
 

1 
 

Esinlendirilmiş ettiklerinde 
stanrı’nın yazılarerw 

Yazdıkları her şeyin! 

Sekilde etkilemiş olduğundan söz ediyorlar utsal metin çerçevesinde esinlendirilmiş sözü 

sadece anrı’nın nefesi tarafından verilmiş nlamına gelir sinutsal itap’ın gerçekten? 

 
“Anlamına gelir veutsal itap’ıbütün … dereceye kadar esinlendirilmiş olduğu konusunda 

farklı görüşler olduğu haldeutsal kendisinin her kısmındaki her sözcüğün anrı’dan 

geldiğini.” (Yeşaya 11:6, 9) 

 
Byers 

Bob Tiýel, ph.d. 
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Niyə bəşəriyyət problemlərini həll edə bilmir? 

Mukaddes Ýazgylarda Isanyň wagyz eden ilkinji we soňky sözleri näme üçin erbetni 
nädip aýan edendigini bilýärmiň? esinlendirilmiş ettiklerinde stanrı’nın yazılarerw? 

Bạn có biết Nước Đức Chúa Trời là trọng tâm của các sứ đồ và những người đầu tiên 
theo sau họ không? 

Allahın Padşahlığı İsanın şəxsiyyətidirmi? Allahın İsanın Padşahlığı indi içimizdəki 
həyatını yaşayırmı? Allahın Padşahlığı gələcək həqiqi padşahlığın bir növüdürmü? 

Müqəddəs Kitabın öyrətdiklərinə inanacaqsınız? 

Patyşalyk näme? Hudaýyň Patyşalygy näme? Mukaddes Ýazgylar näme öwredýär? I 
asyrdaky hristian buthanasyndan näme öwrenýärdiler? 

Bạn có nhận ra rằng sự kết thúc không thể đến cho đến khi Nước Đức Chúa Trời được 
rao giảng cho thế giới như một nhân chứng? 

Qapaqdakı fotoşəkildə Burdine Çap we Grafika tərəfindən hazırlanmış canavarın yanında uzanan Quzu 

göstərilir. Arxa örtük şəkli, 2013-cü ildə Dr. Bob Thiel tərəfindən Qüdsdəki orijinal Tanrı Kilsəsi 

binasının bir hissəsidir. 
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KAVRAMLARIN 
 

1. Esin konusundaki bu görüşler kendisi içinyaptığı 

iddialara? 

2. Esinlemesidir ve öğretmek azarlamak yola doğruluk 

konusunda? 

3. Ayet bize hepsini esinlendirdiği ve bunların bizim 

yararlı olduğunu? 

4. Dinle ilgili olan değil içinde yeralanher bir sözcüktür 

tarafından? 

5. Doktrin belirleme konusunda yetkilidir ve insanlara 

nasıl doğru 

6. Tarafından esinlendirilmiş olmayı iddia etmekle 

kalmaz bizi değiştirip... 

7. Yapma konusunda doğaüstü 

Olduğunu da iddia eder 
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1.  Esin konusundaki bu görüşler kendisi 
içinyaptığı iddialara? 

Dünya bir çox problemlərlə üzləşir. 

Çox adam acdır. Çox insan zülmə məruz qalır. Bir çox insan yoxsulluqla 
üzləşir. Bir çox dövlətlərin ciddi borcları var. Uşaqlar, o cümlədən 
doğulmamış uşaqlar zorakılıqla üzləşirlər. Dərmana davamlı xəstəliklər bir 
çox həkimləri narahat edir. Böyük sənaye şəhərlərində hava sağlam olmaq 
üçün çox çirklidir. Müxtəlif siyasətçilər müharibə ilə hədələyirlər. Terror 
aktları davam edir. 

Dünya liderləri bəşəriyyətin üzləşdiyi problemləri həll edə bilərmi? 

Çoxları belə düşünür. 

Yeni Universal Gündəlik 

25 sentyabr 2015-ci ildə Vatikanın Papası Fransiskin əsas çıxışından sonra 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 193 ölkəsi bəzən Yeni Universal Ag 
endda adlandırılan “17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi”ni həyata keçirmək 
üçün səs verdi . BMT-nin 17 məqsədi bunlardır: 

Məqsəd 1. Hər yerdə bütün formalarda yoxsulluğun aradan 
qaldırılması 

Məqsəd 2. Aclığa son qoymaq, ərzaq təhlükəsizliyinə və 
yaxşılaşdırılmış qidalanmaya nail olmaq və davamlı kənd 
təsərrüfatını təşviq etmək 

Məqsəd 3. Bütün yaşlarda sağlam həyatı təmin etmək və rifahı 
təşviq etmək 

Məqsəd 4. İnklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin etmək və 
hamı üçün ömürboyu təhsil imkanlarını təşviq etmək 

Məqsəd 5. Gender bərabərliyinə nail olmaq və bütün qadın və 
qızları gücləndirmək 
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Məqsəd 6. Hamı üçün su və kanalizasiyanın mövcudluğunu və 
davamlı idarə olunmasını təmin etmək 

Məqsəd 7. Hamı üçün əlverişli, etibarlı, davamlı və müasir 
enerjiyə çıxışı təmin etmək 

Məqsəd 8. Davamlı, əhatəli və davamlı iqtisadi artımı, tam və 
məhsuldar məşğulluğu və hamı üçün layiqli işi təşviq etmək 

 Məqsəd 9. Dayanıqlı infrastruktur qurmaq, inklüziv və davamlı 
sənayeləşməni təşviq etmək və innovasiyaları gücləndirmək 

Məqsəd 10. Ölkə daxilində və ölkələr arasında bərabərsizliyi 
azaltmaq 

Məqsəd 11. Şəhərləri və yaşayış məntəqələrini əhatəli, təhlükəsiz, 
davamlı və davamlı etmək 

Məqsəd 12. Davamlı istehlak və istehsal modellərini təmin etmək 

Məqsəd 13. İqlim dəyişikliyi və onun təsirləri ilə mübarizə üçün 
təcili tədbirlər görmək 

Məqsəd 14. Davamlı inkişaf üçün okeanları, dənizləri və dəniz 
ehtiyatlarını qorumaq və davamlı şəkildə istifadə etmək 

Məqsəd 15. Yerüstü ekosistemlərin davamlı istifadəsini qorumaq, 
bərpa etmək və təşviq etmək, meşələri davamlı şəkildə idarə 
etmək, səhralaşma ilə mübarizə aparmaq, torpaqların 
deqradasiyasını dayandırmaq və bərpa etmək və biomüxtəlifliyin 
itkisini dayandırmaq 

Məqsəd 16. Davamlı inkişaf üçün dinc və inklüziv cəmiyyətləri 
təşviq etmək, hamının ədalətə çıxışını təmin etmək və bütün 
səviyyələrdə effektiv, hesabatlı və inklüziv institutlar qurmaq 

Məqsəd 17. Davamlı inkişaf üçün icra vasitələrini gücləndirmək və 
qlobal tərəfdaşlığı canlandırmaq 
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Davamlı İnkişaf üçün 2030 Gündəliyi də adlanır . O, tənzimləmə, təhsil, 
beynəlxalq və dinlərarası əməkdaşlıq vasitəsilə bəşəriyyətin üzləşdiyi 
problemləri həll etmək məqsədi daşıyır. Məqsədlərinin çoxu yaxşı olsa da, 
bəzi üsul və məqsədləri pisdir (müq. Yaradılış 3:5). Bu gündəm də Papa 
Fransiskin Laudato Si ensiklikası ilə uyğun gəlir . 

“ Yeni Universal Gündəm”i “Yeni Katolik Gündəliyi” adlandırmaq olar, 
çünki “katolik” sözü “ümumdünya” deməkdir. Papa Fransisk övladlığa 
götürməyə çağırıb 
Yeni Universal Gündəmin " ümidinin mühüm əlaməti". 
BMT razılaşmasının davamı olaraq, 2015-ci ilin dekabrında Parisdə (rəsmi 
adı ilə BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflərinin 
21 - ci Konfransı) görüş keçirildi . Papa Fransisk də bu beynəlxalq razılaşmanı yüksək 
qiymətləndirdi və xalqlara “gələcək yolu diqqətlə izləməyi və getdikcə 
artan həmrəylik hissi ilə” tövsiyə etdi. 
 
Dünyadakı demək olar ki, bütün millətlər xüsusi ekoloji məqsədləri və 
maliyyə öhdəlikləri olan Paris razılaşmalarını qəbul etdilər. (Daha sonra 
ABŞ prezidenti Barak Obama 2016-cı ildə ABŞ-ın buna öhdəlik götürməsi 
üçün sənəd imzaladı, lakin 2017-ci ildə ABŞ prezidenti Donald Tramp 
bəyan etdi ki, Birləşmiş Ştatlar Paris razılaşmalarını qəbul etməyəcək. Bu, 
beynəlxalq qəzəb doğurdu və ABŞ-ın təcrid olunmasına kömək etdi. 
Avropadan və dünyanın bir çox başqa yerlərindən.) Papa Fransisk daha 
sonra bəyan etdi ki, bəşəriyyət iqlimlə bağlı dəyişiklikləri etməsə, “aşağı 
gedəcək”. 
 
Heç kim çirkli hava ilə nəfəs almaq, ac qalmaq, yoxsul olmaq, təhlükə 
altında olmaq və s. istəmədiyi halda, insan cəhdləri Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının 2030-cu il gündəliyinin və/yaxud Paris razılaşmalarının 
məqsədləri bəşəriyyətin üzləşdiyi problemləri həll edəcəkmi? 
 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Rekordları 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İkinci Dünya Müharibəsindən sonra növbəti 
belə münaqişənin qarşısını almaq və dünyada sülhün bərqərar olmasına 
çalışmaq məqsədilə 24 oktyabr 1945-ci ildə yaradılmış və yaradılmışdır. 
Yarandığı vaxt BMT-nin 51 üzvü var idi; indi 193 var. 
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaranandan bəri dünyada yüzlərlə, hətta 
minlərlə münaqişələr olub, lakin bizdə hələ üçüncü Dünya Müharibəsi 
kimi təsvir edilə biləcək bir şey olmayıb. 

, Papa Fransisk və bir çox digər dini liderlərin təşviq etməyə çalışdığı 
dinlərarası və ekumenik gündəm növü ilə birlikdə sülh və firavanlıq 
gətirəcək. 

Bununla belə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bunu etmək üçün əldə etdiyi 
təcrübə yaxşı deyil. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaranmasından bəri 
çoxsaylı silahlı münaqişələrə əlavə olaraq, çox milyonlarla insan ac, qaçqın 
və/və ya çıxılmaz dərəcədə yoxsuldur. 

Minilliyin İnkişaf Məqsədlərini həyata keçirməyi qarşıya qoymuşdu . Onun 
səkkiz “inkişaf məqsədi” var idi, lakin bu, hətta BMT-nin özünə görə də 
müvəffəq olmadı. Belə ki, 2015-ci ildə onun “17 Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədi” qəbul edilib. Bəziləri optimistdir. Bəziləri bunu utopik fantaziya 
hesab edir. 

Utopiyaya gəldikdə, 2016-cı il mayın 6-da Papa Fransisk kilsəsinin bu 
qitənin əldə edilməsinə kömək edə biləcəyi humanist Avropa utopiyasını 
xəyal etdiyini söylədi. Bununla belə, Papanın yuxusu kabusa çevriləcək 
(müq. Vəhy 18). 

Bəzi əməkdaşlıq və uğur ola bilər, amma... 

Merriam Webster lüğətində deyilir ki, utopiya “hökumətin, qanunların və 
sosial şəraitin mükəmməl olduğu xəyali yerdir”. Müqəddəs Kitab öyrədir 
ki, bəşəriyyət öz problemlərini təkbaşına həll edə bilməz: 

23 Ya Rəbb, bilirəm ki, insanın yolu öz özündə deyil. Öz addımlarını 
istiqamətləndirmək yeriyən insanda deyil. (Yeremya 10:23, başqa 
cür göstərilmədiyi təqdirdə NKJV boyu) 

Müqəddəs Kitab beynəlxalq əməkdaşlığın uğursuz olacağını öyrədir: 

16 Onların yolunda məhv və səfalət var; 17 Onlar sülh yolunu 
bilmirlər. 18 Onların gözləri qarşısında Allah qorxusu yoxdur. 
(Romalılara 3:16-18) 
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Bununla belə, bir çox insanlar utopik bir cəmiyyətə baxışları üzərində 
işləyir və hətta bəzən dini də cəlb etməyə çalışırlar. Lakin demək olar ki, 
heç kim tək həqiqi Allahın yollarını izləmək istəmir. Bu o deyil ki, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının və ya Vatikanın hər hansı məqsədlərinə doğru 
irəliləyiş olmayacaq. Bəzi (və məqsədlərin çoxu yaxşıdır), eləcə də bəzi 
uğursuzluqlar olacaq. 

Əslində və çox güman ki, kütləvi qarşıdurmadan sonra bir növ beynəlxalq 
sülh sazişi razılaşdırılacaq və təsdiqlənəcək (Daniel 9:27). Belə olduqda, 
çoxları bəşəriyyətin daha dinc və utopik bir cəmiyyət yaradacağına 
yalandan inanacaqlar. 

Çoxları bu cür beynəlxalq “utopik tərəqqi” (müq. Yezekel 13:10), eləcə də 
müxtəlif əlamətlər və möcüzələr (2 Saloniklilərə 2:9-12) tərəfindən qəbul 
ediləcək. Lakin Müqəddəs Kitabda deyilir ki, liderlərin iddia etsələr də, 
belə sülh uzun sürməyəcək (Daniel 9:27; 11:31-44) (1 Salonikililərə 5:3; 
Yeşaya 59:8). 

 

İsadan başqa (müq. Yəhya 15:5; Matta 24:21-22) bəşəriyyətin bu “indiki 
pis dövrdə” utopiya gətirə biləcəyi fikri yalançı Müjdədir (Qalatiyalılara 
1:3-10). 

Əgər təkcə bəşəriyyət həqiqətən utopiya yaratmağa qadir deyilsə, hər 
hansı bir utopiya mümkündürmü? 

Bəli. 

Allahın Padşahlığı bu planeti, daha sonra isə bütün əbədiyyəti fantastik 
dərəcədə yaxşılaşdıracaq. 
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2. Esinlemesidir ve öğretmek azarlamak yola 
doğruluk konusunda? 

Müqəddəs Kitab öyrədir ki, Allahın Padşahlığı adlanan utopik cəmiyyət 
insan hökumətlərini əvəz edəcək (Daniel 2:44; Vəhy 11:15; 19:1-21). 

İsa ictimai xidmətinə başlayanda Allahın Padşahlığı haqqında Müjdəni 
təbliğ etməklə başladı . Markın söylədiyi budur: 

14 Yəhya zindana salındıqdan sonra İsa Qalileyaya gəldi və Allahın 
Padşahlığı haqqında Müjdəni təbliğ etdi 15 və dedi: «Vaxt yetişdi, 
Allahın Padşahlığı yaxınlaşdı. Tövbə edin və Müjdəyə inanın” 
(Mark 1:14-15). 

Müjdə termini euangelion kimi transliterasiya edilmiş yunan sözündəndir 
və “yaxşı xəbər” və ya “xoş xəbər” deməkdir. Əhdi-Cədiddə Allahın 
səltənəti ilə əlaqəli ingiliscə “krallıq” sözü NKJV-də təxminən 149 dəfə və 
Douay Rheims İncilində 151 dəfə xatırlanır . Bu , krallığın hökmranlığını və 
ya səltənətini ifadə edən basileia kimi transliterasiya edilmiş yunan 
sözündəndir . 

İnsan padşahlıqlarının, eləcə də Allahın Padşahlığının bir padşahı var 
(Vəhy 17:14), onlar coğrafi ərazini əhatə edir (Vəhy 11:15), qaydaları var 
(Yeşaya 2:3-4; 30:9) və mövzular (Luka 13:29). 

Mattanın qeyd etdiyi İsanın ilk ictimai təlimi budur: 

23 İsa bütün Qalileyanı gəzərək onların sinaqoqlarında dərs deyir 
və Padşahlıq Müjdəsini təbliğ edirdi (Matta 4:23). 

Metyu da qeyd edir: 

35 Sonra İsa bütün şəhərləri və kəndləri gəzərək onların 
sinaqoqlarında təlim öyrədir və Padşahlıq Müjdəsini təbliğ edirdi 
(Matta 9:35). 



 

11 
 

Əhdi-Cədid İsanın əbədi padşahlıq edəcəyini göstərir: 

33 O, Yaqub nəsli üzərində əbədi padşahlıq edəcək və Onun 
padşahlığının sonu olmayacaq (Luka 1:33). 

Luka qeyd edir ki, İsanın göndərilməsinin məqsədi Allahın Padşahlığını 
təbliğ etmək idi. İsanın nə öyrətdiyinə diqqət yetirin: 

43 İsa onlara dedi: «Mən Allahın Padşahlığını başqa şəhərlərə də 
təbliğ etməliyəm, çünki mən bu məqsədlə göndərilmişəm» (Luka 
4:43). 

Siz heç eşitmisinizmi ki, təbliğ olunur? İsanın göndərilməsində məqsədinin 
Allahın Padşahlığını təbliğ etmək olduğunu heç başa düşdünüzmü? 

Luka İsanın gedib Allahın Padşahlığını təbliğ etdiyini də qeyd edir: 

10 Həvarilər qayıdıb bütün etdiklərini Ona danışdılar. Sonra İsa 
onları götürdü və Beyt-Sayda adlanan şəhərin boş yerə getdi. 11 

Amma camaat bunu biləndə Onun ardınca getdi. O, onları qəbul 
etdi və onlara Allahın Padşahlığı haqqında danışdı (Luka 9:10-11). 

İsa öyrədirdi ki, Allahın Padşahlığı Onun ardınca gedənlər üçün əsas 
prioritet olmalıdır: 

33 Ancaq əvvəlcə Allahın Padşahlığını və Onun salehliyini axtarın 
(Matta 6:33). 

31 Amma Allahın Padşahlığını axtarın və bütün bunlar sizə əlavə 
olunacaq. 32 Qorxma, ey balaca sürü, çünki Atanız sizə Padşahlığı 
verməkdən məmnundur (Luka 12:31-32). 

Xristianlar ilk növbədə Allahın Padşahlığını axtarmalıdırlar. Onlar bunu 
Məsihin onlara yaşatmaq istədiyi kimi yaşayaraq və Onun qayıdışını və 
Padşahlığını səbirsizliklə gözləyərək bunu ən başlıca prioritet hesab 
etməklə edirlər. Bununla belə, Məsihi qəbul edənlərin çoxu nəinki ilk 
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növbədə Allahın Padşahlığını axtarmır, hətta onun nə olduğunu bilmirlər. 
Çoxları da yanlış olaraq inanırlar ki, dünyəvi siyasətlə məşğul olmaq 
Allahın xristianlardan gözlədiyi şeydir. Allahın Padşahlığını dərk 
etməməklə, başa düşmürlər 

yaşayın və ya bəşəriyyətin niyə bu qədər qüsurlu olduğunu anlayın. 

Həmçinin diqqət yetirin ki, padşahlıq kiçik sürüyə veriləcək (müq. 
Romalılara 11:5). Əsl kiçik sürünün bir hissəsi olmağa hazır olmaq üçün 
təvazökarlıq tələb olunur. 

Allahın Padşahlığı yer üzündə hələ qurulmayıb 

İsa öyrətdi ki, Onun davamçıları Padşahlığın gəlməsi üçün dua 
etməlidirlər, ona görə də onlar artıq ona sahib deyillər: 

9 Səmavi Atamız, adın müqəddəs tutulsun . 10 Sənin padşahlığın 
gəlsin. Sənin iradən yerinə yetiriləcək (Matta 6:9-10). 

İsa şagirdlərini Allahın Padşahlığını təbliğ etmək üçün göndərdi: 

1 Sonra O, on iki şagirdini çağırıb bütün cinlər üzərində və 
xəstəlikləri sağaltmaq üçün onlara güc və səlahiyyət verdi. 2 O, 
onları Allahın Padşahlığını təbliğ etmək üçün göndərdi (Luka 9:1-
2). 

İsa öyrətdi ki, təkcə Onun hüzuru padşahlıq deyil, çünki o zaman 
padşahlıq yer üzündə qurulmamışdı, buna görə də O, öz adı ilə cinləri 
qovmadığını etdi: 

28 Əgər mən cinləri Allahın Ruhu ilə qovmuşamsa, şübhəsiz ki, 
Allahın Padşahlığı sizin üzərinizə gəlmişdir (Matta 12:28). 

Həqiqi səltənət gələcəkdədir - Markın göstərdiyi kimi indi də burada deyil: 
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47 Əgər gözün səni günaha sövq edirsə, onu çıxar. Allahın 
Padşahlığına iki gözünlə atılmaqdansa, bir gözlə girməyiniz daha 
yaxşıdır... (Mark 9:47). 

23 İsa ətrafa baxıb şagirdlərinə dedi: «Sərvəti olanların Allahın 
Padşahlığına girməsi necə də çətindir!» 24 Şagirdlər Onun sözlərinə 
heyrət etdilər. İsa yenə cavab verdi və onlara dedi: «Uşaqlar, 
sərvətə güvənənlərin Allahın Padşahlığına girməsi necə də 
çətindir! 25 Dəvənin iynə deşiyindən keçməsi varlı adamın Allahın 
Padşahlığına girməsindən daha asandır” (Mark 10:23-25). 

