкы жолдоочулары Кудайдын миң жылдык 
Падышалыгы жер бетинде болот жана Ыйык Китепте айтылгандай, 
дүйнөнүн өкмөттөрүн алмаштырат деп окушкан (Аян 5:10, 11:15). 

Эмне үчүн, эгерде Кудайдын Падышалыгы ушунчалык маанилүү 
болсо, көпчүлүк ал жөнүндө көп уккан эмес? 

Жарым-жартылай, анткени Ыйса муну сыр деп атаган: 

11 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Силерге Кудайдын 
Падышалыгынын сырын билүү берилген. Ал эми 
сырттагыларга бардыгы ибарат менен келет (Марк 4:11). 

Бүгүнкү күндө да Кудайдын чыныгы Падышалыгы Кудайдын 
планынын көбү үчүн табышмак бойдон калууда (ошондой эле 
www.ccog.org сайтындагы акысыз китебибизди караңыз : КУДАЙДЫН 
ПЛАНЫНЫН СЫРЫ Кудай эмне үчүн бир нерсени жараткан? Кудай 
сени эмне үчүн жараткан? ? ). 

бүт дүйнөгө КҮБӨ катары жарыялангандан КИЙИН (жакында) акыр 
заман келет деп айтканын карап көрөлү : 

14 Падышалык жөнүндөгү бул Жакшы Кабар бардык элдерге 
күбөлөндүрүү катары бүт дүйнөгө таратылат, ошондон кийин 
дүйнөнүн акыры келет (Матай 24:14). 

Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды жарыялоо 
маанилүү жана бул акыркы мезгилде аткарылышы керек. Бул 
саясий лидерлер эмнени үйрөтсө да, адамзаттын дартына чыныгы 
үмүт берген “жакшы кабар”. 

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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Эгер Ыйсанын сөздөрүнө көңүл бурсаң, анда чыныгы христиан 
чиркөөсү Падышалык жөнүндөгү Жакшы Кабарды азыр жарыялап 
жатканы айкын болушу керек. Бул Чиркөө үчүн анын башкы 
приоритети болушу керек. Жана муну туура кылуу үчүн, бир нече 
тилди колдонуу керек. Бул Кудайдын Улантуу Чиркөөсү эмне кылууга 
умтулат . Мына ошондуктан бул китепче көптөгөн тилдерге 
которулган. 

Ыйсанын көбү Анын жолун КАБЫЛ АЛБАЙТ деп үйрөткөн: 

13 «Тар дарбазадан киргиле. Анткени кыйроого алып баруучу 
кең дарбаза, кең жол, ал аркылуу киргендер көп. 14 Анткени 
өмүргө алып баруучу дарбаза тар, жол татаал, аны тапкандар 
аз. (Матай 7:13—14) 

Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабар өмүргө алып барат! 

Белгилей кетчү нерсе, Ыйсанын жолдоочуларын атагандардын көбү 
Машаяктын Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды 
таратууга басым жасаганы жөнүндөгү түшүнүккө көңүл бурбагандай 
көрүнгөнү менен, секулярдык теологдор жана тарыхчылар көп 
учурда бул Ыйык Китепте эмнени окутат деп түшүнүшкөн. 

Ошентсе да, Ыйса Өзү шакирттеринен Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндөгү Жакшы Кабарды окутат деп күткөн (Лука 9: 2,60 ). Анткени 
келечектеги Падышалык Кудайдын мыйзамдарына негизделет, ал 
тынчтыкты жана гүлдөп-өнүгүүнү алып келет жана бул доордо ал 
мыйзамдарга баш ийүү чыныгы тынчтыкка алып келет (Забур 
118:165; Эфестиктер 2:15). 

Ал эми падышалык жөнүндөгү бул жакшы кабар Байыркы 
Келишимдин Жазмаларында белгилүү болгон. 
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3. Ески Аҳдда Худонинг Шоҳлиги маълум 
бўлганми? 

Ыйсанын жазылган биринчи жана акыркы насааты Кудайдын 
Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды жарыялоону камтыган 
(Марк 1:14—15; Элчилер 1:3). 

Кудайдын Падышалыгы — бул Ыйсанын убагындагы жүйүттөр 
алардын Ыйык Жазмаларында айтылгандай, бир нерсени билиши 
керек болчу, биз азыр аны Байыркы Келишим деп атайбыз. 

Даниел Падышалык жөнүндө окуткан 

Даниел пайгамбар мындай деп жазган: 

40 Төртүнчү падышачылык темирдей бекем болот, анткени 
темир талкалап, баарын талкалайт. жана талкалаган 
темирдей, ал падышалык талкаланып, калгандардын баарын 
талкалайт. 41 Бир бөлүгү карапачы чоподон, бир бөлүгү 
темирден жасалган буттарды жана манжаларды 
көргөнүңөрдө, падышачылык экиге бөлүнөт. Темирдин 
керамикалык чопо менен аралашканын көргөндөй, темирдин 
күчү анда болот. 42 Буттун манжалары жарым-жартылай 
темирден, бир бөлүгү чоподон болгон сыяктуу, Падышалык 
да жарым-жартылай күчтүү, жарым-жартылай морт болот. 43 

Сен керамикалык чопо менен аралашкан темирди көргөндөй, 
алар адам тукумуна кошулат. бирок темир чопо менен 
аралашпагандай эле, алар бири-бирине жабышпайт. 44 Ошол 
падышалардын күндөрүндө асман Кудайы эч качан 
кыйратылбай турган падышалыкты орнотот. Падышалык 
башка элдерге калтырылбайт. Ал талкаланып, бул 
падышалыктардын баарын жок кылат, ал түбөлүк турат 
(Даниел 2:40-44). 
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18 Бирок Бардыгынан Жогору Тургандын ыйыктары 
падышачылыкты кабыл алып, падышачылыкты түбөлүккө, 
түбөлүктөн түбөлүккө ээлик кылышат“. (Даниел 7:18). 

21 «Мен карап турдум. ошол эле мүйүз ыйыктарга каршы 
согушуп, аларга каршы үстөмдүк кылып жатты, 22 Байыркы Күн 
келип, Эң Жогорку Кудайдын ыйыктарынын пайдасына өкүм 
чыгарылганга чейин жана ыйыктардын падышалыкка ээ боло 
турган убагы келгенге чейин. . (Даниел 7:21—22) 

Даниелден биз Кудайдын Падышалыгы бул дүйнөнүн 
падышалыктарын кыйратып, түбөлүккө кала турган убак келерин 
билебиз. Ошондой эле бул падышалыкты алууда ыйыктардын да өз 
салымы бар экенин билебиз. 

Даниелдин пайгамбарлыктарынын көбү биздин 21- кылымда . 

Жаңы Келишимдеги айрым үзүндүлөргө көңүл буруңуз: 

12 Сен көргөн он мүйүз – али падышалык ала элек он падыша, 
бирок алар жырткыч менен бирге падыша катары бийликти 
бир саатка алышат. 13 Булар бир пикирде, алар өздөрүнүн күчү 
менен бийлигин жырткычка беришет. 14 Булар Козу менен 
согушат, Козу аларды жеңет, анткени Ал – мырзалардын 
Теңири жана падышалардын Падышасы. жана Аны менен 
бирге болгондор чакырылган, тандалган жана ишенимдүү». 
(Аян 17:12—14) 

Ошентип, биз Байыркы жана Жаңы Келишимдерде он бөлүктөн 
турган акыр заман жер жүзүндөгү падышалык болот жана Кудай аны 
жок кылып, өзүнүн падышалыгын орнотот деген түшүнүктү көрөбүз. 

Исаия Падышалык жөнүндө окуткан 
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Кудай Ышаяга Кудайдын Падышалыгынын биринчи бөлүгү, миң 
жылдык деп аталган миң жылдык башкаруусу жөнүндө мындайча 
жазууга шыктандырган: 

1 Жышайдын сабагынан таяк чыгат , анын тамырынан бутак 
чыгат. 2 Дээрги-Чаяакчының Руху, Акылмандыктын жана 
акылмандыктын Руху, акылмандыктын жана күчтүн Руху, 
билимдин жана Теңирден коркуунун Рухунун үстүндө турат. 

3 Анын ырахаты Теңирден коркуу, Ал Өзүнүн көздөрү менен 
соттобойт, Кулагы менен өкүм чыгарбайт. 4 Ал эми 
жакырларды адилдик менен соттойт, адилеттик менен чечет 

жердин жумшактары үчүн ; Ал жерди оозунун таягы менен 
урат, оозунун деми менен ыймансыздарды өлтүрөт. 5 

Адилеттик Анын белинин куру, ишенимдүүлүк Анын белинин 
бели. 

6 Карышкыр да козу менен жашайт, илбирс теке менен, музоо, 
жаш арстан жана бордоп жаткан мал менен бирге жашайт. 
Аларды кичинекей бала жетелейт. 7 Уй менен аюу оттошот. 
Алардын балдары чогуу жатат. Арстан саманды өгүздөй жейт. 
8 Эмчектеги бала кобранын тешигинде ойнойт , эмчектен 
чыккан бала колун жыландын уясына салат. 9 Алар Менин бүт 
ыйык тоомдо зыян келтиришпейт, кыйратпайт , анткени 
деңизди суу каптагандай, жер Теңирдин билимине толот. 

10 «Ошол күнү Жышайдын тамыры болот, ал элге туу болуп 
турат. Анткени бутпарастар Аны издешет, Анын жаткан жери 
даңктуу болот». (Ышайа 11:1—10) 

Мен муну Кудайдын Падышалыгынын биринчи бөлүгү же биринчи 
фазасы деп атаганымдын себеби, бул физикалык боло турган убак 
(ыйык шаар, Жаңы Иерусалим асмандан түшкөнгө чейин, Аян 21) 
жана миң жылга созулат. Исаия бул этаптын физикалык аспектисин 
ырастап, ал мындай деп улантты: 
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11 Ошол күнү Теңир Өз элинин калдыгын Ашурдан жана 
Мисирден, Патростон жана Куштан, Элам менен Шинардан, 
Хаматтан жана деңиз аралдары. 

12 Ал элдер үчүн туу орнотот, Ысрайылдын куулган элин 
чогултат, Жүйүттүн чачырап кеткендерин жердин төрт 
бурчунан чогултат. 13 Эпрайымдын көрө албастыгы кетет, 
Жүйүттүн душмандары жок кылынат. Эпрайым Жүйүткө көрө 
албастык кылбайт, Жүйүт Эпрайымга асылбайт. 14 Бирок алар 
пелиштиликтердин ийнине түшүп, батышты көздөй учушат. 
Алар чыгыш элдерин чогуу талап-тоноп алышат; Алар Эдом 
менен Маапка колдорун коюшат. Амондуктар аларга баш 
ийишет. 15 Теңир Мисир деңизинин тилин биротоло жок 
кылат. Ал өзүнүн күчтүү шамалы менен дарыянын үстүнөн 
муштумун силкип, аны жети дарыяга чапкылап, адамдарды 
кургап өткөзөт. 16 Ал Мисир жеринен чыккан күнү Ысрайыл 
үчүн кандай болсо, Ашурдан калган Анын элинин калдыгы 
үчүн жол болот . (Ышайа 11:11—16) 

Ышая да жазууга шыктанган: 

2 Акыркы күндөрдө Теңир үйүнүн тоосу тоолордун чокусуна 
орнойт, адырлардан жогору көтөрүлөт . Ошондо ага бардык 
элдер агышат. 3 Көптөр келип: «Жүргүлө, Теңирдин тоосуна, 
Жакыптын Кудайынын үйүнө чыгалы. Ал бизге Өз жолдорун 
үйрөтөт, биз Анын жолдору менен жүрөбүз». Анткени 
Сиондон Мыйзам чыгат , Теңирдин сөзү Иерусалимден 
чыгат. 4 Ал элдерди соттойт, көп адамдарды ашкерелейт. Алар 
кылычтарын сокого, найзаларына кайырмакка 
айландырышат. Эл элге каршы кылыч көтөрбөйт, согушууга 
үйрөнүшпөйт. ... 11 Адамдын бийик көз карашы басынтылат, 
адамдардын текебердиги эңкейет, ошол күнү Теңир гана 
көтөрүлөт. (Ышайа 2: 2-4,11 ) 

Ошентип, ал жер бетинде тынчтыктын утопиялык мезгили болот. 
Акыр-аягы, бул Ыйсанын башкаруусу менен түбөлүккө болот. Ар 
кандай аяттарга негизделген (Забур 90:4; 92:1; Ышайа 2:11; Ошуя 6:2), 
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жүйүттөрдүн Талмуду бул 1000 жылга созулат (Вавилон Талмуду: 
Тракта Синедрион Фолио 97а). 

Мен саиага төмөндөгүлөрдү жазууга шыктандым: 

6 Анткени бизге Бала төрөлдү, бизге Уул берилди; Ал эми 
өкмөт Анын мойнунда болот. Ошондо Анын ысымы 
Кереметтүү, Кеңешчи, Күчтүү Кудай, Түбөлүк Ата, Тынчтыктын 
Төрөсү деп аталат. 7 Дөөттүн тактысында жана Анын 
падышачылыгында, Анын бийлигинин жана тынчтыгынын 
көбөйүшүнүн аягы болбойт , Аны буйрук кылып, аны сот жана 
адилеттик менен орнотуш үчүн, ошондон бери, түбөлүккө. 
Муну Себайот Теңирдин ынтасы аткарат. (Ышайа 9:6—7) 

Көңүл бурсаңар, Исаия Исанын келип, өкмөт менен падышалык 
орното турганын айткан. Машаяк деп эсептегендердин көбү бул 
үзүндүнү, айрыкча, жыл сайын декабрда, цитата кылышса да, алар 
Исанын төрөлөрүн эмес, пайгамбарлык кылып жатканын байкабай 
калышат. Ыйык Китепте Кудайдын Падышалыгында баш 
ийгендердин үстүнөн мыйзамдары бар өкмөт бар экени жана анын 
үстүнөн Ыйса болору айтылат. Исаия, Даниел жана башкалар 
пайгамбарлык кылышкан. 

Кудайдын мыйзамдары сүйүү жолу (Матай 22:37-40; Жакан 15:10) 
жана Кудайдын Падышалыгы ошол мыйзамдардын негизинде 
башкарылат. Демек, Кудайдын Падышалыгы, дүйнө жүзү боюнча 
канча адам болсо да, сүйүүнүн негизинде болот. 

Забур жана башкалар 

Кудайдын келе жаткан Падышалыгы жөнүндө жазууга Кудай 
шыктандырылган Даниел менен Исаия эле эмес. 

урууларынын (жөн эле жүйүттөрдүн эмес) миң жылдык 
падышачылыкта чогула турганын жазууга рухтун жетеги менен 
жазылган : 
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17 Ошондуктан айт : „Кудай-Теңир мындай дейт: “Мен 
силерди элдердин арасынан чогултам, чачырап кеткен 
өлкөлөрдөн чогултам, сага Ысрайыл жерин берем”” 18 Анан 
ошол жакка барышат. Ал жерден анын бардык 
жийиркеничтерин, бардык жийиркеничтерин жок кылышат. 19 

Ошондо Мен аларга бир жүрөк берем, алардын ичине жаңы 
рух салам, алардын денесинен таш жүрөктү алып чыгып, 
аларга дене жүрөк берем, 20 алар Менин мыйзамдарым 
боюнча жүрүшсүн, Менин мыйзамдарымды сакташсын, 
аларды жасоо; Алар Менин элим болушат, Мен алардын 
Кудайы болом. 21 Ал эми жүрөктөрү өздөрүнүн 
жийиркеничтүү жана жийиркеничтүү иштерине 
умтулгандардын иштерине өз баштарына жараша жооп 
берем, – дейт Кудай-Теңир. (Жезекиел 11:17—21) 

Ысрайыл урууларынын тукумдары мындан ары чачырап кетпейт, 
тескерисинче, Кудайдын мыйзамдарына баш ийишет жана 
жийиркеничтүү нерселерди жебей калышат (Лебилер 11; Мыйзам 
14). 

Забурда Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабарга көңүл 
бурсаңар: 

27 Дүйнөнүн бардык учу- кыйырлары Теңирди эстеп, ага 
кайрылышат, Элдердин бардык уруулары Сага таазим 
кылышат. 28 Анткени Падышалык Теңирдики, Ал элдерди 
башкарат. (Забур 22:27—28) 

6 Оо, Кудай, сенин тактың түбөлүктүү. Адилеттик таягы – Сенин 
Падышачылыгыңдын таягы . (Забур 45:6) 

1 Оо, Теңирге жаңы ыр ырда! Теңирге ырдагыла, бүт жер 
жүзү. 2 Теңирди ырдагыла, Анын ысмын даңктагыла; Анын 
куткаруусу жөнүндөгү жакшы кабарды күндөн күнгө 
жарыялагыла. 3 Анын даңкын элдерге, Анын кереметтерин 
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бардык элдерге жар сал. (Забур 96:1—3; ошондой эле 
караңыз. 1 Жылнаама 16:23—24) 

10 Оо, Теңир, Сенин бардык иштериң Сени даңктайт, Сенин 
ыйыктарың Сага бата беришет. 11 Алар Сенин 
Падышачылыгыңдын даңкы жөнүндө айтышат, Сенин күчүң 
жөнүндө айтышат, 12 Адам уулдарына Анын кудуреттүү 
иштерин, Анын Падышалыгынын даңктуу улуулугун көрсөтүү 
үчүн. 13 Сенин Падышачылыгың түбөлүктүү падышалык, Жана 
Сенин бийлигиң бардык муундар бою уланат. (Забур 145:10—
13) 

Байыркы Келишимдеги ар кандай жазуучулар да падышалыктын 
аспектилери жөнүндө жазышкан (мисалы, Жезекиел 20:33; Обадия 
21; Михей 4:7). 

