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Gott säin Sou Geleiwten an Jong 

Geopfert  
Eisen Här ass´! 

Vollbruecht Aarbecht ass deen eenzege wierkleche wsfee zum Onen dleche friewen tass 

duerch d´Gnode vu ott dass du gerett gi duerch de Glawe? 

 
“Akzeptéiers als däi Retter dann ass hei een dyeeispill … giess net dest Gebied ze soe 

well all anert Gebiet dech net rette kann ëmmen d´Vertrauen u kann dech rette virun 

denge Sënnen.” (Ishayo 11:6, 9) 

 
Ngu 

Bob Thiel, Ph.D. 
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Kungani isintu singakwazi ukuxazulula izinkinga zaso? 

Bilirsinizmi ki, Müqəddəs Kitabda İsanın təbliğ etdiyi ilk və son şeylər 

narahatlıq doğurur Gott säin Sou Geleiwten an Jong Geopfert ? 

Siz Xudoning Shohligi havoriylarning va ularga ergashgan birinchi 

kishilarning diqqat-e'tibori ekanini bilasizmi? 

Ingabe uMbuso kaNkulunkulu ungumuntu kaJesu? Ingabe umbuso 

kaNkulunkulu uJesu uphila impilo Yakhe kithi manje? Ingabe uMbuso 

kaNkulunkulu uhlobo oluthile lombuso wangempela wesikhathi esizayo? 

Uzokukholelwa yini okufundiswa iBhayibheli? 

krallıq nədir? Yalnız Allahın Padşahlığı nədir? Müqəddəs Kitab nə öyrədir? İlk 

xristian kilsəsi nə öyrədirdi? 

Siz Xudoning Shohligi dunyoga guvoh sifatida voizlik qilinmaguncha oxirat 

kela olmasligini tushunasizmi? 

Isithombe esikwisembozo sangaphambili sikhombisa iwundlu lilele phansi ngengcuka 

njengoba lakhiwa yiBurdine Çap və qrafika. Isithombe esisekhava yangemuva siyingxenye 

yesakhiwo sokuqala seSonto likaNkulunkulu eJerusalema esithathwe ngo-2013 nguDkt Bob 

Thiel. 
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UNHUELE 

 

1. Ugeholl duerch ee vun eisen reds tikelen? 

2. Sécher verdéngt verginn ze kréien? 

3. Barmhäerzegkeet an Gnode engëm eppes net 

méi virzehalen? 

4. Mir alleguer Verzeiung vu Gott brauchen hunn 

gesënnt? 

5. Sënn op der welt deen nëmmen dat richtegt 

mëscht an nimools sënnt 

6. Behaapten mir wieren ouni Sënnen dann 

verschléissen mir eis an d´Wourecht... 

7. Geriicht an weist op eng Rebe lliou 

 

Onbedéngt Verzeiung 
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1. Ugeholl duerch ee vun eisen reds 
tikelen? 

Dünya birçok sorunla karşı karşıya. 

Birçok insan aç. Birçok insan eziliyor. Birçok insan yoksullukla karşı 

karşıya. Birçok ülke ciddi borç içinde. Doğmamış olanlar da dahil 

olmak üzere çocuklar istismarla karşı karşıyadır. İlaca dirençli 

hastalıklar birçok doktoru ilgilendirmektedir. Büyük sanayi 

şehirlerinin havası sağlıklı olamayacak kadar kirli. Çeşitli politikacılar 

savaşı tehdit ediyor. Terör saldırıları devam ediyor. 

Dünya liderleri insanlığın karşı karşıya olduğu sorunları çözebilir mi? 

Birçoğu öyle düşünüyor. 

Yeni Evrensel Gündem 

25 Eylül 2015'te Vatikan'ın Papa Francis'in açılış konuşmasının 

ardından, Birleşmiş Milletler'in (BM) 193 ülkesi, bazen Yeni Evrensel 

Gündem olarak adlandırılan “17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi”ni 

uygulamak için oy kullandı . İşte BM'nin 17 hedefi: 

Hedef 1. Yoksulluğun tüm biçimleriyle her yerde sona 

erdirmek 

Hedef 2. Açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğini ve daha iyi 

beslenmeyi sağlamak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek 

Hedef 3. Sağlıklı yaşamlar sağlamak ve her yaştan herkes için 

esenliği teşvik etmek 

Hedef 4. Kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim sağlamak ve herkes 

için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek 
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Hedef 5. Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kız 

çocuklarını güçlendirmek 

Hedef 6. Herkes için su ve sanitasyonun mevcudiyetini ve 

sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Hedef 7. Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve 

modern enerjiye erişimin sağlanması 

Hedef 8. Herkes için sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir 

ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve insana 

yakışır işi teşvik etmek 

 Hedef 9. Dayanıklı altyapı oluşturmak, kapsayıcı ve 

sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etmek ve yeniliği teşvik 

etmek 

Hedef 10. Ülkeler içinde ve ülkeler arasındaki eşitsizliği 

azaltmak 

Hedef 11. Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, 

dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak 

Hedef 12. Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını 

sağlamak 

Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acil 

önlem almak 

Hedef 14. Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri 

ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir şekilde 

kullanmak 

Hedef 15. Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını 

korumak, restore etmek ve teşvik etmek, ormanları 

sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, çölleşmeyle mücadele 
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etmek ve arazi bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek 

ve biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak 

Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı 

toplumları teşvik etmek, herkes için adalete erişim sağlamak 

ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar 

oluşturmak 

Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için uygulama araçlarını 

güçlendirmek ve küresel ortaklığı canlandırmak 

Bu gündemin 2030 yılına kadar tam olarak uygulanması bekleniyor 

ve aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi olarak 

da adlandırılıyor . Düzenleme, eğitim ve uluslararası ve dinler arası 

işbirliği yoluyla insanlığın karşı karşıya olduğu rahatsızlıkları çözmeyi 

amaçlar. Hedeflerinin çoğu iyi olsa da, yöntem ve amaçlarından 

bazıları kötüdür (çapraz başvuru Tekvin 3:5). Bu gündem, Papa 

Francis'in Laudato Si ansiklopedisi ile de uyumludur. 

Yeni Evrensel Gündem” “Yeni Katolik Gündem” olarak 

adlandırılabilir. Papa Francis evlat edinme çağrısında bulundu 

Evrensel Gündem'in "önemli bir umut işareti" . 

BM anlaşmasının devamı olarak, Aralık 2015'te Paris'te bir toplantı 

yapıldı (resmi başlıklı 21. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

Taraflar Konferansı ) . Papa Francis ayrıca uluslararası anlaşmaya 

övgüde bulundu ve uluslara “ilerideki yolu dikkatli bir şekilde ve 

sürekli büyüyen bir dayanışma duygusuyla takip etmelerini” tavsiye 

etti. 

 

Neredeyse dünyadaki tüm ulus, belirli çevresel hedefleri ve finansal 

taahhütleri olan Paris anlaşmalarını kabul etti. (Sonra ABD Başkanı 

Barack Obama, 2016'da ABD'yi buna bağlı kılmak için bir belge 

imzaladı, ancak 2017'de ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 

üzerinde anlaşılan Paris anlaşmalarını kabul etmeyeceğini belirtti. 

Bu, uluslararası öfkeye neden oldu ve ABD'yi izole etmeye yardımcı 
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oldu. Avrupa'dan ve dünyanın birçok yerinden.) Papa Francis daha 

sonra iklimle ilgili değişikliklerini yapmazsa insanlığın “batacağını” 

söyledi. 

 

Hiç kimse kirli hava solumak, aç kalmak, yoksullaşmak, tehlikede 

olmak vs. istemezken, Birleşmiş Milletler'in 2030 gündemindeki 

hedefler ve/veya Paris anlaşmaları insanlığın karşılaştığı sorunları 

çözebilecek mi? 

 

Birleşmiş Milletler'in Geçmişi 

Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bu tür bir başka 

çatışmayı önlemek ve dünyada barışı teşvik etmek için 24 Ekim 

1945'te kuruldu ve kuruldu. BM'nin kuruluşunda 51 üye devleti 

vardı; şimdi 193 var. 

Birleşmiş Milletler kurulduğundan bu yana dünya çapında yüzlerce, 

hatta binlerce çatışma yaşandı, ancak henüz üçüncü Dünya Savaşı 

olarak tanımlanabilecek bir şey olmadı. 

Bazıları, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası işbirliğinin, Papa Francis 

ve diğer birçok dini liderin teşvik etmeye çalıştığı dinler arası ve 

ekümenik gündem türüyle birleştiğinde , barış ve refah getireceğine 

inanıyor. 

Ancak, Birleşmiş Milletler'in bunu yapma sicili iyi olmamıştır. 

Birleşmiş Milletler kurulduğundan beri sayısız silahlı çatışmaya ek 

olarak, milyonlarca insan aç, mülteci ve/veya umutsuzca yoksul. 

Binyıl Kalkınma Hedeflerini uygulamaya koyuldu . Sekiz “kalkınma 

hedefi” vardı, ancak bu, BM'nin kendisine göre bile başarılı olmadı. 

Böylece 2015 yılında “17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi” kabul 

edildi. Bazıları iyimser. Bazıları bunun ütopik bir fantezi olduğunu 

düşünüyor. 
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Ütopyaya gelince, 6 Mayıs 2016'da Papa Francis, kilisesinin bu kıtaya 

ulaşmasına yardımcı olabileceği insancıl bir Avrupa ütopyası hayal 

ettiğini söyledi. Ancak Papa'nın rüyası bir kabusa dönüşecektir (bkz. 

Vahiy 18). 

Biraz İşbirliği ve Başarı Olabilir, Ama… 

Merriam Webster's Dictionary , ütopyanın “hükümetin, yasaların ve 

sosyal koşulların mükemmel olduğu hayali bir yer” olduğunu belirtir. 

İncil, insanlığın sorunlarını kendi başına çözemeyeceğini öğretir: 

23 Ya Rab, insanın yolunun kendinde olmadığını biliyorum; 

Kendi adımlarını yönlendirmek yürüyen insanın elinde 

değildir. (Yeremya 10:23, aksi belirtilmedikçe NKJV) 

Mukaddes Kitap uluslararası işbirliğinin başarısız olacağını öğretir: 

16 Yıkım ve sefalet kendi yollarındadır; 17 Ve bilmedikleri barış 

yolunu. 18 Gözlerinin önünde Allah korkusu yoktur. (Romalılar 

3:16-18) 

Yine de, birçok insan ütopik bir toplum görüşüne doğru çalışıyor ve 

hatta bazen dini dahil etmeye çalışıyor. Ancak neredeyse hiçbiri tek 

gerçek Tanrı'nın yollarını takip etmeye istekli değil. Birleşmiş 

Milletler'in veya Vatikan'ın hiçbir hedefinde ilerleme olmayacağı 

anlamına gelmiyor. Bazıları (ve hedeflerin çoğu iyi) ve bazı aksilikler 

olacak. 

Aslında ve muhtemelen büyük bir çatışmadan sonra, bir tür 

uluslararası barış anlaşması kabul edilecek ve onaylanacaktır (Daniel 

9:27). Olduğu zaman, birçok insan, insanlığın daha barışçıl ve ütopik 

bir toplum meydana getireceğine yanlış bir şekilde inanma 

eğiliminde olacaktır. 

Birçoğu, bu tür uluslararası 'ütopik ilerleme' (çapraz başvuru 

Hezekiel 13:10) ve çeşitli işaretler ve harikalar (2 Selanikliler 2:9-12) 



 

9 
 

tarafından etkilenecek. Ancak Mukaddes Kitap, liderlerin iddia ettiği 

gibi (1 Selanikliler 5:3; İşaya 59:8) böyle bir barışın sürmeyeceğini 

söyler (Daniel 9:27; 11:31-44). 

 

İsa'nın dışında (çapraz başvuru Yuhanna 15:5; Matta 24:21-22), 

insanlığın bu 'şimdiki kötü çağda' ütopya getirebileceği fikri yanlış 

bir müjdedir (Galatyalılar 1:3-10). 

Eğer insanlık tek başına gerçekten ütopyayı meydana getirmekten 

tamamen acizse, herhangi bir ütopya türü mümkün müdür? 

Evet. 

Tanrı'nın Krallığı bu gezegeni ve daha sonra tüm sonsuzluğu 

fevkalade daha iyi hale getirecek. 
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2. Sécher verdéngt verginn ze kréien? 

Mukaddes Kitap, Tanrı'nın Krallığı olarak adlandırılan ütopik bir 

toplumun insan hükümetlerinin yerini alacağını öğretir (Daniel 2:44; 

Vahiy 11:15; 19:1-21). 

İsa kamu hizmetine başladığında , Tanrı'nın Krallığının müjdesini 

vaaz ederek başladı . İşte Mark'ın bildirdiği şey: 

14 Yahya hapse atıldıktan sonra İsa, Tanrı'nın krallığının 

müjdesini vaaz ederek Celile'ye geldi ve şöyle dedi: “Zaman 
doldu ve Tanrı'nın krallığı yakındır. Tövbe edin ve müjdeye 

inanın” (Markos 1:14-15). 

Müjde terimi , euangelion olarak çevrilen Yunanca kelimeden gelir 

ve “iyi mesaj” veya “iyi haber” anlamına gelir. Yeni Ahit'te, Tanrı'nın 

krallığı ile ilgili İngilizce “krallık” kelimesi, NKJV'de yaklaşık 149 ve 

Douay Rheims İncil'de 151 kez geçmektedir . Basileia olarak tercüme 

edilen ve kraliyetin kuralını veya krallığını ifade eden Yunanca 

kelimeden gelir. 

Tanrı'nın krallığının yanı sıra insan krallıklarının da bir kralları vardır 

(Vahiy 17:14), bir coğrafi alanı kapsarlar (Vahiy 11:15), kuralları vardır 

(Yeşaya 2:3-4; 30:9) ve konular (Luka 13:29). 

İşte Matta'nın kaydettiği İsa'nın ilk halka açık öğretisi: 

23 Ve İsa, havralarında öğreterek, krallığın müjdesini vaaz 

ederek bütün Celile'yi dolaştı (Matta 4:23). 

Matta ayrıca şunları kaydeder: 

35 Sonra İsa bütün şehirleri ve köyleri dolaşarak havralarında 

öğreterek krallığın müjdesini vaaz etti (Matta 9:35). 
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Yeni Ahit, İsa'nın sonsuza dek hüküm süreceğini gösterir: 

33 Ve O, Yakup'un evi üzerinde sonsuza dek saltanat sürecek 

ve O'nun krallığının sonu olmayacak (Luka 1:33). 

Luka, İsa'nın gönderilme amacının Tanrı'nın Krallığını vaaz 

etmek olduğunu kaydeder. İsa'nın ne öğrettiğine dikkat edin: 

43 Onlara, "Tanrı'nın krallığını diğer şehirlere de 

duyurmalıyım, çünkü bu amaçla gönderildim" dedi (Luka 

4:43). 

Hiç vaaz verdiğini duydun mu? İsa'nın gönderilme amacının 

Tanrı'nın Krallığını vaaz etmek olduğunu hiç fark ettiniz mi? 

Luka ayrıca İsa'nın gidip Tanrı'nın Krallığını vaaz ettiğini kaydeder : 

10 Ve elçiler döndüklerinde, yaptıkları her şeyi O'na anlattılar. 

Sonra onları aldı ve Bethsayda adlı şehre ait ıssız bir yere 

gizlice yanaştı. 11 Ama kalabalık bunu öğrenince O'nun 

ardınca gittiler; ve onları aldı ve onlara Tanrı'nın krallığı 

hakkında konuştu (Luka 9:10-11). 

İsa, Tanrı'nın Krallığının Kendisini takip edecek olanlar için en büyük 

öncelik olması gerektiğini öğretti: 

33 Ama önce Tanrı'nın krallığını ve O'nun doğruluğunu arayın 

(Matta 6:33). 

31 Ama Tanrı'nın krallığını arayın ve tüm bunlar size 

eklenecektir. 32 Korkmayın, küçük sürü, çünkü size krallığı 

vermek Babanız için bir zevktir (Luka 12:31-32). 
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Hristiyanlar ÖNCE Tanrı'nın Krallığını Arayacaklar. Bunu, Mesih'in 

yaşamalarını istediği gibi yaşayarak ve O'nun dönüşünü ve krallığını 

dört gözle bekleyerek bunu en büyük öncelikleri haline getirerek 

yaparlar. Yine de, Mesih'i kabul edenlerin çoğu, yalnızca önce 

Tanrı'nın Krallığını aramakla kalmaz, onun ne olduğunu bile 

bilmezler. Ayrıca birçokları, Tanrı'nın Hıristiyanlardan beklediği şeyin 

dünyevi siyasete karışmak olduğuna yanlış bir şekilde inanıyor. 

Tanrı'nın krallığını anlamamakla, 

yaşa ya da insanlığın neden bu kadar kusurlu olduğunu anla. 

Krallığın küçük bir sürüye verileceğine de dikkat edin (çapraz 

başvuru Romalılar 11:5). Gerçek küçük sürünün bir parçası olmaya 

istekli olmak alçakgönüllülük gerektirir. 

Tanrı'nın Krallığı henüz Dünya'da kurulmadı 

İsa, takipçilerinin krallığın gelmesi için dua etmelerini öğretti, bu 

nedenle onlar zaten ona sahip değiller: 

9 Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın . 10 Krallığın gelsin. 

Senin isteğin yerine getirilecek (Matta 6:9-10). 

İsa, öğrencilerini Tanrı'nın Krallığını vaaz etmeleri için gönderdi: 

1 Sonra on iki öğrencisini bir araya topladı ve onlara tüm 

cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmeleri için güç ve yetki 

verdi. 2 Onları Tanrı'nın krallığını vaaz etmeye gönderdi (Luka 

9:1-2). 

İsa, krallığın yalnızca Kendi varlığının krallık olmadığını öğretti, çünkü 

krallık Dünya'da o zaman kurulmamıştı, bu nedenle O'nun adına 

iblisleri kovmadığı şeyi yaptı: 
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28 Ama Tanrı'nın Ruhu'yla cinleri kovduysam, Tanrı'nın krallığı 

kesinlikle üzerinize geldi (Matta 12:28). 

Gerçek krallık gelecektedir - Mark'ın gösterdiği gibi şimdi de burada 

değil: 

47 Ve eğer gözün seni günaha sokarsa, onu çıkar. Tanrı'nın 

krallığına iki göze sahip olmaktansa, tek gözle girmek sizin 

için daha iyidir… (Markos 9:47). 

23 İsa etrafına baktı ve öğrencilerine, "Zenginleri olanın 

Tanrı'nın krallığına girmesi ne kadar zor!" dedi. 24 Ve 

öğrenciler O'nun sözlerine şaşırdılar. Ama İsa yine yanıtladı 

ve onlara dedi: Çocuklar, zenginliğe güvenenlerin Tanrı'nın 

krallığına girmesi ne kadar zor! 25 Devenin iğne deliğinden 

geçmesi, zenginin Tanrı'nın Egemenliği'ne girmesinden daha 

kolaydır” (Markos 10:23-25). 

25 Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliğinde 

tazesini içeceğim o güne dek asmanın ürününden artık 

içmeyeceğim” (Markos 14:25). 

43 Önde gelen bir konsey üyesi olan Arimathea'lı Yusuf, 

kendisi de Tanrı'nın krallığını bekleyen, gelip cesaret alan ... 

(Markos 15:43). 

İsa, krallığın artık bu mevcut dünyanın bir parçası olmadığını öğretti: 

36 İsa, "Benim krallığım bu dünyadan değildir. Krallığım bu 

dünyadan olsaydı, kullarım Yahudilere teslim olmamam için 

savaşırlardı; ama şimdi benim krallığım buradan değil” 

(Yuhanna 18:36). 

İsa, krallığın Kralı olarak döndükten sonra geleceğini öğretti: 
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31 “İnsanoğlu görkemi içinde ve tüm kutsal melekler O'nunla 

birlikte geldiğinde, görkeminin tahtına oturacaktır. 32 Bütün 

milletler O'nun önünde toplanacak ve bir çobanın 

koyunlarını keçilerden ayırması gibi, onları birbirinden 

ayıracak. 33 Koyunları sağ eline, keçileri soluna koyacak. 34 O 

zaman Kral, sağındakilere, 'Gelin, Babamın kutsadıkları, sizin 

için hazırlanan krallığı dünyanın temelinden miras alın' 

diyecek (Matta 25:31-34). 

Tanrı'nın Krallığı burada olmadığı için, kurulana kadar gerçek bir 

ütopya görmeyeceğiz. Çoğu, Tanrı'nın krallığını anlamadığı için, 

O'nun sevgi dolu hükümetinin nasıl çalıştığını anlayamaz. 