25 Sizə doğrusunu deyirəm: Allahın Padşahlığında təzəsini içəcəyim 
günə qədər üzümün meyvəsindən daha içməyəcəyəm” (Mark 
14:25). 

43 Arimateyalı Yusif, Şuranın görkəmli üzvü, özü də Allahın 
Padşahlığını gözləyən, gəlib cəsarətlə gəlmişdi... (Mark 15:43). 

İsa öyrətdi ki, padşahlıq indi bu dünyanın bir hissəsi deyil: 

36 İsa cavab verdi: «Mənim Padşahlığım bu dünyadan deyil. Əgər 
Mənim Padşahlığım bu dünyadan olsaydı, qullarım döyüşərdi ki, 
Mən Yəhudilərə təslim olmayacağam. amma indi Mənim 
Padşahlığım buradan deyil” (Yəhya 18:36). 

İsa padşahlığın Padşah kimi qayıtdıqdan sonra gələcəyini öyrətdi: 

31 Bəşər Oğlu və bütün müqəddəs mələkləri Onun izzəti ilə 
gələndə O , izzət taxtında oturacaq. 32 Bütün millətlər Onun 
hüzuruna toplanacaq və çobanın qoyunlarını keçilərdən ayırdığı 
kimi, O, onları bir-birindən ayıracaq. 33 O, qoyunları sağına, keçiləri 
isə soluna qoyacaq. 34 O zaman Padşah sağ tərəfindəkilərə 
deyəcək: “Ey Atamın xeyir-duaları, gəlin, dünya yaranandan sizin 
üçün hazırlanmış Padşahlığı miras alın (Matta 25:31-34). 
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Allahın Padşahlığı burada olmadığı üçün biz real utopiyanı o qurulana 
qədər görməyəcəyik. Çoxları Allahın Padşahlığını dərk etmədikləri üçün 
Onun məhəbbətli hökumətinin necə işlədiyini başa düşmürlər. 

Allahın Padşahlığı “millətlərin tamlığı daxil olana qədər” gəlməyəcək 
(Rom. 11:25) və bu hələ baş verməyib. 

İsa padşahlığın necə olduğunu söylədi? 

İsa Allahın Padşahlığının necə olduğuna dair bəzi izahat verdi: 

26 O dedi: «Allahın Padşahlığı elədir ki, insan yerə toxum 
səpməlidir, 27 gecə yatıb gündüz qalxmalı, toxum cücərməli və 
böyüyməlidir, özü də bilmir. 28 Çünki yer öz-özünə məhsul verir: 
əvvəlcə lələk, sonra baş, sonra başda tam taxıl. 29 Taxıl yetişəndə 
dərhal oraq qoyur, çünki biçin gəlib” (Mark 4:26-29). 

18 O dedi: «Allahın Padşahlığı necədir? Və bunu nə ilə müqayisə 
edim? 19 O, bir adamın götürüb bağçasına qoyduğu xardal 
toxumuna bənzəyir. böyüyüb böyük ağac oldu və göy quşları onun 
budaqlarında yuva qurdu”. 20 O yenə dedi: «Allahın Padşahlığını 
nəyə bənzədəcəyəm? 21 Bu, bir qadının götürüb üç ölçü xörəyin 
içinə gizlətdiyi maya kimidir” (Luka 13:18-21). 

Bu məsəllər göstərir ki, əvvəlcə Allahın Padşahlığı kifayət qədər kiçik olsa 
da, böyük olacaq. 

Luka da qeyd etdi: 

29 Onlar şərqdən və qərbdən, şimaldan və cənubdan gələcək və 
Allahın Padşahlığında oturacaqlar (Luka 13:29). 

Beləliklə, Allahın Padşahlığında dünyanın hər yerindən insanlar olacaq. Bu, 
israilli əcdadlara və ya müəyyən etnik qruplara malik olanlarla 
məhdudlaşmayacaq. Hər tərəfdən insanlar bu səltənətdə oturacaqlar. 
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Luka 17 və Padşahlıq 

Luka 17:20-21 bəzilərini çaşdırır. Ancaq buna keçməzdən əvvəl, insanların 
həqiqətən Allahın Padşahlığında yemək yeyəcəklərinə diqqət yetirin: 

15 «Allahın Padşahlığında çörək yeyən nə bəxtiyardır!» (Luka 
14:15). 

İnsanlar (gələcəkdə) Allahın Padşahlığında yemək yeyəcəkləri üçün Luka 
17:21-də əksini göstərən səhv tərcümələrə/anlaşılmazlıqlara baxmayaraq, 
bu, sadəcə olaraq onların ürəklərində saxlanılan bir şey deyil. 

Luka 17:20-21-in Moffatt tərcüməsi bəzilərinə başa düşməyə kömək edə 
bilər: 

20 Fariseylər Allahın Padşahlığının nə vaxt gələcəyini soruşduqda 
İsa onlara belə cavab verdi: «Allahın Padşahlığı gözlədiyiniz kimi 
gəlməyəcək. 21 Heç kim “buradadır” və ya “buradadır” 
deməyəcək, çünki Allahın Padşahlığı indi sizin aranızdadır». (Luka 
17:20-21, Moffatt; həmçinin NASB və ESV tərcümələrinə baxın) 

Diqqət yetirin ki, İsa dinindən dönməyən, cismani və ikiüzlü fariseylərlə 
danışırdı. İsa onlara “cavab verdi”, — İsaya sualı verən fəriseylər idi. Onlar 
Onu tanımaqdan imtina etdilər. 

Onlar KİLSƏDƏ idimi? Yox! 

İsa həmçinin tezliklə təşkil olunacaq kilsə haqqında da danışmırdı. O, ağıl 
və ya ürəkdəki hisslərdən danışmırdı. 

İsa Öz Hökmdarlığından danışırdı! Fariseylər Ondan kilsə haqqında 
soruşmadılar. Onlar tezliklə açılacaq hər hansı Əhdi-Cədid kilsəsi haqqında 
heç nə bilmirdilər. Onlar gözəl əhval-ruhiyyə haqqında soruşmurlar. 
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Əgər kimsə Allahın Padşahlığının KİLSƏ olduğunu düşünürsə - və Allahın 
Padşahlığı fariseylərin "daxili" idi - KİLSƏ fariseylərin içində idimi? Aydındır 
ki, yox! 

Belə bir nəticə olduqca gülüncdür, elə deyilmi? Bəzi protestant 
tərcümələri Luka 17:21-in bir hissəsini “Allahın Padşahlığı “içinizdədir” 
(NKJV/KJV) kimi tərcümə etsə də, hətta Katolik Yeni Yerusəlim İncilində 
bunu “Allahın Padşahlığı sizin aranızdadır” kimi düzgün tərcümə edir. 

İsa fariseylərin arasında olan biri idi. İndi fariseylər Allahın Padşahlığını 
səbirsizliklə gözlədiklərini düşünürdülər. Amma onlar bunu səhv başa 
düşdülər. İsa izah etdi ki, bu, yalnız yəhudilər üçün yerli və ya məhdud 
Padşahlıq olmayacaq, çünki onların düşündükləri kimi (nə də bəzilərinin 
indi inandığı kimi kilsə ). Allahın Padşahlığı insanların işarə edə və ya görə 
bildiyi və “Budur, burada” deyə biləcəyi bir çox insan və görünən 
səltənətlərdən biri olmayacaqdı; və ya “orada Krallıqdır”. 

İsa Pilata açıq şəkildə dediyi kimi, bu Padşahlığın Padşahı olmaq üçün 
doğuldu (Yəhya 18:36-37). Anlayın ki, Müqəddəs Kitabda “padşah” və 
“padşahlıq” ifadələri bir-birini əvəz edir (məsələn, Daniel 7:17-18,23 ) . 
Gələcək Allahın Padşahlığının Padşahı həm orada, həm də fariseylərin 
yanında dayanırdı. Lakin onlar Onu öz padşahları kimi tanımaq istəmədilər 
(Yəhya 19:21). O, qayıdanda dünya Onu rədd edəcək (Vəhy 19:19). 

İsa Lukanın 17-ci kitabının aşağıdakı ayələrində Allahın Padşahlığının 
BÜTÜN YER ÜZÜNÜ idarə edəcəyi zaman İkinci gəlişini təsvir etməyə 
davam etdi (bu fəsildə ardıcıllıq üçün Moffatla davam edərək): 

22 O, şagirdlərinə dedi: «Elə günlər gələcək ki, siz Bəşər Oğlunun 
bir gününə belə həsrət qalacaqsınız. 23 Adamlar deyəcəklər: “Bax, 
o budur!” “Bax, oradadır!” amma çölə çıxmayın və onların 
arxasınca qaçmayın, 24 çünki göyün bir tərəfindən digər tərəfinə 
çaxan şimşək kimi , Bəşər Oğlu da öz günündə olacaq. 25 Lakin o, 
əvvəlcə böyük əzablara dözməli və indiki nəsil tərəfindən rədd 
edilməlidir. (Luka 17:22-25, Moffatt) 
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İsa , Matta 24:27-31 ayələrində olduğu kimi, ildırım çaxmasına istinad 
edərək, bütün dünyanı Hökmdar etmək üçün ikinci gəlişini təsvir etdi. İsa 
demir ki, O qayıdanda xalqı Onu görə bilməyəcək. 

İnsanlar Onu Padşahları kimi tanımayacaqlar (Vəhy 11:15) və Ona qarşı 
vuruşacaqlar (Vəhy 19:19)! Çoxları İsanın Dəccalı təmsil etdiyini 
düşünəcək. İsa Allahın Padşahlığının həmin fariseylərin içində olduğunu 
demirdi, başqa yerdə onlara dedi ki, ikiüzlülüklərinə görə Padşahlıqda 
olmayacaqlar (Matta 23:13-14). Həmçinin İsa Kilsə Padşahlıq olacağını 
demədi. 

Allahın Padşahlığı insanların bir gün daxil ola biləcəkləri bir şeydir - 
ədalətlilərin dirilməsi zamanı olduğu kimi! Bununla belə, hətta İbrahim və 
digər patriarxlar hələ orada deyillər (müq. İbranilərə 11:13-40). 

Şagirdlər o zaman Allahın Padşahlığının şəxsən onların daxilində 
olmadığını və Luka 17:21-dən sonra gələn aşağıdakı kimi görünməli 
olduğunu bilirdilər: 

11 Bunları eşidən kimi İsa başqa bir məsəl danışdı, çünki O, 
Yerusəlimin yaxınlığında idi və Allahın Padşahlığının dərhal 
görünəcəyini düşünürdülər (Luka 19:11). 

Krallığın gələcəyi aydın idi 

Padşahlığın yaxın olduğunu necə deyə bilərsiniz? Bu sualın bir hissəsi 
olaraq İsa peyğəmbərlik hadisələrini sadaladı (Luka 21:8-28) və sonra 
öyrətdi: 

29 Əncir ağacına və bütün ağaclara baxın. 30 Onlar artıq 
tumurcuqlananda, görürsən və bilirsən ki, indi yay yaxınlaşıb. 31 

Beləliklə, siz də bunların baş verdiyini görəndə bilin ki, Allahın 
Padşahlığı yaxındır (Luka 21:29-31). 

İsa istəyirdi ki, xalqı Padşahlığın nə vaxt gələcəyini bilmək üçün 
peyğəmbərlik hadisələrini izləsin. İsa başqa yerdə xalqına peyğəmbərlik 
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hadisələrini izləməyi və onlara diqqət yetirməyi söylədi (Luka 21:36; Mark 
13:33-37). İsanın sözlərinə baxmayaraq, bir çoxları peyğəmbərliklə əlaqəli 
dünya hadisələrini seyr etməyə endirim edirlər. 

Luka 22 və 23-də İsa bir daha öyrətdi ki, Allahın Padşahlığı gələcəkdə 
yerinə yetiriləcək bir şeydir: 

15 Əzab çəkməmişdən əvvəl bu Pasxa bayramını sizinlə yemək çox 
həvəslə arzulayıram. 16 Çünki sizə deyirəm ki, Allahın 
Padşahlığında yerinə yetənə qədər ondan daha yeməyəcəyəm». 17 

Sonra kasanı götürüb şükür etdi və dedi: «Bunu götür və aranızda 
bölüşdürün. 18 Çünki sizə deyirəm: Allahın Padşahlığı gələnə qədər 
üzümün meyvəsindən içməyəcəyəm” (Luka 22:15-18). 

39 Onunla birlikdə çarmıxa çəkilən zalımlardan biri ona küfr edirdi 
və dedi: «Əgər Sən Məsihsənsə, özünü xilas et, bizi də xilas et». 40 

Yoldaşı onu danladı və ona dedi: «Allahdan belə qorxmursan? 
Çünki siz də onunla birlikdə məhkumsunuz. 41 Biz haqlı olaraq belə 
edirik, çünki layiqik, çünki etdiyimiz işin əvəzini alırıq, lakin bu 
adam heç bir pislik etməyib». 42 O, İsaya dedi : « Ağam , 
Padşahlığına gələndə məni xatırla». 43 Amma İsa ona dedi: «Amin, 
sənə deyirəm ki, bu gün mənimlə birlikdə Cənnətdə olacaqsan». 
(Luka 23:39-43, Aramey dilində sadə ingiliscə) 

göstərdiyi kimi, Allahın Padşahlığı İsa öldürülən kimi gəlmədi : 

43 Arimateyalı Yusif, Şuranın görkəmli üzvü, özü də Allahın 
Padşahlığını gözləyən, gəlib cəsarətlə gəlmişdi... (Mark 15:43). 

51 O, Yəhudilərin şəhəri olan Arimateyadan idi və özü də Allahın 
Padşahlığını gözləyirdi (Luka 23:51). 

qeyd etdiyi kimi, dirilmədən sonra (1 Korinflilərə 15:50-55) xristianlar 
Allahın Padşahlığına daxil olmaq üçün yenidən doğulacaqlar: 
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3 İsa ona cavab verib dedi: «Doğrusunu, sənə doğrusunu deyirəm, 
əgər kimsə yenidən doğulmasa, Allahın Padşahlığını görə bilməz». 
4 Nikodim Ona dedi: «İnsan qocalanda necə doğula bilər? O, ikinci 
dəfə anasının bətninə girib doğula bilərmi?” 5 İsa cavab verdi: 
“Sizə doğrusunu deyirəm, əgər kimsə sudan və Ruhdan 
doğulmasa, Allahın Padşahlığına girə bilməz (Yəhya 3:3-5). 

Yalnız Allahın xalqı Allahın son minillikdən sonrakı Padşahlığını görəcək. 

İndi lütfən, İsanın dirildikdən sonra Allahın Padşahlığı haqqında yenidən 
öyrətdiyini anlayın: 

3 O, əziyyət çəkdikdən sonra qırx gün ərzində onlar tərəfindən 
görünən və Allahın Padşahlığına aid olan şeylərdən danışan çoxlu 
qüsursuz dəlillərlə Özünü sağ göstərdi (Həvarilərin işləri 1:3). 

İsanın dediyi ilk və son xütbələr Allahın Padşahlığı haqqında idi! İsa bu 
Padşahlıq haqqında öyrətmək üçün elçi kimi gəldi. 

İsa həmçinin həvari Yəhyaya Allahın yer üzündə olacaq minillik Padşahlığı 
haqqında yazmağı tapşırdı. Onun Yəhyaya nə yazmasına diqqət yetirin: 

4 İsaya şəhadət etdiklərinə və Allahın sözünə görə başları 
kəsilənlərin, heyvana və onun surətinə səcdə etməyən, alınlarında 
və əllərində Onun izini almayanların canlarını gördüm. Onlar min 
il yaşayıb Məsihlə birlikdə padşahlıq etdilər (Vəhy 20:4). 

Erkən məsihçilər Allahın minillik Padşahlığının yer üzündə olacağını və 
Müqəddəs Kitabın öyrətdiyi kimi dünyanın hökumətlərini əvəzləyəcəyini 
öyrədirdilər (müq. Vəhy 5:10, 11:15). 

niyə çoxu bu barədə çox eşitməmisiniz? 

Qismən İsa bunu sirr adlandırdığı üçün: 
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11 İsa onlara dedi: «Allahın Padşahlığının sirrini bilmək sizə 
verilmişdir. ancaq kənarda olanlar üçün hər şey məsəllərlə gəlir 
(Mark 4:11). 

Bu gün də Allahın həqiqi Padşahlığı Allahın planının çox hissəsi kimi çoxları 
üçün sirrdir (həmçinin www.ccog.org saytında onlayn olaraq pulsuz 
kitabımıza baxın : ALLAHIN PLANININ SİRRİ Allah nə üçün hər şeyi yaratdı? 
Allah sizi niyə yaratdı? ? ). 

bütün dünyada ŞAHİD kimi təbliğ edildikdən SONRA (tezliklə) sonun 
(zaman) gələcəyini söylədi : 

14 Padşahlığın bu Müjdəsi bütün millətlərə şəhadət olaraq bütün 
dünyada təbliğ ediləcək və son o zaman gələcək (Matta 24:14) . 

Allahın Padşahlığı haqqında Müjdəni təbliğ etmək vacibdir və bu son 
zamanlarda həyata keçirilməlidir. Bu, siyasi liderlərin öyrətdiklərinə 
baxmayaraq, bəşəriyyətin xəstəliklərinə əsl ümid bəxş etdiyi üçün “yaxşı 
mesajdır”. 

Əgər İsanın sözlərini nəzərə alsanız, aydın olmalıdır ki, həqiqi xristian 
kilsəsi indi səltənət haqqındakı Müjdəni elan etməlidir. Kilsənin əsas 
prioriteti bu olmalıdır. Və bunu düzgün etmək üçün bir çox dildən istifadə 
edilməlidir. Davam edən Allahın Kilsəsi bunu etməyə çalışır. Məhz buna 
görə də bu kitabça bir çox dillərə tərcümə edilmişdir. 

İsa öyrətdi ki, çoxu Onun yolunu QƏBUL ETMƏYƏCƏK: 

13 Dar darvazadan girin; Çünki məhvə aparan qapı genişdir, yol 
genişdir və oradan girənlər çoxdur. 14 Çünki həyata aparan qapı 
dar, yol çətin və onu tapanlar azdır. (Matta 7:13-14) 

Allahın Padşahlığının Müjdəsi həyata aparır! 

Qeyd etmək maraqlı ola bilər ki, özünü məsihçi hesab edənlərin 
əksəriyyəti Məsihin diqqətinin Allahın Padşahlığı haqqında Müjdəni təbliğ 

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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etmək fikrinə laqeyd görünsələr də, dünyəvi ilahiyyatçılar və tarixçilər çox 
vaxt başa düşürlər ki, bu, əslində Müqəddəs Kitabın öyrədir. 

Bununla belə, İsa Özü şagirdlərindən Allahın Padşahlığı haqqında Müjdəni 
öyrətmələrini gözləyirdi (Luka 9: 2,60 ). Gələcək padşahlıq Allahın 
qanunlarına əsaslanacağı üçün o, sülh və firavanlıq gətirəcək və bu dövrdə 
həmin qanunlara əməl etmək həqiqi sülhə gətirib çıxarır (Məzmur 
119:165; Efeslilərə 2:15). 

Krallığın bu xoş xəbəri Əhdi-Ətiq kitablarında məlum idi. 
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3.  Ayet bize hepsini esinlendirdiği ve bunların 
bizim yararlı olduğunu? 

İsanın qeydə alınmış ilk və sonuncu xütbəsi Allahın Padşahlığı haqqında 
Müjdəni təbliğ etməkdən ibarət idi (Mark 1:14-15; Həvarilərin işləri 1:3). 

Allahın Padşahlığı elə bir şeydir ki, İsanın dövründəki yəhudilər bu barədə 
öz kitablarında qeyd olunduğu kimi, indi Əhdi-Ətiq adlandırırıq. 

Daniel Padşahlıq haqqında öyrətdi 

Daniel peyğəmbər yazırdı: 

40 Dördüncü padşahlıq dəmir kimi güclü olacaq, çünki dəmir 
parçalanıb hər şeyi sındıracaq. və əzilən dəmir kimi, o padşahlıq 
da parça-parça olacaq və bütün qalanları əzəcək. 41 Ayaq və 
barmaqların bir hissəsini dulusçu gilindən, bir hissəsini də 
dəmirdən gördünsə, padşahlıq bölünəcək. Dəmirin gücü onda 
olacaq, necə ki, dəmirin keramika gilinə qarışdığını gördün. 42 

Ayaqların barmaqlarının bir hissəsi dəmirdən, bir hissəsi gildən 
olduğu kimi, padşahlıq da qismən möhkəm və qismən kövrək 
olacaq. 43 Dəmirin keramika gilinə qarışdığını gördün, onlar insan 
nəslinə qarışacaq. lakin onlar bir-birinə yapışmayacaqlar, necə ki, 
dəmir gillə qarışmır. 44 Bu padşahların dövründə göylərin Allahı 
heç vaxt məhv edilməyəcək bir padşahlıq quracaq. Padşahlıq 
başqa xalqlara buraxılmayacaq; parçalanacaq və bütün bu 
padşahlıqları məhv edəcək və əbədi qalacaq (Daniel 2:40-44). 