Ошентип, Ыйса Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды 
окута баштаганда, Анын угуучулары негизги түшүнүк менен бир аз 
тааныш болгон. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

4. Ҳаворийлар шоҳлик Хушхабарини 
ўргатдиларми? 

Көптөр Жакшы Кабар Ыйсанын инсаны жөнүндөгү жакшы кабар 
сыяктуу иш кылышса да, Исанын жолдоочулары Кудайдын 
Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды үйрөтүшкөн. Бул Ыйса алып 
келген кабар. 

Элчи Пабыл Кудайдын Падышалыгы жана Ыйса жөнүндө мындай деп 
жазган: 

8 Ал синагогага кирип, үч ай бою тайманбастык менен сүйлөп, 
Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө ой жүгүртүп, ишендирди 
(Элчилер 19:8). 

25 Чындыгында, мен силердин бардыгыңарды, алардын 
арасында Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар айтып 
жүргөнүңөрдү азыр билем (Элчилер 20:25). 

23 Ошентип, алар Аны бир күн белгилегенден кийин, анын 
үйүнө көптөр келишти, ал аларга Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндө түшүндүрүп, салтанаттуу түрдө күбөлөндүрүп, эртең 
мененден кечке чейин Мусанын Мыйзамынан да, 
Пайгамбарлардын да Мыйзамынан Ыйса жөнүндө 
ынандырды. … 31 Кудайдын Падышалыгы жөнүндө кабар 
айтуу жана Теңир Ыйса Машайакка тиешелүү нерселерди 
толук ишеним менен үйрөтүү, ага эч ким тыюу салуу (Элчилер 
28:23 , 31 ). 

Байкасаңар, Кудайдын Падышалыгы Ыйсага гана тиешелүү эмес 
(бирок Ал анын негизги бөлүгү), Пабыл да Ыйса жөнүндө Кудайдын 
Падышалыгы жөнүндө окуткандарынан өзүнчө окуткан. 

Пабыл аны Кудайдын Жакшы Кабары деп да атаган, бирок ал дагы 
эле Кудайдын Падышалыгынын Жакшы Кабары болгон: 
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9 ... биз силерге Кудайдын Жакшы Кабарын таратканбыз... 12 

Силерди Өзүнүн Падышачылыгына жана даңкына чакырган 
Кудайга татыктуу жашашыңар үчүн. (1 Тесалоникалыктар 2: 
9,12 ) 

Пабыл аны Машайактын Жакшы Кабары деп да атаган (Римдиктерге 
1:16). Ыйсанын «жакшы кабары», ал үйрөткөн кабар.  

Бул жөн эле Ыйса Машайактын инсаны жөнүндө же жеке куткарылуу 
жөнүндөгү жакшы кабар эмес экенин карап көрөлү. Пабыл 
Машаяктын Жакшы Кабарына Ыйсага баш ийүүнү, Анын кайтып 
келишин жана Кудайдын сотун камтыйт: 

6 ... Кудай силерди кыйнап жаткандарга азап менен жооп 
бериши үчүн, 7 Теңир Ыйса Өзүнүн күчтүү периштелери менен 
асмандан, 8 Кудайды тааныбагандардан өч алып, жалындап 
турган отко түшкөндө, биз менен бирге тынчыбызды берсин. 
жана Мырзабыз Иса Машаяктын Жакшы Кабарына баш 
ийбегендерге. 9 Булар Теңирдин алдынан жана Анын 
кудуретинин даңкынан түбөлүккө жок болуу менен 
жазаланат, 10 Ошол күнү Ал өзүнүн ыйыктары менен 
даңкталыш үчүн жана бардык ишенгендердин арасында 
суктануу үчүн келгенде, анткени биздин күбөлөндүрүүбүз 
араңарда ишенишкен (2 Тесалоникалыктар 1:6-10). 

Жаңы Келишим падышалык биз аны толук ээлеп турганыбызды эмес, 
биз ала турган нерсе экенин көрсөтөт: 

28 Биз солкулдабай турган падышалыкка ээ болуп жатабыз 
(Еврейлер 12:28). 

Биз азыр түшүнүп, Кудайдын Падышалыгынын бир бөлүгү болууну 
чыдамсыздык менен күтсөк болот, бирок ага толук кире элекпиз. 

тирилүүдөн кийин боло тургандай, Кудайдын Падышалыгына өлө 
турган адам катары толук кирбей турганын өзгөчө ырастады : 
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50 Бир туугандар, муну айтам: эт менен кан Кудайдын 
Падышачылыгын мурастай албайт. ошондой эле коррупция 
коррупцияны мураска албайт. 51 Мына, мен силерге бир сыр 
айтам: баарыбыз уктабайбыз, бирок баарыбыз өзгөрөбүз , 52 

көз ачып-жумгуча, акыркы сурнайда. Анткени сурнай 
тартылат, өлгөндөр чирибес болуп тирилишет жана биз 
өзгөрүлөбүз (1 Корунттуктар 15:50-52). 

1 Ошондуктан мен силерге Кудайдын жана Теңир Ыйса 
Машайактын алдында буйрук кылам, ал Өзүнүн пайда 
болушунда жана Падышалыгында тирүүлөр менен 
өлгөндөрдү соттойт. 

(2 Тиметейге 4:1). 

Пабыл ушуну гана эмес, Ыйса Падышалыкты Кудай Атага 
тапшырарын айткан: 

20 Бирок азыр Машайак өлгөндөрдүн арасынан тирилип, уктап 
калгандардын биринчи түшүмү болуп калды. 21 Анткени өлүм 
адам аркылуу келгендиктен, өлгөндөрдүн тирилүүсү да адам 
аркылуу келген. 22 Анткени Адамда баары өлөт, Машайак 
аркылуу баары тирилет. 23 Ал эми ар кимиси өз тартиби 
менен: Биринчи түшүм Машаяк , андан кийин Анын 
келгенинде Машаяктыкы. 24 Анан ал Падышалыкты Кудай 
Атага тапшырганда, бардык бийликти, бардык бийликти жана 
күчтү жок кылганда, акыры келет . 25 Анткени Ал бардык 
душмандарды Өзүнүн бут алдына коймоюнча, падышалык 
кылышы керек. (1 Корунттуктар 15:20—25). 

Пабыл ошондой эле адилетсиз (осуяттарды бузгандар) Кудайдын 
Падышалыгын мурастабай турганын айткан: 

9 Адилетсиздер Кудайдын Падышалыгын мурастабай 
турганын билбейсиңерби? Алданбагыла. Бузуктукчулар да, 
бурканга табынуучулар да, ойноштук кылуучулар да, 
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гомосексуалдар да, бойдоктор да, 10 да, уурулар да, ач көз 
адамдар да, аракечтер да, акаратчылар да, талап- тоноочулар 
да Кудайдын Падышачылыгын мурасташпайт (1 
Корунттуктарга 6:9-10). 

19 Дененин иштери айкын көрүнүп турат, алар: ойноштук, 
бузуктук, ыпыластык, бузукулук, 20 бурканга табынуучулук, 
сыйкырчылык, жек көрүүчүлүк, талаш-тартыштар, көрө 
албастык, каардануу, өзүмчүл амбициялар, чыр-чатактар, 
бузукулук , 21 көрө албастык, киши өлтүрүү, аракечтик, тойлор 
жана ушул сыяктуулар; Бул тууралуу мен силерге мурунтан 
айткандай эле айтып жатам, мындай иштерди кылгандар 
Кудайдын Падышалыгын мурастабайт (Галатиялыктарга 
5:19—21). 

5 Анткени силер билесиңер: бузуктук кылуучу, таза эмес адам 
же ач көз, бурканга табынуучу эч кимдин Машаяктын жана 
Кудайдын Падышачылыгында мурасы жок (Эфестиктерге 5:5). 

Кудайдын стандарттары бар жана Анын Падышачылыгына кире алуу 
үчүн күнөөдөн өкүнүүнү талап кылат. Элчи Пабыл айрымдар Ыйсанын 
Жакшы Кабары жооп деп үйрөтпөй турганын эскерткен, ал эми башка 
бирөө: 

3 Кудай Атабыздан жана Мырзабыз Иса Машаяктан силерге 
ырайым жана тынчтык болсун, 4 Кудай Атабыздын каалоосу 
боюнча, бизди ушул жаман доордон куткаруу үчүн, биздин 
күнөөлөрүбүз үчүн Өзүн берди, 5 Ага даңк болсун. түбөлүккө. 
Оомийин. 6 Силерди Машайактын ырайымы менен 
Чакыргандан тез эле баш тартып, башка Жакшы Кабарга 
бурулуп жатканыңа таң калам, 7 бул башка эмес. Бирок 
силердин башыңарды кыйнап, Машаяктын Жакшы Кабарын 
бурмалоону каалагандар бар. 8 Эгерде биз, же асмандан 
келген периште, силерге биз жарыялагандан башка Жакшы 
Кабарды тарата турган болсок да, ага каргыш тийсин. 9 Мурда 
айткандай, азыр дагы кайталап айтам, эгерде кимдир-бирөө 
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силерге силер кабыл алгандан башка Жакшы Кабар таратса, 
анда ал каргышка калсын. (Галатиялыктар 1:3—9) 

3 Бирок мен эмнегедир жылан Обо энени айлакерлиги менен 
алдап кеткендей эле, силердин акыл-эсиңерди Машайактагы 
жөнөкөйлүктөн бузуп жибербесин деп корком. 4 Эгерде 
келген адам биз жарыялабаган башка Ыйсаны жар салса, же 
силер кабыл албаган башка рухту же кабыл албаган башка 
Жакшы Кабарды алсаңар, анда чыдасаңар болот! (2 
Корунттуктар 11:3-4) 

«Башка» жана «башка», чындыгында жалган Жакшы Кабар эмне 
болгон? 

Жалган Жакшы Кабардын ар кандай бөлүктөрү бар. 

Жалпысынан алганда, жалган Жакшы Кабар бул Кудайга баш ийүүнүн 
кажети жок экенине ишенүү жана Кудайды билем деп, анын жолунда 
чындап жашоого умтулуу (карагыла: Матай 7:21-23). Бул 
өзүмчүлдүккө багытталган. 

Жылан 6000 жыл мурун Обо энени жалган Жакшы Кабарга азгырган 
(Башталыш 3) — жана адамдар Кудайдан жакшыраак билишет жана 
жакшы менен жаманды өздөрү чечиши керек деп ишенишкен. Ооба, 
Ыйса келгенден кийин, Анын ысымы көп учурда ар кандай жалган 
Жакшы Кабарларга кошулуп келген — жана бул акыркы Антихристтин 
убагында да уланып келген жана улана берет. 

Азыр Апостол Пабылдын убагында, жалган Жакшы Кабар 
чындыгында чындык менен жаңылыштыктын 
гностикалык/мистикалык аралашмасы болгон. Гностиктер негизинен 
рухий түшүнүккө, анын ичинде куткарылууга жетүү үчүн атайын 
билим керек деп эсептешкен. Гностиктер дененин кылганы эч кандай 
өзгөчө мааниге ээ эмес деп ишенишкен жана алар жетинчи күндүк 
ишемби сыяктуу маселелерде Кудайга баш ийүүгө каршы болушкан. 
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Андай жалган жетекчилердин бири — Апостол Петир тарабынан 
эскертилген Симон Магус (Элчилер 8:18—21). 

Бирок бул оңой эмес 

Жаңы Келишимде Филип Кудайдын Падышалыгын окутканы айтылат: 

5 Филип Самария шаарына түшүп, аларга Машаякты 
кабарлады. … 12 Алар Филипке Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндө кабар айтып жатканда ишенишкен... (Элчилер 8: 5,12 
). 

Бирок Ыйса, Пабыл жана шакирттери Кудайдын Падышачылыгына 
кирүү оңой эмес экенин үйрөтүшкөн: 

24 Ыйса анын катуу кайгырганын көрүп, мындай деди: 
«Байлыкка ээ болгондордун Кудайдын Падышачылыгына 
кириши кандай кыйын! 25 Анткени бай адамдын Кудайдын 
Падышачылыгына киргенине караганда, төөнүн ийненин 
көзүнөн өткөнү жеңил». 

26 Муну уккандар: «Анда ким куткарыла алат?» – дешти. 

27 Бирок Ал: «Адамдарга мүмкүн болбогон нерселер Кудайда 
мүмкүн», - деди. (Лука 18:24—27) 

22 «Биз Кудайдын Падышачылыгына көптөгөн кыйынчылыктар 
аркылуу киришибиз керек » ( Элчилер 14:22). 

3 Бир туугандар, биз силер үчүн Кудайга дайыма ыраазычылык 
билдиребиз 

ылайыктуу, анткени силердин ишенимиңер абдан күчөп, ар 
бириңердин бири-бириңерге болгон сүйүүңөр артып баратат, 
4 ошондуктан биз Кудайдын Жыйындарынын арасында силер 
менен мактанышыбыз үчүн, силер чыдап жаткан бардык 
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куугунтуктарга жана кыйынчылыктарга чыдап, ишенимиңерге 
ишенебиз. 5 Бул Кудайдын адил сотунун айкын далили, силер 
Кудайдын Падышачылыгына татыктуу деп табылышыңар 
үчүн, ал үчүн силер да азап чегип жатасыңар. 6 Анткени 
силерди кыйнап жаткандарга азап менен жооп берүү 
Кудайдын алдында адил нерсе, 7 жана Теңир Ыйса өзүнүн 
күчтүү периштелери менен асмандан ачылганда, кыйналып 
жаткандарга биз менен бирге эс алуу (2 Тесалоникалыктарга 
1:3-7) ). 

Кыйынчылыктардан улам азыр кээ бирлери гана ушул доордо анын 
бир бөлүгү болууга чакырылып, тандалып жатышат (Матай 22:1-14; 
Жакан 6:44; Еврейлер 6:4-6). Башкалары кийинчерээк чакырылат, 
анткени Ыйык Китепте айтылгандай, «рухтан жаңылгандар 
түшүнүшөт, наалыгандар окууну үйрөнүшөт» (Ышайа 29:24). 

Апостол Петир Падышалык түбөлүктүү экенин жана Кудайдын Жакшы 
Кабарына кылдаттык менен баш ийүү керек, болбосо сот болот деп 
үйрөткөн: 

10 Ошондуктан, бир туугандар, өзүңөрдүн чакырыгыңарды 
жана шайланышыңарды ынандырууга ого бетер аракет 
кылгыла, анткени ушуларды кылсаңар, эч качан 
мүдүрүлбөйсүңөр. 11 Анткени Мырзабыз жана Куткаруучубуз 
Иса Машаяктын түбөлүктүү Падышачылыгына силер үчүн 
кенен жол ачылат (2 Петир 1:10-11). 

17 Анткени Кудайдын үйүнөн сот баштала турган убак келди. 
ал эми биринчи бизден башталса, анда Кудайдын Жакшы 
Кабарына баш ийбегендердин аягы эмне болот? (1 Петир 
4:17). 

Ыйык Китептин жана Падышалыктын акыркы китептери 

Ыйык Китепте «Кудай — сүйүү» (1 Жакан 4:8,16) жана Иса — Кудай 
(Жакан 1:1,14) — Кудайдын Падышалыгында сүйүү болгон Падыша 
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болот, анын мыйзамдары жек көрүү эмес, сүйүү менен коштолот деп 
окутат. (карагыла. Аян 22:14—15). 

Ыйык Китепте ошондой эле Кудай Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү 
түбөлүк Жакшы Кабарды жарыялай турган периштени жиберээри 
(Аян 14:6-7), андан кийин дагы бир периштенин улуу көрүнгөнүнө 
карабастан, Вавилон кулай турганын көрсөтүү үчүн (Аян 14:8-9) 
көрсөтүлөт. Бул кабарлар дүйнө буга чейин күбө катары кабыл ала 
турган Жакшы Кабардын табияттан тышкаркы тастыктоолору болот 
жана акырында Кудайга келе турган «эбегейсиз көп сандаган 
адамдардын» фактору болуп калат ( Аян 7:9—14). Вавилондун пайда 
боло турган жана кулай турган акыркы бийлигинен айырмаланып 
(карагыла. Аян 18:1—18), Кудайдын Падышалыгынын акыркы этабы 
түбөлүккө созулат: 

15 Ошондо жетинчи периште үнүн чыгарды: Асманда мындай 
деген катуу үндөр угулду: «Бул дүйнөнүн падышалыктары 
биздин Теңирибиздин жана Анын Машайактын 
падышалыктары болуп калды, Ал түбөлүктөн түбөлүккө 
падышачылык кылат!» (Аян 11:15). 

