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Турӑ Патшалӑхӗн 

Евангелийӗ 
 

Ҫакӑ ӗнтӗ решени! 

Ӑнланатӑр-и Эсир: "Турӑ Патшалӑхне тӗнчене кӳнтеленме вӗрентмесӗр 

вилӗм ҫитмест", - тенӗ Иисус. 

 
"Кашкӑр путекпе пӗрле пурӑнӗ , Вӗсем манӑн пӗтӗм сӑваплӑ тӑвӑм 

ҫинче сиен тумӗҫ, аркатмӗҫ, мӗншӗн тесессӗн ҫӗр, тинӗсри шывсем 

пекех, Ҫӳлхуҫашӑн пӗлӳпе тулса ларӗ". (Исаия 11:6, 9) 

 
Ҫывӑхра  

Боб Тиль, философи докторӗ. 
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Мӗншӗн этемлӗх хӑйӗн проблемисене татса пама пултараймасть? 

Библи кӑтартса панӑ тӑрӑх, Иисус Турӑ Патшалӑ Евангели ҫинчен вӗрентнине 
пӗлетӗр-и эсир? 

Пӗлетӗр-и Эсир, турӑ Патшалӑхӗ апостолсен тӗп тӗллевӗ тата вӗсем хыҫҫӑн 
пыракансенчен чи малтанхисем пулнӑ. 

Турӑ Патшалӑхӗ Иисусӑн сӑнарӗ-и? Халӗ пирӗн ӑшра Турӑ Патшалӑхӗ Хӑйӗн 
пурӑнӑҫӗпе пурӑнать-и? Турӑ Патшалӑхӗ пулас патшалӑхӑн типӗ - и? Библи Мӗн 

вӗрентнине ӗненетӗр-и эсир? 

Мӗн вӑл королевство? Турӑ Патшалӑхӗ мӗн вӑл? Библи мӗне вӗрентет? Мӗне 
вӗрентнӗ раннехризм чиркӗвӗ? 

Ӑнланатӑр-и эсир: Турӑ Патшалӑхне тӗнчене кӳнтеленме вӗрентичченех пӗтме 
пултараймасть. 

Хуплашка ҫинче кашкӑрпа юнашар выртакан путек ӳкернӗ, Ӑна Бурдин Пичетпе графика 

тунӑ. Кайри хуплашка ҫинчи сӑнӳкерчӗк Вӑл-Турӑ Чиркӗвӗн Иерусалимри оригиналлӑ ҫурчӗн 

пӗр пайӗ, ӑна 2013 ҫулта Боб Тиль тухтӑр тунӑ. 
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1.  Этемлӗхӗн решени пур-и? 

Тӗнче нумай ыйтусемпе тӗл пулать. 

Нумайӑшӗ выҫӑ. Нумайӑшӗ пусмӑрланӑ. Нумай ҫын чухӑнлӑхпа тӗл 
пулать. Ҫӗршывсенчен нумайӑшӗ парӑма кӗнӗ. Ача-пӑчасене, вӑл 
шутра ҫуралманскерсене, хытӑ ятлаҫҫӗ. Эмелпе ҫирӗп чирсем нумай 
тухтӑра пӑшӑрхантараҫҫӗ. Пысӑк промышленноҫ хулисенче сывлӑхлӑ 
пулма сывлӑш ытла та таса мар. Тӗрлӗ политиксем вӑрҫӑпа хӑратаҫҫӗ.  
Террорла атакӑсем малалла пыраҫҫӗ. 

Этемлӗх умӗнче тӑракан проблемӑсене тӗнче лидерӗсем татса пама 
пултарӗҫ-ши? 

Нумайӑшӗ ҫапла шухӑшлаҫҫӗ. 

Яңа универсаль көн тәртибе 

25-мӗш ҫулхи сентябрӗн 25 - мӗшӗнче, Рим Франциск папи, 
Пӗрлешнӗ Нацисен Организацийӗн 193 ҫӗршывӗ (ООН) "ҫирӗп 
аталанӑвӑн 17 тӗллевне" пурнӑҫланӑшӑн хӑш чухне кун йӗркин 
универсаллӑ ҫӗнӗ йӗркине " сасӑланӑ. Акӑ ООНӐН 17 тӗллевӗ: 

1-мӗш тӗллев. Унӑн пур формисенче те чухӑна пӗтер  

2-мӗш тӗллев. Выҫлӑха пӗтермелле, апат-ҫимӗҫ 
хӑрушсӑрлӑхне тивӗҫтермелле тата апат-ҫимӗҫе 
лайӑхлатмалла, ял хуҫалӑхне ҫирӗп тытса пыма пулӑшмалла.  

3 тӗллев. Сывӑ пурнӑҫ йӗркине тивӗҫтересси тата кирек хӑш 
ҫулти пуриншӗн те ӑнӑҫуллӑ пулӑшу парасси  

4-мӗш тӗллев. Инклюзиллӗ тата тӗрӗс пахалӑхлӑ пӗлӳ 
парассине тивӗҫтермелле тата пӗтӗм пурнӑҫ тӑршшӗпех 
пуриншӗн те вӗрентме майсене хавхалантармалла  

5 тӗллев. Гендер пӗртанлӑхӗ ҫитӗнни тата хӗрарӑмсемпе 
хӗрачасен прависемпе майӗсене анлӑлатни  
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6 тӗллев. Шывпа тивӗҫтермелли тата санитарие пуриншӗн те 
лайӑх тата ҫирӗп тытса пымаллине тивӗҫтер  

7-мӗш тӗллев. Пуриншӗн те хаклах мар, шанчӑклӑ, ҫирӗп тата 
хальхи энерги ҫӑлкуҫӗсемпе усӑ курмалли майсене тивӗҫтер  

8-мӗш тӗллев. Ҫирӗп, инклюзӑллӑ тата ҫирӗп экономика 
ӳсӗмне, пурне те туллин те производство ӗҫӗпе тивӗҫтерсе 
тата тивӗҫлӗ ӗҫ тума пулӑш  

 9-мӗш тӗллев. Ҫирӗп инфратытӑм йӗркелесси, инклюзиллӗ 
тата ҫирӗп индустриализацилесси тата инновацисене 
хавхалантарасси  

Тӗллев 10. Ҫӗршывсемпе вӗсен хушшинчи танмарлӑха 
чакарни  

Тӗллев 11. Хуласемпе халӑх пурӑнакан пунктсене инклюзивлӑ, 
хӑрушсӑр, ҫирӗп те ҫирӗп ту  

Тӗллев 12. Ӗҫ-хӗлпе производствӑн ҫирӗп моделӗсене 
тивӗҫтер  

Тӗллев 13. Климата улӑштарассипе тата кайран мӗн пулассипе 
кӗрешес тӗлӗшпе васкавлӑ мерӑсем йышӑн 

Тӗллев 14. Ҫирӗп аталану интересӗсемшӗн океансемпе, 
тинӗссемпе тата тинӗс ресурсӗсемпе тухӑҫлӑн усӑ курассине 
сыхласа хӑварасси тата унпа ӑнӑҫлӑ усӑ курасси  

Тӗллев 15. Ҫӗр ҫинчи экосистсемпе ҫирӗп усӑ курнине 
хӳтӗлемелле, юсамалла, хавхалантармалла, вӑрмансене 
туллин тытса пымалла, пушанса юлнипе кӗрешмелле, ҫавӑн 
пекех ҫӗрсене деградацилеме чармалла, биоразно енлӗхне 
ҫухатмалла.  

Тӗллев 16. Мирлӗ тата инклюзивлӑ обществӑсене ҫирӗп 
аталану интересӗсемшӗн йӗркелеме, пуриншӗн те судпа усӑ 
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курма, мӗнпур шайри тухӑҫлӑ, шутлавлӑ тата инклюзиллӗ 
институтсем йӗркелеме пулӑш  

Тӗллев 17. Укрепление средств осуществления и активизация 
глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

Ку кун йӗркине 2030 ҫул тӗлне туллин пурнӑҫлӗҫ, ҫавӑн пекех ҫирӗп 
аталану енӗпе 2030 ҫулччен кун Йӗрки теҫҫӗ.  Ӑна этемлӗхӗн тӗл 
пулакан ҫивӗч ыйтусене татса парас тӗллевпе, вӗренӳ, пӗтӗм тӗнчери 
тата тӗнсен хушшинчи ҫыхӑну йӗркелессипе ҫыхӑннӑ ыйтусене татса 
памалла.  Унӑн тӗллевӗсенчен нумайӑшӗ ырӑ, хӑш-пӗр меслечӗсемпе 
тӗллевӗсем усал (Ср.Пуррилӗх 3:5). Францискӑн Laudato Si 
энцикликӗпе те ҫак кун йӗрки килӗшет. 

" Яңа универсаль көн тәртибе" "Яңа Католик Көн тәртибе" дип 
аталырга мөмкин, чөнки "католик" сүзе "универсаль" дигәнне аңлата. 
Папа Франциск уллыкка алу дип атады 
Яңа универсаль көн тәртибенең " өметнең мөһим билгесе". 
Берләшкән Милләтләр Оешмасы килешүен дәвам итү өчен, Парижда 
2015 елның декабрендә очрашу булды (рәсми рәвештә БМО Климат 
үзгәреше конвенциясендә катнашучыларның 21 нче конференциясе дип атала 

). Рим папасы Франсис шулай ук бу халыкара килешүне мактады һәм 
илләргә "алдагы юлны игътибар белән барырга һәм бердәмлек хисе 
белән барырга" киңәш бирде. 
 
Дөньядагы барлык халык диярлек Париж килешүләренә ризалашты, 
аларда экологик максатлар һәм финанс бурычлары бар. . Европадан 
һәм дөньяның башка почмакларыннан.) Рим папасы Франсис климат 
белән бәйле үзгәрешләр кертмәсә, кешелекнең "төшүен" әйтте. 
 
Беркем дә пычратылган һава сулышын алырга, ач булырга, ярлы 
булырга, куркыныч астында булырга теләмәсә дә, Берләшкән 
Милләтләр Оешмасының 2030 көн тәртибе һәм / яки Париж 
килешүләре кешелек алдында торган проблемаларны чишәрме? 
 
Берләшкән Милләтләр Оешмасының Трек Рекорды 
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Берләшкән Милләтләр Оешмасы 1945 елның 24 октябрендә, Икенче 
бөтендөнья сугышыннан соң, мондый конфликтны булдырмау һәм 
дөньяда тынычлык урнаштыру өчен оешты һәм оешты. Ул оешканда 
БМОның 51 әгъзасы бар иде; хәзер 193. 

Берләшкән Милләтләр Оешмасы оешканнан бирле бөтен дөньяда 
йөзләрчә, меңнәрчә конфликтлар булды, ләкин бездә өченче 
бөтендөнья сугышы дип аталган нәрсә юк. 

Кайберәүләр Берләшкән Милләтләр Оешмасы кебек халыкара 
хезмәттәшлекне пропагандалауны таләп итә, папа Франциск һәм 
башка бик күп дини лидерлар алга этәрергә теләгән динара һәм 
экуменик көн тәртибе белән бергә тынычлык һәм алгарыш китерәчәк 
дип саныйлар. 

Ләкин, Берләшкән Милләтләр Оешмасының моны эшләве яхшы 
булмаган. Берләшкән Милләтләр Оешмасы оешканнан бирле күп 
санлы кораллы конфликтларга өстәп, берничә миллион кеше ач, 
качак һәм / яки бик ярлы. 

Ун ел элек Берләшкән Милләтләр Оешмасы үзенең Меңьеллык үсеш 
максатларын тормышка ашырырга ниятләде . Аның сигез "үсеш 
максаты" бар иде, ләкин БМО үзе әйтүенчә, бу уңышка ирешмәде. 
Шулай итеп, 2015 елда аның "17 тотрыклы үсеш максаты" дип 
аталганы кабул ителде. Кайберләре оптимистик. Кайберәүләр аны 
утопия фантазиясе дип саныйлар. 

Утопиягә килгәндә, 2016 елның 6 маенда Рим папасы Франсис 
кешелекле Европа утопиясе турында хыялланганын, аның чиркәве бу 
континентка ирешергә булыша алуын әйтте. Шулай да, Папаның 
хыялы төш төшенә әйләнәчәк (Ачылыш 18 ка.). 

Кайбер хезмәттәшлек һәм уңыш булырга мөмкин, ләкин… 

Merriam Webster сүзлегендә утопия "хакимият, законнар һәм социаль 
шартлар камил булган хыялый урын" дип әйтелә. Библия өйрәтә, 
кешелек үз проблемаларын үзе чишә алмый: 
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23 Йә Ходаем, мин беләм, кеше юлы үзе түгел. Stepз 
адымнарын юнәлтү кешедә түгел. (Иремия 10:23, башкача 
күрсәтелмәгән очракта) 

Библия өйрәтә, халыкара хезмәттәшлек уңышсыз булачак: 

16 rимерү һәм газаплар алар юлында; 17 Алар тынычлык юлын 
белмиләр. 18 Алар алдында Алладан курку юк. (Римлыларга 3: 
16-18) 

Шулай да, күп кешеләр утопия җәмгыятенә караш өстендә эшлиләр 
һәм хәтта кайвакыт дингә керергә тырышалар. Ләкин берәү дә бер 
чын Алла юлыннан барырга әзер түгел. Берләшкән Милләтләр 
Оешмасының яки Ватиканның максатларына таба алга китеш 
булмаячак дигән сүз түгел. Кайберәүләр булыр (һәм күп максатлар 
яхшы), шулай ук кайбер кимчелекләр. 

Чынлыкта, һәм, мөгаен, зур конфликттан соң, халыкара тынычлык 
килешүенең бер төре ризалашыр һәм расланыр (Данил 9:27). Булгач, 
күпләр кешелекнең тыныч һәм утопик җәмгыять китерәчәгенә 
ышаналар. 

Күпләр мондый халыкара «утопия прогрессы» (Йәзәкил 13:10 ка), 
шулай ук төрле билгеләр һәм могҗизалар белән кабул ителәчәк (2 
Тессалуникәлеләргә 2: 9-12). Ләкин Изге Язмаларда мондый 
тынычлык дәвам итмәячәк дип әйтелә (Данил 9:27; 11: 31-44), 
лидерлар нәрсә әйтсәләр дә (1 Тессалуникәлеләргә 5: 3; Ишагыйя 59: 
8). 

 

Гайсәдән кала (Яхъя 15: 5; Маттай 24: 21-22 белән), кешелек бу 
"хәзерге явыз чорда" утопия китерә ала дигән уй ялган хәбәр 
(Гәләтиялеләргә 1: 3-10). 

Әгәр дә кешелек утопияне чыннан да китерә алмаса, ниндидер 
утопия мөмкинме? 

Әйе. 
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Алла Патшалыгы бу планетаны һәм соңрак мәңгелекне фантастик 
яктан яхшырак итәчәк. 
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2. Иисус Мӗнле Евангели вӗрентнӗ? 

Библия өйрәтә, Алла Патшалыгы дип аталган утопия җәмгыяте кеше 
хөкүмәтләрен алыштырачак (Данил 2:44; Ачылыш 11:15; 19: 1-21). 

Гайсә үзенең иҗтимагый хезмәтен башлагач, ул Алла Патшалыгы 
турындагы Яхшы хәбәрне вәгазьләүдән башлый . Менә Марк 
хәбәр иткәнчә: 

14 Яхъя төрмәгә утыртылганнан соң, Гайсә Гәлиләягә килде, 
Алла Патшалыгы турындагы Яхшы хәбәрне вәгазьләде, 15 

әйтте: "Вакыт үтте, һәм Алла Патшалыгы якынлашты. Тәүбә 
итегез һәм Инҗилгә ышаныгыз ”(Марк 1: 14-15). 

Инҗил термины грек сүзеннән эвангельон дип тәрҗемә ителгән , 
һәм "яхшы хәбәр" яки "яхшы хәбәр" дигәнне аңлата. Яңа Васыятьтә, 
Алла патшалыгы белән бәйле инглизчә «патшалык», NKJVда якынча 
149 тапкыр, Дуай Раймс Библиясендә 151 тапкыр искә алына . Бу 
грек сүзеннән тәрҗемә ителгән базилия дип атала , бу патшалык 
кагыйдәсен яки өлкәсен аңлата. 

Кеше патшалыгы, шулай ук Алла Патшалыгы, патшасы бар (Ачылыш 
17:14), алар географик өлкәне каплыйлар (Ачылыш 11:15), 
кагыйдәләре бар (Ишагыйя 2: 3-4; 30: 9), һәм аларда бар темалар (Лүк 
13:29). 

Менә Гайсәдән Маттай язган беренче ачык тәгълимат: 

23 Гайсә бөтен Гәлиләя буйлап йөрде, синагогаларында 
өйрәтте, патшалык Яхшы хәбәрен сөйләде (Маттай 4:23). 

Маттай шулай ук яза: 

35 Шуннан соң Гайсә бөтен шәһәрләр һәм авыллар буйлап 
йөрде, синагогаларында укытты, патшалык Яхшы хәбәрен 
сөйләде (Маттай 9:35). 
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Яңа Васыять Гайсәнең мәңге патшалык итәчәген күрсәтә: 

33 Ул Ягъкуб йорты өстендә мәңге идарә итәчәк, һәм аның 
патшалыгының ахыры булмас (Лүк 1:33). 

Лүк Гайсәнең җибәрелгән максаты Алла Патшалыгын вәгазьләү дип 
язган. Гайсәнең өйрәткәннәренә игътибар итегез: 

43 Ул аларга: "Мин башка шәһәрләргә дә Алла Патшалыгын 
вәгазьләргә тиеш, чөнки моның өчен мине җибәрделәр" (Лүк 
4:43). 

Моның турында ишеткәнегез бармы? Сез Гайсәнең җибәрелүенең 
максаты - Алла Патшалыгын вәгазьләү икәнен аңлаганыгыз бармы? 

Лүк шулай ук Гайсәнең Алла Патшалыгын вәгазьләгәнен яза: 

10 Рәсүлләр кире кайткач, аңа кылган эшләренең барысын да 
сөйләделәр. Аннары ул аларны алып, Бетсаида дигән 
шәһәрнең ташландык урынына китте. 11 Ләкин халык моны 
белгәч, Аңа иярделәр. һәм ул аларны кабул итте һәм аларга 
Алла Патшалыгы турында сөйләде (Лүк 9: 10-11). 

Гайсә Алла Патшалыгы Аңа иярүчеләр өчен иң мөһиме булырга 
тиешлеген өйрәтте: 

33 Ләкин башта Алла Патшалыгын һәм Аның гаделлеген 
эзләгез (Маттай 6:33). 

31 Ләкин Алла ofы Патшалыгын эзләгез, һәм болар барысы да 
сезгә кушылыр. 32 Курыкмагыз, кечкенә көтү, чөнки сезгә 
патшалык бирү Атагызга бик ошый (Лүк 12: 31-32). 

Христианнар беренче тапкыр Алла Патшалыгын эзләргә тиеш. Алар 
моны Мәсихнең яшәве һәм Аның кайтуына һәм патшалыгына 
түземсезлек белән яшәве белән иң өстенлекле итеп ясыйлар. Шулай 
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да, үзләрен Мәсих дип атаганнарның күбесе, Алла Патшалыгын гына 
эзләмиләр, аның нәрсә икәнен дә белмиләр. Күпләр шулай ук дөнья 
сәясәтендә катнашу - Алла христианнардан көткән нәрсә дип 
ялганлыйлар. Алла Патшалыгын аңламыйча, алар аңламыйлар 

яшәгез , ни өчен кешелекнең кимчелекле булуын аңлагыз. 

Игътибар итегез, патшалык кечкенә көтүгә биреләчәк (Римлыларга 
11: 5 ка). Чын көтүнең өлеше булырга әзер булу өчен басынкылык 
кирәк. 

Алла Патшалыгы әле җирдә урнаштырылмаган 

Гайсә үз шәкертләренә патшалыкның килүе турында дога кылырга 
өйрәтте, шуңа күрә алар инде юк: 

9 Күктәге Атабыз, Синең исемең изге ителсен. 10 Синең 
патшалыгың килсен. Синең ихтыярың үтәлсен (Маттай 6: 9-
10). 

Гайсә үз шәкертләрен Алла Патшалыгын вәгазьләргә җибәрде: 

1 Шуннан соң ул үзенең унике шәкертен чакырды һәм аларга 
барлык җеннәр өстеннән хакимлек бирде, авыруларны 
дәвалады. 2 Ул аларны Алла Патшалыгын вәгазьләргә 
җибәрде (Лүк 9: 1-2). 

Гайсә өйрәтте, Аның барлыгы патшалык түгел, чөнки theирдә 
патшалык урнаштырылмаган, шуңа күрә ул вакытта җеннәрне куып 
чыгармаганны эшләде: 

28 Ләкин мин Алла Рухы белән җеннәрне куып чыгарсам, 
әлбәттә, сезгә Алла Патшалыгы килде (Маттай 12:28). 

Чын патшалык киләчәктә дә , Марк күрсәткәнчә хәзер дә юк: 
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47 Әгәр күзең сине гөнаһ кылса, аны чыгар. Сезгә Алла 
Патшалыгына ике күзле түгел, бер күз белән керү яхшырак ... 
(Марк 9:47). 

