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Машаякта жаңы адам 
болууну каалайсызбы 

Аны кабыл алып! 

Сишенгендерге удайдын балдары олуу бийлиги берилди лар кандан эмес 

дененин каалоосу менен эмес эркектин каалоосу менен? 

 
“Куткаруучуңуз катары кабыл алып кайра тө … болсун, бул сыйынууну 
же башка сыйынууну айтуу сизди куткарбайтул мени күнөөдөн куткара 

алат деп өзүңүздү Машаякка ишенип тапшыруу.” (Исайя 11:6, 9) 

 
Ҫывӑхра 

Боб Тиль, философи докторӗ. 
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Машаякта жаңы адам 
болууну каалайсызбы 

Аны кабыл алып! 

  

Ҫывӑхра Боб Тиль, философи докторӗ. 

ишенгениңизди ©2016/2017/2018/2019/2022 куткарылуу бергенине ыраазы. 
билдирет 1.5. кылганымды жана жазага татыктуу Бирок Ыйса Машаяк мен 
татыктуу жазаны Өзүнө алып эми. 1036 Председӓтельже Гранд-авеню, 
Гровер-Салам, Калифорни, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

Мае уг быгатиськы, адямиос асьсэос проблемаез решать каро? 

Эсир Пӗлетӗр-и, Иисус Библи кӑтартса панӑ тӑрӑх, пирвайхи тата 
кайранхи ӗҫсем ҫинчен вӗрентнӗ. Машаякта жаңы адам болууну 

каалайсызбы? 

Мам тӓ пӓледӓ, мӓ тӹдӹ доно ик кугижӓншӹ тӹнг цельжы апостолвлӓ 
йымын ылмыжы, нӹнӹн паштек кым? 

Инмар эксэйлык сярысь, иисус лыктӥзы шат? Ми иисус инмар эксэйлык 
улӥсьёс ас улон али? Кыӵе меда лыктӥсь инмар эксэйлыкез-со зэмос 

типъёсыз эксэйлык вуоно? Оске вал тыныд, сое, малы дышетэ библия? 

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

Мам тӓ ынгыледӓ, мам шужӹн мычашыжат ак керд шоктымешкӹ, 
кугижӓншӹ кӧргӹштӹ йымым сӓндӓлӹк пӓлдӹртӓш шайышташ ак ли? 

Обложка вылаз суредамын туспуктэм вылын ыжпи, кион вӧзын кылле, бурдин Граф пичечӗ 

быдэстыны. Обложка вылаз возьматӥзы туспуктэмезлэн мышпалаз черклэн юртаз 

оригинальной инмар иерусалимын люкетты, тиледлы доктор кӧжы 2013 арын лэсьтэмын. 
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КУТКАРЫЛУУ 
 

1. Сенин сонун ырайымың жана кечиримиң 

түбөлүк? 

2. Машайак жакта болууга чечим кыласызбы гер 

андай болсо? 

3. Бул Жакшы кабардагы маанилүү маалыматты 

төрт жобо менен тартипке? 

4. Кудай сизди сүйөт жана Анын сиздин жашооңуз 

үчүн эң сонун планы бар? 

5. Кудай Аны Ага ишенген ар бир адам өлбөй 

түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берд 

6. Адамдардын өмүргө ашып-ташыган өмүргө ээ 

болушу үчүн келдим... 

7. Сүйүүсүнө бизге эмне тоск 

 

 болууга эмне жолтоо 



 

4 
 

1.  Сенин сонун ырайымың жана 
кечиримиң түбөлүк? 

Әлем көптеген мәселелерге тап болады. 

Көптеген адамдар аш. Көптеген адамдар қысымға ұшырады. 
Көптеген адамдар кедейшілікпен бетпе-бет келеді. Көптеген 
елдер үлкен қарызға батып отыр. Балалар, оның ішінде 
туылмаған балалар да зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Дәріге 
төзімді аурулар көптеген дәрігерлерді алаңдатады. Ірі 
өнеркәсіптік қалалардың ауасы сау болу үшін тым ластанған. 
Әртүрлі саясаткерлер соғысқа қауіп төндіреді. Террорлық 
шабуылдар жалғасуда. 

Әлемдік көшбасшылар адамзат алдында тұрған мәселелерді 
шеше ала ма? 

Көбісі солай ойлайды. 

Жаңа әмбебап күн тәртібі 

2015 жылдың 25 қыркүйегінде Ватиканның Рим Папасы 
Францисктің негізгі баяндамасынан кейін Біріккен Ұлттар 
Ұйымының (БҰҰ) 193 елі «Тұрақты дамудың 17 мақсатын» 
жүзеге асыру үшін дауыс берді, оны кейде Жаңа Әмбебап Ag enda 
деп те атайды . Міне, БҰҰ-ның 17 мақсаты: 

Мақсат 1. Кедейшілікті оның барлық түрінде жою 

Мақсат 2. Аштықты тоқтату, азық-түлік қауіпсіздігі мен 
тамақтануды жақсарту және тұрақты ауыл 
шаруашылығын дамыту 

Мақсат 3. Салауатты өмірді қамтамасыз ету және барлық 
жастағы адамдардың әл-ауқатын арттыру 



 

5 
 

4-мақсат. Инклюзивті және тең сапалы білім беруді 
қамтамасыз ету және барлығы үшін өмір бойы білім алу 
мүмкіндіктерін дамыту 

Мақсат 5. Гендерлік теңдікке қол жеткізу және барлық 
әйелдер мен қыздардың мүмкіндіктерін кеңейту 

Мақсат 6. Барлығы үшін су мен канализацияның 
қолжетімділігін және тұрақты басқаруын қамтамасыз ету 

7-мақсат . Баршаға қолжетімді, сенімді, тұрақты және 
заманауи энергияға қолжетімділікті қамтамасыз ету 

Мақсат 8. Тұрақты, инклюзивті және тұрақты 
экономикалық өсуге, толық және өнімді жұмыспен 
қамтуға және барлығы үшін лайықты еңбекке 
жәрдемдесу 

 9-мақсат . Тұрақты инфрақұрылымды құру, инклюзивті 
және тұрақты индустрияландыруды және инновацияны 
ынталандыру 

10-мақсат. Ел ішіндегі және арасындағы теңсіздікті 
азайту 

Мақсат 11. Қалалар мен елді мекендерді инклюзивті, 
қауіпсіз, тұрақты және тұрақты ету 

Мақсат 12. Тұрақты тұтыну және өндіріс үлгілерін 
қамтамасыз ету 

13-мақсат. Климаттың өзгеруімен және оның салдарымен 
күресу үшін шұғыл шаралар қабылдау 

14-мақсат. Тұрақты даму үшін мұхиттарды, теңіздерді 
және теңіз ресурстарын сақтау және тұрақты пайдалану 

Мақсат 15. Жердегі экожүйелерді тұрақты пайдалануды 
қорғау, қалпына келтіру және ынталандыру, 
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ормандарды тұрақты басқару, шөлейттенумен күресу, 
жердің тозуын тоқтату және кері қайтару және 
биоәртүрліліктің жоғалуын тоқтату 

16-мақсат. Тұрақты даму үшін бейбіт және инклюзивті 
қоғамдарға жәрдемдесу, барлығының сот төрелігіне 
қолжетімділігін қамтамасыз ету және барлық 
деңгейлерде тиімді, есеп беретін және инклюзивті 
институттарды құру 

Мақсат 17. Орындау құралдарын күшейту және тұрақты 
даму үшін жаһандық серіктестікті жандандыру 

Бұл күн тәртібі 2030 жылға дейін толығымен жүзеге асырылуы 
тиіс және ол тұрақты дамудың 2030 күн тәртібі деп те аталады . 
Ол реттеу, білім беру, халықаралық және конфессияаралық 
ынтымақтастық арқылы адамзат алдында тұрған ауруларды 
шешуге бағытталған. Оның көптеген мақсаттары жақсы 
болғанымен, кейбір әдістері мен мақсаттары жаман 
(Жаратылыс 3:5). Бұл күн тәртібі Рим Папасы Францисктің 
Laudato Si энцикліне сәйкес келеді . 

« Жаңа әмбебап күн тәртібін» «Жаңа католиктік күн тәртібі» 
деп атауға болады, өйткені «католик» сөзі «әмбебап» дегенді 
білдіреді. Рим Папасы Франциск бала асырап алу деп атады 
Жаңа әмбебап күн тәртібінің « үміттің маңызды белгісі». 
БҰҰ келісімінің жалғасы ретінде 2015 жылдың желтоқсан 
айында Парижде кездесу өтті (ресми атауы - Климаттың өзгеруі 
жөніндегі БҰҰ негіздемелік конвенциясына қатысушылардың 21 - ші 

конференциясы ). Рим Папасы Франциск сонымен бірге халықаралық 
келісімді жоғары бағалап, халықтарға «алдағы жолды мұқият 
және үнемі өсіп келе жатқан ынтымақтастық сезімімен жүруге» 
кеңес берді. 
 
Дүние жүзіндегі барлық дерлік елдер Париж келісімдеріне 
келісті, оның нақты экологиялық мақсаттары мен қаржылық 
міндеттемелері болды. (Содан кейін АҚШ президенті Барак 
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Обама 2016 жылы АҚШ-ты бұған міндеттейтін құжатқа қол 
қойды, бірақ 2017 жылы АҚШ президенті Дональд Трамп 
Америка Құрама Штаттары Париж келісімдерін 
қабылдамайтынын мәлімдеді. Бұл халықаралық наразылықты 
тудырды және АҚШ-тың оқшаулануына ықпал етті. Еуропадан 
және әлемнің көптеген басқа бөліктерінен.) Кейінірек Рим 
Папасы Франциск климатқа байланысты өз өзгерістерін 
жасамаса, адамзат «төмендейтінін» айтты. 
 
Ешкім ластанған ауамен тыныс алуды, аш болуды, 
кедейленуді, қауіп төндіруді және т.б. қаламаса да, адамның 
әрекеттері Біріккен Ұлттар Ұйымының 2030 күн тәртібінің 
мақсаттары және/немесе Париж келісімдері адамзат алдында 
тұрған мәселелерді шеше ме? 
 
Біріккен Ұлттар Ұйымының рекорды 

Біріккен Ұлттар Ұйымы 1945 жылы 24 қазанда Екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін тағы да осындай қақтығыстардың 
алдын алу және әлемде бейбітшілікті нығайтуға тырысу 
мақсатында құрылып, құрылды. Құрылған кезде БҰҰ-ға 51 
мемлекет мүше болды; қазір 193. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы құрылғаннан бері дүние жүзінде 
жүздеген, тіпті мыңдаған қақтығыстар болды, бірақ бізде 
үшінші дүниежүзілік соғыс деп сипаттауға болатын нәрсе әлі 
болған жоқ. 

Кейбіреулер Біріккен Ұлттар Ұйымы сияқты халықаралық 
ынтымақтастық Рим Папасы Франциск және басқа да көптеген 
діни көшбасшылар ілгерілетуге тырысатын конфессияаралық 
және экуменикалық күн тәртібінің түрімен үйлескенде 
бейбітшілік пен өркендеу әкеледі деп санайды. 

Дегенмен, Біріккен Ұлттар Ұйымының мұны істеу тәжірибесі 
жақсы болмады. Біріккен Ұлттар Ұйымы құрылғаннан бергі 
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көптеген қарулы қақтығыстардан басқа, миллиондаған адамдар 
аш, босқын және/немесе өте кедей. 

Он жылдан астам уақыт бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымы өзінің 
Мыңжылдық даму мақсаттарын жүзеге асыруды белгіледі . Оның 
сегіз «даму мақсаты» болды, бірақ БҰҰ-ның өзі айтқандай, бұл 
сәтті болмады. Мәселен, 2015 жылы оның «Тұрақты дамудың 17 
мақсаты» қабылданды. Кейбіреулер оптимистік. Кейбіреулер 
мұны утопиялық қиял деп санайды. 

Утопияға келетін болсақ, 2016 жылы 6 мамырда Рим Папасы 
Франциск өзінің шіркеуі осы континентке жетуге көмектесетін 
гуманистік еуропалық утопияны армандайтынын айтты. 
Дегенмен, Рим Папасының арманы қорқынышты түске 
айналады (Аян 18-ді қараңыз). 

Біраз ынтымақтастық пен сәттілік болуы мүмкін, бірақ… 

Мерриам Вебстер сөздігінде утопияның «үкімет, заңдар мен 
әлеуметтік жағдайлар мінсіз болатын ойдан шығарылған жер» 
екендігі айтылған. Киелі кітап адамзаттың өз проблемаларын 
өздігінен шеше алмайтынын үйретеді: 

23 Уа, Ием, мен адамның жолы өз бойында емес екенін 
білемін. Өз қадамын өзі бағыттау жүретін адамда емес. 
(Еремия 10:23, егер басқаша көрсетілмесе, NKJV бойы) 

Киелі кітап халықаралық ынтымақтастықтың сәтсіз болатынын 
үйретеді: 

16 Олардың жолында апат пен қасірет бар; 17 Ал олар 
бейбітшілік жолын білмеді. 18 Олардың көз алдында 
Құдайдан қорқу жоқ. (Римдіктерге 3:16-18) 

Дегенмен, көптеген адамдар утопиялық қоғам туралы өздерінің 
көзқарастары бойынша жұмыс істейді және кейде дінді тартуға 
тырысады. Бірақ ешқайсысы бір шынайы Құдайдың жолымен 
жүруге дайын емес. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының немесе 
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Ватиканның мақсаттарының ешқайсысында ілгерілеу 
болмайды деген сөз емес. Кейбір (және көптеген мақсаттар 
жақсы), сондай-ақ кейбір сәтсіздіктер болады. 

Шын мәнінде, және мүмкін, жаппай қақтығыстардан кейін, 
халықаралық бейбіт келісімнің бір түрі келісіліп, бекітіледі 
(Даниел 9:27). Бұл кезде көптеген адамдар адамзат бейбіт және 
утопиялық қоғамды тудыратынына жалған сенеді. 

Осындай халықаралық «утопиялық прогреске» (Езекиел 13:10 
қараңыз), сондай-ақ әртүрлі белгілер мен кереметтерге 
(Салоникалықтарға 2-хат 2:9-12) көптеген адамдар тартылады. 
Бірақ Киелі кітапта мұндай бейбітшіліктің ұзаққа 
созылмайтыны айтылған (Даниел 9:27; 11:31-44), басшылардың 
айтқанына қарамастан (Салоникалықтарға 1-хат 5:3; Ишая 59:8). 

 

Исадан басқа (Жохан 15:5; Матай 24:21-22) адамзат осы «қазіргі 
зұлым заманда» утопия әкелуі мүмкін деген идея жалған Ізгі 
хабар (Ғалаттықтарға 1:3-10). 

Егер адамзат жалғыз утопияны тудыруға мүлде қабілетсіз 
болса, утопияның кез келген түрі мүмкін бе? 

Иә. 

Құдай Патшалығы бұл планетаны және кейінірек мәңгілікті 
керемет түрде жақсартады. 
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2. Машайак жакта болууга чечим 
кыласызбы гер андай болсо? 

Киелі кітап Құдай Патшалығы деп аталатын утопиялық 
қоғамның адам үкіметтерінің орнын басатыны туралы үйретеді 
(Даниел 2:44; Аян 11:15; 19:1-21). 

Иса қоғамдық қызметін бастағанда, Құдай Патшалығы туралы 
Ізгі хабарды уағыздау арқылы бастады . Міне, Марк былай 

деп хабарлады: 

14 Жақия түрмеге жабылғаннан кейін, Иса Ғалилеяға 
келіп, Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздап, 
15 былай деді: “Уақыт аяқталды, Құдай Патшалығы 
жақын. Өкініп, Ізгі хабарға сеніңдер» (Марқа 1:14-15). 

Евангелия термині эвангелион деп аударылған грек сөзінен 
шыққан және «жақсы хабар» немесе «ізгі хабар» дегенді 
білдіреді. Жаңа өсиетте Құдай патшалығына қатысты ағылшын 
тіліндегі «kingdom» сөзі NKJV-де шамамен 149 рет және Дуай 
Реймс Киелі кітапта 151 рет айтылған . Ол роялти билігін 
немесе патшалығын білдіретін basileia ретінде 

транслитерацияланған грек сөзінен шыққан . 

Адам патшалығының, сондай-ақ Құдай Патшалығының 
патшасы бар (Аян 17:14), олар географиялық аумақты қамтиды 
(Аян 11:15), ережелері бар (Ишая 2:3-4; 30:9) және олардың 
субъектілері (Лұқа 13:29). 

Міне, Матай жазған Исаның алғашқы жалпыға ортақ ілімі: 

23 Иса бүкіл Ғалилеяны аралап, олардың 
мәжілісханаларында тәлім беріп, Патшалық туралы Ізгі 
хабарды уағыздады (Матай 4:23). 
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Мэтью сонымен қатар былай деп жазады: 

35 Содан Иса барлық қалалар мен ауылдарды аралап, 
олардың мәжілісханаларында тәлім беріп, Патшалық 
туралы Ізгі хабарды уағыздады (Матай 9:35). 

Жаңа өсиет Исаның мәңгілік билік ететінін көрсетеді: 

33 Ол Жақыптың әулетіне мәңгілік билік жүргізеді және 
Оның патшалығының соңы болмайды (Лұқа 1:33). 

Лұқа Исаның жіберілген мақсатының Құдай Патшалығын 
уағыздау екенін жазған. Исаның үйреткеніне назар 
аударыңыз: 

43 Иса оларға: “Мен Құдай Патшалығын басқа қалаларға 
да уағыздауым керек, өйткені мен осы мақсат үшін 

жіберілдім”,— деді (Лұқа 4:43). 

Сіз уағыз айтқанын естідіңіз бе? Сіз Исаның жіберілудегі 
мақсаты Құдай Патшалығын уағыздау екенін түсіндіңіз бе? 

Лұқа сондай-ақ Исаның Құдай Патшалығын уағыздағанын 

жазды: 

10 Елшілер қайтып келген соң, Исаға не істегендерін 
айтып берді. Содан кейін Иса оларды алып, Бетсайда 
деген қаланың қаңырап бос жеріне оңаша кетті. 11 Бірақ 
бұны білген жұрт оның соңынан ерді. Ол оларды 
қабылдап, Құдай Патшалығы туралы айтты (Лұқа 9:10-
11). 

Иса Құдай Патшалығы Оның соңынан еретін адамдар үшін 
бірінші кезекте тұруы керектігін үйретті: 
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33 Бірақ алдымен Құдай Патшалығын және Оның 
әділдігін іздеңдер (Матай 6:33). 

31 Бірақ Құдай Патшалығын іздеңіз, сонда мұның бәрі 
сізге қосылады. 32 Қорықпа, кішкентай отар, өйткені 
Әкелерің сендерге Патшалықты беруді ұнатады (Лұқа 
12:31-32). 

Мәсіхшілер бірінші кезекте Құдай Патшалығын Іздеулері 
керек. Олар мұны Мәсіх қалай өмір сүретін болса, солай өмір 
сүріп , Оның қайтып келуі мен Патшалығын асыға күту арқылы 
осыны басты міндет етіп қояды. Дегенмен, Мәсіх деп 
санайтындардың көпшілігі алдымен Құдай Патшалығын 
іздемейді, тіпті оның не екенін де білмейді. Көптеген адамдар 
Құдайдың мәсіхшілерден күтетіні дүниелік саясатқа араласу 
деп жалған пікірде. Құдай Патшалығын түсінбеу арқылы олар 
түсінбейді 

өмір сүріңіз немесе адамзаттың неге соншалықты кемістік 
екенін түсініңіз. 

Патшалықтың аз отарға берілетініне де назар аударыңыз 
(Римдіктерге 11:5 қараңыз). Шынайы кішкентай отардың бір 
бөлігі болуға дайын болу үшін кішіпейілділік қажет. 

Құдай Патшалығы жер бетінде әлі орнаған жоқ 

Иса ізбасарлары Патшалықтың келуі үшін дұға ету керектігін 
үйретті, сондықтан олар оған әлі ие емес: 

9 Көктегі Әкеміз, сенің атың киелі болсын. 10 Сенің 
патшалығың келеді. Сенің еркің орындалады (Матай 6:9-
10). 

Иса шәкірттерін Құдай Патшалығын уағыздауға жіберді: 
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1 Содан кейін Ол өзінің он екі шәкіртін шақырып алып, 
оларға барлық жындарды жеңу және ауруларды емдеу 
үшін билік пен билік берді. 2 Ол оларды Құдай 

Патшалығын уағыздауға жіберді (Лұқа 9:1-2). 

Иса өзінің ғана қатысуы патшалық емес екенін үйретті, өйткені 
ол кезде Патшалық жер бетінде орнатылмаған, сондықтан да 
Ол өзінің атымен жындарды қуып шығармағанын жасады: 

28 Ал егер мен жындарды Құдайдың Рухымен қуып 
шығарсам, онда Құдай Патшалығы сендерге келді 
(Матай 12:28). 