Tanrı'nın Krallığı “Milletlerin doluluğu gelmeden” gelmeyecek 

(Romalılar 11:25) ve bu henüz gerçekleşmedi. 

İsa krallığın nasıl olduğunu söyledi? 

İsa, Tanrı'nın Krallığının neye benzediğine dair bazı açıklamalar yaptı: 

26 Ve dedi: "Tanrı'nın krallığı, sanki bir adam toprağa tohum 

saçar, 27 ve gece uyur ve gündüz kalkar ve tohum filizlenip 

büyür, kendisi bilmiyor. 28 Çünkü toprak kendiliğinden ürün 

verir: önce bıçak, sonra baş, ondan sonra başaktaki bütün 

tahıl. 29 Ama tahıl olgunlaşınca hemen orağı koyar, çünkü 

hasat gelmiştir” (Markos 4:26-29). 

18 Sonra şöyle dedi: “Tanrı'nın krallığı nasıldır? Ve neyle 

karşılaştırayım? 19 Bir adamın alıp bahçesine koyduğu hardal 

tanesine benzer; ve büyüdü ve büyük bir ağaç oldu ve 

havanın kuşları dallarında yuva yaptı.” 20 Ve yine dedi: 

Tanrı'nın krallığını neye benzeteyim? 21 Bir kadının alıp üç 

ölçek yemekte mayalanana kadar sakladığı mayaya benzer” 

(Luka 13:18-21). 
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Bu meseller, başlangıçta Tanrı'nın Krallığının oldukça küçük 

olduğunu ama büyüyeceğini gösteriyor. 

Luke ayrıca şunları kaydetti: 

29 Doğudan ve batıdan, kuzeyden ve güneyden gelecekler ve 

Tanrı'nın krallığında oturacaklar (Luka 13:29). 

Böylece, Tanrı'nın Krallığı dünyanın her yerinden insanlara sahip 

olacak. İsrailli soy veya belirli etnik gruplara sahip olanlarla SINIRLI 

OLMAYACAKTIR. Her yerden insanlar bu krallıkta oturacaklar. 

Luka 17 ve Krallık 

Luka 17:20-21 bazılarını şaşırtıyor. Ancak buna geçmeden önce, 

insanların gerçekten Tanrı'nın Krallığında yemek yiyeceğine dikkat 

edin: 

15 "Tanrı'nın Egemenliği'nde ekmek yiyecek olana ne mutlu!" 

(Luka 14:15). 

İnsanlar (gelecekte) Tanrı'nın Krallığında yiyecek olduklarından, Luka 

17:21'in aksini öne süren yanlış tercümelerine/yanlış anlamalarına 

rağmen, bu sadece şimdi kalplerinde bir kenara atılmış bir şey 

değildir. 

Luka 17:20-21'in Moffatt çevirisi bazılarının anlamalarına yardımcı 

olabilir: 

20 Ferisiler, Tanrı'nın Egemenliği'nin ne zaman geleceğini 

sorduğunda, onlara şu yanıtı verdi: “Tanrı'nın Egemenliği, 

onu görmeyi umduğunuz gibi gelmiyor; 21 Hiç kimse, 'İşte 

burada' ya da 'İşte burada' demeyecek, çünkü Tanrı'nın 
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Egemenliği artık aranızdadır.” (Luka 17:20-21, Moffatt; ayrıca 

bkz. NASB ve ESV çevirileri) 

İsa'nın din değiştirmemiş, dünyevi ve ikiyüzlü Ferisilerle 

konuştuğuna dikkat edin. İsa onlara "cevap verdi" - İsa'ya soruyu 

soran Ferisilerdi. O'nu tanımayı reddettiler. 

KİLİSE'de miydiler? Numara! 

İsa ayrıca yakında kurulacak bir kiliseden bahsetmiyordu. Akıldaki 

veya kalpteki duygulardan da bahsetmiyordu. 

İsa , saltanatından bahsediyordu! Ferisiler O'na bir kilise hakkında 

soru sormuyorlardı. Yakında başlayacak herhangi bir Yeni Ahit 

kilisesi hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Güzel bir duygu türü 

hakkında soru sormuyorlardı. 

Tanrı'nın Krallığının KİLİSE olduğunu ve Tanrı'nın Krallığının 

Ferisilerin "içinde" olduğunu düşünürseniz, KİLİSE Ferisilerin içinde 

miydi? Belli ki değil! 

Böyle bir sonuç oldukça gülünç değil mi? Bazı Protestan çeviriler 

Luka 17:21'in bir bölümünü “Tanrı'nın Krallığı “içinizdedir” 

(NKJV/KJV) olarak çevirirken, Katolik Yeni Kudüs İncil'i bile bunu 

“Tanrı'nın krallığı aranızdadır” şeklinde doğru bir şekilde çevirir. 

İsa, Ferisilerin ortasındaydı. Şimdi, Ferisiler Tanrı'nın Krallığını dört 

gözle beklediklerini düşündüler. Ama yanlış anladılar. İsa, 

düşündükleri gibi (ya da bazılarının şimdi inandığı gibi bir kilise ) 

yalnızca Yahudiler için yerel veya sınırlı bir Krallık olmayacağını 

açıkladı . Tanrı'nın Krallığı, insanların işaret edebileceği veya 

görebileceği ve “İşte bu, burası” diyebileceği birçok insani ve 

görünür krallıktan yalnızca biri olmayacaktı; ya da “oradaki Krallık 

bu.” 
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Pilatus'a açıkça söylediği gibi, İsa'nın Kendisi, bu Krallığın KRAL'ı 

olmak için doğmuştur (Yuhanna 18:36-37). Mukaddes Kitabın “kral” 

ve “krallık” terimlerini birbirinin yerine kullandığını anlayın (örn. 

Daniel 7:17-18,23 ) . Tanrı'nın gelecekteki Krallığının KRAL'ı o sırada 

ve orada Ferisilerin yanında duruyordu. Ama O'nu kralları olarak 

kabul etmeyeceklerdi (Yuhanna 19:21). O döndüğünde, dünya O'nu 

reddedecek (Vahiy 19:19). 

İsa, Luka 17'deki aşağıdaki ayetlerde, Tanrı'nın Krallığının TÜM 

DÜNYAYI yöneteceği ikinci gelişini anlatmak için devam etti (bu 

bölümde tutarlılık için Moffatt ile devam ediyoruz): 

22 Öğrencilerine şöyle dedi: "İnsanoğlu'nun bir gününü bile 

beklemeyeceğiniz günler gelecek. 23 Adamlar, 'Bak, işte 

burada!' diyecekler. 'Bak, işte orada!' ama dışarı çıkmayın ve 

onların peşinden koşmayın, 24 çünkü göğün bir tarafından 

diğerine çakan şimşek gibi , İnsanoğlu da kendi gününde 

olacaktır. 25 Ama önce büyük acılara dayanmalı ve şimdiki 

nesil tarafından reddedilmelidir. (Luka 17:22-25, Moffatt) 

İsa , tıpkı Matta 24:27-31'de olduğu gibi, şimşek çakmasından söz 

ederek, tüm dünyaya HÜKMET ETMEK için ikinci gelişini anlattı. İsa, 

halkının O döndüğünde O'nu göremeyeceğini söylemiyor. 

İnsanlar O'nu kralları olarak tanımayacaklar (Vahiy 11:15) ve O'na 

karşı savaşacaklar (Vahiy 19:19)! Birçoğu İsa'nın Deccal'i temsil 

ettiğini düşünecek. İsa, Tanrı'nın Krallığının bu Ferisilerin içinde 

olduğunu söylemiyordu; onlara başka bir yerde, ikiyüzlülükleri 

nedeniyle Krallıkta olmayacaklarını söyledi (Matta 23:13-14). İsa, 

Kilisenin Krallık olacağını da söylemedi. 

Tanrı'nın Krallığı, insanların bir gün girebilecekleri bir şeydir - tıpkı 

adillerin dirilişinde olduğu gibi! Ancak, İbrahim ve diğer atalar bile 

henüz orada değiller (çapraz başvuru İbraniler 11:13-40). 
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Öğrenciler, o zaman Tanrı'nın Krallığının kişisel olarak kendi içlerinde 

olmadığını ve Luka 17:21'den sonra gelen aşağıdaki gibi görünmesi 

gerektiğini biliyorlardı: 

11 Şimdi bunları işittikleri zaman, O, Yeruşalim'in yakınında 

olduğu ve Tanrı'nın krallığının hemen ortaya çıkacağını 

düşündükleri için, başka bir benzetme söyledi (Luka 19:11). 

Krallık açıkça gelecekteydi 

Krallığın yakın olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bu soruyu ele 

almanın bir parçası olarak, İsa peygamberlik olaylarını sıraladı (Luka 

21:8-28) ve sonra şunu öğretti: 

29 İncir ağacına ve bütün ağaçlara bakın. 30 Onlar 

tomurcuklanmaya başladıklarında, yazın artık yakın 

olduğunu görüyor ve biliyorsunuz. 31 Siz de bu olayların 

gerçekleştiğini gördüğünüzde, Tanrı'nın krallığının yakın 

olduğunu bilin (Luka 21:29-31). 

İsa, Krallığın ne zaman geleceğini bilmek için halkının peygamberlik 

olaylarını takip etmesini istedi. İsa başka bir yerde halkına 

peygamberlik olaylarını izlemelerini ve bunlara dikkat etmelerini 

söyledi (Luka 21:36; Markos 13:33-37). İsa'nın sözlerine rağmen, 

birçokları kehanet bağlantılı dünya olaylarını izliyor. 

Luka 22 ve 23'te İsa, Tanrı'nın Krallığının gelecekte yerine getirilecek 

bir şey olduğunu bir kez daha gösterdi: 

15 “Acı çekmeden önce bu Fısıh'ı sizinle birlikte yemeyi büyük 

bir arzuyla arzuladım; 16 Size derim ki, Tanrı'nın 

Egemenliği'nde yerine gelinceye kadar ondan bir daha 

yemem." 17 Sonra kâseyi aldı, şükretti ve dedi: Bunu alın ve 

aranızda paylaşın; 18 Size derim ki, Tanrı'nın Egemenliği 
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gelene kadar asmanın ürününden içmeyeceğim” (Luka 22:15-

18). 

39 Ama onunla birlikte çarmıha gerilmiş olan o zalimlerden 

biri ona küfrediyordu ve “Eğer Mesih isen, kendini kurtar ve 

bizi de kurtar” dedi. 40 Ve arkadaşı onu azarladı ve ona dedi: 

Tanrı'dan bile korkmuyor musun? Çünkü sen de onunla 

birlikte mahkûmsun. 41 Ve haklıyız, çünkü lâyıkız; çünkü 

yaptığımızın karşılığını aldık, fakat bununla kötü bir şey 

yapılmadı.” 42 Ve İsa'ya , "Rabbim, krallığına girdiğinde beni 

hatırla" dedi. 43 Ama Yeshua ona, "Amin, sana söylüyorum, 

bugün benimle birlikte cennette olacaksın" dedi. (Luka 

23:39-43, Basit İngilizce Aramice) 

gösterdiği gibi, İsa öldürülür öldürülmez gelmedi : 

43 Önde gelen bir konsey üyesi olan Arimathea'lı Yusuf, 

kendisi de Tanrı'nın krallığını bekleyen, gelip cesaret alan ... 

(Markos 15:43). 

51 Kendisi de Tanrı'nın Egemenliği'ni bekleyen Yahudilerin 

kenti Aramatya'dandı (Luka 23:51). 

Yuhanna'nın kaydettiği gibi, Hıristiyanların Tanrı'nın Krallığına 

girmek için yeniden doğacakları dirilişten (1 Korintliler 15:50-55) 

sonradır : 

3 İsa cevap verip ona dedi: Doğrusu, size derim ki, bir kimse 

yeniden doğmadıkça, Tanrı'nın krallığını göremez. 4 Nikodim 

O'na, “Bir adam yaşlıyken nasıl doğabilir? Annesinin rahmine 

ikinci kez girip doğabilir mi?” 5 İsa yanıtladı: "Size doğrusunu 

söyleyeyim, kişi sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın 

krallığına giremez (Yuhanna 3:3-5). 
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Sadece Tanrı'nın halkı, nihai bin yıllık Tanrı Krallığı'nı görecek. 

Şimdi lütfen daha fazla anlayın ki, İsa diriltildikten sonra tekrar 

Tanrı'nın Krallığı hakkında öğretti: 

3 Ayrıca, çektiği acılardan sonra, kırk gün boyunca onlar 

tarafından görülerek ve Tanrı'nın Egemenliği ile ilgili 

şeylerden söz ederek birçok yanılmaz delille Kendisini diri 

olarak sundu (Elçilerin İşleri 1:3). 

İsa'nın verdiği ilk ve son vaazlar Tanrı'nın Krallığı hakkındaydı! 

İsa, bu Krallık hakkında öğretmek için haberci olarak geldi. 

İsa ayrıca Havari Yuhanna'ya yeryüzünde olacak olan bin yıllık Tanrı 

Krallığı hakkında yazmasını sağladı. John'a ne yazdığına dikkat edin: 

4 İsa'ya tanıklıkları ve Tanrı'nın sözü uğruna başları kesilen, 

canavara ya da suretine tapmayan ve onun izini alınlarına ya 

da ellerine almayanların canlarını gördüm. Ve bin yıl boyunca 

Mesih'le yaşayıp hüküm sürdüler (Vahiy 20:4). 

İlk Hıristiyanlar, Tanrı'nın bin yıllık Krallığının yeryüzünde olacağını 

ve İncil'in öğrettiği gibi dünya hükümetlerinin yerini alacağını 

öğrettiler (çapraz başvuru Vahiy 5:10, 11:15). 

önemliyse , neden çoğu kişi onun hakkında pek bir şey duymadı? 

Kısmen, çünkü İsa buna bir gizem dedi: 

11 Ve onlara dedi: "Size Allah'ın melekûtunun sırrını bilmek 

verildi; ama dışarıdakilere her şey benzetmelerle gelir 

(Markos 4:11). 
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Bugün bile Tanrı'nın gerçek Krallığı çoğu kişi için Tanrı'nın planı gibi 

bir gizemdir (ayrıca www.ccog.org adresindeki ücretsiz kitabımıza 

bakın : TANRI'NIN PLANININ GİZEMİ Tanrı Neden Herhangi Bir Şeyi 

Yarattı? Tanrı sizi neden yarattı? ? ). 

Ayrıca, İsa'nın (çağın) sonunun (yakında) krallığın müjdesi bir TANIK 

olarak tüm dünyada vaaz edildikten SONRA geleceğini söylediğini 

düşünün: 

14 Ve krallığın bu müjdesi tüm uluslara bir tanık olarak tüm 

dünyada duyurulacak ve son o zaman gelecek (Matta 24:14). 

Tanrı'nın Krallığının müjdesini ilan etmek önemlidir ve bu son 

zamanlarda gerçekleştirilmelidir. Siyasi liderlerin 

öğretebileceklerine rağmen, insanlığın hastalıklarına gerçek bir 

umut sunduğu için “iyi bir mesajdır”. 

İsa'nın sözlerini göz önünde bulundurursanız, gerçek Hıristiyan 

kilisesinin krallığın bu müjdesini şimdi ilan etmesi gerektiği 

açıktır. Bu, Kilise için en önemli önceliği olmalıdır. Ve bunu 

düzgün bir şekilde yapabilmek için birden fazla dil kullanılmalıdır. 

Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'nin yapmaya çalıştığı şey budur . İşte bu 

yüzden bu kitapçık çok sayıda dile çevrilmiştir. 

İsa'nın öğrettiği çoğu kişi O'nun yolunu kabul etmeyecekti: 

13 “Dar kapıdan girin; Çünkü yıkıma götüren kapı geniştir ve 

yol geniştir ve oradan girenler çoktur. 14 Çünkü hayata giden 

kapı dardır ve yol zordur ve onu bulan çok az kişi vardır. 

(Matta 7:13-14) 

Tanrı'nın Krallığının müjdesi yaşama götürür! 

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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Hıristiyan olduğunu iddia edenlerin çoğunun, Mesih'in vurgusunun 

Tanrı'nın Krallığının müjdesini vaaz etmek olduğu fikrinden habersiz 

görünse de, laik ilahiyatçılar ve tarihçiler, İncil'in aslında öğrettiği 

şeyin bu olduğunu sık sık anlamışlardır. 

Yine de İsa, öğrencilerinin Tanrı'nın Krallığının müjdesini 

öğretmelerini bekliyordu (Luka 9: 2,60 ). Gelecekteki krallık Tanrı'nın 

yasalarına dayanacağından, barış ve refah getirecektir ve bu çağda 

bu yasalara uymak gerçek barışa yol açacaktır (Mezmur 119:165; 

Efesliler 2:15). 

Ve krallığın bu iyi haberi Eski Ahit yazılarında biliniyordu. 
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3. Barmhäerzegkeet an Gnode engëm 

eppes net méi virzehalen? 

İsa'nın kaydedilen ilk ve son vaazı, Tanrı'nın Krallığının müjdesini ilan 

etmeyi içeriyordu (Markos 1:14-15; Elçilerin İşleri 1:3). 

Tanrı'nın krallığı, şimdi Eski Ahit olarak adlandırdığımız kutsal 

yazılarında bahsedildiği gibi, İsa'nın zamanındaki Yahudilerin bilmesi 

gereken bir şeydir. 

Daniel Krallığı Öğretti 

Peygamber Daniel şunları yazdı: 

40 Ve dördüncü krallık demir kadar güçlü olacak, çünkü demir 

her şeyi parçalayıp paramparça ediyor; ve kırılan demir gibi, 

o krallık da parçalanacak ve diğerlerini ezecek. 41 Oysa, 

kısmen çömlekçi kilinden ve kısmen demirden ayakları ve 

parmakları gördünüz, krallık bölünecek; yine de demirin 

gücü onda olacak, tıpkı demiri seramik kil ile karıştırdığını 

gördüğün gibi. 42 Ve ayak parmakları kısmen demirden ve 

kısmen kilden olduğu gibi, krallık da kısmen güçlü ve kısmen 

kırılgan olacaktır. 43 Demirin seramik kil ile karıştırıldığını 

gördüğün gibi, onlar insan tohumuna karışacaklar; ama 

demirin balçıkla karışmaması gibi birbirlerine yapışmazlar. 44 

Ve bu kralların günlerinde göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak 

bir krallık kuracak; ve krallık başka insanlara bırakılmayacak; 

parçalanacak ve tüm bu krallıkları yok edecek ve sonsuza dek 

ayakta kalacaktır (Daniel 2:40-44). 

18 Ama Yüceler Yücesi'nin azizleri krallığı alacaklar ve sonsuza 

dek, hatta sonsuza dek krallığa sahip olacaklar.' (Daniel 7:18). 
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21 “İzliyordum; ve aynı boynuz mukaddeslere karşı savaşıyor 

ve onlara karşı galip geliyordu, 22 Zamanların Kadimi gelinceye ve En 

Yüce Olan'ın azizleri lehine bir hüküm verilinceye ve 

mukaddeslerin krallığa sahip olma zamanı gelinceye kadar . 

(Daniel 7:21-22) 

Daniel'den, Tanrı'nın Krallığının bu dünyanın krallıklarını yok edeceği 

ve sonsuza dek süreceği zamanın geleceğini öğreniyoruz. Bu 

krallığın alınmasında azizlerin de payları olacağını öğreniyoruz. 

Daniel'in kehanetlerinin çoğu 21. yüzyıldaki zamanımız içindir . 

Yeni Ahit'ten bazı pasajlara dikkat edin: 

12 "Gördüğün on boynuz, henüz krallık almamış olan on 

kraldır, ama canavarla birlikte krallar olarak bir saatliğine 

yetki alıyorlar. 13 Bunlar aynı fikirdedir ve güçlerini ve 

yetkilerini canavara verecekler. 14 Bunlar Kuzu ile savaşacaklar 

ve Kuzu onları yenecek, çünkü O rablerin Rabbi ve kralların 

Kralıdır; ve O'nunla birlikte olanlar çağrılır, seçilir ve sadıktır.” 

(Vahiy 17:12-14) 

Böylece hem Eski hem de Yeni Ahit'te, son zamanların on parçalı bir 

dünya krallığının olacağı ve Tanrı'nın onu yok edip krallığını kuracağı 

kavramını görüyoruz. 