23 Гайсә тирә-якка карады һәм шәкертләренә әйтте: "Бай 
кешеләргә Алла Патшалыгына керү бик авыр!" 24 Аның 
сүзләренә шәкертләр гаҗәпләнделәр. Ләкин Гайсә кабат 
җавап бирде һәм аларга әйтте: "Балалар, байлыкка ышанган 
кешеләргә Алла Патшалыгына керү бик авыр! 25 Бай кешегә 
Алла Патшалыгына керүгә караганда, дөягә энә күзе аша үтү 
җиңелрәк »(Марк 10: 23-25). 

25 Сезгә хак сүз әйтәм: мин йөзем җимешен Алла 
Патшалыгында яңа эчкән көнгә кадәр эчмәячәкмен "(Марк 
14:25). 

43 Ариматеядан Йосыф, күренекле совет әгъзасы, ул үзе Алла 
Патшалыгын көтеп, кыюлык белән килде ... (Марк 15:43). 

Гайсә патшалыкның хәзерге дөньяның өлеше түгеллеген өйрәтте: 

36 Гайсә җавап бирде: "Минем патшалыгым бу дөньядан 
түгел. Минем патшалыгым бу дөньядан булса, минем 
яһүдләргә бирелмәс өчен , минем хезмәтчеләрем 
сугышырлар иде. ләкин хәзер минем патшалыгым моннан 
түгел ”(Яхъя 18:36). 

Гайсә патшалык үзенең патшасы булып кайткач киләчәк дип өйрәтте: 

31 «Адәм Улы үзенең даны белән, һәм аның белән барлык изге 
фәрештәләр килгәч, Ул үзенең даны тәхетенә утырачак. 32 

Бөтен халык Аның каршына җыелачак, һәм көтүче 
сарыкларын кәҗәләрдән аерган кебек, Ул аларны бер-
берсеннән аерачак. 33 Ул сарыкларны уң ягына, ә сул яктагы 
кәҗәләрне куяр. 34 Шуннан соң патша уң ягында булганнарга 
әйтер: «Әйдәгез, Атам фатихасы, дөнья яратылганнан бирле 



 

15 
 

сезгә әзерләнгән патшалыкны мирас итеп алыгыз (Маттай 25: 
31-34). 

Алла Патшалыгы монда булмаганлыктан, без чын утопияне 
корылганчы күрмәячәкбез. Күпләр Алла Патшалыгын аңламаганга, 
алар аның яратучан хакимиятенең ничек эшләвен аңламыйлар. 

Алла Патшалыгы "мәҗүсиләр тулы булганчы" килмәячәк 
(Римлыларга 11:25) - һәм бу әле булмаган. 

Гайсә патшалык нинди булган? 

Гайсә Алла Патшалыгының нинди икәнлеген аңлатты: 

26 Ул әйтте: "Алла Патшалыгы кеше җиргә орлык чәчкәндәй, 27 

төнлә йокларга һәм көндез күтәрелергә тиеш, орлык үсеп 
үсәргә тиеш, ул үзе белми. 28 Чөнки җир үзе культуралар бирә: 
башта пычак, аннары баш, аннан соң тулы ашлык. 29 Ләкин 
ашлык өлгергәч, ул шунда ук урак сала, чөнки урак җитте 
»(Марк 4: 26-29). 

18 Шуннан соң Ул әйтте: "Аллаһы Патшалыгы нинди? Мин аны 
нәрсә белән чагыштырырга тиеш? 19 Бу горчица орлыгына 
охшаган, кеше аны үз бакчасына куйган. Ул үсеп зур агачка 
әверелде, һәм кош ботакларында оя корды. " 20 Ул тагын 
әйтте: "Мин Алла Патшалыгын нәрсә белән чагыштырырмын? 
21 Бу чүпрәгә охшаган, хатын-кыз аны ачып, өч тапкыр ашап 
яшергәнче яшергән »(Лүк 13: 18-21). 

Бу гыйбрәтле хикәяләр башта Алла Патшалыгы бик кечкенә, ләкин 
зур булачагын күрсәтәләр. 

Лүк шулай ук язган: 

29 Алар көнчыгыштан, көнбатыштан, төньяктан һәм көньяктан 
килерләр һәм Алла Патшалыгында утырырлар (Лүк 13:29). 
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Шулай итеп, Алла Патшалыгында бөтен дөнья кешеләре булачак. Бу 
Израиль шәҗәрәсе яки аерым этник төркемнәре булган кешеләр 
белән чикләнмәячәк. Кешеләр, төрле яклардан, бу патшалыкта 
утырырлар. 

Лүк 17 һәм Патшалык 

Лүк 17: 20-21 кайберәүләрне аптырый. Ләкин моңа кадәр кешеләр 
Алла Патшалыгында ашарлар: 

15 «Алла Патшалыгында икмәк ашаган кеше бәхетле!» (Лүк 
14:15). 

Кешеләр (киләчәктә) Алла Патшалыгында ашарлар, шуңа күрә Лүк 
17:21 нең аңлашылмаучанлыкларына / аңлашылмаучанлыкларына 
карамастан, хәзерге вакытта аларның йөрәкләрендә бернәрсә дә юк. 

Лүк 17: 20-21 нең Моффатт тәрҗемәсе кайберәүләргә аңларга 
булыша ала: 

20 Фарисейләр Алла Патшалыгы кайчан килүен сорагач, ул 
аларга болай дип җавап бирде: 21 Беркем дә: «Менә ул» яки 
«Анда бар», - дип әйтмәячәк, чөнки Алла патшалыгы хәзер 
сезнең арада. » (Лүк 17: 20-21, Моффатт; шулай ук NASB һәм 
ESV тәрҗемәләрен карагыз) 

Игътибар итегез, Гайсә үзгәрмәгән, тәнле һәм икейөзле фарисейләр 
белән сөйләшә. Гайсә аларга "җавап бирде" - бу сорауны фарисейләр 
биргән. Алар Аны танудан баш тарттылар. 

Алар чиркәүдә булганмы? ! К! 

Гайсә шулай ук тиздән оештырылачак чиркәү турында сөйләшмәгән. 
Ул акылда да, йөрәктә дә хисләр турында сөйләшми иде. 
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Гайсә үзенең ТӨРЛЕГЕ турында сөйләде! Фарисейләр аңардан чиркәү 
турында сорамаганнар. Алар Яңа Васыять чиркәвенең тиздән 
башланачагын белмиләр иде. Алар бик матур хисләр турында 
сорамыйлар иде. 

Әгәр дә берәрсе Алла Патшалыгы чиркәү дип уйласа - һәм Алла 
Патшалыгы фарисейләр эчендә иде - бу чиркәү фарисейләр эчендә 
булганмы? Билгеле, юк! 

Мондый нәтиҗә бик көлке, шулай бит? Кайбер протестант 
тәрҗемәләре Лүк 17:21 нең бер өлешен «Алла Патшалыгы» сезнең 
эчендә »дип тәрҗемә итсәләр дә, хәтта Католик Яңа Иерусалим 
Библиясе « Алла Патшалыгы сезнең арада »дип дөрес тәрҗемә итә. 

Гайсә, фарисейләр арасында иде. Хәзер, фарисейләр Алла 
Патшалыгын түземсезлек белән көтәләр дип уйладылар. Ләкин алар 
моны аңламадылар. Гайсә аңлатты, бу яһүдләр өчен җирле яки 
чикләнгән Патшалык булмаячак, алар уйлаганча (һәм кайберәүләр 
ышанганча чиркәү дә ). Алла Патшалыгы кешеләр күрсәтә торган яки 
күрә алган һәм "Бу, монда" дип әйтә алырлык һәм күренгән 
патшалыкларның берсе генә булмас иде. яки "бу патшалык, теге". 

Гайсә, Пилатка ачыктан-ачык әйткәнчә, үзе, бу Патшалыкның 
ПАТШАСЫ булып туган (Яхъя 18: 36-37). Аңлагыз, Изге Язмаларда 
"патша" һәм "патшалык" терминнары бер-берсен куллана (мәсәлән, 
Данил 7: 17-18 , 23 ). Киләчәктә Алла Патшалыгы патшасы 
фарисейләр янында тора иде. Ләкин алар Аны үз патшасы дип 
танымаслар (Яхъя 19:21). Ул кайткач, дөнья аны кире кагар (Ачылыш 
19:19). 

Гайсә Лүк 17 китабының чираттагы шигырьләрендә үзенең икенче 
килүен сурәтләде, Алла Патшалыгы БАРЫ ARTир белән идарә итәчәк 
(бу бүлектә эзлеклелек өчен Моффат белән дәвам итә): 

22 Ул үз шәкертләренә болай диде: «Киләчәк көннәр, сез Адәм 
Улының бер көнен дә бушка уздырырсыз. 23 Кешеләр 
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әйтерләр: «Менә ул!» «Менә ул!» ләкин алар артыннан 
чыкмагыз, 24 чөнки күкнең бер ягыннан икенчесенә балкып торган 
яшен кебек , Адәм Улы да үз көнендә булыр. 25 Ләкин ул иң 
зур газапларны кичерергә һәм хәзерге буын тарафыннан кире 
кагылырга тиеш. (Лүк 17: 22-25, Моффатт) 

Гайсә , Маттай 24: 27-31 дәге кебек, яшен яктырту турында сөйләде, 
аның бөтен дөнья белән идарә итүенә икенче тапкыр килүен 
сурәтләде. Гайсә кире кайткач, аның халкы аны күрә алмаячак дип 
әйтми. 

Кешеләр аны үз ПАТШАСЫ дип танымаячаклар (Ачылыш 11:15) һәм 
Аңа каршы көрәшәчәкләр (Ачылыш 19:19)! Күпләр Гайсә антихристны 
күрсәтә дип уйлыйлар. Гайсә Алла Патшалыгы шул фарисейләр 
эчендә дип әйтми иде - ул аларга икейөзлелеге аркасында 
Патшалыкта булмаячакларын әйтте (Маттай 23: 13-14). Гайсә шулай 
ук чиркәү Патшалык булыр дип әйтмәгән. 

Алла Патшалыгы - кешеләр бер көн керә алырлык нәрсә - гадел 
кешеләрнең терелүендәге кебек! Шулай да, Ибраһим һәм башка 
патриархлар әле анда юк (Еврейләргә 11: 13-40 ка). 

Шәкертләр Алла Патшалыгының ул вакытта булмаганын, һәм Лүк 
17:21 дән соң килгән кебек күренергә тиешлеген белделәр: 

11 Бу сүзләрне ишеткәч, Ул тагын бер гыйбрәтле хикәя 
сөйләде, чөнки ул Иерусалим янында иде һәм Алла 
Патшалыгы шунда ук барлыкка килер дип уйлаганга (Лүк 
19:11). 

Патшалык киләчәктә ачык иде 

Патшалык якынмы-юкмы икәнен ничек әйтә аласыз? Бу сорауны 
чишү кысаларында, Гайсә пәйгамбәрлек вакыйгаларын санап китте 
(Лүк 21: 8-28) һәм аннары өйрәтте: 
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29 Инҗир агачына һәм барлык агачларга кара. 30 Алар инде 
үсеп чыккач, сез җәйнең якын икәнен үзегез күрәсез. 31 Шулай 
итеп, сез дә бу вакыйгаларны күргәч, Алла Патшалыгының 
якын икәнен белегез (Лүк 21: 29-31). 

Гайсә үз халкының Патшалыкның кайчан киләчәген белү өчен 
пәйгамбәрлек вакыйгаларына иярүләрен теләгән. Гайсә бүтән җирдә 
үз халкына пәйгамбәрлек вакыйгаларын карарга һәм игътибар итергә 
кушты (Лүк 21:36; Марк 13: 33-37). Гайсәнең сүзләренә карамастан, 
пәйгамбәрлек белән бәйле дөнья вакыйгаларын карау өчен күп 
ташламалар. 

Лүк 22 & 23 тә, Гайсә кабат Алла Патшалыгы өйрәткәндә үтәләчәк 
нәрсә икәнен күрсәтте: 

15 «Мин бу Пасах бәйрәмен газап чиккәнче ашарга телим. 16 Ч 

youнки мин сезгә әйтәм: Алла ofы Патшалыгында үтәлгәнче 
мин аны бүтән ашамыйм. " 17 Шуннан соң ул касәне алды һәм 
рәхмәт әйтте һәм әйтте: "Моны алыгыз һәм бүлешегез. 18 Ч 

youнки мин сезгә әйтәм: Алла ofы Патшалыгы килгәнче мин 
йөзем җимешен эчмәячәкмен "(Лүк 22: 15-18). 

39 Ләкин аның белән хачка кадакланган бозыкларның берсе 
аны көфер сүзләр белән әйтте: "Әгәр дә син Мәсих булсаң, 
үзеңне коткар һәм безне коткар". 40 Иптәше аны шелтәләде 
һәм аңа әйтте: "Син Алладан курыкмыйсыңмы? Сез дә аның 
белән хөкем ителәсез. 41 weәм без шулай эшлибез, чөнки без 
лаек, чөнки без кылган эшләребез буенча түләнәбез, ләкин бу 
явызлык эшләмәгән. " 42 Ул Гайсәгә әйтте: "Минем Раббым, 
патшалыгыңа кергәч мине исеңдә тот". 43 Ләкин Гайсә аңа: 
"Амин, мин сезгә әйтәм, бүген сез минем белән Оҗмахта 
булырсыз", - диде. (Лүк 23: 39-43, гади инглиз телендә 
арамей) 

күрсәткәнчә , Гайсә үтерелгәч, Алла Патшалыгы килмәде : 
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43 Ариматеядан Йосыф, күренекле совет әгъзасы, ул үзе Алла 
Патшалыгын көтеп, кыюлык белән килде ... (Марк 15:43). 

51 Ул Ариматеядан, яһүдләр шәһәреннән иде, ул үзе дә Алла 
Патшалыгын көтә иде (Лүк 23:51). 

Бу терелүдән соң (1 Көринтлеләргә 15: 50-55), Яхъя язганча, 
христианнар Алла Патшалыгына керер өчен яңадан туачаклар: 

3 Гайсә аңа җавап бирде: - Сезгә хак сүз әйтәм: берәү яңадан 
тумаса, ул Алла Патшалыгын күрә алмый. 4 Никәдим Аңа 
әйтте: "Кеше картайгач ничек туа ала? Ул әнисенең карынына 
икенче тапкыр кереп туа аламы? " 5 Гайсә җавап бирде: "Сезгә 
хак сүз әйтәм: берәү судан һәм Рухтан тумаса, ул Алла 
Патшалыгына керә алмый (Яхъя 3: 3-5). 

Меңьеллыктан соңгы Алла Патшалыгын бары тик Алла халкы гына 
күрәчәк. 

Хәзер зинһар, аңлагыз, Гайсә терелтелгәннән соң, ул тагын Алла 
Патшалыгы турында өйрәтте: 

3 Ул шулай ук күп газаплар кичергән газаплардан соң үзен 
тере итеп күрсәтте, кырык көн дәвамында аларны күрде һәм 
Алла Патшалыгына кагылышлы нәрсәләр турында сөйләде 
(Рәсүлләр 1: 3). 

Гайсә биргән беренче һәм соңгы вәгазьләр Алла Патшалыгы 
турында иде! Гайсә бу Патшалык турында өйрәтер өчен хәбәрче 
булып килде. 

Гайсә шулай ук Рәсүл Яхъяның җирдә булачак меңьеллык Патшалыгы 
турында язарга кушты. Аның Яхъяга нәрсә язганына игътибар итегез: 

4 Мин Гайсәгә шаһитлек биргәннәре өчен һәм хайванга яки 
аның сурәтенә табынмаган, маңгайларында яки кулларында 
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аның билгесен алмаган кешеләрнең башларын кискән 
кешеләрнең җаннарын күрдем. Алар Мәсих белән мең ел 
яшәделәр һәм патшалык иттеләр (Ачылыш 20: 4). 

Беренче христианнар меңьеллык Алла Патшалыгы җирдә булачак 
һәм Изге Язмалар өйрәткәнчә дөнья хөкүмәтләрен алыштырачаклар 
дип өйрәттеләр (Ачылыш 5:10, 11:15 ка). 

Ни өчен, әгәр дә Аллаһның К ингдомы шулкадәр мөһим булса, бу 
турыда күп ишетмәгәннәр? 

Гайсә аны сер дип атаганга өлешчә: 

11 Ул аларга әйтте: "Сезгә Алла Патшалыгының серен белү 
сезгә бирелде. ләкин чит кешеләргә барысы да гыйбрәтле 
хикәяләр белән килә (Марк 4:11). 

Бүгенге көндә дә Алла Патшалыгы Алла планының күпчелеге өчен сер 
булып тора (шулай ук безнең бушлай китабыбызны карагыз, 
www.ccog.org сайтында : АЛЛА PLЫ ПЛАНЫНЫY ТЫРЫШЫ Ни өчен 
Алла берәр нәрсә барлыкка китерде? Ни өчен Алла сезне ясады? ? ). 

Шулай ук уйлагыз, Гайсә ахырның (заманның) киләчәген (тиздән) 
бөтен дөньяда патшалык турындагы Яхшы хәбәрне ШАһИТ итеп 
игълан иткәннән соң: 

14 Бу патшалык турындагы яхшы хәбәр бөтен халыкларга шаһит буларак бөтен дөньяда 
вәгазьләнәчәк , һәм ахыр ахыр киләчәк (Маттай 24:14). 

Алла Патшалыгы турындагы Яхшы хәбәрне игълан итү мөһим һәм 
бу соңгы вакытта башкарылырга тиеш. Бу "яхшы хәбәр", чөнки ул 
сәяси лидерлар нәрсәгә өйрәтсә дә, кешелек авыруларына чын 
өмет бирә. 

Әгәр дә сез Гайсәнең сүзләрен исәпкә алсагыз, бу ачык булырга 
тиеш, чын христиан чиркәве патшалык турындагы яхшы хәбәрне 

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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хәзер игълан итәргә тиеш. Бу чиркәү өчен аның төп өстенлеге 
булырга тиеш. Thisәм моны дөрес башкару өчен берничә тел 
кулланылырга тиеш. Даими Алла чиркәве шулай эшләргә омтыла . 
Шуңа күрә буклет күп телләргә тәрҗемә ителде. 

Гайсә күпчелекне Аның юлын кабул итмәскә өйрәтте: 

13 “Тар капкадан керегез; чөнки капка киң, җимерүгә алып 
бара торган юл киң, һәм анда керүчеләр бик күп. 14 Чөнки 
капка тар, тормышка алып баручы юл авыр, һәм аны 
табучылар бик аз. (Маттай 7: 13-14) 

Алла Патшалыгы турындагы Яхшы хәбәр тормышка алып бара! 

Шунысы игътибарга лаек: христианнарның күбесе үзләрен Алла 
Патшалыгы турындагы Яхшы хәбәрне таратуга басым ясыйлар дигән 
төшенчәне онытсалар да, дөньяви теологлар һәм тарихчылар еш 
кына моны Изге Язмалар өйрәткәнен аңлыйлар. 

Шулай да, Гайсә, үз шәкертләреннән Алла Патшалыгы турындагы 
Яхшы хәбәрне өйрәтер дип көткән (Лүк 9: 2 , 60 ). Киләчәк патшалык 
Алла кануннарына нигезләнәчәк, ул тынычлык һәм муллык 
китерәчәк, һәм бу чорда бу законнарны үтәү чын тынычлыкка китерә 
(Мәдхия 118: 165; Эфеслеләргә 2:15). 

Бу патшалык турындагы бу яхшы хәбәр Иске Васыять шигырьләрендә 
билгеле иде. 
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3.  Турӑ Патшалӑхӗ Кивӗ Халалра паллӑ пулнӑ-и? 

Гайсәнең беренче һәм соңгы язылган вәгазе Алла Патшалыгы 
турындагы Яхшы хәбәрне игълан итү белән бәйле (Марк 1: 14-15; 
Рәсүлләр 1: 3). 

Алла Патшалыгы - Гайсә заманындагы яһүдләр нәрсә турында 
белергә тиеш булганнар, без хәзерге Иске Васыять дип аталган 
шигырьләрдә әйтелгәнчә. 

Данил патшалык турында өйрәтте 

Данил пәйгамбәр язган: 

40 Дүртенче патшалык тимер кебек көчле булыр, чөнки тимер 
ватылып, бар нәрсәне җимерер. ватучы тимер кебек, бу 
патшалык бүтәннәрне җимерәчәк. 41 Аяк һәм аяк 
бармакларын, чүлмәкче балчыкның бер өлешен һәм 
тимернең бер өлешен күрсәгез, патшалык бүленәчәк. 
тимернең керамик балчык белән кушылганын күргән кебек, 
тимернең көче дә анда булыр. 42 Аяк бармаклары өлешчә 
тимер, өлешчә балчык булган кебек, патшалык өлешчә көчле 
һәм өлешчә зәгыйфь булачак. 43 Тимернең керамик балчык 
белән кушылганын күргәндә, алар кешеләр орлыгы белән 
кушылырлар; ләкин тимер балчык белән кушылмаган кебек, 
алар бер-берсенә ябышмаслар. 44 Бу патшалар заманында күк 
Алласы беркайчан да җимерелмәячәк патшалык 
урнаштырачак. һәм патшалык башка кешеләргә калмаячак; ул 
ярылып, бу патшалыкларның барысын да юк итәр, һәм ул 
мәңге торыр (Данил 2: 40-44). 