Ыйса Падышалыкта падышалык кылат! Ал эми Ыйык Китепте Анын 
эки наамы айтылат: 

16 Анын кийиминде жана жамбашында: «ПАДЫШАЛАРДЫН 
ПАДЫШАсы жана Теңирдердин Теңири» деген ысым 
жазылган (Аян 19:16). 

Бирок падышалык кыла турган жалгыз Ыйсабы? Бул үзүндүгө көңүл 
буруңуз: 

4 Мен тактыларды көрдүм, алар аларга отурушту, аларга сот 
өкүмү берилди. Ошондо мен Ыйсага күбөлөндүрүү үчүн жана 
Кудайдын сөзү үчүн башы кесилгендердин, жырткычка да, 
анын сөлөкөтүнө да сыйынбаган, чекесине да, колдоруна да 
анын белгисин албагандардын жанын көрдүм. Алар Машаяк 
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менен миң жыл жашап , падышалык кылышты + . . . 6 Биринчи 
тирилүүгө катышкан адам бактылуу жана ыйык. Мындай 
экинчи өлүмдүн үстүнөн бийлик жок, бирок алар Кудайдын 
жана Машаяктын дин кызматчылары болушат жана Аны 
менен миң жыл падышачылык кылышат (Аян 20:4,6 ) . 

Чыныгы Ыйсанын жолдоочулары Машайак менен бирге миң жыл 
падышалык кылуу үчүн тирилишет! Анткени падышалык түбөлүккө 
созулат (Аян 11:15), бирок айтылган падышалык бир гана миң жыл 
болгон. Ошондуктан мен муну падышалыктын биринчи фазасы деп 
атадым - акыркы, көбүрөөк рухий фазадан айырмаланып, физикалык, 
миң жылдык фаза. 

Бир нече окуялар Аян китебинде Кудайдын Падышалыгынын миң 
жылдык жана акыркы этаптарынын ортосунда болуп саналган: 

7 Миң жыл өткөндөн кийин, Шайтан түрмөсүнөн бошотулат 8 

жана жердин төрт бурчунда жашаган Гок менен Магок 
элдерин азгырууга, аларды согушка чогултуу үчүн чыгат. 
деңиздин куму. ... 11 Ошондо мен чоң ак такты жана анын 
үстүндө Отурганды көрдүм, Анын алдынан жер менен асман 
качып кеткен. Анан алар үчүн орун табылган жок. 12 Ошондо 
мен Кудайдын алдында турган кичинекей жана чоң 
өлгөндөрдү көрдүм, китептер ачылды. Жана дагы бир китеп 
ачылды, бул Жашоо китеби. Ал эми өлгөндөр өздөрүнүн 
иштери боюнча, китептерде жазылгандар боюнча соттолушту. 
13 Деңиз ичиндеги өлүктөрдү берди, өлүм менен өлгөндөр да 
өзүндөгү өлүктөрдү берди. Алар ар бири өз иштерине жараша 
соттолушту. 14 Ошондо өлүм менен өлгөндөр оттуу көлгө 
ыргытылды. Бул экинчи өлүм. 15 Өмүр китебинде жазылбаган 
адам оттуу көлгө ыргытылган (Аян 20:7-8, 11-15). 

Аян китеби миң жылдык башкаруудан кийин жана экинчи өлүмдөн 
кийин келе турган кийинки этап болорун көрсөтүп турат: 

1 Мен жаңы асман менен жаңы жерди көрдүм, анткени 
биринчи асман менен биринчи жер өтүп кеткен. Мындан 
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тышкары, деңиз жок болчу. 2 Ошондо мен, Жакан, күйөөсү 
үчүн жасалгаланган колуктудай даярдалган, Кудайдан 
асмандан түшүп келе жаткан ыйык шаар Жаңы Иерусалимди 
көрдүм. 3 Ошондо мен асмандан мындай деген катуу үндү 
уктум: «Мына, Кудайдын жыйын чатыры адамдар менен, Ал 
алар менен бирге жашайт, алар Анын эли болушат. Кудай Өзү 
алар менен болот жана алардын Кудайы болот. 4 Кудай 
алардын көздөрүндөгү бардык жашты аарчыйт. мындан ары 
өлүм да, кайгы да, ый да болбойт. Мындан ары оору болбойт, 
анткени мурункулар өтүп кетти». (Аян 21:1-4) 

1 Анан ал мага Кудайдын жана Козунун тактысынан аккан, 
хрусталдай тунук, өмүр суусунун таза дарыясын көрсөттү. 2 

Анын көчөнүн ортосунда жана дарыянын эки тарабында он 
эки мөмө берген өмүр дарагы бар эле, ар бир дарак ай сайын 
мөмө берип турган. Дарактын жалбырактары элдерди 
айыктыруу үчүн болгон. 3 Мындан ары каргыш болбойт , 
бирок анда Кудайдын жана Козунун тактысы болот жана 
Анын кулдары Ага кызмат кылышат. 4 Алар Анын жүзүн 
көрүшөт, Анын ысымы алардын маңдайында болот. 5 Ал 
жерде түн болбойт: аларга чырак да, күндүн жарыгы да керек 
эмес, анткени Кудай-Теңир аларга жарык берет. Алар 
түбөлүккө падышачылык кылышат. (Аян 22:1-5) 

кийин боло турган бул падышалык Кудайдын кулдарын камтыйт жана 
түбөлүккө созулат. Асманда даярдалган Ыйык шаар асмандан чыгып, 
жерге түшөт. Бул Кудайдын Падышалыгынын акыркы этабынын 
башталышы. БАШКА АЗАП ЖЕ АЗАП ЖОК УБАКЫТ! 

Момундар жерди (Матай 5:5) жана бардык нерсени мурасташат (Аян 
21:7). Жер, анын ичинде анда турган Ыйык шаар, жакшы болот, 
анткени Кудайдын жолдору ишке ашат. Муну түшүнүңүз: 

7 Анын бийлигинин жана тынчтыктын көбөйүшүнүн аягы 
болбойт (Ышайа 9:7). 
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Ооба , Кудайдын Падышалыгынын акыркы этабы башталгандан 
кийин өсүш болот, анткени баары Кудайдын өкмөтүнө баш ийишет. 

Бул эң сонун убакыт болот: 

9 Бирок Ыйык Жазууда: «Кудай Өзүн сүйгөндөр үчүн даярдап 
койгон нерселерди көз көргөн эмес, кулак уккан эмес , 
адамдын жүрөгүнө кирген эмес»,— деп жазылган. 10 Бирок 
Кудай аларды бизге Өзүнүн Руху аркылуу ачып берди (1 
Корунттуктар 2:9-10). Бул сүйүү, кубаныч жана түбөлүк 
сооронуч мезгили. Бул фантастикалык убакыт болот! 
Кудайдын Падышалыгы укмуштуудай жакшы түбөлүктүүлүктү 
түзөт. Сиз ага өзүңүздүн катышууңузду каалабайсызбы? 
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5. Янги Аҳддан ташқаридаги манбалар 
Худонинг Шоҳлигини ўргатган 

Машаяктын алгачкы окутуучулары Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндөгү Жакшы Кабарды таратуу керек деп ойлошконбу? 

Ооба. 

Эрман окуган лекциясында ал бир нече жолу жана туура, азыркы 
христиандардын көбүнөн айырмаланып, Ыйса жана Анын алгачкы 
жолдоочулары Кудайдын Падышалыгын жарыялашканын баса 
белгилеген. Доктор Эрмандын христианчылык жөнүндөгү жалпы 
түшүнүгү Кудайдын Улануучу чиркөөсүнүн түшүнүгүнөн абдан 
айырмаланса да , биз Падышалык жөнүндөгү Жакшы Кабар Исанын 
Өзү жарыялаган жана Анын жолдоочулары ишенген нерсе экенине 
макул болмокпуз. муну түшүн. 

Жаңы Келишимден кийинки эң эски сакталган жазуу жана насаат 

Кудайдын Падышалыгы "бизге чейин жеткен эң байыркы толук 
христиан насааты" деп айтылгандардын маанилүү бөлүгү болгон 
(Holmes MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek 
Texts and English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, 
102-б.). Бул Байыркы Христиан насаатында ал жөнүндө бул сөздөр 
бар: 

5:5 Бир туугандар, силер билесиңер, биздин дене дүйнөсүндө 
болуу анча маанилүү эмес жана убактылуу, ал эми 
Машайактын убадасы улуу жана кереметтүү: келе жаткан 
Падышалыкта эс алгыла жана түбөлүк өмүр. 

Жогоруда айтылган сөз падышалык азыр эмес, келип, түбөлүктүү 
болоорун көрсөтүп турат. Мындан тышкары, бул байыркы насаат 
мындай дейт: 



 

46 
 

6:9 Эгерде ушул сыяктуу адил адамдар да өздөрүнүн адил 
иштери менен балдарын сактап кала алышпаса, анда 
чөмүлтүлүшүбүздү таза жана булганбай сактабасак, Кудайдын 
Падышачылыгына кирерибизге кандай кепилдик бар? Же 
бизде ыйык жана адил иштер табылбаса, ким биздин 
жактоочубуз болот? 9:6 Ошондуктан баарыбыз Кудайдын 
Падышачылыгына кире алышыбыз үчүн, бири-бирибизди 
сүйөлү. 11:7 Ошондуктан, эгерде биз Кудайдын алдында эмне 
туура экенин билсек, анда биз Анын Падышачылыгына кирип, 
«кулагы укпаган, көз көрбөгөн, адамдын жүрөгү ойлобогон» 
убадаларды алабыз. 

12:1 Келгиле , Кудайдын Падышалыгын сүйүү жана адилдик 
менен саат сайын күтөлү, анткени биз Кудайдын келээр күнүн 
билбейбиз. 12:6 Ал: «Атамдын Падышачылыгы келет», – дейт. 

Жогоруда айтылган сөздөр туура жашоо аркылуу сүйүү керектигин, 
биз дагы эле Кудайдын Падышалыгына кире элек экенибизди жана 
ал Кудай келген күндөн кийин, башкача айтканда, Ыйса кайра кайтып 
келгенден кийин болорун көрсөтүп турат. Бул Атанын Падышалыгы 
жана падышалык Ыйса гана эмес. 

Кызыктуусу, Кудай сакталып калууга уруксат берген эң байыркы, 
сыягы, христиандык насаат Жаңы Келишим үйрөткөн жана Кудайдын 
Улануучу Чиркөөсү азыр үйрөткөн ошол эле Кудайдын Падышалыгын 
үйрөтөт (бул чыныгы Кудайдын чиркөөсүнөн болушу мүмкүн, бирок 
менин грек тилин чектелүү билимим катуураак билдирүү жасоо 
мүмкүнчүлүгүмдү чектейт). 

Экинчи кылымдагы чиркөө башчылары жана Падышалыктын Инжили 

Белгилей кетсек, 2-кылымдын башында Иоанндын угуучусу жана 
Поликарптын досу болгон жана Рим-католиктери ыйык деп эсептеген 
Папия миң жылдык падышачылыкты окуткан. Евсевий Папиянын 
мындай деп үйрөткөндүгүн жазган: 



 

47 
 

... өлгөндөрдүн арасынан тирилгенден кийин, бул жерде 
Машаяктын жеке башкаруусу орногондо миң жыл болот . 
(Fragments of Papias , VI. Ошондой эле караңыз: Евсевий, 
Church History, Book 3, XXXIX, 12) 

Папиас бул абдан молчулук мезгили болорун үйрөткөн: 

Ошол сыяктуу эле, [Ал] буудайдын даны он берет деп 

миң баш, ал эми ар бир дандан он миң дан болот жана ар бир 
дан он пуд тунук, таза, эң жакшы ун берет; алмалар, уруктар 
жана чөптөр да ушундай пропорцияда түшүшөт; Ошондо 
жердин азыктары менен азыктанган бардык жаныбарлар 
тынчтыкта жана ынтымакта болуп, адамга жеткилең баш 
ийген болот. ” [Бул жөнүндө күбөлөндүрүүнү Жакандын 
угуучусу жана Поликарптын досу болгон байыркы адам Папия 
өзүнүн төртүнчү китебинде жазган ; Анткени ал беш китеп 
жазган...] (Папиянын фрагменттери , IV) 

Коринфтиктерге Жаңы Келишимден кийинки Катта мындай деп 
айтылат: 

42:1-3 Элчилер биз үчүн Инжилди Мырзабыз Иса Машаяктан 
алышты; Ыйса Машайак Кудайдан жиберилген. Демек, 
Машайак Кудайдан, ал эми элчилер Машайактан. Ошентип, 
экөө тең Кудайдын эркине ылайык, белгиленген тартипте 
келди. Ошентип, алар буйрук алып, Мырзабыз Иса 
Машаяктын тирилүүсү аркылуу толук ынанышкан жана Ыйык 
Рухтун толук ишеними менен Кудайдын Сөзүндө 
тастыкталгандыктан, алар Кудайдын Падышалыгы келери 
тууралуу сүйүнчүлөгөн кабар менен жөнөштү. 

Смирналык Поликарп Ыйсанын жолдоочуларынын алгачкы лидери 
болгон, ал Жакандын шакирти болгон, өлгөн алгачкы элчилердин 
акыркысы болгон. Поликарп в. 120-135 AD үйрөткөн : 
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Жакырлар жана адилдик үчүн куугунтукталгандар бактылуу, 
анткени Кудайдын Падышалыгы алардыкы. (Поликарп. 
Филиппиликтерге кат, II бөлүм. Ante - Nicene Fathers, 1-том 
Александр Робертс жана Джеймс Дональдсон тарабынан 
редакцияланган. Америкалык басылышы, 1885) 

Демек, «Кудай шылдың кылынбайт» экенин билип, биз Анын 
осуятына жана даңкына татыктуу жашашыбыз керек ... 
Анткени алар бул дүйнөдөгү кумарлардан ажыратылганы 
жакшы, анткени «ар бир кумарлануу рух; «жана бузуктук 
кылгандар да, аялзатынын адамдары да, адам баласына 
кыянаттык кылгандар да Кудайдын Падышалыгын 
мурастабайт », ошондой эле туура эмес жана туура эмес 
иштерди кылгандар. (ошол эле жерде, V бөлүм) 

Анда келгиле, Ага Өзү буйругандай жана бизге Жакшы 
Кабарды тараткан элчилердей жана Теңирдин келишин 
алдын ала жарыялаган пайгамбарлардай, коркуу менен жана 
бардык урмат-сый менен кызмат кылалы. (ушул жерде, VI 
глава) 

Жаңы Келишимдеги башкалар сыяктуу эле, Поликарп да Кудайдын 
Падышалыгын осуяттарды бузгандар эмес, адил адамдар 
мурастаарын үйрөткөн. 

Поликарп дагы төмөнкүлөрдү үйрөткөн деп ырасталган: 

Кийинки ишемби күнү ал мындай деди: «Кудайдын сүйүктүү 
балдары, менин насаатымды уккула. Мен епископтор 
катышканда, мен силерге осуят айттым, эми дагы 
баарыңарды Теңирдин жолунда жарашыктуу жана татыктуу 
жүрүүгө чакырам... Сергек болгула, дагы бир жолу даяр 
болгула, жүрөгүңөр оор басылбасын, жаңы осуят. бири-
бирине болгон сүйүүсү жөнүндө, Анын келиши күтүлбөгөн 
жерден чагылгандын чагылышынын, от менен болгон улуу 
соттун, түбөлүк өмүрдүн, Анын өлбөс Падышалыгынын 
көрүнүшү. Кудайдан эмнени үйрөтсө, ошонун бардыгын 
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билесиңер, осуяттар силерде өчпөс бойдон калуусу үчүн, 
Ыйык Жазманы изилдеп чыкканда жүрөгүңөргө Ыйык Рухтун 
калемин түшүргүлө». (Поликарптын жашоосу, 24-бөлүм . JB 
Lightfoot, The Apostolic Fathers, том. 3.2, 1889, 488-506-беттер) 

Кудайдын чиркөөсүнүн лидери болгон Сардис Мелито , б. 170 AD, 
үйрөткөн: 

Анткени мыйзам, чынында эле, Жакшы Кабарда — эски 
жаңыда — Сиондон жана Иерусалимден чыккан мыйзам. 
жана ырайым менен берилген осуят, даяр продукциянын 
түрү, жана козу Уулда, кой адамда, адам Кудайда... 

Бирок Жакшы Кабар мыйзамдын жана анын түшүндүрмөсү 
болуп калды 

кампасы болуп калганда... 