18 Amma Haqq-Taalanın müqəddəsləri padşahlığı qəbul edəcək və 
əbədi olaraq, əbədi olaraq padşahlığa sahib olacaqlar”. (Daniel 
7:18). 

21 Mən baxırdım; və eyni buynuz müqəddəslərə qarşı döyüşürdü 
və onlara qalib gəlirdi, 22 Qədim Günlər gələnə və Haqq-Taalanın 
müqəddəslərinin lehinə bir hökm çıxarılana qədər və 
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müqəddəslərin padşahlığa sahib olma vaxtı çatana qədər . (Daniel 
7:21-22) 

Danieldən öyrənirik ki, Allahın Padşahlığının bu dünyanın padşahlıqlarını 
məhv edəcəyi və əbədi qalacağı vaxt gələcək. Biz həmçinin öyrənirik ki, bu 
səltənəti qəbul etməkdə müqəddəslərin də payı olacaq. 

ci əsrdəki dövrümüzə aiddir. 

Əhdi-Cədidin bəzi hissələrinə diqqət yetirin: 

12 Gördüyünüz on buynuz hələ heç bir padşahlıq almamış on 
padşahdır, lakin onlar vəhşi heyvanla birlikdə padşah kimi bir 
saatlıq səlahiyyət alırlar. 13 Bunlar bir fikirdədirlər və güclərini və 
səlahiyyətlərini vəhşi heyvana verəcəklər. 14 Bunlar Quzu ilə 
döyüşəcək və Quzu onlara qalib gələcək, çünki O, ağaların Ağası 
və padşahların Padşahıdır. Onunla birlikdə olanlar çağırılmış, 
seçilmiş və sadiqdirlər”. (Vəhy 17:12-14) 

Beləliklə, biz həm Əhdi-Cədiddə, həm də Əhdi-Cədiddə on hissədən ibarət 
son zamanın yer üzündəki səltənətinin olacağı və Allahın onu məhv edib 
Öz səltənətini quracağı anlayışını görürük. 

Yeşaya Padşahlıq haqqında öyrətdi 

Allah Yeşayaya ilham verdi ki, Allahın Padşahlığının birinci hissəsi, minillik 
kimi tanınan min illik padşahlıq dövrü haqqında belə yazsın: 

1 Yesseyin sapından Çubuq çıxacaq, Köklərindən bir budaq çıxacaq 
. 2 Rəbbin Ruhu, hikmət və idrak Ruhu, məsləhət və qüdrət Ruhu, 
bilik və Rəbb qorxusu Ruhu Onun üzərində dayanacaq. 

3 Rəbb qorxusundan zövq alır, Gözlərinin gördüyü kimi mühakimə 
etməz, Qulaqlarının eşitdiyi ilə qərar verməz. 4 Amma O, yoxsulları 
ədalətlə mühakimə edəcək, Ədalətlə qərar verəcək 
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yer üzünün həlimləri üçün ; Ağzının çubuğu ilə yerə vuracaq, 
Dodaqlarının nəfəsi ilə pisləri öldürəcək. 5 Salehlik Onun belinin 
kəməri, Sadiqlik belinin kəməri olacaq . 

6 Qurd da quzu ilə yaşayacaq, Bəbir cavan keçi ilə yatacaq, Dana, 
cavan şir və kökəlmə bir yerdə yatacaq. Kiçik bir uşaq onlara 
rəhbərlik edəcək. 7 İnək və ayı otlayacaq, Onların balaları bir yerdə 
uzansın. Aslan da öküz kimi saman yeyəcək. 8 Əmizdirən uşaq kobranın 
yuvasında oynayacaq, Süddən kəsilmiş uşaq əlini gürzə yuvasına 
qoyacaq. 9 Mənim bütün müqəddəs dağımda nə incitməyəcəklər, 
nə də məhv etməyəcəklər , Çünki sular dənizi bürüdüyü kimi yer 
Rəbbin biliyi ilə dolacaq. 

10 O gün Yesseyin kökü olacaq, O, xalqa bayraq kimi duracaq. 
Çünki millətlər Onu axtaracaqlar və Onun məskəni əzəmətli 
olacaq». (Yeşaya 11:1-10) 

Bunu Allahın Padşahlığının birinci hissəsi və ya birinci mərhələsi 
adlandırmağımın səbəbi odur ki, bu, fiziki olacaq (müqəddəs şəhər, Yeni 
Yerusəlim göydən enən vaxtdan əvvəl, Vəhy 21) və min il davam edəcək. 
Yeşaya davam edərkən bu mərhələnin fiziki tərəfini təsdiqlədi: 

11 O gün Rəbb Öz xalqının qalıqlarını Aşşurdan və Misirdən, 
Patrosdan və Kuşdan, Elamdan və Şinardan, Xamatdan və 
Şinardan qurtarmaq üçün ikinci dəfə əlini qaldıracaq . dəniz 
adaları. 

12 Millətlər üçün bayraq ucaldacaq ,İsrailin qovulanlarını 
toplayacaq,Yəhudanın səpələnmişlərini dünyanın dörd tərəfindən 
bir yerə toplayacaq. 13 Efrayimin paxıllığı da yox olacaq , 
Yəhudanın düşmənləri məhv ediləcək. Efrayim Yəhudaya paxıllıq 
etməz, Yəhuda Efrayimi incitməz. 14 Lakin onlar Filiştlilərin 
çiynində qərbə doğru uçacaqlar. Onlar birlikdə Şərq xalqını talan 
edəcəklər; Onlar əllərini Edom və Moavın üzərinə qoyacaqlar. 
Ammonlular onlara itaət edəcəklər. 15 Rəbb Misir dənizinin dilini 
tamamilə yox edəcək, Qüdrətli küləyi ilə Yumruğunu Çayın 
üzərində silkələyəcək , Yeddi axarda vuracaq, İnsanları çarmıxdan 
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keçəcək. 16 Misir torpağından çıxdığı gün İsrail üçün olduğu kimi, 
Aşşurdan qalan xalqının qalıqları üçün bir yol olacaq. (Yeşaya 
11:11-16) 

Yeşaya da yazmaqdan ilham aldı: 

2 Axır günlərdə belə olacaq ki, Rəbbin məbədinin dağı dağların 
zirvəsində ucalacaq və təpələrin üstündə ucalacaq. Bütün 
millətlər ona axışacaq. 3 Çox adam gəlib deyəcək: “Gəlin, Rəbbin 
dağına, Yaqubun Allahının evinə çıxaq. Bizə Öz yollarını 
öyrədəcək, Biz də Onun yolları ilə gedərik”. Çünki Qanun Siondan 
, Rəbbin sözü Yerusəlimdən çıxacaq. 4 Millətlər arasında hakimlik 
edəcək, Çox adamları məzəmmət edəcək. Qılınclarını şum tirinə, 
nizələrini budama qarmaqlarına çevirəcəklər. Millət millətə qarşı 
qılınc qaldırmaz, Daha döyüşməyi öyrənməzlər. ... 11 İnsanın uca 
baxışları alçaldılacaq, İnsanların təkəbbürü aşağı düşəcək, O gün 
tək Rəbb yüksələcək. (Yeşaya 2: 2-4,11 ) 

Beləliklə, yer üzündə utopik bir sülh vaxtı olacaq. Nəhayət, bu, İsanın 
hökmranlığı ilə əbədi olacaq. Müxtəlif ayələrə əsaslanaraq (Məzmur 90:4; 
92:1; Yeşaya 2:11; Huşə 6:2), yəhudi Talmudu bunun 1000 il davam 
etdiyini öyrədir (Babil Talmudu: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 

Mən Saiah da aşağıdakıları yazmağa ilham verdi: 

6 Çünki bizə bir Övlad doğuldu, bizə Oğul verildi; Hökumət isə 
Onun çiynində olacaq. Onun adı Möcüzəli, Məsləhətçi, Qüdrətli 
Allah, Əbədi Ata, Sülh Şahzadəsi adlanacaq. 7 Onun hökumətinin 
və sülhünün artmasının sonu olmayacaq, Davudun taxtında və 
Onun padşahlığı üzərində, Onu əmr edib hökm və ədalətlə 
bərqərar etmək üçün o vaxtdan bəri, hətta əbədi olaraq. Ordular 
Rəbbinin qeyrəti bunu edəcək. (Yeşaya 9:6-7) 

Diqqət yetirin ki, Yeşaya İsanın gəlib hökumətlə padşahlıq quracağını 
demişdi. Məsih olduğunu etiraf edənlərin çoxu bu parçadan sitat 
gətirsələr də, xüsusən də hər ilin dekabrında, onlar bunun İsanın 
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doğulacağından daha çox peyğəmbərlik olduğunu görməməzlikdən 
gəlirlər. Müqəddəs Kitab göstərir ki, Allahın Padşahlığının təbəələr 
üzərində qanunları olan bir hökuməti var və İsa onun üzərində olacaq. 
Yeşaya, Daniel və başqaları bu barədə peyğəmbərlik etmişlər. 

Allahın qanunları məhəbbət yoludur (Matta 22:37-40; Yəhya 15:10) və 
Allahın Padşahlığı bu qanunlar əsasında idarə olunacaq. Buna görə də, 
Allahın Padşahlığı, dünyada nə qədər insana baxsa da, məhəbbət üzərində 
qurulacaq. 

Zəbur və daha çox 

Allahın yaxınlaşan Padşahlığı haqqında yazmaq üçün ilham verən təkcə 
Daniel və Yeşaya deyildi. 

, Böyük Müsibət zamanı səpələnmiş İsrail qəbilələrindən olanların (yalnız 
yəhudilər deyil) minillik padşahlıqda bir araya toplanacağını yazmaqdan 
ilham aldı : 

17 Buna görə də de ki, Xudavənd Rəbb belə deyir: “Mən sizi xalqlar 
arasından toplayacağam, səpələndiyiniz ölkələrdən toplayacağam 
və İsrail torpağını sizə verəcəyəm”” 18 Onlar ora gedəcəklər. Onun 
bütün iyrənc şeylərini və bütün iyrəncliklərini oradan 
götürəcəklər. 19 Onda onlara bir ürək verəcəyəm, onların içinə 
yeni bir ruh qoyacağam, daş ürəkləri bədənlərindən çıxarıb onlara 
cismani ürək verəcəyəm ki, 20 onlar Mənim qaydalarıma riayət 
etsinlər, hökmlərimə və hökmlərimə riayət etsinlər. onları etmək; 
Onlar Mənim xalqım olacaq, Mən də onların Allahı olacağam. 21 

Ürəkləri öz iyrənc işlərinə və iyrənc əməllərinə tabe olanlara 
gəlincə, Mən onların əməllərinin əvəzini öz başlarına verəcəyəm” 
Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. (Yezekel 11:17-21) 

İsrail qəbilələrinin nəsli artıq dağılmayacaq, Allahın qanunlarına tabe 
olacaq və iyrənc yeməklərdən imtina edəcək (Levililər 11; Qanunun 
təkrarı 14). 
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Allahın Padşahlığı haqqında xoş xəbər haqqında Zəburda aşağıdakılara 
diqqət yetirin: 

27 Dünyanın hər tərəfi Rəbbi yada salıb ona tərəf dönəcək, 
Millətlərin bütün nəsilləri Sənə səcdə edəcək. 28 Çünki padşahlıq 
Rəbbindir, O, millətlər üzərində hökmranlıq edir. (Məzmur 22:27-
28) 

6 Sənin taxtın, ey Allah, əbədidir. Salehlik asası Sənin səltənətinin 
asasıdır . (Zəbur 45:6) 

1 Rəbbə yeni nəğmə oxu! Rəbbə nəğmə oxuyun, bütün yer üzü. 2 

Rəbbi tərənnüm edin, Onun adını alqışlayın; Gündən -günə Onun 
xilası haqqında xoş xəbəri təbliğ edin. 3 Onun izzətini millətlər 
arasında, Möcüzələrini bütün xalqlar arasında bəyan edin. 
(Məzmur 96:1-3; həmçinin müq. 1 Salnamələr 16:23-24) 

10 Ya Rəbb , bütün işlərin Sənə həmd edəcək, Müqəddəslərin Sənə 
xeyir-dua verəcək. 11 Sənin padşahlığının izzətindən danışacaqlar, 
Sənin qüdrətindən danışacaqlar ki, 12 Onun qüdrətli işlərini, 
Padşahlığının əzəmətini bəşər övladlarına tanıtsınlar. 13 Sənin 
padşahlığın əbədi padşahlıqdır, Sənin hökmranlığın bütün nəsillər 
boyu davam edir. (Məzmur 145:10-13) 

Əhdi-Ətiqdəki müxtəlif yazıçılar da padşahlığın aspektləri haqqında 
yazmışlar (məsələn, Yezekel 20:33; Ovadya 21; Mika 4:7). 

Beləliklə, İsa Allahın Padşahlığı haqqında Müjdəni öyrətməyə başlayanda 
Onun bilavasitə dinləyiciləri əsas anlayışla müəyyən qədər tanış oldular. 
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4. Dinle ilgili olan değil içinde yeralanher bir 
sözcüktür tarafından? 

Bir çoxları İncil İsanın şəxsiyyəti haqqında xoş xəbər kimi davransa da, 
reallıq budur ki, İsanın davamçıları Allahın Padşahlığı haqqında Müjdəni 
öyrədirdilər. İsanın gətirdiyi xəbər budur. 

Həvari Pavel Allahın Padşahlığı və İsa haqqında yazırdı: 

8 O, sinaqoqa getdi və üç ay cəsarətlə danışdı, Allahın Padşahlığı 
haqqında fikir yürütdü və inandırdı (Həvarilərin işləri 19:8). 

25 İndi mən bilirəm ki, aralarında Allahın Padşahlığını təbliğ edən 
hamınızsınız (Həvarilərin işləri 20:25). 

23 Ona bir gün təyin etdikdən sonra çoxlu adam onun yanına gəldi. 
O, səhərdən axşama kimi həm Musanın Qanunundan, həm də 
Peyğəmbərlərin qanunlarından İsa haqqında inandıraraq onlara 
Allahın Padşahlığını izah etdi və təntənəli şəkildə şəhadət verdi. … 
31 Allahın Padşahlığını təbliğ edir və Rəbb İsa Məsihə aid olan 
şeyləri tam əminliklə öyrədir, heç kim ona qadağa qoymur 
(Həvarilərin işləri 28: 23,31 ). 

Diqqət yetirin ki, Allahın Padşahlığı təkcə İsaya aid deyil (baxmayaraq ki, 
O, onun əsas hissəsidir), çünki Pavel də Allahın Padşahlığı haqqında 
öyrətdiklərindən ayrı olaraq İsa haqqında öyrətdi. 

Paul onu da Allahın Müjdəsi adlandırdı, lakin bu, hələ də Allahın 
Padşahlığının Müjdəsi idi: 

9 ... biz sizə Allahın Müjdəsini vəz edirdik ... 12 ki, sizi Öz 
Padşahlığına və izzətinə çağıran Allaha layiq şəkildə yeriyəsiniz. (1 
Saloniklilərə 2: 9,12 ) 
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Pavel onu Məsihin Müjdəsi də adlandırdı (Romalılara 1:16). İsanın “yaxşı 
xəbəri”, Onun öyrətdiyi xəbər.  

Nəzərə alın ki, bu, sadəcə olaraq İsa Məsihin şəxsiyyəti və ya şəxsi xilas 
haqqında müjdə deyildi. Paul dedi ki, Məsihin Müjdəsinə İsaya itaət 
etmək, Onun qayıtması və Allahın hökmü daxildir: 

6 ... Allah sizi əziyyətə salanların cəzasını çəksin, 7 Rəbb İsa qüdrətli mələkləri 

ilə göydən zühur edəndə, 8 Allahı tanımayanlardan qisas alan alov içində 
zühur edəndə, əziyyət çəkənlərə bizimlə birlikdə rahatlıq versin. 
və Rəbbimiz İsa Məsihin Müjdəsinə itaət etməyənlərə. 9 Bunlar 
Rəbbin hüzurundan və Onun qüdrətinin izzətindən əbədi məhv 
edilərək cəzalandırılacaqlar. 10 O, həmin gündə Öz 
müqəddəslərində izzətlənmək və bütün iman edənlər arasında 
heyran olmaq üçün gəldiyi zaman, çünki bizim şəhadətimiz 
aranızda iman var idi (2 Saloniklilərə 1:6-10). 

Əhdi-Cədid göstərir ki, səltənət indi ona tam sahib olduğumuzu deyil, 
alacağımız bir şeydir: 

28 Biz sarsılmaz bir padşahlıq alırıq (İbranilərə 12:28). 

Biz Allahın Padşahlığının bir hissəsi olmağı indi dərk edə və səbirsizliklə 
gözləyə bilərik, lakin ona tam daxil olmamışıq. 

dirilmədən sonra baş verən kimi Allahın Padşahlığına fani insan kimi tam 
daxil olmur : 

50 Qardaşlar, indi bunu deyirəm ki, ət və qan Allahın Padşahlığını 
irs olaraq ala bilməz. nə də korrupsiya korrupsiyanı miras qoymur. 
51 Budur, sizə bir sirr deyirəm: hamımız yatmayacağıq, amma 
hamımız dəyişəcəyik – 52 bir anda, bir göz qırpımında, son 
şeypurda. Çünki şeypur çalınacaq, ölülər çürüməz olaraq diriləcək 
və biz dəyişdiriləcəyik (1 Korinflilərə 15:50-52). 
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1 Buna görə də Allahın və Öz zühurunda və Padşahlığında diriləri 
və ölüləri mühakimə edəcək Rəbb İsa Məsihin qarşısında sizə 
tapşırıram. 

(2 Timoteyə 4:1). 

Pavel təkcə bunu deyil, həm də İsanın Padşahlığı Ata Allaha təslim 
edəcəyini öyrədirdi: 

20 Amma indi Məsih ölülər arasından dirildi və yuxuya gedənlərin 
ilk bəhrəsi oldu. 21 Çünki ölüm insan vasitəsilə gəldiyi kimi, ölülərin 
dirilməsi də insan vasitəsilə gəldi. 22 Çünki Adəmdə hamı öldüyü 
kimi, Məsihdə də hamı diriləcək. 23 Amma hər biri öz sırasına görə: 
ilk bəhrələri Məsihdir , sonra Onun gəlişində Məsihindir. 24 O , 
Padşahlığı Ata Allaha təslim edəndə, hər cür hökmranlığa, hər cür 
hakimiyyətə və qüdrətə son qoyanda son gəlir . 25 Çünki O, bütün 
düşmənləri ayaqları altına salana qədər padşahlıq etməlidir. (1 
Korinflilərə 15:20-25). 

Pavel həmçinin öyrətdi ki, ədalətsizlər (əmrləri pozanlar) Allahın 
Padşahlığını miras almayacaqlar: 

9 Məgər bilmirsiniz ki, haqsızlar Allahın Padşahlığını miras 
almayacaqlar? Aldanmayın. Nə əxlaqsızlıq edənlər, nə 
bütpərəstlər, nə zinakarlar, nə homoseksuallar, nə də eşqbazlar, 
10 nə oğrular, nə tamahkarlar, nə sərxoşlar, nə təhqirçilər, nə də 
qəsbkarlar Allahın Padşahlığını miras almayacaqlar (1 Korinflilərə 
6:9-10). 

19 Bədənin əməlləri bəllidir: zina, əxlaqsızlıq, natəmizlik, 
əxlaqsızlıq, 20 bütpərəstlik, sehrbazlıq, nifrət, çəkişmələr, 
qısqanclıq, qəzəb püskürmələri, xudbin ehtiraslar, ixtilaflar, 
bidətlər, 21 paxıllıq, qətllər, sərxoşluq, əyləncələr və s.; Bu barədə 
sizə əvvəldən deyirəm, necə ki, əvvəllər də sizə demişəm ki, belə 
işlərlə məşğul olanlar Allahın Padşahlığını miras almayacaqlar 
(Qalatiyalılara 5:19-21). 
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5 Buna görə də bilirsiniz ki, heç bir əxlaqsız, natəmiz adam və 
bütpərəst olan tamahkarın Məsihin və Allahın Padşahlığında irs 
yoxdur (Efeslilərə 5:5). 

Allahın standartları var və Onun Padşahlığına girə bilmək üçün günahdan 
tövbə etməyi tələb edir. Həvari Pavel xəbərdarlıq etdi ki, bəziləri İsanın 
müjdəsinin cavab olduğunu öyrətməyəcək, başqa biri isə: 

3 Ata Allahdan və Rəbbimiz İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun ! 
həmişəlik. Amin. 6 Mən təəccüblənirəm ki, siz Məsihin lütfü ilə sizi 
çağırandan bu qədər tez üz döndərib, başqa bir Müjdəyə üz 
tutursunuz, 7 bu başqa bir Müjdə deyil. lakin bəziləri sizi narahat 
edir və Məsihin Müjdəsini təhrif etmək istəyirlər. 8 Amma biz və 
ya göydən gələn bir mələk sizə təbliğ etdiyimizdən başqa bir 
Müjdəni təbliğ etsək belə, ona lənət olsun. 9 Əvvəllər dediyimiz 
kimi, indi də yenə deyirəm, əgər kimsə sizə qəbul etdiyinizdən 
başqa bir Müjdəni təbliğ edirsə, lənətə gəlsin. (Qalatiyalılara 1:3-
9) 

3 Amma qorxuram ki, ilan öz hiyləsi ilə Həvvanı aldatdığı kimi, sizin 
də zehniniz Məsihdə olan sadəlikdən korlansın. 4 Əgər gələn, bizim 
təbliğ etmədiyimiz başqa bir İsanı vəz edirsə və ya qəbul 
etmədiyiniz başqa bir ruh və ya qəbul etmədiyiniz başqa bir 
Müjdəni qəbul edirsinizsə, buna dözə bilərsiniz! (2 Korinflilərə 
11:3-4) 

“Başqa” və “fərqli”, əslində yalan olan İncil nə idi? 