18 Ләкин Аллаһы Тәгаләнең изгеләре патшалыкны алырлар, 
һәм мәңгегә, мәңгегә патшалыкка ия булырлар. ' (Данил 7:18). 

21 “Мин карадым; Шул ук мөгез изгеләргә каршы сугыша иде, 
һәм алар өстендә җиңде, 22 Борынгы Көн килгәнче, һәм 
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Аллаһы Тәгалә изгеләре файдасына хөкем карары 
чыгарылды, һәм изгеләрнең патшалыкка ия булулары вакыты 
җитте. . (Данил 7: 21-22) 

Данилдан без беләбез, Алла Патшалыгы бу дөнья патшалыкларын юк 
итәчәк һәм мәңге дәвам итәчәк. Без шулай ук изгеләрнең бу 
патшалыкны алуда катнашуларын беләбез. 

Данилның пәйгамбәрлекләренең күп өлеше безнең өчен XXI гасырда. 

Яңа Васыятьнең кайбер өзекләренә игътибар итегез: 

12 «Сез күргән ун мөгез - ун патша, алар әле патшалык 
алмаганнар, ләкин алар җанвар белән бер сәгать патшалык 
итәләр. 13 Болар бер фикердә, һәм алар җанга көчләрен һәм 
вәкаләтләрен бирәчәкләр. 14 Алар Бәрән белән сугышырлар, 
һәм Бәрән аларны җиңәр, чөнки ул Хуҗаларның Хуҗасы һәм 
патшалар патшасы; Аның белән булганнар чакырылган, 
сайланган һәм тугры. " (Ачылыш 17: 12-14) 

Шулай итеп, без Иске дә, Яңа Васыятьләрдә дә ун өлештән торган 
җир патшалыгының ахыры булачагын һәм Алла аны юкка 
чыгарачагын һәм аның патшалыгын урнаштырачагын аңлыйбыз. 

Ишагыйя патшалык турында өйрәтте 

Алла Ишагыйяне Алла Патшалыгының беренче өлеше, меңьеллык 
дип аталган мең еллык патшалык турында язарга рухландырды: 

1 Ишагыйя сабагыннан таяк чыгачак, һәм аның тамырыннан 
ботак үсәчәк. 2 Хуҗаның Рухы аның өстендә, зирәклек һәм 
аңлау рухы, киңәш һәм көч рухы, белем һәм Раббыдан курку 
рухы. 

3 Аның ризалыгы Ходайдан курку, Ул Аның күзләре белән 
хөкем итмәячәк, колакларын ишетү белән карар кабул 
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итмәячәк. 4 Ләкин ул гаделлек белән ярлыларны хөкем итәр, 
гаделлек белән карар кабул итәр 

җирнең юашлары өчен ; Ул авыз таягы белән җирне сугачак, 
һәм иреннәре сулышы белән явызларны үтерәчәк. 5 

Тәкъвалык - аның билбау, тугрылык - аның билбау. 

6 “ Бүре бәрән белән дә яшәячәк, барс яшь кәҗә белән, бозау 
белән яшь арыслан белән бергә ятачак; Аларны кечкенә бала 
алып барачак. 7 Сыер һәм аю көтәчәк; Аларның балалары 
бергә ятачаклар; Арыслан үгез кебек салам ашар. 8 Бала 
имезүче бала кобра тишеге белән уйнар, һәм имезгән бала 
елан оясына кулын куяр. 9 Алар минем бөтен изге тавымда 
зарар китермәсләр, җимермәсләр, чөнки җир диңгезне 
каплаган кебек, Раббы белеме белән тулы булачак. 

10 «Ул көнне Джессиның тамыры булыр, ул халыкка байрак 
булып торыр. Чүнки мәҗүсиләр Аны эзләрләр, Аның ял итү 
урыны данлы булыр ». (Ишагыйя 11: 1-10) 

Мин моны Алла Патшалыгының беренче өлеше яки беренче этабы 
дип атавымның сәбәбе - бу физик вакыт (изге шәһәр, Яңа Иерусалим 
күктән иңгәнче, Ачылыш 21). һәм мең ел дәвам итәчәк. Ишагыйя бу 
этапның физик ягын раслады: 

11 Бу көнне Раббы үз кулын икенче тапкыр куяр, Ассириядән 
һәм Мисырдан, Патрос һәм Куштан, Элам һәм Шинардан , 
Хаматтан һәм диңгез утраулары. 

12 Ул халыкларга байрак куяр, һәм Исраилдән куылганнарны 
җыяр, һәм Яһүдиянең таралган почмакларын җирнең дүрт 
почмагыннан җыяр. 13 Шулай ук Эфраимнан көнчелек юкка 
чыгачак, һәм Яһүдиянең дошманнары юк ителәчәк. Эфраим 
Яһүдиягә көнләшмәс, һәм Яһүдия Эфраимны рәнҗетмәс. 14 

Ләкин алар көнбатышка таба филистиләр җилкәсенә 
төшәчәкләр. Алар бергәләп Көнчыгыш кешеләрен талыйлар; 
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Алар Эдомга һәм Моабка кулларын куярлар; Ә Аммон халкы 
аларга буйсыныр. 15 Ходай Мисыр диңгезенең телен бөтенләй 
юк итәчәк. Көчле җиле белән ул кулын елга аша селкетәчәк, 
һәм җиде агымга сугачак, һәм кешеләрне коры күл аша 
узачак. 16 Аның халкының калдыклары өчен зур юл булыр, 
алар Ассириядән калырлар, Исраил өчен ул Мисыр җиреннән 
чыккан көнне. (Ишагыйя 11: 11-16) 

Ишагыйя шулай ук язарга рухландырылган: 

2 Соңгы көннәрдә Ходай йортының тавы таулар башында 
торыр, һәм таулар өстеннән күтәрелер. Бөтен халык аңа 
агылачак. 3 Күпләр килерләр һәм әйтерләр: "Әйдәгез, әйдәгез, 
Раббы тавына, Ягъкуб Алласы йортына меник; Ул безгә Аның 
юлларын өйрәтер, һәм без Аның юлларында йөрербез ”. 
Чөнки Сионнан канун чыгарылачак , һәм Иерусалимнан 
Раббы сүзе. 4 Ул халыклар арасында хөкем итәр, күп 
кешеләрне шелтәләячәк. Алар кылычларын сугалар, 
сөңгеләрен чабалар. Милләт милләткә кылыч күтәрмәс, 
сугышны өйрәнмәсләр. ... 11 Кешенең биек кыяфәте 
түбәнсетеләчәк, Кешеләрнең тәкәбберлеге түбәнәячәк, һәм 
ул көнне бердәнбер Ходай күтәреләчәк. (Ишагыйя 2: 2-4 , 11 ) 

Шулай итеп, ул җирдә тынычлыкның утопик вакыты булачак. Ахырда, 
бу мәңге булачак, Гайсә идарә иткәндә. Төрле шигырьләргә 
нигезләнеп (Мәдхия 90: 4; 92: 1; Ишагыйя 2:11; oseошея 6: 2), Яһүд 
Талмуды моны 1000 ел дәвам итә дип өйрәтә (Бабил Талмуд: Фолио 
97а трактаты). 

Мин шулай ук түбәндәгеләрне язарга рухландым: 

6 Чөнки безнең өчен Бала туды, безгә Угыл бирелде; Theәм 
хакимият аның җилкәсендә булачак. Hisәм аның исеме 
Искиткеч, Киңәшче, Көчле Алла, Мәңге Ата, Тынычлык кенәзе 
дип аталачак. 7 Аның хакимиятен һәм тынычлыгын арттыру 
турында , Давыт тәхетендә һәм аның патшалыгы өстендә, аны 
боерырга һәм хөкем һәм гаделлек белән урнаштырырга, ул 
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вакыттан алып, хәтта мәңгегә. Моны Ходай Тәгаләнең 
ашкынуы башкарачак. (Ишагыйя 9: 6-7) 

Игътибар итегез, Ишагыйя Гайсә киләчәк һәм хөкүмәт белән 
патшалык урнаштырачак. Христос дип әйтүчеләрнең күбесе бу өзекне 
китерәләр, аеруча ел саен декабрьдә, алар Гайсәнең тууы турында 
гына түгел, ә пәйгамбәрлек итүләрен оныталар. Изге Язмаларда Алла 
Патшалыгының предметлар өстендә законнары булган хөкүмәт 
барлыгы һәм Гайсә аның өстендә булачагы күрсәтелә. Ишагыйя, 
Данил һәм башкалар моны пәйгамбәрлек иттеләр. 

Алла кануннары - мәхәббәт юлы (Маттай 22: 37-40; Яхъя 15:10) һәм 
Алла Патшалыгы шул законнар нигезендә идарә ителәчәк. Димәк, 
Алла Патшалыгы, дөньяда күпме кеше булуына карамастан, 
мәхәббәткә нигезләнәчәк. 

Мәдхия һәм башкалар 

Данил белән Ишагыйя генә түгел, Алла киләчәк Патшалык турында 
язарга рухландырган. 

кабиләләренең (яһүдләр генә түгел) меңьеллык патшалыкка 
җыелачакларын язарга рухландырылган : 

17 Шуңа күрә әйтегез : « Ходай Тәгалә болай ди:« Мин сезне 
халыклардан җыярмын, сез таралган илләрдән җыярмын, 
һәм мин сезгә Исраил җирен бирермен ». 18 Алар анда 
барырлар, һәм алар аның җирәнгеч әйберләрен һәм бөтен 
җирәнгеч әйберләрен алып китәрләр. 19 Шунда мин аларга 
бер йөрәк бирермен, һәм мин аларда яңа рух куярмын, һәм 
ташлы йөрәкне аларның тәннәреннән чыгарырмын, һәм 
аларга йөрәк йөрәге бирермен, 20 алар минем 
кагыйдәләремдә йөрерләр һәм Минем хөкемнәремне 
сакларлар. аларны эшлә; һәм алар минем халкым булыр, һәм 
мин аларның Алла булырмын. 21 Ләкин йөрәкләре җирәнгеч 
нәрсәләргә һәм җирәнгеч нәрсәләргә омтылучыларга 
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килгәндә, мин аларның эшләрен үз башларыма кайтарырмын 
», - дип әйтә Ходай Тәгалә. (Йәзәкил 11: 17-21) 

Израиль кабиләләренең токымнары таралмаячаклар, ләкин Алла 
кануннарына буйсыналар һәм җирәнгеч әйберләр ашаудан 
туктыйлар (Левит 11; Икенчезаконлык 14). 

Алла Патшалыгының яхшы хәбәре турында Мәдхиядә түбәндәгеләргә 
игътибар итегез: 

27 Дөньяның төрле почмаклары Ходайны искә төшерерләр 
һәм бөтен халыклар сезнең алдыгызда табынырлар. 28 Ч 

theнки патшалык - Хуҗа, Ул халыклар өстеннән хакимлек итә. 
(Мәдхия 22: 27-28) 

6 Синең тәхетең мәңге һәм мәңге; Тәкъвалык таягы - сезнең 
патшалыгыгызның таягы . (Мәдхия 45: 6) 

1 Әй, Ходайга яңа җыр җырла! Бөтен җир Ходайга җырла. 2 

Ходайга җырла, Аның исемен данла; Аның котылуы турында 
яхшы хәбәрне көннән-көн игълан итегез. 3 Аның данын 
халыклар арасында, Аның могҗизаларын бөтен халыклар 
арасында игълан итегез. (Мәдхия 96: 1-3; шулай ук 1 
Паралипоменон 16: 23-24) 

10 Йә Ходаем, синең барлык эшләрең сине мактар, изгеләрең 
сиңа фатихасын бирер. 11 Алар сезнең патшалыгыгызның даны 
турында сөйләрләр , һәм сезнең көчегез турында сөйләрләр . 13 Синең 
патшалыгың - мәңгелек патшалык, Yourәм синең хакимлегең 
барлык буыннарда дәвам итә. (Мәдхия 145: 10-13) 

Иске Васыятьнең төрле язучылары шулай ук патшалык аспектлары 
турында язганнар (мәсәлән, Йәзәкил 20:33; Обадия 21; Михей 4: 7). 

Шулай итеп, Гайсә Алла Патшалыгы турындагы Яхшы хәбәрне өйрәтә 
башлагач, аның тыңлаучылары төп төшенчәләр белән таныш иде. 
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4.  Патшалӑх Евангелийӗн апостолӗсем вӗрентнӗ-
и? 

Күпләр Инҗил кебек эш итсәләр дә, Гайсәнең шәхесе турында яхшы 
хәбәр булса да, чынбарлык шунда: Гайсә шәкертләре Алла 
Патшалыгы турындагы Яхшы хәбәрне өйрәттеләр. Бу Гайсә китергән 
хәбәр. 

Рәсүл Паул Алла Патшалыгы һәм Гайсә турында язган: 

8 Ул синагогага керде һәм өч ай кыюлык белән сөйләде, Алла 
Патшалыгы турында уйлады һәм ышандырды (Рәсүлләр 19: 
8). 

25 Indeedәм чыннан да, мин хәзер сезнең барыгызны да 
беләм, алар арасында мин Алла Патшалыгын вәгазьләргә 
киттем (Рәсүлләр 20:25). 

23 Шулай итеп, алар аны бер көнгә билгеләгәннән соң, аның 
янына күпләр килде, һәм ул аларга Алла Патшалыгы турында 
аңлатты һәм тантаналы рәвештә шаһитлек бирде, аларны 
Гайсә турында Муса кануннарыннан һәм пәйгамбәрләр 
кануныннан ышандырды, иртәдән кичкә кадәр. ... 31 Алла 
Патшалыгын вәгазьләү һәм Хуҗабыз Гайсә Мәсихкә 
кагылышлы нәрсәләрне бөтен ышаныч белән өйрәтү, аңа 
беркем дә рөхсәт итмәде (Рәсүлләр 28:23 , 31 ). 

Игътибар итегез, Алла Патшалыгы Гайсә турында гына түгел (ул аның 
төп өлеше булса да), Паул шулай ук Гайсә турында Алла Патшалыгы 
турында өйрәткәннәрдән аерым өйрәткән. 

Паул аны шулай ук Алла Инҗиле дип атады, ләкин бу әле дә Алла 
Патшалыгының Яхшы хәбәре иде: 
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9 ... без сезгә Алла Инҗилен вәгазьләдек ... 12 Сезне үз 
патшалыгына һәм данына чакырган Аллага лаеклы йөрерсез. 
(1 Тессалуникәлеләргә 2: 9 , 12 ) 

Паул аны шулай ук Мәсихнең Яхшы хәбәре дип атады (Римлыларга 
1:16). Гайсәнең «яхшы хәбәре», ул өйрәткән хәбәр.  

Бу Гайсә Мәсих турында яхшы хәбәр түгел, ә шәхси котылу турында 
гына уйлагыз. Паул Мәсих Инҗилендә Гайсәгә буйсыну, Аның кайтуы 
һәм Алла хөкемен үз эченә алганын әйтте: 

6 ... Алла сезне борчыганнарны кайгы-хәсрәт белән кайтарыр, 
7 һәм Хуҗабыз Гайсә үзенең көчле фәрештәләре белән күктән 
иңдерелгәндә, безнең белән ял итәр өчен, 8 Аллаһыны 
белмәгәннәрдән үч алыр өчен, ялкынлы утта, һәм Раббыбыз 
Гайсә Мәсихнең Яхшы хәбәренә буйсынмаган кешеләргә. 9 

Алар Раббы каршыннан һәм Аның көченнән мәңге җимерелү 
белән җәзаланырлар, 10 Ул килгәч, ул көнне үзенең 
изгеләрендә данланыр һәм барлык ышанучылар арасында 
сокланыр, чөнки безнең шаһитлегебез. сезнең арада 
ышандылар (2 Тессалуникәлеләргә 1: 6-10). 

Яңа Васыять шуны күрсәтә: патшалык - без аны тулысынча кабул итү 
түгел, ә без кабул итәчәк әйбер: 

28 без селкенеп булмый торган патшалык алабыз (Еврейләргә 
12:28). 

Без хәзер аңлый алабыз һәм Алла Патшалыгының өлеше булырга 
түземсезлек белән карый алабыз, ләкин аңа тулысынча кермәгәнбез. 

терелүеннән соң булган кебек, Алла Патшалыгына тулысынча 
кермәвен махсус раслады : 

50 Хәзер, кардәшләр, мин әйтәм, ит һәм кан Алла Патшалыгын 
мирас итеп ала алмый. коррупция дә коррупциягә мирас 
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түгел. 51 Менә, мин сезгә бер сер әйтәм: без барыбыз да 
йокламыйбыз, ләкин барыбыз да үзгәрәчәкбез - 52 мизгелдә, 
күз ачып йомган вакытта, соңгы быргыда. Чөнки быргы 
яңгырар, һәм үлгәннәр черемиләр, һәм без үзгәрербез (1 
Көринтлеләргә 15: 50-52). 

1 Шуңа күрә мин сезгә Алла һәм Хуҗабыз Гайсә Мәсих 
алдында боерык бирәм, ул тереләрне һәм үлеләрне Аның 
килүендә һәм Аның патшалыгында хөкем итәчәк. 

(2 Тимутегә 4: 1). 

Паул моны гына түгел, ә Гайсә Патшалыкны Ата Аллага тапшырачак: 

20 Ләкин хәзер Мәсих үледән терелтелде , һәм йоклаган 
кешеләрнең беренче җимеше булды. 21 Ч manнки кеше 
үлемнән соң, кеше үледән терелү дә килде. 22 Чөнки 
Адәмдәге кебек, барысы да үлә, Мәсихтә дә барысы да 
терелтеләчәк. 23 Ләкин һәрберсе үз тәртибе буенча: беренче 
җимеш - Мәсих, аннан соң Мәсих килүчеләр. 24 Шуннан соң 
ахыр килә , ул патшалыкны Ата Аллага биргәндә, бөтен 
идарәне, бөтен хакимиятне һәм көчне бетергәндә. 25 Чөнки ул 
барлык дошманнарны аяк астына куйганчы патшалык итәргә 
тиеш. (1 Көринтлеләргә 15: 20-25). 

Паул шулай ук бозыклар (әмерләрне бозучылар) Алла Патшалыгын 
мирас итеп алмаслар дип өйрәтте: 

9 Белмисезме, бозыклар Алла Патшалыгын мирас итеп 
алмаячаклар? Алданмагыз. Фәхешләр дә, потка табынучылар 
да, зина кылучылар да, гомосексуалистлар да, содомитлар да, 
10 караклар да, комсызлар да, эчкечеләр дә, мыскыллаучылар 
да, талаучылар да Алла Патшалыгын мирас итеп алмаячаклар 
(1 Көринтлеләргә 6: 9-10). 
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19 Хәзер тән эшләре ачык күренә, алар: зина, фәхешлек, 
пычраклык, фәхешлек, 20 потка табыну, сихер, нәфрәт, бәхәс, 
көнчелек, ачу усаллыгы, эгоистик амбицияләр, каршылыклар, 
герессия, 21 көнчелек, үтерү, эчкечелек, мәҗлесләр һәм 
башкалар; Моның турында мин сезгә алдан әйтәм, үткәндә 
әйткәнемчә, андый эшләрне эшләүчеләр Алла Патшалыгын 
мирас итеп алмаячаклар (Гәләтиялеләргә 5: 19-21). 

5 Моның өчен сез беләсез, зина кылучы, пычрак кеше дә, 
потка табынучы комсыз кешенең дә Мәсих һәм Алла 
Патшалыгында мирасы юк (Эфеслеләргә 5: 5). 

Алла аның патшалыгына керер өчен, гөнаһтан тәүбә итүне таләп итә. 
Рәсүл Паул кисәтте, кайберәүләр Гайсәнең Яхшы хәбәре җавап түгел, 
ә икенчесе: 

3 Сезгә Ата Алладан һәм Раббыбыз Гайсә Мәсихтән мәрхәмәт 
һәм тынычлык, 4 Ул безнең гөнаһларыбыз өчен үзен бирде, 
безне хәзерге явыз чордан коткарыр өчен, безнең Алла һәм 
Атабыз ихтыяры буенча, 5 данлы булсын. мәңгелеккә. Амин. 6 

Мин гаҗәпләнәм, сез тиз арада сезне Мәсих мәрхәмәте 
белән чакырган Алладан башка Яхшы хәбәргә күчәсез, 7 бу 
бүтән түгел; ләкин сезне борчыган һәм Мәсих Яхшы хәбәрен 
бозарга теләүчеләр бар. 8 Ләкин без, яки күктән килгән 
фәрештә, без сезгә игълан иткәннән башка бүтән Яхшы 
хәбәрне вәгазьләсәк тә, ул ләгънәтләнсен. 9 Алдарак 
әйткәнебезчә, хәзер тагын әйтәм, кем дә булса сезгә кабул 
иткәннән башка яхшы хәбәр таратса, ул ләгънәтләнсен. 
(Гәләтиялеләргә 1: 3-9) 

3 Ләкин мин куркам, ничектер елан Хауваны үзенең хәйләсе 
белән алдаган кебек, сезнең уйларыгыз Мәсихтәге 
гадилектән бозылыр. 4 Чөнки килүче без игълан итмәгән бүтән 
Гайсәне вәгазьләсә, яки сез кабул итмәгән башка рухны кабул 
итсәгез, яки сез кабул итмәгән башка Яхшы хәбәрне кабул 
итсәгез - сез аны түзә аласыз! (2 Көринтлеләргә 11: 3-4) 
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"Башка" һәм "төрле" нәрсә чынлыкта ялган, яхшы хәбәр? 