Бул бизди кулчулуктан эркиндикке, караңгылыктан жарыкка, 
өлүмдөн өмүргө, тираниядан түбөлүк падышалыкка 
куткарган. ( Мелито . Пасах майрамындагы үй . 7 ,40 , 68-
аяттар. Керухтан котормосу : The Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Ошентип, Кудайдын Падышалыгы азыркы христиан же католик 
чиркөөсү эмес, түбөлүктүү нерсе экени белгилүү болгон жана 
Кудайдын мыйзамын камтыган. 

орто чениндеги дагы бир жазуу адамдарды падышалыкка 
кайрылууга үндөйт: 

мындан ары силердин араңардан эч ким бөлүнбөсүн жана 
артка карабасын, тескерисинче, Кудайдын Падышалыгынын 
Жакшы Кабарына даярдуулук менен жакындабасын. (Роман 
Клемент. Таануулар, X китеп, XLV бөлүм. Анте-Ницена 
аталарынан үзүндү, 8-том. Александр Робертс жана Джеймс 



 

50 
 

Дональдсон тарабынан редакцияланган. Америкалык 
басылышы, 1886) 

Робертс жана Дональдсон котормосунда 2-кылымдын орто 
чениндеги « Гермастын койчусу» деп аталган жазууда «Кудайдын 
Падышалыгы» деген сөз он төрт жолу колдонулган. 

Чыныгы Ыйсанын жолдоочулары, атүгүл Машаяк деп атагандардын 
көбү экинчи кылымда Кудайдын Падышалыгы жөнүндө бир 
нерселерди билишкен. 

Атүгүл католик жана чыгыш православие ыйык Иреней тирилүүдөн 
кийин христиандар Кудайдын Падышачылыгына кире турганын 
түшүнүшкөн. Анын жазганына көңүл бурсаң, б. 180 AD: 

Ишенгендердин абалы ушундай, анткени аларда 
чөмүлтүлгөндө Ал тарабынан берилген жана кабыл алуучу 
тарабынан сакталып калган Ыйык Рух дайыма жашайт, эгерде 
ал чындык, ыйыктык, адилдик жана чыдамкайлык менен 
жүрсө. Анткени бул жандын ишенгендердин ичинде 
тирилүүсү бар, дене кайра жанды кабыл алат жана аны менен 
бирге Ыйык Рухтун күчү менен тирилип, Кудайдын 
Падышачылыгына кирет . (Иреней, Санкт, Лион епискобу. 
Армян тилинен которгон Армитаж Робинсон. Апостолдук 
насааттын демонстрациясы, 42-бөлүм. Уэллс, Сомерсет, 1879-
жылдын октябры. НЬЮ-ЙОРК: МАКМИЛЛАН КО, 1920). 

Антиохиялык Теофил мындай деп үйрөткөн: 

Мен Анын жакшылыгын айтам; Эгерде мен Аны Падышалык 
деп атасам, бирок анын даңкын айтам... Анткени Ал аны 
башынан эле өлбөс кылып жараткан болсо, анда Ал аны 
Кудай кылмак. ... Демек, Ал аны өлбөс да, өлбөс да кылган 
эмес, бирок, жогоруда айткандай, экөөнө тең жөндөмдүү; 
Ошентип, эгерде ал Кудайдын осуятын аткарып, өлбөстүккө 
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ыктаса, Андан сыйлык катары өлбөстүктү алып, Кудайга 
айланат. ( Теофил , Автоликке , 1:3, 2:27) 

Католик олуясы Ипполит III кылымдын башында мындай деп жазган: 

Жана бул жашоодо жашап жүргөндө Асман Падышасын 
таанып-билгендер, Асман Падышачылыгын кабыл аласыңар. 
Жана сен Кудайга шерик болосуң жана Машайактын 
мураскору болосуң, мындан ары кумарлардын же 
кумарлардын кулу болбойсуң жана эч качан оорудан 
арылбайсың. Анткени сен Кудай болуп калдың: адам кезиңде 
кандай азап-тозокторду башынан өткөрсөң, ошону сага 
берди, анткени сен өлүүчү көгөргөн болгонсуң , бирок 
Кудайга эмнени берүү туура болсо, Кудай сага ошону берем 
деп убада кылган, анткени сен кудайлаштырылган жана 
өлбөстүккө төрөлүшкөн. (Гипполит. Бардык бидъаттарды 
жокко чыгаруу, X китеп, 30-бөлүм) 

Адамдардын максаты — Кудайдын келе жаткан Падышалыгында 
кудайлануу. 

II жана III кылымдардагы көйгөйлөр 

Анын кеңири таралганына карабастан, i 2-кылымда, Марсион аттуу 
мыйзамга каршы чыккан чындыктан четтеген лидер көтөрүлгөн. 
Марсион Кудайдын мыйзамына, ишембиге жана Кудайдын түзмө-түз 
Падышалыгына каршы окуткан. Ал Поликарп жана башкалар 
тарабынан айыпталган болсо да, ал Рим чиркөөсү менен бир топ 
убакыт байланышта болгон жана ал жерде таасири бар көрүнгөн. 

II жана III кылымдарда Александрияда (Египет) аллегористтер түзүлө 
баштаган. Көптөгөн аллегористтер келе жаткан падышалык 
жөнүндөгү окууга каршы чыгышкан. Ошол аллегористтердин 
айрымдары тууралуу кабарга көңүл буруңуз: 
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Дионисий Александрияда тектүү жана бай бутпарастык үй-
бүлөдө туулган жана алардын философиясында билим алган. 
Ал бутпарастык мектептерди таштап, Оригендин окуучусу 
болуп, Александриянын катехетикалык мектебин жетектейт... 

Клемент, Ориген жана гностикалык мектеп өздөрүнүн 
фантастикалык жана аллегориялык интерпретациялары 
менен ыйык пайгамбарлардын окууларын бузуп жатышты... 
алар өздөрүнө «Аллегористтер» деген атка ээ болушту. Непос 
аллегористтер менен ачык күрөшүп, жер бетинде Машаяктын 
башкаруусу болот деп ырастаган ... 

Дионисий Непостун жолдоочулары менен талашып-
тартышып, анын билдирүүсү боюнча... « Кудайдын 
Падышалыгында азыркыдай абал бар» . Бул чиркөөлөрдүн 
азыркы абалында болгон Кудайдын Падышалыгы жөнүндө 
биринчи эскерүү болуп саналат ... 

Непос алардын катасын ашкерелеп, Асман Падышачылыгы 
аллегориялык эмес экенин, бирок түбөлүк өмүргө 
тирилүүдөгү Теңирибиздин түзмө-түз келе турган 
Падышалыгы экенин көрсөттү... 

Ошентип, падышалыктын азыркы абалына келиши жөнүндөгү 
идея Египеттеги аллегористтердин гностикалык мектебинде, 
биздин замандын 200-250-жылдарында, империянын 
епископтору тактынын ээлери катары карала баштаганга 
чейин бир кылым мурун иштелип чыккан жана чыгарылган. … 

Клемент Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү идеяны Кудай 
жөнүндөгү чыныгы акыл-билимдин абалы катары түшүнгөн. 
Ориген муну Ыйык Жазманын жөнөкөй катында катылган 
рухий маани катары көрсөткөн . (Уорд, Генри Дана. 
Падышалыктын Инжили: Бул дүйнөгө таандык эмес 
Падышалык; Бул дүйнөдө эмес; Асмандагы өлкөгө келүү, 
өлгөндөрдүн тирилүүсү жана бардык нерселердин 
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кайтарылышы. Клакстон тарабынан басылып чыккан, Remsen 
& Haffelfinger , 1870, 124-125-беттер) 

Ошентип, епископ Непос Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы 
Кабарды окутуп жатканда, аллегористтер аны туура эмес, түз эмес 
түшүнүүгө аракет кылышкан. Иераполистик епископ Аполлинарис 
дагы ошол эле мезгилде аллегористтердин каталары менен 
күрөшүүгө аракет кылган. Чындап эле Кудайдын чиркөөсүндөгүлөр 
тарых бою Кудайдын түзмө-түз Падышалыгы жөнүндөгү чындыкты 
жакташкан. 

Герберт В. Армстронг Падышалык, Plus Инжилин үйрөткөн 

20- кылымда маркум Герберт В. Армстронг мындай деп жазган: 

Анткени алар Машаяктын Жакшы Кабарын четке кагышкан . . 
. , дүйнө анын ордуна башка нерсени алмаштырууга туура 
келди. Алар жасалманы ойлоп табышы керек болчу ! 
Ошентип, биз Кудайдын Падышалыгы жөнүндө жөн гана 
сүйкүмдүү шылтоо катары айтылганын уктук - адамдардын 
жүрөгүндөгү жагымдуу сезим - аны эфирдик, реалдуу эмес ЭЧ 
НЕРСЕге түшүргөн! Башкалары «чиркөөнүн» Падышалык деп 
туура эмес маалымат беришкен. . . Христианга чейин 600 жыл 
мурун жашаган Даниел пайгамбар Кудайдын Падышалыгы 
чыныгы падышалык, анын үстүнөн башкарган өкмөт экенин 
билген. 

жер бетиндеги АДАМДАР . . . 

Бул жерде. . . КУДАЙДЫН ПАДЫШАЛЫГЫ ЭМНЕ ЭКЕНИН 
Кудайдын түшүндүрмөсү: «Жана ушул падышалардын 
күндөрүндө...» - бул жерде он манжа, темирдин бир бөлүгү 
жана морт чопонун бир бөлүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Бул 
пайгамбарлыкты Даниел 7 жана Аян 13 жана 17 менен 
байланыштыруу менен азыр түзүлүп жаткан жаңы ЕВРОПА 
Кошмо Штаттарына тиешелүү. . . Сиздин көз алдында! Аян 
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17:12де анын ОН ПАДЫШАНЫН ЖЕ ПАДЫШАЛЫКТАРЫНЫН 
биримдиги болору (Аян 17:8) эски РИМ ИМПЕРИЯСЫН 
тирилте тургандыгы жөнүндө майда-чүйдөсүнө чейин ачык 
айтылган . . . 

Машаяк келгенде, ал бүт жер жүзүн башкарып, 
падышалардын ПАДЫШАсы катары келет (Аян 19:11—16); 
Анын ПАДЫШАЛЫГЫ – КУДАЙДЫН ПАДЫШАЛЫГЫ – – деди 
Даниел, – бул дүйнөлүк падышалыктардын баарын ЖЕРГЕН . 
Аян 11:15те мындай деп айтылат: «Бул дүйнөнүн 
падышалыктары Теңирибиздин жана Анын Машайактын 
Падышалыгы болуп калды, ал түбөлүктөн түбөлүккө 
падышачылык кылат»! Бул КУДАЙДЫН ПАДЫШАЛЫГЫ. Бул 
азыркы өкмөттөрдүн – ооба, жада калса Америка Кошмо 
Штаттарынын жана Британиянын мамлекеттеринин АКЫРКЫ. 
Ошондо алар Теңир Ыйса Машайактын падышалыктары – 
ӨКМӨЛӨРҮ – бүт жер жүзүндөгү падышалардын ПАДЫШАсы 
болушат. Бул КУДАЙДЫН ПАДЫШАЛЫГЫ түз маанидеги 
ӨКМӨТ экенин толугу менен айкын көрсөтүп турат. Халдей 
Империясы ПАДЫШАЛЫК болгон сыяктуу - Рим Империясы 
ПАДЫШАЛЫК болгон сыяктуу - КУДАЙДЫН ПАДЫШАЛЫГЫ да 
өкмөт. Бул дуйне жузундегу УЛУТТАРДЫН екметуне ээ болуу. 
Иса Машаяк ПАДЫШАН – БАШКЫЧЫ болуу үчүн ТУУЛГАН! . . . 

1900 жылдан ашык убакыт мурун Ыйык Жердин адырларын 
жана өрөөндөрүн жана Иерусалимдин көчөлөрүн басып 
өткөн ошол эле Иса Машаяк кайра келе жатат. Ал дагы келем 
деди. Ал айкаш жыгачка кадалгандан кийин, Кудай аны үч 
күн, үч түндөн кийин тирилткен (Мт. 12:40; Элчилер 2:32; 1 
Кор. 15:3-4). Ал Кудайдын Аршына көтөрүлдү. Ааламдын 
Өкмөтүнүн штабы (Элчилер 1:9—11; Евр. 1:3; 8:1; 10:12; Аян 
3:21).  

Ал тактыга барган тамсилдин “асыл адамы” 



 

55 
 

Кудай — «алыскы өлкө» — бардык элдерге падышалардын 
Падышасы катары таажы кийгизилип , анан жерге кайтып 
келет (Лука 19:12—27).  

Дагы, ал «бардык нерсенин орду толтурулуучу убактарга» 
чейин асманда болот (Элчилер 3:19—21). Реституция 
мурунку абалына же абалына кайтаруу дегенди билдирет. 
Бул учурда, жер бетинде Кудайдын өкмөтүн калыбына 
келтирүү жана ошентип, дүйнөлүк тынчтык жана утопиялык 
шарттарды калыбына келтирүү.  

Учурдагы дүйнөлүк башаламандык, күчөгөн согуштар жана 
талаш-тартыштар дүйнөдөгү кыйынчылыктын туу чокусуна 
чейин жеткендиктен, Кудай кийлигишпесе, бир дагы адам 
тирүү калмак эмес (Мт. 24:22). Кечиктирүү бул планетадан 
бардык жашоону жардырууга алып келген эң туу чокусунда, 
Иса Машаяк кайтып келет. Бул жолу ал кудайлык Кудай 
катары келет. Ал ааламды башкарган Жаратуучунун бардык 
күчү жана даңкы менен келе жатат. (Мт. 24:30; 25:31.) Ал 
«падышалардын Падышасы жана мырзалардын Теңири» (Аян 
19:16) катары, дүйнөлүк супер өкмөттү орнотуу жана бардык 
элдерди «темир таяк менен башкаруу» үчүн келет. » (Аян 
19:15; 12:5). . . 

Христос жагымсызбы? 

Бирок адамзат кубаныч менен кыйкырып, аны ачуулуу экстаз 
жана энтузиазм менен тосуп алабы - салттуу 
христианчылыктын чиркөөлөрү да? 

Алар болбойт! Алар ишенишет, анткени Шайтандын жалган 
кызматчылары (2 Кор. 11:13-15) аларды алдап, анын 
Антихрист экенине. Жыйындар жана элдер анын келишине 
ачууланышат (Аян 11:15 менен 11:18), жана аскердик күчтөр 
аны жок кылуу үчүн аны менен согушууга аракет кылышат 
(Аян 17:14)! 
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Элдер келе жаткан 3-дүйнөлүк согуштун эң чоң салгылашына 
катышып, Иерусалимдеги фронт менен согушат (Зах. 14:1—2), 
андан кийин Машаяк кайтып келет. Ал табияттан тышкаркы 
күч менен ага каршы согушкан «элдерге каршы күрөшөт» (3-
аят). Ал аларды толугу менен жеңет (Аян 17:14)! «Ошол күнү 
анын буттары Зайтун тоосунда турат», Иерусалимдин 
чыгышында абдан кыска аралыкта (Зах. 14:4). (Армстронг HW. 
The Mystery of Ages, 1984) 

Ыйык Китепте Ыйсанын кайтып келери жана Ал жеңээри айтылат, 
бирок көптөр Ага каршы күрөшүшөт (Аян 19:19). Көптөр (Ыйык 
Китептеги пайгамбарлыктарды туура эмес түшүнүүгө негизделген , 
бирок жарым-жартылай жалган пайгамбарлардын жана 
мистиктердин айынан) кайтып келген Исаны акыркы Антихрист деп 
ырасташат! 

Төмөнкүлөр Герберт Армстронгдон да: 

Чыныгы дин--Кудайдын чындыгы, Ыйык Рух аркылуу 
берилген Кудайга болгон сүйүү менен 
күчтөндүрүлгөн...Кудайды жана Иса Машаякты таанып-
билүүнүн --ЧЫНДЫКТЫ таанып-билүүнүн -- жана Кудайдын 
кудайлык СУЙУГУНУН ЖЫЛУУСУ АЙТЫЛБАЙ БЕРҮҮ!... 

Кудайдын чыныгы чиркөөсүнүн окуулары – бул Ыйык 
Китептин «ар бир сөзү менен жашоо»... 

Адамдар «алуунун» жолунан «берүү» жолуна — Кудайдын 
сүйүү жолуна бурулат. 

ЖАНЫ ЦИВИЛИЗАЦИЯ эми жерди кучагына алат! (ошол эле 
жерде) 

ЖАҢЫ ЦИВИЛИЗАЦИЯ – бул Кудайдын Падышалыгы. Жаңы 
цивилизация келет жана сүйүүгө негизделет деп жарыялоо Ыйса 
жана Анын жолдоочулары окуткан Падышалык жөнүндөгү чыныгы 



 

57 
 

Жакшы Кабардын негизги бөлүгү болуп саналат. Бул Кудайдын 
Үзгүлтүксүз чиркөөсүндөгү биз кабарлаган нерсе . 