Нағыз патшалық болашақта болады және Марк көрсеткендей 
қазір де жоқ: 

47 Ал егер көзің сені күнәға итермелесе, оны жұлып ал. 
Құдай Патшалығына екі көзбен лақтырылғаннан гөрі, 
бір көзбен кіргеніңіз жақсы... (Марқа 9:47). 

23 Иса жан-жағына қарап, шәкірттеріне: “Байлығы 
барлардың Құдай Патшалығына кіруі қандай қиын!”— 
деді. 24 Шәкірттері оның сөздеріне таң қалды. Бірақ Иса 
тағы да жауап беріп, оларға былай деді: «Балалар, 
байлыққа сенетіндердің Құдай Патшалығына кіруі 
қандай қиын! 25 Бай адамның Құдай Патшалығына 
кіруінен гөрі түйенің иненің көзінен өткені оңай” (Марқа 

10:23-25). 

25 Сендерге шындығын айтамын, мен Құдай 
Патшалығында жаңадан ішетін күнге дейін жүзім 

бұтасының жемісін ішпеймін” (Марқа 14:25). 

43 Ариматеялық Жүсіп, кеңес мүшесі, Құдай Патшалығын 
күтіп, келіп, батылдық танытқан... (Марқа 15:43). 
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Иса Патшалық қазір осы дүниенің бөлігі емес деп үйретті: 

36 Иса былай деп жауап берді: “Менің Патшалығым бұл 
дүниелік емес. Егер Менің Патшалығым осы дүниелік 
болса, Менің қызметшілерім яһудилерге берілмеу үшін 
соғысар еді; бірақ енді Менің Патшалығым осы жерден 
емес» (Жохан 18:36). 

Иса Патшалықтың Патша ретінде қайтып оралғаннан кейін 
келетінін үйретті: 

31 «Адам Ұлы өзінің ұлылығымен және барлық қасиетті 
періштелерімен бірге келгенде, Ол өзінің салтанатты 
тағына отырады. 32 Бүкіл халықтар Оның алдына 
жиналып, бағушының қойын ешкіден бөлгеніндей, Ол 
оларды бір-бірінен ажыратады. 33 Ол қойларды оң 
жағына, ал ешкілерді сол жағына қояды. 34 Сонда Патша 
оң жағындағыларға былай дейді: “Әкемнің 
жарылқаулары, келіңдер ! 

Құдай Патшалығы мұнда болмағандықтан, біз шынайы 
утопияны ол орнағанға дейін көре алмаймыз. Көптеген 
адамдар Құдай Патшалығын түсінбейтіндіктен, Оның 
сүйіспеншілікке толы үкіметінің қалай жұмыс істейтінін 
түсінбейді. 

Құдай Патшалығы «басқа ұлттардың толықтығы келгенше» 

келмейді (Римдіктерге 11:25) және бұл әлі болған жоқ. 

Иса Патшалықтың қандай екенін айтты? 

Иса Құдай Патшалығының қандай екенін түсіндірді: 

26 Ол былай деді: “Құдай Патшалығы адам жерге тұқым 
шашатындай, 27 түнде ұйықтап, күндіз тұру керек, ал 
тұқым көктеп, қалай өсетінін өзі де білмейді. 28 Өйткені 



 

16 
 

жер өздігінен егін береді: алдымен жүзі, сосын бас, содан 
кейін бастағы толық дән. 29 Ал дән піскен кезде, орақ 
келді, өйткені ол дереу орақты салады” (Марқа 4:26-29). 

18 Сонда ол: “Құдай Патшалығы қандай? Ал мен оны 
немен салыстырайын? 19 Бұл адам алып, бақшасына 
салған қыша дәніне ұқсайды. Ол өсіп, үлкен ағашқа 
айналды, оның бұтақтарына аспан құстары ұя салды». 20 

Ол тағы да былай деді: “Құдай Патшалығын немен 
салыстырайын? 21 Бұл әйел үш өлшем ұннан алып, 
ашытылғанша тығып қойған ашытқыға ұқсайды” (Лұқа 
13:18-21). 

Бұл астарлы әңгімелер бастапқыда Құдай Патшалығының өте 
кішкентай болғанымен, үлкен болатынын көрсетеді. 

Лұқа сондай-ақ жазды: 

29 Олар шығыс пен батыстан, солтүстік пен оңтүстіктен 
келіп, Құдай Патшалығына отырады (Лұқа 13:29). 

Осылайша, Құдай Патшалығында әлемнің түкпір-түкпірінен 
адамдар болады. Бұл тек израильдіктер немесе белгілі бір 
этникалық топтары бар адамдармен шектелмейді. Бұл 
патшалыққа жан-жақтан адамдар отырады. 

Лұқа 17 және Патшалық 

Лұқа 17:20-21 кейбіреулерді таң қалдырады. Бірақ бұған дейін 
адамдар Құдай Патшалығында тамақтанатынына назар 
аударыңыз: 

15 «Құдай Патшалығында нан жейтін адам бақытты!» 
(Лұқа 14:15). 
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Адамдар (болашақта) Құдай Патшалығында 
тамақтанатындықтан, Лұқа 17:21-дегі қате 
аудармаларға/түсінбеушіліктерге қарамастан, бұл олардың 

жүректерінде сақталған нәрсе ғана емес. 

Лұқа 17:20-21-нің Моффат аудармасы кейбіреулерге түсінуге 
көмектесуі мүмкін: 

20 Парызшылдар Құдайдың Патшалығы қашан келеді 
деп сұрағанда, Иса оларға былай деп жауап берді: 
“Құдайдың Патшалығы сендер көреміз деп ойлағандай 
келе жатқан жоқ. 21 Ешкім: “Міне, мынау”, “Міне!” 
демейді, өйткені Құдайдың Патшалығы қазір 
араларыңда”. (Лұқа 17:20-21, Моффат; NASB және ESV 
аудармаларын да қараңыз) 

Исаның дінін қабылдамаған, тәндік және екіжүзді 
парызшылдарға айтқанына назар аударыңыз. Иса оларға 
«жауап берді», — деп Исаға сұрақ қойған парызшылдар болды. 
Олар Оны танудан бас тартты. 

Олар Шіркеуде болды ма? Жоқ! 

Сондай-ақ Иса жақында ұйымдастырылатын шіркеу туралы 
айтқан жоқ. Ол ойдағы немесе жүректегі сезімдер туралы да 
айтқан жоқ. 

Иса Өзінің Патшалығы туралы айтты! Парызшылдар Одан 
шіркеу туралы сұрамады. Олар жақында ашылатын Жаңа өсиет 
шіркеуі туралы ештеңе білмеді. Олар әдемі сезімнің түрі туралы 
сұрамады. 

Егер біреу Құдай Патшалығын Шіркеу деп ойлайтын болса, 
және Құдай Патшалығы парызшылдардың «ішінде» болған 
болса, Шіркеу парызшылдардың ішінде болған ба? 
Болмайтыны анық! 



 

18 
 

Мұндай қорытынды өте күлкілі, солай емес пе? Кейбір 
протестанттық аудармалар Лұқа 17:21-нің бір бөлігін «Құдай 
Патшалығы «сіздің ішіңізде» (NKJV/KJV) деп аударғанымен, 
тіпті католиктік Жаңа Иерусалим Библиясында бұл «Құдай 

Патшалығы сіздердің араларыңызда» деп дұрыс аударылған. 

Иса парызшылдардың арасында болған. Енді парызшылдар 
Құдай Патшалығын асыға күтеміз деп ойлады. Бірақ олар қате 
түсінді. Иса бұл тек яһудилер ойлағандай жергілікті немесе 
шектеулі Патшалық болмайтынын түсіндірді ( кейбіреулер 
қазір сенетіндей шіркеу де ). Құдай Патшалығы адамдар 
көрсететін немесе көре алатын және «Міне, осы жерде» деп 
айта алатын көптеген адами және көрінетін патшалықтардың 

бірі ғана емес еді; немесе «бұл Патшалық, ана жақта». 

Исаның өзі Пилатқа анық айтқандай, сол Патшалықтың 
ПАТШАСЫ болу үшін дүниеге келген (Жохан 18:36-37). Киелі 
кітапта «патша» және «патшалық» терминдері бір-бірінің 
орнына қолданылатынын түсініңіз (мысалы, Даниял 7:17-18,23 ) 
. Болашақ Құдай Патшалығының ПАТШАСЫ 
парызшылдардың жанында тұрды. Бірақ олар Оны өздерінің 
патшасы ретінде мойындамады (Жохан 19:21). Ол қайтып 

келгенде, дүние Одан бас тартады (Аян 19:19). 

Иса Лұқа 17-нің келесі тармақтарында Құдай Патшалығы 
БАРЛЫҚ ЖЕРДІ басқаратын Өзінің екінші рет келуін 
сипаттауды жалғастырды (осы тарауда сәйкестік үшін 

Моффаттың сөзін жалғастырады): 

22 Ол шәкірттеріне былай деді: “Адам Ұлының бір күнін 
де бекер аңсайтын күндер келеді. 23 Адамдар: “Міне, ол 
міне!”— дейді. — Қараңызшы, ол мінекей! бірақ сыртқа 
шықпаңдар немесе олардың соңынан жүгірмеңдер, 24 

өйткені аспанның бір шетінен екінші шетіне 
жарқыраған найзағай сияқты , Адам Ұлы да өз күні 
солай болады. 25 Бірақ ол алдымен үлкен азапқа төтеп 
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беріп, қазіргі ұрпақтан бас тартуы керек. (Лұқа 17:22-25, 
Моффат) 

Иса Матай 24:27-31-дегідей, найзағай жарқылына сілтеме жасап 
, өзінің бүкіл әлемді БІЛЕУ үшін екінші рет келуін сипаттады. 
Иса қайтып келгенде, халқы Оны көре алмайды деп айтпайды. 

Адамдар Оны өздерінің ПАТШАСЫ ретінде мойындамайды 
(Аян 11:15) және Оған қарсы күреседі (Аян 19:19)! Көптеген 
адамдар Исаны Антихрист деп санайды. Иса Құдай 
Патшалығы сол парызшылдардың ішінде екенін айтқан жоқ, ол 
басқа жерде олардың екіжүзділіктері үшін Патшалықта 
болмайтындарын айтты (Матай 23:13-14). Сондай-ақ Иса 
Шіркеудің Патшалық болатынын айтқан жоқ. 

Құдай Патшалығы — бұл әділдердің қайта тірілуіндегі сияқты, 
адамдар бір күні кіре алатын нәрсе! Алайда Ыбырайым мен 
басқа рубасылар әлі ол жерде жоқ (Еврейлерге 11:13-40 
қараңыз). 

Шәкірттер Құдай Патшалығы сол кезде олардың ішінде емес 
екенін және ол Лұқа 17:21-ден кейін келесідей көрінуі керек 
екенін білді: 

11 Олар мұны естігенде, Иса Иерусалимге жақын 
болғандықтан және Құдай Патшалығы бірден пайда 
болады деп ойлағандықтан, Иса тағы бір астарлы әңгіме 

айтты (Лұқа 19:11). 

Патшалық болашақта болатыны анық 

Патшалықтың жақын екенін қалай анықтауға болады? Бұл 
сұрақты шешудің бір бөлігі ретінде Иса пайғамбарлық 
оқиғаларды тізіп берді (Лұқа 21:8-28), содан кейін үйретті: 
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29 Інжір ағашына және барлық ағаштарға қараңдар. 30 

Олар бүршік жарып жатқанда, жаздың жақындап 
қалғанын өздерің көріп, білесіңдер. 31 Сонымен, сендер 
де осылардың болып жатқанын көргенде, Құдай 

Патшалығының жақын екенін білесіңдер (Лұқа 21:29-
31). 

Иса өз халқының Патшалықтың қашан келетінін білу үшін 
пайғамбарлық оқиғаларға ергенін қалады. Иса басқа жерде өз 
халқына пайғамбарлық оқиғаларды бақылап, оларға назар 
аударуды бұйырды (Лұқа 21:36; Марқа 13:33-37). Исаның 
сөздеріне қарамастан, көптеген адамдар пайғамбарлықпен 

байланысты дүниедегі оқиғаларды көруге жеңілдік береді. 

Лұқа 22 және 23-те Иса Құдай Патшалығының болашақта 
орындалатын нәрсе екенін тағы да көрсетті: 

15 Мен азап шеккенге дейін осы Құтқарылу мейрамын 
сендермен бірге жегім келді. 16 Мен сендерге айтамын, 
Құдай Патшалығында орындалмайынша, бұдан былай 
одан жемеймін”. 17 Сосын тостағанды алып, алғыс айтып: 
“Мынаны алып, өзара бөлісіңдер. 18 Сендерге айтамын, 
Құдай Патшалығы келгенше жүзім бұтасының жемісінен 
ішпеймін” (Лұқа 22:15-18). 

39 Бірақ онымен бірге айқышқа шегеленген зұлымдардың 
бірі оған тіл тигізіп: “Егер Мәсіх болсаң, өзіңді құтқарып, 
бізді де құтқар”,— деді. 40 Ал серігі оны сөгіп, ол: “Сен 
Құдайдан да қорықпайсың ба? Өйткені сен де онымен 
бірге сотталып жатырсың. 41 Біз әділдікпен солай етеміз, 
өйткені біз лайықпыз, өйткені біз істеген ісіміз үшін 
өтелеміз, бірақ ол ешбір жамандық жасаған жоқ». 42 Ол 
Исаға: “ Ием , Патшалығыңа келгенде, мені есіңе ал”,— 
деді. 43 Бірақ Иса оған: “Аумин, саған айтамын, сен бүгін 
менімен бірге жұмақта боласың”,— деді. (Лұқа 23:39-43, 
арамей тілінде қарапайым ағылшын тілінде) 
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көрсеткендей , Иса өлтірілгеннен кейін Құдай Патшалығы 
келген жоқ : 

43 Ариматеялық Жүсіп, кеңес мүшесі, Құдай Патшалығын 
күтіп, келіп, батылдық танытқан... (Марқа 15:43). 

51 Ол яһудилердің Ариматея қаласынан еді, ол өзі де 
Құдай Патшалығын күткен еді (Лұқа 23:51). 

Қайта тірілуден кейін (Қорынттықтарға 1-хат 15:50-55) 
мәсіхшілер Құдай Патшалығына кіру үшін қайта туылады, 
Жохан жазған: 

3 Иса оған былай деп жауап берді: — Саған шындығын 
айтамын, егер адам қайта туылмаса, Құдай Патшалығын 
көре алмайды. 4 Нікөдем Оған: “Адам қартайғанда қалай 
туады? Ол анасының құрсағына екінші рет кіріп, 
дүниеге келе ала ма?». 5 Иса былай деп жауап берді: 
«Сендерге шындығын айтамын: судан және Рухтан 
туылмаса, Құдай Патшалығына кіре алмайды (Жохан 
3:3-5). 

Мыңжылдықтан кейінгі Құдай Патшалығын тек Құдай халқы 
ғана көреді. 

Енді Иса қайта тірілгеннен кейін Құдай Патшалығы туралы 
тағы да үйреткенін түсініңіз: 

3 Сондай-ақ ол қырық күн бойы көрген және Құдай 
Патшалығына қатысты нәрселер туралы айтып, 
көптеген қатесіз дәлелдер арқылы азап шеккеннен кейін 

өзін тірі қалдырды (Елшілердің істері 1:3). 

Исаның бірінші және соңғы уағыздары Құдай Патшалығы 
туралы болды! Иса сол Патшалық туралы тәлім беру үшін 
хабаршы ретінде келді. 
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Сондай-ақ Иса елші Жоханға жер бетінде болатын мыңжылдық 
Құдай Патшалығы туралы жазуды тапсырды. Оның Джонға не 
жазғанына назар аударыңыз: 

4 Мен Исаға куәлік еткені үшін және Құдай сөзі үшін 
басы шауылған, аңға да, оның мүсініне де табынбаған, 
маңдайларында да, қолдарында да Оның белгісін 
алмағандардың жандарын көрдім. Олар Мәсіхпен бірге 

мың жыл өмір сүріп, билік етті (Аян 20:4). 

Ертедегі мәсіхшілер Құдайдың мыңжылдық Патшалығы жер 
бетінде болады және Киелі кітап үйреткендей дүниедегі 

үкіметтерді ауыстырады деп үйретті (Аян 5:10, 11:15 қараңыз). 

болса, неге бұл туралы көп естіген жоқсыз? 

Ішінара Иса мұны жұмбақ деп атағандықтан: 

11 Иса оларға былай деді: “Құдай Патшалығының 
құпиясын білу сендерге берілді. Ал сырттағылар үшін 
бәрі астарлы әңгімелермен келеді (Марқа 4:11). 

Бүгінгі күннің өзінде Құдайдың шынайы Патшалығы Құдайдың 
жоспарының көп бөлігі үшін құпия болып табылады (сонымен 
қатар www.ccog.org сайтындағы біздің тегін кітабымызды 
қараңыз : ҚҰДАЙДЫҢ ЖОСПАРЫНЫҢ ЖҰМБАСЫ Құдай кез 
келген нәрсені не үшін жаратты? Құдай сізді не үшін жаратты? 

? ). 

Сондай-ақ, Исаның (заманның) ақырзаманының (жақында) 
бүкіл әлемге КУӘ ретінде Патшалық туралы Ізгі хабар 

уағыздалғаннан кейін келетінін айтқанын қарастырайық: 

14 Патшалық туралы бұл Ізгі хабар барлық халықтарға 
куәлік ретінде бүкіл әлемге уағыздалатын болады , содан 
кейін ақырзаман келеді (Матай 24:14). 

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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Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздау маңызды 
және осы соңғы уақытта орындалуы керек. Бұл «жақсы 
хабар», өйткені ол саяси көшбасшылар үйрететініне 
қарамастан, адамзаттың дертіне шынайы үміт береді. 

Егер сіз Исаның сөздерін қарастыратын болсаңыз, шынайы 
христиан шіркеуі Патшалық туралы Ізгі хабарды қазір 
жариялауы керек екені анық. Бұл шіркеу үшін оның басты 
басымдығы болуы керек. Мұны дұрыс орындау үшін бірнеше 
тілді қолдану керек. Құдайдың Үздіксіз шіркеуі осылай жасауға 
тырысады. Сондықтан бұл кітапша көптеген тілдерге 
аударылды. 

Исаның көпшілігі Оның жолын ҚАБЫЛДАМАЙДЫ деп 
үйретті: 

13 Тар қақпадан кіріңдер. Өйткені қиратуға апаратын 
қақпа кең, жол кең, сол арқылы кіретіндер көп. 14 Өйткені 
өмірге апаратын қақпа тар, жол қиын, ал оны 
табатындар аз. (Матай 7:13-14) 

Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабар өмірге әкеледі! 

Мәсіхші деп санайтындардың көпшілігі Мәсіхтің басты назары 
Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздауға бағытталған 
деген түсінікке бей-жай қарағанымен, зайырлы теологтар мен 
тарихшылар Киелі кітаптың шын мәнінде солай үйрететінін 

жиі түсінетінін атап өту қызықты болуы мүмкін. 

Алайда Исаның өзі шәкірттерінен Құдай Патшалығы туралы 
Ізгі хабарды үйретеді деп күткен (Лұқа 9: 2,60 ). Болашақ 
патшалық Құдайдың заңдарына негізделетіндіктен, ол 
бейбітшілік пен өркендеу әкеледі және осы дәуірде сол 
заңдарға бағыну шынайы тыныштыққа әкеледі (Забур 118:165; 
Ефестіктерге 2:15). 
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Ал патшалық туралы бұл ізгі хабар Ескі өсиет жазбаларында 
белгілі болды. 
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3. Бул Жакшы кабардагы маанилүү 
маалыматты төрт жобо менен тартипке? 

Исаның жазылған бірінші және соңғы уағызы Құдай 
Патшалығы туралы Ізгі хабарды жариялауды қамтыды (Марқа 
1:14-15; Елшілердің істері 1:3). 

Құдай Патшалығы — Исаның заманындағы яһудилер өздерінің 
Жазбаларында айтылғандай бірдеңені білуі керек нәрсе, ол 
туралы қазір біз Ескі өсиет деп атаймыз. 

Даниел Патшалық туралы тәлім берді 

Даниял пайғамбар былай деп жазды: 

40 Төртінші патшалық темірдей күшті болады, өйткені 
темір бөлшектеп, бәрін сындырып тастайды. және езетін 
темір сияқты, бұл патшалық бөліктерге бөлініп, 
басқалардың бәрін де езеді. 41 Бір бөлігі құмыра сазынан, 
бір бөлігі темірден жасалған аяқ пен саусақтарды 
көргенде, патшалық екіге бөлінеді. Керамикалық 
балшықпен араласқан темірді көргендей, темірдің 
беріктігі сонда болады. 42 Аяқтың саусақтары жартылай 
темірден, бір бөлігі саздан болса, Патшалық жартылай 
күшті және жартылай нәзік болады. 43 Керамикалық 
балшықпен араласқан темірді көргендей, олар адам 
ұрпағымен араласады. бірақ олар бір-біріне 
жабыспайды, темір балшықпен араласпайды. 44 Осы 
патшалардың тұсында көктегі Құдай ешқашан 
жойылмайтын патшалық орнатады. Патшалық басқа 
адамдарға берілмейді; ол барлық патшалықтарды 

қиратып, жалмап, мәңгілік тұрады (Даниел 2:40-44). 
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18 Бірақ Құдай Тағаланың киелілері патшалықты 
қабылдап, патшалықты мәңгілікке, мәңгілікке 
иемденетін болады”. (Даниел 7:18). 