Ялган Инҗилнең төрле өлешләре бар. 

Гомумән алганда, ялган Яхшы хәбәр - сез Аллага буйсынырга тиеш 
түгел һәм Аллаһыны белергә теләгәндә Аның юлына тугры яшәргә 
омтылырга тиеш (Маттай 7: 21-23 ка). Ул эгоистик юнәлештә булырга 
омтыла. 

Елан Хауваны 6000 ел элек ялган Яхшы хәбәргә эләктергән 
(Яратылыш 3) - һәм кешеләр Алладан яхшырак беләләр һәм үзләре 
өчен яхшылык белән яманлыкны сайларга тиеш дип саныйлар. Әйе, 
Гайсә килгәч, аның исеме еш кына төрле ялган Инҗилләргә 
бәйләнгән иде, һәм бу соңгы Антихрист чорына кадәр дәвам итәчәк 
һәм дәвам итәчәк. 

Хәзер Рәсүл Паул заманында ялган Инҗил асылда гностик / мистик 
хакыйкать белән хатаның катнашуы иде. Гностиклар, нигездә, 
котылуны да кертеп, рухи аңга ирешү өчен махсус белем кирәк дип 
саныйлар. Гностиклар тән эшләгән эшнең бернинди дә нәтиҗәсе 
булмаганга ышандылар, һәм алар җиденче көн Шимбә көнендә 
Аллага буйсынуга каршы тордылар. Мондый ялган лидерларның 
берсе - Рәсүл Питер кисәткән Саймон Магус (Рәсүлләр 8: 18-21). 

Ләкин бу җиңел түгел 

Яңа Васыять Филипнең Алла Патшалыгын өйрәткәнен күрсәтә: 

5 Шуннан соң Филип Самария шәһәренә төште һәм аларга 
Мәсихне вәгазьләде. ... 12 алар Филипкә Алла Патшалыгы 
турында сөйләгәндә ышандылар ... (Рәсүлләр 8: 5 , 12 ). 

Ләкин Гайсә, Паул һәм шәкертләр Алла Патшалыгына керү җиңел 
түгеллеген өйрәттеләр: 
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24 Гайсәнең бик кайгырганын күреп, Ул болай диде: «Байларга 
Алла Патшалыгына керү бик авыр! 25 Чөнки бай кешегә 
Аллаһы Патшалыгына керүгә караганда, дөянең энә күзе аша 
узуы җиңелрәк. " 

26 Моны ишетүчеләр: "Алайса, кем котылырга мөмкин?" - 
диделәр. 

27 Ләкин Ул әйтте: "Кешеләр өчен мөмкин булмаган әйберләр 
Алла белән мөмкин". (Лүк 18: 24-27) 

22 "Без күп сынаулар аша Алла Патшалыгына керергә тиеш " ( 
Рәсүлләр 14:22). 

3 Кардәшләр, без сезнең өчен һәрвакыт Аллага шөкер итәргә 
тиеш 

яраклы, чөнки сезнең иманыгыз чиктән тыш үсә, һәм сезнең 
һәрберегезнең мәхәббәте бер-берегезгә арта, 4 шулай итеп 
без сезнең белән Алла чиркәүләре арасында сезнең 
сабырлыгыгыз һәм барлык эзәрлекләүләрегезгә һәм 
сынауларыгызга ышануыгыз белән мактанабыз, 5 Бу 
Аллаһының гадел хөкеменең ачык дәлиле, сез Алла 
Патшалыгына лаек саналырсыз, моның өчен сез дә 
газапланырсыз. 6 Чөнки сезне борчыганнарны кайгы-хәсрәт 
белән кайтару Алла белән гадел эш, 7 һәм Хуҗабыз Гайсә 
күктән үзенең куәтле фәрештәләре белән ачылгач, сезгә 
безнең белән ял итү (2 Тессалуникәлеләргә 1: 3-7) ). 

Авырлыклар аркасында, хәзерге вакытта кайберәүләр чакырыла һәм 
аның өлеше булырга сайлана (Маттай 22: 1-14; Яхъя 6:44; Еврейләргә 
6: 4-6). Башкалар соңрак чакырылырлар, чөнки Изге Язмаларда 
күрсәтелгәнчә, "рухта адашкан кешеләр аңлар, һәм зарланучылар 
тәгълиматны өйрәнерләр" (Ишагыйя 29:24). 
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Рәсүл Петер патшалыкның мәңгелек булуын, һәм Алла Инҗиленә 
тырышып буйсынырга кирәклеген яки хөкем ителүен өйрәтте: 

10 Шуңа күрә, кардәшләр, чакыруыгызны һәм сайлавыгызны 
ышандырыр өчен тагын да тырыш булыгыз, чөнки сез моны 
эшләсәгез беркайчан да абынмассыз. 11 Шуңа күрә сезгә 
Раббыбыз һәм Коткаручыбыз Гайсә Мәсихнең мәңгелек 
патшалыгына мул итеп керү мөмкинлеге бирелә (2 Питер 1: 
10-11). 

17 Ч Godнки Алла Godы йортында хөкем башланыр вакыт 
җитте. әгәр ул башта безнең белән башланса, Алла Инҗиленә 
буйсынмаган кешеләрнең ахыры нинди булыр? (1 Питер 
4:17). 

Библиянең һәм Патшалыкның соңгы китаплары 

Библия өйрәтә: "Алла - мәхәббәт" (1 Яхъя 4: 8,16) һәм Гайсә - Алла 
(Яхъя 1: 1,14) - Алла Патшалыгында яратучан һәм законнары 
нәфрәтне түгел, ә мәхәббәтне яклаучы патша булачак. (Ачылыш 22: 
14-15 ка). 

Библия шулай ук күрсәтә, Алла Алла Патшалыгының мәңгелек Яхшы 
хәбәрен игълан итәчәк фәрештә җибәрәчәк (Ачылыш 14: 6-7), аннары 
тагын бер фәрештә, бөек күренсә дә, Бабил егыла (Ачылыш 14: 8-9). 
Бу хәбәрләр Инҗилнең гадәттән тыш раславы булачак, бу дөнья моңа 
шаһит булып кабул ителәчәк һәм ахырда Аллага килгән "күп халык" 
өчен фактор булып күренәчәк (Ачылыш 7: 9-14 ) . Киләчәк һәм 
төшәчәк Бабилның соңгы көченнән аермалы буларак (Ачылыш 18: 1-
18 ка), Алла Патшалыгының соңгы этабы мәңге дәвам итә: 

15 Шуннан җиденче фәрештә яңгырады: Күктә көчле тавышлар 
ишетелде: "Бу дөнья патшалыгы безнең Раббыбыз һәм Аның 
Мәсихенең патшалыгы булды, һәм Ул мәңге һәм мәңге идарә 
итәчәк!" (Ачылыш 11:15). 
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Гайсә патшалыкта патшалык итәчәк! Theәм Изге Язмаларда аның ике 
исеме ачыла: 

16 Аның күлмәгендә һәм бутында исеме язылган: ПАТШАЛАР 
ПАТШАСЫ ANDӘМ Ходай Тәгалә (Ачылыш 19:16). 

Ләкин Гайсә бердәнбер патшалык итәчәкме? Бу өзеккә игътибар 
итегез: 

4 Мин тәхетләрне күрдем, алар утырдылар, һәм аларга хөкем 
ителде. Шуннан мин Гайсәгә шаһитлек биргәннәре өчен һәм 
җанварга яки аның сурәтенә табынмаган, маңгайларында яки 
кулларында аның билгесен алмаган кешеләрнең башларын 
кискән кешеләрнең җаннарын күрдем. Алар Мәсих белән 
мең ел яшәделәр һәм патшалык иттеләр. . . 6 Беренче 
терелүдә катнашкан кеше бәхетле һәм изге. Мондый икенче 
үлем өстендә көч юк, ләкин алар Алла һәм Мәсихнең 
руханилары булырлар, һәм аның белән мең ел идарә итәрләр 
(Ачылыш 20: 4 , 6 ). 

Чын мәсихчеләр Мәсих белән мең ел идарә итәр өчен терелтеләчәк! 
Чөнки патшалык мәңге дәвам итәчәк (Ачылыш 11:15), ләкин искә 
алынган бу патшалык мең ел гына иде. Шуңа күрә мин моны 
алданрак патшалыкның беренче этабы дип атадым - физик, 
меңьеллык, соңгы, рухи, фазадан аермалы буларак. 

Ачылыш китабында берничә вакыйга Алла Патшалыгының 
меңьеллык һәм соңгы этаплары арасында күрсәтелгән: 

7 Мең ел үткәч, Шайтан төрмәдән азат ителәчәк һәм җирнең 
дүрт почмагында булган халыкларны, Гог һәм Магогны алдау 
өчен, аларны сугышка җыяр өчен, аларның саны кебек. 
диңгез комы. ... 11 Шунда мин зур ак тәхетне һәм анда 
утырганны күрдем, йөзеннән җир һәм күк кача. Аларга урын 
табылмады. 12 Мин үлгәннәрнең кечкенәләрен дә, олыларын 
да күрдем, Алла каршында басып тордылар, китаплар 
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ачылды. Anotherәм тагын бер китап ачылды, ул - Тормыш 
китабы. Deadлгәннәр эшләренә карап, китапларда 
язылганнар буенча хөкем ителделәр. 13 Диңгез анда булган 
үлгәннәрне бирде, үлем һәм Гадес алардагы үлгәннәрне 
коткарды. Eachәрберсе үз эшенә карап хөкем ителде. 14 

Шуннан соң үлем һәм Гадес утлы күлгә ташландылар. Бу 
икенче үлем. 15 Lifeәм Тормыш китабында язылмаган кеше 
утлы күлгә ташланды (Ачылыш 20: 7-8, 11-15). 

Ачылыш китабы мең ел идарә иткәннән соң һәм икенче үлемнән соң 
киләчәк этап булачагын күрсәтә: 

1 Хәзер мин яңа күкне һәм яңа җирне күрдем, чөнки беренче 
күк һәм беренче җир юкка чыкты. Шулай ук диңгез юк иде. 2 

Шуннан мин, Яхъя, изге шәһәрне, Яңа Иерусалимны, күктән 
Алладан иңүен, ире өчен бизәлгән кәләш итеп әзерләнгәнен 
күрдем. 3 Күктән көчле тавыш ишеттем: «Менә, Алла чатыры 
кешеләр белән, һәм ул алар белән яшәячәк, һәм алар аның 
халкы булырлар. Алла үзе алар белән булачак һәм аларның 
Алласы булачак. 4 Аллаһ аларның күзләреннән яшьләрне 
сөртәчәк. бүтән үлем, кайгы, елау булмас. Авырту булмаячак, 
чөнки элеккеге әйберләр үтеп китте. " (Ачылыш 21: 1-4) 

1 Ул миңа саф тормыш суын күрсәтте, кристалл кебек чиста, 
Алла һәм Бәрән тәхетеннән. 2 Урам уртасында һәм елганың 
ике ягында унике җимеш китергән тормыш агачы бар иде, 
һәр агач ай саен җимеш бирә. Агач яфраклары халыкларны 
савыктыру өчен иде. 3 Моннан соң ләгънәт булмас , ләкин 
Алла һәм Бәрән тәхете анда булыр, һәм аның хезмәтчеләре 
Аңа хезмәт итәрләр. 4 Алар Аның йөзен күрерләр, һәм 
маңгайларында Аның исеме булыр. 5 Анда төн булмас: Аларга 
лампа да, кояш нуры да кирәк түгел, чөнки Ходай Алла аларга 
яктылык бирә. Алар мәңге һәм мәңге патшалык итәрләр. 
(Ачылыш 22: 1-5) 

соң булган бу патшалык Алла хезмәтчеләрен үз эченә ала һәм мәңге 
дәвам итә. Күктә әзерләнгән Изге шәһәр күктән китәчәк һәм җиргә 
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төшәчәк. Бу Алла Патшалыгының соңгы этабының башы. КOREБРӘК 
ТОРМЫШ ORӘМ ТОРМЫШ! 

Ekашлар җирне мирас итеп алырлар (Маттай 5: 5) һәм бар нәрсә 
(Ачылыш 21: 7). , Ир, шул исәптән Изге Шәһәр, яхшырак булыр, чөнки 
Алла юллары тормышка ашырылачак. Моны аңла: 

7 Аның хакимиятен һәм тынычлыгын арттыру ахыры булмас 
(Ишагыйя 9: 7). 

Билгеле , Алла Патшалыгының соңгы этабы башланганнан соң үсеш 
булачак, чөнки барысы да Алла хакимиятенә буйсыначак. 

Бу иң данлы вакыт булачак: 

9 Ләкин язылганча: "Күз күрмәгән, колак ишетмәгән, һәм кеше 
йөрәгенә Алла аны яратучылар өчен әзерләгән әйберләрне 
кертмәгән." 10 Ләкин Алла аларны безгә үзенең Рухы аша ачты 
(1 Көринтлеләргә 2: 9-10) .Бу мәхәббәт, шатлык һәм мәңгелек 
юаныч. Бу фантастик вакыт булачак! Алла Патшалыгы 
фантастик яхшырак мәңгелеккә китерәчәк. Сез анда 
катнашырга теләмисезме? 
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5. Ҫӗнӗ Халала пӑхӑнман ҫӑлкуҫсем Турӑ Патшалӑхӗ 
ҫинчен вӗрентнӗ.  

Христосның беренче профессорлары алар Алла Патшалыгы 
турындагы Яхшы хәбәрне вәгазьләргә тиеш дип уйлаганнармы? 

Әйе. 

Эрман биргән лекциядә ул берничә тапкыр һәм дөрес итеп, бүгенге 
христиан динен тотучылардан аермалы буларак, Гайсә һәм аның 
беренче шәкертләре Алла Патшалыгын игълан иттеләр. Доктор 
Эрманның христиан динен гомуми аңлавы дәвам итүче Алла 
чиркәвеннән бик нык аерылып торса да , без патшалык Инҗиле Гайсә 
үзе игълан иткән һәм аның шәкертләре ышанган нәрсә белән 
ризалашырбыз. моны аңла. 

Иң иске сакланган Яңа Васыятьтән соңгы язу һәм вәгаз 

Алла Патшалыгы "исән калган иң олы христиан вәгазе" дип аталган 
әйбернең мөһим өлеше булган (Холмс МВт Борыңгы Христиан Вәгазе. 
Апостолик Аталар: Грек текстлары һәм Инглиз тәрҗемәләре, 2 нче 
басма Бейкер Китаплары, Гранд Рапидс, 2004, 102 б.). Бу Борынгы 
Христиан Вәгазендә бу турыда әйтелгән сүзләр бар: 

5: 5 Моннан тыш, сез беләсез, кардәшләр, безнең тән 
дөньясында торуыбыз әһәмиятсез һәм вакытлыча, ләкин 
Мәсихнең вәгъдәсе зур һәм искиткеч: киләсе патшалыкта һәм 
мәңгелек тормышта ял итегез. 

Aboveгарыдагы сүзләр шуны күрсәтә: патшалык хәзер түгел, ә 
киләчәк һәм мәңге булачак. Моннан тыш, бу борыңгы вәгаздә болай 
диелә: 

6: 9 Әгәр дә андый гадел кешеләр үз гадел эшләре ярдәмендә 
балаларын коткара алмасалар, без суга чумдырылу йоласын 
чиста һәм пычратмасак, Алла Патшалыгына керергә нинди 
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ышандыруыбыз бар? Яисә изге һәм гадел эшләребез 
табылмаса, кем безнең яклаучыбыз булыр? 9: 6 Шуңа күрә 
әйдәгез бер-беребезне яратыйк, барыбыз да Алла 
Патшалыгына керербез. 11: 7 Шуңа күрә, без Алла каршында 
нәрсә яхшы икәнен белсәк, без аның патшалыгына 
керәчәкбез һәм "колак ишетмәгән, күз күрмәгән һәм кеше 
йөрәге күз алдына да китермәгән" вәгъдәләр алачакбыз. 

12: 1 Шуңа күрә, әйдәгез, Алла Патшалыгын мәхәббәт һәм 
гаделлек белән сәгатьләр буе көтеп торыйк , чөнки без Алла 
күренгән көнне белмибез. 12: 6 Ул әйтә, Минем Атамның 
патшалыгы киләчәк. 

Aboveгарыда әйтелгән сүзләр шуны күрсәтә: дөрес яшәү аша 
мәхәббәт кирәк, без әле дә Алла Патшалыгына кермәдек, һәм ул 
Алла күренгән көннән - Гайсә кире кайткач була. Бу Ата патшалыгы 
һәм патшалык Гайсә генә түгел. 

Шунысы кызык, Алла исән калырга рөхсәт иткән иң борынгы христиан 
вәгазе шул ук Алла Патшалыгын өйрәтә, Яңа Васыять өйрәтә һәм 
Даими Алла Чиркәве өйрәтә (бу чыннан да Алла Чиркәвеннән 
булырга мөмкин, ләкин минем грек телен белүем тагын да ныграк 
белдерү ясау мөмкинлеген чикли). 

Икенче гасыр чиркәү лидерлары һәм Патшалык Инҗиле 

нче гасыр башында әйтергә кирәк, Папьяс , Яхъяны ишетүче һәм 
Поликарпның дусты һәм Рим католиклары тарафыннан изге дип 
саналган, меңьеллык патшалыкны өйрәткән. Евсебий Папиас 
өйрәткәнен язган: 

... үледән терелүдән соң меңьеллык булачак, бу җирдә 
Мәсихнең шәхси идарә итүе . ( Папиас фрагментлары , VI. 
Шулай ук Евсебий, чиркәү тарихы, 3 нче китап, XXXIX, 12) 

Папиас бу мул вакыт булыр дип өйрәтте: 
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Шул ук рәвешчә, ул бодай бөртеге ун булыр дип әйтте 

мең колак, һәм һәр колакның ун мең бөртеге булыр, һәм һәр 
ашлык ун килограмм чиста, саф, нечкә он китерер; һәм алма, 
орлык, үлән шундый ук күләмдә җитештерерләр; һәм барлык 
хайваннар, шул вакытта җир продуктлары белән туклансалар, 
тыныч һәм гармонияле булырлар һәм кешегә камил 
буйсынырлар. "[Шаһитлек бу әйберләрне борыңгы кеше 
Папиас яза , ул Джонның ишетүчесе һәм Поликарпның дусты, 
аның дүртенче китабында; аның өчен биш китап язылган ...] ( 
Папиас фрагментлары , IV) 

Көринтлеләргә язылган Яңа Васыятьтән соңгы хатта : 

42: 1-3 Рәсүлләр безнең өчен Яхшы хәбәрне Хуҗабыз Гайсә 
Мәсихтән алдылар; Гайсә Мәсих Алладан җибәрелгән. Шулай 
итеп, Мәсих Алладан, һәм Рәсүлләр Мәсихтән. Шуңа күрә 
икесе дә билгеләнгән тәртиптә Алла ихтыярыннан килгәннәр. 
Шуңа күрә зарядка алганнан соң, һәм Раббыбыз Гайсә 
Мәсихнең терелтелүе белән тулысынча ышандырылган һәм 
Изге Рухка тулы ышандыру белән Алла сүзендә расланганнан 
соң, алар Алла Патшалыгы килергә тиеш дигән шатлыклы 
хәбәр белән чыктылар. 

Смырнаның Поликарпы беренче христиан лидеры булган, ул 
Яхъяның шәкерте булган, рәсүлләрнең соңгысы. Поликарп с. 120-135 
еллар укыткан : 

Фәкыйрьләр бәхетле, һәм тәкъвалык өчен эзәрлекләнгәннәр 
Алла Патшалыгы аларныкы. (Поликарп. Филиппуйлыларга хат, 
II бүлек. Анте-Никен Аталарыннан, Александр Робертс һәм 
Джеймс Дональдсон редакцияләгән 1 том . Америка басмасы, 
1885) 

Димәк, "Алла мыскыл ителмәгән", без аның әмеренә һәм 
данына лаеклы йөрергә тиеш ... Чөнки алар дөньядагы 
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нәфесләрдән арынырга тиеш, чөнки "һәр нәфес каршы 
көрәшә ". рух; "Һәм " зина кылучылар да, явызлык кылучылар 
да, кешеләр белән үзләрен рәнҗетүчеләр дә Алла 
Патшалыгын мирас итеп алмаслар ", һәм туры килмәгән һәм 
эшләмәгән эшләрне эшләүчеләр. (китаб, V бүлек) 

Алайса, әйдәгез, Ул үзе кушканча, безгә Яхшы хәбәрне 
вәгазьләгән рәсүлләр һәм Раббының килүен алдан игълан 
иткән пәйгамбәрләр кебек куркып, аңа хөрмәт белән хезмәт 
итик. (китаб, VI бүлек) 

Яңа Васыятьтәге башкалар кебек, Поликарп өйрәткәнчә, тәкъва 
кешеләр Алла Патшалыгын мирас итеп алырлар. 