İşaya Krallığı Anlattı 

Tanrı, İşaya'ya, milenyum olarak bilinen bin yıllık saltanat olan 

Tanrı'nın Krallığının ilk kısmı hakkında yazmasını ilham etti: 

1 Jesse'nin kökünden bir Çubuk çıkacak, Köklerinden bir Dal 

çıkacak. 2 Rab'bin Ruhu, Bilgelik ve anlayış Ruhu, Öğüt ve 



 

27 
 

kuvvet Ruhu, Bilgi ve Rab korkusunun Ruhu O'nun üzerinde 

olacaktır. 

3 Zevki Rab korkusundadır, Ve gözüyle yargılamayacak, 

Kulaklarıyla işiterek karar vermeyecek; 4 Ama adaletle 

yoksulları yargılayacak, Ve adaletle karar verecek. 

yeryüzünün uysallığı için ; Ağzının değneğiyle yere vuracak 

ve dudaklarının soluğuyla kötüleri öldürecek. 5 Doğruluk 

belinin kuşağı, Ve sadakat belinin kuşağı olacak. 

6 "Kurt da kuzuyla birlikte oturacak, Pars oğlakla yatacak, 

Buzağı ve genç aslan ve besili besili birlikte yatacak; Ve küçük 

bir çocuk onlara önderlik edecek. 7 İnek ve ayı otlayacak; 

Gençleri birlikte yatacaklar; Ve aslan öküz gibi saman 

yiyecek. 8 Emziren çocuk kobra deliğinin yanında oynayacak, 

Ve sütten kesilmiş çocuk elini engerek çukuruna koyacak. 9 

Kutsal dağımın tamamında zarar vermeyecekler ve yok 

etmeyecekler , Çünkü sular denizi nasıl kaplıyorsa, dünya da 

Rab bilgisiyle dolu olacak. 

10 "Ve o gün Yesse'nin bir Kökü olacak, halka sancak gibi 

duracak; Çünkü uluslar O'nu arayacak ve O'nun istirahat yeri 

şanlı olacak." (İşaya 11:1-10) 

Bunu Tanrı'nın Krallığının ilk bölümü veya ilk aşaması olarak 

adlandırmamın nedeni, bunun fiziksel olacağı bir zaman olmasıdır 

(kutsal şehir, Yeni Kudüs'ün gökten indiği zamandan önce, Vahiy 21) 

ve bin yıl sürecek. Isaiah, devam ederken bu aşamanın fiziksel 

yönünü doğruladı: 

11 O gün vaki olacak ki Rab, Halkının artakalanlarını Asur ve 

Mısır'dan, Pathros ve Kûş'tan, Elam ve Şinar'dan, Hamat ve 

deniz adaları. 
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12 Uluslar için bir sancak dikecek, Ve İsrail'in sürgünlerini 

toplayacak, Ve Dağıtılmış Yahudalıları dünyanın dört bir 

yanından toplayacak. 13 Efrayim'in kıskançlığı da ortadan 

kalkacak ve Yahuda'nın düşmanları kesilecek; Efrayim 

Yahuda'yı kıskanmayacak ve Yahuda Efrayim'i rahatsız 

etmeyecek. 14 Ama Filistliler'in omzunda batıya doğru 

uçacaklar; Birlikte Doğu halkını yağmalayacaklar; Ellerini 

Edom ve Moab üzerine koyacaklar; Ve Ammon halkı onlara 

itaat edecek. 15 RAB Mısır Denizi'nin dilini tamamen yok 

edecek; Güçlü rüzgarıyla Irmak üzerinde yumruğunu 

sallayacak, Ve onu yedi dereye vuracak, Ve insanları kuru 

nallardan karşıya geçirecek. 16 Mısır diyarından çıktığı gün 

İsrail'e olduğu gibi, Asur'dan arta kalan O'nun halkının 

artakalanları için bir yol olacak. (İşaya 11:11-16) 

Isaiah ayrıca şunları yazmak için ilham aldı: 

2 Şimdi, son günlerde öyle olacak ki , Rab'bin evinin dağı 

dağların zirvesine kurulacak, Ve tepelerin üzerine yükselecek 

; Ve bütün milletler ona akacak. 3 Birçok kişi gelip, "Gelin, 

Rab'bin dağına, Yakup'un Tanrısı'nın evine gidelim; O bize 

Kendi yollarını öğretecek ve biz de O'nun yollarında 

yürüyeceğiz." Çünkü şeriat Siyondan , Ve RABBİN sözü 

Yeruşalimden çıkacak. 4 Uluslar arasında hüküm verecek, Ve 

birçok insanı azarlayacak; Kılıçlarını döverek saban demiri, 

Mızraklarını budama kancası yapacaklar; Millet millete kılıç 

kaldırmayacak, Artık savaşı öğrenmeyecekler. ... 11 İnsanın 

yüce bakışları alçaltılacak, İnsanların kibirleri boyun eğecek, 

Ve o gün yalnızca Rab yüceltilecek. (İşaya 2:2-4 ,11 ) 

Böylece dünya üzerinde ütopik bir barış zamanı olacaktır. 

Nihayetinde bu, İsa'nın hükmüyle sonsuza dek sürecek. Çeşitli kutsal 

yazılara dayanarak (Mezmur 90:4; 92:1; İşaya 2:11; Hoşea 6:2), 
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Yahudi Talmudu bunun 1.000 yıl sürdüğünü öğretir (Babil Talmudu: 

Tractate Sanhedrin Folio 97a). 

Ben de şunu yazmak için ilham aldığımı söyledim: 

6 Bize bir Çocuk doğdu, Bize bir Oğul verildi; Ve hükümet 

O'nun omzunda olacak. Ve O'nun adı Harika, Danışman, 

Güçlü Tanrı, Sonsuz Baba, Barış Prensi olarak adlandırılacak. 7 

O'nun hükümetinin ve barışının artmasının Sonu olmayacak, 

Davut'un tahtı ve krallığı üzerinde, Onu düzene sokmak ve 

onu yargı ve adaletle kurmak O zamandan beri, hatta 

sonsuza dek. Ev sahiplerinin Rabbinin gayreti bunu 

gerçekleştirecektir. (İşaya 9:6-7) 

İşaya'nın İsa'nın geleceğini ve bir hükümetle bir krallık kuracağını 

söylediğine dikkat edin. Mesih'i kabul eden birçok kişi, özellikle her 

yıl Aralık ayında bu pasajı alıntılarken, İsa'nın doğacağı gerçeğinden 

daha fazla kehanet olduğunu gözden kaçırma eğilimindedirler. 

Mukaddes Kitap, Tanrı'nın Krallığının, tebaalar üzerinde kanunları 

olan bir hükümeti olduğunu ve İsa'nın bunu aşacağını gösterir. 

Isaiah, Daniel ve diğerleri bunu önceden bildirdiler. 

Tanrı'nın yasaları sevgi yoludur (Matta 22:37-40; Yuhanna 15:10) ve 

Tanrı'nın Krallığı bu yasalara göre yönetilecektir. Bu nedenle, 

dünyada ne kadar çok kişi görse de, Tanrı'nın Krallığı sevgiye 

dayanacaktır. 

Mezmurlar ve Daha Fazlası 

Tanrı'nın yaklaşmakta olan Krallığı hakkında yazmaya ilham verdiği 

kişiler yalnızca Daniel ve İşaya değildi. 
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Büyük Sıkıntı sırasında dağılmış olan İsrail kabilelerinin (sadece 

Yahudiler değil) bin yıllık krallıkta bir araya geleceğini yazmak için 

ilham aldı: 

17 Bu nedenle , ' Rab Tanrı şöyle diyor: 'Sizi halklardan 

toplayacağım, dağılmış olduğunuz ülkelerden toplayacağım 

ve İsrail ülkesini size vereceğim' deyin. 18 Ve oraya gidecekler, 

ve onun bütün tiksindirici şeylerini ve bütün mekruhlarını 

oradan kaldıracaklar. 19 O zaman onlara bir yürek vereceğim, 

ve içlerine yeni bir ruh koyacağım ve etlerinden taşlı yüreği 

çıkaracağım ve onlara etten bir yürek vereceğim, 20 ta ki 

kurallarımda yürüsünler ve hükümlerimi tutsunlar ve yap 

onları; ve onlar Benim halkım olacaklar ve ben onların Tanrısı 

olacağım. 21 Ama yürekleri iğrenç ve iğrenç şeylerin arzusuna 

uyanların cezasını başlarına ödeyeceğim" diyor Rab Tanrı. 

(Hezekiel 11:17-21) 

İsrail oymaklarının soyundan gelenler artık dağılmıyacaklar, Tanrı'nın 

kurallarına uyarak iğrenç şeyler yemeyi bırakacaklar (Levililer 11; 

Tesniye 14). 

Mezmurlarda Tanrı'nın krallığının iyi haberiyle ilgili aşağıdakilere 

dikkat edin: 

27 Dünyanın bütün uçları anımsayıp Rab'be yönelecek, Ve 

ulusların bütün aileleri Senin önünde tapacaklar . 28 Çünkü 

krallık RAB'bindir, Ve ulusları O yönetir. (Mezmurlar 22:27-

28) 

6 Tahtın, ey Tanrı, ebediyen ebedidir; Doğruluğun asası, 

krallığının asasıdır . (Mezmurlar 45:6) 

1 Ah, Rab'be yeni bir şarkı söyle! Rab'be şarkı söyle, tüm 

dünya. 2 Rab'be şarkı söyleyin, adını kutsayın; O'nun 
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kurtuluşunun iyi haberini günden güne duyurun. 3 Uluslar 

arasında O'nun yüceliğini, Harikalarını tüm halklar arasında 

duyurun. (Mezmurlar 96:1-3; ayrıca bkz. 1. Tarihler 16:23-24) 

10 Ya Rab, bütün işlerin seni övecek ve kutsalların seni 

kutsayacak. 11 Senin krallığının yüceliğinden söz edecekler , 

Ve senin kudretinden söz edecekler. 12 O'nun kudretli işlerini 

ve O'nun krallığının izzetli görkemini âdem oğullarına 

bildirmek için. 13 Senin krallığın sonsuz bir krallıktır, Ve 

egemenliğin tüm nesiller boyunca devam eder. (Mezmur 

145:10-13) 

Eski Ahit'teki çeşitli yazarlar da krallığın yönleri hakkında yazdılar 

(örn. Hezekiel 20:33; Obadiah 21; Mika 4:7). 

Bu nedenle, İsa Tanrı'nın Krallığının müjdesini öğretmeye 

başladığında, O'nun doğrudan dinleyicileri temel kavram hakkında 

biraz bilgi sahibiydi. 
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4. Mir alleguer Verzeiung vu Gott 

brauchen hunn gesënnt? 

Birçokları müjde gibi davranarak İsa'nın kişiliği hakkında sadece iyi 

haber olsa da, gerçek şu ki İsa'nın takipçileri Tanrı'nın Krallığının 

müjdesini öğrettiler. İsa'nın getirdiği mesaj budur. 

Elçi Pavlus, Tanrı ve İsa'nın Krallığı hakkında şunları yazdı: 

8 Ve havraya girdi ve üç ay boyunca cesurca konuştu, 

Tanrı'nın krallığına ait şeyler hakkında akıl yürüterek ve ikna 

ederek (Elçilerin İşleri 19:8). 

25 Ve gerçekten, şimdi biliyorum ki, aralarında Tanrı'nın 

krallığını vaaz etmeye gittiğim hepiniz (Elçilerin İşleri 20:25). 

23 Böylece ona bir gün tayin ettikleri zaman, birçokları evine 

geldi; onlara açıkladı ve Tanrı'nın Egemenliği hakkında ciddi 

bir şekilde tanıklık ederek, sabahtan akşama kadar hem 

Musa'nın Yasasından hem de Peygamberlerden İsa hakkında 

onları ikna etti. … 31 Tanrı'nın krallığını vaaz etmek ve Rab 

İsa Mesih'i ilgilendiren şeyleri tam bir güvenle öğretmek 

, kimse onu yasaklamaz (Elçilerin İşleri 28:23,31 ). 

Pavlus'un Tanrı'nın Krallığı hakkında öğrettiklerinden ayrı olarak İsa 

hakkında da öğrettiği gibi, Tanrı'nın Krallığının sadece İsa ile ilgili 

olmadığına (onun büyük bir parçası olmasına rağmen) dikkat edin. 

Pavlus buna Tanrı'nın müjdesi de dedi, ancak bu hâlâ Tanrı'nın 

Krallığı'nın müjdesiydi: 
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9 ... size Tanrı'nın müjdesini vaaz ettik ... 12 sizi kendi krallığına 

ve yüceliğine çağıran Tanrı'ya yaraşır şekilde yürüyesiniz 

diye. (1 Selanikliler 2:9 ,12 ) 

Pavlus ayrıca onu Mesih'in müjdesi olarak da adlandırdı (Romalılar 

1:16). İsa'nın “iyi mesajı”, O'nun öğrettiği mesaj.  

Bunun sadece İsa Mesih'in kişiliği veya kişisel kurtuluş hakkında bir 

müjde olmadığını düşünün. Pavlus, Mesih'in müjdesinin İsa'ya itaat 

etmeyi, O'nun dönüşünü ve Tanrı'nın yargısını içerdiğini söyledi: 

6 … Tanrı, sizi sıkıntıya sokanların cezasını çekecek, 7 ve 

sıkıntılı olanlara, Rab İsa gökten güçlü melekleriyle 

göründüğünde, bizimle birlikte huzur verecek, 8 alevli ateşte 

Tanrı'yı tanımayanlardan öç alacak, ve Rabbimiz İsa Mesih'in 

sevindirici haberine uymayanların üzerine. 9 Bunlar, Rab'bin 

önünden ve O'nun gücünün görkeminden sonsuza dek yok 

edilmekle cezalandırılacaklar. 10 O Gün, kutsallarında 

yüceltilmek ve inananların tümü arasında hayran olmak için 

geldiğinde, çünkü bizim tanıklığımızdır. aranızda inanılıyordu 

(2 Selanikliler 1:6-10). 

Yeni Ahit, krallığın şimdi ona tamamen sahip olduğumuzdan değil, 

alacağımız bir şey olduğunu gösterir: 

28 Sarsılmaz bir krallık alıyoruz (İbraniler 12:28). 

Şimdi Tanrı'nın Krallığının bir parçası olmayı kavrayabilir ve 

sabırsızlıkla bekleyebiliriz, ancak henüz tam olarak girmedik. 

, dirilişten sonra olduğu gibi, kişinin Tanrı'nın Krallığına ölümlü bir 

insan olarak tam olarak girmediğini özellikle doğruladı : 
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50 Şimdi şunu söylüyorum, kardeşler, et ve kan Tanrı'nın 

krallığını miras alamaz; ne de yolsuzluk yolsuzluğu miras alır. 
51 İşte size bir gizem söyleyeyim: Hepimiz uyumayacağız, 

ama hepimiz değişeceğiz - 52 bir anda, göz açıp kapayıncaya 

kadar, son boru çaldığında. Çünkü boru çalacak ve ölüler 

bozulmadan dirilecek ve biz değişeceğiz (1 Korintliler 15:50-

52). 

1 Bu nedenle, Tanrı'nın ve dirileri ve ölüleri O'nun ortaya 

çıkışında ve O'nun egemenliğinde yargılayacak olan Rab İsa 

Mesih'in önünde size emrediyorum. 

(2 Timoteos 4:1). 

Pavlus sadece bunu değil, İsa'nın Krallığı Baba Tanrı'ya teslim 

edeceğini de öğretti: 

20 Ama şimdi Mesih ölümden dirildi ve uyuyanların turfandası 

oldu. 21 Çünkü ölüm insan tarafından geldiğine göre, ölülerin 

dirilişi de İnsan tarafından geldi. 22 Çünkü Adem'de olduğu 

gibi herkes ölür, hatta Mesih'te herkes dirilecektir. 23 Ama her 

biri kendi düzenine göre: İsa turfanda , sonra Mesih'in 

gelişinde olanlar. 24 O zaman , egemenliği Baba Tanrı'ya 

teslim ettiğinde, her yönetime, tüm yetki ve güce son 

verdiğinde son gelir. 25 Çünkü bütün düşmanları ayakları 

altına alıncaya kadar hüküm sürmeli. (1 Korintliler 15:20-25). 

Pavlus ayrıca adaletsizlerin (emirleri çiğneyenlerin) Tanrı'nın Krallığını 

miras almayacağını da öğretti: 

9 Adaletsizlerin Tanrı'nın krallığını miras almayacağını 

bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne zina edenler, ne 

putperestler, ne zina edenler, ne eşcinseller, ne sodomitler, 10 

ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de 
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gaspçılar Tanrı'nın krallığını miras almayacaklar (1 Korintliler 

6:9-10). 

19 Şimdi bedenin işleri bellidir, bunlar şunlardır: zina, zina, 

murdarlık, sefahat, 20 putperestlik, büyücülük, nefret, 

çekişmeler, kıskançlıklar, öfke patlamaları, bencil hırslar, 

ayrılıklar, sapkınlıklar, 21 kıskançlık, cinayetler, sarhoşluk, 

eğlenceler ve benzerleri; Bunu size önceden söylüyorum, 

tıpkı geçmişte size söylediğim gibi, bu tür şeyleri yapanlar 

Tanrı'nın krallığını miras almayacaklar (Galatyalılar 5:19-21). 

5 Bunun için , hiçbir zina edenin, murdar kişinin ve putperest 

olan açgözlü adamın Mesih'in ve Tanrı'nın krallığında mirasa 

sahip olmadığını bilirsiniz (Efesliler 5:5). 

Tanrı'nın standartları vardır ve krallığına girebilmek için günahtan 

tövbe edilmesini ister. Elçi Pavlus, bazılarının yanıtın İsa'nın 

sevindirici haberi olduğunu öğretmeyeceği konusunda uyardı, ancak 

bir diğeri: 

3 Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz İsa Mesih'ten size lütuf ve 

esenlik, 4 Kendisini günahlarımız için feda eden, Tanrımız ve 

Babamız'ın iradesine göre bizi bu kötü çağdan kurtarmak 

için, 5 onlara yücelik olsun. sonsuza dek. Amin. 6 Sizi Mesih'in 

lütfuyla çağırandan farklı bir müjdeye bu kadar çabuk yüz 

çevirmenize şaşıyorum, 7 bu başka bir müjde değildir; ama 

sizi rahatsız eden ve Mesih'in sevindirici haberini saptırmak 

isteyenler var. 8 Ama biz ya da gökten bir melek, size 

bildirdiğimizden başka bir müjdeyi size bildirsek bile, ona 

lanet olsun. 9 Daha önce söylediğimiz gibi, şimdi tekrar 

söylüyorum, eğer biri size aldığınızdan başka bir müjdeyi 

duyurursa, lanetlenmesine izin verin. (Galatyalılar 1:3-9) 
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3 Ama korkarım ki, yılan Havva'yı kurnazlığıyla nasıl aldattıysa, 

zihinleriniz de Mesih'teki basitlikten sapsın. 4 Çünkü gelen, 

bizim duyurmadığımız başka bir İsa'yı duyurursa, ya da 

almadığınız farklı bir ruhu ya da kabul etmediğiniz farklı bir 

müjdeyi alırsanız, buna katlanabilirsiniz! (2 Korintliler 11:3-4) 

“Öteki” ve “farklı”, aslında yanlış olan müjde neydi? 

Sahte müjdenin çeşitli bölümleri vardır. 

Genel olarak, sahte müjde, Tanrı'ya itaat etmek zorunda olmadığına 

inanmak ve Tanrı'yı tanıdığını iddia ederken O'nun yolunda doğru 

yaşamak için gerçekten çabalamak zorunda olmadığına inanmaktır 

(çapraz başvuru Matta 7:21-23). Bencil olma eğilimindedir. 

Yılan, yaklaşık 6000 yıl önce Havva'yı sahte bir müjdeye kapılması 

için ayarttı (Yaratılış 3) ve insanlar Tanrı'dan daha iyi bildiklerine ve 

iyiye ve kötüye kendileri karar vermeleri gerektiğine inandılar. Evet, 

İsa geldikten sonra, adı genellikle çeşitli sahte müjdelere iliştirildi - 

ve bu devam ediyor ve son Deccal'in zamanına kadar devam edecek. 

Şimdi, Havari Pavlus'un zamanında, sahte müjde esasen gerçek ve 

yanlışın Gnostik/Mistik bir karışımıydı. Gnostikler, temel olarak, 

kurtuluş da dahil olmak üzere ruhsal kavrayışı elde etmek için özel 

bilginin gerekli olduğuna inanıyorlardı. Gnostikler, bedenin 

yaptığının özel bir sonucu olmadığına inanma eğilimindeydiler ve 

yedinci gün Sebti gibi konularda Tanrı'ya itaat etmeye karşı 

çıkıyorlardı. Böyle sahte liderlerden biri, Havari Petrus tarafından 

uyarılan Simon Magus'du (Elçilerin İşleri 8:18-21). 