Герберт Армстронг Ыйсанын адам коому баш ийүүнү каалайт деп 
ойлогондо да, жашоонун «жол берүүсүн», сүйүү жолун четке кагып 
жатканын үйрөтүп жатканын түшүнгөн. Дээрлик эч ким Ыйса окуткан 
нерселердин маанисин туура түшүнө албайт окшойт. 

Ыйса аркылуу куткарылуу Инжилдин бир бөлүгү болуп саналат 

Буга чейин окугандардын айрымдары Ыйсанын өлүмү жана 
куткаруудагы ролу жөнүндө ойлонушу мүмкүн. Ооба, бул Жаңы 
Келишим менен Герберт В. Армстронг экөө тең жазган Жакшы 
Кабардын бир бөлүгү. 

Жаңы Келишим Инжилде Ыйса аркылуу куткарылууну камтыйт: 

16 Мен Машайактын Жакшы Кабарынан уялбайм, анткени ал 
Кудайга ишенген ар бир адамды, биринчи кезекте 
иудейлерди жана гректерди куткарылуу күчү (Римдиктерге 
1:16). 

4 Ошондуктан чачырап кеткендер бардык жерде кабар айтып 
жүрүштү 

сөз . 5 Филип Самария шаарына түшүп, аларга Машаякты 
кабарлады. ... 12 Филип Кудайдын Падышалыгы жана Ыйса 
Машайактын ысмы жөнүндө айтып жатканына ишенишкенде, 
эркектер да, аялдар да сууга чөмүлдүрүлгөн. ... 25 Ошентип, 
алар Теңирдин сөзүн айтып, күбөлөндүрүп, Иерусалимге 
кайтып келишти. 26 Ошондо Теңирдин периштеси Филипке 
сүйлөдү ... 40 Филип Азоттон табылды . Ал аркылуу өтүп, 
Кесарияга чейин бардык шаарларда кабар айтты. (Элчилер 
8:4 , 5,12,25,26,40 ) 
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18 Ал аларга Ыйса жана тирилүү жөнүндө жар салды. (Элчилер 
17:18) 

30 Ошондо Пабыл өзүнүн ижара үйүндө эки жыл жашап, өзүнө 
келгендердин баарын кабыл алып, 31 Кудайдын 
Падышалыгы жөнүндө кабар айтып, Теңир Ыйса 
Машайакка тиешелүү нерселерди толук ишеним менен 
үйрөтүп, ага эч ким тыюу салган эмес. (Элчилер 28:30—31) 

Кабар айтуу Исаны ЖАНА Падышалыкты камтыганына көңүл 
бурсаңар. Тилекке каршы, Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы 
Кабарды туура түшүнүү грек-рим чиркөөлөрүнүн окууларында жок 
болуп калат. 

Чындыгында, ошол Падышалыктын бир бөлүгү болууга жардам берүү 
үчүн, Кудай адамдарды ушунчалык сүйгөндүктөн, Ыйсаны биз үчүн 
өлүүгө жиберген (Жакан 3:16-17) жана Өзүнүн ырайымы менен бизди 
куткарып калган (Эфестиктер 2:8). Бул жакшы кабардын бир бөлүгү 
(Элчилер 20:24). 

Падышалык жөнүндөгү Инжил бул дүйнөгө керек, бирок ... 

Тынчтык үчүн иштөө (Матай 5:9) жана жакшылык кылуу – татыктуу 
максаттар (карагыла: Галатиялыктарга 6:10). Анткен менен көптөгөн 
дүйнөлүк лидерлер, анын ичинде диний лидерлер, Кудайдын 
Падышалыгы эмес, тынчтык жана гүлдөп-өнүгүү алып келе турган эл 
аралык адамдардын кызматташуусу болоруна ишенишет. Жана алар 
убактылуу ийгиликтерге ээ болушса да, алар ийгиликке жете бербейт, 
алардын кээ бир адамдык аракеттери акыры Жер планетасын алып 
келет, эгерде Ыйса Өзүнүн Падышалыгын орнотуу үчүн кайтып 
келбесе, жашоо туруктуу болбой калат. Адамдардын жерди Кудайсыз 
тургузушу — курулай жана жалган Жакшы Кабар (Забур 127:1). 

- кылымда жаңы дүйнөлүк тартипти орнотуу үчүн жарым диний 
Вавилондук эл аралык планды түзүүгө аракет кылып жатышат . Бул 
Кудайдын Улануучу чиркөөсү түзүлгөндөн бери айыптап келген жана 
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мындан ары да жокко чыгарууну пландаштырып жаткан нерсе. 
Шайтан Обо энени 6000 жылдай мурун өзүнүн Жакшы Кабарынын 
версиясына ээ болууга азгыргандан бери (Башталыш 3), көптөгөн 
адамдар өздөрүн жана дүйнөнү эмне жакшыртаарын Кудайдан 
жакшыраак билебиз деп ишенишкен. 

Ыйык Китепке ылайык, ага Европадагы аскер башчы (Түндүктүн 
Падышасы деп аталат, Аян 13:1-10 деп да аталат) жана диний лидер 
(жалган пайгамбар деп да аталат) менен бирге болот. акыркы 
Антихрист жана эки мүйүздүү жырткыч Аян 13:11-17) жети адырлуу 
шаардан (Аян 17:9,18 ) «Вавилондук» (Аян 17 жана 18 ) дүйнөлүк 
тартипти орнотуу үчүн. Адамзат Машайактын кайтып келишине жана 
Анын Падышалыгынын орношуна муктаж болсо да, 21-кылымда 
дүйнөдөгү көптөр бул кабарга көңүл бурушпайт — алар Шайтандын 
жалган Жакшы Кабарынын ар кандай версияларына ишене беришет. 
Бирок дүйнө күбө болот. 

Эсиңизде болсун, Ыйса үйрөткөн: 

14 Падышалык жөнүндөгү бул Жакшы Кабар бардык элдерге 
күбөлөндүрүү катары бүт дүйнөгө таратылат, ошондо 
дүйнөнүн акыры келет. (Матай 24:14) 

Байкагыла, Падышалык жөнүндөгү Жакшы Кабар дүйнөгө күбө 
катары жетет, ошондо дүйнөнүн акыры келет. 

Мунун бир нече себептери бар. 

Биринчиси, Кудай дүйнөнүн Улуу Алаамат башталганга чейин чыныгы 
Жакшы Кабарды угушун каалайт (Матай 24:21де башталат). Ошентип, 
жакшы кабар күбө жана эскертүү (карагыла. Жезекиел 3; Амос 3:7). 
Анын натыйжасында Ыйса кайтып келгенге чейин бутпарастардын 
динин кабыл алгандар көбөйөт (Римдиктерге 11:25) жана Ыйса 
кайтып келгенге чейин бутпарастардан башка динге өтүүлөр 
жетиштүү болот (Римдиктерге 9:27). 
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Дагы бир нерсе, кабардын өзөгү акыркы Антихрист болгон Жалган 
Пайгамбар менен бирге Түндүк күчтүн Падышасы көтөрүлүп жаткан 
Жырткычтын көз караштарына карама-каршы келет. Алар негизинен 
адамдын аракети аркылуу тынчтыкты убада кылышат, бирок ал 
акырына (Матай 24:14) жана кыйроого алып келет (карагыла: 1 
Тесалоникалыктарга 5:3). 

Алар менен байланышкан жышаандардын жана жалган 
кереметтердин айынан (2 Тесалоникалыктарга 2:9), дүйнөнүн көбү 
жакшы кабардын ордуна калпка (2 Тесалоникалыктарга 2:9-12) 
ишенүүнү чечишет. Рим-католиктери, чыгыш православдары, 
лютерандар жана башкалар тарабынан Кудайдын миң жылдык 
Падышалыгын туура эмес айыптагандыктан, көптөр Кудайдын 
Падышалыгынын миң жылдык Инжилинин кабары Антихрист менен 
байланышкан жалган Жакшы Кабар деп туура эмес айтышат. 

Филадельфиялык ишенимдүү христиандар (Аян 3:7-13) 
Падышалыктын миң жылдык Жакшы Кабарын жарыялоо менен 
бирге дүйнө жүзүндөгү айрым лидерлер (анын ичинде Жырткыч 
жана Жалган пайгамбар) эмнени көздөөрүн айтып беришет. 

Алар дүйнөгө Түндүк державасынын падышасы Жырткыч жана 
акыркы антихрист жалган пайгамбар менен бирге АКШны жана Улуу 
Британиянын Англия элдерин (айрым союздаштары менен бирге) 
жок кылат деген кабарды дүйнөгө айтууну колдошот. , Канада, 
Австралия жана Жаңы Зеландия (Даниел 11:39) жана алар көп өтпөй 
араб/ислам конфедерациясын жок кыларын (Даниел 11:40-43), 
жиндердин куралы катары иштешет (Аян 16:13-14), жана акыры Ыйса 
Машайак кайтып келгенден кийин аны менен согушат (Аян 16:14; 
19:19-20). Ишенимдүү Филадельфиялыктар (Аян 3:7—13) миң 
жылдык падышалык жакында болорун жар салышат. Бул массалык 
маалымат каражаттарында көп чагылдырылып, Матай 24:14түн 
аткарылышына өбөлгө түзөт. Биз Кудайдын Үзгүлтүксүз чиркөөсүндө 
адабияттарды (бир нече тилде) даярдап жатабыз, веб-сайттарга 
кошуудабыз жана Кудайдын Матай 24-аятында: 14 дүйнөнүн 
акырына күбө катары жетиштүү түрдө берилген. 
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Дүйнө лидерлерин жарыялаган «жалган Жакшы Кабар» (кыязы, 
Европанын кандайдыр бир «жаңы» типтеги жогорку лидери жана 
католицизмдин бир түрүн жактай турган компромисстик 
понтифик ) муну жактырбайт — алар дүйнөнүн алар чындап эмне 
болорун билишин каалабайт. (жана адегенде өздөрү да ишенбеши 
мүмкүн, карагыла. Ышайа 10:5—7). Алар жана/же алардын 
жактоочулары, балким, ишенимдүү Филадельфиялыктар келе жаткан 
дажжалдын экстремисттик доктринасын (милленаризмди) жакташат 
деп жалган окута алышат. Алар жана/же алардын жолдоочулары 
Филадельфиялык ишенимдүү адамдарга жана Кудайдын Үзгүлтүксүз 
Жыйынына карата кандай гана айыптоо болбосун, куугунтукка алып 
келет (Даниел 11:29-35; Аян 12:13-15). Бул да акырына — Улуу 
Алааматтын башталышына алып келет (Матай 24:21; Даниел 11:39; с. 
Матай 24:14—15; Даниел 11:31), ошондой эле ишенимдүү 
Филадельфияны коргоо учуру. Христиандар (Аян 3:10; 12:14—16). 

Жырткыч жана Жалган Пайгамбар күч, экономикалык шантаж, 
жышаандарды, жалган кереметтерди, киши өлтүрүүнү жана башка 
кысымдарды (Аян 13:10-17; 16:14; Даниел 7:25; 2 
Тесалоникалыктарга 2:9-10) сынайт. . Христиандар сурашат: 

10 « Качанкыга чейин, Теңир, ыйык жана акыйкат ! (Аян 6:10) 

Кылымдар бою Кудайдын эли: «Иса качанкыга чейин кайтып келет?» 
— деп ойлонуп келишкен. 

Биз кайсы күндү же саатты билбесек да, биз Ыйсанын 21-кылымда 
кайтып келишин (жана Кудайдын миң жылдык Падышалыгы 
орнотулганын) көптөгөн Ыйык Жазуулардын негизинде күтөбүз (мисалы, 
Матай 24:4-34; Забур 90:4; Ошуя 6: 2; Лука 21:7—36; Еврейлер 1:1—2; 
4:4,11; 2 Петир 3:3—8; 1 Тесалоникалыктар 5:4), алардын айрым 
бөлүктөрү азыр аткарылып жатканын көрүп жатабыз. 

Ыйса кийлигишпесе, дүйнө бүт жашоону жок кылат: 
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21 Анткени ошондо дүйнөнүн башынан бери болуп 
көрбөгөндөй чоң алаамат болот, эч качан болбойт жана 
болбойт. 22 Ошол күндөр кыскарбаса, эч ким куткарылмак 
эмес. бирок тандалгандар үчүн ал күндөр кыскартылат. 
(Матай 24:21-22) 

29 Ошол күндөрдүн алааматынан кийин дароо күн 
караңгылайт, ай жарыгын бербейт. Асмандан жылдыздар 
түшөт, асмандын күчү солкулдайт. 30 Ошондо Асманда Адам 
Уулунун жышааны пайда болот, ошондо жер жүзүндөгү 
бардык уруулар ыйлашат жана алар Адам Уулунун асмандагы 
булуттардын үстүндө күч-кубат жана улуу даңк менен келе 
жатканын көрүшөт. 31 Ал Өзүнүн периштелерин сурнайдын 
катуу үнү менен жиберет, алар Анын тандалгандарын төрт 
тараптан, асмандын бир четинен экинчи четине чейин 
чогултушат. (Матай 24:29—31) 

Кудайдын Падышалыгы бул дүйнөгө керек. 

Падышалыктын элчилери 

Падышалыкта сиздин ролуңуз кандай? 

Эгер сиз чыныгы христиан болсоңуз, анда сиз анын элчиси болушуңуз 
керек. Элчи Пабыл эмне деп жазганына көңүл бурсаңар: 

20 Эми биз Машайактын элчисибиз, Кудай биз аркылуу өтүнүп 
жаткандай: биз силерден Машайактын атынан жалынабыз, 
Кудай менен элдегиле. (2 Корунттуктар 5:20) 

14 Ошондуктан белиңди чындык менен курчанып, адилдиктин 
төш чөнтөгүн кийгизип, 15 тынчтык жөнүндөгү Жакшы Кабарды 
даярдоо үчүн бутуңарды кийгиле. 16 Баарынан маанилүүсү, 
ишеним калканыңды ал, анын жардамы менен ыймансыздын 
бардык жалындуу жебелерин өчүрө аласың. 17 Куткарылуу 
туулгасын жана Кудайдын сөзү болгон Рухтун кылычын 
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алгыла. 18 Рухтун жетеги менен ар дайым сыйынуу жана 
жалынуу менен сыйынгыла, бул үчүн сергек болуп, бардык 
ыйыктар үчүн бардык чыдамкайлык жана жалынуу менен, 19 

жана мен үчүн бул сөз мага айтылсын, мен тайманбастык 
менен оозумду ачып билдирем. Жакшы Кабардын сыры, 20 

Мен ал үчүн кишенделген элчимин; Анда мен тайманбастык 
менен сүйлөй алгыдай кылып айта алам деп. (Эфестиктер 
6:14—20) 

Элчи деген эмне? Merriam-Webster төмөнкү аныктама бар: 

1 : расмий өкүл; өзгөчө : чет өлкөлүк өкмөттө же эгемендикте 
аккредиттелген жогорку даражадагы дипломатиялык агент, 
өзүнүн өкмөтүнүн же суверенинин туруктуу өкүлү катары же 
атайын жана көбүнчө убактылуу дипломатиялык тапшырма 
үчүн дайындалган 

2 а : ыйгарым укуктуу өкүл же кабарчы 

Эгер сиз чыныгы христиан болсоңуз, анда сиз Машаяктын расмий 
өкүлүсүз! Апостол Петир эмне деп жазганына көңүл бурсаңар: 

9 Бирок силер тандалган муунсуңар, падышанын дин 
кызматчысысыңар, ыйык элсиңер, силерди караңгылыктан 
Анын кереметтүү жарыгына чакырган Анын даңктарын 
жарыялоо үчүн, Анын өзгөчө элисиңер. 10 Алар мурун эл эмес 
эле, азыр Кудайдын эли, алар ырайым көрүшпөгөн, азыр 
ырайым кылышты. (1 Петир 2:9—10) 

Христиандар катары биз ыйык элдин бир бөлүгү болушубуз керек. 

Азыр кайсы эл ыйык? 