Поликарп тарафыннан түбәндәгеләр дә укытылган дип әйтелә: 

Киләсе шимбә көнне ул әйтте; «Минем үгет-нәсихәтемне 
тыңлагыз, Аллаһының яраткан балалары. Епископлар 
булганда мин сезне ышандырдым, һәм хәзер мин сезнең 
барыгызны да Раббы юлында бизәкле һәм лаеклы йөрергә 
өндим ... Карагыз, һәм тагын әзер булыгыз, йөрәкләрегез 
авырланмасын , яңа әмер бер-берегезгә мәхәббәт турында, 
Аның килүе кинәт тиз яшен, ут белән зур хөкем, мәңгелек 
тормыш, үлемсез патшалыгы кебек күренде. Алла 
тарафыннан өйрәтелгәннәрнең барысын да беләсез, Алла 
тарафыннан рухландырылган Изге Язмаларны эзләгәндә, 
әмерләр онытылмаслык итеп, йөрәгегезгә Изге Рух каләме 
белән языгыз. ' (Поликарп тормышы, 24 бүлек . JB Lightfoot, 
Апостолик Аталар, 3.2, 1889, 488-506 б.) 

Алла чиркәве лидеры булган Сәрдистан Мелито , кн. 170 ел, 
укытылган: 

Ч Forнки чыннан да Инҗилдә чыгарылган канун - иске иске, 
икесе дә Сионнан һәм Иерусалимнан чыга; һәм мәрхәмәт 
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белән бирелгән әмер, әзер продуктның төре, Угылдагы 
бәрән, кешедә сарыклар, һәм Алладагы кеше ... 

Ләкин Инҗил канун һәм аның аңлатмасы булды 

үтәү , чиркәү хакыйкать складына әверелгәндә ... 

Бу безне коллыктан азатлыкка, караңгылыктан яктылыкка, 
үлемнән тормышка, золымнан мәңгелек патшалыкка 
коткаручы. ( Мелито . Пасах бәйрәмендә. 7 , 40 , 68 нче 
шигырьләр. Керукстан тәрҗемә : Онлайн теология журналы. 

Шулай итеп, Алла Патшалыгы мәңгелек нәрсә булып билгеле иде, 
һәм хәзерге христиан яки католик чиркәве генә түгел, ә Алла канунын 
да үз эченә алган. 

уртасында язылган тагын бер язу кешеләрне патшалыкка карарга 
өнди: 

Шуңа күрә, сезнең берегез дә бүтән таркалмасын һәм артка 
борылмасын, бәлки Алла Патшалыгы Инҗиленә теләп якын 
килсен. (Роман Клемент. Танып белү, X китап, XLV бүлек. Анте-
Никене Аталарыннан өземтә, 8 том. Александр Робертс һәм 
Джеймс Дональдсон редакторы. Америка басмасы, 1886) 

Моннан тыш, ул чын чиркәүдә берәү тарафыннан язылмаган булса 
да, икенче гасыр уртасында Робертс & Дональдсон тәрҗемәсендә 
Эрмас Көтүчесе исемле язу ундүрт тапкыр "Алла Патшалыгы" 
сүзен куллана. 

Чын мәсихчеләр, һәм хәтта күпләр генә үзләрен Мәсих дип атыйлар, 
икенче гасырда Алла Патшалыгы турында нәрсәдер беләләр. 

Хәтта католик һәм көнчыгыш православие изгесе Иреней 
терелтелгәннән соң христианнарның Алла Патшалыгына 
керәчәкләрен аңлаган. Аның язганына игътибар итегез, в. 180 ел: 
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Чөнки ышанган кешеләрнең хәле шундый, чөнки аларда 
чукындыру вакытында бирелгән Изге Рух һәрвакыт тора, һәм 
ул хакыйкатьтә, изгелектә, гаделлектә һәм сабыр чыдамлыкта 
йөрсә, кабул итүче тарафыннан саклана. Чөнки бу җанга 
ышанган кешеләрдә терелү бар, тән җанны кабул итә, һәм 
аның белән бергә, Изге Рух көче белән, терелтелә һәм Алла 
Патшалыгына керә . (Иреней, Санкт, Лион епископы. Армитаж 
Робинсон тарафыннан әрмән теленнән тәрҗемә ителгән. 
Рәсүлләр вәгазен күрсәтү, 42 бүлек. Уэллс, Сомерсет, октябрь 
1879. Христиан белемен пропагандалау өчен җәмгыятьтә 
бастырылган. Нью Йорк: МАКМИЛЛАН СО, 1920). 

Теофилус өйрәтте: 

Мин аның яхшылыгын искә алам; Әгәр дә мин аны Патшалык 
дип атасам, ләкин аның данын искә алам ... Чөнки ул аны 
баштан ук үлемсез итсә, Ул аны Алла итәр иде. ... Алайса, ул 
үлемсез дә, үлемгә китермәде дә, ләкин, югарыда 
әйтелгәнчә, икесенә дә сәләтле; шулай итеп, ул үлемсезлеккә 
омтылса, Алла әмерен үтәп, Аңардан үлемсезлек бүләкләрен 
алыр һәм Алла булырга тиеш. ( Теофилус , Автоликка , 1: 3, 
2:27) 

Католик изгесе Гипполит өченче гасыр башында болай дип язган: 

Heavenәм сез күк патшалыгын кабул итәрсез, сез, бу 
тормышта яшәгән вакытта, Күкләр патшасын белгәннәр. 
Youәм сез Илаһи юлдаш булырсыз, һәм Мәсихнең варисы 
булырсыз, нәфесләр яки нәфесләр колы булмассыз, һәм чир 
белән бүтән исраф итмәссез. Сез Аллага әйләндегез: кеше 
булганда нинди газаплар кичерсәгез дә, ул сезгә бирде, чөнки 
сез үлемле формада идегез , ләкин Алла биргән нәрсәгә туры 
килсә дә, бу Алла сезгә бирергә вәгъдә бирде, чөнки сез 
илаһи булдылар һәм үлемсезлеккә тудылар. (Гипполит. 
Барлык герессияләрне кире кагу, X китап, 30 бүлек) 

Кешеләр өчен максат - киләсе Алла Патшалыгында илаһи булу. 
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Икенче һәм өченче гасырдагы проблемалар 

Аның киң кабул ителүенә карамастан, I гасырда, Марсион исемле 
мөртәт лидер күтәрелде. Марсион Алла кануннарына, Шимбәгә һәм 
Алла Патшалыгына каршы өйрәтте. Поликарп һәм башкалар аны 
хөкем итсәләр дә, ул Рим чиркәве белән бик озак элемтәдә торды 
һәм анда йогынты ясаган кебек иде. 

Икенче һәм өченче гасырларда Александриядә (Мисыр) 
аллегористлар барлыкка килә. Күпчелек аллегористлар киләсе 
патшалык тәгълиматына каршы тордылар. Бу аллегористларның 
кайберләре турында докладка игътибар итегез: 

Дионизий Александриядә асыл һәм бай мәҗүсиләр 
гаиләсеннән туган, һәм аларның фәлсәфәсендә белем алган. 
Ул мәҗүсиләр мәктәпләрен ташлап, Ориген укучысы булып 
китте, һәм ул Александриянең катетик мәктәбе белән идарә 
итә ... 

Клемент, Ориген һәм Гностик мәктәп изге сүзләр 
тәгълиматларын үзләренең фантастик һәм аллегорик 
аңлатмалары белән боздылар ... алар үзләре өчен 
"Аллегористлар" исемен алдылар. Непослар Аллегористларга 
ачыктан-ачык каршы тордылар, һәм җирдә Мәсихнең 
патшалыгы булачагын әйттеләр ... 

Дионизий Непос шәкертләре белән бәхәсләште, һәм аның 
хисабы буенча ... " хәзерге вакытта Алла Патшалыгында 
булган хәлләр." Бу чиркәүләрнең хәзерге торышында булган 
Алла Патшалыгы турында беренче тапкыр искә алу ... 

Непослар үзләренең хаталарын шелтәләделәр, Күкләр 
Патшалыгының аллегорик түгеллеген, ләкин терелүдә 
мәңгелек тормышка терелүдә Раббыбызның туры килүен 
күрсәттеләр ... 
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Шулай итеп, патшалык идеясе хәзерге хәлдә килеп, 
Мисырдагы Аллегористлар Гностик мәктәбендә, б. Э. … 

Клемент Алла Патшалыгы идеясын Алла турында чын акыл 
белеме халәте итеп уйлаган. Ориген аны рухи мәгънә итеп 
Изге Язманың гади хәрефендә яшергән . . Ремсен & 
Хаффелингер , 1870, 124-125 б.) 

Шулай итеп, епископ Непос Алла Патшалыгы турындагы Яхшы 
хәбәрне өйрәткәндә, аллегористлар моны ялган, азрак мәгънәдә 
аңларга тырыштылар. Иераполис епископы Аполлинарис шулай ук 
аллегористларның хаталары белән көрәшергә тырышты. Алла 
чиркәвендә булганнар чын мәгънәсендә Алла Патшалыгының 
хакыйкатен якладылар. 

Герберт В. Армстронг Патшалык Инҗилен өйрәтте 

ХХ гасырда мәрхүм Герберт В. Армстронг язган : 

Чөнки алар Мәсихнең Яхшы хәбәрен кире кактылар . . . , 
дөнья үз урынында бүтән әйберне алыштырырга тиеш иде. 
Алар ялган уйлап чыгарырга тиеш иде ! Шуңа күрә без Алла 
Патшалыгының матур тәкәбберлек турында сөйләвен ишеттек 
- кеше йөрәгендә яхшы хис - аны эфирга, реаль булмаган 
бернәрсәгә дә киметмәдек! Башкалар "ЧЕРХ" патшалык дип 
ялгыш күрсәттеләр. . . Мәсихтән 600 ел элек яшәгән Данил 
пәйгамбәр Алла Патшалыгының чын патшалык булуын - 
хакимият белән идарә итүен белгән. 

туры мәгънәдә КЕШЕЛӘР. . . 

Монда . . . Ходай Тәгаләнең нәрсә икәнлеген Алла аңлатуы: 
"theseәм бу патшалар көннәрендә ..." - монда ун бармак, 
тимер өлеше һәм ватык балчыкның бер өлеше турында 
әйтелә. Бу, Данил 7, һәм Ачылыш 13 һәм 17 белән 
пәйгамбәрлекне бәйләп, хәзерге вакытта формалашкан 
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Европаның Берләшкән Штатларына карый. . . сезнең күз 
алдыгызда! Ачылыш 17:12 аның УН ПАТШАЛАРЫ яки 
ПАТШАЛЫКЛАРЫ берлеге булачагын ачыклый (Ачыл. 17: 8) 
иске РОМАН ЭМПИРАСЫНЫ терелтәчәк . . . 

Христос килгәч, ул бөтен җир белән идарә итүче патшалар 
патшасы булып килә (Ачылыш 19: 11-16); һәм аның 
ПАТШАЛЫГЫ - АЛЛА OFЫ ПАТШАЛЫГЫ - Данил әйтә, бу бөтен 
дөнья патшалыкларын ТОРМЫШ. Ачылыш 11:15 тә болай 
диелә: "Бу дөньяның патшалыклары безнең Раббыбыз һәм 
аның Христос ПАТШАЛАРЫ булып киттеләр , һәм ул мәңге 
патшалык итәчәк"! Бу - АЛЛА .Ы ПАТШАЛЫГЫ. Бу хәзерге 
хөкүмәтләрнең ахыры - әйе, хәтта АКШ һәм Британия илләре. 
Шуннан соң алар Хуҗабыз Гайсә Мәсихнең патшалыклары - 
Хакимиятләре, аннары бөтен җир өстендә патшалар патшасы 
булырлар. Бу тулысынча АЛЛАINGЫ ПАТШАЛЫКЫНЫOV 
ХОКУМАТЫ булуын тулысынча ачыклый. Хәтта Халдей 
империясе дә ПАТШАЛЫК булган кебек - Рим империясе дә 
ПАТШАЛЫК булган кебек - АЛЛА OFЫ ПАТШАЛЫГЫ да 
хөкүмәт. Бу дөнья милләтләренең хакимиятен үз кулына 
алырга тиеш. Гайсә Мәсих ПАТША - ТОРМЫШ булып туган! . . . 

1900 елдан артык элек Изге җирнең таулары, үзәннәре һәм 
Иерусалим урамнары буйлап йөргән шул ук Гайсә Мәсих 
кабат кайтачак. Ул тагын киләчәген әйтте. Хачка 
кадакланганнан соң, Алла аны өч көн һәм өч төннән үледән 
терелтте (Мат. 12:40; Рәсүлләр 2:32; I Көр. 15: 3-4). Ул Алла 
тәхетенә менде. Галәм хакимиятенең штабы (Рәсүлләр 1: 9-
11; Евр. 1: 3; 8: 1; 10:12; Ачылыш 3:21).  

Ул тәхеткә барган гыйбрәтле хикәянең "затлы кешесе" 

Алла - «ерак ил» - барлык халыклар өстендә патшалар 
патшасы итеп тәхетләнергә , аннары җиргә кире кайтырга 
(Лүк 19: 12-27).  
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Яңадан, ул «бар нәрсәне торгызу вакытына кадәр» күктә 
(Рәсүлләр 3: 19-21). Реставрация - элекке хәлгә яки шартка 
кайтару дигән сүз. Бу очракта, җирдә Алла хакимиятен 
торгызу , һәм шулай итеп, дөнья тынычлыгын торгызу, утопия 
шартлары.  

Хәзерге дөнья тәртипсезлеге, көчәя барган сугышлар һәм 
бәхәсләр дөнья проблемаларының иң югары ноктасына 
җитәчәк, Алла катнашмаса, бер кеше тәне дә исән калмас иде 
(Мат. 24:22). Соңгы планетадан соң бөтен тормыш 
шартлатылса, Гайсә Мәсих кире кайтачак. Бу юлы ул илаһи 
Алла булып килә. Ул галәм белән идарә итүче Барлыкка 
Китерүченең бөтен көчендә һәм данында килә. (Мат. 24:30; 
25:31.) Ул "патшалар патшасы, һәм Хуҗалар Хуҗасы" булып 
килә (Ачыл. 19:16), дөнья супер хакимиятен булдыру һәм 
барлык халыкларны "тимер таяк белән" идарә итү. "(Ачыл. 
19:15; 12: 5). . . 

Христос? 

Ләкин кешелек шатлык белән кычкырыр, һәм аны 
дулкынландырып каршы алырмы - хәтта традицион 
христианлык чиркәүләре дә? 

Алар булмаячак! Алар ышанырлар, чөнки Шайтанның ялган 
хезмәтчеләре (II Көр. 11: 13-15) аларны алдады, ул антихрист. 
Чиркәүләр һәм халыклар аның килүенә ачуланырлар 
(Ачылыш 11:15 белән 11:18), һәм хәрби көчләр аны юк итү 
өчен көрәшергә тырышачаклар (Ачыл. 17:14)! 

Халыклар киләсе III Бөтендөнья сугышының климактик 
сугышында катнашачаклар, Иерусалимдагы сугыш кыры 
белән (Зәк. 14: 1-2), аннары Мәсих кайтачак. Табигатьтән тыш 
көч белән ул аңа каршы "ул халыкларга каршы көрәшәчәк" (3 
нче шигырь). Ул аларны тулысынча җиңәчәк (Ачыл. 17:14)! 
"Аның аяклары Зәйтүн тавында торыр", Иерусалимнан 
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көнчыгышка бик кыска ераклыкта (Зәк. 14: 4). (Армстронг Х.В. 
Гасырлар сере, 1984) 

Изге Язмаларда Гайсә кайтачак һәм ул җиңәчәк дип игълан ителә, 
ләкин күпләр аңа каршы көрәшәчәк (Ачылыш 19:19). Күпләр 
әйтерләр ( Изге Язмалардагы пәйгамбәрлекләрне дөрес аңламаганга, 
ләкин өлешчә ялган пәйгамбәрләр һәм мистика аркасында) кайткан 
Гайсә соңгы антихрист! 

Түбәндә шулай ук Герберт Армстронгтан: 

Чын дин - Алла хакыйкате Изге Рух биргән Алла мәхәббәте 
белән ныгытылган ... Алла һәм Гайсә Мәсихне белү - 
Хакыйкатьне белү - һәм Аллаһының Илаһи Мәхәббәт 
җылысы! 

Аллаһының чын чиркәве тәгълиматлары - Изге Язмаларның 
"һәр сүзе белән яшәү" ... 

Ир-атлар "алу" юлыннан "бирү" юлына - Алла мәхәббәт 
юлына борылырлар. 

Я NEWА СИВИЛИЗА! ИЯ хәзер җирне яулап алачак! (китабы) 

Я CА СИВИЛИЗА .ИЯ - Алла Патшалыгы. Яңа цивилизация килергә һәм 
мәхәббәткә нигезләнергә тиеш дип игълан итү - Гайсә һәм аның 
шәкертләре өйрәткән патшалыкның чын Яхшы хәбәренең төп өлеше. 
Бу без дәвам итүче Алла чиркәвендә вәгазьлибез. 

Герберт Армстронг Гайсәнең кешелек җәмгыяте, хәтта буйсынырга 
теләгәнен уйласа да, тормышның "мәхәббәт юлын" кире кагуы 
турында өйрәткәнен аңлады. Гайсә өйрәткәннәрнең мәгънәсен 
беркем дә аңламый диярлек. 

Гайсә аша котылу Инҗилнең бер өлеше 
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Хәзер моны укыган кайберәүләр, мөгаен, Гайсәнең үлеме һәм 
котылудагы роле турында уйланалар. Әйе, бу Яңа Васыять һәм 
Герберт В. Армстронг икесе дә язган Инҗилнең бер өлеше. 

Яңа Васыятьтә Яхшы хәбәрнең Гайсә аша котылуы күрсәтелә: 

16 Чөнки мин Мәсих Яхшы хәбәреннән оялмыйм, чөнки бу 
ышанган һәркем өчен, яһүдләр өчен дә, греклар өчен дә 
коткару өчен Алла көче (Римлыларга 1:16). 

4 Шуңа күрә таралганнар вәгазьләргә бардылар 

сүз . 5 Шуннан соң Филип Самария шәһәренә төште һәм аларга 
Мәсихне вәгазьләде. ... 12 Ләкин алар Филипкә Алла 
Патшалыгы һәм Гайсә Мәсих исеме турында сөйләгәндә 
ышангач, ирләр дә, хатын-кызлар да суга чумдырылды. ... 25 

Шулай итеп, алар Раббы сүзен сөйләгәндә һәм вәгазьләгәндә, 
алар самариялеләрнең күп авылларында яхшы хәбәрне 
игълан итеп, Иерусалимга кайттылар. 26 Хәзер Раббы 
фәрештәсе Филип белән сөйләште ... 40 Филип Азотта табылды 
. Throughтеп, ул Кайсариягә кадәр барлык шәһәрләрдә 
вәгазьләде. (Рәсүлләр 8: 4 , 5,12,25,26,40 ) 

18 Ул аларга Гайсәне һәм терелүне вәгазьләде. (Рәсүлләр 
17:18) 

30 Шуннан соң Паул ике ел арендага алган йортында яшәде 
һәм үзенә килгәннәрнең барысын да кабул итте Алла 
Патшалыгын вәгазьләү һәм Хуҗабыз Гайсә Мәсихкә 
кагылышлы әйберләрне бөтен ышаныч белән өйрәтү, аңа 
беркем дә рөхсәт итмәде. (Рәсүлләр 28: 30-31) 

Игътибар итегез, вәгазьдә Гайсә һәм патшалык бар. Кызганычка 
каршы, Грек-Рим чиркәүләре тәгълиматларында Алла Патшалыгы 
турындагы Яхшы хәбәрне дөрес аңлау юкка чыга. 
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Чынлыкта, безгә бу патшалыкның өлеше булырга ярдәм итәр өчен, 
Алла кешеләрне шулкадәр ярата ки, Гайсәне безнең өчен үләргә 
җибәрде (Яхъя 3: 16-17) һәм безне үзенең мәрхәмәте белән коткарды 
(Эфеслеләргә 2: 8). Бу яхшы хәбәрнең бер өлеше (Рәсүлләр 20:24).  

Патшалык Инҗиле - Дөньяга нәрсә кирәк, ләкин ... 