Yalan Müjdənin müxtəlif hissələri var. 

Ümumiyyətlə, yalançı Müjdə Allahı tanıdığınızı iddia edərkən Allaha itaət 
etməyiniz və həqiqətən də Onun yoluna sadiq qalmağınız üçün səy 
göstərməyiniz lazım olduğuna inanmaqdır (müq. Matta 7:21-23). Eqoist 
yönümlü olmağa meyllidir. 
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İlan təxminən 6000 il əvvəl (Yaradılış 3) Həvvanı yalançı Müjdəyə sövq etdi 
və insanlar inanırdılar ki, onlar Allahdan daha yaxşı bilirlər və özləri üçün 
yaxşı və pis qərar verməlidirlər. Bəli, İsa gəldikdən sonra, Onun adı tez-tez 
müxtəlif yalançı İncillərə əlavə olunurdu və bu, son Dəccalın dövründə də 
davam edir və davam edəcəkdir. 

İndi Həvari Pavelin dövründə yalançı İncil əslində həqiqət və səhvin 
Qnostik/Mistik qarışığı idi. Qnostiklər əsasən inanırdılar ki, xüsusi biliklər 
xilas da daxil olmaqla, mənəvi anlayışa nail olmaq üçün lazım olan şeydir. 
Qnostiklər cismin etdiklərinin heç bir xüsusi nəticəsi olmadığına inanırdılar 
və yeddinci gün şənbə günü kimi məsələlərdə Allaha itaət etməyə qarşı 
idilər. Belə yalançı rəhbərlərdən biri həvari Peter tərəfindən xəbərdarlıq 
edilən Şimon Maqus idi (Həvarilərin işləri 8:18-21). 

Amma asan deyil 

Allahın Padşahlığını öyrətdiyini göstərir : 

5 Filip Samariya şəhərinə endi və onlara Məsihi vəz etdi. … 12 Filipin 
Allahın Padşahlığı haqqında təbliğ etdiyinə inandılar... (Həvarilərin 
işləri 8: 5,12 ). 

Lakin İsa, Paul və şagirdlər Allahın Padşahlığına girməyin asan olmadığını 
öyrədirlər: 

24 İsa onun çox kədərləndiyini görüb dedi: «Sərvəti olanlar üçün 
Allahın Padşahlığına girmək necə də çətindir! 25 Çünki dəvənin 
iynə deşiyindən keçməsi varlı adamın Allahın Padşahlığına 
girməsindən asandır». 

26 Bunu eşidənlər dedilər: «Bəs kim xilas ola bilər?» 

27 Amma O dedi: «İnsanlara qeyri-mümkün olan şeylər Allahda 
mümkündür». (Luka 18:24-27) 
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22 “Biz çoxlu sıxıntılardan keçərək Allahın Padşahlığına girməliyik ” 
( Həvarilərin işləri 14:22). 

3 Qardaşlar, biz həmişə sizin üçün Allaha şükür etməyə borcluyuq 

imanınız hədsiz dərəcədə artır və hər birinizin bir-birinizə olan 
məhəbbəti çoxaldığı üçün 4 buna görə də biz Allahın cəmiyyətləri 
arasında sizinlə öyünüruq ki, dözdüyünüz bütün təqiblərə və 
sıxıntılarınıza səbirli olduğunuza və imanınıza görə 5 Bu, Allahın 
ədalətli hökmünün açıq-aydın sübutudur ki, siz Allahın 
Padşahlığına layiq sayılasınız və bunun üçün də əziyyət çəkirsiniz; 6 

Çünki sizi narahat edənlərə əziyyətlə cavab vermək Allah 
qarşısında saleh bir işdir, 7 Rəbb İsa qüdrətli mələkləri ilə göydən 
zühur edəndə əziyyət çəkənlərə bizimlə birlikdə istirahət vermək, 
(2 Saloniklilərə 1:3-7) ). 

Çətinliklərə görə indi yalnız bəziləri çağırılır və bu əsrin bir hissəsi olmaq 
üçün seçilir (Matta 22:1-14; Yəhya 6:44; İbranilərə 6:4-6). Başqaları daha 
sonra çağırılacaq, çünki Müqəddəs Kitab göstərir ki, “ruhunda səhv 
edənlər dərk edəcək, şikayət edənlər təlim öyrənəcəklər” (Yeşaya 29:24). 

Həvari Peter öyrədirdi ki, padşahlıq əbədidir və Allahın Müjdəsinə səylə 
itaət etmək lazımdır, yoxsa hökm olacaq: 

10 Buna görə də, ey qardaşlar, çağırışınıza və seçildiyinizə əmin 
olmaq üçün daha da səy göstərin, çünki bunları etsəniz, heç vaxt 
büdrəməyəcəksiniz; 11 Çünki Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin 
əbədi Padşahlığına beləcə giriş sizə bol-bol açılacaqdır (2 Peter 
1:10-11). 

17 Çünki Allahın evində mühakimə başlamağın vaxtı çatıb. və əgər 
əvvəlcə bizdən başlasa, Allahın Müjdəsinə itaət etməyənlərin 
sonu necə olacaq? (1 Peter 4:17). 

Müqəddəs Kitabın və Krallığın Son Kitabları 
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Müqəddəs Kitab öyrədir ki, “Allah məhəbbətdir” (1 Yəhya 4:8,16) və İsa 
Allahdır (Yəhya 1:1,14) — Allahın Padşahlığının məhəbbət olan və 
qanunları nifrəti deyil, sevgini dəstəkləyən Padşah olacaq. (müq. Vəhy 
22:14-15). 

Müqəddəs Kitab həmçinin göstərir ki, Allah Allahın Padşahlığının əbədi 
Müjdəsini elan edəcək bir mələk göndərəcək (Vəhy 14:6-7) və sonra 
başqa bir mələk böyük görünməsinə baxmayaraq Babilin yıxıldığını qeyd 
edəcək (Vəhy 14:8-9). Bu xəbərlər dünyanın əvvəllər şahid kimi qəbul 
edəcəyi Müjdənin fövqəltəbii təsdiqi olacaq və sonda Allahın hüzuruna 
gələn “böyük izdiham” üçün faktor kimi görünəcək (Vəhy 7:9-14) . 
Yaranacaq və yıxılacaq son Babil gücündən fərqli olaraq (müq. Vəhy 18:1-
18), Allahın Padşahlığının son mərhələsi əbədi davam edir: 

15 Yeddinci mələk səsləndi: Göydə yüksək səslər gəldi: «Bu 
dünyanın padşahlıqları Rəbbimizin və Onun Məsihinin 
padşahlıqları oldu və O, əbədi olaraq padşahlıq edəcək!» (Vəhy 
11:15). 

İsa padşahlıqda padşahlıq edəcək! Və Müqəddəs Kitab Onun iki titulunu 
açıqlayır: 

16 Onun paltarında və budunda bir ad yazılmışdır: Padşahların 
Padşahı və Rəbblərin Rəbbi (Vəhy 19:16). 

Bəs İsa padşahlıq edəcək yeganə şəxsdirmi? Bu keçidə diqqət yetirin: 

4 Mən taxtları gördüm və onlar onların üstündə oturdular və 
onlara hökm verildi. Sonra İsaya şəhadət etdiklərinə və Allahın 
sözünə görə başları kəsilmiş, heyvana və ya onun surətinə səcdə 
etməyən, alınlarında və əllərində Onun işarəsini almamış 
insanların ruhlarını gördüm. Onlar min il yaşayıb Məsihlə birlikdə 
padşahlıq etdilər . . . 6 İlk dirilmədə iştirak edən nə bəxtiyar və 
müqəddəsdir. Belə ikinci ölümün heç bir gücü yoxdur, lakin onlar 
Allahın və Məsihin kahinləri olacaqlar və Onunla min il padşahlıq 
edəcəklər (Vəhy 20:4,6 ) . 
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Həqiqi məsihçilər Məsihlə birlikdə min il padşahlıq etmək üçün 
dirildiləcəklər! Çünki padşahlıq əbədi qalacaq (Vəhy 11:15), lakin qeyd 
olunan bu padşahlıq cəmi min il idi. Buna görə də mən bunu əvvəllər 
səltənətin birinci mərhələsi - son, daha mənəvi fazadan fərqli olaraq fiziki, 
minillik mərhələ kimi qeyd etdim. 

Vəhy Kitabında Allahın Padşahlığının minillik və son mərhələləri arasında 
baş verən bir neçə hadisə sadalanır: 

7 Min il keçəndən sonra Şeytan zindanından azad olunacaq 8 və 
yerin dörd bir tərəfində olan millətləri, Yəcuc və Məcucu 
aldatmaq, onları döyüşə toplamaq üçün çıxacaq. dənizin qumu. … 
11 O zaman mən böyük bir ağ taxt və onun üstündə Oturanı 
gördüm, yer və göy Onun üzündən qaçıb qaçdı. Və onlara yer 
tapılmadı. 12 Mən ölülərin, kiçik və böyüklərin Allahın hüzurunda 
durduğunu gördüm və kitablar açıldı. Və başqa bir kitab açıldı, o 
da Həyat kitabıdır. Ölülər öz əməllərinə görə, kitablarda 
yazılanlara görə mühakimə olundular. 13 Dəniz içindəki ölüləri 
təslim etdi, Ölüm və Cəhənnəm özlərində olan ölüləri təslim etdi. 
Hər biri öz işinə görə mühakimə olundu. 14 Sonra ölüm və ölülər 
odlu gölə atıldı. Bu, ikinci ölümdür. 15 Həyat Kitabında yazılmayan 
hər kəs odlu gölə atıldı (Vəhy 20:7-8, 11-15). 

Vəhy Kitabı göstərir ki, min illik padşahlıqdan və ikinci ölümdən sonra 
gələn sonrakı mərhələ olacaq: 

1 İndi mən yeni göy və yeni yer gördüm, çünki ilk göy və ilk yer 
keçib getmişdi. Həm də dəniz yox idi. 2 O zaman mən Yəhya, əri 
üçün bəzədilmiş gəlin kimi hazırlanmış, göydən Allah tərəfindən 
enən müqəddəs şəhər Yeni Yerusəlimi gördüm. 3 Mən göydən uca 
bir səs eşitdim: “Budur, Allahın məskəni insanlarladır və O, onlarla 
birlikdə yaşayacaq və onlar Onun xalqı olacaqlar. Allah Özü 
onlarla olacaq və onların Allahı olacaq. 4 Allah onların gözlərindən 
bütün yaşları siləcək. daha ölüm, kədər, fəryad olmayacaq. Artıq 
ağrı olmayacaq, çünki əvvəlkilər keçib getdi”. (Vəhy 21:1-4) 
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1 O, mənə Allahın və Quzunun taxtından axan, büllur kimi təmiz, 
təmiz həyat suyu çayını göstərdi. 2 Küçənin ortasında və çayın hər 
iki tərəfində on iki bar verən həyat ağacı var idi, hər ağac hər ay öz 
bəhrəsini verirdi. Ağacın yarpaqları xalqların şəfası üçün idi. 3 Artıq 
lənət olmayacaq , ancaq Allahın və Quzunun taxtı orada olacaq və 
Onun qulları Ona qulluq edəcəklər. 4 Onun üzünü görəcəklər, 
Onun adı onların alınlarında olacaq. 5 Orada gecə olmayacaq, Nə 
çırağa, nə də günəş işığına ehtiyacları var, çünki Rəbb Allah onlara 
işıq verir. Onlar əbədi olaraq padşahlıq edəcəklər. (Vəhy 22:1-5) 

sonra olan bu hökmranlıq Allahın bəndələrini əhatə edir və əbədidir. 
Göydə hazırlanmış Müqəddəs Şəhər cənnəti tərk edib yerə enəcək. Bu, 
Allahın Padşahlığının son mərhələsinin başlanğıcıdır. ARTIQ AĞRI VƏ 
ƏZİBƏT YOXDUR! 

Həlimlər yer üzünü (Matta 5:5) və hər şeyi miras alacaqlar (Vəhy 21:7). 
Yer kürəsi, o cümlədən üzərində olacaq Müqəddəs Şəhər daha yaxşı 
olacaq, çünki Allahın yolları həyata keçiriləcəkdir. Bunu dərk edin: 

7 Onun hökumətinin və sülhünün artmasının sonu olmayacaq 
(Yeşaya 9:7). 

Aydındır ki, Allahın Padşahlığının son mərhələsi başlayandan sonra artım 
olacaq, çünki hamı Allahın hökumətinə tabe olacaq. 

Bu, ən şərəfli vaxt olacaq: 

9 Amma necə ki, yazılıb: « Allahın Onu sevənlər üçün hazırladığı 
şeyləri nə göz görmüş, nə qulaq eşitmiş, nə də insanın ürəyinə 
girmişdir». 10 Amma Allah bunları bizə Öz Ruhu vasitəsilə açıb (1 
Korinflilərə 2:9-10). Bu, məhəbbət, sevinc və əbədi rahatlıq 
vaxtıdır. Bu fantastik vaxt olacaq! Allahın Padşahlığı fantastik 
dərəcədə daha yaxşı bir əbədiyyət yaradacaq. Bunda öz payın 
olmaq istəmirsən? 
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5. Doktrin belirleme konusunda yetkilidir ve 
insanlara nasıl doğru 

Məsihin ilk professorları Allahın hərfi Padşahlığı haqqında Müjdəni təbliğ 
etməli olduqlarını düşünürdülər? 

Bəli. 

Ehrmanın verdiyi mühazirədə o, dəfələrlə və düzgün şəkildə vurğulamışdı 
ki, bu gün özünü məsihçi hesab edənlərin əksəriyyətindən fərqli olaraq, 
İsa və Onun ilk davamçıları Allahın Padşahlığını elan etdilər. Doktor 
Ehrmanın xristianlıq haqqında ümumi anlayışı Allahın Davamlı Kilsəsindən 
çox fərqli olsa da, biz razılaşarıq ki, Padşahlıq Müjdəsi İsanın Özünün elan 
etdiyi və Onun davamçılarının inandığı şeydir. anla bunu. 

Ən Qədim Qorunan Əhdi-Cədiddən Sonra Yazı və Xütbə 

Allahın Padşahlığı “sağ qalmış ən qədim tam xristian xütbəsi” olduğu iddia 
edilənlərin əhəmiyyətli bir hissəsi idi (Holmes MW Ancient Christian 
Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations, 2nd 
ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, səh. 102). Bu Qədim Xristian Xütbəsi 
bununla bağlı bu ifadələri ehtiva edir: 

5:5 Qardaşlar, siz də bilirsiniz ki, bizim cismani aləmdə qalmağımız 
əhəmiyyətsiz və keçicidir, lakin Məsihin vədi böyük və ecazkardır: 
gələcək Padşahlıqda və əbədi həyatda istirahət edin. 

Yuxarıdakı ifadə göstərir ki, səltənət indi deyil, gələcək və əbədi olacaqdır. 
Bundan əlavə, bu qədim xütbədə deyilir: 

6:9 Əgər bu kimi saleh insanlar belə öz saleh əməlləri ilə övladlarını 
xilas edə bilmirlərsə, vəftizimizi pak və murdarsız saxlamasaq, 
Allahın Padşahlığına girəcəyimizə nə zəmanət verə bilərik? Yaxud 
müqəddəs və saleh əməllərimiz aşkar olunmasa, kim bizim 
vəkilimiz olacaq? 9:6 Buna görə də gəlin bir-birimizi sevək ki, 
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hamımız Allahın Padşahlığına daxil olaq. 11:7 Buna görə də, əgər biz 
Allahın gözündə nəyin doğru olduğunu bilsək, Onun Padşahlığına 
girəcəyik və “qulağın eşitmədiyi, gözün görmədiyi və insanın 
ürəyinin təsəvvür etmədiyi” vədləri alacağıq. 

12:1 Buna görə də gəlin məhəbbət və salehlik içində Allahın 
Padşahlığını hər saat gözləyək, çünki biz Allahın zühur gününü 
bilmirik. 12:6 O deyir: “Atamın Padşahlığı gələcək”. 

Yuxarıdakı ifadələr göstərir ki, düzgün həyat yolu ilə məhəbbət lazımdır, 
biz hələ də Allahın Padşahlığına daxil olmamışıq və bu, Allahın zühur 
günündən sonra, yəni İsa yenidən qayıtdıqdan sonra baş verir. Bu, Atanın 
Padşahlığıdır və səltənət yalnız İsa deyil. 

Maraqlıdır ki, Allahın sağ qalmasına icazə verdiyi ən qədim zahirən xristian 
xütbəsi Əhdi-Cədidin öyrətdiyi və Allahın Davamlı Kilsəsinin indi öyrətdiyi 
eyni Allahın Padşahlığını öyrədir (bu, həqiqi Tanrı Kilsəsindən ola bilər, 
lakin yunanca məhdud biliklərim daha qəti bəyanat vermək qabiliyyətimi 
məhdudlaşdırır). 

İkinci Əsrin Kilsə Rəhbərləri və Krallığın Müjdəsi 

Qeyd etmək lazımdır ki, II əsrin əvvəllərində İohannın dinləyicisi və 
Polikarpın dostu olan və Roma Katolikləri tərəfindən müqəddəs sayılan 
Papias minillik krallığı öyrədirdi . Eusebius Papiasın öyrətdiyini qeyd etdi: 

... ölülər arasından dirildikdən sonra, bu yer üzündə Məsihin şəxsi 
padşahlığı qurulacaq bir minillik olacaq. (Fragments of Papias , VI. 
Həmçinin bax Eusebius, Church History, Book 3, XXXIX, 12) 

Papias bunun böyük bir bolluq dövrü olacağını öyrətdi: 

Necə ki, bir buğda dənəsi on dənə verir 

min sünbül və hər sünbüldən on min dənə olacaq və hər dəndən 
on pud təmiz, təmiz, nəfis un verəcək; almalar, toxumlar və otlar 
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eyni nisbətdə məhsul verəcəkdir; və o zaman yalnız yerin 
məhsulları ilə qidalanan bütün heyvanlar sülhsevər və ahəngdar 
olacaq və insana mükəmməl tabe olacaqlar. ” [Bunları kitablarının 
dördüncü hissəsində Yəhyanın dinləyicisi və Polikarpın dostu olan 
qədim insan Papias yazılı şəkildə ifadə edir; çünki beş kitab onun 
tərəfindən tərtib edilmişdir...] ( Papias fraqmentləri , IV) 

Korinflilərə Əhdi-Cədiddən sonrakı Məktubda deyilir: 

42:1-3 Həvarilər Müjdəni bizim üçün Rəbb İsa Məsihdən aldılar; İsa 
Məsih Allah tərəfindən göndərilmişdir. Deməli, Məsih Allahdan, 
həvarilər isə Məsihdəndir. Beləliklə, hər ikisi təyin olunmuş 
qaydada Allahın iradəsi ilə gəldi. Buna görə də, Rəbbimiz İsa 
Məsihin dirilməsi ilə tam əminlik əldə edərək və Müqəddəs Ruhun 
tam əminliyi ilə Allahın Kəlamında təsdiqlənərək, Allahın 
Padşahlığının gələcəyi ilə bağlı müjdə ilə yola düşdülər. 

Smirnalı Polikarp ilkin məsihçi lider idi və o, ölən ilk həvarilərin sonuncusu 
olan Yəhyanın şagirdi idi. Polikarp c. 120-135-ci illərdə öyrətdi : 

Nə bəxtiyardır yoxsullar və salehliyə görə təqib edilənlər, çünki 
Allahın Padşahlığı onlarındır. (Polikarp. Filippililərə məktub, II fəsil. 
Alexander Roberts & James Donaldson tərəfindən redaktə edilən 
Ante - Nicene Fathers, 1- ci cilddən. Amerika nəşri, 1885) 

Beləliklə, “Allahın məsxərəyə qoyulmadığını” bilərək, biz Onun 
əmrinə və izzətinə layiq addımlamalıyıq...Çünki yaxşı olar ki, onlar 
dünyada olan şəhvətlərdən uzaqlaşdırılsınlar, çünki “hər bir 
şəhvət şəhvətlə mübarizə aparır . ruh; “və “nə zinakarlar, nə 
qadın, nə də bəşəriyyətlə özlərinə təcavüz edənlər , Allahın 
Padşahlığını miras almayacaqlar ”, nə də uyğun olmayan və 
yaraşmayan işlər görənlər. (eyni yerdə, V fəsil) 

Elə isə gəlin, Onun Özünün bizə əmr etdiyi kimi, bizə Müjdəni 
təbliğ edən həvarilər və Rəbbin gəlişini qabaqcadan xəbər verən 
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peyğəmbərlər kimi Ona qorxu içində və bütün ehtiramla xidmət 
edək. (yeni yerdə, VI fəsil) 

Əhdi-Cədiddəki başqaları kimi, Polikarp da öyrədirdi ki, Allahın 
Padşahlığını əmri pozanlar deyil, salehlər miras alacaqlar. 