Албетте, бул дүйнөнүн падышалыктарынын бири да эмес, бирок алар 
акыры Машайактын Падышалыгынын бир бөлүгү болушат (Аян 
11:15). Бул Кудайдын эли, анын Падышалыгы ыйык. 
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Элчилер катары биз, адатта, бул дүйнөнүн элдеринин түздөн-түз 
саясаты менен алектенбейбиз. Бирок биз азыр Кудайдын жашоо 
жолу менен жашашыбыз керек (ошондой эле www.ccog.org сайтында 
жеткиликтүү болгон бекер китепти караңыз : Христиандар: Кудайдын 
Падышалыгынын Элчилери, Христиан катары жашоо боюнча 
Библиялык көрсөтмөлөр ). Муну менен биз Кудайдын жолдору эмне 
үчүн эң жакшы экенин жакшыраак билебиз, ошондуктан Анын 
Падышалыгында биз падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар 
болуп, жерде Машайак менен бирге падышалык кыла алышыбыз 
үчүн: 

5 Бизди сүйгөн жана Өз каны менен күнөөлөрүбүздөн 
тазалаган, 6 бизди Өзүнүн Кудайы жана Атасы үчүн 
падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган Кудайга 
түбөлүктөн түбөлүккө даңк жана бийлик болсун. Оомийин. 
(Аян 1:5—6) 

10 Бизди Кудайыбызга падышалар жана ыйык кызмат 
кылуучулар кылып койдуңар. Ошондо биз жер бетинде 
падышачылык кылабыз. (Аян 5:10) 

Мунун келечектеги бир аспектиси, ошол кездеги өлө тургандарды 
Кудайдын жолу менен жүрүүгө үйрөтөт: 

19 Анткени эл Сиондо, Иерусалимде жашайт. Мындан ары 
ыйлабайсың. Сенин ыйыңды укканда ал сага ырайым кылат; 
Аны укканда, Ал силерге жооп берет. 20 Теңир сага 
кыйынчылыктын нанын жана азаптын суусун берсе да, бирок 
сенин мугалимдериң мындан ары бурчка түшпөйт, бирок 
сенин көздөрүң окутуучуларыңды көрөт. 21 Оң тарапка бурулганда же 
солго бурулганда: “Бул жол, ошол жол менен жүр” деген 
сөздү кулагың угат . (Ышайа 30:19—21) 

Бул миң жылдык падышалык үчүн пайгамбарлык болсо да, бул 
доордо Ыйсанын жолдоочулары окутууга даяр болушу керек: 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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12 ... ушул убакка чейин силер окутуучу болушуңар керек 
(Еврейлер 5:12) 

15 Бирок Кудай-Теңирди жүрөгүңөрдө ыйыктагыла жана силердеги үмүттүн 
себебин сураган ар бир адамга жумшактык жана коркуу 
менен жооп берүүгө даяр болгула (1 Петир 3:15, KJV). 

Ыйык Китепте Ыйсанын ишенимдүү жолдоочуларынын көбү Улуу 
Алаамат башталганга чейин көптөрдү төмөнкүдөй насаат кылары 
айтылат: 

33 Элдин ичинен түшүнгөндөр көптөрдү үйрөтүшөт (Даниел 
11:33). 

Ошентип, үйрөнүү, ырайым жана билим менен өсүү (2 Петир 3:18), 
биз азыр кылышыбыз керек болгон нерсе. Кудайдын 
Падышалыгында сенин ролуңдун бир бөлүгү — үйрөтө билүү. Ал эми 
ишенимдүү, Филадельфиялыктар (Аян 3:7-13) үчүн, бул миң жылдык 
Падышалыктын башталышына чейин маанилүү Жакшы Кабардын 
күбөсүн колдоону да камтыйт (Матай 24:14). 

Кудайдын Падышалыгы орногондон кийин, Кудайдын эли бузулган 
планетаны калыбына келтирүүгө жардам берүү үчүн колдонулат: 

12 Араңардан чыккандар эски ээн жерлерди курат + .  
Сен көп муундардын пайдубалын көтөрөсүң; Ошондо сен 
бузулган жерлерди оңдоочу, жашай турган көчөлөрдү 
калыбына келтирүүчү деп аталасың. (Ышайа 58:12) 

Ошентип, бул доордо Кудайдын жолу менен жашаган Кудайдын эли 
бул калыбына келтирүү мезгилинде адамдардын шаарларда (жана 
башка жерлерде) жашоосун жеңилдетет. Дүйнө чындап жакшыраак 
жер болот. Биз азыр Машаяктын элчиси болушубуз керек, андыктан 
Анын Падышалыгында да кызмат кыла алабыз. 

Чыныгы Инжил кабары өзгөртүүчү 
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Ыйса мындай деген: «Эгерде Менин сөзүмдү сактасаңар, анда 
чындап эле Менин шакирттеримсиңер. 32 Силер чындыкты 
билесиңер, чындык силерди эркин кылат» (Жакан 8:31-32). Кудайдын 
Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабар жөнүндөгү чындыкты билүү 
бизди бул дүйнөнүн жалган үмүттөрүнө камалып калуудан бошотот. 
Биз тайманбастык менен ишке ашкан планды — Кудайдын планын 
колдой алабыз! Шайтан бүт дүйнөнү алдады (Аян 12:9) жана 
Кудайдын Падышалыгы чыныгы чечим болуп саналат. Биз чындыкты 
жактап, аны жакташыбыз керек (Жкн. 18:37). 

Жакшы Кабар жеке куткаруу жөнүндө эмес. Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндөгү жакшы кабар бул доордо адамды өзгөртүшү керек: 

2 Бул дүйнөгө ылайыктуу болбогула, тескерисинче, Кудайдын 
ошол жакшы, жагымдуу жана жеткилең эрки эмне экенин 
далилдеш үчүн, акыл-эсиңерди жаңыртуу аркылуу өзгөргүлө. 
(Римдиктер 12:2) 

Ыйсанын чыныгы жолдоочулары Кудайга жана башкаларга кызмат 
кылуу үчүн өзгөртүлгөн: 

22 Кулдар, денелик мырзаңарга бардык жагынан баш ийгиле . 
23 Эмне кылсаңар да, аны адамдарга эмес, Теңирге 
жасагандай чын жүрөктөн кылгыла, 24 Теңирден мурастын 
сыйлыгын аласыңар. Анткени силер Теңир Машайакка кызмат 
кыласыңар. (Колосалыктар 3:22—24) 

28 Ошондуктан, биз солкулдабай турган Падышалыкка ээ 
болуп жаткандыктан, ырайымга ээ бололу, ал аркылуу биз 
Кудайга сыйынуу менен сыйынуу жана Кудайдан коркуу 
менен кызмат кылалы. (Еврейлер 12:28) 

Ыйсанын чыныгы жолдоочулары дүйнөдөн башкача жашашат. Биз 
Кудайдын нормаларын туура жана туура эмес деп эсептейбиз. Адил 
адамдар ишеним менен жашашат (Еврейлер 10:38), анткени бул 
доордо Кудайдын жолунда жашоо үчүн ишеним керек. Христиандар 



 

67 
 

алар жашаган дүйнөдөн ушунчалык айырмаланып тургандыктан, 
алардын жашоо образы Жаңы Келишимде «Жол» деп аталып калган 
(Элчилер 9:2; 19:9; 24:14,22 ) . Дүйнө өзүмчүлдүк менен, Шайтандын 
бийлиги астында, «Кабылдын жолу» деп аталган жол менен жашайт 
(Жүйүт 11). 

Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабар — адилдиктин, 
кубанычтын жана тынчтыктын кабары (Римдиктерге 14:17). Туура 
түшүнүлгөн пайгамбарлык сөз жубатарлык (1 Корунттуктарга 14:3; 1 
Тесалоникалыктарга 4:18), өзгөчө, биз дүйнөнүн кыйрап баратканын 
көрүп жатканда (Лк. 21:8—36). Ыйсанын чыныгы жолдоочуларынын 
жашоосу рухий молчулукка жана физикалык баталарга алып келет 
(Марк 10:29-30). Бул дүйнө Кудайдын Падышалыгына муктаж экенин 
түшүнгөнүнүн бир бөлүгү. Христиандар — Кудайдын 
Падышалыгынын элчилери. 

Ыйсанын жолдоочулары үмүтүбүздү физикалык эмес, рухий жактан 
үмүттөнүшөт, бирок биз физикалык дүйнөдө жашап жатабыз 
(Римдиктерге 8:5-8). Бизде «Жакшы кабардын үмүтү» бар 
(Колосалыктар 1:23). Муну Ыйсанын алгачкы жолдоочулары 
түшүнүшкөн жана бүгүнкү күндө Ыйсаны тааныгандардын көбү 
чындап эле түшүнүшпөйт. 
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6. Юнон-Рим черковлар Шоҳлиги муҳим 
аҳамиятга ега ўргатиш, лекин… 

Грек-рим чиркөөлөрү Кудайдын Падышалыгынын аспектилерин 
үйрөтөт деп ишенишет, бирок анын чындыгында эмне экенин 
түшүнүү кыйын. Мисалы, Католик энциклопедиясы падышалык 
жөнүндө мындай дейт: 

Машаяктын... Анын окутуусунун ар бир баскычында бул 
Падышалыктын пайда болушу, анын ар кандай аспектилери, 
анын так мааниси, ага жетүү жолу Анын баяндамаларынын 
негизги бөлүгүн түзөт, ошондуктан Анын баяндамасы 
«Инжил» деп аталат. падышалыктын»... алар Чиркөөнү 
«Кудайдын Падышалыгы» деп айта башташты; cf. Кол., I, 13; I 
Тес., ii, 12; Апок., I, 6, 9; v, 10, ж.б. ...бул Чиркөөнү ошол 
Кудайлык институт катары билдирет ... (Папа Х. Кудайдын 
Падышалыгы. Католик Энциклопедиясы, VIII том. 1910). 

Жогорудагылар «Кол., I, 13; I Тес., ii, 12; Апок., I, 6, 9; v, 10," Эгер сиз 
аларды карап көрсөңүз, анда ал аяттардын бири да Чиркөө Кудайдын 
Падышалыгы экендиги жөнүндө эч нерсе айтылбаганын көрөсүз. 
Алар ишенгендерге Кудайдын Падышалыгынын бир бөлүгү болорун 
же бул Ыйсанын Падышалыгы экенин үйрөтүшөт. Ыйык Китепте 
көптөр Жакшы Кабарды өзгөртүп же башка, чындыкка дал келбеген 
кабарга кайрылышарын эскертет (Галатиялыктарга 1:3—9). Тилекке 
каршы, ар кандай адамдар ушундай кылышты. 

Ыйса: «Мен жолмун, чындыкмын жана өмүрмүн. Мен аркылуу гана 
Атама эч ким келе албайт » (Жакан 14:6). Петир : «Башка эч кимде 
куткарылуу жок, анткени биз куткарыла турган асман астында 
адамдарга берилген башка ысым жок»,— деп үйрөткөн (Элчилер 
4:12) . Петир жүйүттөргө бардыгында тобо кылууга жана Ыйсанын 
куткарылышы үчүн кабыл алууга ишеним болушу керектигин айткан 
(Элчилер 2:38). 
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Мындан айырмаланып, Рим папасы Франциск атеисттерди Ыйсасыз 
жакшы иштер менен куткара аларын үйрөткөн! Ал ошондой эле 
жүйүттөр Ыйсаны кабыл албастан куткарыла аларын үйрөтөт! 
Кошумчалай кетсек, ал жана кээ бир грек-римдиктер «Мариямдын» 
библиялык эмес версиясы Инжилдин ачкычы, ошондой эле 
экуменикалык жана конфессиялар аралык биримдиктин ачкычы деп 
эсептешет. Тилекке каршы, алар жана башкалар Ыйсанын жана 
Кудайдын Падышалыгынын чыныгы Инжилинин маанилүүлүгүн 
түшүнүшпөйт. Көптөр жалган Жакшы Кабарды жайылтып жатышат. 

Көптөр көз менен басып, дүйнөгө ишенүүнү каалашат. Жаңы 
Келишим Ыйсанын жолдоочулары жогорудан карашы керектигин 
үйрөтөт: 

2 Жердеги нерселер жөнүндө эмес, жогорудагы нерселер 
жөнүндө ойлон. (Колосалыктар 3:2) 

7 Анткени биз көргөнүбүз менен эмес, ишенимибиз менен 
жүрөбүз. (2 Корунттуктар 5:7) 

Ошентсе да, Рим папасы Пиус XI, негизинен, анын чиркөөсүн көрүп, 
жүрүүгө үйрөткөн: 

...католик чиркөөсү... жердеги Машаяктын падышалыгы. ( 
Пиустун энцикликасы Quas Примас ). 

CatholicBible101 веб - сайтында мындай деп айтылат: " Кудайдын 
Падышалыгы жер бетинде Ыйса Машайак тарабынан биздин 
замандын 33-жылы, Петир... Католик чиркөөсү жетектеген Анын 
чиркөөсү түрүндө орнотулган". Бирок Кудайдын миң жылдык 
Падышалыгы бул жерде эмес, Рим чиркөөсү да эмес, бирок ал жерде 
болот. Чыныгы Кудайдын чиркөөсүндө «падышалыктын ачкычтары» 
болсо да (Матай 16:19), чиркөөнү падышалык деп ырастагандар 
«билимдин ачкычын тартып алышкан» (Лука 11:52). 
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Рим чиркөөсү жакында боло турган жердеги миң жылдык Кудайдын 
Падышалыгына каршы ушунчалык катуу окутат, бул католик 
чиркөөсүнүн расмий катехизминде саналган жалгыз "Антихрист 
доктринасы" : 

676 Дажжалдын алдамчылыгы, тарыхтын чегинен тышкары 
эсхатологиялык өкүм аркылуу гана ишке аша турган 
Мессиялык үмүттү тарых ичинде ишке ашыруу талабы 
жасалган сайын дүйнөдө ансыз да калыптанып баштайт. 
Чиркөө падышалыктын бул фальсификациясынын өзгөртүлгөн 
формаларын да четке кагып, миңдегендик деген ат менен 
келе жатат... (Католик чиркөөсүнүн катехизми. Imprimatur 
Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 194) 

Тилекке каршы, буга макул болгондор акыры Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндөгү Инжилди жарыялоодо чоң көйгөйлөргө туш болушат. Кээ 
бирлери алат 

аны жарыялагандарга каршы коркунучтуу кадамдар (Даниел 7:25; 
11:30-36). Бирок, сен Исаны Мырзабыз деп жарыялагандардын 
баары Падышалыкта болбойбу? Жок, алар болбойт. Ыйсанын эмне 
дегенине көңүл бургула: 

21 Асман Падышачылыгына Мага : „Мырзам, Теңир“,— деген ар бир 
адам эмес , асмандагы Атамдын эркин аткарган адам кирет. 22 

Ошол күнү көптөр Мага : “Мырзам, Теңир, биз Сенин ысымың 
менен пайгамбарчылык кылып, Сенин ысымың менен 
жиндерди кууп чыгарып, Сенин ысымың менен көптөгөн 
кереметтерди жасаган жокпузбу?” – дешет. 23 Ошондо Мен 
аларга мындай дейм: “Мен силерди эч качан таанычу 
эмесмин. Менден кеткиле , мыйзамсыздык кылгандар!» 
(Матай 7:21-23) 

Элчи Пабыл «мыйзамсыздыктын сыры» анын убагында «иште» 
болгонун белгилеген (2 Тесалоникалыктарга 2:7). Бул мыйзамсыздык 
«Сыр, Улуу Вавилон» (Аян 17:3—5) деп аталган акыркы убакта Ыйык 
Китеп эскерткен нерсеге да байланыштуу. 
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«Мыйзамсыздыктын сыры» Кудайдын Он осуятын мыйзамын 
сактоонун кереги жок деп эсептеген христиандар менен 
байланышкан, ж.б. жана/же ага өтө көп алгылыктуу өзгөчөлүктөр бар 
жана/же Кудайдын мыйзамдарын бузуу үчүн тобо кылуунун 
алгылыктуу формалары бар. Ошондуктан алар Кудайдын 
мыйзамынын бир түрү бар деп ойлошсо да, Ыйса же Анын элчилери 
мыйзамдуу деп тааныган христиандыктын формасын сакташпайт. 

Грек-римдиктер Кудайдын осуяттарын бузган фарисейлерге окшош, 
бирок алардын каада-салттары муну кабыл алат деп ырасташкан — 
Ыйса бул ыкманы айыптаган (Матай 15:3—9)! Ошондой эле Исаия 
өзүн Кудайдыкы деп эсептеген адамдар Анын мыйзамына каршы 
чыгышарын эскерткен (Ышайа 30:9). Бул мыйзамсыз козголоңду биз, 
тилекке каршы, ушул күнгө чейин көрүп жатабыз. 