Ama Kolay değil 

Yeni Ahit, Philip'in Tanrı'nın Krallığını öğrettiğini gösterir: 
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5 Sonra Filipus Samiriye kentine indi ve onlara Mesih'i vaaz 

etti. … 12 Tanrı'nın krallığı ile ilgili şeyleri vaaz ederken 

Filipus'a inandılar… (Elçilerin İşleri 8:5,12 ) . 

Ancak İsa, Pavlus ve öğrencileri, Tanrı'nın Krallığına girmenin kolay 

olmadığını öğrettiler: 

24 İsa onun çok üzüldüğünü görünce şöyle dedi: “Zenginleri 

olanın Tanrı'nın krallığına girmesi ne kadar zor! 25Çünkü 

devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı'nın 

Egemenliği'ne girmesinden daha kolaydır." 

26 Bunu duyanlar, "Öyleyse kim kurtulabilir?" dediler. 

27 Ama O, "İnsanlar için imkansız olan şeyler, Tanrı için 

mümkündür" dedi. (Luka 18:24-27) 

22 “Birçok sıkıntıdan geçerek Tanrı'nın krallığına girmeliyiz ” ( 

Elçilerin İşleri 14:22). 

3 Kardeşler, sizin için her zaman Tanrı'ya şükredeceğiz. 

uygun, çünkü inancınız fazlasıyla artıyor ve hepinizin 

birbirinize sevgisi çok. 4 Öyle ki, katlandığınız tüm zulüm ve 

sıkıntılara sabrınız ve inancınız için Tanrı'nın kiliseleri arasında 

sizinle övünüyoruz. 5 Tanrı'nın adil yargısının apaçık kanıtıdır 

ki, Tanrı'nın Egemenliği'ne layık sayılasınız ki, sizin de 

uğrunda ıstırap çekiyorsunuz; 6 Çünkü sizi sıkıntıya sokanlara sıkıntıyla karşılık 

vermek, 7 ve Rab İsa gökten güçlü melekleriyle birlikte 

göründüğünde, sıkıntıda olanlara bizimle birlikte huzur 

vermek, Tanrı nezdinde doğru bir şeydir (2.Selanikliler 1:3-7). 

). 
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Zorluklar nedeniyle, bu çağda yalnızca bazıları çağrılmakta ve bu 

çağın bir parçası olmak üzere seçilmektedir (Matta 22:1-14; Yuhanna 

6:44; İbraniler 6:4-6). Başkaları daha sonra çağrılacak, çünkü 

Mukaddes Kitap, “ruhta hata yapanların anlayış kazanacağını ve 

şikayet edenlerin öğreti öğreneceğini” (İşaya 29:24) gösterdiği gibi. 

Havari Petrus, krallığın sonsuz olduğunu ve Tanrı'nın müjdesine 

özenle uyulması gerektiğini, yoksa yargının olacağını öğretti: 

10 Bu nedenle, kardeşler, çağrınızı ve seçiminizi emin kılmak 

için daha da gayretli olun, çünkü bunları yaparsanız asla 

tökezlemezsiniz; 11 Böylece Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa 

Mesih'in sonsuz krallığına bol bol giriş sağlanacaktır (2 

Petrus 1:10-11). 

17 Çünkü Tanrı'nın evinde yargının başlama zamanı geldi; ve 

önce bizimle başlarsa, Tanrı'nın müjdesine uymayanların 

sonu ne olacak? (1 Petrus 4:17). 

İncil ve Krallığın Son Kitapları 

Kutsal Kitap “Tanrı sevgidir” (1 Yuhanna 4:8,16) ve İsa Tanrı'dır 

(Yuhanna 1:1,14)—Tanrı'nın Krallığının sevgi olan ve yasaları nefreti 

değil sevgiyi destekleyen bir Kralı olacaktır. (çapraz başvuru Vahiy 

22:14-15). 

Mukaddes Kitap ayrıca, Tanrı'nın, Tanrı'nın krallığının sonsuz 

müjdesini ilan edecek bir melek göndereceğini (Vahiy 14:6-7) ve 

sonra, büyük görünmesine rağmen Babil'in düştüğünü belirtmek için 

başka bir melek göndereceğini gösterir (Vahiy 14:8-9). Bu mesajlar, 

dünyanın daha önce tanık olarak alacağı müjdenin doğaüstü 

onayları olacak ve sonda Tanrı'ya gelen “büyük kalabalık” için 

etkenler olarak görünecek ( Vahiy 7:9-14). Ortaya çıkacak ve 
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düşecek olan son Babil gücünün aksine (bkz. Vahiy 18:1-18), 

Tanrı'nın krallığının son aşaması sonsuza dek sürer: 

15 Sonra yedinci melek şöyle seslendi: Ve gökte yüksek sesler 

vardı: Bu dünyanın krallıkları, Rabbimiz'in ve Mesih'in 

krallıkları oldu ve sonsuza dek hüküm sürecek! (Vahiy 11:15). 

İsa krallıkta hüküm sürecek! Ve Mukaddes Kitap O'nun iki unvanını 

açıklar: 

16 Ve kaftanı üzerinde ve uyluğu üzerinde yazılı bir isim 

vardır: KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ (Vahiy 19:16). 

Fakat hüküm sürecek olan tek kişi İsa mı? Bu pasaja dikkat edin: 

4 Tahtlar gördüm ve üzerlerine oturdular ve yargı onlara 

verildi. Sonra, İsa'ya tanıklıkları ve Tanrı'nın sözü için başları 

kesilen, canavara ya da suretine tapmayan ve onun izini 

alınlarına ya da ellerine almayanların canlarını gördüm . Ve 

bin yıl boyunca Mesih'le yaşadılar ve hüküm sürdüler . . . 6 Ne 

mutlu ve mukaddestir, birinci dirilişte payı olandır. Böyle bir 

ikinci ölümün üzerinde hiçbir gücü yoktur, ancak onlar 

Tanrı'nın ve Mesih'in rahipleri olacaklar ve O'nunla birlikte 

bin yıl hüküm sürecekler (Vahiy 20:4,6 ) . 

Gerçek Hıristiyanlar, Mesih'le bin yıl hüküm sürmek üzere 

diriltilecekler! Çünkü krallık sonsuza dek sürecek (Vahiy 11:15), ancak 

bahsedilen saltanat sadece bin yıldı. Bu yüzden bundan daha önce 

krallığın ilk aşaması olarak bahsettim - fiziksel, bin yıllık aşama, son, 

daha manevi aşamanın aksine. 

Vahiy Kitabında, Tanrı Krallığı'nın bin yıllık ve son aşamaları arasında 

meydana gelen birkaç olay listelenmiştir: 
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7 Şimdi bin yıl sona erdiğinde, Şeytan zindanından 

salıverilecek. 8 Ve dünyanın dört bir köşesinde bulunan 

milletleri, Yecüc ve Me'cüc'ü saptırmak, onları bir araya 

toplamak için çıkacak, sayıları şu kadardır. denizin kumu. … 11 

Sonra büyük beyaz bir taht ve onun üzerinde oturanı, 

yüzünden yerin ve göğün kaçıp gittiği O'nu gördüm. Ve 

onlar için yer bulunamadı. 12 Ve küçük ve büyük ölülerin 

Tanrı'nın önünde durduğunu ve kitapların açıldığını gördüm. 

Ve Hayat Kitabı olan başka bir kitap açıldı. Ve ölüler, 

yaptıkları işlere göre, kitaplarda yazılı olan şeylere göre 

yargılandılar. 13 Deniz, içindeki ölüleri teslim etti ve Ölüm ve 

Hades içlerindeki ölüleri teslim etti. Ve her biri kendi işlerine 

göre yargılandılar. 14 Sonra Ölüm ve Hades ateş gölüne atıldı. 

Bu ikinci ölüm. 15 Ve Yaşam Kitabında yazılı olmayan biri ateş 

gölüne atıldı (Vahiy 20:7-8, 11-15). 

Vahiy Kitabı, bin yıllık saltanattan sonra ve ikinci ölümden sonra 

gelen daha sonraki bir aşamanın olacağını göstermektedir: 

1 Şimdi yeni bir gök ve yeni bir yer gördüm, çünkü ilk gök ve 

ilk dünya geçip gitmişti. Ayrıca deniz de yoktu. 2 Sonra ben 

Yuhanna, kocası için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmış 

kutsal şehir Yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'dan indiğini 

gördüm. 3 Ve gökten yüksek bir ses işittim: İşte, Allah'ın 

meskeni insanlarla beraberdir ve O onlarla oturacaktır ve 

onlar O'nun halkı olacaktır. Tanrı'nın Kendisi onlarla birlikte 

olacak ve onların Tanrısı olacaktır. 4 Ve Tanrı onların 

gözlerinden bütün yaşları silecek; artık ölüm, keder ve 

ağlama olmayacak. Artık acı olmayacak, çünkü önceki şeyler 

geçti.” (Vahiy 21:1-4) 

1 Ve bana Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtından çıkan, kristal gibi 

berrak, yaşam suyundan oluşan saf bir nehir gösterdi. 2 

Sokağının ortasında ve ırmağın iki yanında on iki meyve 
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veren hayat ağacı vardı; her ağaç her ay meyvesini veriyordu. 

Ağacın yaprakları ulusların şifası içindi. 3 Ve artık lanet 

olmayacak , ancak Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı onun içinde 

olacak ve O'nun kulları O'na kulluk edecek. 4 Yüzünü 

görecekler ve adı alınlarında olacak. 5 Orada gece olmayacak: 

Lambaya ve güneş ışığına ihtiyaçları yok, çünkü Rab Tanrı 

onlara ışık veriyor. Ve sonsuza dek hüküm sürecekler. (Vahiy 

22:1-5) 

sonra gelen bu saltanatın Allah'ın kullarını da içine aldığına ve 

sonsuza kadar süreceğine dikkat edin. Cennette hazırlanan Kutsal 

Şehir, cenneti terk edecek ve yeryüzüne inecektir. Bu, Tanrı'nın 

Krallığının son aşamasının başlangıcıdır. ARTIK AĞRI VEYA AĞRI 

YOK! 

Yumuşak huylular dünyayı (Matta 5:5) ve her şeyi (Vahiy 21:7) miras 

alacak. Üzerinde olacak Kutsal Şehir de dahil olmak üzere yeryüzü, 

Tanrı'nın yolları uygulanacağı için daha iyi olacaktır. Şunun farkına 

varın: 

7 O'nun yönetiminin ve barışının artmasının sonu olmayacak 

(İşaya 9:7). 

Açıkça , herkes Tanrı'nın hükümetine itaat edeceğinden, Tanrı'nın 

Krallığının son aşaması başladıktan sonra büyüme olacaktır. 

Bu çok şanlı bir zaman olacak: 

9 Ama yazıldığı gibi: "Göz görmedi, kulak duymadı, Tanrı'nın 

Kendisini sevenler için hazırladığı şeyler insanın yüreğine 

girmedi. " 10 Ama Tanrı onları Ruhu aracılığıyla bize açıkladı 

(1 Korintliler 2:9-10). Bu bir sevgi, sevinç ve sonsuz teselli 

zamanıdır. Harika bir zaman olacak! Tanrı'nın Krallığı 
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fevkalade daha iyi bir sonsuzluk sağlayacaktır. Bunda payını 

almak istemiyor musun? 
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5. Sënn op der welt deen nëmmen dat 

richtegt mëscht an nimools sënnt 

Mesih'in ilk profesörleri, gerçek bir Tanrı Krallığı müjdesini vaaz 

etmeleri gerektiğini mi düşündüler? 

Evet. 

Ehrman tarafından verilen bir konferansta , tekrar tekrar ve doğru bir 

şekilde, bugün Hıristiyan olduğunu iddia eden çoğu kişinin aksine, 

İsa'nın ve O'nun ilk takipçilerinin Tanrı'nın Krallığını ilan ettiğini 

vurguladı. Dr. Ehrman'ın genel Hıristiyanlık anlayışı, Tanrı'nın Devam 

Eden Kilisesi'nin anlayışından büyük ölçüde farklı olsa da, krallığın 

müjdesinin İsa'nın Kendisinin ilan ettiği ve O'nun takipçilerinin 

inandığı şey olduğu konusunda hemfikiriz. Aynı zamanda, bugün 

birçok iddia edilen Hıristiyanın inanmadığı konusunda hemfikiriz. 

anlaşıldı. 

Korunmuş En Eski Yeni Ahit Sonrası Yazı ve Vaaz 

Tanrı'nın Krallığı, "hayatta kalan en eski tam Hıristiyan vaazı" olduğu 

iddia edilen şeyin önemli bir parçasıydı (Holmes MW Antik Hıristiyan 

Vaazı. Apostolik Babalar: Yunanca Metinler ve İngilizce Çeviriler, 2. 

baskı. Baker Books, Grand Rapids, 2004, s.102). Bu Eski Hıristiyan 

Vaazı , bununla ilgili şu ifadeleri içerir: 

5:5 Ayrıca, kardeşler, beden dünyasındaki kalışımızın önemsiz ve 

geçici olduğunu biliyorsunuz, ancak Mesih'in vaadi büyük ve 

harikadır: Yaklaşan krallıkta ve sonsuz yaşamda dinlenin. 

Yukarıdaki ifade, krallığın şimdi olmadığını, gelip ebedi olacağını 

gösteriyor. Ayrıca, bu eski vaaz şöyle der: 
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6:9 Şimdi , bunlar gibi salih adamlar bile, kendi salih işleri 

vasıtasıyla çocuklarını kurtaramıyorlarsa, vaftizimizi pak ve 

lekesiz tutamazsak, Tanrı'nın krallığına girme konusunda ne 

güvencemiz var? Ya da kutsal ve salih işlerimiz 

bulunmadıysa, savunucumuz kim olacak ? 9:6 Bu nedenle , 

hepimiz Tanrı'nın krallığına girebilmek için birbirimizi 

sevelim. 11:7 Bu nedenle, Tanrı'nın gözünde doğru olanı 

bilirsek, O'nun krallığına girecek ve 'kulağın duymadığı, 

gözün görmediği ve insan yüreğinin hayal etmediği' vaatleri 

alacağız. 

12:1 Bu nedenle, Tanrı'nın ortaya çıkacağı günü bilmediğimiz 

için, sevgi ve doğruluk içinde Tanrı'nın Egemenliği'ni saat 

başı bekleyelim . 12:6 Babamın krallığı gelecek, diyor. 

Yukarıdaki ifadeler, uygun yaşam yoluyla sevginin gerekli olduğunu, 

hala Tanrı'nın Krallığına girmediğimizi ve bunun Tanrı'nın ortaya 

çıktığı günden sonra, yani İsa tekrar döndükten sonra gerçekleştiğini 

göstermektedir. Bu, Baba'nın krallığıdır ve krallık sadece İsa değildir. 

Tanrı'nın hayatta kalmasına izin verdiği en eski görünüşte Hıristiyan 

vaazının, Yeni Ahit'in öğrettiği Tanrı'nın Krallığını ve Tanrı'nın Devam 

Eden Kilisesi'nin şimdi öğrettiği aynı Tanrı Krallığını öğretmesi 

ilginçtir (gerçek bir Tanrı Kilisesi'nden olması mümkündür, ancak 

sınırlı Yunanca bilgim, daha sağlam bir beyanda bulunma 

yeteneğimi kısıtlıyor). 

İkinci Yüzyıl Kilise Liderleri ve Krallığın Müjdesi 

2. yüzyılın başlarında , John'un bir dinleyicisi ve Polycarp'ın bir 

arkadaşı olan ve Roma Katolikleri tarafından bir aziz olarak kabul 

edilen Papias'ın bin yıllık krallığı öğrettiği belirtilmelidir . Eusebius, 

Papias'ın şunları öğrettiğini kaydetti: 
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... ölümden dirilişten sonra, bu dünyada Mesih'in kişisel 

egemenliğinin kurulacağı bir bin yıl olacak. (Fragments of 

Papias , VI. Ayrıca bkz. Eusebius, Church History, Book 3, 

XXXIX, 12) 

Papias bunun büyük bir bolluk zamanı olacağını öğretti: 

Aynı şekilde, bir buğday tanesinin on ürün vereceğini [dedi]. 

bin başak ve her başakta on bin tane olacak ve her tane on 

kilo temiz, saf, ince un verecekti; ve elmaların, tohumların ve 

çimenlerin benzer oranlarda üreteceği; ve o zaman ancak 

dünyanın ürünleriyle beslenen tüm hayvanlar barışçıl ve 

uyumlu hale gelecek ve insana tam anlamıyla tabi 

olacaklardır. ” [Bunlara ilişkin tanıklık, kitaplarının dördünde, 

Yuhanna'yı dinleyen ve Polycarp'ın arkadaşı olan eski bir 

adam olan Papias tarafından yazılı olarak verilir; çünkü beş 

kitap onun tarafından bestelendi...] ( Papias'ın Fragmanları , 

IV) 

Korintoslulara Yeni Ahit sonrası Mektubu şöyle diyor: 

42:1-3 Havariler bizim için Müjde'yi Rab İsa Mesih'ten aldılar; 

İsa Mesih Tanrı'dan gönderildi. Öyleyse Mesih Tanrı'dandır 

ve Havariler Mesih'tendir. Bu nedenle her ikisi de Tanrı'nın 

iradesinden belirlenmiş bir sıraya göre geldi. Bu nedenle, 

görevlendirildikten ve Rabbimiz İsa Mesih'in dirilişi 

aracılığıyla tam olarak güvence altına alındıktan ve Kutsal 

Ruh'un tam güvencesiyle Tanrı'nın sözünde onaylandıktan 

sonra, Tanrı'nın krallığının geleceğini müjdeleyerek yola 

çıktılar. 
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Smyrna'lı Polycarp, ilk havarilerin ölen sonuncusu olan Yuhanna'nın 

bir öğrencisi olan erken bir Hıristiyan liderdi. Polikarp c. 120-135 AD 

öğretti : 

Ne mutlu yoksullara, ve doğruluk uğruna zulme uğrayanlara, 

çünkü Tanrı'nın krallığı onlarındır. (Polikarp. Filipililere 

Mektup, Bölüm II. Alexander Roberts & James Donaldson 

tarafından düzenlenen Ante- Nicene Fathers, Cilt 1'den . 

Amerikan Baskısı, 1885) 

O halde, "Tanrı ile alay edilmeyeceğini" bilerek, O'nun 

buyruğuna ve görkemine layık bir şekilde 

yürümeliyiz...Çünkü "her şehvet birbirine karşı savaştığı için, 

dünyadaki şehvetlerden sıyrılmaları iyi olur. ruh; "ve "ne 

fuhuş yapanlar, ne kadınsı olanlar, ne de insanlıkla 

kendilerini sömürenler, ne de tutarsız ve uygunsuz şeyler 

yapanlar Tanrı'nın krallığını miras alacaklardır . (age, Bölüm 

V) 

O halde, O'nun bize emrettiği gibi, bize Müjde'yi vaaz eden 

elçiler ve Rab'bin gelişini önceden bildiren peygamberler 

gibi, O'na korku içinde ve tam bir saygıyla kulluk edelim. 

(age, Bölüm VI) 

Yeni Ahit'teki diğerleri gibi, Polycarp da Tanrı'nın Krallığını emirleri 

çiğneyenlerin değil, doğruların miras alacağını öğretti. 

Aşağıdakilerin de Polycarp tarafından öğretildiği iddia edildi: 

Ve bir sonraki Şabat günü dedi ki; 'Tavsiyemi dinleyin, 

Tanrı'nın sevgili çocukları. Piskoposlar hazır bulunduğunda 

size yalvardım ve şimdi yine hepinizi Rab'bin yolunda edepli 

ve layık bir şekilde yürümeye teşvik ediyorum... Dikkat edin 

ve yeniden hazır olun , Yürekleriniz ağırlaşmasın , yeni 
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buyruk Birbirine olan aşkla ilgili olarak, O'nun gelişi, hızlı bir 

şimşek, ateşin büyük yargısı, sonsuz yaşam, O'nun ölümsüz 

krallığı olarak aniden ortaya çıkar. Ve Tanrı'nın öğrettiği her 

şeyi biliyorsunuz, ilham edilmiş Kutsal Yazıları aradığınızda, 

Kutsal Ruh'un kalemiyle yüreklerinize kazıyın ki, buyruklar 

içinizde kalıcı olsun.' (Polycarp'ın Yaşamı, Bölüm 24. JB 

Lightfoot, Apostolik Babalar, cilt 3.2, 1889, s. 488-506) 

Bir Tanrı Kilisesi lideri olan Sardeisli Melito , c. 170 AD, öğretilen: 

Gerçekten de sevindirici haberde yayınlanan yasa – eski 

yeninin içinde, ikisi de Siyon ve Yeruşalim'den birlikte çıkıyor; 

ve lütufta verilen emir ve bitmiş üründeki tip ve Oğul'daki 

kuzu, bir insandaki koyun ve bir insandaki adam ve Tanrı'daki 

adam ... 