Тынычлык өчен эшләү (Маттай 5: 9) һәм яхшылык эшләү - максатлар 
(Гәләтиялеләргә 6:10 ка). Шулай да, күпчелек дөнья лидерлары, шул 
исәптән дин әһелләре, бу Алла Патшалыгы түгел, ә борчак һәм 
муллык китерәчәк халыкара хезмәттәшлек булыр дип саный . 
Вакытлыча уңышларга ирешсәләр дә, алар уңышка ирешеп 
калмыйлар, кайбер кешеләрнең тырышлыгы ахыр чиктә planetир 
планетасын китерәчәк, әгәр Гайсә үз Патшалыгын урнаштырмаса, ул 
тормышны тотрыксыз итәчәк. Кешеләр җирне Алладан башка 
төзәтәләр - буш һәм ялган Яхшы хәбәр (Мәдхия 127: 1). 

XXI гасырда яңа дөнья тәртибен урнаштыру өчен ярым дини Бабил 
халыкара планын бергә тупларга тырышалар . Бу дәвамлы Алла 
чиркәве оешканнан бирле хөкем итә һәм хөкем итүне дәвам итәргә 
уйлый. Шайтан 6000 ел элек Хауваны үзенең Инҗиленең версиясе 
өчен егылырга этәргәнгә, Яратылыш 3), күп кешеләр Алладан 
яхшырак беләләр, аларны һәм дөньяны яхшыртачаклар. 

Библия буенча, бу Европада хәрби лидерның (Төньяк Король дип 
атала, Ачылыш 13: 1-10 дип атала) дини лидер белән бергә (ялган 
пәйгамбәр дип атала, шулай ук THE дип атала); соңгы антихрист һәм 
ике мөгезле җанвар Ачылыш 13: 11-17) җиде калкулык шәһәреннән 
(Ачылыш 17: 9 , 18 ) «Бабил» (Ачылыш 17 & 18) дөнья тәртибен китерү 
өчен. Кешелек Мәсихнең кайтуына һәм аның патшалыгын булдыруга 
мохтаҗ булса да, XXI гасырда дөньядагы күпләр бу хәбәргә игътибар 
итмәячәкләр - алар Шайтанның ялган Инҗиленең төрле 
версияләренә ышануларын дәвам итәрләр. Ләкин дөнья шаһитлек 
алачак. 

Гайсә өйрәткәнне исегезгә төшерегез: 
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14 Бу патшалык турындагы Яхшы хәбәр бөтен халыкларга шаһит буларак бөтен дөньяда 
вәгазьләнәчәк , һәм ахыр ахыр киләчәк. (Маттай 24:14) 

Игътибар итегез, патшалык турындагы яхшы хәбәр дөньяга шаһит 
булып барып җитәчәк, аннары ахыр киләчәк. 

Моның берничә сәбәбе бар. 

Берсе - Алла Бөек афәт башланганчы дөньяның чын Яхшы хәбәрне 
ишетүен тели (бу Маттай 24:21 дә күрсәтелә). Шулай итеп, Инҗил 
хәбәре шаһит һәм кисәтүче (Йәзәкил 3; Амос 3: 7 ка). Бу Гайсә кире 
кайтканчы күбрәк мәҗүсиләр динен кабул итәчәк (Римлыларга 11:25) 
һәм Гайсә кайтканчы мәҗүси булмаган дингә күчү (Римлыларга 9:27). 

Икенчесе - хәбәрнең төп мәгънәсе күтәрелүче astанвар, Төньяк 
хакимият патшасы, Ялган Пәйгамбәр, соңгы антихрист карашларына 
каршы булачак. Алар, нигездә, кеше тырышлыгы белән тынычлык 
вәгъдә итәләр, ләкин ул ахырга китерәчәк (Маттай 24:14) һәм 
җимерелү (1 Тессалуникәлеләргә 5: 3 ка). 

Алар белән бәйле билгеләр һәм ялган могҗизалар аркасында (2 
Тессалуникәлеләргә 2: 9), дөньяның күпчелеге яхшы хәбәр урынына 
ялганга ышанырга карар итәләр (2 Тессалуникәлеләргә 2: 9-12). Рим 
католиклары, Көнчыгыш православие, Лютераннар һәм башкалар 
тарафыннан меңьеллык Алла Патшалыгын дөрес хөкем итмәү 
сәбәпле, күпләр Алла Патшалыгының меңьеллык Яхшы хәбәре 
антихрист белән бәйле ялган Яхшы хәбәр дип ялгыш әйтәләр. 

Тугры Филадельфия Христианнары (Ачылыш 3: 7-13) меңьеллык 
патшалыкның яхшы хәбәрен игълан итәрләр, шулай ук кайбер дөнья 
лидерларының (җанвар һәм ялган пәйгамбәрне дә кертеп) нәрсә 
эшләвен дөньяга сөйләрләр. 

Алар дөньяга хәбәр итәргә булышачаклар, astанвар, Төньяк хакимият 
патшасы, Ялган Пәйгамбәр, соңгы антихрист, ахыр чиктә АКШны һәм 
аларның Бөек Британия англо-халыкларын юк итәрләр. , Канада, 
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Австралия һәм Яңа Зеландия (Данил 11:39) һәм алар озакламый 
гарәп / ислам конфедерациясен юк итәрләр (Данил 11: 40-43), 
җеннәр коралы булып эшләячәкләр (Ачылыш 16: 13-14), һәм ахыр 
чиктә Гайсә Мәсих белән кайткач көрәшәчәк (Ачылыш 16:14; 19: 19-
20). Тугры Филадельфиялеләр (Ачылыш 3: 7-13) меңьеллык 
патшалыкның тиздән киләчәген игълан итәрләр . Бу, мөгаен, 
массакүләм мәгълүмат чараларында яктыртылыр һәм Маттай 24:14 
үтәлешенә булышыр. Без дәвам итүче Алла чиркәвендә әдәбият 
әзерлибез (күп телләрдә), вебсайтларга өстибез, һәм "кыска эшкә" 
әзерләнү өчен башка адымнар ясыйбыз (Римлыларга 9:28 ка), бу 
Алла тәвәккәллегенә китерәчәк Маттай 24: 14 ахирәтнең шаһиты 
буларак җитәрлек тәэмин ителде. 

Дөнья лидерларын игълан итүче «ялган Инҗил» (мөгаен , католикизм 
формасын дәгъва итәчәк компромисс понтиф белән Европаның иң 
югары лидеры булырга мөмкин ) алар моны яратмыйлар - алар 
дөньяның чынбарлыкта нәрсә эшләвен белүләрен теләмиләр. 
эшләгез (һәм башта үзләре дә ышанмаска мөмкин, Ишагыйя 10: 5-7 
ка). Алар һәм / яки аларның тарафдарлары шулай ук тугры 
Филадельфиялеләрнең киләсе антихристның экстремистик 
тәгълиматын (меңьеллык) яклаулары турында ялган өйрәтерләр. 
Алар һәм / яки аларның шәкертләре Филадельфиягә тугры һәм 
дәвамлы Алла чиркәвенә карата нинди генә гаепләр эзәрлекләүләр 
тудырырлар (Данил 11: 29-35; Ачылыш 12: 13-15). Бу шулай ук ахырга 
- Бөек афәтнең башлануына китерәчәк (Маттай 24:21; Данил 11:39; 
Маттай 24: 14-15; Данил 11:31), шулай ук тугры Филадельфия өчен 
яклау вакыты. Христианнар (Ачылыш 3:10; 12: 14-16). 

Astанвар һәм Ялган Пәйгамбәр көч, икътисадый шантаж, билгеләр, 
ялган могҗизалар, үтерү һәм башка басым ясарга тырышачаклар 
(Ачылыш 13: 10-17; 16: 14; Данил 7:25; 2 Тессалуникәлеләргә 2: 9-10). 
. Христианнар сорарлар: 

10 "Йә Ходаем, изге һәм хак, син җирдә яшәүчеләргә безнең 
каныбызны хөкем иткәнче һәм үч алганчы?" (Ачылыш 6:10) 

Гасырлар дәвамында Алла халкы: "Гайсә кайтканчы күпме булыр?" 
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Көнне яки сәгатьне белмәсәк тә, без 21 - нче гасырда Гайсәнең кайтуын 
көтәбез (һәм меңьеллык Алла Патшалыгы) күп шигырьләргә 
нигезләнеп (мәсәлән, Маттай 24: 4-34; Мәдхия 90: 4; oseошея 6: 2; 
Лүк 21: 7-36; Еврейләргә 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Питер 3: 3-8; 1 
Тессалуникәлеләргә 5: 4), аларның кайбер өлешләренең үтәлүен 
күрәбез. 

Әгәр Гайсә катнашмаса, дөнья бөтен тормышны юк итәр иде: 

21 Чөнки ул вакытта зур афәт булачак, дөнья яратылганнан 
алып бу вакытка кадәр булмаган, юк һәм булмаячак. 22 Әгәр ул 
көннәр кыскартылмаса, бер кеше дә котылмас иде. ләкин 
сайланганнар өчен ул көннәр кыскартылачак. (Маттай 24: 21-
22) 

29 Ул көннәрнең михнәтеннән соң кояш караңгыланыр, һәм ай 
яктысын бирмәс; йолдызлар күктән егылырлар, күкнең көче 
калтыраныр. 30 Шуннан соң Күктә Адәм Улының билгесе пәйда 
булачак, һәм шуннан соң җирнең барлык кабиләләре 
кайгырырлар, һәм Адәм Улының күк болытларында көч һәм 
зур дан белән килүен күрерләр. 31 Ул фәрештәләрен зур 
быргы тавышы белән җибәрер, һәм алар сайланганнарын 
дүрт җилдән күкнең бер читеннән икенчесенә җыярлар. 
(Маттай 24: 29-31) 

Алла Патшалыгы - дөнья кирәк. 

Патшалык илчеләре 

Патшалыкта сезнең ролыгыз нинди? 

Хәзерге вакытта, сез чын мәсихче булсагыз, сез аның өчен илче 
булырга тиеш. Рәсүл Паулның нәрсә язганына игътибар итегез: 
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20 Хәзер, без Мәсихнең илчеләре, Алла безнең аша ялварган 
кебек: без сезне Мәсих исеменнән ялварабыз, Алла белән 
татулашыгыз. (2 Көринтлеләргә 5:20) 

14 Шуңа күрә, билеңне хакыйкать белән бәйләп, гаделлек 
күкрәген киеп, тынычлык Инҗилен әзерләү белән 
аякларыңны киеп тор . 16 иң мөһиме, сез явыз кешенең барлык 
утлы дартларын сүндерә алырлык иман калканын алыгыз. 17 

salvationәм коткару шлемын, һәм Алла сүзе булган Рух 
кылычын алыгыз. 18 Рухта һәрвакыт дога кылу һәм дога кылу, 
бөтен изгеләр өчен түземлек һәм ялвару белән моның өчен 
уяу булу - 19 һәм минем өчен, бу сүзләр миңа әйтелсен өчен, 
кыюлык белән авызымны ачармын. Инҗилнең сере, 20 мин 
аның өчен чылбырлы илче; мин анда кыюлык белән сөйләшә 
алам, мин сөйләшергә тиеш. (Эфеслеләргә 6: 14-20) 

Нәрсә ул илче? Merriam-Webster түбәндәге билгеләмәгә ия: 

1 : рәсми илче; аеруча : иң югары дәрәҗәдәге дипломатик 
агент чит ил хакимиятенә яки суверенга үз хакимиятенең 
резидент вәкиле яки суверен аккредитацияләнгән яки махсус 
һәм еш вакытлыча дипломатик билгеләнү өчен билгеләнгән. 

2 а : вәкаләтле вәкил яки хәбәрче 

Әгәр дә сез чын мәсихче булсагыз, сез рәсми илче, Мәсих өчен! Рәсүл 
Питерның нәрсә язганына игътибар итегез: 

9 Ләкин сез сайланган буын, патша руханилары, изге халык, 
аның махсус халкы, сезне караңгылыктан үзенең искиткеч 
нурына чакырган Алланың мактауларын игълан итәр өчен. 10 

кайчандыр алар халык түгел, ә хәзер Алла халкы, алар 
шәфкать күрсәтмәгән, ләкин хәзер шәфкать алганнар. (1 
Питер 2: 9-10) 

Христианнар буларак, без изге халыкның өлеше булырга тиеш. 
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Кайсы халык хәзер изге? 

Әлбәттә, бу дөнья патшалыкларының берсе дә юк, ләкин алар ахыр 
чиктә Мәсих Патшалыгының өлеше булачак (Ачылыш 11:15). Бу Алла 
милләте, Аның Патшалыгы изге. 

Илчеләр буларак, без гадәттә бу дөнья халыкларының туры 
сәясәтендә катнашмыйбыз. Ләкин без хәзер Алла тормышы белән 
яшәргә тиеш (шулай ук www.ccog.org сайтында булган бушлай 
китапны карагыз : Христианнар: Алла Патшалыгы илчеләре, 
Христиан булып яшәү турында Библия күрсәтмәләре ). Шулай итеп, 
без ни өчен Алла юллары иң яхшы икәнен яхшырак беләбез, шуңа 
күрә аның патшалыгында без патшалар һәм руханилар булып, җирдә 
Мәсих белән идарә итә алабыз: 

5 Безне яраткан һәм безне үз каныбызда гөнаһларыбыздан 
юган һәм безне Аллага һәм Атасына патшалар һәм руханилар 
итеп куйган, Аңа мәңгегә дан һәм хакимлек итү. Амин. 
(Ачылыш 1: 5-6) 

10 Безне Аллага патшалар һәм руханилар иттеләр. Без җирдә 
патшалык итәрбез. (Ачылыш 5:10) 

Киләчәкнең бер ягы - үле кешеләрне Алла юлларында йөрергә 
өйрәтү: 

19 Чөнки халык Сионда Иерусалимда яшәячәк. Син бүтән 
еламассың. Ул сезнең кычкырган тавышыгызда сезгә бик 
рәхимле булыр; Ул моны ишеткәч, сезгә җавап бирер. 20 

Ходай сезгә авырлык икмәге һәм газап суы бирсә дә , сезнең 
укытучыларыгыз почмакка күчерелмәячәк, ләкин сезнең 
күзләрегез укытучыларыгызны күрәчәк. 21 Сезнең колагыгыз 
сезнең артта бер сүз ишетәчәк: "Менә шулай, анда йөрегез" 
Уң якка борылганда яки сул якка борылганда. (Ишагыйя 30: 
19-21) 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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Бу меңьеллык патшалык өчен пәйгамбәрлек булса да, бу чорда 
христианнар өйрәтергә әзер булырга тиеш: 

12 ... бу вакытта сез укытучы булырга тиеш (Еврейләргә 5:12) 

15 Ләкин йөрәгегездә Ходай Тәгаләне изгеләндерегез, һәм сездә юашлык һәм курку белән булган 

өметнең сәбәбен сораган һәр кешегә җавап бирергә һәрвакыт әзер 
булыгыз (1 Питер 3:15). 

Изге Язмаларда күрсәтелгәнчә, тугры христианнарның күбесе, Бөек 
афәт башланганчы, күпләргә: 

33 Аңлаучы кешеләр күпләргә өйрәтерләр (Данил 11:33) 

Шулай итеп, өйрәнү, мәрхәмәттә һәм белемдә үсү (2 Питер 3:18), без 
хәзер эшләргә тиеш. Алла Патшалыгында сезнең рольнең бер өлеше 
өйрәтә белү. Moreәм тагын да тугры, Филадельфия (Ачылыш 3: 7-13), 
христианнар өчен, бу шулай ук меңьеллык патшалык башланганчы 
мөһим Инҗил шаһитенә булышуны үз эченә ала (Маттай 24:14 ка). 

Алла Патшалыгы урнашканнан соң, Алла халкы җимерелгән 
планетаны торгызырга ярдәм итәчәк: 

12 Сезнең арагыздагы кешеләр иске калдыклар салырлар .  
Сез күп буынның нигезен күтәрерсез; Youәм сез бозуны 
ремонтлаучы, яшәр өчен урамнарны торгызучы дип 
аталырсыз. (Ишагыйя 58:12) 

Шулай итеп, бу чорда Алла юлында яшәгән Алла кешеләре бу торгызу 
вакытында шәһәрләрдә (һәм башка җирләрдә) яшәүне 
җиңеләйтәчәк. Дөнья чыннан да яхшырак булыр. Без хәзер Мәсихнең 
илчеләре булырга тиеш, шуңа күрә без дә аның Патшалыгында 
хезмәт итә алабыз. 

Чын Инҗил хәбәре үзгәрүчән 
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Гайсә әйтте: "Әгәр дә сез Минем сүземдә торсагыз , сез минем 
шәкертләрем. 32 youәм сез хакыйкатьне белерсез, һәм хакыйкать 
сезне азат итәр »(Яхъя 8: 31-32). Алла Патшалыгы турындагы яхшы 
хәбәрне белү безне бу дөньяның ялган өметләренә эләгүдән азат итә. 
Без эшләгән планны кыюлык белән хуплый алабыз - Алла планы! 
Шайтан бөтен дөньяны алдады (Ачылыш 12: 9) һәм Алла Патшалыгы - 
чын чишелеш. Безгә хакыйкатьне якларга һәм якларга кирәк (Яхъя 
18:37 ка). 

Инҗил хәбәре шәхси котылу турында гына түгел. Алла Патшалыгы 
турындагы яхшы хәбәр бу чорда берсен үзгәртергә тиеш: 

2 thisәм бу дөньяга охшамагыз, бәлки Аллаһының яхшы һәм 
яраклы һәм камил ихтыярын исбат итәр өчен, акылыгызны 
яңартып үзгәртегез. (Римлыларга 12: 2) 

Чын мәсихчеләр Аллага һәм башкаларга хезмәт итәр өчен үзгәртелә: 

22 Хезмәтчеләр, бар нәрсәдә дә хуҗаларыгызга тән буенча 
буйсыныгыз, күзләрегез белән түгел , ә чын күңелдән, 
Алладан куркып. 23 whatәм ни генә эшләсәгез дә, кешеләргә 
түгел, ә Раббыга эшләгез, 24 Ходайдан мирас әҗерен 
алачагыгызны белегез. Сез Ходай Мәсихкә хезмәт итәсез. 
(Көлессәйлеләргә 3: 22-24) 

28 Шуңа күрә, без селкенеп булмый торган патшалыкны 
алганга, әйдәгез, мәрхәмәткә ия булыйк, һәм без Аллага 
хөрмәт һәм Алладан курку белән кабул итәрбез. (Еврейләргә 
12:28) 

Чын мәсихчеләр дөньядан аерылып торалар. Яхшылык белән 
яманлык өчен без Алла нормаларын дөньядан өстенрәк кабул 
итәбез. Гаделләр иман белән яшиләр (Еврейләргә 10:38), чөнки бу 
чорда Алла юлын яшәр өчен иман кирәк. Христианнар үзләре яшәгән 
дөньядан аерылып торганнар, аларның яшәү рәвеше Яңа Васыятьтә 
"Wayл" дип аталган (Рәсүлләр 9: 2; 19: 9; 24:14 , 22 ). Дөнья 
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эгоистларча яши, Шайтан җитәкчелегендә, "Кабил юлы" дип аталган 
җирдә (Яһүд 11). 

Алла Патшалыгы Инҗиле - тәкъвалык, шатлык һәм тынычлык хәбәре 
(Римлыларга 14:17). Дөрес аңланган пәйгамбәрлек сүзе юата (1 
Көринтлеләргә 14: 3; 1 Тессалуникәлеләргә 4:18), аеруча дөньяның 
җимерелүен күзәткәндә (Лүк 21: 8-36 ка). Чын христиан тормышы 
рухи муллыкка һәм физик фатихаларга китерә (Марк 10: 29-30). Бу ни 
өчен анда яшәүчеләр дөньяның Алла Патшалыгына мохтаҗ булуын 
аңлыйлар. Христианнар - Алла Патшалыгының илчеләре. 

Христианнар без физик дөньяда яшәсәк тә, физик түгел, ә рухи 
өметләребезне куялар (Римлыларга 8: 5-8). Бездә "яхшы хәбәрнең 
өмете" бар (Көлессәйлеләргә 1:23). Бу беренче мәсихчеләр аңлаган 
нәрсә, бүгенге көндә Гайсә дип әйтүчеләр чыннан да аңламыйлар. 
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6. Греко-рим чиркӗвӗсем Патшалӑха Мӗн Кирлине 
вӗрентеҫҫӗ.… 

Грек-Рим чиркәүләре Алла Патшалыгының аспектларын өйрәтәләр 
дип саныйлар, ләкин аның нәрсә икәнен аңлауда кыенлыклар 
тудыралар. Мәсәлән, Католик энциклопедиясе моны патшалык 
турында өйрәтә: 

Христосның ... Бу патшалыкның барлыкка килүен өйрәтүнең 
һәр этабында, аның төрле аспектлары, төгәл мәгънәсе, аңа 
ирешү юлы, аның сөйләменең төп өлешен тәшкил итә, хәтта 
аның сөйләме "Инҗил" дип атала. патшалык ”... алар чиркәү 
турында« Алла патшалыгы »дип сөйли башладылар; cf. 
Полковник, I, 13; I Тес., Ii, 12; Апок., I, 6, 9; v, 10 һ.б. 