21 «Мен қарап тұрдым. Сол мүйіз әулиелермен соғысып, 
оларға қарсы үстемдік етті, 22 Ежелгі Күндер келгенге 
дейін және Құдай Тағаланың әулиелерінің пайдасына 
үкім шығарылғанға дейін және әулиелердің патшалықты 

иемденетін уақыты келді. . (Даниел 7:21-22) 

Даниялдан біз Құдай Патшалығы осы дүниенің 
патшалықтарын жойып, мәңгілік болатын уақыт келетінін 
білеміз. Сондай-ақ бұл патшалықты алуда әулиелердің де үлесі 
болатынын білеміз. 

Даниял пайғамбарлықтарының көптеген бөліктері ХХІ 
ғасырдағы біздің заманымызға арналған. 

Жаңа өсиеттің кейбір үзінділеріне назар аударыңыз: 

12 Сен көрген он мүйіз — әлі патшалық болмаған он 
патша, бірақ олар аңмен бірге патша ретінде бір сағатқа 
билікке ие болады. 13 Бұлар бір ойлы, сондықтан олар 
өздерінің күші мен билігін аңға береді. 14 Бұлар 
Тоқтымен соғысады, ал Тоқты оларды жеңеді, өйткені Ол 
— мырзалардың Иесі және патшалардың Патшасы. және 
Онымен бірге болғандар шақырылған, таңдалған және 

сенімді». (Аян 17:12—14) 

Сонымен, біз Ескі және Жаңа өсиетте он бөліктен тұратын 
ақырзаман жердегі патшалық болатынын және Құдай оны 

жойып, өз патшалығын орнатады деген ұғымды көреміз. 

Ишая Патшалық туралы тәлім берді 
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Құдай Ишаяға Құдай Патшалығының бірінші бөлігі, 
мыңжылдық деп аталатын мыңжылдық патшалық туралы 
былайша жазуға рухтандырды: 

1 Есейдің сабағынан таяқ шығады , Оның тамырынан 
бұтақ шығады. 2 Оған Жаратқан Иенің Рухы, даналық 
пен парасаттылық Рухы, ақыл-кеңес пен күш рухы, білім 
мен Иемізден қорқу Рухы тіреледі. 

3 Оның қуанышы — Жаратқан Иеден қорқу, Ол өз көзімен үкім 
шығармайды, Құлағының естуімен шешпейді. 4 Бірақ Ол 
кедейлерді әділдікпен соттайды, әділдікпен шешеді 

жердің момындары үшін ; Аузының таяқшасымен жерді 
ұрады, Ауызының тынысымен зұлымдарды өлтіреді. 5 

Әділдік оның белінде, адалдық белінде. 

6 « Қасқыр да қозымен , Барыс ешкімен, Бұзаумен, 
арыстанмен және бордақымен бірге жатады. Ал оларды 
кішкентай бала жетелейді. 7 Сиыр мен аю жайылады. 
Олардың балалары бірге жатады. Ал арыстан өгіз 
сияқты сабан жейді. 8 Бала емізетін бала кобраның 
тесігінде ойнасын, ал емшектен шыққан бала қолын 
жыланның ұясына салады. 9 Олар менің барлық қасиетті 
тауымда зиян тигізбейді де, қиратпайды да , Өйткені су 
теңізді жауып тұрғандай, жер Жаратқан Иені тануға 
толы болады. 

10 «Сол күні халыққа ту болып тұратын Есейдің тамыры 
болады. Өйткені басқа ұлттар Оны іздейді, Оның жатқан 
жері салтанатты болады». (Ишая 11:1-10) 

Мұны Құдай Патшалығының бірінші бөлігі немесе бірінші 
кезеңі деп атаған себебім, бұл физикалық болатын уақыт 
(қасиетті қала, Жаңа Иерусалим көктен түскенге дейін, Аян 21) 
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және мың жылға созылады. Исатай бұл кезеңнің физикалық 
аспектісін растады, ол былай деп жалғастырды: 

11 Сол күні Жаратқан Ие Өз халқының қалдығын 
Ассирия мен Мысырдан, Патрос пен Куштан, Елам мен 
Шинардан, Хамат пен Шынардан құтқару үшін екінші 
рет қолын қояды . теңіз аралдары. 

12 Ол халықтар үшін ту орнатады, Исраилдің қуылғанын 
жинайды, Яһуданың шашырап кеткендерін жердің төрт 
бұрышынан жинайды. 13 Сондай-ақ Ефремнің 
қызғаныштары жойылады, Яһуданың жаулары 
жойылады. Ефрем Яһуданы қызғанбайды, Яһуда 
Ефремді ренжітпейді. 14 Бірақ олар філістірлердің 
иығымен батысқа қарай ұшады. Олар бірге Шығыс 
халқын тонады; Олар Едом мен Моабқа қолдарын 
қояды. Аммондықтар оларға мойынсұнатын болады. 15 

Жаратқан Ие Мысыр теңізінің тілін біржола жояды. 
Өзінің құдіретті желімен Ол жұдырығын өзенге сілкіп , 
жеті бұлаққа соғады, Адамдарды құрғақ етіктен өткізеді. 
16 Ол Мысыр жерінен шыққан күнгі Исраилге қандай 
болса, Ассирден қалған Оның халқының тамтығы үшін 

де жол болады . (Ишая 11:11-16) 

Исатай да рухтың жетелеуімен былай деп жазды: 

2 Енді соңғы күндерде Жаратқан Иенің киелі үйінің тауы 
таулардың басына қонып, төбелерден жоғары 
көтерілетін болады. Оған барлық ұлттар ағылады. 3 Көп 
адамдар келіп: “Жүріңдер, Жаратқан Иенің тауына, 
Жақыптың Құдайының үйіне барайық. Ол бізге Өзінің 
жолдарын үйретеді, Біз Оның жолымен жүреміз». 
Өйткені Сионнан Заң шығады , Жаратқан Иенің сөзі 
Иерусалимнен шығады. 4 Ол халықтар арасында төрелік 
етеді, Көп адамдарды әшкерелейді. Олар қылыштарын 
соқаға, найзаларына ілмекке айналдырады. Ел елге 
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қарсы қылыш көтермейді, Енді соғыспайды. ... 11 

Адамның асқақ көзқарасы төмендейді, Адамдардың 
тәкаппарлығы төмендейді, Сол күні жалғыз Жаратқан 

Ие көтеріледі. (Ишая 2: 2-4,11 ) 

Осылайша, бұл жер бетіндегі бейбітшіліктің утопиялық уақыты 
болады. Сайып келгенде, бұл Исаның басқаруымен мәңгілік 
болады. Түрлі жазбаларға негізделген (Забур 90:4; 92:1; Ишая 
2:11; Ошия 6:2), еврей Талмуды бұл 1000 жылға созылады деп 
үйретеді (Вавилондық Талмуд: Трактат Синедрионының фолио 
97a). 

Мен Сайяға келесілерді жазуға шабыттандым: 

6 Өйткені бізге Бала туды, бізге Ұл берілді; Ал үкімет 
оның иығында болады. Оның есімі Ғажайып, Кеңесші, 
Құдіретті Құдай, Мәңгілік Әке, Бейбітшілік Ханзадасы 
деп аталады. 7 Оның үкіметі мен тыныштығының 
ұлғаюының шегі болмайды, Дәуіттің тағына және оның 
патшалығына, Оған бұйрық беріп, оны әділдік пен 
әділдікпен орнату үшін, содан бері, тіпті мәңгілікке. 
Мұны Әлемнің Иесінің құлшынысы орындайды. (Ишая 

9:6-7) 

Байқасаңыз, Ишая Исаның келіп, үкіметі бар патшалық 
орнататынын айтқан. Мәсіх деп санайтындардың көпшілігі бұл 
үзіндіні, әсіресе жыл сайын желтоқсан айында келтірсе де, олар 
бұл Исаның туылатыны туралы емес, пайғамбарлық ететінін 
елемейді. Киелі кітап Құдай Патшалығында бағыныштыларға 
қатысты заңдары бар үкімет бар екенін және Исаның оны 
басқаратынын көрсетеді. Бұл туралы Исатай, Даниял және 

басқалар пайғамбарлық етті. 

Құдайдың заңдары сүйіспеншілік жолы (Матай 22:37-40; Жохан 
15:10) және Құдай Патшалығы сол заңдар негізінде 
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басқарылады. Сондықтан Құдай Патшалығы, бұл дүниеде 
қанша адам болса да, сүйіспеншілікке негізделген. 

Забур жырлары және т.б 

Құдайдың келе жатқан Патшалығы туралы жазу үшін Құдай 
рухтың жетелеуімен Даниял мен Ишая ғана емес еді. 

тайпаларының (тек яһудилер ғана емес) мыңжылдық 

патшалықта жиналатыны туралы жазуға рухтандырылған : 

17 Сондықтан мынаны айт : Жаратушы Тәңір Ие мынаны 
айтады: “Мен сендерді халықтардың арасынан 
жинаймын, шашыраңқы болып кеткен елдерден 
жинаймын да, Исраил жерін сендерге беремін”. 18 Олар 
сонда барады. Олар оның барлық жиіркенішті және 
барлық жиіркенішті нәрселерін сол жерден алып 
тастайды. 19 Сонда мен оларға бір жүрек беремін, 
олардың ішіне жаңа рух саламын, олардың тәнінен тас 
жүректі алып тастап, оларға тән жүрек беремін, 20 олар 
Менің жарғыларыммен жүріп, үкімдерімді және оларды 
орындау; олар Менің халқым болады, ал Мен олардың 
Құдайы боламын. 21 Ал жүректері жиіркенішті істері мен 
жиіркенішті істеріне ергендердің істерінің жазасын өз 
бастарына беремін,— дейді Жаратқан Ие. (Езекиел 
11:17—21) 

Исраил руларының ұрпақтары бұдан былай бытырап кетпейді, 
бірақ Құдайдың жарғыларына мойынсұнып, жиіркенішті 
нәрселерді жеуді доғарады (Леуіліктер 11; Заңды қайталау 14). 

Құдай Патшалығы туралы ізгі хабар туралы Забур жырындағы 
мыналарға назар аударыңыз: 

27 Дүниенің түпкір- түпкірлері Жаратқан Иені еске алып, 
оған бет бұрады, Барлық халықтардың әулеттері Саған 
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ғибадат етеді. 28 Өйткені Патшалық Иеміздікі, Ол 
халықтарды билейді. (Забур 22:27-28) 

6 Уа, Құдай, сенің тағың мәңгілік. Әділдіктің асаяғы — 
Патшалығыңның аса таяғы. (Забур 45:6) 

1 Уа, Жаратқан Иеге жаңа ән айт! Жаратқан Иеге ән айт, 
бүкіл жер. 2 Жаратқан Иеге ән айт, Оның есімін 
мадақтаңдар. Оның құтқарылуы туралы ізгі хабарды 
күннен күнге жариялаңыз . 3 Оның ұлылығын халықтар 
арасында, Оның кереметтерін барлық халықтар 
арасында жарияла. (Забур 96:1—3; сондай-ақ 1 

Шежірелер 16:23—24 қараңыз) 

10 Уа, Жаратқан Ие, Сенің барлық істерің сені 
мадақтайды, Әулиелерің Саған батасын береді. 11 Олар 
Сенің Патшалығыңның даңқын айтады, Құдіретің 
туралы айтады, 12 Оның құдіретті істерін, 
Патшалығының ұлылығын адам баласына паш ету үшін. 
13 Сенің патшалығың мәңгілік патшалық, Ал сенің билігің 
ұрпаққа жалғасады. (Забур 145:10-13) 

Ескі өсиеттегі әртүрлі жазушылар да патшалықтың аспектілері 
туралы жазған (мысалы, Езекиел 20:33; Абадия 21; Миха 4:7). 

Сонымен, Иса Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды үйрете 
бастағанда, Оның тікелей тыңдаушылары негізгі ұғыммен біраз 

таныс болды. 
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4. Кудай сизди сүйөт жана Анын 
сиздин жашооңуз үчүн эң сонун планы 
бар? 

Көптеген адамдар Ізгі хабар Исаның тұлғасы туралы жақсы 
жаңалық сияқты әрекет еткенімен, Исаның ізбасарлары Құдай 
Патшалығы туралы Ізгі хабарды үйреткені шындық. Бұл 

Исаның хабары. 

Елші Пауыл Құдай Патшалығы мен Иса туралы былай деп 
жазды: 

8 Ол мәжілісханаға кіріп, үш ай бойы Құдай Патшалығы 
туралы ой қозғап, сендірді (Елшілердің істері 19:8). 

25 Шынында да, мен араларында Құдай Патшалығын 
уағыздағандарыңыздың барлығыңызды білемін 
(Елшілердің істері 20:25). 

23 Олар оған бір күнді белгілегеннен кейін, оның үйіне 
көп адам келді. Ол таңертеңнен кешке дейін Мұсаның 
Таурат заңы мен Пайғамбарлар кітабынан Иса туралы 
көндіру үшін оларға Құдай Патшалығын түсіндіріп, 
салтанатты түрде куәлік етті. … 31 Құдай Патшалығын 
уағыздап, Иеміз Иса Мәсіхке қатысты нәрселерді 
толық сеніммен үйретеді, оған ешкім тыйым салмайды 
(Елшілердің істері 28:23,31 ). 

Байқаңыз, Құдай Патшалығы тек Исаға қатысты емес (ол оның 
негізгі бөлігі болса да), Пауыл да Иса туралы Құдай Патшалығы 

туралы үйреткенінен бөлек үйреткен. 

Пауыл оны Құдайдың Ізгі хабары деп те атады, бірақ бұл әлі де 
Құдай Патшалығының Ізгі хабары болды: 
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9 ... біз сендерге Құдайдың Ізгі хабарын уағыздадық... 12 

Сендерді Өз Патшалығы мен салтанатына шақыратын 
Құдайға лайықты өмір сүретіндерің туралы. 

(Салоникалықтарға 1 -хат 2:9,12 ) 

Пауыл оны Мәсіхтің Ізгі хабары деп те атады (Римдіктерге 1:16). 
Исаның «ізгі хабары», ол үйреткен хабар.  

Бұл жай ғана Иса Мәсіхтің тұлғасы немесе жеке құтқарылу 
туралы Ізгі хабар емес екенін ескеріңіз. Пауыл Мәсіхтің Ізгі 
хабары Исаға мойынсұнуды, Оның қайтып келуін және 
Құдайдың үкімін қамтиды: 

6 ... Құдай сендерді мазалайтындарға азаппен жауап 
берсін, 7 Иеміз Иса құдіретті періштелерімен бірге 
көктен түскенде, 8 жанып тұрған отта Құдайды 
танымайтындардан кек алатын кезде, бізбен бірге 
тыныштық берсін. және Иеміз Иса Мәсіхтің Ізгі 
хабарына мойынсұнбайтындар туралы. 9 Олар 
Жаратқан Иенің алдынан және Оның құдіретінің 
ұлылығынан мәңгілік жойылумен жазаланады. 10 Ол сол 
күні өзінің қасиетті адамдарымен мадақталу үшін және 
барлық сенушілер арасында таңдану үшін келген кезде, 
өйткені біздің куәлігіміз араларыңда сенген (2 
Салониқалықтар 1:6-10). 

Жаңа өсиет патшалықтың біз оны толығымен иемденгенімізді 

емес, алатын нәрсе екенін көрсетеді: 

28 Біз шайқалмайтын Патшалықты алып жатырмыз 
(Еврейлерге 12:28). 

Біз қазір Құдай Патшалығының бір бөлігі болуды асыға күтеміз, 
бірақ оған толық кірген жоқпыз. 



 

36 
 

қайта тірілуден кейін болатындай, Құдай Патшалығына өлімші 

адам ретінде толық кірмейтінін нақты растады : 

50 Бауырластар, мынаны айтамын: ет пен қан Құдай 
Патшалығын мұра ете алмайды. сондай-ақ сыбайлас 
жемқорлық жемқорлықты мұра ете алмайды. 51 Міне, мен 
сендерге бір жұмбақ айтамын: бәріміз ұйықтамаймыз, 
бірақ бәріміз өзгереміз — 52 көзді ашып-жұмғанша, соңғы 
кернейдің дыбысында. Өйткені керней тартылып, өлілер 
шірімейтін түрде қайта тіріліп, біз өзгереміз 
(Қорынттықтарға 1-хат 15:50-52). 

1 Сондықтан Құдайдың және Өзінің пайда болуы мен 
Патшалығы кезінде тірілер мен өлілерді соттайтын 
Иеміз Иса Мәсіхтің алдында сендерге бұйырамын. 

(Тімотеге 2-хат 4:1). 

Пауыл мұны үйретіп қана қоймай, Иса Патшалықты Әке 
Құдайға тапсырады: 

20 Ал енді Мәсіх өлімнен қайта тіріліп , ұйқыға 
кеткендердің алғашқы жемісі болды. 21 Өйткені өлім адам 
арқылы келгендіктен, өлгендердің қайта тірілуі де адам 
арқылы келді. 22 Адам атада бәрі өлгендей, бәрі Мәсіхте 
тіріледі. 23 Бірақ әрқайсысы өз ретімен: Мәсіхтің алғашқы 
жемісі , одан кейін Оның келуі кезінде Мәсіхтікі. 24 Содан 
соң , Ол Патшалықты Әке Құдайға тапсырған кезде, 
барлық билік пен барлық билік пен билікті жояды. 25 

Өйткені Ол барлық жауларды аяғының астына 
түсірмейінше, патшалық етуі керек. (Қорынттықтарға 1-
хат 15:20—25). 

Пауыл сондай-ақ әділетсіздер (өсиеттерді бұзатындар) Құдай 
Патшалығын мұрагерлікке алмайды деп үйретті: 
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9 Сен әділетсіздердің Құдай Патшалығын мұра 
етпейтінін білмейсің бе? Алданбаңыз. Азғындар да, 
пұтқа табынушылар да, азғындар да, гомосексуалдар да, 
еркекшоралар да, 10 ұрылар да, ашкөздер де, 
маскүнемдер де, қорлаушылар да, бопсалаушылар да 
Құдай Патшалығын мұра ете алмайды (Қорынттықтарға 
1-хат 6:9-10). 

19 Енді тәннің істері айқын болды, олар: неке адалдығын 
бұзу, азғындық, арамдық, арсыздық, 20 пұтқа 
табынушылық, сиқыршылық, өшпенділік, дау-дамай, 
қызғаныш, ашу-ыза, пайдакүнемдік, дау-дамай, күпірлік, 
21 қызғаныш, кісі өлтіру, маскүнемдік, көңіл көтеру және 
т.б.; Бұл туралы мен сендерге бұрыннан айтқанымдай, 
мұндай істермен айналысатындар Құдай Патшалығын 
мұра етпейтінін алдын ала айтамын (Ғалаттықтарға 5:19-
21). 

5 Себебі азғынның, арам адамның немесе пұтқа 
табынушы ашкөздің Мәсіх пен Құдай Патшалығында 
мұрасы жоқ екенін білесіңдер (Ефестіктерге 5:5). 

Құдайдың нормалары бар және Оның Патшалығына кіру үшін 
күнәға өкінуді талап етеді. Апостол Пауыл кейбіреулер Исаның 
Ізгі хабары жауап деп үйретпейтінін ескертті, ал екіншісі: 

3 Құдай Әкеміз бен Иеміз Иса Мәсіхтің рақымы мен 
тыныштығы, 4 Құдай Әкеміздің еркіне сай бізді осы 
зұлым заманнан құтқару үшін күнәларымыз үшін Өзін 
құрбан еткен Ол, 5 Оған даңқ болсын. мәңгілікке. Аумин. 
6 Мәсіхтің рақымымен сендерді шақырған Құдайдан 
басқа Ізгі хабарға тез бет бұрып жатқандарыңа таң 
қалдым, 7 бұл басқа емес. Бірақ кейбіреулер сені мазалап, 
Мәсіхтің Ізгі хабарын бұрмалағысы келеді. 8 Ал егер біз 
немесе көктен келген періште сендерге 
уағыздағанымыздан басқа Ізгі хабарды уағыздасақ та, ол 
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қарғыс атсын. 9 Бұрын айтқанымыздай, қазір де қайталап 
айтамын: кімде-кім сендерге қабылдағаннан басқа Ізгі 
хабарды уағыздаса, қарғыс атсын. (Ғалаттықтарға 1:3-9) 

3 Бірақ мен жылан Хауа ананы айлакерлігімен 
алдағанындай, Мәсіхтегі қарапайымдылықтан сендердің 
де саналарың бұзылып кетуі мүмкін деп қорқамын. 4 Егер 
келген адам біз уағыздамаған басқа Исаны уағыздаса 
немесе сіз қабылдамаған басқа рухты немесе 
қабылдамаған басқа Ізгі хабарды қабылдасаңыз, оған 
шыдай аласыз! (2 Қорынттықтарға 11:3-4) 

«Басқа» және «басқа», шын мәнінде жалған Ізгі хабар қандай 
болды? 