тынчтыкка жана Кудайдын Падышалыгынын жер бетинде библиялык 
эмес версиясына алып келет деп ишенет окшойт . Ыйык Жазмада 
келе жаткан экуменикалык биримдиктен эскертет, ал бир нече жыл 
ийгиликтүү болот (эскертүү: Жаңы Иерусалим Библиясы , католиктер 
тарабынан жактырылган котормосу көрсөтүлгөн): 

4 Алар ажыдаардын алдына таазим кылышты, анткени ал 
жырткычка бийлик берген. Алар жырткычка таазим кылып: 
„Жырткычка ким тең келе алат? Ага каршы ким күрөшө алат?» 
5 Жырткычка мактанып, акарат айтууга жана кырк эки ай бою 
жигердүү болууга уруксат берилген. 6 Ал Кудайга, Анын 
ысмына, Анын асман чатырына жана ал жердегилердин 
бардыгына акарат келтирди. 7 Ыйыктарга каршы согушуп, 
аларды жеңүүгө уруксат берилди жана ар улуттун, элдин, 
тилдин жана улуттун үстүнөн бийлик берилди. 8 Ошондо 
дүйнөнүн бардык адамдары, башкача айтканда, курмандыкка 
чалынуучу Козунун өмүр китебинде дүйнө негизделгенден 
бери ысмы жазыла элек бардык адамдар ага табынышат. 9 

Ким уксун, уксун: 10 туткунга туткунга алынгандар ; кылычтан 
өлүмгө дуушар болгондор. Мына ушундан улам олуялардын 
өжөрлүгү жана ишеними болушу керек. (Аян 13:4—10, NJB) 
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Ыйык Китепте акыры Вавилон биримдигине каршы эскертилген: 

1 Жети чөйчөгү бар жети периштенин бири мага сүйлөшүү 
үчүн келип, мындай деди: “Бул жакка кел, мен сага мол 
суулардын жээгинде тактыда отурган улуу сойку аялдын 
жазасын көрсөтөм. 2 Жер жүзүндөгү бардык падышалар аны 
менен бирге Өздөрүн бузуктук кылып, бүт дүйнө калкын 
өзүнүн ойноштук шарабына мас кылган». 3 Ал мени рух менен 
чөлгө алып барды, ал жерден жети баштуу, он мүйүздүү, бүт 
бетине Кудайга акарат келтирген наамдар жазылган, кызыл 
жырткыч минген аялды көрдүм. 4 Аял кызгылт көк, кочкул 
кызыл кийим кийип, алтын, асыл таштар жана берметтер 
менен жылтылдап, анын колунда өзүнүн сойкулугунун 
жийиркеничтүү кирине толтурулган алтын шарап кармап 
турган. 5 Анын чекесине: «Улуу Бабыл, жер бетиндеги 
бардык бузукулардын жана бардык ыпылас иштердин 
энеси» деген сыр жазылган . 6 Мен анын мас экенин , 
ыйыктардын канына жана Ыйсанын шейиттеринин канына 
мас болгонун көрдүм. Мен аны көргөндө, мен таптакыр таң 
калдым. (Аян 17:1—6, NJB) 

9 Бул акылдуулукту талап кылат. Жети баш - бул аял отурган 
жети дөбө + . . . 18 Сен көргөн аял – жер жүзүндөгү бардык 
башкаруучуларга бийлиги бар улуу шаар “. (Аян 17: 9,18 , NJB) 

1 Ошондон кийин мен ага чоң бийлик берилген башка 
периштенин асмандан түшкөнүн көрдүм. жер анын даңкы 
менен жаркырап турду. 2 Ал катуу кыйкырды: “Бабыл кулады, 
Улуу Бабыл кулады, ал шайтандардын уюгу болуп калды, ар 
кандай жиндердин, кир, жийиркеничтүү канаттуулардын баш 
калкалоочу жайы болуп калды. 3 Бардык элдер анын сойкулук 
шарапынан ичип калышты. Жер жүзүндөгү бардык 
падышалар аны менен бузуктук кылышкан, анын бузукулугу 
менен ар бир соодагер байыган“. 4 Асмандан башка үн чыкты. 
Мен анын мындай дегенин уктум: „ Элим, анын жанынан 
кеткиле, анын кылмыштарына ортоктош болбогула, 
ошондой эле балээлерге кабылбагыла“ . 5 Анын күнөөлөрү 
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асманга жетти, Кудай анын кылмыштарын ойлоп жатат: ал 
башкаларга кандай мамиле кылса, ага ошондой мамиле кыл. 
6 Ал талап кылган суммадан эки эсе көп төлөнүшү керек. Ал 
өзүнүн аралашмасынан эки эсе күчтүү чөйчөккө ээ болушу 
керек. 7 Анын ар бир шаан- шөкөтү , азап-тозогу менен тең 
келет. Мен ханышанын тактысына отурдум, деп ойлойт ал; 
Мен жесир эмесмин жана эч качан күйүтүмдү билбейм. 8 

Ошол үчүн бир күндө анын башына балээлер: оору, аза күтүү 
жана ачарчылык келет. Ал жерге күйүп кетет. Аны айыптаган 
Кудай-Теңир кудуреттүү“. 9 Жер жүзүнүн падышалары аны 
жоктоп, ыйлашат. Алар ал күйүп жаткан түтүндү көрүшөт, (Аян 
18:1-9, NJB) 

Ыйса кайтып келгенге чейин туура биримдик болбой турганын 
көрсөтөт : 

10 Байкагыла! Карап чыгып! Түндүк жеринен качкыла, – дейт 
Теңир, – анткени Мен силерди асмандын төрт шамалына 
чачыратып жибердим, – дейт Теңир. 11 Байкагыла! Качып кет, 
Сион, азыр Бабыл кызы менен жашап жатат! 

12 Себайот Теңир муну даңктан бери айтып жатат 

мени , сени талап-тоноп кеткен элдер жөнүндө: “Ким сага 
тийсе, ал менин көзүмдүн карегиндей тийген болот. 13 Мына, 
мен алардын үстүнөн колумду булгалайм, алар кул 
кылгандары тарабынан талап-тонолушат“. Ошондо мени 
Сабаот Теңир жибергенин билесиңер! 14 Ырда, шаттан, Сион 
кызы, мен азыр сенин араңда жашаш үчүн келем, – дейт 
Теңир! 15 Ошол күнү көптөгөн элдер Теңирге кайрылышат. 
Ооба, алар анын эли болуп, араңарда жашашат. Ошондо 
Сабаот Теңир мени сага жибергенин билесиң! 16 Теңир Жүйүт 
жерин, анын ыйык жериндеги үлүшүн ээлеп, кайрадан 
Иерусалимди өзүнө тандап алат. (Захария 2:10-16, NJB; 
Эскертүү , KJV /NKJV версияларында аяттар Захария 2:6-12 деп 
саналган) 
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Бириккен Улуттар Уюму, Ватикан, көптөгөн протестанттар жана 
чыгыш православ лидерлери үгүттөп жаткан экуменикалык жана 
конфессиялар аралык кыймылдар Библия тарабынан ачык 
айыпталган жана аларды кубаттоого болбойт. Ыйса «көптөрдү азгыра 
турган» Аны ээрчийм дегендер жөнүндө эскерткен (Матай 24:4—5) . 
Көпчүлүк экуменизм Аян 6:1-2деги «ак атчанга» (Иса ЭМЕС) жана Аян 
17деги сойкуга байланыштуу. 

Ыйса кайтып келгенге чейин болбойт деп үйрөткөн : 

13 Биз баарыбыз Кудайдын Уулуна болгон ишенимде жана 
билимде биримдикке жетип, Машайактын Өзүнүн толуктугу 
менен толук жетилген жеткилең Адамды түзмөйүнчө. 
(Эфестиктер 4:13, NJB) 

Бул биримдик Ыйсанын кайтып келишине чейин келет деп 
ишенгендер жаңылышат. Чынында, Ыйса кайтып келгенде, Ага 
каршы чыга турган элдердин биримдигин бузууга туура келет: 

11:15 Ошондо жетинчи периште сурнайын тартты. Ошондо 
асмандан: “Дүйнөнүн Падышачылыгы Теңирибиздин жана 
Анын Машаякынын Падышачылыгы болуп калды, Ал 
түбөлүктөн түбөлүккө падышачылык кылат”, – деген үндөр 
угулду. 16 Кудайдын алдында тактыга отурган жыйырма төрт 
аксакал таазим кылып, маңдайларын жерге тийгизип, Кудайга 
таазим кылышты. 17 «Кудуреттүү Теңир Кудай, биз Сага 
ыраазычылык билдиребиз. улуу күчүңдү колго алып, 
падышачылыгыңды баштады. 18 Элдер дүрбөлөңгө түшүп, 
азыр Сенин жазаңды ала турган убак келди, өлгөндөр 
соттолчу, кулдарың пайгамбарлар, ыйыктар жана Сенин 
ысымыңдан корккондор, кичинеси да, чоңу да, сыйлык ала 
турган убак келди. . Жерди кыйратып жаткандарды жок кыла 
турган убак келди“. (Аян 11:15—18, NJB) 

19:6 Ошондо мен океандын дабышына же күн күркүрөгөнүнө 
окшогон эбегейсиз көп элдин үнүн уктум: “Аллелуя! 
Кудуреттүү Кудай-Теңирибиздин башкаруусу башталды. . . . 19 
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Ошондо мен жырткычтын жер жүзүнүн бардык падышалары 
жана алардын аскерлери менен чабандес менен согушуу үчүн 
чогулганын көрдүм. 20 Бирок ал жырткыч үчүн кереметтерди 
жасаган жалган пайгамбар менен кошо туткунга түшүп, 
жырткычтын белгисин койгондорду жана анын айкелине 
табынгандарды алдап кетишкен. Бул экөө күйүп жаткан 
күкүрттүү көлгө тирүүлөй ыргытылды + . 21 Калгандарынын 
баары атчынын оозунан чыккан кылычы менен өлтүрүлдү, 
канаттуулардын баары эттерине тойду. . . 20:4 Ошондо мен 
тактыларды көрдүм, алар отурушту, аларга сот бийлиги 
берилген. Мен Ыйса жөнүндө күбөлөндүргөн жана Кудайдын 
сөзүн тараткандыгы үчүн башы кесилгендердин жана 
жырткычка же анын айкелине сыйынуудан баш тартып, 
чекесине же колдоруна коюлган белгини кабыл 
албагандардын жанын көрдүм; Алар тирилип, Машаяк менен 
миң жыл падышачылык кылышты. (Аян 19:6 ,19 -21; 20:4, NJB) 

Көңүл бурсаңар, Ыйса ага каршы бириккен дүйнөнүн аскерлерин жок 
кылышы керек болот. Ошондо Ал жана ыйыктар падышачылык 
кылышат. Мына ошондо ыймандын туура биримдиги болот. 
Өкүнүчтүүсү, көптөр элчи Пабыл эскерткендей, жакшы көрүнгөн, 
бирок андай эмес деп эсептелген жалган кызматчыларды угат (2 
Корунттуктарга 11:14-15). Эгер Ыйык Китепти жана Кудайдын 
Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды көбүрөөк түшүнсө, Иса 
менен азыраак согушмак.  
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7. Нима учун Худонинг Шоҳлиги? 

Адамдар бизди ушунчалык акылдуу деп ойлогусу келсе да, биздин 
түшүнүгүбүздүн чеги бар, бирок Кудайдын «түшүнүгү чексиз» (Забур 
147:5). 

Ошондуктан бул планетаны оңдоо үчүн Кудайдын кийлигишүүсү 
керек. 

Көптөр Кудайга ишенишкени менен , адамдардын басымдуу бөлүгү 
Ал чындап айткандай жашагысы келбейт. Төмөнкүлөргө көңүл 
буруңуз: 

8 Оо, адам, Ал сага эмне жакшы экенин көрсөттү. Теңир 
силерден эмнени талап кылып жатат? Адилеттик кылууну, 
Кайрымдуулукту сүйүүнү жана Кудайың менен момундук 
менен жүрүүнү талап кылат? (Михей 6:8) 

менен момундук менен жүрүү адамзат чындап эле каалаган нерсе 
эмес. Адам ата менен Обо эненин доорунан бери (Башталыш 3:1-6) 
адамдар Кудайдын осуяттарына карабастан, өзүнө жана өздөрүнүн 
артыкчылыктарына таянууну тандап алышкан (Чыгуу 20:3-17). 

Накыл сөздөр китеби мындай дейт: 

5 Теңирге бүт жүрөгүң менен таян, Өз акылыңа таянба. 6 

Бардык жолдоруңда Аны тааны, ошондо Ал сенин жолдоруңа 
багыт берет. 7 Өз көзүңө акылман болбо; Теңирден корккула 
жана жамандыктан алыс болгула. (Накыл сөздөр 3:5—7) 

Анткен менен адамдардын көбү чындап Аллахка бүт жүрөгү менен 
ишенишпейт жана Анын кадамдарын багыттоосун күтүшпөйт. Көптөр 
Кудай каалаганын кылам дешет, бирок аткарышпайт. Адамзат 
Шайтанга алданып (Аян 12:9) жана дүйнөнүн кумарларына жана 
«өмүрдүн текебердигине» берилип кеткен (1 Жакан 2:16). 
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өздөрүн эң жакшы билем деп ойлогондуктан , өздөрүнүн диний 
каада-салттарын жана светтик өкмөттөрүн ойлоп табышты. Бирок 
алар чындап өкүнүшпөйт (Жеремия 10:23). 

Ошондуктан адамзат Кудайдын Падышалыгына муктаж (карагыла: 
Матай 24:21—22). 

Жакшылыктарды карап көрөлү 

Иса Машаяктын Зайтун тоосундагы насаатында айткан эң белгилүү 
сөздөрүнүн бири болгон. 

Анын айткандарына көңүл буруңуз: 

3 «Руху жакырлар бактылуу, анткени Асман Падышачылыгы 
алардыкы. 4 Ыйлагандар бактылуу, Анткени алар сооронушат. 
5 Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. 6 

Адилдикти эңсеп, суусагандар бактылуу, анткени алар 
тоюшат. 7 Кайрымдуулар бактылуу, анткени алар ырайым 
кылышат. 8 Жүрөгү тазалар бактылуу, Анткени алар Кудайды 
көрүшөт. 9 Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар 
Кудайдын уулдары деп аталат. 10 Адилдик үчүн 
куугунтукталгандар бактылуу, анткени Асман Падышачылыгы 
алардыкы. (Матай 5:3—10) 

Ал Кудайдын Падышалыгында (карагыла. Марк 4:30-31), көбүнчө 
Матай тарабынан Асман Падышачылыгы деп аталат (караңыз. Матай 
13:31), ал жерде бул куттуу убадалар аткарылат. Бул Кудайдын 
Падышалыгында момундар жерди мурастап, тазалар Кудайды көрө 
турган убада аткарылат. Кудайдын Падышалыгындагы баталар 
жөнүндөгү жакшы кабарды чыдамсыздык менен күт! 

Кудайдын жолдору туура 

Чындык Кудай сүйүү (1 Жакан 4: 8,16 ) жана Кудай өзүмчүл ЭМЕС. 
Кудайдын мыйзамдары Кудайга жана жакыныбызга болгон сүйүүсүн 
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көрсөтөт (Марк 12:29-31; Жакып 2:8-11). Дүйнөнүн жолдору өзүмчүл 
жана өлүм менен аяктайт (Римдиктерге 8:6). 

Байкасаңар, Ыйык Китепте чыныгы христиандар төмөнкү осуяттарды 
аткарышат: 

1 Ыйсанын Машайак экенине ким ишенсе, ал Кудайдан 
төрөлгөн жана Аны сүйгөн ар бир адам Андан төрөлгөндү да 
сүйөт. 2 Кудайды сүйгөнүбүздө жана Анын осуяттарын 
аткарганда, Кудайдын балдарын сүйөөрүбүздү ушундан 
билебиз. 3 Анткени Кудайдын сүйүүсү, анын осуяттарын 
сактоо. Жана Анын осуяттары 

түйшүктүү эмес . (1 Жакан 5:1-3) 

Кудайдын бардык «осуяттары — адилдик» (Забур 118:172). Анын 
жолдору таза (1 Тит 1:15). Тилекке каршы, көптөр 
«мыйзамсыздыктын» ар кандай түрлөрүн кабыл алышкан жана Ыйса 
мыйзамды же пайгамбарларды жок кылуу үчүн ЭМЕС, тескерисинче, 
алардын чыныгы маанисин түшүндүрүү жана аларды кеңейтүү үчүн 
(Матай 5:17) келгенин түшүнүшпөйт. ойлогон (мисалы, Матай 5:21-
28). Ыйса: « Ким аларды аткарып, үйрөтсө, ал Асман 
Падышачылыгында улуу деп аталат» (Матай 5:19) деп үйрөткөн 
(«Кудайдын Падышалыгы» жана «Асман Падышачылыгы» деген 
терминдер бири-бирин алмаштырат). 

Ыйык Китепте ишсиз ишеним өлүк деп айтылат (Жакып 2:17). Көптөр 
Ыйсаны ээрчийм деп ырасташат, бирок Анын окууларына чындап 
ишенишпейт (Матай 7:21-23) жана Аны туура эмес кылышат 
(карагыла: 1 Корунттуктарга 11:1). «Күнөө — мыйзамдын бузулушу» 
(1 Жакан 3:4, KJV) жана бардыгы күнөө кетиришти (Римдиктерге 3:23). 
Анткен менен Ыйык Китепте ырайымдуулук соттун үстүнөн жеңерин 
(Жакып 2:13) көрсөтүп турат, анткени Кудайдын бардыгына чындап 
эле планы бар (карагыла: Лука 3:6). 
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Кудайдын жолдорунан башка адамдардын чечимдери иштебейт. 
Миң жылдык Падышалыкта Ыйса «темир таяк» менен башкарат (Аян 
19:15) жана адамдар Кудайдын жолу менен жашагандыктан, 
жакшылык жеңет. Бул дүйнөнүн бардык көйгөйлөрү бар, анткени 
бул дүйнөнүн коомдору Кудайга жана Анын мыйзамына баш 
ийүүдөн баш тартышат . Тарых адамзат коомдогу көйгөйлөрдү 
чечүүгө жөндөмсүз экенин көрсөтүп турат: 

6 Анткени денелик ой жүгүртүү — өлүм, ал эми рухий жактан 
ой жүгүртүү — өмүр жана тынчтык. 7 Анткени денелик акыл – 
Кудайга душмандык; Анткени ал Кудайдын мыйзамына баш 
ийбейт, ошондой болушу да мүмкүн эмес. 8 Демек, 
денедегилер Кудайга жага алышпайт. (Римдиктер 8:6—8) 

Ыйсанын жолдоочулары рухий нерселерге көңүл бурушу керек жана 
жеке алсыздыктарыбызга карабастан, бул доордо Кудайдын Руху 
берилген (Римдиктерге 8:9). 