Aşağıdakıların da Polikarp tərəfindən öyrədildiyi iddia edildi: 

Növbəti şənbə günü o dedi: “Ey Allahın sevimli övladları, 
nəsihətimə qulaq asın. Yepiskoplar orada olanda sizə söz verdim 
və indi də hamınızı Rəbbin yolunda ləyaqətli və layiqli 
addımlamağa çağırıram... Ayıq olun və bir daha hazır olun, 
Ürəkləriniz ağır olmasın , yeni əmr bir-birinə məhəbbət haqqında, 
Onun gəlişi birdən-birə sürətli ildırım, odla böyük hökm, əbədi 
həyat, Onun ölməz Padşahlığı kimi təzahür edir. Allahdan 
öyrədilən hər şeyi bilirsiniz ki, ilhamlanmış Yazıları araşdırdığınız 
zaman qəlblərinizə Müqəddəs Ruhun qələmi həkk edin ki, əmrlər 
sizdə silinməz qalsın”. (Polycarpın həyatı, Fəsil 24. JB Lightfoot, 
The Apostolic Fathers, cild 3.2, 1889, səh. 488-506) 

Tanrı Kilsəsinin lideri olan Sardisli Melito , c. 170 AD, öyrətdi: 

Həqiqətən də, Müjdədə verilmiş qanun – köhnə qanun yenidə, 
hər ikisi Siondan və Yerusəlimdən gəlir; və lütflə verilmiş əmr, 
hazır məhsulun növü, Oğulda quzu, insanda qoyun və Allahda 
insan... 

Lakin Müjdə qanunun və onun izahına çevrildi 

yerinə yetərkən , kilsə həqiqət anbarına çevrildi... 

Bizi köləlikdən azadlığa, qaranlıqdan işığa, ölümdən həyata, 
zülmdən əbədi səltənətə çatdıran budur. ( Melito . Pasxa 
haqqında homily . 7 ,40 , 68-ci ayələr. Keruxdan tərcümə : The 
Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
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Beləliklə, Allahın Padşahlığının əbədi bir şey olduğu bilinirdi və sadəcə 
indiki Xristian və ya Katolik Kilsəsi deyil və Allahın qanununu ehtiva edirdi. 

ortalarında başqa bir yazı insanları səltənətə baxmağa çağırır: 

Buna görə də, qoy heç biriniz artıq nə sınmasın , nə də arxasına 
baxmasın, əksinə Allahın Padşahlığının İncilinə həvəslə yaxınlaşsın. 
(Roman Klement. Tanımalar, X kitab, XLV fəsil. Ante-Nicene 
atalarından götürülmüşdür, 8-ci cild. Alexander Roberts & James 
Donaldson tərəfindən redaktə edilmişdir. Amerika nəşri, 1886) 

Üstəlik, görünən odur ki, bu, həqiqi kilsədən biri tərəfindən yazılmayıb, 
Roberts və Donaldsonun tərcüməsində, II əsrin ortalarına aid “ The 
Shepherd of Hermas ” adlı yazıda “ Allahın Padşahlığı” ifadəsi on dörd 
dəfə işlədilir. 

Həqiqi məsihçilər və hətta yalnız Məsih adlandıranların çoxu ikinci əsrdə 
Allahın Padşahlığı haqqında nəsə bilirdilər. 

Hətta katolik və şərqi pravoslav müqəddəs İreney də dirildikdən sonra 
xristianların Allahın Padşahlığına daxil olacağını başa düşdü. Nə yazdığına 
diqqət yetirin, c. 180-ci il: 

Çünki iman gətirənlərin vəziyyəti belədir, çünki vəftiz zamanı 
Onun verdiyi və qəbul edən tərəfindən saxlanılan Müqəddəs Ruh 
daima onlarda yaşayır, əgər o, həqiqətdə, müqəddəslikdə, 
salehlikdə və səbirlə gedirsə. Çünki bu ruhun iman edənlərdə 
dirilməsi var, bədən yenidən ruhu qəbul edir və onunla birlikdə 
Müqəddəs Ruhun gücü ilə dirilir və Allahın Padşahlığına daxil olur 
. (Irenaeus, St., Lion yepiskopu. Erməni dilindən tərcümə edən 
Armitaj Robinson. Apostol təbliğatının nümayişi, Fəsil 42. Wells, 
Somerset, Oktyabr 1879. CƏMİYYƏT FOR PROMOTING XRISTIAN 
KNOWLEDGE-də dərc edildiyi kimi. NEW YORK: THE MACMILLAN 
CO, 1920). 

Teofil öyrətdi: 
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Mən ancaq Onun yaxşılığını xatırlayıram; Əgər mən Onu Padşahlıq 
adlandırsam, ancaq Onun izzətini xatırlayıram... Çünki O, onu 
əvvəldən ölməz etsəydi, onu Allah edərdi. … Deməli, O, onu nə 
ölməz, nə də ölümsüz yaratmışdır, lakin yuxarıda dediyimiz kimi, 
hər ikisinə qadirdir; belə ki, əgər o, Allahın əmrinə əməl edərək 
ölümsüzlük işlərinə meyl edərsə, Ondan mükafat olaraq 
ölümsüzlük alsın və Allaha çevrilsin. ( Teofil , Avtolikə , 1:3, 2:27) 

Üçüncü əsrin əvvəllərində katolik müqəddəs Hippolit yazırdı: 

Siz səmavi Padşahlığı qəbul edəcəksiniz, ey siz bu həyatda 
qaldığınız müddətdə Səmavi Padşahı tanıyırsınız. Və sən İlahinin 
yoldaşı və Məsihlə birgə varis olacaqsan, artıq ehtirasların və 
ehtirasların əsiri olmayacaqsan və bir daha xəstəlikdən məhrum 
olmayacaqsan. Çünki sən Allah oldun, çünki insan ikən çəkdiyin 
əzabları sənə verdi, çünki sən ölümcül qəlibdən idin , amma 
Allaha nə vermək lazımdırsa, Allah bunları sənə verəcəyini vəd 
edib, çünki sən ilahiləşdirilmiş və ölümsüzlük üçün doğulmuşdur. 
(Hippolytus. Bütün bidətlərin təkzibi, X kitab, 30-cu fəsil) 

İnsanların məqsədi Allahın gələcək Padşahlığında ilahiləşməkdir. 

II və III əsrlərdə problemlər 

Onun geniş şəkildə qəbul edilməsinə baxmayaraq, ikinci əsrdə Markion 
adlı bir anti-qanuni dönük lider ayağa qalxdı. Marcion Allahın qanununa, 
Şənbə gününə və Allahın hərfi Padşahlığına qarşı öyrətdi. Polikarp və 
başqaları tərəfindən pislənilsə də, o, bir müddət Roma Kilsəsi ilə əlaqə 
saxladı və görünür, orada təsir bağışladı. 

II-III əsrlərdə İsgəndəriyyədə (Misirdə) alleqoristlər formalaşmağa 
başlayır. Bir çox alleqoristlər gələcək səltənət doktrinasına qarşı çıxdılar. 
Həmin alleqoristlərdən bəziləri haqqında xəbərə diqqət yetirin: 

Dionysius İsgəndəriyyədə zadəgan və varlı bir bütpərəst ailəsində 
anadan olub və onların fəlsəfəsində təhsil alıb. O, İsgəndəriyyə 
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katexik məktəbinə rəhbərlik etməyə müvəffəq olduğu Origenin 
şagirdi olmaq üçün bütpərəst məktəbləri tərk etdi ... 

Klement, Origen və qnostik məktəb öz xəyali və alleqorik şərhləri 
ilə müqəddəs kahinlərin doktrinalarını pozurdular... onlar özlərinə 
“Alleqoristlər” adını aldılar. Nepos açıq şəkildə Alleqoristlərlə 
mübarizə apardı və yer üzündə Məsihin hökmranlığının olacağını 
iddia etdi ... 

Dionysius Neposun ardıcılları ilə mübahisə etdi və onun izahına 
görə ... " Allahın Padşahlığında indiki vəziyyət mövcuddur. " Bu, 
kilsələrin indiki vəziyyətində mövcud olan Allahın Padşahlığının ilk 
qeydidir... 

Nepos onların səhvini danladı və göstərdi ki, səmavi səltənət 
alleqorik deyil, əbədi həyata dirilmə zamanı Rəbbimizin hərfi gəliş 
padşahlığıdır... 

Beləliklə, səltənətin mövcud vəziyyətə gəlməsi ideyası Misirdəki 
Alleqoristlərin Qnostik məktəbində, eramızın 200-250-ci illərində, 
imperiya yepiskoplarının taxtın sakinləri kimi qəbul edilməsindən 
tam bir əsr əvvəl düşünülmüş və irəli sürülmüşdür. … 

Klement Allahın Padşahlığı ideyasını Tanrı haqqında həqiqi zehni 
bilik vəziyyəti kimi təsəvvür edirdi. Origen bunu Müqəddəs 
Yazıların sadə məktubunda gizlənən mənəvi məna kimi ortaya 
qoydu . (Ward, Henry Dana. The Gospel of the Kingdom: A 
Kingdom of Debu World; Bu Dünyada Deyil; Amma Cənnət 
Ölkəsində Gəlmək, Ölülərdən Dirilmə və Hər Şeyin Geri 
qaytarılması. Claxton tərəfindən nəşr, Remsen & Haffelfinger , 
1870, səh. 124-125) 

Beləliklə, yepiskop Nepos Allahın Padşahlığı haqqında Müjdəni 
öyrədərkən, alleqoristlər onun haqqında yalan, daha az hərfi bir anlayışla 
çıxış etməyə çalışdılar. Hierapolis yepiskopu Apollinaris də təxminən eyni 
vaxtda alleqoristlərin səhvləri ilə mübarizə aparmağa çalışdı. Həqiqətən 
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Tanrı Kilsəsindəkilər tarix boyu Allahın hərfi Padşahlığının həqiqətini 
müdafiə etdilər. 

Herbert W. Armstronq Krallığın İncilini öyrətdi, Plus 

20- ci əsrdə mərhum Herbert V. Armstronq yazırdı: 

Çünki onlar Məsihin Müjdəsini rədd etdilər . . . , dünya öz yerində 
başqa bir şeyi sıxışdırmalı idi. Saxta icad etməli idilər ! Beləliklə, 
biz Allahın Padşahlığından sadəcə olaraq gözəl bir boşboğazlıq 
kimi danışıldığını eşitmişik - insan qəlbində xoş bir duyğu - onu 
eter, qeyri-real HƏÇBİR ŞEYƏ endirmək! Digərləri “KİLSƏ”nin 
səltənət olduğunu yanlış təsəvvür etdilər. . . Məsihdən 600 il əvvəl 
yaşamış Daniel peyğəmbər bilirdi ki, Allahın Padşahlığı həqiqi bir 
padşahlıqdır - hökuməti idarə edən 

yer üzündə hərfi İNSANLAR. . . 

Budur. . . ALLAHIN SALATLIĞININ NƏ OLDUĞUNA Allahın izahıdır: 
“Və bu padşahların dövründə...” – burada on ayaq barmağından, 
bir hissəsi dəmirdən və bir hissəsi kövrək gildən danışılır. Bu, 
peyğəmbərliyi Daniel 7 və Vəhy 13 və 17 ilə əlaqələndirməklə, 
hazırda formalaşmaqda olan yeni AVROPA BİRLEŞİK Ştatlarına 
istinad edir. . . gözünüzün qabağında! Vəhy 17:12 təfərrüatını 
açıqlayır ki, bu, (Vəhy 17:8) köhnə ROMA İmperiyasını dirildəcək 
ON KRALLIQ VƏ YA SALATLIQIN birliyi olacaq . . . 

Məsih gələndə padşahların Padşahı kimi gələcək, bütün yer üzünü 
idarə edəcək (Vəhy 19:11-16); və ONUN Padşahlığı - ALLAHIN 
KƏLŞƏLƏRİ, - Daniel dedi, bütün bu dünyəvi padşahlıqları 
İSTƏKLƏMƏKdir. Vəhy 11:15 bunu bu sözlərlə ifadə edir: “Bu 
dünyanın padşahlıqları RƏBBİMİZİN və ONUN MƏSİHİNİN 
Padşahlığı oldu və O, əbədi olaraq padşahlıq edəcək”! BU 
ALLAHIN SALATLIĞIDIR. Bu, indiki hökumətlərin – bəli, hətta 
Birləşmiş Ştatlar və Britaniya xalqlarının da sonudur. Onda onlar 
Rəbb İsa Məsihin padşahlıqları, Hökümətləri, sonra isə bütün yer 
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üzündə padşahların Padşahı olacaqlar. Bu, ALLAHIN SALATLIĞININ 
hərfi Hökümət olduğunu tamamilə AÇIQ edir. Xaldey İmperiyası 
KRALLIQ olduğu kimi - Roma İmperatorluğu da KRALLIQ olduğu 
kimi, ALLAHIN SƏLƏŞTALIĞI da bir hökumətdir. Dünya 
XALQLARININ HÖKUMƏTİNİ ələ keçirməkdir. İsa Məsih Padşah - 
Hökmdar olmaq üçün DOĞULMUŞDUR! . . . 

1900 ildən çox əvvəl Müqəddəs Torpağın təpələrini və dərələrini, 
Yerusəlimin küçələrini gəzmiş həmin İsa Məsih yenidən gəlir. Yenə 
gələcəyini dedi. O çarmıxa çəkildikdən sonra Allah onu üç gün və 
üç gecədən sonra ölülər arasından diriltdi (Mat. 12:40; Həvarilərin 
işləri 2:32; I Kor. 15:3-4). O, Allahın Ərşinə yüksəldi. Kainatın 
Hökumətinin Baş Qərargahı (Həvarilərin işləri 1:9-11; İbr. 1:3; 8:1; 
10:12; Vəhy 3:21).  

O, taxtına çıxan məsəldəki “zadəgan”dır 

Allah - "uzaq ölkə" - bütün millətlər üzərində padşahların Padşahı 
kimi tac taxmaq və sonra yerə qayıtmaq (Luka 19:12-27).  

Yenə də “hər şeyin bərpası vaxtı” (Həvarilərin işləri 3:19-21) 
gələnə qədər o, cənnətdədir. Restitusiya əvvəlki vəziyyətə və ya 
vəziyyətə qayıtmaq deməkdir. Bu halda, yer üzündə Allahın 
hakimiyyətinin bərpası və beləliklə, dünya sülhünün və utopik 
şəraitin bərpası.  

İndiki dünya qarışıqlıqları, şiddətlənən müharibələr və çəkişmələr 
dünya fəlakətində o qədər zirvəyə çatacaq ki, Allah müdaxilə 
etməsə, heç bir insan əti sağ qalmayacaq (Mat. 24:22). Gecikmə 
bütün canlıların bu planetdən məhv edilməsi ilə nəticələndiyi ən 
kulminasiya nöqtəsində İsa Məsih qayıdacaq. Bu dəfə o, ilahi Tanrı 
kimi gəlir. O, kainatı idarə edən Yaradanın bütün gücü və izzəti ilə 
gəlir. (Mat. 24:30; 25:31.) O, “padşahların Padşahı və ağaların 
Ağası” (Vəhy 19:16) kimi dünyanın fövqəl hökuməti qurmaq və 
bütün xalqları “dəmir çubuqla idarə etmək” üçün gəlir. ” (Vəhy 
19:15; 12:5). . . 
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Məsih istənməyən? 

Bəşəriyyət sevinclə qışqıracaq və onu qəzəbli vəcd və şövqlə 
qarşılayacaqmı - hətta ənənəvi xristianlığın kilsələri də bunu 
edəcəkmi? 

Etməyəcəklər! Onlar inanacaqlar, çünki Şeytanın yalançı 
xidmətçiləri (II Kor. 11:13-15) onların Dəccal olduğuna aldadıblar. 
Kilsələr və millətlər onun gəlişinə qəzəblənəcəklər (Vəhy 11:15 ilə 
11:18) və hərbi qüvvələr onu məhv etmək üçün həqiqətən onunla 
vuruşmağa çalışacaqlar (Vəhy 17:14)! 

Xalqlar Yerusəlimdəki döyüş cəbhəsi ilə yaxınlaşan III Dünya 
Müharibəsinin zirvə döyüşündə iştirak edəcəklər (Zək. 14:1-2) və 
sonra Məsih qayıdacaq. O, fövqəltəbii qüdrətdə ona qarşı vuruşan 
“millətlərə qarşı vuruşacaq” (3-cü ayə). O, onları tamamilə 
məğlub edəcək (Vəhy 17:14)! “Onun ayaqları o gün Yerusəlimin 
şərqində çox qısa bir məsafədə olan Zeytun dağında dayanacaq” 
(Zək. 14:4). (Armstronq HW. Əsrlərin Sirri, 1984) 

Müqəddəs Kitab bəyan edir ki, İsa qayıdacaq və O, qalib gələcək, lakin 
çoxları Ona qarşı döyüşəcək (Vəhy 19:19). Bir çoxları (Müqəddəs Kitab 
peyğəmbərliklərinin səhv başa düşülməsinə əsaslanaraq , lakin qismən də 
yalançı peyğəmbərlər və mistiklər üzündən) qayıdan İsanın son Dəccal 
olduğunu iddia edəcəklər! 

Aşağıdakılar da Herbert Armstronqdandır: 

Həqiqi din --Müqəddəs Ruh tərəfindən verilən Allah sevgisi ilə 
güclənən Allahın həqiqəti...Allahı və İsa Məsihi tanımaqdan - 
HƏQİQƏTİ tanımaqdan - və Allahın ilahi SEVGİsinin hərarətindən 
DANILMAZ SEVİN!... 

Allahın həqiqi Kilsəsinin təlimləri sadəcə olaraq Müqəddəs Kitabın 
“hər sözü ilə yaşamaq” təlimləridir... 
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İnsanlar “almaq” yolundan “vermək” yoluna – Allahın məhəbbət 
yoluna dönəcəklər. 

YENİ SİVİLİZASİYA indi yer üzünü tutacaq! (eyni yerdə) 

YENİ SİVİLİZASİYA Allahın Padşahlığıdır. Yeni sivilizasiyanın gələcək və 
məhəbbət üzərində qurulacağını bəyan etmək, İsanın və Onun 
davamçılarının öyrətdiyi Padşahlıq haqqında əsl Müjdənin əsas hissəsidir. 
Bu, Allahın Davamlı Kilsəsində təbliğ etdiyimiz bir şeydir . 

Herbert Armstronq başa düşdü ki, İsa öyrədir ki, insan cəmiyyəti hətta 
itaət etmək istədiyini düşündüyü halda belə, həyat tərzini, sevgi yolunu 
rədd edir. Demək olar ki, heç kim İsanın öyrətdiklərinin əhəmiyyətini 
düzgün başa düşmür. 

İsa vasitəsilə xilas olmaq İncilin bir hissəsidir 

İndi bura qədər oxuyan bəziləri, yəqin ki, İsanın ölümü və xilasdakı rolu ilə 
maraqlanır. Bəli, bu, Əhdi-Cədidin və Herbert V. Armstronqun yazdığı 
Müjdənin bir hissəsidir. 

Əhdi-Cədid göstərir ki, Müjdə İsa vasitəsilə xilası ehtiva edir: 

16 Çünki mən Məsihin Müjdəsindən utanmıram, çünki bu, iman 
edən hər kəsi, ilk növbədə yəhudiləri və yunanları xilas etmək 
üçün Allahın gücüdür (Romalılara 1:16). 

4 Buna görə də səpələnmişlər hər yerdə təbliğ edirdilər 

söz . 5 Filip Samariya şəhərinə endi və onlara Məsihi vəz etdi. … 12 

Filipin Allahın Padşahlığı və İsa Məsihin adı haqqında təbliğ 
etdiyinə inandıqları zaman həm kişilər, həm də qadınlar vəftiz 
olundular. … 25 Onlar şəhadət edib Rəbbin sözünü təbliğ etdikdən 
sonra Samariyalıların bir çox kəndlərində Müjdəni təbliğ edərək 
Yerusəlimə qayıtdılar. 26 Rəbbin bir mələyi Filiplə danışdı... 40 Filip 
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Azotda tapıldı . O, oradan keçərək Qeysəriyyəyə gələnə qədər 
bütün şəhərlərdə vəz etdi. (Həvarilərin işləri 8:4 , 5,12,25,26,40 ) 

18 O, onlara İsanı və dirilməni vəz etdi. (Həvarilərin işləri 17:18) 

30 Pavel tam iki il kirayə evində qaldı və yanına gələnlərin hamısını 
qəbul etdi, 31 Allahın Padşahlığını təbliğ edir və Rəbb İsa Məsihə 
aid olan şeyləri tam əminliklə öyrədir, heç kim ona qadağa 
qoymur. (Həvarilərin işləri 28:30-31) 

Diqqət yetirin ki, təbliğ İsanı və Padşahlığı əhatə edirdi. Təəssüf ki, Yunan-
Roma kilsələrinin təlimlərində Allahın Padşahlığının Müjdəsini düzgün 
başa düşmək mümkün deyil. 