Ama müjde, yasanın ve onun açıklamasının açıklaması haline 

geldi. 

yerine getirme , kilise gerçeğin deposu olurken... 

Bizi esaretten özgürlüğe, karanlıktan aydınlığa, ölümden 

yaşama, tiranlıktan sonsuz krallığa kurtaran O'dur. ( Melito . 

Pesah Üzerine Vaaz . Ayet 7,40 , 68. Kerux'dan Çeviri : 

Çevrimiçi İlahiyat Dergisi. 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Bu nedenle, Tanrı'nın Krallığının sadece mevcut Hıristiyan veya 

Katolik Kilisesi değil, ebedi bir şey olduğu ve Tanrı'nın yasasını 

içerdiği biliniyordu. 

ortalarına ait bir başka yazı, insanları krallığa bakmaya teşvik ediyor: 
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artık sizden hiç kimse kendini kandırmasın ve geriye 

bakmasın, Tanrı'nın krallığının Müjdesi'ne isteyerek yaklaşsın. 

(Roman Clement. Recognitions, X. Kitap, XLV. Bölüm. Nicene 

Öncesi Babalardan Alıntıdır, 8. Cilt. Alexander Roberts ve 

James Donaldson tarafından düzenlendi. Amerikan Baskısı, 

1886) 

Ayrıca, görünüşe göre gerçek kilisede biri tarafından yazılmamış 

olsa da, Roberts & Donaldson tarafından yapılan çeviride The 

Shepherd of Hermas adlı ikinci yüzyılın ortalarında yazılan yazı, on 

dört kez “Tanrı'nın krallığı” ifadesini kullanır. 

Gerçek Hıristiyanlar ve hatta yalnızca Mesih'i kabul eden birçok kişi, 

ikinci yüzyılda Tanrı'nın Krallığı hakkında bir şeyler biliyordu. 

Katolik ve Doğu Ortodoks aziz Irenaeus bile dirilişten sonra 

Hıristiyanların Tanrı'nın Krallığına gireceklerini anladı. Ne yazdığına 

dikkat edin, c. 180 AD: 

Çünkü iman edenlerin durumu böyledir, çünkü O'nun 

tarafından vaftizde verilmiş olan Kutsal Ruh onlarda sürekli 

olarak durur ve eğer hakikat, kutsallık, doğruluk ve sabırla 

yürürse alıcı tarafından alıkonulur. Çünkü bu ruhun iman 

edenlerde bir dirilişi vardır, beden ruhu tekrar alır ve onunla 

birlikte Kutsal Ruh'un gücüyle dirilir ve Tanrı'nın krallığına 

girer . (Irenaeus, St., Lyon Piskoposu. Ermenice'den Armitage 

Robinson tarafından çevrilmiştir. Havarisel Vaazın Gösterimi, 

Bölüm 42. Wells, Somerset, Ekim 1879. HIRİSTİYAN BİLGİSİNİ 

DESTEKLEMEK İÇİN TOPLUM'da yayınlandığı gibi. NEW 

YORK: MACMILLAN CO, 1920). 

Antakya Theophilus öğretti: 
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Ben sadece O'nun iyiliğini anıyorum; O'na Hükümdarlık 

dersem, ancak O'nun yüceliğini anarım… Çünkü onu baştan 

ölümsüz kılmış olsaydı, onu Tanrı yapardı. … O halde onu ne 

ölümsüz ne de ölümlü kılmıştır, ancak yukarıda söylediğimiz 

gibi her ikisine de muktedirdir; Öyle ki, Tanrı'nın buyruğuna 

uyarak ölümsüzlük işlerine meylederse, O'ndan ödül olarak 

ölümsüzlük alır ve Tanrı olur. ( Theophilus , Autolycus'a , 1:3, 

2:27) 

Katolik aziz Hippolytus, üçüncü yüzyılın başlarında şunları yazdı: 

Ve cennetin krallığını alacaksınız, bu yaşamda misafir 

olduğunuz süre boyunca Göksel Kralı tanıyan sizler. Ve 

Tanrı'nın bir arkadaşı ve Mesih'in ortak mirasçısı olacaksınız, 

artık şehvet veya tutkular tarafından köleleştirilmeyecek ve 

bir daha asla hastalık tarafından heba edilmeyeceksiniz. 

Çünkü siz Tanrı oldunuz : İnsanken çektiğiniz acılar ne olursa 

olsun, bunları size verdi, çünkü ölümlü bir kalıptaydınız , ama 

Tanrı ile tutarlı olan her şeyi, bu Tanrı size bahşetmeyi vaat 

etti, çünkü siz tanrılaştırılmış ve ölümsüzlüğe dönüşmüştür. 

(Hippolytus. Tüm Sapkınlıkların Reddi, Kitap X, Bölüm 30) 

İnsanlar için amaç, yaklaşan Tanrı'nın Krallığında tanrılaştırılmaktır. 

İkinci ve Üçüncü Yüzyıllardaki Sorunlar 

Yaygın olarak kabul görmesine rağmen, ikinci yüzyılda, Marcion 

adında kanun karşıtı bir mürted lider yükseldi. Marcion , Tanrı'nın 

yasasına, Şabat'a ve Tanrı'nın gerçek Krallığına karşı öğretti. 

Polycarp ve diğerleri tarafından kınanmasına rağmen, Roma Kilisesi 

ile bir süredir temas halindeydi ve orada etkisi varmış gibi 

görünüyordu. 
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İkinci ve üçüncü yüzyıllarda İskenderiye'de (Mısır) alegoristler 

kurulmaya başlandı. Birçok alegorist, gelecek krallık doktrinine karşı 

çıktı. Bu alegoristlerden bazıları hakkındaki rapora dikkat edin: 

Dionysius, İskenderiye'de soylu ve varlıklı bir pagan aileden 

doğdu ve onların felsefesinde eğitim gördü. Pagan okullarını 

terk ederek İskenderiye ilmine okulunun başına geçmeyi 

başardığı Origen'in öğrencisi oldu... 

Clement, Origen ve Gnostik okul, hayali ve alegorik 

yorumlarıyla kutsal kehanetlerin öğretilerini bozuyorlardı… 

kendilerine “Alegoristler” adını aldılar. Nepos, alegoristlerle 

alenen savaştı ve yeryüzünde Mesih'in saltanatının olacağını 

iddia etti… 

Dionysius, Nepos'un takipçileriyle tartıştı ve onun hesabına 

göre… “ Tanrı'nın krallığında şu anda böyle bir durum var.” 

Bu, kiliselerin mevcut durumunda var olan Tanrı'nın 

krallığının ilk sözüdür… 

Nepos, cennetin krallığının alegorik olmadığını, sonsuz 

yaşama dirilişte Rabbimizin gerçek gelen krallığı olduğunu 

göstererek hatalarını azarladı... 

Böylece krallığın şu anki haliyle gelmesi fikri, Mısır'daki 

Gnostik Allegoristler okulunda, MS 200 ila 250 arasında, 

imparatorluğun piskoposlarının tahtın sakinleri olarak kabul 

edilmesinden tam bir yüzyıl önce tasarlandı ve ortaya atıldı. 

… 

Clement, Tanrı'nın krallığı fikrini, Tanrı'nın gerçek zihinsel 

bilgisinin bir durumu olarak tasarladı. Origen bunu Kutsal 

Yazılar'ın sade harfinde saklı olan manevi bir anlam olarak 

ortaya koymuştur . (Ward, Henry Dana. Krallığın İncili: Bu 
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Dünyada Değil; Bu Dünyada Değil; Ama Göksel Ülkede 

Gelmek, Ölülerden Diriliş ve Her Şeyin İadesi Üzerine Bir 

Krallık. Claxton tarafından yayınlanmıştır, Remsen & 

Haffelfinger , 1870, s. 124-125) 

Böylece, Piskopos Nepos, Tanrı'nın Krallığı'nın müjdesini öğretirken, 

alegoristler onun hakkında yanlış, daha az gerçek bir anlayış 

bulmaya çalıştılar. Hierapolis Piskoposu Apollinaris de aynı 

zamanlarda alegoristlerin hatalarıyla savaşmaya çalıştı. Gerçekten 

Tanrı'nın Kilisesi'nde olanlar, tarih boyunca Tanrı'nın gerçek 

Krallığının gerçeğini savundular. 

Herbert W. Armstrong Krallığın Müjdesini Öğretti, Artı 

20. yüzyılda , rahmetli Herbert W. Armstrong şöyle yazmıştı: 

Çünkü onlar Mesih'in sevindirici haberini reddettiler . . . , 

dünya yerine başka bir şey koymak zorunda kaldı. Sahte bir 

icat icat etmek zorunda kaldılar ! Bu yüzden, Tanrı'nın 

krallığından sadece güzel bir yavan olarak söz edildiğini 

duyduk - insan kalplerinde hoş bir duygu - onu eterik, 

gerçek dışı bir HİÇBİR ŞEY'e indirgiyor! Diğerleri “KİLİSE”nin 

krallık olduğunu yanlış beyan ettiler. . . Mesih'ten 600 yıl 

önce yaşayan peygamber Daniel, Tanrı'nın krallığının gerçek 

bir krallık olduğunu biliyordu - 

dünyadaki gerçek İNSANLAR. . . 

Burada . . . TANRI'NIN KRALLIĞININ ne olduğuna dair 

Tanrı'nın açıklamasıdır: “Ve bu kralların günlerinde…”—

burada on parmaktan, bir kısmı demirden ve bir kısmı da 

kırılgan kilden söz edilmektedir. Bu, kehaneti Daniel 7 ve 

Vahiy 13 ve 17 ile bağlayarak, şu anda oluşmakta olan yeni 

AVRUPA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'ne atıfta bulunuyor. . . 
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gözlerinin önünde! Vahiy 17:12 , eski ROMA 

İMPARATORLUĞU'nu (Vahiy 17:8) diriltecek olanın ON KRAL 

VEYA KRALLIK birliğinin olacağı ayrıntısını açıkça ortaya 

koymaktadır . . . 

Mesih geldiğinde, tüm dünyayı yöneterek kralların KRAL'ı 

olarak geliyor (Vahiy 19:11-16); ve ONUN KRALLIĞI --

TANRI'NIN KRALLIĞI- dedi Daniel, tüm bu dünya krallıklarını 

TÜKETMEKTİR. Vahiy 11:15 bunu şu sözlerle ifade eder: “Bu 

dünyanın krallıkları, RABBİMİZİN VE MESİHİNİN KRALLIKLARI 

oldu; ve sonsuza dek saltanat sürecek”! Bu, ALLAH'IN 

KRALLIĞIDIR. Mevcut hükümetlerin SONU - evet ve hatta 

Birleşik Devletler ve İngiliz ulusları. O zaman Rab İSA 

MESİH'in krallıkları -HÜKÜMETLERİ- olacaklar, sonra da tüm 

dünyadaki kralların KRALI olacaklar. Bu, TANRI'NIN 

KRALLIĞI'nın gerçek bir HÜKÜMET olduğu gerçeğini 

tamamen AÇIK kılmaktadır. Keldani İmparatorluğu bir 

KRALLIK olduğu gibi -Roma İmparatorluğu bir KRALLIK olsa 

bile- TANRI'NIN KRALLIĞI bir hükümettir. DÜNYA 

MİLLETLERİNİN HÜKÜMETİNİ ele geçirmektir. İsa Mesih bir 

KRAL, bir HÜKÜMET olmak için DOĞDU! . . . 

1.900 yıldan daha uzun bir süre önce Kutsal Toprakların 

tepeleri ve vadileri ile Kudüs sokaklarında yürüyen aynı İsa 

Mesih tekrar geliyor. Tekrar geleceğini söyledi. Çarmıha 

gerildikten sonra, Tanrı onu üç gün üç gece sonra ölümden 

diriltti (Mat. 12:40; Elçilerin İşleri 2:32; I Korintliler 15:3-4). 

Allah'ın arşına yükseldi. Evren Hükümeti Karargahı (Elçilerin 

İşleri 1:9-11; İbr. 1:3; 8:1; 10:12; Vahiy 3:21).  

O, kerametin tahtına çıkan kıssanın “soylusu”dur. 
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Tanrı -“uzak ülke”-- tüm ulusların üzerinde kralların Kralı 

olarak taç giyecek ve sonra dünyaya dönecek (Luka 19:12-

27).  

Yine, “her şeyin geri alınacağı zamanlara” kadar cennettedir 

(Elçilerin İşleri 3:19-21). İade , eski bir duruma veya duruma 

geri dönmek anlamına gelir. Bu durumda, Tanrı'nın 

yeryüzündeki yönetiminin yeniden kurulması ve böylece 

dünya barışının ve ütopik koşulların yeniden sağlanması.  

Mevcut dünya kargaşası, tırmanan savaşlar ve çekişmeler, 

dünyanın belası o kadar büyük olacak ki, Tanrı müdahale 

etmedikçe hiçbir insan eti canlı olarak kurtulamayacak 

(Matta 24:22). Gecikmenin bu gezegenden tüm yaşamı yok 

edeceği en doruk noktasında, İsa Mesih geri dönecek. Bu 

sefer ilahi Tanrı olarak geliyor. O, evrene hükmeden 

Yaratıcının tüm gücü ve ihtişamıyla geliyor. (Mat. 24:30; 

25:31.) O, “kralların Kralı ve rablerin Rabbi” (Vahiy 19:16) 

olarak, dünya süper yönetimini kurmak ve tüm ulusları 

“demir bir çubukla” yönetmek için geliyor. (Vahiy 19:15; 12:5) 

. . . 

Mesih İstenmiyor mu? 

Ama insanlık sevinçle haykıracak ve onu çılgın bir coşku ve 

coşkuyla karşılayacak mı -geleneksel Hıristiyanlığın kiliseleri 

bile mi? 

Yapmazlar! Şeytan'ın sahte hizmetçileri (II Kor. 11:13-15) 

onları aldattığı için onun Deccal olduğuna inanacaklar. 

Kiliseler ve milletler onun gelişine kızacaklar (Vahiy 11:15 ile 

11:18) ve askeri güçler onu yok etmek için gerçekten onunla 

savaşmaya çalışacaklar (Vahiy 17:14)! 
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Uluslar, Kudüs'teki cepheyle (Zek. 14:1-2) yaklaşan III. 

Doğaüstü bir güçle, kendisine karşı savaşan uluslara karşı 

savaşacaktır (3. ayet). Onları tamamen yenecek (Vahiy 17:14)! 

Yeruşalim'in doğusunda çok kısa bir mesafede “Ayakları o 

gün Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak” (Zek. 14:4). 

(Armstrong HW. Çağların Gizemi, 1984) 

Mukaddes Kitap, İsa'nın geri döneceğini ve O'nun kazanacağını, 

ancak birçok kişinin O'na karşı savaşacağını bildirir (Vahiy 19:19). 

Birçoğu ( İncil kehanetinin yanlış anlaşılmasına dayanarak, ancak 

kısmen sahte peygamberler ve mistikler nedeniyle) geri dönen 

İsa'nın son Deccal olduğunu iddia edecek! 

Aşağıdakiler de Herbert Armstrong'dan: 

Gerçek din--Kutsal Ruh tarafından verilen Tanrı sevgisi ile 

güçlendirilmiş Tanrı'nın gerçeği...Tanrı'yı ve İsa Mesih'i 

tanımanın-GERÇEK'i bilmenin- ve Tanrı'nın ilahi SEVGİSİ'nin 

sıcaklığıyla KONUŞULMAZ KEYİF!... 

Tanrı'nın gerçek Kilisesi'nin öğretileri, yalnızca Kutsal Kitap'ın 

“her sözüne göre yaşamak” öğretileridir... 

İnsanlar “alma” yolundan “verme” yoluna, Tanrı'nın sevgi 

yoluna döneceklerdir. 

YENİ BİR MEDENİYET şimdi dünyayı saracak! (aynı yerde) 

YENİ MEDENİYET, Tanrı'nın Krallığıdır. Yeni uygarlığın geleceğini ve 

sevgiye dayanacağını ilan etmek, İsa ve takipçilerinin öğrettiği 

krallığın gerçek sevindirici haberinin önemli bir kısmıdır. Bu, Tanrı'nın 

Sürekli Kilisesi'nde vaaz ettiğimiz bir şeydir . 
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Herbert Armstrong, İsa'nın, insan toplumunun itaat etmek istediğini 

düşündüğü zaman bile, yaşamın 'yolunu ver'i, sevgi yolunu 

reddettiğini öğrettiğini fark etti. Neredeyse hiç kimse İsa'nın 

öğrettiği şeyin önemini tam olarak kavrayamıyor gibi görünüyor. 

İsa aracılığıyla kurtuluş Müjde'nin bir parçasıdır 

Şimdi buraya kadar okuyanlardan bazıları muhtemelen İsa'nın 

ölümünü ve kurtuluştaki rolünü merak ediyor. Evet, bu hem Yeni 

Ahit'in hem de Herbert W. Armstrong'un hakkında yazdığı müjdenin 

bir parçası. 

Yeni Ahit, müjdenin İsa aracılığıyla kurtuluşu içerdiğini gösterir: 

16 Çünkü Mesih'in sevindirici haberinden utanmıyorum, 

çünkü o, önce Yahudi'yi, sonra da Yunanlıyı, iman eden 

herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür (Romalılar 1:16). 

4 Bu nedenle dağılanlar her yere vaaz etmeye gittiler. 

kelime . 5 Sonra Filipus Samiriye kentine indi ve onlara 

Mesih'i vaaz etti. … 12 Ama onlar, Filipus'un Tanrı'nın krallığı 

ve İsa Mesih'in adıyla ilgili şeyleri vaaz ederken 

inandıklarında, hem erkekler hem de kadınlar vaftiz edildi. ... 
25 Böylece onlar tanıklık edip Rab'bin sözünü vaaz ettikten 

sonra, Müjde'yi Samiriyelilerin birçok köyünde vaaz ederek 

Yeruşalim'e döndüler. 26 Şimdi Rab'bin bir meleği Filip'le 

konuştu… 40 Filipus Azotus'ta bulundu . Ve oradan geçerek 

Sezariye'ye gelinceye kadar bütün şehirlerde vaaz etti. 

(Elçilerin İşleri 8: 4,5,12,25,26,40 ) 

18 onlara İsa'yı ve dirilişi vaaz etti. (Elçilerin İşleri 17:18) 
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30 Sonra Pavlus kendi kiraladığı evinde tam iki yıl oturdu ve 

kendisine gelenlerin hepsini kabul etti. 31 Tanrı'nın krallığını 

vaaz etmek ve Rab İsa Mesih'i ilgilendiren şeyleri tam bir 

güvenle öğretmek, kimse onu yasaklamıyor. (Elçilerin İşleri 

28:30-31) 

Vaazın İsa VE krallığı içerdiğine dikkat edin. Ne yazık ki, Greko-

Romen kiliselerinin öğretilerinde Tanrı'nın Krallığının müjdesine 

ilişkin doğru bir anlayış eksik olma eğilimindedir. 

Aslında, bu krallığın bir parçası olmamıza yardım etmek için, Tanrı 

insanları o kadar çok sevdi ki, İsa'yı bizim için ölmesi için gönderdi 

(Yuhanna 3:16-17) ve lütfuyla bizi kurtardı (Efesliler 2:8). Ve bu iyi 

haberin bir parçasıdır (Elçilerin İşleri 20:24). 

Krallığın Müjdesi Dünyanın İhtiyacı Olan Şey, Ama ... 

Barış için çalışmak (Matta 5:9) ve iyilik yapmak değerli hedeflerdir 

(çapraz başvuru Galatyalılar 6:10). Yine de, din adamları da dahil 

olmak üzere birçok dünya lideri, barış ve refahı getirecek olanın 

Tanrı'nın Krallığı değil, uluslararası insan işbirliği olacağına inanıyor . 

Ve bazı geçici başarılara sahip olsalar da, sadece başarılı 

olamayacaklar, insani çabalarının bir kısmı da en sonunda Dünya 

gezegenini öyle bir noktaya getirecek ki, eğer İsa kendi Krallığını 

kurmak için geri dönmezse, yaşamı sürdürülemez hale getirecektir. 

İnsanların dünyayı Tanrı olmadan onarması boş ve sahte bir 

müjdedir (Mezmur 127:1). 