Жалған Ізгі хабардың әртүрлі бөліктері бар. 

Жалпы, жалған Ізгі хабар Құдайға мойынсұнудың қажеті жоқ 
екеніне сену және Құдайды білемін деп айта отырып, Оның 
жолында шын өмір сүруге ұмтылу болып табылады (Матай 
7:21-23 қараңыз). Ол өзімшілдікке бейім. 

Шамамен 6000 жыл бұрын жылан Хауа ананы жалған Ізгі 
хабарға алданды (Жаратылыс 3) — және адамдар Құдайдан да 
жақсырақ біледі және жақсылық пен жамандықты өздері шешуі 
керек деп сенді. Иә, Иса келгеннен кейін, Оның есімі жиі 
әртүрлі жалған Ізгі хабарларға қосылды және бұл жалғасып 

келді және соңғы Антихристтің уақытына дейін жалғасады. 

Енді Апостол Пауылдың заманында жалған Ізгі хабар негізінен 
ақиқат пен қателіктің гностикалық/мистикалық қоспасы болды. 
Гностиктер негізінен рухани түсінікке, соның ішінде құтқаруға 
жету үшін арнайы білім қажет деп есептеді. Гностиктер тәннің 
іс-әрекетінің ешқандай мәні жоқ деп есептеді және олар 
жетінші күндік демалыс күні сияқты мәселелерде Құдайға 
мойынсұнуға қарсы болды. Сондай жалған көсемдердің бірі 
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елші Петір ескерткен Симон Магус болды (Елшілердің істері 
8:18-21). 

Бірақ бұл оңай емес 

Жаңа өсиет Филиптің Құдай Патшалығын үйреткенін 
көрсетеді: 

5 Філіп Самария қаласына барып, оларға Мәсіхті 
уағыздады. … 12 Олар Філіптің Құдай Патшалығы туралы 
уағыздап жатқанына сенді... (Елшілердің істері 8:5 , 12 ). 

Бірақ Иса, Пауыл және шәкірттері Құдай Патшалығына кіру 
оңай емес екенін үйретті: 

24 Иса қатты қайғырғанын көріп, былай деді: «Байлығы 
барлардың Құдай Патшалығына кіруі қандай қиын! 25 

Өйткені байдың Құдай Патшалығына кіруінен гөрі 
түйенің иненің көзінен өткені оңай”. 

26 Мұны естігендер: “Олай болса кім құтқара алады?”— 
деді. 

27 Бірақ ол: “Адамдар үшін мүмкін емес нәрселер 
Құдайдың қолында”,— деді. (Лұқа 18:24-27) 

22 «Біз Құдай Патшалығына көптеген қиындықтар 

арқылы кіруіміз керек » ( Елшілердің істері 14:22). 

3 Бауырластар, сендер үшін Құдайға әрқашан алғыс 
айтуымыз керек 

Сенімдерің тым артып, әрқайсыңның бір-біріңе деген 
сүйіспеншілігің арта түскендіктен, 4 Құдай 
қауымдарының арасында шыдамдылық танытып, 
барлық қуғын-сүргіндер мен азаптарға төтеп 
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бергендеріңе сенгендерің үшін біз сендермен 
мақтанамыз. 5 Бұл Құдайдың әділ үкімінің айқын дәлелі, 
Құдай Патшалығына лайық деп саналуларың үшін және 
ол үшін де азап шегуде. 6 Өйткені сендерді 
мазалайтындарға қайғы-қасіретпен жауап беру 
Құдайдың алдында әділ іс, 7 Иеміз Иса құдіретті 
періштелерімен көктен түскенде, қиналғандарға бізбен 
бірге тыныштық сыйлау (2 Салониқалықтарға 1:3-7) ). 

Қиындықтарға байланысты қазір кейбіреулер ғана осы дәуірде 
оның бөлігі болуға шақырылып, таңдалып жатыр (Матай 22:1-
14; Жохан 6:44; Еврейлерге 6:4-6). Басқалары кейінірек 
шақырылады, өйткені Киелі кітап “рухани адасқандар түсінеді, 

ал шағымданушылар ілімді үйренеді” (Ишая 29:24). 

Апостол Петір патшалықтың мәңгілік екенін және Құдайдың 
Ізгі хабарын мұқият орындау керек екенін, әйтпесе сот 

болатынын үйретті: 

10 Сондықтан, бауырластар, шақыруларыңыз бен 
таңдауларыңызды сенімдірек ету үшін бұдан да көп 
құлшынысты болыңыздар, өйткені осыны істесеңіздер, 
ешқашан сүрінбейсіздер. 11 Өйткені Иеміз әрі 
Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің мәңгілік Патшалығына 
сендерге мол есік ашылады (Петірдің 2-хаты 1:10-11). 

17 Өйткені Құдайдың үйінде соттың басталатын уақыты 
келді. ал егер ол бірінші бізден басталса, Құдайдың Ізгі 
хабарына мойынсұнбағандардың соңы не болады? (1 
Петір 4:17). 

Киелі кітап пен Патшалықтың соңғы кітаптары 

Киелі кітап «Құдай — сүйіспеншілік» (Жоханның 1-хаты 4:8,16) 
және Иса — Құдай (Жохан 1:1,14) — Құдай Патшалығында 
сүйіспеншілікке толы Патша болады және оның заңдары жек 
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көруді емес, сүйіспеншілікті қолдайтынын үйретеді. (қараңыз. 
Аян 22:14—15). 

Сондай-ақ Киелі кітапта Құдайдың Құдай Патшалығы туралы 
мәңгілік Ізгі хабарды уағыздайтын періште жіберетіні (Аян 
14:6-7), содан кейін ұлы болып көрінгенімен, Бабылдың 
құлайтынын көрсету үшін басқа періште жіберілетіні 
көрсетілген (Аян 14:8-9). Бұл хабарлар әлем бұрын куә ретінде 
алған Ізгі хабардың табиғаттан тыс растаулары болады және 
ақырғы уақытта Құдайға келетін «үлкен көпшілік» үшін 
факторлар болады ( Аян 7:9-14). Вавилондықтардың пайда 
болатын және құлайтын соңғы билігінен айырмашылығы (Аян 
18:1-18 қараңыз), Құдай Патшалығының соңғы кезеңі мәңгілікке 

созылады: 

15 Сонда жетінші періште дауыстады: «Осы дүниенің 
патшалықтары біздің Иеміздің және Оның Мәсіхінің 
патшалықтары болды және Ол мәңгілік патшалық етеді!» 
— деген қатты дауыстар естілді. (Аян 11:15). 

Иса патшалықта билік жүргізеді! Ал Киелі кітап оның екі 
атағын ашады: 

16 Оның киімінде де, жамбасында да «ПАТШАЛАРДЫҢ 
ПАТШАСЫ ЖӘНЕ ТӘҢІРЛЕРДІҢ ИЕСІ» деген есім 
жазылған (Аян 19:16). 

Бірақ патшалық ететін жалғыз Иса ма? Мына үзіндіге назар 
аударыңыз: 

4 Мен тақтарды көрдім, олар оларға отырды, және оларға 
үкім шығарылды. Сонда мен Исаға куәлік еткені үшін 
және Құдай сөзі үшін басы кесілген, аңға да, оның 
мүсініне де табынбаған, маңдайларында да, қолдарында 
да Оның белгісін алмаған жандарды көрдім . Олар 
Мәсіхпен бірге мың жыл өмір сүріп, патшалық етті . . . 6 
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Бірінші қайта тірілуге қатысқан адам бақытты әрі киелі. 
Мұндай екінші өлімнің күші жоқ, бірақ олар Құдайдың 
және Мәсіхтің діни қызметкерлері болады және Онымен 

бірге мың жыл билік жүргізеді (Аян 20:4,6 ) . 

Шынайы мәсіхшілер Мәсіхпен бірге мың жыл билік ету үшін 
қайта тіріледі! Өйткені патшалық мәңгілік болады (Аян 11:15), 
бірақ бұл патшалық тек мың жыл болды. Сондықтан мен мұны 
патшалықтың бірінші кезеңі деп атадым - соңғы, рухани фазаға 
қарағанда физикалық, мыңжылдық фаза. 

Аян кітабында Құдай Патшалығының мыңжылдық және соңғы 

кезеңдері арасында орын алған бірнеше оқиғалар келтірілген: 

7 Мың жыл өткенде, Шайтан түрмеден босатылады 8 және 
жердің төрт бұрышындағы халықтарды, Гог пен 
Магогты алдау үшін, оларды шайқасқа жинау үшін 
шығады. теңіз құмы. ... 11 Сонда мен үлкен ақ тақ пен 
оның үстінде отырғанды көрдім. Оның бетінен жер мен 
көк қашып кетті. Ал оларға орын табылмады. 12 Мен 
Құдайдың алдында тұрған кішкентай және үлкен 
өлілерді көрдім және кітаптар ашылды. Және тағы бір 
кітап ашылды, ол – Өмір кітабы. Ал өлгендер істеріне, 
кітаптарда жазылғандарына қарай сотталды. 13 Теңіз өз 
ішіндегі өлілерді берді, ал өлім мен өлі өз ішіндегі 
өлілерді берді. Әрқайсысы өз істеріне қарай сотталды. 14 

Содан кейін өлім мен өлі отты көлге лақтырылды. Бұл 
екінші өлім. 15 Өмір кітабында жазылмаған адам отты 
көлге лақтырылды (Аян 20:7-8, 11-15). 

Аян кітабы мың жылдық биліктен кейін және екінші өлімнен 

кейін келесі кезең болатынын көрсетеді: 

1 Енді мен жаңа аспан мен жаңа жерді көрдім, өйткені 
бірінші аспан мен бірінші жер жойылды. Сондай-ақ 
теңіз жоқ. 2 Сонда мен, Жохан, күйеуіне әшекейленген 
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қалыңдық ретінде дайындалған Құдайдан көктен түсіп 
келе жатқан қасиетті қала Жаңа Иерусалимді көрдім. 3 

Мен көктен қатты дауыс естідім: «Міне, Құдайдың киелі 
шатыры адамдармен бірге, Ол олармен бірге тұрады, 
және олар Оның халқы болады. Құдайдың өзі олармен 
бірге болады және олардың Құдайы болады. 4 Құдай 
олардың көздеріндегі барлық жасты сүртеді. бұдан 
былай өлім де, қайғы да, жылау да болмайды. Енді 
ауыртпалық болмайды, өйткені бұрынғы нәрселер өтті. 
(Аян 21:1-4) 

1 Ол маған Құдай мен Тоқтының тағынан ағып жатқан 
кристалдай мөлдір өмір суының таза өзенін көрсетті. 2 

Көшенің ортасында және өзеннің екі жағында он екі 
жеміс беретін өмір ағашы болды, әр ағаш ай сайын өз 
жемісін береді. Ағаштың жапырақтары халықтарды 
емдеуге арналған. 3 Енді қарғыс болмайды , бірақ Құдай 
мен Тоқтының тағында болады және Оның қызметшілері 
Оған қызмет етеді. 4 Олар Оның жүзін көреді, Оның есімі 
маңдайларында болады. 5 Ол жерде түн болмайды: 
Оларға шам да, күн нұры да керек емес, өйткені 
Жаратқан Ие оларға нұр береді. Және олар мәңгілік 

және мәңгілік патшалық етеді. (Аян 22:1-5) 

кейінгі бұл билік Құдайдың құлдарын қамтиды және мәңгілікке 
созылатынына назар аударыңыз. Көкте дайындалған Қасиетті 
қала аспаннан шығып, жерге түседі. Бұл Құдай Патшалығының 
соңғы кезеңінің басы. АРТЫҚ АЗАУ НЕ ҚАУІПТІЛІК ЕМЕС 
уақыт! 

Момындар жерді (Матай 5:5) және барлық нәрсені мұра етеді 
(Аян 21:7). Жер, соның ішінде оның үстіндегі Киелі қала да 
жақсырақ болады, өйткені Құдайдың жолдары орындалады. 
Мынаны түсініңіз: 



 

44 
 

7 Оның үкіметі мен тыныштығының ұлғаюының шегі 
болмайды (Ишая 9:7). 

анық , өйткені бәрі Құдайдың үкіметіне мойынсұнатын болады. 

Бұл ең керемет уақыт болады: 

9 Бірақ жазылғандай: “Құдай Өзін жақсы көретіндер үшін 
дайындаған нәрселерді көз көрмеген, құлақ естіген де , 
адамның жүрегіне де енген жоқ”. 10 Бірақ Құдай оларды 
бізге Рухы арқылы ашты (1 Қорынттықтарға 2:9-10). Бұл 
махаббат, қуаныш және мәңгілік жұбаныш уақыты. Бұл 
фантастикалық уақыт болады! Құдай Патшалығы 
керемет мәңгілік жасайды. Сіз оған өз үлесіңізді қосқыңыз 
келмейді ме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

5. Кудай Аны Ага ишенген ар бир адам 
өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берд 

Мәсіхтің ертедегі профессорлары Құдай Патшалығы туралы 
Ізгі хабарды уағыздау керек деп ойлады ма? 

Иә. 

Эрман оқыған лекциясында ол бүгінгі күндегі христиандардың 
көпшілігінен айырмашылығы, Иса мен оның алғашқы 
ізбасарлары Құдай Патшалығын жариялағанын қайталап және 
дұрыс атап өтті. Доктор Эрманның христиандық туралы жалпы 
түсінігі Құдайдың Үздіксіз Шіркеуінің түсінігінен айтарлықтай 
ерекшеленсе де , біз Патшалық туралы Ізгі хабар Исаның өзі 
жариялаған және Оның ізбасарлары сенген нәрсе екендігімен 
келісетін едік. Сондай-ақ біз бүгін христиан деп санайтын 
көптеген христиандардың бұлай емес екендігімен келісер едік. 
соны түсін. 

Жаңа өсиеттен кейінгі ең көне сақталған жазба және уағыз 

Құдай Патшалығы «бізге дейін жеткен ең көне толық христиан 
уағызының» маңызды бөлігі болды (Holmes MW Ancient 
Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English 
Translations, 2nd Ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, 102 б.). Бұл 
ежелгі христиан уағызында бұл туралы мына мәлімдемелер бар: 

5:5 Сонымен қатар, бауырластар, біздің тән әлемінде болу 
маңызды емес және өтпелі екенін білесіз, бірақ Мәсіхтің 
уәдесі ұлы және керемет: келе жатқан Патшалықта 
тыныштық және мәңгілік өмір. 

Жоғарыдағы мәлімдеме патшалықтың қазір емес, келіп, мәңгілік 
болатынын көрсетеді. Сонымен қатар, бұл көне уағызда былай 
делінген: 
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6:9 Енді осы сияқты әділ адамдар да өздерінің әділ 
істерімен балаларын құтқара алмаса, шомылдыру 
рәсімінен өткенімізді таза әрі кіршіксіз сақтай алмасақ, 
Құдай Патшалығына кіретінімізге қандай сенімділік 
бар? Немесе бізде қасиетті және әділ істер табылмаса, кім 
бізді қорғаушы болады? 9:6 Сондықтан бәріміз Құдай 
Патшалығына кіруіміз үшін бір-бірімізді сүйейік. 11:7 

Сондықтан, егер біз Құдайдың алдында ненің дұрыс 
екенін білсек, біз Оның Патшалығына кіріп, «құлақ 
естімеген, көз көрмеген және адамның жүрегі 
ойламаған» уәделерді аламыз. 

12:1 Сондықтан Құдай Патшалығын сағат сайын 
сүйіспеншілікпен және әділдікпен күтейік, өйткені біз 
Құдайдың пайда болатын күнін білмейміз. 12:6 Ол: 
«Әкемнің Патшалығы келеді», – дейді. 

Жоғарыдағы мәлімдемелер дұрыс өмір сүру арқылы 
сүйіспеншілік қажет екенін, біз әлі де Құдай Патшалығына 
кірмегенімізді және бұл Құдайдың пайда болған күнінен кейін, 
яғни Иса қайта оралғаннан кейін болатынын көрсетеді. Бұл 
Әкенің Патшалығы және Патшалық тек Иса емес. 

Бір қызығы, Құдай аман қалуға рұқсат еткен ең көне 
христиандық уағыз Жаңа өсиет үйрететін және Құдайдың 
үздіксіз шіркеуі қазір үйрететін Құдай Патшалығын үйретеді 
(бұл Құдайдың шынайы шіркеуінен болуы мүмкін, бірақ Менің 
грек тіліндегі шектеулі білімім нақтырақ мәлімдеме жасау 
мүмкіндігімді шектейді). 

Екінші ғасырдағы шіркеу жетекшілері және Патшалық туралы 

Інжіл 

Айта кету керек, 2 ғасырдың басында Иоаннның тыңдаушысы және 
Поликарптың досы және Рим-католиктері әулие деп есептеген 
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Папия мыңжылдық патшалықты үйретті. Евсевий Папияның 
үйреткенін жазды: 

... өлгеннен кейін қайта тірілгеннен кейін, Мәсіхтің жеке 
билігі жер бетінде орнайтын мыңжылдық болады. ( 
Папияның фрагменттері , VI. Сондай-ақ Евсевий, шіркеу 
тарихы, 3-кітап, XXXIX, 12-ті қараңыз) 

Папиас бұл уақыт өте молшылық болатынын үйретті: 

Сол сияқты, [Ол] бидайдан он дән береді 

мың масақ және әр масақта он мың дән болатынын және 
әрбір дән он пұт мөлдір, таза, жақсы ұн беретінін; 
алмалар, тұқымдар мен шөптер ұқсас пропорцияда өнім 
береді; Сонда барлық жануарлар тек жердегі 
өнімдермен қоректеніп, бейбіт және үйлесімді болып, 
адамға толық бағынатын болады. ” [Бұл туралы жазбаша 
түрде Иоаннның тыңдаушысы және Поликарптың досы 
болған ежелгі адам Папия өзінің төртінші кітабында 
куәландырады; өйткені ол бес кітап жазған...] ( Папия 
фрагменттері , IV) 

Жаңа өсиеттен кейінгі Коринфтіктерге хатта былай делінген: 

42:1-3 Апостолдар біз үшін Ізгі хабарды Иеміз Иса 
Мәсіхтен алды; Иса Мәсіх Құдайдан жіберілді. Демек, 
Мәсіх Құдайдан, ал Апостолдар Мәсіхтен. Сондықтан 
екеуі де Құдайдың қалауымен белгіленген тәртіппен 
келді. Сондықтан олар Иеміз Иса Мәсіхтің қайта 
тірілгені арқылы және Құдай сөзінде Киелі Рухтың толық 
сенімділігімен расталған айыпты алып, Құдай 
Патшалығының келуі туралы қуанышты хабарды айтып, 
жолға шықты. 
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Смирналық Поликарп ертедегі христиан көшбасшысы болды, 
ол қайтыс болған алғашқы елшілердің соңғысы Жоханның 
шәкірті болды. Поликарп с. 120-135 жж үйреткен : 

Кедейлер және әділдік үшін қудаланғандар бақытты, 
өйткені Құдай Патшалығы солардыкі. (Поликарп. 
Филиппиялықтарға хат, II тарау. Александр Робертс пен 
Джеймс Дональдсон өңдеген Анте- Ницендік әкелерден, 

1-том . Американдық басылым, 1885) 

Олай болса, «Құдайдың мазақ етілмейтінін» біле 
отырып, біз Оның өсиеттері мен даңқына лайық жүруіміз 
керек ... Өйткені олар дүниедегі нәпсіқұмарлықтардан 
арылғаны дұрыс, өйткені «әрбір нәпсіқұмарлықпен 
күреседі . рух; «және «азғындар да, әйелдіктер де, 
адамдармен бірге өздеріне қиянат жасаушылар да Құдай 
Патшалығын мұра ете алмайды», сондай-ақ сәйкес 
келмейтін және жарамсыз істер жасайтындар. (сонда, V 
тарау) 

Олай болса, Оның өзі бізге бұйырғандай және бізге Ізгі 
хабарды уағыздаған елшілер және Иеміздің келуін 
алдын ала жариялаған пайғамбарлар ретінде Оған 
қорқынышпен және бар құрметпен қызмет етейік. 
(сонда, VI тарау) 

Жаңа өсиеттегі басқалар сияқты, Поликарп Құдай Патшалығын 

өсиеттерді бұзғандар емес, әділдер мұра етеді деп үйретті. 