Əslində, bu padşahlığın bir hissəsi olmağımıza kömək etmək üçün Allah 
insanları o qədər sevdi ki, İsanı bizim üçün ölməyə göndərdi (Yəhya 3:16-
17) və Öz lütfü ilə bizi xilas etdi (Efeslilərə 2:8). Bu da xoş xəbərin bir 
hissəsidir (Həvarilərin işləri 20:24). 

Padşahlıq Müjdəsi dünyanın ehtiyac duyduğu şeydir, lakin ... 

Sülh üçün çalışmaq (Matta 5:9) və yaxşılıq etmək dəyərli məqsədlərdir 
(müq. Qalatiyalılara 6:10). Bununla belə, bir çox dünya liderləri, o 
cümlədən dini liderlər inanırlar ki , Allahın Padşahlığı deyil, sülh və 
firavanlıq gətirəcək beynəlxalq insan əməkdaşlığı olacaq . Onların bəzi 
müvəqqəti uğurları olsa da, nəinki uğur qazana bilməyəcək, həm də 
onların bəzi insan səyləri nəticədə Yer planetini o həddə çatdıracaq ki, İsa 
Öz Padşahlığını qurmaq üçün qayıtmasa, həyatı dayanıqsız edəcək. 
İnsanların yer üzünü Allahsız düzəltməsi boş və yalan Müjdədir (Məzmur 
127:1). 

ci əsrdə yeni dünya nizamı qurmaq üçün yarı dini Babil beynəlxalq planını 
bir araya gətirməyə çalışırlar . Bu, Allahın Davamlı Kilsəsinin yarandığı 
gündən bəri pislədiyi və bundan sonra da tənqid etməyi planlaşdırdığı bir 
şeydir . Şeytan, təxminən 6000 il əvvəl (Yaradılış 3) Həvvanı öz Müjdəsinin 
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bir versiyasına düşməyə aldatdığı üçün, bir çox insanlar inanırdılar ki, 
onları və dünyanı nəyin yaxşılaşdıracağını Allahdan daha yaxşı bilirlər. 

Müqəddəs Kitaba görə, Avropada bir hərbi lider (Şimal Kralı adlanır, Vəhy 
13:1-10 da adlandırılır) və dini lider (yalançı peyğəmbər adlanır, həmçinin 
THE adlanır) birləşəcək. son Dəccal və iki buynuzlu Vəhy 13:11-17) yeddi 
təpəli şəhərdən (Vəhy 17:9,18) 'Babil' (Vəhy 17 və 18 ) dünya nizamını 
gətirmək üçün. Baxmayaraq ki, bəşəriyyət Məsihin qayıdışına və Onun 
Padşahlığının qurulmasına ehtiyac duysa da, 21 - ci əsrdə dünyada bir çox 
insanlar bu xəbərə əhəmiyyət verməyəcəklər - onlar Şeytanın yalançı 
Müjdəsinin müxtəlif versiyalarına inanmağa davam edəcəklər. Amma 
dünya bir şahid alacaq. 

İsanın öyrətdiyini xatırlayın: 

14 Padşahlığın bu Müjdəsi bütün millətlərə şəhadət olaraq bütün 
dünyada təbliğ ediləcək və son o zaman gələcək . (Matta 24:14) 

Diqqət yetirin ki, səltənət müjdəsi dünyaya şahid olaraq çatacaq, sonra 
son gələcək. 

Bunun bir neçə səbəbi var. 

Biri odur ki, Allah istəyir ki, Böyük Müsibət başlamazdan əvvəl dünyanın 
həqiqi Müjdəni eşitməsini istəyir (bu, Matta 24:21-də göstərilir). Beləliklə, 
Müjdə xəbəri şahid və xəbərdarlıqdır (müq. Yezekel 3; Amos 3:7). Bu, İsa 
qayıtmazdan əvvəl daha çox başqa millətlərə (Romalılara 11:25) və İsa 
qayıtmazdan əvvəl kifayət qədər qeyri-yəhudilərə (Romalılara 9:27) səbəb 
olacaq. 

Başqa bir şey budur ki, mesajın mahiyyəti son Dəccal olan Yalançı 
Peyğəmbərlə birlikdə Şimal gücünün Kralı, yüksələn Canavarın fikirlərinə 
zidd olacaq. Onlar əsasən insan səyləri ilə sülh vəd edəcəklər, lakin bu, 
son (Matta 24:14) və məhvə (müq. 1 Saloniklilərə 5:3) gətirib çıxaracaq. 
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Onlarla əlaqəli əlamətlər və yalan möcüzələr səbəbindən (2 Saloniklilərə 
2:9) dünyada insanların çoxu Müjdə xəbəri əvəzinə yalana (2 Saloniklilərə 
2:9-12) inanmağı seçəcək. Roma katolikləri, şərqi pravoslavlar, lüteranlar 
və başqaları tərəfindən Allahın minillik Padşahlığını qeyri-adekvat 
qınadıqlarına görə, bir çoxları yanlış olaraq Allahın Padşahlığının minillik 
Müjdəsinin Dəccalla əlaqəli yalan İncil olduğunu iddia edəcəklər. 

Sadiq Filadelfiyalı Xristianlar (Vəhy 3:7-13) səltənətin minillik Müjdəsini 
elan edəcək, eləcə də bəzi dünya liderlərinin (o cümlədən Heyvan və 
Yalançı Peyğəmbər) nə hazırlayacaqlarını dünyaya izah edəcəklər. 

Onlar dünyaya Şimal gücünün Kralı Vəhşi və son Dəccal olan Yalançı 
Peyğəmbərin ABŞ-ı və Birləşmiş Krallığın Anglo-millətlərini (bəzi 
müttəfiqləri ilə birlikdə) məhv edəcəyi mesajının çatdırılmasını 
dəstəkləyəcəklər. , Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiya (Daniel 11:39) və 
tezliklə ərəb/İslam konfederasiyasını məhv edəcəklərini (Daniel 11:40-43), 
cinlərin aləti kimi fəaliyyət göstərəcəklərini (Vəhy 16:13-14), və İsa Məsih 
qayıdandan sonra onunla döyüşəcək (Vəhy 16:14; 19:19-20). Sadiq 
Filadelfiyalılar (Vəhy 3:7-13) minillik padşahlığın tezliklə gələcəyini elan 
edəcəklər . Bu, çox güman ki, mediada geniş işıqlandırılacaq və Matta 
24:14 ayəsinin yerinə yetirilməsinə kömək edəcək. Biz Allahın Davamlı 
Kilsəsində ədəbiyyat hazırlayırıq (birdən çox dildə), vebsaytlara əlavə 
edirik və Allahın Matta 24-cü ayəsindəki qətiyyətinə səbəb olacaq “qısa 
işə” (müq. Romalılara 9:28) hazırlamaq üçün başqa addımlar atırıq: 14 
gələcək üçün şahid kimi kifayət qədər təmin edilmişdir. 

Dünya liderlərini elan edən “yalan İncil” (yəqin ki, Avropanın “yeni” tipli 
yüksək səviyyəli lideri və bir növ katolikliyə iddia edəcək güzəştə getmiş 
pontifik ) bunu bəyənməyəcək – onlar dünyanın həqiqətən nə 
edəcəklərini öyrənməsini istəməyəcəklər. edin (və bəlkə də əvvəlcə buna 
özləri də inanmaya bilərlər, müq. Yeşaya 10:5-7). Onlar və/və ya onların 
tərəfdarları, ehtimal ki, sadiq Filadelfiyalıların gələcək dəccalın ekstremist 
doktrinasını (millenarizm) müdafiə edəcəklərini yalandan öyrədəcəklər. 
Onların və/və ya davamçılarının Filadelfiya sadiqlərinə və Allahın Davamlı 
Kilsəsinə qarşı etdiyi hər hansı qınama təqiblərə səbəb olacaq (Daniel 
11:29-35; Vəhy 12:13-15). Bu, həm də sona – Böyük Müsibətin 
başlanğıcına (Matta 24:21; Daniel 11:39; müq. Matta 24:14-15; Daniel 
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11:31) və sadiq Filadelfiya üçün qorunma vaxtı gətirəcək. Xristianlar (Vəhy 
3:10; 12:14-16). 

Heyvan və Yalançı Peyğəmbər güc, iqtisadi şantaj, əlamətlər, yalançı 
möcüzələr, qətllər və digər təzyiqləri sınayacaq (Vəhy 13:10-17; 16:14; 
Daniel 7:25; 2 Saloniklilərə 2:9-10) . Xristianlar soruşacaqlar: 

10 «Ey müqəddəs və haqq Rəbb, nə vaxta qədər yer üzündə 
yaşayanlardan bizim qanımızın qisasını alacaqsan? » (Vəhy 6:10) 

Əsrlər boyu Allahın xalqı “İsa nə vaxta qədər qayıdacaq?” sualı ilə 
maraqlanıb. 

Günü və ya saatı bilməsək də, biz İsanın 21 - ci əsrdə bir çox müqəddəs 
ayələrə (məsələn, Matta 24:4-34; Məzmur 90:4; Huşə 6 ) əsaslanaraq 
qayıdacağını (və Allahın minillik Padşahlığının qurulacağını) gözləyirik. 2; 
Luka 21:7-36; İbranilərə 1:1-2; 4:4,11; 2 Peter 3:3-8; 1 Saloniklilərə 5:4), 
bəzi hissələrinin indi yerinə yetirildiyini görürük. 

İsa müdaxilə etməsə, dünya bütün həyatı məhv edəcək: 

21 Çünki o zaman dünyanın əvvəlindən indiyə qədər olmamış və 
heç vaxt olmayacaq qədər böyük müsibətlər olacaq. 22 Əgər o 
günlər qısalmasaydı, heç bir insan xilas ola bilməzdi; lakin 
seçilmişlərin xatirinə o günlər qısalacaq. (Matta 24:21-22) 

29 O günlərin müsibətindən dərhal sonra günəş qaralacaq və ay 
işığını verməyəcək. ulduzlar göydən düşəcək və göylərin gücləri 
sarsılacaq. 30 Onda Bəşər Oğlunun əlaməti göydə görünəcək və o 
zaman yer üzünün bütün qəbilələri yas tutacaq və onlar Bəşər 
Oğlunun göylərin buludları üzərində qüdrət və böyük izzətlə 
gəldiyini görəcəklər. 31 O, mələklərini böyük bir şeypur sədası ilə 
göndərəcək və onlar Onun seçilmişlərini dörd küləkdən, göyün bir 
başından digər ucuna qədər toplayacaqlar. (Matta 24:29-31) 

Allahın Padşahlığı dünyanın ehtiyac duyduğu şeydir. 
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Krallığın səfirləri 

Krallıqdakı rolunuz nədir? 

Hal-hazırda, əgər sən əsl xristiansansa, bunun üçün səfir olmalısan. Həvari 
Pavelin nə yazdığına diqqət yetirin: 

20 İndi biz Məsihin elçiləriyik, sanki Allah bizim vasitəmizlə yalvarır: 
Məsih üçün sizə yalvarırıq, Allahla barışın. (2 Korinflilərə 5:20) 

14 Beləliklə, belinizi həqiqətlə bağlayaraq, salehlik sinəsini taxıb 15 

və sülh Müjdəsini hazırlamaq üçün ayaqlarınızı geyinib ayağa 
qalxın. 16 Hər şeydən əvvəl, iman qalxanını götür, onun köməyi ilə 
şərin bütün alovlu oxlarını söndürə bilərsən. 17 Xilas dəbilqəsini və 
Allahın kəlamı olan Ruhun qılıncını götürün; 18 Həmişə Ruhda 
bütün dua və yalvarışla dua edin, bütün müqəddəslər üçün hər 
cür əzm və yalvarışla ayıq-sayıq olun ; Müjdənin sirri, 20 mən onun 
üçün zəncirlənmiş səfirəm; ki, orada mən cəsarətlə danışım, necə 
ki, danışım. (Efeslilərə 6:14-20) 

Səfir nədir? Merriam-Webster aşağıdakı tərifə malikdir: 

1 : rəsmi nümayəndə; xüsusilə : öz hökumətinin və ya suvereninin 
rezident nümayəndəsi kimi xarici hökumətdə və ya suverendə 
akkreditə olunmuş və ya xüsusi və tez-tez müvəqqəti diplomatik 
tapşırıq üçün təyin edilmiş ən yüksək rütbəli diplomatik agent 

2 a : səlahiyyətli nümayəndə və ya elçi 

Əgər siz həqiqi xristiansınızsa, Məsih üçün rəsmi elçisiniz! Həvari Peterin 
nə yazdığına diqqət yetirin: 

9 Amma siz seçilmiş nəsilsiniz, padşah kahinliyisiniz, müqəddəs 
millətsiniz, Onun xüsusi xalqısınız ki, sizi qaranlıqdan Onun 
ecazkar işığına çağıranın həmdlərini elan edəsiniz. 10 Onlar bir 
vaxtlar xalq deyildilər, indi isə Allahın xalqıdırlar, indi mərhəmət 
görməyiblər. (1 Peter 2:9-10) 
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Xristianlar olaraq biz müqəddəs xalqın bir hissəsi olmalıyıq. 

İndi hansı xalq müqəddəsdir? 

Əlbəttə, bu dünyanın padşahlıqlarının heç biri deyil, lakin onlar son 
nəticədə Məsihin Padşahlığının bir hissəsi olacaqlar (Vəhy 11:15). Allahın 
xalqıdır, Onun Padşahlığı müqəddəsdir. 

Səfirlər olaraq biz normal olaraq bu dünya xalqlarının birbaşa siyasəti ilə 
məşğul olmuruq. Lakin biz indi Allahın həyat tərzini yaşamalıyıq (həmçinin 
www.ccog.org saytında mövcud olan pulsuz kitaba baxın : Xristianlar: 
Allahın Padşahlığının səfirləri, Xristian kimi yaşamaq haqqında Biblical 
təlimatlar ). Bununla biz Allahın yollarının nə üçün ən yaxşı olduğunu daha 
yaxşı öyrənirik ki, Onun Padşahlığında biz padşahlar və kahinlər ola bilək 
və yer üzündə Məsihlə birlikdə padşahlıq edək: 

5 Bizi sevən, Öz qanı ilə bizi günahlarımızdan yuyan, 6 Allahı və 
Atasının qarşısında bizi padşahlar və kahinlər edən Allaha, əbədi 
olaraq izzət və hökmranlıq olsun. Amin. (Vəhy 1:5-6) 

10 Bizi Allahımız üçün padşahlar və kahinlər etdi. Biz yer üzündə 
padşahlıq edəcəyik. (Vəhy 5:10) 

Bunun gələcək aspektlərindən biri o zaman fani olanlara Allahın yolları ilə 
getməyi öyrətmək olacaq: 

19 Çünki xalq Sionda Yerusəlimdə yaşayacaq. Daha 
ağlamayacaqsınız. O, sənin fəryadının səsinə çox lütf edər; Onu 
eşidəndə sizə cavab verəcəkdir. 20 Rəbb sizə bəla çörəyini və əzab 
suyunu versə də , Müəllimləriniz bir daha küncə sıxışdırılmayacaq, 
Amma gözləriniz müəllimlərinizi görəcək. 21 Qulaqların arxanca bir 
söz eşidəcək: “Yol budur, orda get” deyəcək, Sağ tərəfə və ya sola 
dönəndə. (Yeşaya 30:19-21) 

Bu minillik padşahlıq üçün peyğəmbərlik olsa da, bu yaşda xristianlar 
öyrətməyə hazır olmalıdırlar: 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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12 ... bu vaxta qədər müəllim olmalısan (İbranilərə 5:12) 

15 Ancaq Rəbb Allahı ürəyinizdə təqdis edin və sizdə olan ümidin səbəbini soruşan 
hər kəsə həlimlik və qorxu ilə cavab verməyə həmişə hazır olun (1 
Peter 3:15, KJV ) . 

Müqəddəs Kitab göstərir ki , daha çox sadiq məsihçilər Böyük Müsibət 
başlamazdan əvvəl bir çoxlarına göstəriş verəcəklər: 

33 Xalqdan başa düşənlər çoxlarını öyrədəcək (Daniel 11:33) 

Beləliklə, öyrənmək, lütf və bilikdə böyümək (2 Peter 3:18), indi etməli 
olduğumuz bir şeydir. Allahın Padşahlığında sizin rolunuzun bir hissəsi 
öyrətməyi bacarmaqdır. Və daha sadiq olan Filadelfiyalılar (Vəhy 3:7-13) 
xristianlar üçün bu, həmçinin minillik padşahlığın başlanmasından əvvəl 
mühüm Müjdənin şahidini dəstəkləməyi əhatə edəcək (müq. Matta 
24:14). 

Allahın Padşahlığı qurulduqdan sonra, Allahın xalqı zədələnmiş planeti 
bərpa etmək üçün istifadə ediləcək: 

12 Aranızdan olanlar köhnə xarabalıqları tikəcək ;  
Çoxlu nəsillərin təməllərini ucaldacaqsan; Və sənə Çatışmazlığı 
Təmir edən, Yaşayış üçün Küçələri Bərpa edən adlanacaqsan. 
(Yeşaya 58:12) 

Beləliklə, bu dövrdə Allahın yolunu yaşayan Allahın xalqı bu bərpa 
dövründə insanların şəhərlərdə (və başqa yerlərdə) məskunlaşmasını 
asanlaşdıracaq. Dünya həqiqətən daha yaxşı bir yer olacaq. Biz indi 
Məsihin səfirləri olmalıyıq ki, biz də Onun Padşahlığında xidmət edə bilək. 

Əsl İncil Mesajı dəyişdiricidir 

İsa dedi: “Əgər Mənim sözümə əməl etsəniz, həqiqətən də Mənim 
şagirdlərimsiniz. 32 Siz həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək” 
(Yəhya 8:31-32). Allahın Padşahlığının Müjdəsi haqqında həqiqəti bilmək 
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bizi bu dünyanın yalançı ümidlərində tələyə düşməkdən azad edir. Biz 
cəsarətlə işə yarayan bir planı - Allahın planını dəstəkləyə bilərik! Şeytan 
bütün dünyanı aldatdı (Vəhy 12:9) və əsl həll yolu Allahın Padşahlığıdır. Biz 
həqiqətin tərəfində durmalı və onu müdafiə etməliyik (müq. Yəhya 
18:37). 

Müjdə mesajı şəxsi xilasdan daha çox şeydir. Allahın Padşahlığının xoş 
xəbəri bu əsrdə insanı dəyişdirməlidir: 

2 Bu dünyaya uyğun gəlməyin, əksinə, ağlınızı təzələməklə dəyişin 
ki, Allahın bu yaxşı, məqbul və mükəmməl iradəsinin nə olduğunu 
sübut edə biləsiniz. (Romalılara 12:2) 

Həqiqi məsihçilər Allaha və başqalarına xidmət etmək üçün çevrilirlər: 

22 Ey qullar, cismani ağalarınıza hər şeydə itaət edin, kişilərin 
xoşuna gələnlər kimi gözlərlə deyil , səmimi qəlbdən, Allahdan 
qorxaraq itaət edin. 23 Nə edirsinizsə, insanlar üçün deyil, Rəbb 
üçün olduğu kimi ürəkdən edin. 24 Bilin ki, miras mükafatını 
Rəbbdən alacaqsınız. çünki siz Rəbb Məsihə qulluq edirsiniz. 
(Koloslulara 3:22-24) 

28 Buna görə də biz sarsıla bilməyən Padşahlığı qəbul etdiyimiz 
üçün lütfümüz olsun ki, onun vasitəsilə Allaha məqbul ehtiram və 
Allah qorxusu ilə xidmət edək. (İbranilərə 12:28) 

Həqiqi xristianlar dünyadan fərqli yaşayırlar. Biz nəyin doğru, nəyin yanlış 
olduğuna dair Allahın standartlarını dünya standartlarından üstün 
tuturuq. Salehlər imanla yaşayırlar (İbranilərə 10:38), çünki bu dövrdə 
Allahın yolu ilə yaşamaq iman tələb edir. Xristianlar yaşadıqları dünyadan 
o qədər fərqli hesab olunurdular ki, onların həyat tərzi Əhdi-Cədiddə “Yol” 
adlanırdı (Həvarilərin işləri 9:2; 19:9; 24:14 , 22 ). Dünya “Qabilin yolu” 
adlanan yolda Şeytanın təsiri altında eqoistliklə yaşayır (Yəhuda 11). 

Allahın Padşahlığının Müjdəsi salehlik, sevinc və sülh xəbəridir (Romalılara 
14:17). Düzgün başa düşülən peyğəmbərlik sözü təsəllivericidir (müq. 1 
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Korinflilərə 14:3; 1 Saloniklilərə 4:18), xüsusən də dünyanın dağılmasını 
seyr edərkən (müq. Luka 21:8-36). Həqiqi məsihçi həyat tərzi ruhani 
bolluğa və fiziki nemətlərə aparır (Mark 10:29-30). Bu, onu yaşayanların 
dünyanın Allahın Padşahlığına ehtiyacı olduğunu başa düşmələrinin bir 
hissəsidir. Xristianlar Allahın Padşahlığının səfirləridir. 