21. yüzyılda yeni bir dünya düzeni kurmak için yarı dini bir Babil 

uluslararası planını bir araya getirmeye çalışıyor . Bu, Sürekli Tanrı 

Kilisesi'nin başlangıcından beri kınadığı ve kınamaya devam etmeyi 

planladığı bir şeydir . Şeytan, yaklaşık 6000 yıl önce Havva'yı 

sevindirici haberin bir versiyonuna kaptırdığından beri (Yaratılış 3), 
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birçok insan kendilerini ve dünyayı neyin daha iyi hale getireceğini 

Tanrı'dan daha iyi bildiklerine inandı. 

İncil'e göre, Avrupa'daki bir askeri liderin (Kuzey Kralı olarak 

adlandırılır, Vahiy Canavarı olarak da bilinir) ve dini bir liderin (sahte 

peygamber olarak adlandırılır, aynı zamanda THE olarak da 

adlandırılır) bir kombinasyonunu alacaktır. son Deccal ve iki 

boynuzlu Vahiy 13:11-17) yedi tepeli şehirden (Vahiy 17:9,18 ) bir 

'Babil' (Vahiy 17 ve 18 ) dünya düzeni getirmek için. İnsanlığın 

Mesih'in dönüşüne ve O'nun krallığının kurulmasına ihtiyacı 

olmasına rağmen, dünyadaki birçok kişi 21. yüzyılda bu mesaja 

dikkat etmeyecek - Şeytan'ın sahte müjdesinin çeşitli versiyonlarına 

inanmaya devam edecekler. Ama dünya bir tanık alacak. 

İsa'nın öğrettiğini hatırlayın: 

14 Ve krallığın bu müjdesi tüm uluslara bir tanık olarak tüm 

dünyada duyurulacak ve son o zaman gelecek. (Matta 24:14) 

Krallığın müjdesinin bir tanık olarak dünyaya ulaşacağına, o zaman 

sonun geleceğine dikkat edin. 

Bunun birkaç nedeni var. 

Birincisi, Tanrı'nın dünyanın (Matta 24:21'de başladığı gösterilen) 

Büyük Sıkıntı başlamadan önce gerçek müjdeyi duymasını 

istemesidir. Bu nedenle, müjde mesajı bir tanık ve bir uyarıdır 

(çapraz başvuru Hezekiel 3; Amos 3:7). Bu, İsa dönmeden önce daha 

fazla Yahudi olmayan dönüşümle (Romalılar 11:25) ve İsa 

dönmeden önce Yahudi olmayan yeterli sayıda dönüşümle 

(Romalılar 9:27) sonuçlanacaktır. 

Bir diğeri, mesajın özünün, Kuzey Gücü Kralı yükselen Canavar'ın ve 

son Deccal olan Sahte Peygamber'in görüşlerine aykırı olacağıdır. 
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Temel olarak insan çabasıyla barış vaat edecekler, ancak bu, sona 

(Matta 24:14) ve yıkıma (çapraz başvuru 1 Selanikliler 5:3) yol 

açacak. 

Onlarla bağlantılı işaretler ve yalan harikalar nedeniyle (2 Selanikliler 

2:9), dünyanın çoğu müjde mesajı yerine bir yalana inanmayı 

seçecektir (2 Selanikliler 2:9-12). Binlerce yıllık Tanrı Krallığının Roma 

Katolikleri, Doğu Ortodoksları, Lutherciler ve diğerleri tarafından 

uygunsuz kınanması nedeniyle, birçokları yanlış bir şekilde Tanrı'nın 

Krallığının bin yıllık müjdesinin mesajının Deccal ile ilişkilendirilen 

sahte müjde olduğunu iddia edecek. 

Sadık Philadelphian Hıristiyanları (Vahiy 3:7-13), krallığın bin yıllık 

müjdesini ilan edecek ve aynı zamanda dünyaya bazı dünya 

liderlerinin (Canavar ve Sahte Peygamber dahil) neler yapacaklarını 

anlatacaklar. 

Kuzey gücünün Kralı Canavar'ın, son Deccal olan Sahte Peygamber 

ile birlikte ABD'yi ve Birleşik Krallık'ın Anglo-uluslarını (bazı 

müttefikleriyle birlikte) eninde sonunda yok edeceği mesajını 

dünyaya duyurmayı destekleyecekler. , Kanada, Avustralya ve Yeni 

Zelanda (Daniel 11:39) ve kısa bir süre sonra bir Arap/İslam 

konfederasyonunu yok edecekler (Daniel 11:40-43), şeytanların 

araçları olarak işlev görecekler (Vahiy 16:13-14), ve sonunda 

dönüşünde İsa Mesih ile savaşacaktır (Vahiy 16:14; 19:19-20). Sadık 

Philadelphialılar (Vahiy 3:7-13), bin yıllık krallığın yakında geleceğini 

ilan edecekler. Bu muhtemelen medyada daha fazla yer alacak ve 

Matta 24:14'ün gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Tanrı'nın 

Devam Eden Kilisesi'nde bizler, (birden çok dilde) yayınlar 

hazırlıyoruz, web sitelerine eklemeler yapıyor ve Tanrı'nın Matta 24: 

14, sonun gelmesi için yeterince tanık olarak sağlanmıştır. 

iddiasında bulunacak uzlaşmaz bir papaz ) ilan eden 'sahte müjde' 

bundan hoşlanmayacak - dünyanın gerçekte ne yapacağını 
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öğrenmesini istemeyecekler. (ve ilk başta kendileri bile 

inanmayabilirler, bkz. İşaya 10:5-7). Onlar ve/veya onların 

destekçileri, muhtemelen, sadık Philadelphialıların, yaklaşan bir 

Deccal'in aşırılıkçı bir doktrinini (binyılcılık) benimseyeceklerini yanlış 

bir şekilde öğreteceklerdir. Onlar ve/veya takipçileri, Philadelphialı 

sadıklara ve Tanrı'nın Devam Eden Kilisesi'ne karşı yaptıkları her 

türlü kınama zulmü tetikleyecektir (Daniel 11:29-35; Vahiy 12:13-15). 

Bu aynı zamanda sona, yani Büyük Sıkıntının başlangıcına (Matta 

24:21; Daniel 11:39; krş. Matta 24:14-15; Daniel 11:31) ve sadık 

Philadelphia halkı için bir koruma zamanına götürecektir. 

Hıristiyanlar (Vahiy 3:10; 12:14-16). 

Canavar ve Sahte Peygamber, kontrolü ele geçirmek için güç, 

ekonomik şantaj, işaretler, yalan harikalar, cinayet ve diğer baskıları 

deneyecek (Vahiy 13:10-17;16:14; Daniel 7:25; 2 Selanikliler 2:9-10) . 

Hristiyanlar sorar: 

10 "Ya Rab, kutsal ve gerçek, sen yargılayıp yeryüzünde 

yaşayanların kanımızın öcünü alıncaya kadar ne zamana 

kadar?" (Vahiy 6:10) 

Çağlar boyunca, Tanrı'nın kavmi, “İsa geri dönene kadar ne kadar 

sürecek?” diye merak ettiler. 

Günü veya saati bilmesek de, İsa'nın 21. yüzyılda birçok kutsal yazıya 

(örneğin Matta 24:4-34; Mezmur 90:4; Hoşea 6: 2; Luka 21:7-36; 

İbraniler 1:1-2; 4:4,11; 2 Petrus 3:3-8; 1 Selanikliler 5:4), şimdi bazı 

bölümlerinin tamamlandığını görüyoruz. 

İsa müdahale etmezse, dünya tüm yaşamı yok etmiş olacak: 

21 Çünkü o zaman, dünyanın başlangıcından bu zamana 

kadar hiç olmamış, olmayacak ve olmayacak büyük sıkıntı 

olacak. 22 Ve o günler kısaltılmasaydı, hiçbir et 
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kurtulamayacaktı; ama seçilmişlerin hatırı için o günler 

kısaltılacak. (Matta 24:21-22) 

29 O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak ve 

ay ışığını vermeyecek; yıldızlar gökten düşecek ve göklerin 

güçleri sarsılacak. 30 O zaman İnsanoğlu'nun işareti gökte 

görünecek ve o zaman dünyanın bütün kabileleri yas tutacak 

ve İnsanoğlu'nun göğün bulutları üzerinde güç ve büyük bir 

görkemle geldiğini görecekler. 31 Ve meleklerini büyük bir 

borazan sesiyle gönderecek ve onlar O'nun seçtiklerini 

göğün bir ucundan diğer ucuna dört yelden toplayacaklar. 

(Matta 24:29-31) 

Tanrı'nın Krallığı dünyanın ihtiyacı olan şeydir. 

Krallık için Büyükelçiler 

Krallıktaki rolünüz nedir? 

Şu anda, eğer gerçek bir Hristiyansan, onun elçisi olacaksın. Elçi 

Pavlus'un ne yazdığına dikkat edin: 

20 Şimdi, sanki Tanrı bizim aracılığımızla yalvarıyormuş gibi 

Mesih'in elçileriyiz: Mesih adına size yalvarıyoruz, Tanrı'yla 

barışın. (2 Korintliler 5:20) 

14 Bu nedenle, belinizi hakikatle kuşanmış, doğruluk zırhını 

kuşanmış, 15 ve barış müjdesini hazırlayarak ayaklarınızı 

nallamış olarak ayakta durun; 16 Her şeyden önce, kötü 

olanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman 

kalkanını alarak. 17 Ve kurtuluş miğferini ve Tanrı'nın sözü 

olan Ruh'un kılıcını alın; 18 Her zaman Ruh'ta tam bir dua ve 

yakarışla dua ederek, tüm kutsallar için tam bir sabır ve 

yakarışla bu amaca dikkat ederek - 19 ve benim için, bu söz 
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bana verilsin, böylece ağzımı cesaretle açayım. zincirler 

içinde elçisi olduğum müjdenin gizemi 20 ; ki orada 

konuşmam gerektiği gibi cesurca konuşabileyim. (Efesoslular 

6:14-20) 

Büyükelçi nedir? Merriam-Webster aşağıdaki tanıma sahiptir: 

1 : resmi bir elçi; özellikle : yabancı bir hükümete veya 

egemene, kendi hükümetinin veya egemenliğinin mukim 

temsilcisi olarak akredite edilmiş veya özel ve genellikle 

geçici bir diplomatik görev için atanmış en yüksek rütbeli 

diplomatik ajan 

2 a : yetkili temsilci veya haberci 

Eğer gerçek bir Hristiyansan, Mesih için resmi bir elçisin! Elçi 

Petrus'un ne yazdığına dikkat edin: 

9 Ama siz, sizi karanlıktan harikulade ışığına çağıranı 

yüceltmek için seçilmiş bir kuşak, krallık kâhinliği, kutsal bir 

ulus, O'nun özel halkısınız; 10 Bir zamanlar halk olmayan, ama 

şimdi Tanrı'nın halkı olan, merhamet görmemiş, ama şimdi 

merhamete kavuşmuş olanlar. (1 Petrus 2:9-10) 

Hristiyanlar olarak kutsal bir ulusun parçası olmalıyız. 

Hangi millet şimdi kutsaldır? 

Eh, kesinlikle bu dünyanın krallıklarından hiçbiri değil - ama sonunda 

onlar Mesih'in Krallığının bir parçası olacaklar (Vahiy 11:15). Kutsal 

olan Tanrı'nın ulusu, O'nun Krallığıdır. 

Büyükelçiler olarak, normalde bu dünyadaki ulusların doğrudan 

siyasetine karışmayız. Ama şimdi Tanrı'nın yaşam tarzını yaşamak 
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zorundayız (ayrıca www.ccog.org adresinde bulunan şu ücretsiz 

kitaba da bakın : Hristiyanlar: Tanrı'nın Krallığının Elçileri, Hristiyan 

olarak yaşamaya ilişkin İncil talimatları ). Bunu yaparak, Tanrı'nın 

yollarının neden en iyi olduğunu daha iyi öğreniriz, böylece O'nun 

krallığında krallar ve rahipler olabilir ve Mesih'le birlikte yeryüzünde 

hüküm sürebiliriz: 

5 Bizi seven ve kendi kanında bizi günahlarımızdan 

temizleyen, 6 ve bizi Tanrısı ve Babası için krallar ve kâhinler 

yapan O'na, yücelik ve egemenlik sonsuza dek O'na olsun. 

Amin. (Vahiy 1:5-6) 

10 Ve bizi Tanrımız için krallar ve kâhinler yaptık; Ve 

yeryüzünde hüküm süreceğiz. (Vahiy 5:10) 

Bunun gelecekteki bir yönü, ölümlü olanlara Tanrı'nın yollarında 

yürümeyi öğretmek olacaktır: 

19 Çünkü halk Siyon'da Yeruşalim'de oturacak; Artık 

ağlamayacaksın. Çığlığınızın sesinde size çok lütufkar olacak; 

Onu işitince size cevap verecektir. 20 Ve Rab size sıkıntı 

ekmeğini ve sıkıntı suyunu verse de, Öğretmenleriniz artık 

köşeye sıkıştırılmayacak, Ama gözleriniz öğretmenlerinizi 

görecek. 21 Kulaklarınız arkanızdan, “Yol budur, yürüyün” 

diyen bir söz işitecek. Sağa döndüğünüzde veya sola 

döndüğünüzde. (İşaya 30:19-21) 

Bu bin yıllık krallık için bir kehanet olsa da, bu çağda Hıristiyanların 

şunları öğretmeye hazır olmaları gerekir: 

12 … bu zamana kadar öğretmen olmalısınız (İbraniler 5:12) 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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15 Ama Rab Tanrı'yı yüreklerinizde takdis edin: ve içinizdeki ümidin nedenini soran her 

adama her zaman uysallık ve korkuyla yanıt vermeye hazır 

olun (1 Petrus 3:15, KJV). 

Mukaddes Kitap, daha sadık Hıristiyanların birçoğunun, Büyük 

Sıkıntının başlamasından hemen önce, birçoklarına şu talimatı 

vereceğini gösterir: 

33 Ve insanlardan anlayanlar birçoğunu eğitecek (Daniel 

11:33) 

Bu nedenle, öğrenmek, lütuf ve bilgiyle büyümek (2 Petrus 3:18), 

şimdi yapmamız gereken bir şeydir. Tanrı'nın Krallığındaki 

rolünüzün bir kısmı da öğretebilmektir. Ve daha sadık olan 

Philadelphian (Vahiy 3:7-13), Hıristiyanlar için, buna bin yıllık krallığın 

başlangıcından önce önemli müjde tanığının desteklenmesi de 

dahildir (çapraz başvuru Matta 24:14). 

Tanrı'nın Krallığı kurulduktan sonra, Tanrı'nın halkı, zarar görmüş bir 

gezegenin onarılmasına yardımcı olmak için kullanılacaktır: 

12 İçinizden olanlar eski harabe yerleri yapacaklar ;  

Birçok neslin temellerini yükselteceksin; Ve sana İhlalin 

Onarıcısı, Oturulacak Sokakların Onarıcısı denilecek. (İşaya 

58:12) 

Böylece, bu çağda Tanrı'nın yolunda yaşayan Tanrı'nın halkı, bu 

restorasyon döneminde insanların şehirlerde (ve başka yerlerde) 

yaşamasını kolaylaştıracaktır. Dünya gerçekten daha iyi bir yer 

olacak. Şimdi Mesih'in elçileri olmalıyız, böylece O'nun Krallığında 

da hizmet edebiliriz. 

Gerçek Müjde Mesajı Dönüştürücüdür 
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İsa şöyle dedi: “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten 

benim öğrencilerimsiniz. 32 Ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi 

özgür kılacak” (Yuhanna 8:31-32). Tanrı'nın Krallığının sevindirici 

haberi hakkındaki hakikati bilmek, bizi bu dünyanın boş umutları 

arasında tuzağa düşmekten kurtarır. İşe yarayan bir planı cesaretle 

destekleyebiliriz—Tanrı'nın planı! Şeytan tüm dünyayı aldattı (Vahiy 

12:9) ve Tanrı'nın Krallığı gerçek çözümdür. Hakikati savunmalı ve 

savunmalıyız (çapraz başvuru Yuhanna 18:37). 

Müjde mesajı kişisel kurtuluştan daha fazlasıdır. Tanrı'nın Krallığının 

iyi haberi bu çağda insanı değiştirmelidir: 

2 Ve bu dünyaya uymayın, ancak Tanrı'nın bu iyi, kabul 

edilebilir ve mükemmel iradesinin ne olduğunu 

kanıtlayabilmeniz için zihninizi yenileyerek dönüştürün. 

(Romalılar 12:2) 

Gerçek Hıristiyanlar, Tanrı'ya ve başkalarına hizmet etmek üzere 

dönüştürülür: 

22 Köleler, efendilerinize her konuda bedene göre itaat edin, 

insanları memnun eder gibi göz hizmetiyle değil, Tanrı'dan 

korkarak yürekten içtenlikle itaat edin. 23 Ve ne yaparsanız 

yapın, insanlara değil, Rab'be yürekten yapın, 24 mirasın 

ödülünü Rab'den alacağınızı bilerek yapın; çünkü Rab 

Mesih'e hizmet ediyorsunuz. (Koloseliler 3:22-24) 

28 Bu nedenle, sarsılamayan bir krallığa sahip olduğumuza 

göre, Tanrı'ya saygıyla ve Tanrı korkusuyla kabul edilebilir bir 

şekilde hizmet edebileceğimiz lütfa sahip olalım. (İbraniler 

12:28) 

Gerçek Hıristiyanlar dünyadan farklı yaşarlar. Neyin doğru neyin 

yanlış olduğu konusunda Tanrı'nın standartlarını dünyanın 
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standartlarının üzerinde kabul ediyoruz. Bu çağda Tanrı'nın yolunda 

yaşamak iman gerektirdiğinden, sadece imanla yaşarlar (İbraniler 

10:38). Hristiyanlar, yaşadıkları dünyadan o kadar farklı kabul 

edildiler ki, yaşam tarzlarına Yeni Ahit'te “Yol” olarak atıfta 

bulunuldu (Elçilerin İşleri 9:2; 19:9; 24:14,22 ) . Dünya, Şeytan'ın 

egemenliği altında bencilce, "Kain'in yolu" (Yahuda 11) olarak 

adlandırılan yolda yaşar. 

Tanrı'nın Krallığının Müjdesi bir doğruluk, sevinç ve barış mesajıdır 

(Romalılar 14:17). Tam olarak anlaşıldığında peygamberlik sözü 

rahatlatıcıdır (çapraz başvuru 1 Korintliler 14:3; 1 Selanikliler 4:18), 

özellikle de dünyanın parçalandığını izlerken (çapraz başvuru Luka 

21:8-36). Gerçek Hıristiyan yaşam tarzı, ruhsal bolluğa ve fiziksel 

bereketlere yol açar (Markos 10:29-30). Bu, onu yaşayanların 

dünyanın Tanrı'nın Krallığına ihtiyacı olduğunu anlamalarının bir 

nedenidir. Hristiyanlar, Tanrı'nın Krallığının elçileridir. 

Hristiyanlar, fiziksel bir dünyada yaşıyor olsak da, umudumuzu 

fiziksel değil, ruhsaldır (Romalılar 8:5-8). “Müjde ümidine” sahibiz 

(Koloseliler 1:23). Bu, ilk Hıristiyanların anladığı ve bugün İsa'yı kabul 

eden birçok kişinin gerçekten anlamadığı bir şeydir. 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

6. Behaapten mir wieren ouni Sënnen 

dann verschléissen mir eis an d´Wourecht... 

Greko-Romen kiliseleri, Tanrı'nın Krallığının bazı yönlerini 

öğrettiklerine inanırlar, ancak gerçekte ne olduğunu anlamakta 

güçlük çekerler. Örneğin, The Catholic Encyclopedia krallık 

hakkında şunu öğretir: 

Mesih'in ... Bu krallığın gelişini öğretmesinin her aşamasında, 

çeşitli yönleri, kesin anlamı, ona nasıl ulaşılacağı, O'nun 

söylemlerinin temelini oluşturur, öyle ki O'nun konuşmasına 

“müjde” denir. krallığın”...Kilise'den “Tanrı'nın krallığı” olarak 

bahsetmeye başladılar; bkz. Col., I, 13; I Tez., ii, 12; Apoc., I, 6, 

9; v, 10, vb. ...o İlahi kurum olarak Kilise anlamına gelir… 

(Papa H. Kingdom of God. The Catholic Encyclopedia, Cilt 

VIII. 1910). 

Yukarıda “Col., I, 13; I Tez., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10”, eğer onlara 

bakarsanız, bu ayetlerden hiçbirinin Kilise'nin Tanrı'nın Krallığı 

olduğu hakkında hiçbir şey söylemediğini göreceksiniz. İnananlara 

Tanrı'nın Krallığının bir parçası olacağını ya da bunun İsa'nın krallığı 

olduğunu öğretirler. Mukaddes Kitap, birçok kişinin sevindirici 

haberi değiştireceği veya gerçek olmayan bir başkasına döneceği 

konusunda uyarır (Galatyalılar 1:3-9). Ne yazık ki, çeşitli kişiler bunu 

yaptı. 