Aboveгарыда әйтелгән булса да, "Кол., I, 13; I Тес., Ii, 12; Апок., I, 6, 9; 
v, 10, "аларны карасаң, бу шигырьләрнең берсенең дә чиркәү Алла 
Патшалыгы булуы турында бернәрсә дә әйтмәвен күрерсең. Алар 
ышанучыларга Алла Патшалыгының өлеше булырга яки бу Гайсәнең 
патшалыгы булырга өйрәтәләр. Библия кисәтә, күпләр яхшы хәбәрне 
үзгәртәчәкләр, яисә ялганга әйләнәләр (Гәләтиялеләргә 1: 3-9). 
Кызганыч, төрле кешеләр моны эшләделәр. 

Гайсә өйрәтте, “Мин - юл, хакыйкать һәм тормыш. Миннән башка 
беркем дә Ата янына килми ”(Яхъя 14: 6). Питер өйрәтте , "һәм 
бүтәннәрдә котылу юк, чөнки күк астында без котылырга тиеш булган 
башка исем юк" (Рәсүлләр 4:12). Питер яһүдләргә барысы да тәүбә 
итәргә һәм Гайсәнең котылуын кабул итәргә ышанырга тиешлеген 
әйтте (Рәсүлләр 2:38). 

Моннан аермалы буларак, Папа Францис атеистларны, Гайсәсез, 
яхшы эшләр белән коткарып калырга өйрәтте! Ул шулай ук яһүдләрне 
Гайсәне кабул итмичә коткарырга өйрәтә! Моннан тыш, ул һәм 
кайбер грек-римлылар шулай ук «Мәрьям» нең библиядән булмаган 
версиясе - яхшы хәбәрнең ачкычы, шулай ук экуменик һәм динара 
бердәмлек ачкычы дип саныйлар. Кызганычка каршы, алар һәм 
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башкалар Гайсәнең мөһимлеген һәм Алла Патшалыгының чын 
Инҗилен аңламыйлар. Күпләр ялган Инҗилне тараталар. 

Күпләр күзгә күренеп йөрергә һәм дөньяга ышанырга тели. Яңа 
Васыять христианнарга өстән карарга өйрәтә: 

2 mindирдәге әйберләргә түгел, ә югарыдагы әйберләргә 
уйлагыз. (Көлессәйлеләргә 3: 2) 

7 Чөнки без күз белән түгел, ә иман белән йөрибез. (2 
Көринтлеләргә 5: 7) 

Шулай да, Папа Пиус XI, нигездә, үз чиркәвен күреп йөрергә өйрәтте: 

... католик чиркәве ... җирдәге Мәсих патшалыгы. ( Пиус 
энциклиясе Квас Примас ). 

CatholicBible101 сайты әйтә, " Алла Патшалыгы җирдә б. Э. 33 елында, 
Питер ... Католик чиркәве җитәкчелегендә, үз чиркәве рәвешендә 
җиргә салынган." Ләкин меңьеллык Алла Патшалыгы монда да түгел, 
Рим чиркәве дә түгел, ул җирдә булачак. Чын Алла чиркәвендә 
"патшалык ачкычлары" булса да (Маттай 16:19), чиркәү дип патша 
дип әйтүчеләр "белем ачкычын тартып алдылар" (Лүк 11:52). 

Рим чиркәве тиздән киләчәк меңьеллык Алла Патшалыгына каршы 
шулкадәр нык өйрәтә ки, ул католик чиркәвенең рәсми 
катехизмында күрсәтелгән бердәнбер "антихрист тәгълиматы" : 

676 Антихристның алдавы дөньяда тарихта тормышка 
ашырыла башлаган саен, мессианик өметне тарихтан тыш 
эскатологик хөкем аша тормышка ашырырга мөмкин. Чиркәү 
меңьеллык исеме астында килүче патшалыкны ялганлауның 
хәтта үзгәртелгән формаларын да кире кага ... (Католик 
чиркәвенең катехизмы. Имприматур Потест + Джозеф 
Кардинал Ратзингер. Ике тапкыр, Нью-Йорк 1995, б. 194) 
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Кызганычка каршы, моның белән ризалашкан кешеләргә ахыр чиктә 
Алла Патшалыгы Инҗилен игълан итүдә зур проблемалар булачак. 
Кайберәүләр алыр 

коточкыч адымнар (Данил 7:25; 11: 30-36). Ләкин, сез уйлый аласыз, 
Гайсәне Хуҗа дип атаганнарның барысы да патшалыкта булмасмы? 
.К, алар булмаячак. Гайсәнең әйткәннәренә игътибар итегез: 

21 « Миңа :« Хуҗам, Хуҗам », - дип әйтүчеләрнең барысы да 
күк патшалыгына кермәячәк, ә күктәге Атам ихтыярын үтәүче. 
22 Ул көнне күпләр миңа : «Хуҗам, Ходаем, без Синең исемең 
белән пәйгамбәрлек итмәдек, Синең исемеңдә җеннәрне 
куып чыгармадык һәм Синең исемеңдә күп могҗизалар 
эшләмәдекме?» - диделәр. 23 Шунда мин аларга әйтермен: 
«Мин сезне беркайчан да белмәдем. Миннән китегез, 
канунсызлык кылучылар! " (Маттай 7: 21-23) 

Рәсүл Паул "канунсызлык сере" үз вакытында "эшләгән" (2 
Тессалуникәлеләргә 2: 7). Бу канунсызлык шулай ук Библия ахыр 
заманда кисәтә торган нәрсә белән бәйле, ул "Сер, Бөек Бабыл" 
(Ачылыш 17: 3-5). 

"Канунсызлык сере" үзләрен христиан динен тотучылар белән бәйле, 
алар Аллаһының Ун әмерен сакларга тиеш түгел дип саныйлар һәм / 
яисә моның өчен бик күп кабул ителгән очраклар бар һәм / яки 
Аллаһыны бозу өчен тәүбә итүнең яраклы формалары бар. Закон, 
шуңа күрә алар үзләренең Алла кануннары формасы бар дип 
уйлаганда, алар Гайсә яки аның рәсүлләре легитим дип танырлык 
христиан динен сакламыйлар. 

Грек-римлылар Алла әмерләрен бозган фарисейләргә охшаш, ләкин 
аларның гореф-гадәтләре моны кабул иткән дип әйтәләр - Гайсә бу 
ысулны хөкем итте (Маттай 15: 3-9)! Ишагыйя шулай ук кешеләрне 
Алла дип атаган кешеләр аның кануннарына каршы чыгачаклар дип 
кисәтте (Ишагыйя 30: 9). Бу канунсыз фетнә - без, кызганычка каршы, 
бүгенге көнгә кадәр күргән нәрсә. 
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Тагын бер "сер", күрәсең, Рим чиркәве аның милитаристик экуменик 
һәм динара көн тәртибе тынычлыкка китерәчәк һәм җирдә Алла 
Патшалыгының библияләнмәгән версиясенә китерәчәк. Изге Язма 
берничә ел дәвамында уңышлы булачак экуменик бердәмлектән 
кисәтә (искәрмә: Яңа Иерусалим Библиясе , католик хуплаган 
тәрҗемә күрсәтелә): 

4 Алар аждаһа алдында сәҗдә кылдылар, чөнки ул җанварга 
хакимлек биргән иде. Алар җанвар алдында сәҗдә кылдылар 
һәм әйттеләр: «Кем җанвар белән чагыштыра ала? Кем аңа 
каршы көрәшә ала? " 5 astанварга мактану, көфер сүзләр 
әйтергә һәм кырык ике ай актив булырга рөхсәт иттеләр. 6 һәм 
ул Аллага, аның исеменә, күк чатырына һәм анда 
сыенучыларга каршы көфер сүзләрен сөйләде. 7 Изгеләргә 
каршы сугышырга һәм аларны яулап алырга рөхсәт иттеләр, 
һәм һәр расага, кешеләргә, телләргә һәм милләтләргә 
хакимлек бирделәр. 8 һәм бөтен дөнья кешеләре аңа 
табынырлар, ягъни корбан Бәрәннең тормыш китабында 
дөнья барлыкка килгәннән бирле исеме язылмаган һәркем. 9 

Тыңлаучыларга тыңларга рөхсәт итегез: 10 Әсирлектә 
булганнар өчен; кылыч белән үлем өчен. Шуңа күрә изгеләр 
ныклык һәм иман булырга тиеш. (Ачылыш 13: 4-10) 

Библия ахыр заман Бабил бердәмлеге турында кисәтә: 

1 sevenиде касә булган җиде фәрештәнең берсе миңа 
сөйләшергә килде һәм әйтте: "Монда килегез, мин сезгә мул 
су янында тәхеткә утырган олуг фахишәнең җәзасын 
күрсәтермен, 2 аның белән бөтен җир патшалары. үзләрен 
фахишә иттеләр, һәм зина кылу шәрабы белән бөтен дөнья 
халкын кем исертте? ' 3 Ул мине рух белән чүлгә алып китте, 
һәм мин анда җиде баш һәм ун мөгезле һәм көфер исемнәр 
язылган кызыл хайванга утырган хатын-кызны күрдем. 4 

Хатын-кыз куе кызыл һәм кызыл төстә киенгән, алтын, 
асылташлар һәм энҗеләр белән ялтырап торган, һәм ул 
фахишәлекнең җирәнгеч пычраклары белән тутырылган 
алтын шәраб тоткан. 5 маңгаена исем, критик исем язылган: 
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'Бөек Бабыл, барлык фахишәләрнең анасы һәм җирдәге 
барлык пычрак эшләр .' 6 Мин аның исергән, изгеләр каны 
һәм Гайсә шәһитләре каны белән исергәнен күрдем. Мин аны 
күргәч, бөтенләй серләштем. (Ачылыш 17: 1-6, NJB) 

9 'Бу акыллы булырга тиеш. Sevenиде баш - хатын утырган 
җиде калкулык. . . 18 Сез күргән хатын-кыз - җирдәге барлык 
хакимнәр өстеннән хакимлек итүче бөек шәһәр . ' (Ачылыш 
17: 9 , 18 , NJB) 

1 Шуннан соң мин күктән тагын бер фәрештәнең төшүен 
күрдем, аңа зур вәкаләт бирелгән. hisир аның даны белән 
балкып торды. 2 Тавышының иң өстендә ул кычкырды: «Бабил 
җимерелде, Бөек Бабыл егылды, һәм шайтаннар оясына 
әйләнде, һәр пычрак рух һәм пычрак, җирәнгеч кош өчен тору 
урыны. 3 Бөтен халыклар аның фахишәлегенең шәрабыннан 
тирән эчтеләр. onирдәге һәр патша аның белән фахишәлек 
кылды, һәм һәр сәүдәгәр аның бозыклыгы аркасында бай 
булды. ' 4 Күктән тагын бер тавыш ишетелде. Мин аның 
ишеткәнен ишеттем: « Чыгыгыз, халкым, аннан ерак 
торыгыз, сез аның җинаятьләрендә катнашмассыз һәм шул 
ук җәзаларны кичерерсез . 5 Аның гөнаһлары күккә 
күтәрелде, һәм Алла аның җинаятьләрен истә тота: аңа 
башкалар белән мөгамәлә иткәнчә мөгамәлә итегез. 6 Аңа 
таләп ителгән суммадан икеләтә түләргә кирәк. Ул үз 
катнашмасыннан икеләтә көчле чынаяк алырга тиеш. 7 Аның 
һәрбер помпасы һәм оргиясе җәфалау яки газап белән туры 
килергә тиеш. Мин патшабикә тәхетенә утырам, ул уйлый; 
Мин тол түгел һәм кайгы-хәсрәтне беркайчан да белмим. 8 

Моның өчен бер көн эчендә аңа бәлаләр киләчәк: авыру, 
матәм һәм ачлык. Ул җиргә яндырылачак. Аны хөкем иткән 
Ходай Тәгалә көчле ». 9 'Аның белән фахишәлек иткән һәм 
аның белән оргия үткәргән җир патшалары аның өчен кайгы 
һәм елау булачак. Алар төтенне ул янган вакытта күрәләр, 
(Ачылыш 18: 1-9, NJB) 
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Зәкәриядә, Библия киләчәк Бабыл турында кисәтә һәм Гайсә 
кайтканчы бердәмлекнең булмавын күрсәтә : 

10 Карагыз! Игътибар! Төньяк җирдән кач - Йәһвә игълан итә - 
мин сине күкнең дүрт җиленә тараттым - Ходай игълан итә. 11 

Кара! Кач, Сион, хәзер Бабыл кызы белән яши! 

12 Ч Forнки Ходай Сабаот моны әйтә, Дан тапшырылганнан 
бирле 

мин , сине талаган халыклар турында: «Кем сиңа кагылса, ул 
минем күземнең алмасына кагыла. 13 Хәзер кара, мин аларга 
кулымны селкетәчәкмен, һәм алар коллары белән 
таланырлар. ' Шул вакытта сез белерсез, Ходай Сабаот мине 
җибәрде! 14 Сион кызы, җырла, шатлан, мин хәзер сезнең 
арада яшәргә киләм - Йәһвә белдерә! 15 Ул көнне күп 
халыклар Йәһвәгә кайтачаклар. Әйе, алар аның халкы 
булырлар һәм сезнең арада яшәрләр. Шул вакытта сез 
белерсез, Йәһвә Сабаот мине сезгә җибәрде! 16 Йәһвә 
Яһүдияне, аның изге җирдәге өлешен яулап алачак, һәм 
Иерусалимны кабат сайлый. (Зәкәрия 2: 10-16, NJB; KJV / NKJV 
версияләрендә искәрмә Зәкәрия 2: 6-12) 

Берләшкән Милләтләр Оешмасы, Ватикан, күп протестантлар һәм 
Көнчыгыш православие лидерлары пропагандалаган экуменик һәм 
конфессияара хәрәкәтләр Библия тарафыннан ачыктан-ачык хөкем 
ителә һәм аларны дәртләндерергә ярамый. Гайсә "күпләрне алдаучы 
" Аңа иярергә теләүчеләр турында кисәтте (Маттай 24: 4-5). Күпчелек 
экуменизм Ачылыш 6: 1-2 (ул Гайсә түгел) һәм Ачылыш 17 фахишәсе 
белән "ак атлы" белән бәйле. 

ук Гайсәнең кайтканчы чын иман бердәмлеге булмаячагын өйрәтте : 

13 без барыбыз да Алла Улына иманда һәм белемдә 
бердәмлеккә ирешкәнче һәм камил Кеше булып, Мәсихнең 
тулылыгы белән тулы җиткәнче. (Эфеслеләргә 4:13) 
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Бу бердәмлеккә ышанган кешеләр Гайсә кайтканчы киләләр. 
Чынлыкта, Гайсә кайткач, аңа каршы митингка чыга торган 
халыкларның бердәмлеген җимерергә туры киләчәк: 

11:15 Шуннан соң җиденче фәрештә быргысын кычкырды, һәм 
күктә кычкырган тавышлар ишетелде: "Дөнья патшалыгы 
Раббыбыз һәм аның Мәсихенең патшалыгы булды, һәм ул 
мәңге патшалык итәчәк". 16 Алла каршында тәхеткә утырган 
егерме дүрт өлкәннәр сәҗдә кылдылар һәм маңгайлары 
белән җиргә кагылдылар 17 бу сүзләр белән: «Без сезгә, 
Чиксез кодрәтле Ходай Тәгалә, кем булганы өчен, рәхмәт 
әйтәбез. бөек көчеңне кабул итү һәм идарә итүеңне башлау. 18 

Халыклар шау-шу күтәрделәр, хәзер сезнең үч алуыгыз, 
үлгәннәрнең хөкем ителү вакыты, хезмәтчеләрегезнең 
пәйгамбәрләре, изгеләр һәм сезнең исемегездән курыккан 
кешеләр өчен кечкенә һәм олы кешеләр бүләкләнергә тиеш. . 
Earthирне юк итүчеләрне юк итү вакыты җитте. ' (Ачылыш 11: 
15-18, NJB) 

19: 6 Iәм мин океан тавышы яки зур күк күкрәү кебек зур халык 
тавышы кебек тоелганны ишеттем, "Аллелия!" Чиксез Кодрәт 
Иясе Раббыбызның идарә итүе башланды; . . . 19 Шунда мин 
җанварның, җирнең барлык патшалары һәм аларның 
гаскәрләре белән, җайдакка һәм аның гаскәренә каршы 
җыелганнарын күрдем. 20 Ләкин җанвар, әүвәлге могҗизалар 
кылган ялган пәйгамбәр белән бергә әсирлеккә алына, һәм 
алар җанвар билгесе белән марканы кабул иткәннәрне һәм 
аның сынына табынучыларны алдаган. Бу икесе күкерт янган 
ялкынлы күлгә тере килеш ыргытылды . 21 Калганнарның 
барысы да аның авызыннан чыккан Чабышчының кылычы 
белән үтерелделәр, һәм барлык кошлар да үз тәннәре белән 
ябыштылар. . . 20: 4 Шунда мин тәхетләрне күрдем, алар 
утырдылар, һәм аларга хөкем итү көче бирелде. Мин Гайсәгә 
шаһитлек биргәннәре һәм Алла сүзен вәгазьләгәннәре өчен 
башларын кискәннәрнең, җанварга яки аның сынына 
табынудан баш тарткан һәм маңгайларында яки кулларында 
билгесен кабул итмәгән кешеләрнең җаннарын күрдем. алар 
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терелтелделәр һәм Мәсих белән мең ел патшалык иттеләр. 
(Ачылыш 19: 6 , 19 -21; 20: 4, NJB) 

Игътибар итегез, Гайсә аңа каршы берләшкән дөнья гаскәрләрен юк 
итәргә тиеш. Аннары Ул һәм изгеләр патшалык итәрләр. Шул вакытта 
иманның дөрес бердәмлеге булачак. Кызганычка каршы, күпләр 
яхшы күренгән, ләкин Рәсүл Паул кисәткәнчә булмаган ялган 
хезмәтчеләрне тыңларлар (2 Көринтлеләргә 11: 14-15). Әгәр дә 
күбрәк кеше Изге Язмаларны һәм Алла Патшалыгы турындагы Яхшы 
хәбәрне аңласа, Гайсәгә каршы сугышыр иде.  
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7. Мӗншӗн Турӑ Патшалӑхӗ? 

Кешеләр безне бик акыллы дип уйларга яратсалар да, безнең аңлау 
чикләре бар, ләкин Аллаһының "аңлавы чиксез" (Мәдхия 147: 5). 

Шуңа күрә бу планетаны төзәтер өчен Алла катнашуы кирәк. 

Күпләр Аллага ышанса да , кешеләрнең күпчелеге ул үзе кушканча 
яшәргә теләми . Түбәндәгеләргә игътибар итегез: 

8 Ул, сиңа яхшылыкны күрсәтте. Ходай сездән нәрсә таләп итә 
Тик гадел эш итү, шәфкатьне ярату һәм Аллагыз белән 
басынкылык белән йөрү? (Михей 6: 8) 

басынкылык белән йөрү кешелек теләгән әйбер түгел. Адәм белән 
Хаува заманыннан (Яратылыш 3: 1-6), кешеләр аның әмерләренә 
карамастан, үзләренә һәм өстенлекләренә таянырга булганнар 
(Чыгыш 20: 3-17). 

Гыйбрәтле сүзләр китабы өйрәтә: 

5 Бөтен йөрәгең белән Ходайга таян, үз аңыңа таянма. 6 Синең 
бар юлларыңда Аны таны, һәм Ул синең юлларыңны туры 
юлга күндерер. 7 ownз күзләрең белән акыллы булма; 
Ходайдан курык һәм яманлыктан кит. (Гыйбрәтле сүзләр 3: 5-
7) 

Шулай да, күпчелек кеше чын күңелдән Аллага ышанмаячак һәм 
Аның адымнарын көтүен көтми. Күпләр Алла теләгәнне 
эшләячәкләрен әйтәләр, ләкин эшләмиләр. Кешелек Шайтан 
тарафыннан алданган (Ачылыш 12: 9) һәм дөнья нәфесләре һәм 
«тормыш горурлыгы» өчен төште (1 Яхъя 2:16). 

Шуңа күрә күпләр үзләренең дини традицияләрен һәм дөньяви 
хөкүмәтләрен уйлап чыгардылар, чөнки алар үзләрен иң яхшы 
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беләләр дип уйлыйлар. Ләкин алар тәүбә итмиләр (Иремия 10:23 ка) 
һәм чынлап та тәүбә итмәячәкләр. 

Шуңа күрә кешелеккә Алла Патшалыгы кирәк (Маттай 24: 21-22 ка). 

Бититудларга игътибар итик 

иң яхшы белгән серияләренең берсе - Зәйтүн тавындагы вәгазендә 
биргән бититудлар. 