Поликарп келесілерді де үйретті деп мәлімделген: 

Ал келесі демалыс күні ол былай деді: — Құдайдың 
сүйікті балалары, менің өсиетімді тыңдаңдар. 
Епископтар жиналған кезде мен сендерге ант бердім, 
енді бәріңді Жаратқан Иенің жолында сыпайы және 
лайықты жүруге шақырамын... Сақ болыңдар, тағы да 



 

50 
 

дайын болыңдар, жүрегің ауырмасын , жаңа өсиет. Бір-біріне 
деген сүйіспеншілікке қатысты Оның келуі кенеттен 
найзағайдың жарқылы, оттың ұлы үкімі, мәңгілік өмір, 
Оның өлмейтін Патшалығы ретінде көрінеді. Сондай-ақ 
Құдайдың рухының жетелеуімен жазылған Жазбаларды 
зерттегенде, өсиеттері өшпестей болып қалуы үшін 
жүректеріңізге Киелі Рухтың қаламын ойып жазыңыз, 
Құдайдың нені үйрететінін білесіз”. (Поликарптың өмірі, 
24-тарау. Дж.Б. Лайтфут, Апостолдық әкелер, том. 3.2, 
1889, 488-506 беттер) 

Құдай шіркеуінің жетекшісі болған Сардис Мелито , б. 170 ж., 

үйреткен: 

Шынында да, Ізгі хабарда – ескі заң жаңада, Сион мен 
Иерусалимнен бірге шыққан. Сондай-ақ рақым арқылы 
берілген өсиет, дайын өнімдегі түр, және қозы — Ұл, қой 

— адам, адам Құдайда... 

Бірақ Ізгі хабар заңның және оның түсіндірмесі болды 

орындалды , ал шіркеу шындықтың қоймасына айналды 
... 

Бұл бізді құлдықтан бостандыққа, қараңғылықтан 
жарыққа, өлімнен өмірге, тираниядан мәңгілік 
патшалыққа апарған. ( Мелито . Құтқарылу 
мейрамындағы ғибадат . 7 , 40 , 68-аяттар. Керукс тілінен 
аударма : The Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Осылайша, Құдай Патшалығы қазіргі христиан немесе католик 
шіркеуі емес, мәңгілік нәрсе екені белгілі болды және Құдайдың 
заңын қамтиды. 
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ортасындағы тағы бір жазба адамдарды патшалыққа қарауға 
шақырады: 

Ендеше, араларыңдағы ешқайсысы бұдан былай 
бөлінбеңдер және артыңа қарамай, Құдай 
Патшалығының Ізгі хабарына ықыласпен жақындаңдар. 
(Roman Clement. Recognitions, X кітап, XLV тарау. Анте-
Ницендік әкелерден үзінді, 8-том. Александр Робертс 
пен Джеймс Дональдсон өңдеген. Американдық 
басылым, 1886) 

да, Робертс пен Дональдсонның аудармасындағы « Гермастың 
шопаны » деп аталатын екінші ғасырдың ортасындағы жазбада « 

Құдай Патшалығы» деген сөз он төрт рет қолданылады. 

Шынайы мәсіхшілер, тіпті тек Мәсіх деп санайтындардың 
көпшілігі екінші ғасырда Құдай Патшалығы туралы бірдеңе 

білген. 

Тіпті католиктік және шығыс православиелік әулие Иреней 
қайта тірілуден кейін христиандар Құдай Патшалығына 
кіретінін түсінді. Оның жазғанына назар аударыңыз, б. 180 ж.: 

Өйткені сенгендердің жағдайы осындай, өйткені оларда 
шомылдыру рәсімінен өткенде берген Киелі Рух үнемі 
тұрады және оны қабылдаушы ұстайды, егер ол 
шындықта, киелілікте, әділдікте және шыдамдылықта 
жүрсе. Өйткені бұл жанның сенетін адамдарда қайта 
тірілуі бар, дене жанды қайтадан қабылдайды және 
онымен бірге Киелі Рухтың күшімен қайта тіріліп, Құдай 
Патшалығына кіреді . (Иреней, Санкт, Лион епископы. 
Армян тілінен аударған Армитаж Робинсон. 
Апостолдық уағызды көрсету, 42-тарау. Уэллс, Сомерсет, 
1879 ж. қазан. SOCIETY FOR PROMOTING HRISTIAN 
BILIMES журналында жарияланған. НЬЮ-ЙОРК: 
MACMILLAN CO, 1920). 



 

52 
 

Антиохиялық Теофил былай деп үйретті: 

Мен тек Оның жақсылығын айтамын; Егер мен Оны 
Патшалық деп атасам, оның ұлылығын айтамын... 
Өйткені, егер Ол оны басынан-ақ өлмейтін етіп жаратса, 
Ол оны Құдай еткен болар еді. ... Демек, Ол оны 
өлмейтін де, өлмейтін де емес, бірақ, жоғарыда 
айтқанымыздай, екеуіне де қабілетті; Осылайша ол 
Құдайдың өсиетін орындай отырып, өлмейтін 
нәрселерге бейім болса, онда ол одан өлмейтіндікке ие 
болып, Құдайға айналуы керек. ( Теофил , Автоликке , 
1:3, 2:27) 

Католиктік қасиетті Ипполит үшінші ғасырдың басында былай 
деп жазды: 

Осы өмірде жүргенде Аспан Патшасын білген сендер 
көктегі Патшалықты қабылдайсыңдар. Ал сіз құдайдың 
серігі және Мәсіхпен бірге мұрагер боласыз, бұдан 
былай нәпсіқұмарлық пен құмарлықтардың құлына 
айналмайсыз және ешқашан аурудан құрып кетпейсіз. 
Өйткені сен Құдай болдың: адам болған кезде қандай 
азап шеккендеріңді Ол саған берді, өйткені сен өлімші 
көгеруден болғансың , бірақ Құдайға нені беру керек 
болса да, Құдай саған соларды беруді уәде етті, өйткені 
сен Құдайға айналдырылып, өлмейтін өмірге келді. 
(Гипполит. Барлық бидғаттарды жоққа шығару, X кітап, 

30 тарау) 

Адамдардың мақсаты — келе жатқан Құдай Патшалығында 
құдайға айналу. 

ІІ және ІІІ ғасырлардағы мәселелер 

Оның кең таралғанына қарамастан , екінші ғасырда Марсион 
есімді заңға қарсы жолдан таюшылардың көсемі көтерілді. 
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Марсион Құдайдың заңына, Демалыс күніне және Құдай 
Патшалығына қарсы оқыды. Поликарп және басқалар оны 
айыптағанымен, ол Рим шіркеуімен біраз уақыт байланыста 

болды және сол жерде әсер еткендей болды. 

II-III ғасырларда Александрияда (Египет) аллегористер 
қалыптаса бастады. Көптеген аллегористер келе жатқан 
патшалық туралы ілімге қарсы болды. Кейбір аллегористер 

туралы есептерге назар аударыңыз: 

Дионисий Александрияда дворян және бай пұтқа 
табынушы отбасында дүниеге келген және олардың 
философиясында білім алған. Ол пұтқа табынушылық 
мектептерін тастап, Оригеннің шәкірті болды, ол 
Александрияның катехетикалық мектебін басқарды ... 

Клемент, Ориген және гностикалық мектеп өздерінің 
қиял-ғажайып және аллегориялық интерпретациялары 
арқылы қасиетті оракулдардың ілімдерін бұзды ... олар 
өздері үшін «аллегористер» деген атқа ие болды. Непос 
аллегористермен ашық түрде күресіп, жер бетінде 
Мәсіхтің патшалығы болады деп сендірді ... 

Дионисий Непостың ізбасарларымен дауласады және 
оның есебі бойынша ... « Құдай Патшалығында 
қазіргідей жағдай бар» . Бұл шіркеулердің қазіргі 
күйінде бар Құдай Патшалығы туралы алғашқы ескерту 

... 

Непос олардың қателіктерін әшкерелеп, көктегі 
Патшалықтың аллегориялық емес екенін, бірақ мәңгілік 
өмірге қайта тірілуде Иеміздің тікелей келетін 
патшалығы екенін көрсетті... 

Патшалықтың қазіргі жағдайда пайда болуы туралы 
идея Мысырдағы аллегористердің гностикалық 
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мектебінде, біздің эрамыздан 200-250 жылдар 
аралығында, империя епископтары таққа отырушылар 
ретінде қарастырыла бастағанға дейін толық ғасыр 

бұрын ойластырылған және шығарылған. … 

Клемент Құдай Патшалығы идеясын Құдай туралы 
шынайы ақыл-ой тану жағдайы ретінде түсінді. Ориген 
оны Жазбалардың қарапайым хатында жасырылған 
рухани мағына ретінде көрсетті . (Уорд, Генри Дана. 
Патшалық туралы Інжіл: бұл дүниеден емес Патшалық; 
бұл дүниеде емес; бірақ көктегі елге келу, өлгеннен қайта 
тірілу және барлық нәрселерді қайтару. Клакстон басып 

шығарған, Remsen & Haffelfinger , 1870, 124-125 беттер) 

Осылайша, епископ Непос Құдай Патшалығы туралы Ізгі 
хабарды үйретсе, аллегористер бұл туралы жалған, аз сөзбе-сөз 
түсінуге тырысты. Иераполис епископы Аполлинарис та сол 
уақытта аллегористтердің қателерімен күресуге тырысты. Шын 
мәнінде Құдай Шіркеуіндегілер тарих бойы Құдай Патшалығы 
туралы шындықты жақтады. 

Герберт В. Армстронг Патшалық туралы Ізгі хабарды 
үйретті, Plus 

20 ғасырда марқұм Герберт В. Армстронг былай деп жазды : 

Өйткені олар Мәсіхтің Ізгі хабарын жоққа шығарды . . . , 

дүние өз орнын басқа нәрсені ығыстыруға мәжбүр 
болды. Олар контрафакт ойлап табуы керек еді ! 
Сонымен, біз Құдай Патшалығы жай ғана әдемі 
жалаңаштық - адам жүрегіндегі жақсы сезім - оны 
эфирлік, шындыққа жатпайтын ЕШТЕҢЕге дейін 
төмендететінін естідік! Басқалары “ШІРКЕЛІКТІ” 
патшалық деп бұрмалады. . . Мәсіхтен 600 жыл бұрын 
өмір сүрген Даниял пайғамбар Құдай Патшалығының 
нағыз патшалық, яғни ел билеуші үкімет екенін білген. 
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сөзбе -сөз жер бетіндегі АДАМДАР. . . 

Мұнда . . . бұл Құдайдың ҚҰДАЙ ПАТШЫЛЫҒЫНЫҢ 
НЕ ЕКЕНІН түсіндіруі: «Осы патшалардың 
заманында...» - бұл жерде он саусақ, темірдің бір бөлігі 
және сынғыш саздың бір бөлігі туралы айтылады. Бұл 
пайғамбарлықты Даниел 7-мен және Аян 13 және 17-мен 
байланыстыру арқылы қазір құрылып жатқан жаңа 
ЕУРОПА ҚҰРама Штаттарына сілтеме жасайды. . . сіздің 
көз алдыңызда! Аян 17:12 оның ескі РИМ 
ИМПЕРИЯСЫН қайта тірілтетін ОН ПАТШАНЫҢ 
НЕМЕСЕ ПАТШАЛЫҚТЫҢ Одағы болатыны (Аян 17:8) 

егжей-тегжейлі түсіндіреді . . . 

Мәсіх келгенде, ол бүкіл жер бетін билеп, патшалардың 
ПАТШАСЫ ретінде келеді (Аян 19:11-16); және ОНЫҢ 
ПАТШАЛЫҒЫ – ҚҰДАЙДЫҢ ПАТШАЛЫҒЫ , – деді 

Даниел, осы дүниелік патшалықтардың барлығын 
ЖЕТКІЗУ керек. Бұл туралы Аян 11:15-те былай 
делінген: “Осы дүниенің патшалықтары Иеміздің және 
Оның Мәсіхінің Патшалығына айналды және Ол мәңгілік 
патшалық етеді”! Бұл ҚҰДАЙДЫҢ ПАТШАЛЫҒЫ. Бұл 

қазіргі үкіметтердің – иә, тіпті Америка Құрама 
Штаттары мен Британ елдерінің де СОҢЫ. Содан кейін 
олар Иеміз Иса Мәсіхтің патшалықтары, үкіметтері, 
содан кейін бүкіл жер бетіндегі патшалардың Патшасы 
болады. Бұл ҚҰДАЙ ПАТШЫЛЫҒЫНЫҢ ТҮРДЕ 
МҮМКІНДІГІ ҮКІМЕТ екенін толықтай анық көрсетеді. 
Халдейлер Империясы ПАТШАЛЫҚ болған сияқты - 
Рим Империясы ПАТШАЛЫҚ болған сияқты - 
ҚҰДАЙДЫҢ ПАТШАЛЫҒЫ да үкімет. Бұл дүние 
жүзіндегі Ұлттар Үкіметін өз қолына алу. Иса Мәсіх 
Патша, билеуші болу үшін дүниеге келген! . . . 

1900 жылдан астам уақыт бұрын Киелі жердің төбелері 
мен аңғарлары мен Иерусалим көшелерін басып өткен 
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сол Иса Мәсіх қайта келеді. Ол тағы келемін деді. Ол 
айқышқа шегеленгеннен кейін, Құдай оны үш күн және 
үш түннен кейін қайта тірілтті (Мат. 12:40; Елшілердің 
істері 2:32; 1 Қор. 15:3-4). Ол Құдайдың тағына көтерілді. 
Әлем үкіметінің штаб-пәтері (Елшілердің істері 1:9-11; 
Евр. 1:3; 8:1; 10:12; Аян 3:21).  

Ол Таққа көтерілген астарлы әңгіменің «асыл адамы». 

Құдай — «алыс ел» — барлық халықтардың 
патшаларының Патшасы ретінде тәж кигізу, содан кейін 
жерге қайта оралу (Лұқа 19:12-27) .  

Қайтадан, ол “бәрін қайтаратын уақытқа” дейін көкте 
болады (Елшілердің істері 3:19-21). Реституция бұрынғы 
күйге немесе жағдайға қалпына келтіруді білдіреді. Бұл 
жағдайда Құдайдың жердегі үкіметін қалпына келтіру, 
осылайша, әлем тыныштығы мен утопиялық 
жағдайларды қалпына келтіру.  

Қазіргі дүниежүзілік күйзеліс, өршіп бара жатқан 
соғыстар мен қақтығыстар дүниежүзілік 
қиыншылықтардың шарықтау шегіне жеткені 
соншалық, Құдай араласпаса, ешбір адам тірі қалмайды 
(Мат. 24:22). Кідірістің шарықтау шегінде, бұл 
планетадан бүкіл тіршілікті жоюға әкелетін кезде, Иса 
Мәсіх қайта оралады. Бұл жолы ол Құдайдың құдайы 
ретінде келеді. Ол бүкіл әлемді билеуші Жаратушының 
барлық құдіреті мен ұлылығымен келеді. (Мат. 24:30; 
25:31.) Ол «патшалардың Патшасы және қожалардың 
Иесі» (Аян 19:16) ретінде дүниежүзілік үстем үкімет 
орнатып, барлық халықтарды «темір таяқпен» билеу 
үшін келеді. ” (Аян 19:15; 12:5). . . 

Мәсіх қолайсыз ба? 
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Бірақ адамзат қуанышпен айқайлап, оны ашулы экстаз 
мен ынтамен қарсы алады ма - дәстүрлі христиандық 
шіркеулер де солай ма? 

Олар болмайды! Олар сенеді, өйткені Шайтанның 
жалған қызметшілері (2 Кор. 11:13-15) олардың 
Антихрист екеніне алдады. Шіркеулер мен халықтар 
оның келуіне ашуланады (Аян 11:15 және 11:18), және 
әскери күштер оны жою үшін онымен соғысуға 
тырысады (Аян 17:14)! 

Халықтар келе жатқан Үшінші дүниежүзілік соғыстың 
шарықтау шегінде Иерусалимдегі шайқасқа қатысады 
(Зех. 14:1-2), содан кейін Мәсіх қайта оралады. Ол 
табиғаттан тыс күшке ие болып, өзіне қарсы соғысатын 
“халықтармен соғысады” (3-тармақ). Ол оларды 
толығымен жеңеді (Аян 17:14)! «Оның аяғы сол күні 
Зәйтүн тауында, Иерусалимнен шығысқа қарай өте 
қысқа қашықтықта тұрады» (Зах. 14:4). (Армстронг HW. 
The Mystery of Ages, 1984) 

Киелі кітап Исаның қайтып келетінін және Оның жеңетінін 
айтады, бірақ көп адамдар Оған қарсы күреседі (Аян 19:19). 
Көптеген адамдар ( Киелі кітап пайғамбарлығын дұрыс 
түсінбегендіктен, бірақ ішінара жалған пайғамбарлар мен 
мистиктердің кесірінен) қайтып келген Исаны соңғы 
Антихрист деп мәлімдейді! 

Төменде Герберт Армстронгтан алынған: 

Нағыз дін – Киелі Рух арқылы берілген Құдайға деген 
сүйіспеншілікпен қуаттандырылған Құдайдың ақиқаты... 
Құдайды және Иса Мәсіхті тану – ШЫНДЫҚТЫ білу – 
және Құдайдың илаһи МАХАББАТ жылуы!... 
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Құдайдың шынайы Шіркеуінің ілімдері жай ғана Киелі 
кітаптың «әр сөзімен өмір сүру» ... 

Адамдар «алу» жолынан «беру» жолына - Құдайдың 
сүйіспеншілік жолына бұрылады. 

ЖАҢА ӨРКЕНИЕТ енді жерді жаулап алады! (сонда) 

ЖАҢА ӨРКЕНИЕТ – Құдай Патшалығы. Жаңа өркениет пайда 
болады және сүйіспеншілікке негізделеді деп жариялау Иса 
мен Оның ізбасарлары үйреткен Патшалық туралы шынайы 
Ізгі хабардың негізгі бөлігі болып табылады. Бұл Құдайдың 
үздіксіз шіркеуіндегі біз уағыздайтын нәрсе . 

Герберт Армстронг Исаның адамзат қоғамы, тіпті ол 
мойынсұнғысы келеді деп ойласа да, өмірдің «беру» жолынан, 
сүйіспеншілік жолынан бас тартты деп үйреткенін түсінді. 

Исаның тәлімінің мәнін ешкім дерлік дұрыс түсінбейтін сияқты. 

Иса арқылы құтқарылу Ізгі хабардың бөлігі болып 
табылады 

Осы уақытқа дейін оқыған кейбіреулер Исаның өлімі мен 
құтқарылудағы рөлі туралы ойлайтын шығар. Иә, бұл Жаңа 
өсиет пен Герберт В. Армстронг жазған Ізгі хабардың бір бөлігі. 

Жаңа өсиет Ізгі хабар Иса арқылы құтқарылуды қамтиды: 

16 Мен Мәсіхтің Ізгі хабарын айтудан ұялмаймын, 
өйткені бұл Құдайдың құдіреті сенетіндердің барлығын, 
ең алдымен яһудилерді де, гректерді де құтқарады 

(Римдіктерге 1:16). 

4 Сондықтан шашырап кеткендер барлық жерге барып 
уағыздады 
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сөз . 5 Філіп Самария қаласына барып, оларға Мәсіхті 
уағыздады. ... 12 Бірақ олар Філіптің Құдай Патшалығы 
мен Иса Мәсіхтің есімі туралы уағыздап жатқанына 
сенген кезде, ерлер де, әйелдер де шомылдыру рәсімінен 
өтті. ... 25 Олар куәлік етіп, Жаратқан Иенің сөзін 
уағыздап болған соң, самариялықтардың көптеген 
ауылдарында Ізгі хабарды уағыздап, Иерусалимге 
қайтып келді. 26 Сонда Жаратқан Иенің періштесі 
Філіпке сөйледі ... 40 Філіпті Азотта тапты . Ол Кесарияға 
жеткенше барлық қалаларды аралап жүріп уағыздады. 
(Елшілердің істері 8: 4,5,12,25,26,40 ) 

18 Ол оларға Иса және қайта тірілу туралы уағыздады. 

(Елшілердің істері 17:18) 

30 Содан Пауыл өзінің жалдамалы үйінде екі жыл тұрып, 
өзіне келгендердің бәрін қабылдады. 31 Құдай 
Патшалығын уағыздап, Иеміз Иса Мәсіхке қатысты 
нәрселерді толық сеніммен үйретеді, оған ешкім тыйым 
салған жоқ. (Елшілердің істері 28:30—31) 

Уағыздау Исаны және Патшалықты қамтығанына назар 
аударыңыз. Өкінішке орай, Құдай Патшалығы туралы Ізгі 
хабарды дұрыс түсіну грек-рим шіркеулерінің ілімдерінде жоқ. 

Шындығында, сол Патшалықтың бір бөлігі болуға көмектесу 
үшін Құдай адамдарды жақсы көргені сонша, Исаны біз үшін 
өлуге жіберді (Жохан 3:16-17) және бізді Өзінің рақымымен 
құтқарды (Ефестіктерге 2:8). Бұл ізгі хабардың бір бөлігі 
(Елшілердің істері 20:24). 