26 Бир туугандар, силер өзүңөрдүн чакырыгыңарды көрүп 
турасыңар, денеге ылайык акылдуулар көп эмес, күчтүүлөр 
да, асылдар да көп эмес. 27 Бирок Кудай акылмандарды уятка 
калтырыш үчүн дүйнөнүн акылсыздарын тандап алды, ал эми 
күчтүүлөрдү уятка калтырыш үчүн Кудай дүйнөнүн 
алсыздарын тандап алды. 28 Ал эми Кудай барды жок кылуу 
үчүн, дүйнөнүн эң арзан жана барксыз болгон нерселерди 
тандап алган, 29 Анын алдында эч ким мактанбашы үчүн. 30 Ал 
эми силер Ыйса Машайактын ичиндесиңер, ал бизге 
Кудайдан акылмандык, адилдик, ыйыктык жана куткарылуу 
болуп калган 31 , 31 Ыйык Жазууда: «Мактанган Теңир менен 
мактасын», – деп жазылган. (1 Корунттуктар 1:26—31) 

Ыйсанын жолдоочулары Кудайдын планы менен макташат! Биз азыр 
ишеним менен жүрөбүз (2 Корунттуктар 5:7), өйдө карап 
(Колосалыктар 3:2) ишеним менен (Еврейлер 11:6). Кудайдын 
осуяттарын аткарганыбыз үчүн бата алабыз (Аян 22:14). 

Нима учун Худонинг Шоҳлиги жөнүндөгү Жакшы Кабар? 
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Протестанттар Ыйсаны куткаруучу катары кабыл алгандан кийин, 
алар Кудайдын Падышалыгын издешкендей сезишет. Католиктер 
чөмүлтүлгөндөр ымыркай кезинде эле алардын чиркөөсүнө 
падышалык катары кирген деп ишенишет. Католиктер жана чыгыш 
православдары ыйыктар аркылуу Кудайдын Падышачылыгын издеп 
жатышат деп ойлошот. Христиандар чөмүлтүлүү керек болсо, грек-
рим-протестанттар адамзаттын көйгөйлөрүн чечүү үчүн дүйнөнү 
издешет. Алар жердеги жашоого көңүл бурушат (Римдиктерге 8:6-8). 

Биринчи кезекте Кудайдын Падышалыгын издөө (Матай 6:33) 
Ыйсанын жолдоочулары үчүн өмүр бою максат болуу. Максат, 
чечимдерди дүйнөгө издөө эмес, Кудайга жана Анын жолдоруна. 
Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабар жашообузду 
өзгөртөт. 

Ыйык Китепте Ыйсанын жолдоочулары Иса менен бирге бийлик 
жүргүзөрү айтылат, бирок бул чыныгы христиандар шаарларды 
башкара турганын түшүнөсүңбү? Ыйса үйрөткөн: 

12 «Бир ак сөөк киши падышалык алып, кайтып келүү үчүн 
алыскы өлкөгө кетти. 13 Ошондо ал он кулун чакырып, аларга 
он мина берип, аларга: «Мен келгенче соода кылгыла», – 
деди. 14 Бирок анын жарандары аны жек көрүп, артынан эл 
жиберип: „Бул киши бизге падышалык кылбайт“,— деп 
айтышты. 

15 «Ошентип, ал сыйлык алгандан кийин кайтып келди 

Падышалыктан кийин ал акча берген кулдарын өзүнө 
чакырууну буйруду, ал ар бир адам соодадан канча пайда 
тапканын билиши үчүн. 16 Ошондо биринчиси келип: „Устат, 
сенин минаң он мина тапты“,— деди. 17 Анан ага: «Жарайсың, 
жакшы кул! Аз нерседе ишенимдүү болгонуң үчүн, он 
шаардын үстүнөн бийлик кыл“. 18 Экинчиси келип: „Мырзам, 
сенин минаң беш мина тапты“,— деди. 19 Ошондо ал ага: „Сен 
да беш шаарды башкар“,— деди. (Лука 19:12—19) 
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Азыр колуңда болгон кичинекей нерсеге ишенимдүү бол. 
Христиандар чыныгы падышачылыкта, чыныгы шаарларды башкаруу 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Иса ошондой эле: « Ар кимге кылган 
ишине жараша бере турган сыйлыгым Менде» ,— деп айткан (Аян 
22:12). Кудайдын планы (Аюб 14:15) жана Ага чындап жооп бере 
тургандар үчүн орду (Жакан 14:2) бар (Жакан 6:44; Аян 17:14). 
Кудайдын Падышалыгы чыныгы жана сен анын бир бөлүгү боло 
аласың! 

2016-жылдын башында Science журналында жасалма интеллект жана 
краудсорсинг адамзат алдында турган «каардуу көйгөйлөрдү» чече 
аларын көрсөткөн «Элдин күчү» деген макала чыккан. Бирок, макала 
жамандык эмне экенин, аны кантип чечүү керектигин түшүнө алган 
жок. 

- кылымда да, Улуу Топон суудан кийин адамзат биргелешип, 
кыйраган Бабыл мунарасын курууга аракет кылгандай эле, 
ийгиликсиздикке учурайт (Башталыш 11:1-9). 

Дүйнөдөгү көйгөйлөр, Жакынкы Чыгыш сыяктуу жерлерде (күтүлгөн 
убактылуу пайдаларга карабастан, мисалы, Даниел 9:27а; 1 
Тесалоникалыктар 5:3) адамдар тарабынан чечилбейт — бизге 
Кудайдын Падышалыгынын тынчтыгы керек (Римдиктер 14: 17). 

Эл аралык терроризм көйгөйлөрү, күтүлгөн жетишкендиктерге 
карабастан, Бириккен Улуттар Уюмунда алданып калгандар 
тарабынан чечилбейт (Жезекиел 21:12). 

Айлана-чөйрөнүн көйгөйлөрү эл аралык кызматташтык аркылуу 
чечилбейт, анткени дүйнө элдери жерди жок кылууга жардам берет 
(Аян 11:18), бирок алар Кудайдын Падышалыгы аркылуу чечилет. 

Адеп-ахлаксыздык, бойдон алдыруу жана адамдын дене мүчөлөрүн 
сатуу маселелерин АКШ чечпейт (Аян 18:13), бирок Кудайдын 
Падышалыгы. 
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АКШ, Улуу Британия жана башка көптөгөн мамлекеттер ээ болгон чоң 
карыз эл аралык ортомчулук аркылуу эмес, акырында (Хабакук 2:6-8 
боюнча кыйратылгандан кийин) Кудайдын Падышалыгы тарабынан 
чечилет. 

Билимсиздик менен туура эмес билимди Бириккен Улуттар Уюму 
чечпейт — бизге Кудайдын Падышалыгы керек. Диний чыр-чатакты 
Ыйык Китептеги чыныгы Ыйсадан башка эч кандай экуменикалык-
конфессиялык кыймыл чече албайт. Күнөө бул дүйнөдөгү ПРОБЛЕМА 
жана бул үчүн биз Ыйсанын курмандыгына жана Анын Кудайдын 
Падышалыгына кайтып келишине муктажбыз. Заманбап медицина 
илиминде адамдын ден соолугуна бардык жооптор жок — бизге 
Кудайдын Падышалыгы керек. 

Ачкачылык маселелерин генетикалык жактан өзгөртүлгөн 
организмдер чечпейт, алар түшүмдүн жетишсиздигинен улам 
дүйнөнүн айрым бөлүктөрүн ачарчылык коркунучуна дуушар 
кылууда — бизге Кудайдын Падышалыгы керек. 

Африканын, Азиянын жана башка жерлердин кээ бир жерлериндеги 
массалык жакырчылык акыр замандагы «Вавилондон» (караңыз. Аян 
18:1—19) пайда алып келгени менен, жакырчылык маселесин 
чечпейт — бизге Кудайдын Падышалыгы керек. Бул «азыркы каардуу 
доордо» Ыйсадан башка адамзат утопияны алып келиши мүмкүн 
деген ой - бул жалган Жакшы Кабар (Галатиялыктарга 1:3-10). 

Кудайдын Падышалыгынын миң жылдык этабы жер бетинде түзүлө 
турган түз маанидеги Падышалык. Ал Кудайдын мээримдүү 
мыйзамдарына жана жетекчи катары сүйүүчү Кудайга негизделет. 
Ыйыктар Машаяк менен миң жыл падышачылык кылышат (Аян 5:10; 
20:4-6). Бул падышалыкка чыныгы Кудайдын чиркөөсүндөгүлөр 
кирет, бирок эч бир Жазмада Кудайдын Падышалыгы чындыгында 
Чиркөө (католик же башка) деп айтылбайт. Рим чиркөөсү миң 
жылдык окууга каршы чыгып, кийинчерээк биз акырына жакындаган 
сайын Ыйык Китептеги Жакшы Кабарга күчтүүрөөк каршы чыгат. Бул, 
кыязы, Матай 24:14түн аткарылышына жардам бере турган массалык 
маалымат каражаттарында чагылдырылышы мүмкүн. 
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Өзүнүн акыркы этабында Кудайдын Падышалыгы «Кудайдан 
асмандан түшкөн Жаңы Иерусалимди» камтыйт (Аян 21:2) жана анын 
көбөйүшүнүн аягы болбойт. Мындан ары адилетсиздик, кайгы жана 
өлүм болбойт. 

Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды жарыялоо жана 
түшүнүү Ыйык Китептин маанилүү темасы болуп саналат. Бул 
жөнүндө Байыркы Келишимдин жазуучулары окутушкан. Ыйса, 
Пабыл жана Жакан ал жөнүндө окутушкан. Жаңы Келишимден 
тышкары сакталып калган эң байыркы "христиандык" насаат бул 
жөнүндө окутулган. Поликарп жана Мелито сыяктуу экинчи 
кылымдын башында христиан лидерлери бул жөнүндө окутушкан. 
Биз Кудайдын Үзгүлтүксүз чиркөөсүндө аны бүгүн окутуп жатабыз. 
Эсиңизде болсун, Кудайдын Падышалыгы — Ыйык Китепте Ыйса 
кабарлаган биринчи тема (Марк 1:13. Ал тирилүүдөн кийин да ошол 
жөнүндө кабар айткан (Элчилер 1:3) — Ыйсанын жолдоочулары 
биринчи кезекте бул нерсени издеши керек (Матай ). 6:33). 

Жакшы Кабар Ыйсанын жашоосу жана өлүмү жөнүндө гана эмес. 
Ыйса жана Анын жолдоочулары окуткан Жакшы Кабардын басымы 
келе жаткан Кудайдын Падышалыгы болгон. Падышалык жөнүндөгү 
Жакшы Кабар Машайак аркылуу куткарылууну камтыйт, бирок 
ошондой эле адам өкмөттөрүнүн акырын окутууну камтыйт (Аян 
11:15). 

Эсиңерде болсун, Ыйса Падышалык жөнүндөгү Жакшы Кабар 
дүйнөгө бардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылмайынча, 
дүйнөнүн акыры келбейт деп үйрөткөн (Матай 24:14). Ал эми бул 
кабар азыр болуп жатат. 

Жакшы кабар — Кудайдын Падышалыгы — адамзаттын 
көйгөйлөрүн чечет . Бирок, көпчүлүк аны колдогусу келбейт, уккусу 
келбейт, анын чындыгына ишенгиси келбейт. Кудайдын Падышалыгы 
түбөлүктүү (Матай 6:13), ал эми «бул дүйнө өтүп баратат» (1 
Корунттуктарга 7:31). 
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Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү чыныгы Жакшы Кабарды 
жарыялоо — бул Кудайдын Улануучу Жыйынында биз олуттуу иш. 
Биз Ыйык Китеп окуткан нерселердин бардыгын (Матай 28:19-20), 
анын ичинде Кудайдын Падышалыгын (Матай 24:14) үйрөтүүгө 
аракет кылабыз. Ошол Падышалыкты күтүп жатып, биз Кудайдын 
жолдорун үйрөнүп, ээрчишибиз керек жана чындыкка ишенгиси 
келген башкаларды сооротушубуз керек. 

Келе жаткан Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Жакшы Кабардын 
жарыяланышын колдошуңуз керек эмеспи? Кудайдын Падышалыгы 
жөнүндөгү Жакшы Кабарга ишенесиңби? 
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Худонинг давом етаётган черкови 
 
The USA office of the Худонинг давом етаётган черкови is located 
at: 1036 Вт. Grand Avenue, Grover Beach, Калифорния, 93433, Ақш; 
сайти www.ccog.org. 
 

Худонинг давом етаётган черкови (CCOG) Веб-сайтлар 
 

CCOG.ASIA Ушбу сайт Осиёга қаратилган. 
CCOG.IN Ушбу сайт ҳинд меросига қаратилган.  
CCOG.EU Ушбу сайт Европага қаратилган.  
CCOG.NZ Ушбу сайт янги Зеландия ва Британиядан келиб чиққан 
бошқаларга қаратилган. 
CCOG.ORG Бу асосий веб-сайт Худонинг давом етаётган черкови. Бу 
барча қитъаларда одамларга хизмат қилади. Унда мақолалар, 
ҳаволалар ва видеолар мавжуд. 
CCOGCANADA.CA Ушбу сайт Канадада бўлганларга қаратилган. 
CCOGAfrica.ORG Ушбу сайт Африкадаги кишиларга қаратилган. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Бу испан тилидаги веб-
сайт Худонинг давом етаётган черкови. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Бу Филиппин сайти Худонинг 
давом етаётган черкови. Унда инглиз ва Tagalog тилларида 
маълумотлар мавжуд. 
 

Янгиликлар ва Тарих сайтлари 
 

COGWRITER.COM Ушбу веб-сайти асосий еълон воситаси ва 
янгиликлар бор, таълимот, тарихий мақолалар, videos, ва башоратли 
янгиланишлар. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Бу черков тарихига оид мақолалар ва 
маълумотлар билан веб-сайтни еслаб қолиш осон. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Бу янгиликлар ва Инжил мавзуларини 
қамраб оладиган онлайн radio веб-сайти. 
 

Ваъзлар ва Сермонетлар учун YouTube ва Битчуте 
Video каналлари 
 

BibleNewsProphecy канал. CCОГ сермонетте video. 
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CCOGAfrica канал. Afrika тилларида CCОГ хабарлари. 
CCOG Animations христиан еътиқодларининг жиҳатларини ўргатиш 
учун канал.  
CCOGSermones каналда испан тилидаги хабарлар мавжуд. 
ContinuingCOG канал. CCОГ video ваъзлари.  
 
Суратда Қуддусдаги баъзан Cенаcле деб номланувчи, аммо Қуддуснинг 
Ғарбий тепалигидаги Худонинг черкови сифатида тасвирланган (ҳозирда Мт. 
Сиён): 
 

 
 
Бу, еҳтимол, енг қадимги ҳақиқий христиан черкови биноси жойлашган деб 
ишонилади. Исонинг ъ Худонинг Шоҳлиги ҳақидаги хушхабари ъ еълон 
қилинган бино. Бу Қуддусда дарс берган бино еди Худонинг Шоҳлиги 
Хушхабари. 
 
 
Шу сабабдан ҳам тинмай Худога шукр қиламиз, чунки...сиз, 

биродарлар, Яҳудияда Исо Масиҳда бўлган Худонинг 

жамоатларининг издошлари бўлдингиз. (1 Салоникаликларга 2:13-

14) 

Азизларнинг етказиб ҳамма учун бир marta еди имон учун 

астойдил курашмоқ. (Жуда 3) 

У (Исо) уларга шундай деди: "мен Худонинг шоҳлигини бошқа 

шаҳарларга ҳам воизлик қилишим керак, чунки бу мақсадда мен 

юборилган."(Луқо 4:43) 
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Лекин Худонинг шоҳлигини изланг ва буларнинг барчаси сизга 

қўшилади. Қўрқма, кичик сурув, чунки бу сизга шоҳликни бериш 

Отангизнинг завқидир. (Луқо 12:31-32) 

Ва шоҳлик бу хушхабар барча халқлар учун гувоҳ сифатида бутун 
дунёда ваъз қилинади, ва кейин охири келади. (Матто 24:14) 
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