Xristianlar ümidimizi fiziki deyil, ruhaniyə bağlayırlar, baxmayaraq ki, biz 
fiziki dünyada yaşayırıq (Romalılara 8:5-8). Biz “müjdə ümidinə” sahibik 
(Koloslulara 1:23). Bu, ilk məsihçilərin başa düşdüyü bir şeydir ki, bu gün 
İsanı tanıyanların çoxu həqiqətən dərk etmir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

6. Tarafından esinlendirilmiş olmayı iddia 
etmekle kalmaz bizi değiştirip... 

Yunan-Roma kilsələri Allahın Padşahlığının aspektlərini öyrətdiklərinə 
inanırlar, lakin onun əslində nə olduğunu başa düşməkdə çətinlik çəkirlər. 
Məsələn, The Catholic Encyclopedia səltənət haqqında bunu öyrədir: 

Məsihin … Onun təliminin hər mərhələsində bu səltənətin gəlişi, 
onun müxtəlif cəhətləri, dəqiq mənası, ona necə nail olmaq yolu 
Onun nitqlərinin əsasını təşkil edir, o qədər ki, Onun nitqi “İncil” 
adlanır. padşahlığın”... onlar kilsədən “Allahın Padşahlığı” kimi 
danışmağa başladılar; bax. Polkovnik, I, 13; I Salon., ii, 12; Apoc., I, 
6, 9; v, 10 və s. ...o İlahi təsisat kimi Kilsəsi deməkdir... (Papa H. 
Allahın Krallığı. Katolik Ensiklopediyası, VIII cild. 1910). 

Baxmayaraq ki, yuxarıda “Kol., I, 13; I Salon., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10,” 
onlara baxsanız, görərsiniz ki, bu ayələrdən heç biri Kilsənin Allahın 
Padşahlığı olması haqqında heç nə demir. Onlar imanlılara Allahın 
Padşahlığının bir hissəsi olacağını və ya bunun İsanın Padşahlığı olduğunu 
öyrədirlər. Müqəddəs Kitab xəbərdarlıq edir ki, bir çoxları Müjdəni 
dəyişdirəcək və ya başqasına, yalançı xəbərə keçəcək (Qalatiyalılara 1:3-
9). Təəssüflər olsun ki, bunu müxtəlif adamlar edib. 

İsa öyrətdi: “Yol, həqiqət və həyat Mənəm. Məndən başqa heç kim Atanın 
yanına gələ bilməz ” (Yəhya 14:6). Peter öyrədirdi : “Heç birində xilas da 
yoxdur, çünki səma altında insanlara verilmiş başqa ad yoxdur ki, onun 
vasitəsilə xilas olaq” (Həvarilərin işləri 4:12). Peter dedi ki, yəhudilərə 
hamı tövbə etmək və İsanın xilas olmasını qəbul etmək üçün iman sahibi 
olmalıdır (Həvarilərin işləri 2:38). 

Bunun əksinə olaraq, Papa Fransisk öyrətdi ki, İsa olmadan ateistlər yaxşı 
işlərlə xilas ola bilərlər! O, həmçinin yəhudilərin İsanı qəbul etmədən xilas 
ola biləcəyini öyrədir! Bundan əlavə, o və bəzi yunan-Romalılar da elə 
hesab edirlər ki, “Məryəm”in bibliyadan kənar versiyası İncilin açarı 
olmaqla yanaşı, ekumenik və dinlərarası birliyin açarıdır. Təəssüf ki, onlar 
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və başqaları İsanın və Allahın Padşahlığının həqiqi İncilinin əhəmiyyətini 
başa düşmürlər. Çoxları yalançı İncilləri təbliğ edir. 

Çoxları göz görə-görə yerimək və dünyaya inanmaq istəyir. Əhdi-Cədid 
öyrədir ki, xristianlar yuxarıya baxmalıdırlar: 

2 Fikrinizi yer üzündəki şeylərə deyil, yuxarıdakı şeylərə yönəldin. 
(Koloslulara 3:2) 

7 Çünki biz görmə ilə deyil, imanla yeriyirik. (2 Korinflilərə 5:7) 

Bununla belə, Papa XI Pius kilsəsini görərək gəzməyi öyrədirdi: 

...Katolik Kilsəsi...yer üzündə Məsihin səltənətidir. ( Piusun 
ensikliki Quas Primas ). 

CatholicBible101 vebsaytı iddia edir ki, “ Allahın Padşahlığı eramızın 33-cü 
ilində İsa Məsih tərəfindən yer üzündə Peter... Katolik Kilsəsi tərəfindən 
başçılıq etdiyi Kilsəsi şəklində qurulmuşdur.” Bununla belə, Allahın minillik 
Padşahlığı burada deyil, Roma Kilsəsi də deyil, yer üzündə olacaq. Həqiqi 
Allahın Kilsəsinin “səltənətin açarları” (Matta 16:19) olmasına 
baxmayaraq, kilsənin padşahlıq olduğunu iddia edənlər “bilik açarını 
götürüblər” (Luka 11:52). 

Roma Kilsəsi tezliklə gələcək yer üzündə minillik Allahın Padşahlığına qarşı 
o qədər güclü şəkildə öyrədir ki, bu , Katolik Kilsəsinin rəsmi katexizmində 
sadalanan yeganə “Dəccal doktrinası”dır : 

676 Dəccalın hiyləsi, yalnız esxatoloji mühakimə ilə tarixdən 
kənarda reallaşa biləcək məsihçi ümidin tarix daxilində həyata 
keçirilməsi iddiası hər dəfə irəli sürüləndə artıq dünyada 
formalaşmağa başlayır. Kilsə, krallığın bu saxtalaşdırılmasının 
hətta dəyişdirilmiş formalarını da rədd etdi və millenarizm adı 
altında gəldi ... (Katolik Kilsəsinin katexizmi. Imprimatur Potest + 
Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, səh. 194) 
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Təəssüf ki, bununla razılaşanlar sonda Allahın Padşahlığının Müjdəsini 
elan etməkdə böyük problemlər yaşayacaqlar. Bəziləri alacaq 

bunu elan edənlərə qarşı dəhşətli addımlar atdı (Daniel 7:25; 11:30-36). 
Bəs siz düşünə bilərsiniz ki, İsanı Rəbb elan edənlərin hamısı Padşahlıqda 
olmayacaqmı? Xeyr, olmayacaqlar. İsanın dediyinə diqqət yetirin: 

21 Mənə “Ya Rəbb, Ya Rəbb” deyən hər kəs səmavi Padşahlığa 
deyil, səmavi Atamın iradəsini yerinə yetirən girəcək. 22 O gün çoxları 

Mənə deyəcək : “Ya Rəbb, Ya Rəbb, biz Sənin adınla peyğəmbərlik 
etmədikmi, Sənin adınla cinləri qovmadıqmı və Sənin adınla çoxlu 
möcüzələr etmədikmi?” 23 Onda Mən onlara deyəcəyəm: “Mən 
sizi heç vaxt tanımırdım. Məndən uzaqlaş , ey qanunsuzluq 
edənlər!” (Matta 7:21-23) 

Həvari Pavel qeyd etdi ki, onun dövründə “qanunsuzluğun sirri” “artıq 
işlək vəziyyətdə idi” (2 Saloniklilərə 2:7). Bu qanunsuzluq həm də 
Müqəddəs Kitabın axır zamanda xəbərdarlıq etdiyi “Sirr, Böyük Babil” 
adlanan bir şeylə də bağlıdır (Vəhy 17:3-5). 

“Qanunsuzluğun sirri” Allahın On Əmri qanununa və s. riayət etməyə 
ehtiyac duymadıqlarına inanan xristianlarla bağlıdır və/yaxud onun üçün 
çoxlu məqbul istisnalar var və/yaxud Allahın qanunlarını pozmaq üçün 
məqbul tövbə formaları var. qanun, buna görə də onlar Allahın 
qanununun bir formasına sahib olduqlarını düşünsələr də, İsanın və ya 
Onun həvarilərinin qanuni kimi tanıyacaqları Xristianlığın formasını 
saxlamırlar. 

Yunan-Romalılar Allahın əmrlərini pozan, lakin adət-ənənələrinin bunu 
məqbul etdiyini iddia edən fariseylərə bənzəyir – İsa bu yanaşmanı pislədi 
(Matta 15:3-9)! Yeşaya həmçinin xəbərdarlıq etdi ki, Allaha məxsus 
olduğunu iddia edən insanlar Onun qanununa qarşı üsyan edəcəklər 
(Yeşaya 30:9). Bu qanunsuz üsyan, təəssüf ki, bu günə qədər müşahidə 
etdiyimiz bir şeydir. 



 

64 
 

sülhə və yer üzündə Allahın Padşahlığının qeyri-bibliya versiyasına gətirib 
çıxaracağına inanır . Müqəddəs Yazı gələcək ekumenik birliyə qarşı 
xəbərdarlıq edir ki, onun öyrətdiyi bir neçə il ərzində uğurlu olacaq (qeyd: 
katolik tərəfindən təsdiqlənmiş tərcümə olan Yeni Yerusəlim İncilində 
göstərilir): 

4 Onlar əjdahanın qarşısında səcdə etdilər, çünki o, vəhşi heyvana 
səlahiyyət vermişdi. vəhşi heyvanın qarşısında səcdə edib dedilər: 
“Kim vəhşi heyvanla müqayisə edə bilər? Buna qarşı kim mübarizə 
apara bilər?” 5 Vəhşi heyvana öyünməyə və küfr etməyə və qırx iki 
ay fəaliyyət göstərməyə icazə verildi. 6 O, Allaha, Onun adına, 
səmavi çadırına və orada sığınanların hamısına qarşı küfr etdi. 7 

Müqəddəslərə qarşı döyüşüb onlara qalib gəlməyə icazə verildi və 
hər irq, xalq, dil və millət üzərində hakimiyyət verildi. 8 Dünyadakı 
bütün insanlar ona, yəni dünya yaranandan bəri adı qurban 
Quzunun həyat kitabına yazılmamış hər kəsə səcdə edəcək. 9 

Eşidən hər kəs dinləsin: 10 Əsirlik üçün əsirlik üçün olanlar ; qılıncla 
ölüm üçün qılıncla ölüm. Buna görə də müqəddəslərin səbr və 
iman olmalıdır. (Vəhy 13:4-10, NJB) 

Müqəddəs Kitab son zamanın Babil birliyinə qarşı xəbərdarlıq edir: 

1 Yeddi kasası olan yeddi mələkdən biri mənimlə danışmağa gəlib 
dedi: “Bura gəl, mən sənə bol sular kənarında taxtda oturan 
böyük fahişənin cəzasını göstərim. 2 Yer üzünün bütün padşahları 
onunla birlikdə fahişəlik etdi və bütün dünya əhalisini zinasının 
şərabı ilə sərxoş etdi”. 3 O, məni ruhən səhraya apardı və orada 
yeddi başlı, on buynuzlu və hər tərəfində küfr yazıları yazılmış 
qırmızı vəhşi heyvana minən bir qadın gördüm. 4 Qadın bənövşəyi 
və qırmızı paltar geyinmiş, qızıl, ləl-cəvahirat və mirvari ilə 
parıldamışdı və əlində fahişəliyinin iyrənc çirkabı ilə dolu qızıl 
şərab var idi. 5 onun alnına bir ad, gizli bir ad yazılmışdı: “Böyük 
Babil, yer üzündəki bütün fahişələrin və bütün çirkin işlərin anası 
”. 6 Onun sərxoş olduğunu, müqəddəslərin qanından və İsanın şəhidlərinin 
qanından sərxoş olduğunu gördüm . və mən onu görəndə 
tamamilə məyus oldum. (Vəhy 17:1-6, NJB) 
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9 Bu, fərasət tələb edir. Yeddi baş qadının oturduğu yeddi təpədir 
. . . 18 Gördüyünüz qadın yer üzündəki bütün hökmdarlar üzərində 
səlahiyyət sahibi olan böyük şəhərdir ”. (Vəhy 17:9 , 18 , NJB) 

1 Bundan sonra ona böyük səlahiyyət verilmiş başqa bir mələyin 
göydən endiyini gördüm. yer onun izzəti ilə parladı. 2 O, yüksək 
səslə qışqırdı: “Babil yıxıldı , Böyük Babil yıxıldı, iblislərin yuvasına 
və hər bir murdar ruhun, çirkin, iyrənc quşların yuvasına çevrildi. 3 

Bütün millətlər onun fahişəliyinin şərabından içdilər. Yer üzündə 
hər bir padşah onunla fahişəlik etdi və hər bir tacir onun 
pozğunluğu ilə varlandı”. 4 Göydən başqa bir səs gəldi; “ Ey 
xalqım, onun yanından çıxın ki, onun cinayətlərinə şərik 
olmayasınız və eyni bəlalara məruz qalmayasınız ” dediyini 
eşitdim . 5 Onun günahları göyə çatdı və Allah onun cinayətlərini 
nəzərə aldı: başqaları ilə necə rəftar etdisə, ona da elə rəftar edin. 
6 Ona tələb etdiyi məbləğin iki qatı ödənilməlidir. Onun öz 
qarışığından ikiqat güclü bir fincan olmalıdır. 7 Onun hər bir 
dəbdəbəsi və əyləncəsi bir işgəncə və ya əzabla 
uyğunlaşdırılmalıdır. Mən kraliça kimi taxtda oturmuşam, o 
düşünür; Mən dul deyiləm və heç vaxt itkini bilməyəcəm. 8 Buna 
görə də bir gündə onun başına bəlalar gələcək: xəstəlik, matəm və 
aclıq. O, yerə yıxılacaq. Onu mühakimə edən Rəbb Allah 
qüdrətlidir”. 9 Onunla fahişəlik edən və onunla əyləncələr edən 
yer üzünün padşahları onun üçün yas tutacaq və ağlayacaq. O 
yanan kimi tüstünü görürlər (Vəhy 18:1-9, NJB) 

İsanın qayıtmasından sonra düzgün birliyin baş verməyəcəyini göstərir : 

10 Diqqət edin! Diqqət edin! Yehova bəyan edir ki, şimal 
ölkəsindən qaçın, çünki Mən sizi göyün dörd küləyinə 
səpələmişəm, – Yehova bəyan edir. 11 Diqqət edin! Qaç, ey Sion, 
indi Babil qızı ilə yaşayan! 

12 Çünki Səbaot Rəbb belə deyir, çünki izzət təyin olundu 

Mənə , səni talayan millətlər haqqında, 'Sənə toxunan gözümün 
bəbəyinə toxunar. 13 İndi bax, əlimi onların üzərinə yelləyəcəyəm 
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və onlar qul etdikləri adamlar tərəfindən talan olunacaqlar”. Onda 
biləcəksən ki , məni Səbaot Rəbb göndərib. 14 Ey Sion qızı, 
tərənnüm et, sevin, çünki mən sənin aranda yaşamağa gəlirəm, – 
Yehova bəyan edir! 15 O gün çoxlu millətlər Rəbbə dönəcək. Bəli, 
onlar onun xalqı olacaq və aranızda yaşayacaqlar. Onda 
biləcəksən ki, Səbaot Rəbb məni sənin yanına göndərib. 16 Yehova 
Yəhudanı ələ keçirəcək, onun Müqəddəs Torpaqdakı payını alacaq 
və Yerusəlimi yenidən öz seçimi edəcək. (Zəkəriyyə 2:10-16, NJB; 
KJV /NKJV versiyalarında ayələr Zəkəriyyə 2:6-12 kimi qeyd 
edilmişdir) 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Vatikanın, bir çox protestantların və Şərqi 
Ortodoks liderlərinin təbliğ etdiyi ekumenik və dinlərarası hərəkatlar İncil 
tərəfindən açıq şəkildə pislənir və təşviq edilməməlidir. İsa “çoxlarını 
aldadacaq” Onun ardınca getdiyini iddia edənlərdən xəbərdar etdi (Matta 
24:4-5). Əksər ekumenizm Vəhy 6:1-2-dəki “ağ atlı” (İsa DEYİL) və Vəhy 
17-nin fahişəsi ilə bağlıdır. 

də İsa qayıdana qədər həqiqi iman birliyinin baş verməyəcəyini öyrədirdi : 

13 Biz hamımız Allahın Oğluna imanda və bilikdə birliyə çatana və 
Məsihin Özünün tamlığı ilə tam yetkin olan kamil İnsanı 
formalaşdırana qədər . (Efeslilərə 4:13, NJB) 

Bu birliyin İsanın qayıdışından əvvəl olduğuna inananlar yanılırlar. Əslində, 
İsa qayıdanda Ona qarşı çıxacaq xalqların birliyini məhv etməli olacaq: 

11:15 Yeddinci mələk şeypurunu çaldı və göydə “Dünyanın 
Padşahlığı Rəbbimizin və Onun Məsihinin Padşahlığı oldu və O, 
əbədi olaraq padşahlıq edəcək” deyə qışqıran səslər eşidildi. 16 

Allahın hüzurunda taxtda oturmuş iyirmi dörd ağsaqqal səcdə 
edib alınları ilə yerə toxunaraq Allaha səcdə etdilər 17 bu sözlərlə 
dedi: “Ey Külli-İxtiyar Rəbb Allah, Sənə şükür edirik, var olana, var 
olana! böyük qüdrətinizi zənn edərək padşahlığınıza başlayırsınız. 
18 Millətlər hay-küy salırdılar və indi cəzanızın, ölülərin mühakimə 
olunmasının, qullarınız olan peyğəmbərlərin, müqəddəslərin və 
adınızdan qorxanların, kiçikdən və böyükdən, mükafat almağın 
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vaxtı gəldi. . Yer üzünü məhv edənləri məhv etməyin vaxtı gəldi”. 
(Vəhy 11:15-18, NJB) 

6 Okeanın səsi və ya böyük ildırım gurultusu kimi böyük bir 
izdihamın səsini eşitdim: “Alleluiya! Külli-İxtiyar Allahımız Rəbbin 
padşahlığı başladı; . . . 19 Mən vəhşi heyvanın yer üzünün bütün 
padşahları və qoşunları ilə birlikdə Atlıya və ordusuna qarşı 
döyüşmək üçün bir yerə toplaşdığını gördüm. 20 Lakin vəhşi 
heyvan, onun üçün möcüzələr göstərən və heyvanın damğasını 
qəbul edənləri və onun heykəlinə səcdə edənləri aldadan yalançı 
peyğəmbərlə birlikdə əsir götürüldü. Bu ikisi diri-diri yanan 
kükürdlü alov gölünə atıldı . 21 Qalanların hamısı Atlının ağzından 
çıxan qılıncı ilə öldürüldü və bütün quşlar ətləri ilə doyurdular. . . 
20:4 Mən taxtları gördüm, orada oturdular və onlara hökm etmək 
səlahiyyəti verildi. Mən İsaya şahidlik etdiklərinə və Allahın 
kəlamını təbliğ etdiklərinə görə başları kəsilənlərin, vəhşi heyvana 
və ya onun heykəlinə sitayiş etməkdən boyun qaçıranların , 
alınlarında və ya əllərindəki marka damğasını qəbul etməyənlərin 
ruhlarını gördüm ; dirildilər və Məsihlə birlikdə min il padşahlıq 
etdilər . (Vəhy 19: 6,19-21; 20:4 , NJB) 

Diqqət yetirin ki, İsa dünyanın Ona qarşı birləşmiş ordularını məhv etməli 
olacaq. Sonra O və müqəddəslər padşahlıq edəcəklər. O zaman imanın 
düzgün birliyi olar. Təəssüf ki, çoxları həvari Pavelin xəbərdar etdiyi kimi 
yaxşı görünən, lakin olmayan yalançı xidmətçilərə qulaq asacaq (2 
Korinflilərə 11:14-15). Əgər Müqəddəs Kitabı və Allahın Padşahlığının 
Müjdəsini daha çox başa düşsəydilər, İsaya qarşı daha az döyüşərdilər.  
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7. Yapma konusunda doğaüstü 

İnsanlar bizim bu qədər ağıllı olduğumuzu düşünməyi xoşlasalar da, bizim 
anlayışımızın sərhədləri var, lakin Allahın “idrakı sonsuzdur” (Məzmur 
147:5). 

Ona görə də bu planeti düzəltmək üçün Allahın müdaxiləsi lazım olacaq. 

Çoxları Allaha inansa da , insanların böyük əksəriyyəti Onun həqiqətən 
göstəriş verdiyi kimi yaşamaq istəmir. Aşağıdakılara diqqət yetirin: 

8 Ey insan, O sənə nəyin yaxşı olduğunu göstərdi. Rəbb səndən 
ədalətli davranmaqdan, mərhəməti sevməkdən və Allahın 
yanında təvazökarlıqla yeriməkdən başqa nə tələb edir? (Mikeya 
6:8) 

Allahla təvazökarlıqla yerimək bəşəriyyətin həqiqətən etməyə hazır 
olduğu bir şey deyil. Adəm və Həvvanın dövründən (Yaradılış 3:1-6) 
insanlar Onun əmrlərinə baxmayaraq, özlərinə və prioritetlərinə 
arxalanmağı, Allahın əmrlərindən üstün tutmağı seçdilər (Çıxış 20:3-17). 