Патшалық туралы Ізгі хабар - бұл әлемге қажет нәрсе, бірақ 
... 

Бейбітшілік үшін жұмыс істеу (Матай 5:9) және жақсылық жасау 
– лайықты мақсаттар (қараңыз. Ғалаттықтарға 6:10). Дегенмен, 
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көптеген әлемдік көшбасшылар, соның ішінде діни 
көшбасшылар, Құдай Патшалығы емес, бейбітшілік пен 
өркендеу әкелетін халықаралық адамзат ынтымақтастығы 
болады деп сенеді . Олар уақытша табыстарға ие болғанымен, 
олар табысқа жетіп қана қоймайды, олардың кейбір адамдық 
күш-жігері, сайып келгенде, Жер планетасын, егер Иса Өз 
Патшалығын орнату үшін оралмаса, өмірді тұрақсыз ететін 
деңгейге жеткізеді. Адамдардың жерді Құдайсыз бекітуі - бос 

әрі жалған Ізгі хабар (Забур 127:1). 

ші ғасырда жаңа әлемдік тәртіп орнату үшін жартылай діни 
вавилондық халықаралық жоспарды құруға тырысуда . Бұл 
Құдайдың Жалғастырушы Шіркеуінің құрылған күнінен бастап 

әшкерелеген және одан әрі айыптауды жоспарлап отырған 
нәрсе . Шайтан Хауаны 6000 жылдай бұрын өзінің Ізгі 
хабарының нұсқасына түсуге алдап жібергендіктен 
(Жаратылыс 3), көптеген адамдар өздерін және дүниені не 

жақсы ететінін Құдайдан жақсырақ білетініне сенді. 

Киелі кітапқа сәйкес, оған Еуропадағы әскери басшы (Солтүстік 
патшасы деп аталады, Аян 13:1-10 деп те аталады) және діни 
жетекші (жалған пайғамбар деп те аталады) біріктіріледі. соңғы 
Антихрист және екі мүйізді жануар Аян 13:11-17) жеті төбеден 
тұратын қаладан (Аян 17:9,18 ) «Вавилондық» (Аян 17 және 18 ) 
әлемдік тәртіпті орнату үшін. Адамзатқа Мәсіхтің қайтып келуі 
және Оның Патшалығының орнатылуы қажет болса да, 
дүниедегі көптеген адамдар 21 ғасырда бұл хабарға назар 
аудармайды — олар Шайтанның жалған Ізгі хабарының 
әртүрлі нұсқаларына сенуді жалғастырады. Бірақ әлем куәгер 
болады. 

Естеріңізге сала кетейік, Иса былай деп үйреткен: 

14 Патшалық туралы бұл Ізгі хабар барлық халықтарға 
куәлік ретінде бүкіл әлемге уағыздалатын болады , содан 
кейін ақырзаман келеді. (Матай 24:14) 
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Патшалық туралы Ізгі хабар әлемге куә ретінде жететініне 
назар аударыңыз, содан кейін ақырзаман келеді. 

Мұның бірнеше себептері бар. 

Біріншісі, Құдай дүниенің Ұлы азап басталмай тұрып шынайы 
Ізгі хабарды естігенін қалайды (ол Матай 24:21-де басталады). 
Осылайша, Ізгі хабар куә және ескерту болып табылады 
(Езекиел 3; Амос 3:7 қараңыз). Бұл Иса қайтып келгенге дейін 
басқа ұлт өкілдерінің көбірек бет бұруына әкеледі (Римдіктерге 
11:25) және Иса қайтып келгенге дейін басқа ұлттан емес 
жеткілікті түрде (Римдіктерге 9:27). 

Тағы бір хабардың түйіні Солтүстік державаның патшасы, 
жалған пайғамбар, соңғы Антихристпен бірге көтеріліп келе 
жатқан Аңның көзқарастарына қайшы келеді. Олар негізінен 
адамның күш-жігері арқылы бейбітшілікті уәде етеді, бірақ ол 
ақырғы (Матай 24:14) және жойылуға әкеледі (1 
Салониқалықтарға 5:3 қараңыз). 

Олармен байланысты белгілер мен өтірік ғажайыптарға 
байланысты (2 Салониқалықтарға 2:9) дүниедегі адамдардың 
көпшілігі Ізгі хабардың орнына өтірікке (2 Салониқалықтарға 
2:9-12) сенуді таңдайды. Рим-католиктердің, шығыс 
православиеліктердің, лютерандықтардың және басқалардың 
Құдайдың мыңжылдық Патшалығын орынсыз айыптауына 
байланысты көптеген адамдар Құдай Патшалығының 
мыңжылдық Інжілінің хабары Антихристпен байланысты 
жалған Ізгі хабар деп қате айтады. 

Филадельфиядағы адал мәсіхшілер (Аян 3:7-13) Патшалықтың 
мыңжылдық Ізгі хабарын жариялайды, сондай-ақ әлемге белгілі 
бір әлемдік көшбасшылардың (соның ішінде хайуан мен 
жалған пайғамбардың) не істеп жатқанын айтады. 
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Олар әлемге Солтүстік державаның патшасы Жыртқыш, жалған 
пайғамбар, соңғы Антихристпен бірге АҚШ пен Біріккен 
Корольдіктің англо-халықтарын (кейбір одақтастарымен бірге) 
жояды деген хабарды әлемге жеткізуді қолдайды. , Канада, 
Австралия және Жаңа Зеландия (Даниел 11:39) және олар көп 
ұзамай араб/ислам конфедерациясын құртады (Даниел 11:40-
43), жындардың құралы ретінде жұмыс істейді (Аян 16:13-14), 
және ақырында Иса Мәсіх қайтып келгенде онымен соғысады 
(Аян 16:14; 19:19-20). Адал Филадельфиялықтар (Аян 3:7-13) 
мыңжылдық патшалықтың жақында болатынын жариялайды . 
Бұл бұқаралық ақпарат құралдарында көп орын алып, Матай 
24:14-тің орындалуына ықпал етуі мүмкін. Біз Құдайдың Үздіксіз 

Шіркеуінде әдебиеттерді (бірнеше тілде) дайындап жатырмыз, 
веб-сайттарды толықтырып жатырмыз және Құдайдың Матай 
24-тегі: 14 ақырзаманның куәгері ретінде жеткілікті түрде 
қамтамасыз етілді. 

Әлемдік көшбасшыларды жариялайтын «жалған Ізгі хабар» 
(мүмкін, Еуропаның кейбір «жаңа» типті жоғарғы көшбасшысы 
және католицизмнің бір түрін талап ететін ымыраға келген 
понтифик ) бұл ұнамайды — олар әлемнің шын мәнінде не 
болатынын білгенін қаламайды. істеу (және алғашында өздері 
де сенбеуі мүмкін, Ишая 10:5-7 қараңыз). Олар және/немесе 
олардың жақтастары, сондай-ақ адал Филадельфиялықтар келе 
жатқан антихрист туралы экстремистік доктринаны 
(мыңжылдықты) қолдайтынын жалған түрде үйретуі мүмкін. 
Олар және/немесе олардың ізбасарлары Филадельфиядағы 
адал адамдарға және Құдайдың Үздіксіз Шіркеуіне қатысты 
қандай айыптаулар жасаса да, қудалау басталады (Даниел 
11:29-35; Аян 12:13-15). Бұл сондай-ақ ақырзаманға, яғни Ұлы 
азаптың басталуына (Матай 24:21; Даниял 11:39; қараңыз. Матай 
24:14-15; Даниял 11:31), сондай-ақ адал Филадельфияны 
қорғайтын уақытқа әкеледі. Христиандар (Аян 3:10; 12:14-16). 

Жануар мен жалған пайғамбар күш, экономикалық бопсалау, 
белгілер, өтірік ғажайыптар, кісі өлтіру және басқа қысымдарды 
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(Аян 13:10-17; 16:14; Даниял 7:25; Салониқалықтарға 2-хат 2:9-10) 
сынап көреді. . Христиандар сұрайды: 

10 «Уа, киелі де шынайы Ием, қашанға дейін жер бетінде 
тұратындардан біздің қанымызды соттап, кек алмайсың 
?» (Аян 6:10) 

Ғасырлар бойы Құдай халқы: “Иса қайтып келгенше қанша 

уақыт өтеді?”— деп таң қалды. 

, көптеген Жазбаларға (мысалы, Матай 24:4-34; Забур 90:4; 
Ошия 6) негізделген 21 ғасырда Исаның қайтып келуін (және 
Құдайдың мыңжылдық Патшалығының орнағанын) күтеміз . 2; 
Лұқа 21:7-36; Еврейлерге 1:1-2; 4:4,11; 2 Петір 3:3-8; 
Салониқалықтарға 1-хат 5:4), олардың кейбір бөліктері қазір 
орындалып жатқанын көріп отырмыз. 

Егер Иса араласпаса, дүние бүкіл тіршілікті жояды: 

21 Өйткені сол кезде дүниенің басынан осы уақытқа дейін 
болмаған және ешқашан болмайтын зор қасірет болады. 
22 Егер сол күндер қысқартылмаса, ешбір адам 
құтқарылмас еді. бірақ таңдалғандар үшін ол күндер 
қысқарады. (Матай 24:21-22) 

29 Сол күндердің алапатынан кейін бірден күн 
қараңғыланып, ай жарығын бермейді. аспаннан 
жұлдыздар түсіп, аспанның күштері шайқалады. 30 Сонда 
көкте Адам Ұлының белгісі пайда болады, содан кейін 
жер бетіндегі барлық рулар қайғырып, Адам Ұлының 
көктегі бұлттардың үстінде құдірет пен ұлы даңқпен келе 
жатқанын көреді. 31 Ол кернейдің қатты дауысымен 
періштелерін жібереді, сонда олар аспанның бір 
шетінен екінші шетіне дейін төрт жақтан Оның 
таңдағандарын жинайды. (Матай 24:29-31) 
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Құдай Патшалығы — әлемге қажет нәрсе. 

Корольдіктің елшілері 

Сіздің Корольдіктегі рөліңіз қандай? 

Дәл қазір, егер сіз нағыз христиан болсаңыз, оның елшісі 
болуыңыз керек. Елші Пауылдың не жазғанына назар 

аударыңыз: 

20 Ендеше, Құдай біз арқылы өтінгендей, біз Мәсіхтің 
елшілеріміз: Мәсіх үшін сендерден өтінеміз, Құдаймен 

татуласыңдар. (2 Қорынттықтарға 5:20) 

14 Сондықтан белдеріңді шындықпен байлап, әділдіктің 
төсбелгісін киіп, 15 бейбітшілік туралы Ізгі хабарды 
дайындап, аяқтарыңды киіп алып, тұрыңдар. 16 Ең 
бастысы, зұлымның барлық отты жебелерін сөндіре 
алатын сенім қалқаныңды ал. 17 Құтқару дулығасын және 
Құдай сөзі болып табылатын Рухтың семсерін алыңдар. 
18 Киелі рухтың жетелеуімен әрқашан дұға етіп, 
жалбарыну арқылы дұға ете отырып, осы мақсатқа жету 
үшін табандылықпен және барлық қасиеттілер үшін 
жалбарынумен бірге мінажат етемін . Ізгі хабардың 
құпиясы, 20 ол үшін мен шынжырланған елшімін; Онда 
мен айту керек сияқты батыл сөйлей аламын. 
(Ефестіктерге 6:14—20) 

Елші дегеніміз не? Merriam-Webster келесі анықтамаға ие: 

1 : ресми өкіл; әсіресе : шетел үкіметіне немесе 

егемендігіне өз үкіметінің немесе егемендіктің тұрақты 
өкілі ретінде аккредиттелген немесе арнайы және 
көбінесе уақытша дипломатиялық тапсырмаға 
тағайындалған жоғары дәрежелі дипломатиялық агент 
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2 a : уәкілетті өкіл немесе хабаршы 

Егер сіз нағыз христиан болсаңыз, сіз Мәсіхтің ресми өкілісіз! 
Елші Петірдің не жазғанына назар аударыңыз: 

9 Бірақ сендер таңдалған ұрпақ, патша діни қызметкері, 
киелі халықсыңдар. Оның ерекше халқы, сендерді 
қараңғылықтан Оның керемет нұрына шақырған 
Құдайды мадақтауларың үшін. 10 Олар бір кездері халық 
емес, қазір Құдайдың халқы, олар мейірімге бөленбеген, 
бірақ қазір рақымға ие болды. (1 Петір 2:9-10) 

Христиандар ретінде біз киелі халықтың бір бөлігі болуымыз 
керек. 

Қазір қай халық қасиетті? 

Әрине, бұл дүниедегі патшалықтардың ешқайсысы да емес, 
бірақ олар ақыр соңында Мәсіхтің Патшалығының бөлігі 
болады (Аян 11:15). Бұл Құдайдың халқы, Оның Патшалығы 
киелі. 

Елшілер ретінде біз әдетте осы дүниедегі халықтардың тікелей 
саясатымен айналыспаймыз. Бірақ біз қазір Құдайдың өмір 
салтын ұстануға тиіспіз (сонымен қатар www.ccog.org 
сайтындағы тегін кітапты қараңыз : Христиандар: Құдай 
Патшалығының елшілері, Христиан ретінде өмір сүру туралы Киелі 
кітап нұсқаулары ). Осылайша, біз Құдайдың жолдары неге ең 
жақсы екенін жақсырақ білеміз, осылайша біз Оның 
Патшалығында патшалар мен діни қызметкерлер бола аламыз 
және жер бетінде Мәсіхпен бірге билік ете аламыз: 

5 Бізді сүйіп, өз қанымен күнәларымыздан тазартқан, 6 

Құдайы мен Әкесі үшін бізді патшалар мен діни 
қызметкерлер еткен Құдайға мәңгілік даңқ пен билік 
болсын! Аумин. (Аян 1:5-6) 

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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10 Бізді Құдайымызға патшалар және діни қызметкерлер 
етіп тағайындады. Ал біз жер бетінде билік жүргіземіз. 
(Аян 5:10) 

Оның болашақтағы бір қыры сол кездегі өлімші адамдарды 
Құдайдың жолымен жүруге үйрету болады: 

19 Өйткені халық Сионда Иерусалимде тұрады. Сен енді 
жыламайсың. Ол сенің айқайыңның даусын естігенде 
рақымды болады; Оны естігенде, Ол саған жауап береді. 
20 Жаратқан Ие саған қиыншылықтың наны мен азаптың 
суын берсе де , ұстаздарың енді бұрышта қалмайды, 
бірақ көздерің ұстаздарыңды көреді. 21 Оң жаққа бұрылсаң 
да, солға бұрылсаң да, құлағың: “Жол осы, сол жолмен 
жүр” деген сөзді естиді . (Ишая 30:19-21) 

Бұл мыңжылдық патшалық үшін пайғамбарлық болғанымен, 
осы ғасырда мәсіхшілер мыналарды үйретуге дайын болуы 
керек: 

12 ... осы уақытқа дейін сіз ұстаз болуыңыз керек 
(Еврейлерге 5:12) 

15 Бірақ Құдай Иемізді жүректеріңізде киелі етіңіздер және сіздердің 
үміттеріңіздің себебін сұраған әрбір адамға 
момындықпен және қорқынышпен жауап беруге дайын 
болыңыздар (1 Петір 3:15, KJV ) . 

Киелі кітапта көптеген адал мәсіхшілер Ұлы алапат басталмай 
тұрып, көбіне мынадай нұсқау беретіні көрсетілген: 

33 Халықтың түсінетіндері көпке тәлім береді (Даниел 
11:33). 

Олай болса, үйрену, рақым мен білімде өсу (Петірдің 2-хаты 
3:18), біз қазір істеуіміз керек нәрсе. Құдай Патшалығындағы 
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рөліңіздің бір бөлігі — тәлім бере алу. Филадельфиялықтар 
(Аян 3:7-13) мәсіхшілер үшін бұл мыңжылдық патшалық 
басталғанға дейін маңызды Ізгі хабар куәгерлерін қолдауды 

қамтиды (Матай 24:14). 

Құдай Патшалығы орнатылғаннан кейін, Құдай халқы 
зақымдалған планетаны қалпына келтіруге көмектесу үшін 
пайдаланылады: 

12 Араларыңдағылар ескі қоқыс орындарын тұрғызады + .  
Сен көп ұрпақтың іргесін көтересің; Ал сені бұзған жерді 
жөндеуші, мекен ететін көшелерді қалпына келтіруші 

деп атайды. (Ишая 58:12) 

Осылайша, осы дәуірде Құдайдың жолымен өмір сүрген Құдай 
халқы осы қалпына келтіру уақытында адамдардың қалаларда 
(және басқа жерлерде) тұруын жеңілдетеді. Әлем шынымен 
жақсырақ жер болады. Біз қазір Мәсіхтің елшілері болуымыз 
керек, сондықтан біз Оның Патшалығында да қызмет ете 
аламыз. 

Шынайы Ізгі хабар түрлендіруші 

Иса былай деді: «Егер менің сөзімді ұстанатын болсаңдар, 
шынымен де Менің шәкірттерімсіңдер. 32 Сен шындықты 
білесіңдер, ал шындық сендерді азат етеді” (Жохан 8:31-32). 
Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабар туралы шындықты білу 
бізді осы дүниенің жалған үміттерінің құрсауында қалудан 
босатады. Біз жұмыс істейтін жоспарды — Құдайдың жоспарын 
батыл қолдай аламыз! Шайтан бүкіл әлемді алдап кетті (Аян 
12:9) және Құдай Патшалығы - бұл шынайы шешім. Біз 
шындықты жақтап, оны жақтауымыз керек (Жохан 18:37 
қараңыз). 

Ізгі хабар жеке құтқарылу туралы емес. Құдай Патшалығы 
туралы ізгі хабар осы дәуірде адамды өзгертуі керек: 
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2 Сондай-ақ Құдайдың игі, ұнамды және кемелді еркі не 
екенін дәлелдеу үшін осы дүниеге бейімделмеңдер, 
қайта саналарыңды жаңарту арқылы өзгеріңдер. 

(Римдіктерге 12:2) 

Шынайы мәсіхшілер Құдайға және басқаларға қызмет ету үшін 
өзгереді: 

22 Құлдар, тәндік қожайындарыңа барлық жағынан да 
мойынсұныңдар, олар адамдарға ұнамды емес , 
Құдайдан қорқып, шын жүректен. 23 Не істесең де, адамдарға 
емес, Жаратқан Ие үшін шын жүректен істе . Өйткені 
сендер Иеміз Мәсіхке қызмет етесіңдер. (Қолостықтарға 
3:22-24) 

28 Сондықтан, біз шайқалмайтын Патшалықты алып 
жатқандықтан, рақымға ие болайық, сол арқылы Құдайға 
құрметпен және Құдайдан қорқумен қызмет ете аламыз. 
(Еврейлерге 12:28) 

Шынайы мәсіхшілер дүниеден басқаша өмір сүреді. Біз 
Құдайдың дұрыс пен бұрыс деген нормаларын осы дүниеден 
жоғары қабылдаймыз. Әділ сеніммен өмір сүреді (Еврейлерге 
10:38), өйткені осы заманда Құдайдың жолымен өмір сүру үшін 
сенім қажет. Христиандардың өздері өмір сүріп жатқан 
дүниеден ерекшеленетіні соншалық, олардың өмір сүру тәсілі 
Жаңа өсиетте «Жол» деп аталды (Елшілердің істері 9:2; 19:9; 
24:14,22 ) . Дүние өзімшіл болып, Шайтанның билігінде, 
“Қабылдың жолы” деп аталатын жолмен өмір сүреді (Яһуда 11). 

Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабар — әділдік, қуаныш және 
тыныштық туралы хабар (Римдіктерге 14:17). Дұрыс түсінілген 
пайғамбарлық сөз жұбаныш береді (Қорынттықтарға 1-хат 14:3; 
Салониқалықтарға 1-хат 4:18), әсіресе біз дүниенің күйреуін 
көргенде (Лұқа 21:8-36). Шынайы мәсіхші өмір салты рухани 
молшылық пен тәндік баталарға әкеледі (Марқа 10:29-30). Бұл 
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әлемде өмір сүретіндердің Құдай Патшалығына мұқтаж екенін 
түсінуінің бір бөлігі. Христиандар — Құдай Патшалығының 
елшілері. 

Мәсіхшілер біз физикалық дүниеде өмір сүрсек те, физикалық 
емес, рухани үмітімізді артады (Римдіктерге 8:5-8). Бізде «Ізгі 
хабардың үміті» бар (Қолостықтарға 1:23). Бұл ертедегі 
мәсіхшілер түсінген нәрсе, бүгінде Исаны мойындайтындардың 

көбісі шынымен түсінбейді. 
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6. Адамдардын өмүргө ашып-
ташыган өмүргө ээ болушу үчүн 
келдим... 