İsa öğretti, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan 

Baba'ya kimse gelmez ” (Yuhanna 14:6). Petrus şunu öğretti : “Başka 

hiçbirinde kurtuluş da yoktur, çünkü gökler altında insanlar arasında 

verilmiş başka bir isim yoktur ki, onunla kurtulmamız gerekir” 

(Elçilerin İşleri 4:12). Petrus, Yahudilerin hepsinin tövbe etme ve 

İsa'nın kurtarılmasını kabul etme inancına sahip olması gerektiğini 

söyledi (Elçilerin İşleri 2:38). 
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Bunun aksine, Papa Francis, İsa olmadan ateistlerin iyi işlerle 

kurtarılabileceğini öğretti! Ayrıca Yahudilerin İsa'yı kabul etmeden 

kurtarılabileceğini de öğretir! Ek olarak, o ve bazı Greko-Romalılar 

da 'Meryem'in İncil'den olmayan bir versiyonunun müjdenin 

anahtarı olduğu kadar ekümenik ve dinler arası birliğin anahtarı 

olduğunu düşünüyorlar. Ne yazık ki, onlar ve diğerleri, İsa'nın VE 

Tanrı'nın Krallığının gerçek Müjdesinin önemini anlamıyorlar. 

Birçoğu sahte müjdeleri teşvik ediyor. 

Birçoğu görerek yürümek ve dünyaya inanmak ister. Yeni Ahit, 

Hristiyanların yukarıya bakmaları gerektiğini öğretir: 

2 Zihninizi dünyadaki şeylere değil, yukarıdaki şeylere verin. 

(Koloseliler 3:2) 

7Çünkü biz gözle değil, imanla yürüyoruz. (2 Korintliler 5:7) 

Yine de, Papa Pius XI temelde kilisesini gördüğünde yürümeyi 

öğretti: 

...Katolik Kilisesi...İsa'nın yeryüzündeki krallığıdır. ( Pius'un 

ansiklopedisi yarı primalar ). 

CatholicBible101 web sitesi, “ Tanrı'nın Krallığı, MS 33 yılında İsa 

Mesih tarafından, Petrus tarafından yönetilen Kilisesi şeklinde, 

Katolik Kilisesi olarak yeryüzünde kuruldu ” iddiasında bulunuyor . 

Yine de bin yıllık Tanrı Krallığı burada değil, Roma Kilisesi de değil, 

ama yeryüzünde olacak. Tanrı'nın gerçek Kilisesi "krallığın 

anahtarlarına" sahip olsa da (Matta 16:19), bir kilisenin krallık 

olduğunu iddia edenler “bilginin anahtarını elinden almışlardır” 

(Luka 11:52). 

Katolik Kilisesi'nin resmi İlmihali'nde listelenen tek “Deccal 

öğretisi”dir : 
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676 Tarihin ötesinde ancak eskatolojik yargı ile 

gerçekleştirilebilecek olan mesihsel umudun tarih içinde 

gerçekleşmesi iddiası her ileri sürüldüğünde, Deccal'in 

aldatmacası dünyada şimdiden şekillenmeye başlar. Kilise, 

binyılcılık adı altında krallığın bu tahrifinin değiştirilmiş 

biçimlerini bile reddetti… (Katolik Kilisesi İlmihali. Imprimatur 

Potest +Joseph Kardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 

194) 

Ne yazık ki, bununla hemfikir olanlar, sonunda Tanrı'nın Krallığının 

Müjdesi'nin ilan edilmesinde büyük sorunlar yaşayacaklardır. Bazıları 

alacak 

bunu ilan edenlere karşı korkunç adımlar (Daniel 7:25; 11:30-36). 

Fakat, düşünebilirsiniz, İsa'yı Rab olarak kabul eden herkes krallıkta 

olmayacak mı? Hayır, olmayacaklar. İsa'nın ne dediğine dikkat edin: 

21 “ Bana , 'Rab, Rab' diyen herkes göklerin krallığına 

girmeyecek, ancak göklerdeki Babamın iradesini yapan kişi 

girecektir. 22 O gün bana pek çokları diyecek ki, 'Ya Rab, ya Rab, 

senin isminle peygamberlik etmedik, senin isminle cinleri 

kovmadık ve senin isminle birçok harikalar yapmadık mı?' 23 

Ve sonra onlara, 'Sizi hiç tanımadım; Ey kanunsuzluk 

yapanlar, benden ayrılın! ' (Matta 7:21-23) 

Elçi Pavlus, “kanunsuzluk sırrının” kendi zamanında “zaten iş 

başında” olduğunu (2 Selanikliler 2:7) kaydetti. Bu kanunsuzluk, 

Mukaddes Kitabın ahir zamanda “Gizem, Büyük Babil” (Vahiy 17:3-5) 

olarak adlandırılan bir şeye karşı uyardığı bir şeyle de ilgilidir. 

“Kanunsuzluğun gizemi”, Tanrı'nın On Emir yasasını vb. tutmaları 

gerekmediğine ve/veya bunun kabul edilebilir pek çok istisnası 

olduğuna ve/veya Tanrı'nın buyruklarını çiğnemek için kabul 

edilebilir kefaret biçimleri olduğuna inanan Hıristiyan olduğunu 
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iddia edenlerle ilgilidir. Bu nedenle, Tanrı'nın yasasının bir biçimine 

sahip olduklarını düşünürken, İsa'nın ya da havarilerinin meşru 

olarak kabul edeceği bir Hıristiyanlık biçimini korumuyorlar. 

Greko-Romalılar, Tanrı'nın emirlerini çiğneyen, ancak geleneklerinin 

bunu kabul edilebilir kıldığını iddia eden Ferisiler gibidir—İsa bu 

yaklaşımı kınadı (Matta 15:3-9)! İşaya ayrıca, Tanrı'nın olduğunu 

iddia eden insanların O'nun yasasına isyan edecekleri konusunda da 

uyardı (İşaya 30:9). Bu kanunsuz isyan, ne yazık ki bu güne kadar 

gördüğümüz bir şeydir. 

barışa ve Tanrı'nın Krallığının yeryüzünde İncil'e uygun olmayan bir 

versiyonuna yol açacağına inanıyor gibi görünüyor . Kutsal Yazılar, 

birkaç yıl boyunca başarılı olacağını öğrettiği yaklaşan ekümenik 

birliğe karşı uyarıda bulunur (not: Katolik onaylı bir çeviri olan Yeni 

Kudüs İncili gösterilmektedir): 

4 Ejderhaya yetkisini verdiği için ejderhanın önünde secdeye 

kapandılar; Ve canavarın önünde secdeye varıp dediler: 

Canavara kim benzer? Kim buna karşı savaşabilir?' 5 

Canavara böbürlenmelerini ve küfürlerini söylemesine ve kırk 

iki ay faaliyet göstermesine izin verildi; 6 Tanrı'ya, ismine, 

göksel Çadırına ve orada korunanların tümüne küfretti. 7 

Kutsallara karşı savaşmasına ve onları fethetmesine izin 

verildi ve her ırk, halk, dil ve ulus üzerinde egemenlik verildi; 
8 ve dünyanın tüm insanları, yani adı dünyanın kuruluşundan 

beri kurbanlık Kuzu'nun yaşam kitabında yazılmamış olan 

herkes ona tapacak. 9 Duyabilen dinlesin: 10 Esaretten esarete 

olanlar ; kılıçla ölüme gidenler kılıçla öldürülür. Bu nedenle 

azizlerin azim ve inanç sahibi olmaları gerekir. (Vahiy 13:4-10, 

NJB) 

İncil, Babil birliğinin bitiş zamanına karşı uyarır: 
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1 Yedi tası olan yedi melekten biri benimle konuşmaya geldi 

ve şöyle dedi: 'Buraya gel ve sana bol suların yanında tahtta 

oturan büyük fahişenin cezasını göstereyim, 2 dünyanın 

bütün kralları onunla birliktedir. fahişelik yaptılar ve bütün 

dünya halkını zinasının şarabıyla sarhoş ettiler.' 3 Beni ruhen 

bir çöle götürdü ve orada yedi başlı ve on boynuzlu kırmızı 

bir canavara binen bir kadın gördüm ve her tarafında küfürlü 

unvanlar yazılıydı. 4 Kadın erguvani ve kırmızı giysiler 

içindeydi ve altın, mücevherler ve incilerle ışıldıyordu ve 

fahişeliğinin iğrenç pisliğiyle dolu altın bir şarap kadehi 

tutuyordu; 5 alnında bir isim, şifreli bir isim yazılıydı: 

'Büyük Babil, dünyadaki bütün fahişelerin ve bütün pis 

işlerin anası .' 6 Sarhoş olduğunu , kutsalların kanıyla ve İsa'nın 

şehitlerinin kanıyla sarhoş olduğunu gördüm ; ve onu 

gördüğümde, tamamen şaşkına döndüm. (Vahiy 17:1-6, NJB) 

9 'Bu, kurnazlık gerektirir. Yedi baş, kadının üzerinde 

oturduğu yedi tepedir . . . 18 Gördüğün kadın, dünyadaki 

bütün hükümdarlar üzerinde yetkisi olan büyük şehirdir .' 

(Vahiy 17:9 ,18 , NJB) 

1 Bundan sonra, kendisine büyük yetki verilmiş başka bir 

meleğin gökten indiğini gördüm; yeryüzü onun ihtişamıyla 

parladı. 2 Sesinin zirvesinde bağırdı, 'Babil düştü, Büyük 

Babil düştü ve şeytanların uğrak yeri ve her kötü ruh ve pis, 

iğrenç kuş için bir barınak oldu. 3 Bütün milletler onun 

fahişeliğinin şarabından derin içtiler; yeryüzündeki her kral 

onunla fahişelik yaptı ve her tüccar onun sefahatiyle zengin 

oldu.' 4 Gökten başka bir ses konuştu; ' Halkım, dışarı çıkın, 

onun suçlarına ortak olmayasınız ve aynı belalara maruz 

kalmayasınız ' dediğini duydum . 5 Günahları gökyüzüne 

ulaştı ve Tanrı'nın suçlarını aklında tutuyor: Ona başkalarına 

davrandığı gibi davran. 6 Aldığı miktarın iki katı ödenmelidir. 

Kendi karışımından iki kat güçlü bir fincana sahip olacak. 7 
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Gösterişlerinin ve cümbüşlerinin her birine bir işkence ya da 

ıstırap eşlik edecek. Kraliçe olarak tahta geçtim, diye 

düşünüyor; Ben dul değilim ve yasını asla bilemeyeceğim. 8 

Bunun için, bir gün içinde başına belalar gelecek: hastalık, 

yas ve kıtlık. Yere yakılacak. Onu mahkum eden Rab Tanrı 

güçlüdür.' 9 'Onunla fuhuş yapan ve onunla seks partisi 

yapan dünyanın kralları onun için yas tutacak ve ağlayacak. O 

yanarken dumanı görüyorlar, (Vahiy 18:1-9, NJB) 

Zekeriya'da Mukaddes Kitap yaklaşan bir Babil'e karşı uyarır ve 

uygun birliğin İsa dönene kadar gerçekleşmeyeceğini gösterir: 

10 Dikkat! Bak! RAB diyor ki, kuzey diyarından kaçın, çünkü 

sizi göğün dört rüzgarına dağıttım, diyor RAB. 11 Dikkat! 

Şimdi Babil'in kızıyla yaşayan Zion, kaçışını yap! 

12 Çünkü RAB Sabaoth bunu söylüyor, çünkü Glory 

görevlendirdi. 

Ben , sizi yağmalayan milletler hakkında, 'Size dokunan, 

gözbebeğime dokunmuş olur. 13 Şimdi bak, üzerlerine el 

sallayacağım ve köleleştirdikleri tarafından yağmalanacaklar.' 

O zaman beni Yahveh Sabaoth'un gönderdiğini bileceksin ! 
14 Şarkı söyle, sevin, Sion kızı, çünkü şimdi aranızda 

yaşamaya geliyorum -RAB diyor! 15 Ve o gün birçok ulus 

RAB'be dönüşecek. Evet, onun halkı olacaklar ve aranızda 

yaşayacaklar. O zaman beni sana Yahveh Sabaoth'un 

gönderdiğini bileceksin ! 16 RAB, Kutsal Topraklardaki payı 

olan Yahuda'yı mülk edinecek ve yine Yeruşalim'i kendi 

seçimi yapacak. (Zekeriya 2:10-16, NJB; KJV /NKJV 

versiyonlarında ayetlerin Zekeriya 2:6-12 olarak listelendiğine 

dikkat edin) 
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Birleşmiş Milletler, Vatikan, birçok Protestan ve Doğu Ortodoks 

liderinin desteklediği ekümenik ve inançlar arası hareketler İncil 

tarafından açıkça kınanır ve teşvik edilmemelidir. İsa , “birçoklarını 

aldatacağını” iddia edenleri uyardı (Matta 24:4-5). Çoğu ekümenizm, 

Vahiy 6:1-2'deki (İsa olmayan) “beyaz atlı” ve Vahiy 17'deki fahişe ile 

ilgilidir. 

Zekeriya gibi, Havari Pavlus da gerçek iman birliğinin İsa dönene 

kadar gerçekleşmeyeceğini öğretti: 

13 Hepimiz Tanrı'nın Oğlu'nun imanında ve bilgisinde birliğe 

ulaşıncaya ve Mesih'in kendisinin doluluğuyla tam olarak 

olgunlaşan kusursuz İnsan'ı oluşturana kadar . (Efesoslular 

4:13, NJB) 

Bu birliğin İsa'nın dönüşünden önce geldiğine inananlar yanılıyorlar. 

Aslında İsa döndüğünde, Kendisine karşı toplanacak olan milletlerin 

birliğini bozmak zorunda kalacaktır: 

11:15 Yedinci melek borazanını öttürdü ve gökte, 'Dünyanın 

krallığı Rabbimiz'in ve Mesih'in krallığı oldu, sonsuza dek 

hüküm sürecek' diye bağıran sesler işitildi. 16 Tanrı'nın 

huzurunda tahta oturan yirmi dört ihtiyar, secdeye 

kapandılar ve Tanrı'ya tapınarak alınları yere dokundular. 17 

Şu sözlerle, 'Ey Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, Var olan, var 

olan, sana şükrederiz. büyük gücünüzü üstlenmek ve 

saltanatınızı başlatmak. 18 Uluslar kargaşa içindeydiler ve 

şimdi sizin cezalandırmanızın, ve ölülerin yargılanma zamanı 

ve kullarınız peygamberler, mukaddesler ve isminizden 

korkanlar için küçük ve büyük, ödüllendirilme zamanı geldi. . 

Yeryüzünü mahvedenleri mahvetmenin zamanı geldi.' (Vahiy 

11:15-18, NJB) 
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19:6 Okyanus sesine ya da büyük gök gürültüsüne benzeyen 

büyük bir kalabalığın, 'Alleluia! Her Şeye Egemen Tanrımız 

RAB'bin saltanatı başladı; . . . 19 Sonra canavarı, dünyanın 

bütün kralları ve ordularıyla birlikte Süvari ve ordusuyla 

savaşmak için toplanmış gördüm. 20 Ama canavar, canavar 

adına mucizeler yaratan ve onlar tarafından canavarın 

işaretiyle dağlamayı kabul edenleri ve onun heykeline 

tapanları aldatan sahte peygamberle birlikte esir alındı. Bu 

ikisi diri diri yanan kükürt gölüne fırlatıldı . 21 Geri kalanların 

hepsi Süvari'nin ağzından çıkan kılıcıyla öldürüldü ve bütün 

kuşlar etleriyle boğuştu. . . 20:4 Sonra oturdukları tahtları 

gördüm ve onlara hüküm verme yetkisi verildi. İsa'ya tanıklık 

ettikleri ve Tanrı'nın sözünü vaaz ettikleri için başı 

kesilenlerin ve canavara ya da heykeline tapmayı reddeden 

ve alınlarında ya da ellerinde damgayı kabul etmeyenlerin 

ruhlarını gördüm; canlandılar ve bin yıl boyunca Mesih'le 

birlikte hüküm sürdüler. (Vahiy 19:6 ,19 -21; 20:4, NJB) 

İsa'nın, O'na karşı birleşmiş dünya ordularını yok etmek zorunda 

kalacağına dikkat edin. Sonra O ve azizler hüküm sürecek. İşte o 

zaman imanın doğru bir birliği olacaktır. Ne yazık ki, pek çok kişi iyi 

görünen, ancak Elçi Pavlus'un uyardığı gibi olmayan sahte bakanları 

dinleyecek (2 Korintliler 11:14-15). Daha fazla kişi Kutsal Kitap'ı ve 

Tanrı'nın Krallığının müjdesini gerçekten anlarsa, İsa'ya karşı daha az 

savaşırdı.  
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7. Geriicht an weist op eng Rebe lliou 

İnsanlar bizim çok akıllı olduğumuzu düşünmekten hoşlansalar da, 

anlayışımızın sınırları vardır, ancak Tanrı'nın “anlayışı sonsuzdur” 

(Mezmur 147:5). 

Bu yüzden bu gezegeni düzeltmek için Tanrı'nın müdahalesi 

gerekecek. 

Birçoğu Tanrı'ya inanırken , insanların büyük çoğunluğu O'nun 

gerçekten yönlendirdiği şekilde yaşamak istemiyor. Aşağıdakilere 

dikkat edin: 

8 Ey insan, iyi olanı sana gösterdi; Ve Rab senden ne ister, 

adaletli davranmaktan, Merhameti sevmekten, Ve Allah'ınla 

alçakgönüllülükle yürümekten başka? (Mika 6:8) 

ile alçakgönüllülükle yürümek , insanlığın gerçekten yapmaya istekli 

olduğu bir şey değildir. Adem ve Havva'nın zamanından beri 

(Yaratılış 3:1-6) insanlar, O'nun emirlerine rağmen, kendilerine ve 

önceliklerine, Tanrı'nınkilerden daha fazla güvenmeyi seçtiler (Çıkış 

20:3-17). 

Atasözleri Kitabı şunları öğretir: 

5 Bütün yüreğinle Rab'be güven, Ve kendi anlayışına 

dayanma; 6 Bütün yollarınızda O'nu tanıyın, Ve yollarınızı O 

yönlendirecektir. 7 Kendi gözünde bilge olma; Rab'den 

korkun ve kötülükten uzaklaşın. (Süleymanın Meselleri 3:5-7) 

Yine de çoğu insan tüm kalpleriyle Tanrı'ya güvenmeyecek veya 

adımlarını O'nun yönlendirmesini beklemeyecektir. Birçoğu Tanrı'nın 

istediğini yapacaklarını söylüyor, ama yapmıyorlar. İnsanlık Şeytan 
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tarafından aldatıldı (Vahiy 12:9) ve dünyanın şehvetlerine ve 'yaşam 

gururuna' kapıldı (1 Yuhanna 2:16). 

Bu nedenle, birçokları kendi dini geleneklerini ve laik hükümetlerini 

oluşturdular çünkü en iyisini kendilerinin bildiklerini düşünüyorlar. 

Ancak onlar ne (çapraz başvuru Yeremya 10:23) ne de gerçekten 

tövbe edeceklerdir. 

Bu nedenle insanlığın Tanrı'nın Krallığına ihtiyacı vardır (çapraz 

başvuru Matta 24:21-22). 

Mutlulukları Düşünün 

en iyi bilinen ifade dizilerinden biri , Zeytin Dağı'ndaki Vaazında 

verdiği mutluluklardı. 