Аның әйткәннәренә игътибар итегез: 

3 «Рухтагы ярлылар бәхетле, чөнки Күкләр Патшалыгы 
аларныкы. 4 Хәсрәт кичерүчеләр бәхетле, чөнки алар 
юатырлар. 5 ekашлар бәхетле, чөнки алар җирне мирас итеп 
алырлар. 6 Тәкъвалыкка сусаганнар бәхетле, чөнки алар 
туйырлар. 7 Шәфкатьлеләр бәхетле, чөнки алар шәфкать 
алырлар. 8 Йөрәк сафлары бәхетле, чөнки алар Аллаһыны 
күрерләр. 9 Тынычлык урнаштыручылар бәхетле, чөнки алар 
Алла угыллары дип аталырлар. 10 Тәкъвалык өчен 
эзәрлекләнгәннәр бәхетле, чөнки Күкләр Патшалыгы 
аларныкы. (Маттай 5: 3-10) 

Бу Алла Патшалыгында (Марк 4: 30-31 ка), еш кына Маттай күк 
күкләре дип атала (Маттай 13:31 ка), бу мөбарәк вәгъдәләр үтәләчәк. 
Алла Патшалыгында юашлар җирне мирас итеп алыр өчен, сафлар 
Аллаһыны күрү өчен вәгъдә үтәләчәк. Алла Патшалыгында фатихалар 
турындагы яхшы хәбәрне түземсезлек белән көтегез! 

Алла юллары дөрес 

Хакыйкать - Алла мәхәббәт (1 Яхъя 4: 8 , 16 ) һәм Алла эгоист түгел. 
Алла кануннары Аллага һәм якыннарыбызга мәхәббәтне күрсәтә 
(Марк 12: 29-31; Ягъкуб 2: 8-11). Дөнья юллары эгоистик һәм үлем 
белән тәмамлана (Римлыларга 8: 6). 
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Игътибар итегез, Изге Язмаларда чын мәсихчеләрнең әмерләрен 
үтәве күрсәтелә: 

1 Кем Гайсәнең Мәсих икәненә ышанса, ул Алладан туа, һәм 
аны тудырганны яратучы һәркем дә Аңардан яратуны ярата. 2 

Моның белән без Алла балаларын яратуыбызны һәм аның 
әмерләрен үтәвебезне беләбез. 3 Ч Godнки бу Алла Godы 
мәхәббәте, Аның әмерләрен үтәү. Аның әмерләре 

авыр түгел. (1 Яхъя 5: 1-3) 

Алланың барлык әмерләре - тәкъвалык (Мәдхия 118: 172). Аның 
юллары саф (1 Титуска 1:15). Кызганычка каршы, күпләр төрле 
"канунсызлык" формаларын кабул иттеләр һәм Гайсәнең канунны яки 
пәйгамбәрләрне юкка чыгару өчен түгел, ә аларны үтәү өчен 
килгәнен аңламыйлар (Маттай 5:17), аларның чын мәгънәләрен 
аңлатып һәм аларны күпләрдән арттырып. уйлау (мәсәлән, Маттай 5: 
21-28). Гайсә өйрәткәнчә, " кем аларны эшләсә һәм өйрәтсә, ул 
Күкләр Патшалыгында бөек дип аталыр" (Маттай 5:19) ("Алла 
Патшалыгы" һәм "Күкләр Патшалыгы" терминнары алышынырга 
мөмкин). 

Изге Язмаларда эшсез иман үлгән дип әйтелә (Ягъкуб 2:17). Күпләр 
Гайсәгә иярүләрен әйтәләр, ләкин аның тәгълиматларына чынлап та 
ышанмыйлар (Маттай 7: 21-23) һәм алардан үрнәк алмаслар (1 
Көринтлеләргә 11: 1 ка). "Гөнаһ - канун бозу" (1 Яхъя 3: 4) һәм барысы 
да гөнаһ эшләделәр (Римлыларга 3:23). Ләкин, Изге Язмаларда 
шәфкать хөкем өстендә җиңәчәк дип әйтелә (Ягъкуб 2:13), чөнки 
Аллаһының барысы өчен дә планы бар (Лүк 3: 6 ка). 

Кеше юллары, Алла юлларыннан кала, эшләмәячәк. Меңьеллык 
патшалыкта Гайсә «тимер таяк» белән идарә итәчәк (Ачылыш 19:15), 
һәм кешеләр Алла юлында яшәгәндә яхшылык өстенлек итәчәк. 
Бөтен дөнья проблемалары бар, чөнки бу дөнья җәмгыятьләре 
Аллага һәм Аның канунына буйсынудан баш тарта . Тарих күрсәтә, 
кешелек җәмгыять проблемаларын чишә алмый: 
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6 Чын күңелдән уйлану - үлем, ә рухи караш - тормыш һәм 
тынычлык. 7 Чөнки кешелек акылы Аллага дошманлык; чөнки 
ул Алла канунына буйсынмый, һәм чыннан да була алмый. 8 

Шулай итеп, тәндә булганнар Аллага ярый алмыйлар. 
(Римлыларга 8: 6-8) 

Христианнар рухи яктан игътибар итергә тиеш, һәм бу чорда моны 
эшләргә Алла Рухы бирелә (Римлыларга 8: 9), безнең шәхси 
кимчелекләребезгә карамастан: 

26 Чөнки кардәшләр, сезнең чакыруыгызны күрәсез, тән 
буенча акыллы күп түгел, күп көчле дә, затлы да түгел. 27 

Ләкин Алла зирәкләрне оятка калдырыр өчен, дөньяның 
акылсыз әйберләрен сайлады, һәм Алла көчле нәрсәләрне 
оятка калдыру өчен дөньяның көчсез якларын сайлады. 28 һәм 
дөньяның төп әйберләре, Алла нәфрәтләнгән нәрсәләр, 
булмаган нәрсәләрне юкка чыгару өчен, 29 бернәрсә дә Аның 
каршында дан китермәсен. 30 Ләкин Аның турында сез Мәсих 
Гайсәдә, ул безнең өчен Алладан зирәклек, гаделлек, 
изгеләндерү һәм йолып алу - 31 язылганча, "Мактаучы, 
Раббыга дан китерсен". (1 Көринтлеләргә 1: 26-31) 

Христианнар Алла планында данланырга тиеш! Без хәзер иман белән 
йөрибез (2 Көринтлеләргә 5: 7), өстә карыйбыз (Көлессәйлеләргә 3: 2) 
(Еврейләргә 11: 6). Без Алла әмерләрен үтәгән өчен фатихаланырбыз 
(Ачылыш 22:14). 

Мӗншӗн Турӑ Патшалӑхӗ Инҗиле? 

Протестантлар Гайсәне коткаручы итеп кабул иткәч, Алла 
Патшалыгын эзләгәннәрен сизәләр. Католиклар суга чумдырылган 
кешеләр, хәтта сабыйлар кебек, үз чиркәүләренә патшалык булып 
керделәр дип саныйлар. Католиклар һәм Көнчыгыш православие 
диннәре һ.б. аша алар Алла Патшалыгын эзлиләр дип уйлыйлар. 
Христианнар суга чумдырылырга тиеш булганда, грек-рим-
протестантлар дөньяга кешелек проблемаларын чишү өчен 
карыйлар. Алар җирдә фокуска омтылалар (Римлыларга 8: 6-8 ка). 
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Башта Алла Патшалыгын эзләү (Маттай 6:33) - христианнар өчен 
гомерлек максат. Максат, дөньяга чишелеш эзләү түгел, ә Алла һәм 
аның юллары. Алла Патшалыгы турындагы яхшы хәбәр безнең 
тормышны үзгәртә. 

Изге Язмаларда христианнар Гайсә белән идарә итәчәк дип әйтелә, 
ләкин сез моны чын мәсихчеләр шәһәрләр белән идарә итәчәк 
дигәнне аңлыйсызмы? Гайсә өйрәткән: 

12 «Билгеле бер затлы кеше үзенә патшалык алу һәм кире 
кайту өчен ерак илгә китте. 13 Шуңа күрә ул ун хезмәтчесен 
чакырды, аларга ун мина бирде һәм аларга: «Мин килгәнче 
эшләгез», - диде. 14 Ләкин аның гражданнары аны нәфрәт 
иттеләр һәм аның артыннан делегация җибәрделәр: "Бу кеше 
безнең өстебездә идарә итмәячәк". 

15 «Шулай итеп, ул кайткач, кабул итте 

патшалык , аннары ул бу хезмәтчеләргә, аңа акча биргән, аңа 
чакырылырга кушты, һәм ул һәрбер кешенең сәүдә аша күпме 
алганын белсен иде. 16 Соңыннан беренчесе килде: "Остаз, 
синең минаң ун мина эшләде". 17 Ул аңа: «Яхшы, яхшы 
хезмәтче! чөнки син бик аз тугры идең, ун шәһәр өстендә 
хакимлек ит. ' 18 Икенчесе килде: - Остаз, синең мина биш 
мина эшләде. 19 Шул ук вакытта ул аңа: «Син дә биш 
шәһәрдән өстен», - диде. (Лүк 19: 12-19) 

Сездә булган кечкенә нәрсәләргә тугры булыгыз. Христианнар чын 
шәһәрләрдә, чын патшалыкта идарә итү мөмкинлеген алачаклар. 
Гайсә шулай ук әйтте: "Минем әҗерем минем белән , һәркемгә 
эшенә карап бирү" (Ачылыш 22:12). Аңа чын күңелдән җавап 
бирүчеләр өчен Алланың планы (Әюб 14:15) һәм урыны бар (Яхъя 14: 
2) (Яхъя 6:44; Ачылыш 17:14). Алла Патшалыгы реаль һәм сез аның 
өлеше була аласыз! 
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Science " журналында "Халык көче" дигән мәкалә бар иде, ул ясалма 
интеллект һәм крауссорсинг кешелек алдында торган "явыз 
проблемаларны" чишә алуын күрсәтә. Шулай да, мәкалә явызлыкның 
нәрсә икәнен аңлый алмады, аны ничек чишәргә. 

Хезмәттәшлек, Аллаһының чын юлларыннан барудан кала, XXI гасырда 
уңышсыз булырга тиеш, Бөек Туфаннан соң, кешелек Бабил 
манарасын төзүдә хезмәттәшлек иткәндә (Яратылыш 11: 1-9). 

Дөньядагы проблемалар, Якын Көнчыгыш кебек урыннарда (көтелгән 
вакытлы казанышларга карамастан, мәсәлән, Данил 9: 27а; 1 
Тессалуникәлеләргә 5: 3) кешеләр чишмәячәк - безгә Алла 
Патшалыгы тынычлыгы кирәк (Римлыларга 14: 17). 

Халыкара терроризм проблемалары, көтелгән казанышларга 
карамастан, Берләшкән Милләтләр Оешмасында алданган кешеләр 
белән чишелмәячәк (Ачылыш 12: 9 ка) - безгә Алла Патшалыгының 
шатлыгы һәм юанычы кирәк. 

Әйләнә-тирә мохит проблемалары халыкара хезмәттәшлек белән 
чишелмәячәк, чөнки дөнья халыклары җирне юк итәргә булышачак 
(Ачылыш 11:18), ләкин алар Алла Патшалыгы белән чишеләчәк. 

Sexualенси әхлаксызлык, аборт һәм кеше тәненең өлешләрен сату 
проблемалары АКШ белән хәл ителмәячәк (Ачылыш 18:13 ка), ләкин 
Алла Патшалыгы. 

АКШ, Бөекбритания һәм башка бик күп илләрнең зур бурычы 
халыкара брокерлык аша чишелмәячәк, ләкин ахыр чиктә (Хабаккук 
2: 6-8 өчен юк ителгәннән соң) Алла Патшалыгы. 

Наданлык һәм белемсезлек Берләшкән Милләтләр Оешмасы белән 
чишелмәячәк - безгә Алла Патшалыгы кирәк. Дини низаг чыннан да 
экуменик-конфессияара хәрәкәт белән чишелмәячәк, Библиянең чын 
Гайсәсеннән кала котылуга риза. Гөнаһ - бу дөньяда ПРОБЛЕМА һәм 
моның өчен безгә Гайсәнең корбаны һәм Алла Патшалыгында кайтуы 
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кирәк. Хәзерге медицина фәненең кеше сәламәтлеге өчен бөтен 
җаваплары юк - безгә Алла Патшалыгы кирәк. 

Ачлык проблемалары генетик үзгәртелгән организмнар белән 
чишелмәячәк, алар уңышны уңышсызлык аркасында дөньяның 
кайбер өлешләрен ачлык куркынычы астына куялар - безгә Алла 
Патшалыгы кирәк. 

Африканың, Азиянең һәм башка җирләрнең зур ярлылыгы, соңгы 
вакыттан «Бабил» (Ачылыш 18: 1-19 ка) файда китереп, ярлылык 
проблемасын чишә алмас - безгә Алла Патшалыгы кирәк. Гайсәдән 
кала, кешелек бу "хәзерге явыз чорда" утопия китерә ала дигән 
фикер ялган Инҗил (Гәләтиялеләргә 1: 3-10). 

Алла Патшалыгының меңьеллык этабы - җирдә урнаштырылачак 
туры мәгънәдәге патшалык. Ул Алланың яратучан кануннарына һәм 
лидер буларак яратучан Аллага нигезләнәчәк. Изгеләр Мәсих белән 
мең ел идарә итәчәкләр (Ачылыш 5:10; 20: 4-6). Бу патшалык чыннан 
да Алла чиркәвенә керәчәк, ләкин бер Изге Язмада да Алла 
Патшалыгының Чиркәү икәнлеге әйтелә (католик яки башка). Рим 
чиркәве меңьеллык тәгълиматка каршы, һәм ахырына якынлашканда 
ул Библиянең Инҗил хәбәренә тагын да көчлерәк каршы торачак. Бу, 
мөгаен, Маттай 24:14 не үтәргә булышучы массакүләм мәгълүмат 
чараларында яктыртылыр. 

Соңгы этабында Алла Патшалыгы “Яңа Иерусалим, 

күктән төшү ”(Ачылыш 21: 2) һәм аның артуы бетмәс. Моннан соң 
гаделсезлек, кайгы һәм үлем булмаячак. 

Алла Патшалыгы турындагы Яхшы хәбәрне вәгазьләү һәм аңлау - 
Библиянең мөһим темасы. Иске Васыять язучылары бу турыда 
өйрәттеләр. Бу турыда Гайсә, Паул һәм Яхъя өйрәттеләр. Яңа 
Васыятьтән читтә яшәгән иң борынгы «христиан» вәгазе бу турыда 
өйрәтте. Икенче гасыр башында христиан лидерлары, Поликарп һәм 
Мелито кебек , бу турыда өйрәттеләр. Без дәвам итүче Алла 
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чиркәвендә аны бүген өйрәтәбез. Исегездә тотыгыз, Алла Патшалыгы 
- Изге Язмаларда Гайсә сөйләгән беренче тема (Марк 1:13. Ул шулай 
ук терелтелгәннән соң вәгазьләгән (Рәсүлләр 1: 3) - һәм бу 
христианнар башта эзләргә тиеш булган әйбер (Маттай) 6:33). 

Инҗил Гайсәнең тормышы һәм үлеме турында гына түгел. Гайсә һәм 
аның шәкертләре өйрәткән Яхшы хәбәрнең басымы Аллаһының 
киләсе Патшалыгы иде. Патшалык Инҗиле Мәсих аша котылуны үз 
эченә ала, ләкин шулай ук кеше хөкүмәтләренең бетүен өйрәтә 
(Ачылыш 11:15). 

Исегездә тотыгыз, Гайсә бөтен халыкларга шаһит буларак дөньяга 
патшалык турындагы яхшы хәбәр таратылганчы ахыр килмәячәк дип 
өйрәтте (Маттай 24:14). Бу вәгазь хәзер бара. 

Яхшы хәбәр - Алла Патшалыгы - кешелек алдында торган 
проблемаларны чишү . Шулай да, күбесе аны хупларга, ишетергә дә, 
аның дөреслегенә ышанырга да теләми. Алла Патшалыгы мәңгелек 
(Маттай 6:13), ә "бу дөнья юкка чыга" (1 Көринтлеләргә 7:31). 

Алла Патшалыгының чын Яхшы хәбәрен игълан итү - без дәвам итүче 
Алла чиркәвендә җитди нәрсә. Без Библия өйрәткән бар нәрсәне 
өйрәтергә омтылабыз (Маттай 28: 19-20), шул исәптән Алла 
Патшалыгы (Маттай 24:14). Без бу патшалыкны көткәндә, без Алла 
юлларын өйрәнергә һәм аларга иярергә һәм хакыйкатькә ышанырга 
теләгән башкаларны юатырга тиеш. 

Сез киләсе Алла Патшалыгы турындагы Яхшы хәбәрне игълан итүне 
хупларга тиеш түгелме? Сез Алла Патшалыгы турындагы Яхшы 
хәбәргә ышанырсызмы? 

 

 

 



 

81 
 

Бурдин Пичетпе графика 
 
АПШ компанийӗн офисӗ адреспа вырнаҫнӑ: 1036 У. Гранд-авеню, Гровер-

Бич, Калифорни, 93433, АПШ. вебсайт www.ccog.org. 
 

Бурдин Пичетпе графика (CCOG) Веб-сайтсем 
 

CCOG.ASIA Ку сайта Азие палӑртнӑ. 
CCOG.IN Ҫак сайта инди еткерлӗхӗпе пурӑнакансем ҫине палӑртнӑ.  
CCOG.EU Ку сайта Европӑна ориентациленӗ.  
CCOG.NZ Ҫак сайта Ҫӗнӗ Зеландине тата британи йӑхӗнчен тухнӑ ытти 
ҫӗршывсене палӑртнӑ. 
CCOG.ORG Ку тӗп веб-сайт Бурдин Пичетпе графика. Вӑл пур 
континентсенче те ҫынсене пӑхкалать. Унта статьясем, ссылкӑсем, 
видео пур. 
CCOGCANADA.CA Ку сайта Канадӑра пурӑнакансем ҫине палӑртнӑ. 
CCOGAfrica.ORG Ку сайта Канадӑра пурӑнакансем ҫине палӑртнӑ. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Вӑл испанилле сайт 
Бурдин Пичетпе графика. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ку филиппин веб-сайчӗ Бурдин 
Пичетпе графика. Унта акӑлчанла тата тагальла информаци пур. 
 

Ҫӗнӗ тата Истори сайчӗсем 
 

COGWRITER.COM Ҫак веб-сайт хыпарсем, доктринсем, истори 
статйисем, видео тата пророкла ҫӗнетӳсем пӗлтермелли тӗп 
инструмент пулса тӑрать. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ку вӑл асра юлакан веб-чиркӳ 
историйӗпе статьясемлӗ тата информациллӗ сайт. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Вӑл веб-онлайн-радио сайчӗ, вӑл ҫӗнӗ 
хыпарсемпе библи темисене ҫутатать. 
 

Ютуб тата Ийӗ валакӗ видеоканалсем проповедьсемпе 
проповедьсем валли 
 

BibleNewsProphecy канал. CСOG проповедӗсен видеозаписийӗ. 
CCOGAfrica канал. CCOG африка чӗлхипе ҫырнӑ хыпарсем. 
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CCOG Animations христиан тӗнӗн аспекчӗсене вӗрентмелли канал.  
CCOGSermones канал ҫинче испани чӗлхипе пӗлтерӳсем пур. 
ContinuingCOG канал. Видео-CСOG проповедь.  
 
Аяларах сӑнӳкерчӗк ҫинче юлнӑ кирпӗчсенчен хӑш-пӗрисене (плюсне каярах 
хушса хунӑ) Иерусалимра, хӑш-пӗр чухне Сенакль пек паллӑ, анчах Та 
Иерусалимӑн Хӗвеланӑҫ сӑрчӗ ҫинче Турӑ Чиркӗвӗ (хальхи вӑхӑтра Сион 
Тӑвӗ теҫҫӗ) кӑтартнӑ.: 
 

 
 
Христиансен чиркӗвӗнчи чӑн-чӑн ҫуртӗнчен чи пӗчӗкки ҫак вырӑн пулнӑ тесе 
шутлаҫҫӗ. Унта "Турӑ Патшалӑхӗн Евангелийӗ" ҫинчен вӗрентмелле пулнӑ. 
Ку Вӑл Вӗренекен Иерусалимри ҫурт пулнӑ. Турӑ Патшалӑхӗн Евангелийӗ. 
 

 
Ҫав сӑлтавпа эпир Те Турра пӗр чарӑнмасӑр тав тӑватпӑр, 

мӗншӗн тесен... эсир, тӑванӑмсем, чӗрери Туррӑн ӗненекен 

ушкӑнӗсем пулса тӑтӑр, Вӗсем Иудейӑра Христос Иисуспа 

пӗрлӗхлӗ. (1 Фессалоника 2:13-14) 

Сӑваплӑ ҫынсене пӗрре тата ӗмӗрлӗхех панӑ ӗненӳшӗн тӑрӑшса 

кӗрешӗр. (Иуда 3) 

Вӑл (Иисус) вӗсене каланӑ: "Манӑн Турӑ Патшалӑхне ытти 

хуласенче те ырӑ хыпар пӗлтермелле, мӗншӗн тесен мана ҫак 

тӗллевпе янӑ". (Лука 4:43) 

Анчах Та Турӑ Патшалӑхне шырӑр, вара пурте сирӗн пулӗ. Пӗчӗк 

кӗтӳ, ан хӑра: Аҫун сана патшалӑх парас килет. (Лука 12:31-32) 
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Патшалӑхӑн Ҫак Евангелине пӗтӗм тӗнчипе пӗлтерсе тухӗҫ, вара 
пӗтӗ. (Матфей 24:14) 