Грек-рим шіркеулері Құдай Патшалығының аспектілерін 
үйретеді деп сенеді, бірақ оның шын мәнінде не екенін түсіну 
қиын. Мысалы, Католик энциклопедиясы патшалық туралы 

мынаны үйретеді: 

Мәсіхтің ... Оның ілімінің әрбір кезеңінде осы 
Патшалықтың пайда болуы, оның әртүрлі аспектілері, 
оның нақты мағынасы, оған жету жолы Оның 
әңгімелерінің негізін құрайды, сондықтан Оның 
баяндамасы «Ізгі хабар» деп аталады. патшалық 
туралы»... олар Шіркеуді «Құдай Патшалығы» деп айта 
бастады; қараңыз. Полковник, I, 13; I Тес., ii, 12; Апок., I, 
6, 9; v, 10, т.б. ...ол Құдайдың институты ретінде 
Шіркеуді білдіреді ... (Папа Х. Құдай Патшалығы. 
Католик энциклопедиясы, VIII том. 1910). 

Жоғарыда «Кол., I, 13; I Тес., ii, 12; Апок., I, 6, 9; v, 10», - деп, егер 
сіз оларды іздесеңіз, бұл тармақтардың ешқайсысында Шіркеу 
Құдай Патшалығы туралы ештеңе айтылмағанын көресіз. Олар 
сенушілерді Құдай Патшалығының бөлігі болатынын немесе 
бұл Исаның Патшалығы екенін үйретеді. Киелі кітап көптеген 
адамдар Ізгі хабарды өзгертетінін немесе басқа, жалған хабарға 
жүгінетінін ескертеді (Ғалаттықтарға 1:3-9). Өкінішке орай, 
мұны әртүрлі адамдар жасады. 

Иса былай деп үйретті: «Мен жолмын, шындықпын және 
өмірмін. Мен болмасам, ешкім Әкеге келе алмайды ” (Жохан 
14:6). Петір былай деп үйретті : «Ешкімде де құтқарылу жоқ, 
өйткені аспан астында адамдарға берілген басқа есім жоқ, ол 
арқылы құтқарыламыз» (Елшілердің істері 4:12). Петір 
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яһудилердің барлығына өкініп, Исаның құтқарылуы үшін оны 
қабылдауы керек екенін айтты (Елшілердің істері 2:38). 

Бұған қарағанда, Рим Папасы Франциск Исасыз атеисттерді 
жақсы істер арқылы құтқаруға болатынын үйретті! Ол сондай-
ақ яһудилерді Исаны қабылдамай-ақ құтқаруға болатынын 
үйретеді! Сонымен қатар, ол және кейбір грек-римдіктер 
«Мәриямның» библиялық емес нұсқасы Ізгі хабардың кілті, 
сонымен қатар экуменикалық және конфессияаралық бірліктің 
кілті деп есептейтін сияқты. Өкінішке орай, олар және басқалар 
Исаның және Құдай Патшалығы туралы шынайы Ізгі хабардың 
маңыздылығын түсінбейді. Көпшілігі жалған Ізгі хабарды 

насихаттап жүр. 

Көпшілік көзбен жүріп, әлемге сенуді қалайды. Жаңа өсиет 
христиандар жоғарыдан қарау керек деп үйретеді: 

2 Жердегі нәрселер туралы емес, жоғарыдағы нәрселер 
туралы ойлан. (Қолостықтарға 3:2) 

7 Өйткені біз көзбен емес, сеніммен өмір сүреміз. (2 
Қорынттықтарға 5:7) 

Дегенмен, Рим Папасы Пиус XI өз шіркеуін көргенде жүруді 
үйретті: 

...католик шіркеуі... жер бетіндегі Мәсіхтің патшалығы. ( 
Пиус энциклопедиясы Квас Примас ). 

CatholicBible101 веб-сайтында: « Құдай Патшалығын Иса Мәсіх 
жер бетінде біздің дәуіріміздің 33-ші жылы Петр...католик 
шіркеуі басқаратын Оның шіркеуі түрінде орнатты » деп 
мәлімдейді . Алайда Құдайдың мыңжылдық Патшалығы мұнда 
да, Рим шіркеуі де емес, бірақ ол жер бетінде болады. Шынайы 
Құдай Шіркеуінде «патшалықтың кілттері» болса да (Матай 
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16:19), шіркеуді патшалық деп санайтындар «білім кілтін 
тартып алды» (Лұқа 11:52). 

Рим шіркеуі жақын арада пайда болатын жердегі мыңжылдық 
Құдай Патшалығына қарсы қатаң түрде үйретеді, бұл католик 
шіркеуінің ресми катехизмінде тізімделген жалғыз «Антихрист 

доктринасы» болып табылады : 

676 Антихристтің алдауы әлемде тарихтан тыс 
эсхатологиялық пайымдау арқылы ғана жүзеге асатын 
мессиандық үмітті тарихта жүзеге асыру туралы талап 
қойылған сайын қалыптаса бастайды. Шіркеу 
мыңжылдық деген атпен патшалықты бұрмалаудың тіпті 
өзгертілген түрлерін де жоққа шығарды ... (Католик 
шіркеуінің катехизмі. Imprimatur Potest +Джозеф 
Кардинал Ратцингер. Doubleday, NY 1995, б. 194) 

Өкінішке орай, мұнымен келісетіндер ақыр соңында Құдай 
Патшалығы туралы Ізгі хабарды жариялауда үлкен 
қиындықтарға тап болады. Кейбіреулер алады 

қорқынышты қадамдар жасады (Даниел 7:25; 11:30-36). Бірақ сіз 
Исаны Иеміз деп мойындайтындардың бәрі Патшалықта 
болмайды деп ойлайсыз ба? Жоқ, олар болмайды. Исаның не 
айтқанына назар аударыңыз: 

21 « Маған : “ Ием, Ием”,— дегеннің бәрі көктегі 
Патшалыққа емес, көктегі Әкемнің еркін орындайтын 
адам кіреді. 22 Сол күні көп адамдар Маған : “ Ием, Ием, біз 
Сенің атыңмен пайғамбарлық етіп, сенің атыңмен 
жындарды қуып, Сенің атыңмен көптеген кереметтер 
жасамадық па?”— дейтін болады. 23 Сонда мен оларға: 
“Мен сендерді ешқашан таныған емеспін. Менен 
кетіңдер, заңсыздықпен айналысушылар! (Матай 7:21-23) 



 

74 
 

Апостол Пауыл «заңсыздықтың құпиясы» өз уақытында 
«қазірдің өзінде жұмыс істеп тұрғанын» атап өтті (2 
Салониқалықтарға 2:7). Бұл заңсыздық Киелі кітап ақырғы 
уақытта ескертетін «Құпия, Ұлы Бабыл» деп аталатын нәрсеге 
де қатысты (Аян 17:3-5). 

«Заңсыздықтың құпиясы» Құдайдың Он өсиеті заңын сақтаудың 
қажеті жоқ деп есептейтін мәсіхшілермен байланысты 
және/немесе оған көптеген қолайлы ерекшеліктер бар 
және/немесе Құдайдың ережелерін бұзу үшін тәубеге келудің 
қолайлы түрлері бар. заң, сондықтан олар Құдай заңының бір 
түрі бар деп ойлағанымен, олар Иса немесе Оның елшілері 

заңды деп мойындайтын христиандықтың түрін ұстанбайды. 

Грек-римдіктер Құдайдың өсиеттерін бұзған, бірақ олардың 
дәстүрлері мұны қолайлы деп санайтын парызшылдарға 
ұқсайды — Иса бұл тәсілді айыптады (Матай 15:3-9)! Сондай-ақ 
Ишая өзін Құдайдікі дейтін адамдардың Оның заңына қарсы 
шығатынын ескертті (Ишая 30:9). Бұл заңсыз көтеріліс, өкінішке 
орай, біз оны күні бүгінге дейін көріп отырмыз. 

бейбітшілікке және Құдай Патшалығының библиялық емес 
нұсқасына әкелетініне сенетін сияқты . Жазба келе жатқан 
экуменикалық бірліктен сақтандырады, ол бірнеше жыл бойы 
табысты болады (ескерту: католиктік мақұлдаған аудармасы 
Жаңа Иерусалим Библиясында көрсетілген): 

4 Олар айдаһарға сәжде етті, өйткені ол аңға билігін 
берді. Олар аңға сәжде қылып: — Аңға кім тең келе 
алады? Оған кім қарсы тұра алады?» 5 Жыртқыш аңға 
мақтануға және Құдайға тіл тигізуге және қырық екі ай 
бойы әрекет етуге рұқсат етілді. 6 Ол Құдайға, Оның 
есіміне, көктегі шатырына және сонда паналап 
жүргендердің бәріне тіл тигізді. 7 Әулиелерге қарсы 
соғысып, оларды жеңуге рұқсат етілді және әрбір нәсілге, 
халыққа, тілге және ұлтқа билік берілді. 8 Әлемнің 
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барлық адамдары, яғни құрбандық Тоқтының өмір 
кітабында дүние жаратылғаннан бері есімі 
жазылмағандардың барлығы оған табынатын болады. 9 

Естіген адам тыңдасын: 10 Тұтқында ұстауға арналғандар; 
семсерден өлетіндер. Сондықтан әулиелердің бойында 
табандылық пен сенім болуы керек. (Аян 13:4-10, NJB) 

Киелі кітап ақырзаманға қарсы Вавилон бірлігі туралы 

ескертеді: 

1 Қолында жеті тостаған бар жеті періштенің бірі маған 
сөйлесу үшін келіп: “Мына жерге кел, мен саған мол 
судың жағасында таққа отырған ұлы жезөкшенің 
жазасын көрсетемін. 2 Жердің барлық патшалары 
онымен бірге азғындық жасап, бүкіл жер шарының 
халқын өзінің азғындық шарабына мас қылды”. 3 Ол мені 
рухпен шөлге апарды, сонда мен жеті басы және он 
мүйізі бар қызыл аңға мініп бара жатқан әйелді көрдім, 
оның үстіне Құдайға тіл тигізетін сөздер жазылған. 4 

Әйел күлгін және қызыл түсті киім киіп, алтынмен, 
әшекейлермен және інжу-маржандармен жарқыраған . 5 
Оның маңдайында «Ұлы Бабыл, жер бетіндегі барлық 
жезөкшелер мен лас істердің анасы» деген құпия есім 
жазылған . 6 Мен оның мас болғанын, әулиелердің 
қанына және Исаның шейіттерінің қанына мас екенін 
көрдім. мен оны көргенде, мен мүлдем таң қалдым. (Аян 
17:1-6, NJB) 

9 Бұл ақылдылықты қажет етеді. Жеті бас - әйел отырған 
жеті төбе . . . 18 Сен көрген әйел – жер бетіндегі барлық 
билеушілерге билігі бар ұлы қала ”,— деді. (Аян 17: 9,18 

, NJB) 

1 Осыдан кейін мен оған зор билік берілген басқа 
періштенің көктен түскенін көрдім. жер оның даңқын 
жарқыратты. 2 Ол бар дауысымен былай деп айғайлады: 
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— Бабыл құлады, Ұлы Бабыл құлады, ол шайтандардың 
ордасына және кез келген зұлым рух пен лас, жексұрын 
құстардың баспанасына айналды. 3 Бүкіл халықтар оның 
жезөкшелігінің шарапынан ішті. Жер бетіндегі әрбір 
патша онымен жезөкшелікпен айналысқан, оның 
азғындығы арқылы әрбір саудагер байыған”. 4 Көктен 
тағы бір дауыс шықты. Мен мұны естідім: “Халқым, одан 
шық, оның қылмысына ортақтасып, бастарыңда 
бірдей індеттерге ұшырамассың” . 5 Оның күнәлары 
көкке жетті, Құдай оның қылмысын ескерді: ол 
басқаларға қалай қараса, оған да солай қара. 6 Ол талап 
еткен соманы екі есе төлеуі керек. Оның өз қоспасынан 
екі есе күшті кесе болуы керек. 7 Оның әрбір сән-
салтанаты азаппен немесе азаппен сәйкес келеді. Мен 
патшайым ретінде таққа отырдым, деп ойлайды ол; Мен 
жесір емеспін және қайғы-қасіретті ешқашан білмеймін. 
8 Сол үшін бір күнде оның басына індет, аза тұту және 
ашаршылық келеді. Ол жерге күйіп кетеді. Оны соттаған 
Құдай Ие құдіретті”,— деді. 9 Онымен жезөкшелік жасап, 
онымен азғындық жасаған жер жүзінің патшалары оны 
жоқтап, жылайтын болады. Олар оның жанып жатқан 
түтінін көреді, (Аян 18:1-9, NJB) 

Иса қайтып келгенге дейін дұрыс бірлік болмайтынын көрсетеді 

: 

10 Абайлаңыз! Абайлау! Солтүстік елден қашыңдар,— 
дейді Жаратқан Ие,— Мен сені көктің төрт желіне 
бытыратып жібердім,— дейді Жаратқан Ие. 11 

Абайлаңыз! Қашып кет, Сион, қазір Бабыл қызымен 
бірге тұрады! 

12 Себебі Сабаот Жаратқан Ие осылай дейді, өйткені 
ұлылық тағайындалған 
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Мені , сені талан-таражға салған халықтар туралы: «Кім 
саған тиіссе, менің көзімнің қарашығындай тиеді. 13 Енді 
міне, мен олардың үстінен қолымды бір сілтеймін, сонда 
олар құлдықта ұстағандарымен талан-таражға түседі”. 
Сонда мені Сабаот Жаратқан Ие жібергенін білесіңдер! 
14 Ән сал, шаттан, Сион қызы! 15 Сол күні көптеген 
халықтар Ехобаға бет бұрады. Иә, олар оның халқы 
болып, араларыңда өмір сүреді. Сонда сендер мені 
Сабаот Иенің жібергенін білесіңдер! 16 Жаратқан Ие 
Яһуданы, оның Киелі жердегі үлесін иемденіп, 
Иерусалимді қайтадан өзінің таңдауы етеді. (Зәкәрия 
2:10-16, NJB; KJV /NKJV нұсқаларында аяттар Зәкәрия 
2:6-12 деп берілгеніне назар аударыңыз) 

Біріккен Ұлттар Ұйымы, Ватикан, көптеген протестанттық 
және шығыс православие жетекшілері насихаттап жүрген 
экуменикалық және конфессияаралық қозғалыстар Киелі 
кітапта анық айыпталған және оларды көтермелеуге болмайды. 
Иса “көпті алдайтын” Өзіне ереміз дейтіндер туралы ескертті 
(Матай 24:4-5) . Көптеген экуменизм Аян 6:1-2-дегі «ақ аттылы» 

(ол Иса ЕМЕС) және Аян 17-дегі жезөкшеге қатысты. 

Иса қайтып келгенге дейін шынайы сенім бірлігі болмайтынын 

үйретті : 

13 Біз бәріміз Құдай Ұлына деген сенім мен білімде 
бірлікке жетіп, Мәсіхтің толықтығымен толық жетілген 
кемелді Адамды қалыптастырмайынша . (Ефестіктерге 
4:13, NJB) 

Бұл бірлік Исаның қайтып келуіне дейін болатынына 
сенетіндер қателеседі. Шындығында, Иса қайтып келгенде, 
Оған қарсы шығатын халықтардың бірлігін жоюға тура келеді: 

11:15 Сонда жетінші періште кернейін тартты да, көкте: 
«Дүниенің Патшалығы Иеміздің және Оның Мәсіхінің 
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Патшалығына айналды және Ол мәңгілік патшалық 
етеді», - деп айқайлаған дауыстар естілді. 16 Құдайдың 
алдында таққа отырған жиырма төрт ақсақал сәжде етіп, 
маңдайларын жерге тигізіп, Құдайға ғибадат етті 17 : “Уа, 
Құдіреті шексіз Құдай Ием, Саған алғыс айтамыз. ұлы 
күш-қуатына ие болып, билігіңді бастады. 18 Халықтар 
дүр сілкіндірді, енді сенің жазаңды алатын, өлгендер 
сотталатын, қызметшілерің — пайғамбарлар, әулиелер 
және сенің есіміңнен қорқатындар — кіші де, үлкен де — 
марапат алатын уақыт келді. . Жерді қиратып 
жатқандарды құртатын уақыт келді”. (Аян 11:15-18, NJB) 

19:6 Мен мұхиттың дыбысы немесе күн күркіреуі сияқты 
үлкен тобырдың дауыстарын естідім: “Аллелуя! 
Құдіретті Құдайымыз Жаратқан Иенің билігі басталды; . 
. . 19 Сонда мен жыртқыштың жер жүзінің барлық 
патшалары мен әскерлерімен бірге салт аттыға және 
оның әскеріне қарсы жиналып жатқанын көрдім. 20 Бірақ 
жыртқыш аң үшін кереметтер жасаған жалған 
пайғамбармен бірге тұтқынға түсіп, олар аңның 
белгісімен таңылғандарды және оның мүсініне 
табынғандарды алдап кетті. Бұл екеуі жанып тұрған 
күкіртті көлге тірідей лақтырылды . 21 Қалғандарының 
бәрі салт аттының аузынан шыққан семсерінен 
қырылды, ал құстардың бәрі де етіне тойды. . . 20:4 Содан 
кейін мен тақтарды көрдім, онда олар отырды және 
оларға үкім шығару құқығы берілді. Мен Исаға куәлік 
еткені және Құдай сөзін уағыздағаны үшін басы 
кесілгендердің және аңға немесе оның мүсініне 
табынудан бас тартып, маңдайындағы немесе 
қолындағы белгіні қабылдамайтындардың рухын көрдім 
; олар өмірге келіп, Мәсіхпен бірге мың жыл билік етті. 
(Аян 19: 6,19-21; 20:4 , NJB) 

Назар аударыңыз, Иса өзіне қарсы біріккен дүниенің әскерін 
жоюға мәжбүр болады. Сонда Ол және әулиелер патшалық 



 

79 
 

етеді. Сол кезде иманның дұрыс бірлігі болады. Өкінішке орай, 
көптеген адамдар елші Пауыл ескерткендей жақсы көрінетін, 
бірақ олай емес жалған қызметшілерді тыңдайды 
(Қорынттықтарға 2-хат 11:14-15). Егер Киелі кітап пен Құдай 
Патшалығы туралы Ізгі хабарды көбірек түсінетін болса, Исаға 
қарсы соғыспас еді.  
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7. Сүйүүсүнө бизге эмне тоск 

Адамдар бізді соншалықты ақылды деп ойлағысы келгенімен, 
біздің түсінігімізде шектеулер бар, бірақ Құдайдың «түсінігі 
шексіз» (Забур 146:5). 

Сондықтан бұл планетаны жөндеу үшін Құдайдың араласуы 

қажет. 

Көптеген адамдар Құдайға сенгенімен , адамдардың басым 
көпшілігі Оның нұсқауы бойынша өмір сүргісі келмейді . 

Мыналарға назар аударыңыз: 

8 Уа, адам, Ол саған ненің жақсы екенін көрсетті; 
Жаратқан Ие сенен әділдік жасауды, мейірімділікті 
сүюді және Құдайыңның алдында кішіпейілділікпен 
жүруді қалайды? (Миха 6:8) 

алдында кішіпейілділікпен жүру адамзаттың шын мәнінде 
жасауға дайын емес. Адам мен Хауа заманынан бастап 
(Жаратылыс 3:1-6) адамдар Құдайдың өсиеттеріне қарамастан, 
өзіне және өз басымдықтарына сенуді таңдады (Мысырдан 
шығу 20:3-17). 

Нақыл сөздер кітабында: 

5 Иемізге шын жүректен сен, Өз ақылыңа сүйенбе. 6 

Барлық жолдарыңда Оны мойында, Ол сенің жолдарыңа 
бағыт береді. 7 Өз көзіңмен дана болма; Жаратқаннан 
қорқып, жамандықтан аулақ бол. (Нақыл сөздер 3:5—7) 

Дегенмен, адамдардың көпшілігі Құдайға шын жүректен 
сенбейді немесе Оның қадамдарын бағыттауын күтпейді. Көбісі 
Алланың қалауын орындаймын дейді, бірақ жасамайды. 
Адамзат Шайтанға алданып қалды (Аян 12:9) және осы 
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дүниенің құмарлығына және «өмірдің мақтанышына» құлады 
(Жоханның 1-хаты 2:16). 

Сондықтан көбісі өздерінің діни дәстүрлері мен зайырлы 
үкіметтерін ойлап тапты, өйткені олар өздерін жақсы біледі деп 
санайды. Алайда олар (Еремия 10:23 қараңыз) және шын 
жүректен өкінбейді. 

Сондықтан адамзатқа Құдай Патшалығы қажет (Матай 24:21-
22). 

Аруларды қарастырайық 

ең танымал мәлімдемелерінің бірі ол Зәйтүн тауындағы 
уағызында айтқан жақсылықтар болды. 