O'nun söylediklerinden bazılarına dikkat edin: 

3 "Ne mutlu ruhen yoksullara, Çünkü göklerin krallığı 

onlarındır. 4 Ne mutlu yas tutanlara, Çünkü onlar teselli 

edilecek. 5 Ne mutlu uysallara, Çünkü yeryüzünü miras 

alacaklar. 6 Ne mutlu doğruluk için acıkıp susayanlara, Çünkü 

onlar doyacaklardır. 7 Ne mutlu merhametlilere, Çünkü onlar 

merhamete kavuşacaklar. 8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara, 

Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. 9 Ne mutlu barışçılara, 

Çünkü onlara Tanrı'nın oğulları denilecek. 10 Ne mutlu 

doğruluk uğruna zulme uğrayanlara, Çünkü göklerin krallığı 

onlarındır. (Matta 5:3-10) 

Bu kutsanmış vaatlerin gerçekleşeceği yer, Matta tarafından sıklıkla 

Cennetin Krallığı olarak adlandırılan (çapraz başvuru Matta 13:31), 

Tanrı'nın Krallığındadır (çapraz başvuru Markos 4:30-31). Yumuşak 

başlıların yeryüzünü ve Tanrı'yı görecek safları miras alma vaadi 
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Tanrı'nın Krallığında gerçekleşecektir. Tanrı'nın Krallığındaki 

nimetlerin iyi haberini dört gözle bekleyin! 

Tanrı'nın Yolları Doğrudur 

Gerçek şu ki, Tanrı sevgidir (1 Yuhanna 4: 8,16 ) ve Tanrı bencil 

DEĞİLDİR. Tanrı'nın yasaları, Tanrı'ya ve komşumuza sevgi gösterir 

(Markos 12:29-31; Yakup 2:8-11). Dünyanın yolları bencildir ve 

ölümle sonuçlanır (Romalılar 8:6). 

Mukaddes Kitabın gerçek Hıristiyanların emirleri yerine getirdiğini 

gösterdiğine dikkat edin: 

1 İsa'nın Mesih olduğuna inanan, Tanrı'dan doğmuştur ve 

O'nu seven herkes, O'ndan doğan O'nu da sever. 2 Bununla, 

Tanrı'yı sevdiğimiz ve O'nun emirlerini tuttuğumuz zaman, 

Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi biliyoruz. 3 Çünkü Tanrı'nın 

sevgisi budur, O'nun buyruklarını tutarız. Ve O'nun emirleri 

külfetli değiller . (1 Yuhanna 5:1-3) 

Tanrı'nın tüm “emirleri doğruluktur” (Mezmur 119:172). Onun yolları 

paktır (1 Titus 1:15). Ne yazık ki, birçok kişi “kanunsuzluğun” çeşitli 

biçimlerini kabul etti ve İsa'nın yasayı veya peygamberleri yok 

etmeye değil, onları yerine getirmeye (Matta 5:17), onların gerçek 

anlamlarını açıklayarak ve onları birçoklarının ötesinde genişleterek 

geldiğinin farkında değiller. düşündü (örneğin Matta 5:21-28). İsa 

şunu öğretti: “ Onları kim yaparsa ve öğretirse, göklerin krallığında 

ona büyük denilecektir” (Matta 5:19) ('Tanrı'nın Krallığı' ve 'göklerin 

krallığı' terimleri birbirinin yerine kullanılabilir). 

Mukaddes Kitap, işler olmadan imanın öldüğünü öğretir (Yakup 

2:17). Birçoğu İsa'yı takip ettiğini iddia ediyor, ancak öğretilerine 

gerçekten inanmayacak (Matta 7:21-23) ve olması gerektiği gibi 
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O'nu taklit etmeyecek (çapraz başvuru 1 Korintliler 11:1). “Günah, 

yasanın ihlalidir” (1 Yuhanna 3:4, KJV) ve hepsi günah işledi 

(Romalılar 3:23). Bununla birlikte, Mukaddes Kitap merhametin 

yargıya galip geleceğini gösterir (Yakup 2:13), çünkü Tanrı'nın 

gerçekten herkes için bir planı vardır (çapraz başvuru Luka 3:6). 

Tanrı'nın yolları dışında insani çözümler işe yaramaz. Bin yıllık 

krallıkta, İsa “demir çomak” ile hüküm sürecek (Vahiy 19:15) ve 

insanlar Tanrı'nın yolunu yaşayacakları için iyilik galip gelecek. TÜM 

dünyanın sorunları var çünkü bu dünyanın toplumları Tanrı'ya 

ve O'nun yasasına itaat etmeyi reddediyor . Tarih, insanlığın 

toplumun sorunlarını çözme yeteneğine sahip olmadığını gösteriyor: 

6 Bedensel düşünceli olmak ölümdür, ruhsal düşünceli olmak 

ise yaşam ve barıştır. 7 Çünkü tensel akıl Tanrı'ya 

düşmanlıktır; çünkü Tanrı'nın yasasına tabi değildir ve 

olamaz da. 8 Öyleyse, bedende olanlar Tanrı'yı hoşnut 

edemezler. (Romalılar 8:6-8) 

Hristiyanlar ruhsal olana odaklanmalıdır ve kişisel zayıflıklarımıza 

rağmen bu çağda bunu yapması için Tanrı'nın Ruhu'na 

bahşedilmiştir (Romalılar 8:9): 

26 Çünkü ey kardeşler, bedene göre pek çok bilge, pek çok 

güçlü, pek çok soylunun çağrılmadığı çağrınızı görüyorsunuz. 
27 Ama Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın aptalca 

şeylerini seçti ve Tanrı güçlü şeyleri utandırmak için 

dünyanın zayıf şeylerini seçti; 28 ve dünyanın adi şeyleri ve 

hor görülen şeyleri Tanrı seçti ve olmayan şeyleri, var olan 

şeyleri yok etmek için, 29 hiçbir beden O'nun huzurunda 

yüceltilmesin. 30 Ama sizler, bizim için Tanrı'dan bilgelik, 

doğruluk, kutsallık ve kurtuluş olan Mesih İsa'dasınız. 31 Öyle 

ki, şöyle yazılmıştır: (1 Korintliler 1:26-31) 
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Hristiyanlar, Tanrı'nın planında şanlıdır! Şimdi imanla yürüyoruz (2 

Korintliler 5:7), yukarıya (Koloseliler 3:2) imanla bakıyoruz (İbraniler 

11:6). Tanrı'nın emirlerini tuttuğumuz için kutsanacağız (Vahiy 22:14). 

Geriicht an weist op eng Rebe lliounın Müjdesi? 

Protestanlar, İsa'yı kurtarıcı olarak kabul ettiklerinde, Tanrı'nın 

Krallığını aradıklarını hissetmeye eğilimlidirler. Katolikler, vaftiz 

edilenlerin bebekken bile kiliselerine krallık olarak girdiklerine 

inanırlar. Katolikler ve Doğu Ortodoksları, ayinler vb. yoluyla 

Tanrı'nın krallığını aradıklarını düşünme eğilimindedirler. Hristiyanlar 

vaftiz edilecekken, Greko-Romen-Protestanlar insanlığın sorunlarını 

çözmek için dünyaya bakma eğilimindedir. Onlar dünyevi odaklı 

olma eğilimindedirler (çapraz başvuru Romalılar 8:6-8). 

Önce Tanrı'nın Krallığını aramak (Matta 6:33), Hıristiyanlar için ömür 

boyu sürecek bir hedef olmalıdır. Bir amaç, çözümler için dünyaya 

değil, Tanrı'ya ve O'nun yollarına bakmak. Tanrı'nın Krallığının iyi 

haberi hayatımızı değiştirir. 

Mukaddes Kitap, Hıristiyanların İsa ile birlikte hükmedeceğini 

söylüyor, ancak bunun, gerçek Hıristiyanların şehirlere hükmedeceği 

anlamına geldiğinin farkında mısınız? İsa öğretti: 

12 “Bir asilzade kendisine bir krallık almak ve geri dönmek için 

uzak bir ülkeye gitti. 13 Hizmetçilerinden onunu çağırdı, 

onlara on mina verdi ve onlara, 'Ben gelinceye kadar iş 

yapın' dedi. 14 Ama yurttaşları ondan nefret ettiler ve 

peşinden bir heyet göndererek, 'Bu adamın üzerimizde 

hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz' dediler. 

15 “Ve öyle oldu ki, geri döndüğünde, 
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bilsin diye, parayı verdiği bu hizmetçilerin kendisine 

çağrılmalarını buyurdu. 16 Sonra birincisi geldi, 'Efendim, sizin 

minanız on mina kazandı.' 17 Ve ona, 'Aferin, iyi hizmetçi; 

çünkü sen pek az imana sahiptin, on şehre hâkimiyetin var.' 
18 İkincisi, 'Efendim, beş mina kazandınız' diyerek geldi. 19 

Aynı şekilde ona, 'Sen de beş şehrin üzerinde ol' dedi. (Luka 

19:12-19) 

Şimdi sahip olduğunuz az şeye sadık olun. Hristiyanlar, gerçek bir 

krallıkta gerçek şehirleri yönetme fırsatına sahip olacaklar. İsa ayrıca, 

“ Herkese işine göre vermek için ödülüm bendedir” dedi (Vahiy 

22:12) . Tanrı'nın, Kendisine gerçekten yanıt verecek olanlar için bir 

planı (Eyub 14:15) ve bir yeri (Yuhanna 14:2) vardır (Yuhanna 6:44; 

Vahiy 17:14). Tanrı'nın Krallığı gerçektir ve onun bir parçası 

olabilirsiniz! 

2016'nın başında Science dergisinde , yapay zeka ve kitle kaynak 

kullanımının insanlığın karşı karşıya olduğu “kötü sorunları” 

çözebileceğini belirten “Kalabalıkların gücü” başlıklı bir makale vardı. 

Ancak makale, bırakın nasıl çözüleceğini bir yana, kötülüğün ne 

olduğunu bile anlayamadı. 

Tanrı'nın gerçek yollarını izlemenin yanı sıra, işbirliği, insanlığın 

başarısız Babil Kulesi'ni inşa etmek için işbirliği yaptığı Büyük 

Tufan'dan sonra olduğu gibi 21. yüzyılda da başarısızlığa 

mahkumdur (Yaratılış 11:1-9) . 

Dünyadaki sorunlar, Ortadoğu gibi yerlerde (beklenen geçici 

kazanımlara rağmen, örneğin Daniel 9:27a; 1 Selanikliler 5:3) insanlar 

tarafından çözülmeyecek—Tanrı'nın Krallığının barışına ihtiyacımız 

var (Romalılar 14: 17). 

Uluslararası terörizmin sorunları, beklenen kazanımlara rağmen, 

Birleşmiş Milletler'de aldatılanlar tarafından çözülmeyecek (çapraz 
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başvuru Hezekiel 21:12) (çapraz başvuru Vahiy 12:9)—Tanrı'nın 

Krallığının sevincine ve tesellisine ihtiyacımız var. 

Dünya ulusları dünyayı yok etmeye yardım edeceğinden (Vahiy 

11:18), çevre sorunları uluslararası işbirliği ile ÇÖZÜLMEYECEKTİR, 

ancak Tanrı'nın Krallığı tarafından çözülecektir. 

Cinsel ahlaksızlık, kürtaj ve insan vücudunun parçalarının satılması 

sorunları ABD tarafından çözülmeyecek (çapraz başvuru Vahiy 

18:13), Tanrı'nın Krallığı tarafından çözülecektir. 

ABD, Birleşik Krallık ve diğer birçok ulusun sahip olduğu devasa 

borç, uluslararası aracılık yoluyla değil, nihayetinde (Habakkuk 2:6-8 

uyarınca yıkımdan sonra) Tanrı'nın Krallığı tarafından çözülecek. 

Cehalet ve yanlış eğitim Birleşmiş Milletler tarafından çözülmeyecek 

- Tanrı'nın Krallığına ihtiyacımız var. Dini çekişme, İncil'in gerçek 

İsa'sı dışında kurtuluşu kabul eden herhangi bir ekümenik-dinler 

arası hareket tarafından gerçekten çözülmeyecektir. Günah 

dünyadaki SORUNdur ve bunun için İsa'nın kurban edilmesine ve 

Tanrı'nın Krallığına dönüşüne ihtiyacımız var. Modern tıp bilimi, 

insan sağlığı için tüm cevaplara sahip değil - Tanrı'nın Krallığına 

ihtiyacımız var. 

Açlık sorunları, potansiyel mahsul kıtlığı nedeniyle dünyanın bazı 

bölgelerini kıtlık riskine sokan genetiği değiştirilmiş organizmalar 

tarafından çözülmeyecek - Tanrı'nın Krallığına ihtiyacımız var. 

Afrika'nın, Asya'nın ve başka yerlerin bazı bölgelerindeki büyük 

yoksulluk, bitiş zamanı 'Babil'den bir süre yararlanırken (bkz. Vahiy 

18:1-19), yoksulluk sorununu çözmeyecektir—Tanrı'nın Krallığına 

ihtiyacımız var. Bu 'şimdiki kötü çağda' İsa dışında insanlığın ütopya 

getirebileceği fikri yanlış bir müjdedir (Galatyalılar 1:3-10). 
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Tanrı'nın Krallığının bin yıllık aşaması, yeryüzünde kurulacak olan 

gerçek bir krallıktır. Tanrı'nın sevgi dolu yasalarına ve lider olarak 

sevgi dolu bir Tanrı'ya dayanacaktır. Azizler bin yıl boyunca Mesih'le 

birlikte hüküm sürecekler (Vahiy 5:10; 20:4-6). Bu krallık, gerçekten 

Tanrı Kilisesi'ndekileri içerecektir, ancak hiçbir kutsal yazı, Tanrı'nın 

Krallığının aslında Kilise (Katolik veya başka türlü) olduğunu 

belirtmez. Roma Kilisesi bin yıllık öğretiye karşı çıktı ve daha sonra 

sona yaklaştıkça İncil'in müjde mesajına daha güçlü bir şekilde karşı 

çıkacak. Bu, büyük olasılıkla, Matta 24:14'ün yerine getirilmesine 

yardımcı olabilecek önemli ölçüde medyada yer alacaktır. 

Son aşamasında, Tanrı'nın Krallığı, “Tanrı'dan gökten inen Yeni 

Yeruşalim'i” (Vahiy 21:2) içerecek ve artışının sonu olmayacak. Artık 

haksızlık, üzüntü ve ölüm olmayacak. 

Tanrı'nın Krallığının müjdesini vaaz etmek ve anlamak Mukaddes 

Kitabın önemli bir konusudur. Eski Ahit yazarları bunu öğretti. İsa, 

Pavlus ve Yuhanna bunu öğrettiler. Yeni Ahit dışında kalan en eski 

'Hıristiyan' vaaz, bunu öğretti. İkinci yüzyılın başlarında, Polycarp ve 

Melito gibi Hıristiyan liderler bunu öğrettiler. Biz Tanrı'nın Sürekli 

Kilisesi'nde bugün bunu öğretiyoruz. Tanrı'nın Krallığının, Mukaddes 

Kitabın İsa'nın vaaz ettiğini gösterdiği ilk konu olduğunu hatırlayın 

(Markos 1:13. Aynı zamanda O'nun dirilişten sonra vaaz ettiği şeydi 

(Elçilerin İşleri 1:3)—ve bu, Hıristiyanların önce araması gereken bir 

şeydir (Matta 6:33). 

Müjde sadece İsa'nın yaşamı ve ölümüyle ilgili değildir. İsa ve 

takipçilerinin öğrettiği sevindirici haberin vurgusu, yaklaşmakta olan 

Tanrı'nın Krallığıydı. Krallığın müjdesi, Mesih aracılığıyla kurtuluşu 

içerir, ancak aynı zamanda insan hükümetlerinin sonunun 

öğretilmesini de içerir (Vahiy 11:15). 
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Hatırlayın, İsa, krallığın müjdesi tüm uluslara bir tanık olarak dünyaya 

vaaz edilinceye kadar sonun gelmeyeceğini öğretti (Matta 24:14). Ve 

bu vaaz şimdi gerçekleşiyor. 

İyi haber şu ki , Tanrı'nın Krallığı insanlığın karşı karşıya olduğu 

sorunların çözümüdür . Yine de çoğu, onu desteklemek, duymak, 

gerçeğine inanmak istemiyor. Tanrı'nın Krallığı sonsuzdur (Matta 

6:13), “bu dünya geçip gidiyor” (1 Korintliler 7:31). 

Tanrı'nın Krallığının gerçek müjdesini ilan etmek, Tanrı'nın Sürekli 

Kilisesi'nde bizim ciddi olduğumuz bir şeydir. Tanrı'nın Krallığı 

(Matta 24:14) dahil, Mukaddes Kitabın öğrettiği her şeyi (Matta 

28:19-20) öğretmeye çalışıyoruz . O krallığı beklerken, Tanrı'nın 

yollarını öğrenip takip etmeli ve gerçeğe inanmak isteyenleri teselli 

etmeliyiz. 

Yaklaşan Tanrı Krallığı'nın müjdesinin duyurulmasını desteklemeniz 

gerekmez mi? Tanrı'nın Krallığının müjdesine inanacak mısınız? 
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Glawen un Hien Entschëllegt Ginn 
 
Glaven un Chien Entschning AQSh vakolatxonasi, un Chien Entschning AQSh 

vakolatxonasi joylashgan.: 1036 V. Grand Avenyu, Grover Plyaji, Kaliforniya, 93433 

USA; iwebhusayithi www.ccog.org. 
 

Glawen un Hien Entschëllegt Ginn (CCOG) Veb saytlar 
 

CCOG.ASIA Ushbu sayt Osiyoga qaratilgan. 

CCOG.IN Le ndawo iqondiswe kulabo befa laseNdiya.  

CCOG.EU Bu sayt Avropaya yönəlib.  

CCOG.NZ Ushbu sayt yangi Zelandiya va Britaniyadan kelib chiqqan boshqalarga 

qaratilgan. 

CCOG.ORG Lena iwebhusayithi eyinhloko ye Glawen un Hien Entschëllegt Ginn. 

Bütün qitələrdəki insanlara xidmət edir. Bu məqalələr, bağlantılar və videolardan 

ibarətdir. 

CCOGCANADA.CA Ushbu sayt Kanadada bo'lganlarga qaratilgan. 

CCOGAfrica.ORG Le ndawo iqondiswe kulabo base-Afrika. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Bu, ispan dilində olan vebsaytdır 

Glawen un Hien Entschëllegt Ginn. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Bu Filippin sayti Glawen un Hien 

Entschëllegt Ginn. Inolwazi ngesiNgisi nangesiTagalog. 
 

Xəbərlər və Tarix Saytları 
 

COGWRITER.COM Ushbu veb-sayti asosiy e'lon vositasi va yangiliklar bor, ta'limot, 

tarixiy maqolalar, videos, va bashoratli yangilanishlar. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Lena iwebhusayithi elula ukuyikhumbula 

ngezindatshana nolwazi ngomlando wesonto. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bu, xəbərləri və bibliya mövzularını əhatə edən 

onlayn radio saytıdır. 
 

Va'zlar va Sermonetlar uchun YouTube va BitChute Video kanallari 
 

BibleNewsProphecy Isiteshi. CCOG amavidiyo we-sermonette. 

CCOGAfrica Isiteshi. CCOG Afrika dillərində mesajlar. 

CCOG Animations Isiteshi xristianlik aqidalari jihatlarini o'rgatish.  

CCOGSermones Isiteshi inemiyalezo ngolimi lwesiSpanish. 

ContinuingCOG Isiteshi. CCOG video xütbələr.  

 
Suratda Quddusdagi ba'zan Cenacle deb nomlanuvchi, ammo Quddusning G'arbiy 

tepaligidagi Xudoning cherkovi sifatida tasvirlangan (hozirda Mt. Siyon): 
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Kukholakala ukuthi lokhu kwaba yindawo mhlawumbe yesakhiwo sokuqala 

sangempela sesonto lobuKristu. Isakhiwo 'ivangeli loMbuso kaNkulunkulu' likaJesu 

elaliyoshunyayelwa kulo. Lesi kwakuyisakhiwo eJerusalema esasifundisa Gott säin 

Sou Geleiwten an Jong Geopfert . 
 

 

Buna görə də biz Allaha dayanmadan şükür edirik, çünki... siz qardaşlar, 

Yəhudeyada Məsih İsada olan Allahın cəmiyyətlərinin davamçıları oldunuz. (1 

Saloniklilərə 2:13-14) 

Birdəfəlik müqəddəslərə təslim edilmiş iman uğrunda ciddi mübarizə aparın. 

(Yəhuda 3) 

O (İsa) onlara dedi: «Mən Allahın Padşahlığını başqa şəhərlərə də təbliğ 

etməliyəm, çünki mən bunun üçün göndərilmişəm». (Luka 4:43) 

Amma Allahın Padşahlığını axtarın və bütün bunlar[c] sizə əlavə olunacaq. 

Qorxma, ey balaca sürü, çünki Atanız sizə padşahlığı verməkdən məmnundur. 

(Luka 12:31-32) 

Padşahlığın bu Müjdəsi bütün millətlərə şəhadət olaraq bütün dünyada təbliğ 

ediləcək və son o zaman gələcək. (Matta 24:14) 