Оның кейбір сөздеріне назар аударыңыз: 

3 «Рухы кедейлер бақытты, Өйткені көктегі Патшалық 
солардыкі. 4 Қайғылылар бақытты, Өйткені олар 
жұбаныш табады. 5 Момындар бақытты, Өйткені олар 
жерді мұра етеді. 6 Әділдікті аңсап, шөлдегендер 
бақытты, Өйткені олар тояды. 7 Мейірімділер бақытты, 
Өйткені олар мейірімділікке ие болады. 8 Жүректері 
тазалар бақытты, Өйткені олар Құдайды көреді. 9 

Татулық орнатушылар бақытты, Өйткені олар Құдайдың 
ұлдары деп аталады. 10 Әділдік үшін қудаланғандар 
бақытты, Өйткені көктегі Патшалық солардыкі. (Матай 
5:3-10) 

Бұл Құдай Патшалығында (Марқа 4:30-31), Матай жиі көктегі 
Патшалық деп атаған (Матай 13:31). Құдай Патшалығында 
момындар жерді мұра етіп алады және Құдайды көретін таза 
адамдар үшін уәде орындалады. Құдай Патшалығындағы 
баталар туралы ізгі хабарды асыға күтіңіздер! 
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Құдайдың жолдары дұрыс 

Шындық Құдай — сүйіспеншілік (Жоханның 1-хаты 4: 8,16 ) 
және Құдай өзімшіл ЕМЕС. Құдайдың заңдары Құдайға және 
жақынымызға деген сүйіспеншілікті көрсетеді (Марқа 12:29-31; 
Жақып 2:8-11). Дүниенің жолдары өзімшіл және өліммен 
аяқталады (Римдіктерге 8:6). 

Киелі кітап нағыз мәсіхшілердің өсиеттерді орындайтынын 
көрсететініне назар аударыңыз: 

1 Кімде-кім Исаның Мәсіх екеніне сенетін болса, 
Құдайдан туылған, және Оны сүйетін әркім одан 
туғанды да сүйеді. 2 Осы арқылы біз Құдайды сүйіп, 
Оның өсиеттерін орындасақ, Құдайдың балаларын 
сүйетінімізді білеміз. 3 Өйткені Құдайдың сүйіспеншілігі 
оның өсиеттерін ұстануы. Және Оның өсиеттері 

ауыртпалық емес . (Жоханның 1-хаты 5:1-3) 

Құдайдың барлық “өсиеттері – әділдік” (Забур 118:172). Оның 
жолдары таза (1 Титке 1:15). Өкінішке орай, көптеген адамдар 
«заңсыздықтың» әртүрлі формаларын қабылдады және Исаның 
заң мен пайғамбарларды жою үшін ЕМЕС, бірақ олардың нақты 
мағынасын түсіндіру және оларды кеңейту арқылы орындау 
үшін келгенін түсінбейді (Матай 5:17). (Мысалы, Матай 5:21-28). 
Иса: « Кімде-кім оларды істеп, үйретсе, ол Көк Патшалығында 
ұлы деп аталады» (Матай 5:19) («Құдай Патшалығы» және «Көк 
Патшалығы» деген сөздер бір-бірін алмастырады) деп үйретті. 

Киелі кітап істерсіз сенім өлі деп үйретеді (Жақып 2:17). 
Көптеген адамдар Исаны ұстанамыз деп мәлімдейді, бірақ 
Оның ілімдеріне шынайы сенбейді (Матай 7:21-23) және Оған 
қажетінше елікпейді (Қорынттықтарға 1-хат 11:1). «Күнә — 
заңның бұзылуы» (Жоханның 1-хаты 3:4, KJV) және бәрі күнә 
жасады (Римдіктерге 3:23). Алайда Киелі кітап мейірімділіктің 
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сотты жеңетінін көрсетеді (Жақып 2:13), өйткені Құдайдың 
шынымен барлығына арналған жоспары бар (Лұқа 3:6). 

Құдайдың жолдарынан басқа адамның шешімдері жұмыс 
істемейді. Мыңжылдық патшалықта Иса “темір таяқпен” билік 
жүргізеді (Аян 19:15) және адамдар Құдайдың жолымен өмір 
сүретіндіктен, жақсылық жеңеді. Дүниедегі БАРЛЫҚ 
проблемалар осы дүниенің қоғамдары Құдайға және Оның 
заңына бағынудан бас тартқандықтан бар . Тарих 
көрсеткендей, адамзат қоғам мәселелерін шеше алмайды: 

6 Өйткені тәндік ойлау — өлім, ал рухани ойлау — өмір 
мен тыныштық. 7 Өйткені тәндік ой — Құдайға қастық; 
өйткені ол Құдайдың заңына бағынбайды және болуы да 
мүмкін емес. 8 Демек, тәндегілер Құдайға ұнай алмайды. 
(Римдіктерге 8:6-8) 

Мәсіхшілер рухани нәрселерге назар аударуы керек және біздің 
жеке әлсіздіктерімізге қарамастан, осы ғасырда Құдайдың Рухы 
берілген (Римдіктерге 8:9): 

26 Бауырластар, өздеріңнің шақыруларыңды көріп 
тұрсыңдар, өйткені тәндік ақылдылар көп емес, күштілер 
де, асылдар да көп емес. 27 Бірақ Құдай даналарды 
масқара ету үшін дүниенің ақымақтарын таңдады, ал 
күштілерді масқара ету үшін Құдай осы дүниенің 
әлсіздерін таңдады. 28 Сондай -ақ Құдай бар нәрселерді 
жоққа шығару үшін осы дүниедегі қарапайым 
нәрселерді және менсінбейтін нәрселерді таңдады, 29 

Оның алдында ешбір тән мақтанбасын. 30 Бірақ сендер 
Құдайдан бізге даналық, әділдік, қасиеттілік және өтеу — 
Құдайдан келген Иса Мәсіхте боласыңдар . (Қорынттықтарға 
1-хат 1:26—31) 

Христиандар Құдайдың жоспарымен мақтана алады! Біз қазір 
сеніммен жүреміз (Қорынттықтарға 2-хат 5:7), жоғарыдан қарап 
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(Қолостықтарға 3:2) сеніммен (Еврейлерге 11:6). Біз Құдайдың 
өсиеттерін орындағанымыз үшін батаға ие боламыз (Аян 22:14). 

Сүйүүсүнө бизге эмне тоск туралы Ізгі хабар? 

Протестанттар Исаны құтқарушы ретінде қабылдағаннан кейін 
Құдай Патшалығын іздеуге тырысады. Католиктер шомылдыру 
рәсімінен өткендер, тіпті нәресте кезінде де өздерінің 
шіркеулеріне патшалық ретінде кірді деп сенеді. Католиктер 
мен шығыс православиелері қасиетті рәсімдер және т.б. арқылы 
олар Құдай Патшалығын іздейді деп ойлайды. Христиандар 
шомылдыру рәсімінен өтуі керек болса, грек-рим-
протестанттар адамзаттың мәселелерін шешу үшін әлемге 
ұмтылады. Олар негізінен жер бетіндегі өмірге бағытталған 
(Римдіктерге 8:6-8). 

Ең алдымен Құдай Патшалығын іздеу (Матай 6:33) мәсіхшілер 
үшін өмірлік мақсат болып табылады. Мақсат, шешімдерді 
әлемнен іздеу емес, Құдайға және Оның жолдарына. Құдай 
Патшалығы туралы ізгі хабар өмірімізді өзгертеді. 

Киелі кітапта мәсіхшілер Исамен бірге билік жүргізетіні 
айтылған, бірақ бұл нағыз мәсіхшілердің қалаларды билейтінін 
білдіретінін түсінесіз бе? Иса үйретті: 

12 Бір ақсүйек өзіне патшалық алып, қайтып оралу үшін 
алыс елге барды. 13 Сонда ол өзінің он қызметшісін 
шақырып алып, оларға он мина берді де: — Мен 
келгенше сауда жасаңдар,— деді. 14 Бірақ оның 
азаматтары оны жек көріп, соңынан елшілерін жіберіп: 
“Бұл кісінің бізге патша болуын қаламаймыз”,— деді. 

15 «Ол сыйлығын алып, қайтып оралғанда солай болды 

Патшалықтан кейін ол ақша берген осы қызметшілерді 
өзіне шақыруды бұйырды, сонда ол әрбір адамның 
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саудадан қанша пайда тапқанын білуі үшін. 16 Сонда 
біріншісі келіп: “Ұстаз, сіздің минаңыз он мина 
тапты”,— деді. 17 Ол оған: — Жарайсың, жақсы қызметші! 
Өйткені сен аз нәрседе сенімді болдың, он қаланың 
үстінен билік ет». 18 Екіншісі келіп: “Ұстаз, сіздің 
минаңыз бес мина тапты”,— деді. 19 Сол сияқты ол оған: 
“Сен де бес қаланы басқар”,— деді. (Лұқа 19:12-19) 

Қазір қолыңызда бар кішкентай нәрсеге адал болыңыз. 
Христиандар нағыз патшалықта нақты қалаларды билеу 
мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ Иса былай деді: “ Әркімге 
өз ісіне қарай беретін сыйлығым Менде ” (Аян 22:12). Құдайдың 
жоспары (Әйүп 14:15) және Оған шынымен жауап беретіндер 
үшін орны (Жохан 14:2) бар (Жохан 6:44; Аян 17:14). Құдай 
Патшалығы шынайы және сіз оның бір бөлігі бола аласыз! 

2016 жылдың басында Science журналында жасанды интеллект 

пен краудсорсингтің «адамзаттың алдында тұрған зұлым 
проблемаларды шешуге болатынын көрсететін тобырдың 
күші» атты мақаласы болды. Дегенмен, мақала зұлымдықтың не 
екенін, оны қалай шешуге болатынын түсінбеді. 

ші ғасырда да сәтсіздікке ұшырайды, өйткені Ұлы Топан судан 
кейінгі адамзат ынтымақтаса отырып, сәтсіз Бабыл мұнарасын 
тұрғызды (Жаратылыс 11:1-9). 

Дүниедегі проблемалар, Таяу Шығыс сияқты жерлерде 
(күтілетін уақытша табыстарға қарамастан, мысалы, Даниял 
9:27а; Салониқалықтарға 1-хат 5:3) адамдар шешпейді — бізге 
Құдай Патшалығының тыныштығы керек (Римдіктерге 14: 17). 

Халықаралық лаңкестік мәселелері, күтілетін табыстарға 
қарамастан, (Езекиел 21:12 қараңыз) Біріккен Ұлттар Ұйымында 
алданғандармен шешілмейді (Аян 12:9 қараңыз) — бізге Құдай 
Патшалығының қуанышы мен жайлылығы қажет. 



 

87 
 

Қоршаған ортаның проблемалары халықаралық 
ынтымақтастық арқылы шешілмейді, өйткені әлем халықтары 
жерді жоюға көмектеседі (Аян 11:18), бірақ оларды Құдай 

Патшалығы шешеді. 

Азғындық, түсік түсіру және адамның дене мүшелерін сату 
мәселелерін АҚШ шешпейді (Аян 18:13), бірақ Құдай 
Патшалығы шешеді. 

АҚШ, Ұлыбритания және басқа да көптеген елдердің үлкен 
қарызы халықаралық делдалдық арқылы емес, ақыр соңында 
(Аввакум 2:6-8 бойынша жойылғаннан кейін) Құдай 

Патшалығы арқылы шешіледі. 

Надандық пен білімсіздікті Біріккен Ұлттар Ұйымы шеше 
алмайды — бізге Құдай Патшалығы керек. Діни қақтығыстар 
Киелі кітаптағы шынайы Исадан басқа құтқарылуға келісетін 
кез келген экуменикалық-конфессияаралық қозғалыспен 
шынымен шешілмейді. Күнә — бұл дүниедегі МӘСЕЛЕ , 
сондықтан бізге Исаның құрбандығы және Құдай Патшалығына 
қайта оралуы қажет. Қазіргі медицина ғылымында адам 
денсаулығына барлық жауаптар жоқ — бізге Құдай Патшалығы 

қажет. 

Аштық мәселелерін генетикалық түрлендірілген организмдер 
шешпейді, олар ықтимал егіннің болмауына байланысты 
әлемнің бөліктерін аштық қаупіне ұшыратады - бізге Құдай 

Патшалығы қажет. 

Африканың кейбір бөліктеріндегі, Азиядағы және басқа 
жерлердегі жаппай кедейлік ақырғы уақыттағы “Вавилоннан” 
(Аян 18:1—19 қараңыз) пайда әкелсе де, кедейлік мәселесін 
шешпейді — бізге Құдай Патшалығы қажет. Осы «қазіргі зұлым 
дәуірде» Исадан басқа адамзат утопия әкелуі мүмкін деген идея 
жалған Ізгі хабар (Ғалаттықтарға 1:3-10). 
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Құдай Патшалығының мыңжылдық кезеңі – жер бетінде 
орнайтын сөзбе-сөз патшалық. Ол Құдайдың сүйіспеншілікке 
толы заңдарына және көшбасшы ретінде сүйіспеншілікке толы 
Құдайға негізделеді. Әулиелер Мәсіхпен бірге мың жыл билік 
етеді (Аян 5:10; 20:4-6). Бұл патшалық Құдайдың 
Шіркеуіндегілерді қосады, бірақ ешбір жазбада Құдай 
Патшалығы шын мәнінде Шіркеу (католиктік немесе басқаша) 
екендігі айтылмайды. Рим шіркеуі мыңжылдық ілімге қарсы 
шықты, ал кейінірек біз соңына жақындаған сайын ол Киелі 
кітаптың Ізгі хабарына күштірек қарсы шығады. Бұл Матай 
24:14-ті орындауға көмектесетін бұқаралық ақпарат 
құралдарында маңызды орын алуы мүмкін. 

Өзінің соңғы кезеңінде Құдай Патшалығы «Құдайдан көктен 
түсетін Жаңа Иерусалимді» қамтиды (Аян 21:2) және оның 
көбеюінің соңы болмайды. Енді әділетсіздік те, қайғы-қасірет те, 
өлім де болмайды. 

Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздау және түсіну - 
Киелі кітаптың маңызды тақырыбы. Бұл туралы Ескі өсиет 
жазушылары үйреткен. Иса, Пауыл және Жохан бұл туралы 
тәлім берді. Жаңа өсиеттен тыс өмір сүрген ең көне 
«христиандық» уағыз бұл туралы үйретті. Поликарп пен 
Мелито сияқты екінші ғасырдың басындағы христиан 
жетекшілері бұл туралы үйретті. Біз Құдайдың үздіксіз 

шіркеуінде бүгін оны үйретеміз. Естеріңізге сала кетейік, Құдай 
Патшалығы — Киелі кітапта Иса уағыздаған бірінші тақырып 
(Марқа 1:13. Ол қайта тірілгеннен кейін де уағыздады 
(Елшілердің істері 1:3) — бұл бірінші кезекте мәсіхшілер іздеуі 
керек нәрсе (Матай). 6:33). 

Ізгі хабар тек Исаның өмірі мен өлімі туралы емес. Иса және 
Оның ізбасарлары үйреткен Ізгі хабардың басты мақсаты Құдай 
Патшалығының келуі болды. Патшалық туралы Ізгі хабар 
Мәсіх арқылы құтқарылуды қамтиды, сонымен қатар адам 
үкіметтерінің соңы туралы тәлім беруді де қамтиды (Аян 11:15). 
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Естеріңізде болсын, Иса Патшалық туралы Ізгі хабар бүкіл 
халықтарға куәлік ретінде әлемге уағыздалмайынша, 
ақырзаман болмайтынын үйреткен (Матай 24:14). Ал бұл уағыз 

қазір жүріп жатыр. 

Жақсы жаңалық - Құдай Патшалығы - адамзат алдында 

тұрған мәселелерді шешу . Дегенмен, көпшілігі оны 
қолдағысы келмейді, естігісі де келмейді, оның шындығына 
сенгісі де келмейді. Құдай Патшалығы мәңгілік (Матай 6:13), ал 
“бұл дүние өтіп бара жатыр” (Қорынттықтарға 1-хат 7:31). 

Құдай Патшалығы туралы шынайы Ізгі хабарды уағыздау — 
Құдайдың Үздіксіз Шіркеуіндегі біз шындап айтатын нәрсе. Біз 

Киелі кітап үйрететін барлық нәрсені (Матай 28:19-20), соның 
ішінде Құдай Патшалығын (Матай 24:14) үйретуге тырысамыз. 
Біз сол Патшалықты күтіп тұрғанда, біз Құдайдың жолдарын 
үйреніп, ұстануымыз керек және шындыққа сенгісі келетін 

басқаларды жұбатуымыз керек. 

Келе жатқан Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды 
жариялауды қолдау керек емес пе? Сіз Құдай Патшалығы 
туралы Ізгі хабарға сенесіз бе? 
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Бирок Ыйса Машаяк мен татыктуу 
 
Американский отделеним Бирок Ыйса Машаяк мен татыктуу - тӥ 

адресъя шедьтыны: 1036 Председӓтельже Гранд-авеню, Гровер-
Салам, Калифорни, 93433 USA; вебсайт www.ccog.org. 
 

Бирок Ыйса Машаяк мен татыктуу (CCOG) Веб-сайт 
 

CCOG.ASIA Ориентировать азия та сайтын. 
CCOG.IN Ҫак сайта инди еткерлӗхӗпе пурӑнакансем ҫине палӑртнӑ.  
CCOG.EU Тидӹ ориентировать сайтшы европыштыш.  
CCOG.NZ Мукет сайтъёс но та адями выль зеландия британский 
ориентировать вылын кылдэмез. 
CCOG.ORG Ку тӗп веб-сайт Бирок Ыйса Машаяк мен татыктуу. 

Обслуживыяш тӹдӹ цилӓ эдем континент. Тӹдӹн статьявлӓжӹм 
ашныжы, дӓ видео ссылкывлӓ. 
CCOGCANADA.CA Та сайт улӥсь ориентировать Канада. 
CCOGAfrica.ORG Ку сайта Африкӑра пурӑнакансем ҫине палӑртнӑ. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Тидӹ веб-сайтыш 
испан йӹлмӹвлӓ доно Бирок Ыйса Машаяк мен татыктуу. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Та филиппинский 
молодёжных веб-сайт Бирок Ыйса Машаяк мен татыктуу. Унта 

акӑлчанла тата тагальла информаци пур. 
 

Исторический дӓ новостной сайтшы 
 

COGWRITER.COM Та молодёжных веб-сайтъёсты но возьматӥзы 
вордскем провозглашение валтӥсь иворъёс инструментэн, доктрина, 
исторической статьяос, азьпалзэ тодытыса video выльдӥськонъёс но. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ку вӑл асра юлакан веб-чиркӳ 
историйӗпе статьясемлӗ тата информациллӗ сайт. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Тидӹ веб-сайт онлайн-радио, темыжым 
да тӹ увер библий сотемдӓренӹт. 
 

Видеоканал тодытон понна но Ийӗ валакӗ сермонетка но ютуб 
 

BibleNewsProphecy канал. CСOG проповедьлӗ видеороликсем. 
CCOGAfrica канал. CCOG африканский йӹлмӹвлӓ доно 
увертӓрӹмӓш. 
CCOG Animations канал христианской осконэн тодослыко дышето.  
CCOGSermones канал испанилле хыпарсем пур. 
ContinuingCOG канал. Видео-CCOG увертӓрен.  
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Пӧлысьтызы куд-огез туспуктэм вылын кирпич ӧжытгес кылемын ниже возьматэ 
(бергес куд-ог ватсаса плюс) иерусалиме юрттэ, кытӥ Сенакль кызьы тодмо, черк кызьы 

гожтэмын инмар иерусалимез но умойгес шундыпуксёнэз вырйылэ (али дыръя сӥон 
гурезь нимаське).: 
 

 
 
Ку вырӑн христиансен чиркӗвӗн чӑн-чӑн ҫурчӗ пулнӑ пулӗ, тесе шутлаҫҫӗ. Унта "Турӑ 

Патшалӑхӗн Евангелийӗ" ҫинчен вӗрентмелле пулнӑ. Ку Вӑл Вӗренекен Иерусалимри 
ҫурт пулнӑ. Машаякта жаңы адам болууну каалайсызбы. 
 

 
Тидӹ гишӓн со мӓ донна тенге йымылан тау, вет мӓ... тӓ, шоля, ученик 

церкӹ йымым, кыды Иудейвлӓлӓ иисус христос ылеш. (1 2 Фессалоникиец:13-

14) 

Верц кредӓлӹн шотыш ӹнянен, тӹдӹ келесӓ дӓ гана курым святой ылын. (3 

Иуда) 

Тӹдӹн (Иисус) тӹдӹ келесен: "мӹнь йымым дӓ вес халашкы ӹлӓш кугижӓлӓн 

увертӓрем, Мӹнь вет ти цельвлӓшкӹ колтымы ылын". (Лука 4:43) 

Но кугижӓ йымым кӹчӓлӓш, дӓ тидӹ цилӓ [гӹц] тӓ пуалтеш. Изи кӹтӧлӓ, ит 

лӱд, вет тӹнь пумы кугижӓншӹ келеш ач. (Лука 12:31-32) 

Цилӓ уверӹм гишӓн увертӓрен дӓ тидӹ цилӓ сӓндӓлӹк гӹцӹнӓт халык 

кугижӓншӹ кыце пӓлдӹртӹмӹ ыльы, дӓ тӹнӓм мычаш толын. (Матфей 

24:14) 