Süleymanın məsəlləri kitabı öyrədir: 

5 Bütün ürəyinlə Rəbbə güvən, Öz ağlına söykənmə. 6 Bütün 
yollarınızda Onu tanıyın, O, yollarınızı istiqamətləndirsin. 7 Öz 
gözündə müdrik olma; Rəbbdən qorxun və pislikdən uzaq olun. 
(Süleymanın məsəlləri 3:5-7) 

Halbuki insanların çoxu həqiqətən də bütün qəlbləri ilə Allaha təvəkkül 
etməyəcək və Onun addımlarını istiqamətləndirməsini gözləməyəcəklər. 
Çoxları Allahın istədiyini edəcəklərini deyirlər, amma bunu etmirlər. 
Bəşəriyyət Şeytan tərəfindən aldadıldı (Vəhy 12:9) və dünyanın 
ehtiraslarına və “həyatın qüruruna” aludə oldu (1 Yəhya 2:16). 
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özlərinin ən yaxşı bildiklərini düşündükləri üçün öz dini ənənələri və 
dünyəvi hökumətləri ilə gəldilər. Bununla belə, onlar (müq. Yeremya 
10:23) və həqiqətən də tövbə etməyəcəklər. 

Buna görə də bəşəriyyətin Allahın Padşahlığına ehtiyacı var (müq. Matta 
24:21-22). 

Nemətləri nəzərdən keçirin 

İsanın söylədiyi ən məşhur ifadələrdən biri də Zeytun Dağındakı 
Xütbəsində verdiyi lütflərdir. 

Onun dediklərindən bəzilərinə diqqət yetirin: 

3 «Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar, Çünki Səmavi Padşahlıq 
onlarındır. 4 Nə bəxtiyardır yas tutanlar, Çünki təsəlli tapacaqlar. 5 

Nə bəxtiyardır həlimlər, Çünki onlar yer üzünü irs alacaqlar. 6 Nə 
bəxtiyardır salehliyə ac və susayanlar, Çünki doyacaqlar. 7 Nə 
bəxtiyardır mərhəmətlilər, Çünki mərhəmət görəcəklər. 8 Nə 
bəxtiyardır ürəyi təmiz olanlar, Çünki onlar Allahı görəcəklər. 9 Nə 
bəxtiyardır sülhməramlılar, Çünki onlar Allahın oğulları 
adlanacaqlar. 10 Nə bəxtiyardır salehliyə görə təqib edilənlər, 
Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır. (Matta 5:3-10) 

Bu, Allahın Padşahlığındadır (müq. Mark 4:30-31), tez-tez Matta 
tərəfindən səmavi Padşahlıq adlandırılır (müq. Matta 13:31), burada bu 
mübarək vədlər yerinə yetiriləcəkdir. Məhz Allahın Padşahlığında 
həlimlərin yer üzünü miras alacağı və pakların Allahı görəcəyi vədi yerinə 
yetəcək. Allahın Padşahlığında xeyir-duaların xoş xəbərini səbirsizliklə 
gözləyin! 

Allahın Yolları Doğrudur 

Həqiqət budur ki, Allah məhəbbətdir (1 Yəhya 4: 8,16 ) və Allah eqoist 
DEYİL. Allahın qanunları Allaha və qonşumuza məhəbbət göstərir (Mark 
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12:29-31; Yaqub 2:8-11). Dünyanın yolları eqoistdir və ölümlə bitir 
(Romalılara 8:6). 

Diqqət yetirin ki, Müqəddəs Kitab həqiqi xristianların əmrlərə əməl 
etdiyini göstərir: 

1 İsanın Məsih olduğuna inanan hər kəs Allahdan doğulmuşdur və 
Doğulanı sevən hər kəs Ondan Oğlanı da sevir. 2 Bundan bilirik ki, 
biz Allahı sevirik və Onun əmrlərinə əməl ediriksə, biz Allahın 
övladlarını sevirik. 3 Çünki Allah sevgisidir ki, Onun əmrlərinə əməl 
edək. Və Onun əmrləri 

yük deyillər . (1 Yəhya 5:1-3) 

Allahın bütün “əmrləri salehlikdir” (Məzmur 119:172). Onun yolları pakdır 
(1 Titus 1:15). Təəssüf ki, bir çoxları “qanunsuzluğun” müxtəlif formalarını 
qəbul etdilər və anlamırlar ki, İsa qanunu və ya peyğəmbərləri məhv 
etmək üçün YOX, onların həqiqi mənalarını izah etmək və onları bir 
çoxlarının imkanlarından kənara çıxarmaq üçün onları yerinə yetirmək 
üçün gəlib (Matta 5:17). düşündü (məsələn, Matta 5:21-28). İsa öyrədirdi 
ki, “ kim onları edib öyrədirsə, o, Səmavi Padşahlıqda böyük adlanacaq” 
(Matta 5:19) (“Allahın Padşahlığı” və “Göylərin Padşahlığı” terminləri bir-
birini əvəz edir). 

Müqəddəs Kitab öyrədir ki, əməlsiz iman ölüdür (Yaqub 2:17). Bir çoxları 
İsanın ardınca getdiklərini iddia edirlər, lakin Onun təlimlərinə həqiqətən 
inanmayacaqlar (Matta 7:21-23) və Onu lazım olduğu kimi təqlid 
etməyəcəklər (müq. 1 Korinflilərə 11:1). “Günah qanunun pozulmasıdır” 
(1 Yəhya 3:4, KJV) və hamı günah etdi (Romalılara 3:23). Bununla belə, 
Müqəddəs Kitab göstərir ki, mərhəmət mühakimə üzərində qələbə 
çalacaq (Yaqub 2:13), çünki Allahın həqiqətən hamı üçün planı var (müq. 
Luka 3:6). 

Allahın yollarından başqa insan həlləri işləməyəcək. Minillik Padşahlığında 
İsa “dəmir çubuq” ilə hökmranlıq edəcək (Vəhy 19:15) və insanlar Allahın 
yolu ilə yaşayacaqlarsa, yaxşılıq qalib gələcək. BÜTÜN dünyanın 
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problemləri ona görə mövcuddur ki, bu dünyanın cəmiyyətləri Allaha və 
Onun qanunlarına tabe olmaqdan imtina edirlər . Tarix göstərir ki, 
bəşəriyyət cəmiyyətin problemlərini həll etmək iqtidarında deyil: 

6 Çünki cismani düşüncə ölümdür, ruhani düşüncə isə həyat və 
sülhdür. 7 Çünki cismani düşüncə Allaha qarşı düşmənçilikdir; 
çünki o, Allahın qanununa tabe deyil, ola da bilməz. 8 Beləliklə, 
cismani olanlar Allahı razı sala bilməzlər. (Romalılara 8:6-8) 

Xristianlar ruhaniliyə diqqət yetirməlidirlər və şəxsi zəifliklərimizə 
baxmayaraq, bu əsrdə bunu etmək üçün Allahın Ruhu verilir (Romalılara 
8:9): 

26 Qardaşlar, çağırışınızı görürsünüz ki, cismani cəhətdən çoxlu 
müdrik, çoxlu qüdrətli, nəcib adamlar çağırılmır. 27 Lakin Allah 
müdrikləri rüsvay etmək üçün dünyanın axmaqlarını, qüdrətliləri 
rüsvay etmək üçün dünyanın zəiflərini seçdi. 28 Dünyanın ən alçaq 
şeylərini və xor sayılan şeyləri Allah seçdi ki, mövcud olanları yox 
etsin, 29 ki, heç bir insan Onun hüzurunda öyünməsin. 30 Amma siz 
Ondan bizim üçün Allahdan müdriklik, salehlik, təqdislik və 
satınalma olmuş Məsih İsadasınız, 31 ki, necə ki, yazılıb: “Şərəf 
edən Rəbbi izzətləndirsin”. (1 Korinflilərə 1:26-31) 

Xristianlar Allahın planında izzətlənməlidirlər! Biz indi imanla gedirik (2 
Korinflilərə 5:7), yuxarıya baxırıq (Koloslulara 3:2) imanla (İbranilərə 11:6). 
Biz Allahın əmrlərinə əməl etdiyimiz üçün xeyir-dua alacağıq (Vəhy 22:14). 

Yapma konusunda doğaüstünın Müjdəsi? 

Protestantlar İsanı xilaskar kimi qəbul etdikdən sonra Allahın Padşahlığını 
axtardıqlarını hiss edirlər. Katoliklər, körpə ikən vəftiz olunanların 
kilsələrinə krallıq kimi daxil olduqlarına inanırlar. Katoliklər və Şərqi 
Pravoslavlar, müqəddəs mərasimlər və s. vasitəsilə Allahın Padşahlığını 
axtardıqlarını düşünürlər. Xristianlar vəftiz olunsa da, Yunan-Roma-
Protestantlar bəşəriyyətin problemlərini həll etmək üçün dünyaya 
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baxmağa meyllidirlər. Onlar yer üzündə fokuslanırlar (müq. Romalılara 
8:6-8). 

Əvvəlcə Allahın Padşahlığını axtarmaq (Matta 6:33) xristianlar üçün 
ömürlük məqsəd olmaqdır. Məqsəd, həll yollarını dünyaya axtarmaq 
deyil, Allaha və Onun yollarına. Allahın Padşahlığı haqqında xoş xəbər 
həyatımızı dəyişir. 

Müqəddəs Kitabda deyilir ki, xristianlar İsa ilə birlikdə hökmranlıq 
edəcəklər, lakin siz başa düşürsünüz ki, bu, həqiqi xristianların həqiqətən 
şəhərləri idarə edəcəkləri deməkdir? İsa öyrətdi: 

12 Bir zadəgan özünə padşahlıq almaq və qayıtmaq üçün uzaq bir 
ölkəyə getdi. 13 O, nökərlərindən on nəfəri çağırıb onlara on mina 
verdi və dedi: “Mən gələnə qədər ticarətlə məşğul olun”. 14 Amma 
onun vətəndaşları ona nifrət etdi və “Bu adamın bizə padşahlıq 
etməsinə icazə verməyəcəyik” deyərək onun ardınca bir heyət 
göndərdilər. 

15 O, mükafatı alıb geri qayıdanda belə oldu 

Padşahlıqdan sonra o, pul verdiyi bu nökərləri yanına çağırmağı 
əmr etdi ki, hər kəsin ticarətdən nə qədər qazandığını bilsin. 16 

Onda birinci gəlib dedi: “Ustad, sənin minanın on mina qazanıb”. 
17 O, ona dedi: “Afərin, yaxşı qul! Çünki sən çox az şeydə sadiq 
idin, on şəhər üzərində səlahiyyət sahibi ol». 18 İkincisi gəlib dedi: 
“Ustad, sənin minanın beş mina qazanıb”. 19 O da ona dedi: “Sən 
də beş şəhərə nəzarət et”. (Luka 19:12-19) 

İndi sahib olduğunuz kiçik şeylərə sadiq olun. Xristianlar real səltənətdə 
real şəhərləri idarə etmək imkanı əldə edəcəklər. İsa həmçinin dedi: 
“Mənim mükafatım Mənimlədir , hər kəsə işinə görə vermək” (Vəhy 
22:12). Allahın planı (Əyyub 14:15) və Ona həqiqətən cavab verəcəklər 
üçün yer (Yəhya 14:2) var (Yəhya 6:44; Vəhy 17:14). Allahın Padşahlığı 
gerçəkdir və siz onun bir hissəsi ola bilərsiniz! 
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2016-cı ilin əvvəlində “ Science ” jurnalında “İzdihamın gücü” başlıqlı 
məqalə dərc olunmuşdu ki, bu məqalədə süni intellektin və 
kraudsorsingin bəşəriyyətin üzləşdiyi “pis problemləri” həll edə biləcəyinə 
işarə edilmişdir. Bununla belə, məqalə pisliyin nə olduğunu, hətta onu 
necə həll edəcəyini başa düşə bilmədi. 

Əməkdaşlıq, Allahın həqiqi yollarını izləməklə yanaşı, 21 - ci əsrdə də 
uğursuzluğa məhkumdur, çünki Böyük Daşqından sonra bəşəriyyət 
uğursuz Babil qülləsini tikmək üçün əməkdaşlıq edir (Yaradılış 11:1-9). 

Dünyadakı problemlər, Yaxın Şərq kimi yerlərdə (gözlənilən müvəqqəti 
qazanclara baxmayaraq, məsələn, Daniel 9:27a; 1 Saloniklilərə 5:3) 
insanlar tərəfindən həll edilməyəcək - bizə Allahın Padşahlığının sülhü 
lazımdır (Romalılara 14: 17). 

Beynəlxalq terrorizm problemləri, gözlənilən qazanclara baxmayaraq, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatında aldadılmışlar tərəfindən həll edilməyəcək 
(müq. Yezekel 21:12) (müq. Vəhy 12:9) - bizim Allahın Padşahlığının 
sevincinə və rahatlığına ehtiyacımız var. 

Ətraf mühit problemləri beynəlxalq əməkdaşlıqla HƏLL ETMƏYƏCƏK, 
çünki dünya xalqları yer üzünü məhv etməyə kömək edəcəklər (Vəhy 
11:18), lakin onları Allahın Padşahlığı həll edəcək. 

Cinsi əxlaqsızlıq, abort və insan bədən hissələrinin satışı məsələləri ABŞ 
tərəfindən deyil (Vəhy 18:13), Allahın Padşahlığı tərəfindən həll ediləcək. 

ABŞ, Böyük Britaniya və bir çox başqa xalqların malik olduğu böyük borc 
beynəlxalq vasitəçilik yolu ilə deyil, nəticədə (Habakkuk 2:6-8-ə görə məhv 
edildikdən sonra) Allahın Padşahlığı tərəfindən həll ediləcək. 

Cahillik və yanlış təhsil Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən həll 
edilməyəcək - bizə Allahın Padşahlığı lazımdır. İncildəki həqiqi İsadan 
başqa xilası qəbul edən heç bir ekumenik-dinlərarası hərəkat dini ixtilafları 
həqiqətən həll etməyəcək. Günah dünyada PROBLEMDİR və bunun üçün 
bizə İsanın qurbanı və Allahın Padşahlığına qayıtması lazımdır. Müasir tibb 
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elminin insan sağlamlığı ilə bağlı bütün cavabları yoxdur - bizə Allahın 
Padşahlığı lazımdır. 

Aclıq problemləri, potensial məhsul çatışmazlığı səbəbindən dünyanın 
bəzi hissələrini aclıq riski altına qoyan genetik cəhətdən dəyişdirilmiş 
orqanizmlər tərəfindən həll edilməyəcək - bizə Allahın Padşahlığı lazımdır. 

Afrikanın, Asiyanın və başqa yerlərin bəzi yerlərindəki kütləvi yoxsulluq 
son zamanın “Babilindən” bir müddət faydalansa da (müq. Vəhy 18:1-19) 
yoxsulluq problemini həll etməyəcək – bizə Allahın Padşahlığı lazımdır. 
İsadan başqa bəşəriyyətin bu “indiki pis dövrdə” utopiya gətirə biləcəyi 
ideyası yalançı Müjdədir (Qalatiyalılara 1:3-10). 

Allahın Padşahlığının minillik mərhələsi yer üzündə qurulacaq hərfi 
səltənətdir. O, Allahın məhəbbətli qanunlarına və rəhbər kimi sevən 
Allaha əsaslanacaq. Müqəddəslər Məsihlə birlikdə min il padşahlıq 
edəcəklər (Vəhy 5:10; 20:4-6). Bu səltənət həqiqətən Allah Kilsəsinə daxil 
olanları əhatə edəcək, lakin heç bir kitabda Allahın Padşahlığının əslində 
Kilsə (katolik və ya başqa) olduğu bildirilmir. Roma Kilsəsi minillik təlimə 
qarşı çıxdı və daha sonra biz sona yaxınlaşdıqca Müqəddəs Kitabın Müjdə 
xəbərinə daha güclü şəkildə qarşı çıxacaq. Bu, çox güman ki, Matta 24:14 
ayəsinin yerinə yetirilməsinə kömək edə biləcək əhəmiyyətli mediada 
işıqlandırılacaq. 

Son mərhələdə Allahın Padşahlığı “Allahdan göydən enən Yeni Yerusəlimi” 
əhatə edəcək (Vəhy 21:2) və onun artmasının sonu olmayacaq. Daha 
haqsızlıq, daha kədər və ölüm olmayacaq. 

Allahın Padşahlığının Müjdəsini təbliğ etmək və dərk etmək Müqəddəs 
Kitabın mühüm mövzusudur. Əhdi-Ətiq yazıçıları bu barədə öyrədirdilər. 
İsa, Pavel və Yəhya bu barədə öyrədirdilər. Əhdi-Cədiddən kənarda sağ 
qalan ən qədim 'Xristian' xütbəsi bu barədə öyrədilib. Polikarp və Melito 
kimi ikinci əsrin əvvəllərində xristian liderləri bu barədə öyrədirdilər. Biz 
Allahın Davamlı Kilsəsində bu gün bunu öyrədirik. Yada salaq ki, Allahın 
Padşahlığı Müqəddəs Kitabda İsanın təbliğ etdiyi ilk mövzudur (Mark 1:13. 
Bu, həm də dirilmədən sonra Onun təbliğ etdiyi mövzu idi (Həvarilərin 
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işləri 1:3) və bu, xristianların ilk növbədə axtarmalı olduğu bir şeydir 
(Matta). 6:33). 

Müjdə təkcə İsanın həyatı və ölümü haqqında deyil. İsanın və Onun 
davamçılarının öyrətdiyi Müjdənin vurğusu Allahın gələcək Padşahlığı idi. 
Padşahlıq Müjdəsi Məsih vasitəsilə xilası ehtiva edir, eyni zamanda insan 
hökumətlərinin sonunu öyrətməyi də əhatə edir (Vəhy 11:15). 

Yadda saxlayın, İsa öyrədirdi ki, Padşahlıq Müjdəsi bütün xalqlara şəhadət 
olaraq dünyaya təbliğ olunana qədər son olmayacaq (Matta 24:14). Və bu 
təbliğat indi baş verir. 

Yaxşı xəbər budur ki , Allahın Padşahlığı bəşəriyyətin üzləşdiyi 
problemlərin həllidir . Bununla belə, əksəriyyət onu dəstəkləmək, 
eşitmək, həqiqətə inanmaq istəmir. Allahın Padşahlığı əbədidir (Matta 
6:13), “bu dünya keçib gedir” (1 Korinflilərə 7:31). 

Allahın Padşahlığının həqiqi Müjdəsini təbliğ etmək Allahın Davamlı 
Kilsəsində ciddi olduğumuz bir şeydir. Biz Müqəddəs Kitabın öyrətdiyi hər 
şeyi öyrətməyə çalışırıq (Matta 28:19-20), o cümlədən Allahın Padşahlığı 
(Matta 24:14). Biz bu padşahlığı gözləyərkən Allahın yollarını öyrənib ona 
əməl etməliyik və həqiqətə inanmaq istəyən başqalarına təsəlli 
verməliyik. 

Gələcək Allahın Padşahlığı haqqında Müjdənin təbliğini dəstəkləməli 
deyilsinizmi? Allahın Padşahlığının Müjdəsinə inanacaqsınızmı? 
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Kısımlarını bütün konularını kapsadığı 
 
Văn phòng Hoa Kỳ của Kısımlarını bütün konularını kapsadığı ünvanında 
yerləşir: 1036 Đại lộ W. Grand, Bãi biển Grover, California, 93433 USA; 
websahypasy www.ccog.org. 
 

Kısımlarını bütün konularını kapsadığı (CCOG) Trang web 
 

CCOG.ASIA Bu sayt Asiyaya yönəlib. 
CCOG.IN Bu saýt hindi mirasynyňky üçin nyşana alynýar.  
CCOG.EU Trang web này được nhắm mục tiêu đến Châu Âu. 
CCOG.NZ Bu sayt Yeni Zelandiya və ingilis mənşəli digər insanlara yönəldilmişdir. 
CCOG.ORG Bu esasy web sahypasy Kısımlarını bütün konularını kapsadığı. Nó 
phục vụ mọi người trên tất cả các lục địa. Nó chứa các bài báo, liên kết và video. 
CCOGCANADA.CA Bu sayt Kanada sakinlərinə yönəldilmişdir. 
CCOGAfrica.ORG Bu saýt Afrikada ýaşaýanlara hüjüm edilýär. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Đây là trang web tiếng Tây Ban 
Nha cho Kısımlarını bütün konularını kapsadığı. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Bu Filippin veb saytıdır Kısımlarını bütün 
konularını kapsadığı. Onuň iňlis we tagalog dilinde maglumatlary bar. 
 

Trang web Tin tức và Lịch sử 
 

COGWRITER.COM Bu veb sayt əsas elan vasitəsidir və xəbərlər, təlimlər, tarixi 
məqalələr, videolar və peyğəmbərlik yeniləmələrini ehtiva edir. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Bu buthananyň taryhy barada makalalar we 
maglumatlar bilen web-saýty ýatda saklamak aňsatdyr. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Đây là một trang web radio trực tuyến bao gồm các 
chủ đề tin tức và kinh thánh. 
 

Xütbələr və sermonetlər üçün YouTube və BitChute video kanalları 
 

BibleNewsProphecy kanal. CCOG xütbə videoları. 
CCOGAfrica kanal. Thông báo CCOG bằng các ngôn ngữ Châu Phi. 
CCOG Animations kanal xristian inanclarının aspektlərini öyrətmək.  
CCOGSermones kanal habarlary bar. Ispan dilinde. 
ContinuingCOG kanal. Bài giảng video CCOG.  
 
Aşağıdakı fotoşəkildə Qüdsdəki bəzən Senakl olaraq bilinən, lakin Qüdsün qərb təpəsindəki Tanrı 
Kilsəsi olaraq daha yaxşı təsvir edilən bir neçə qalan kərpic (üstəlik daha sonra əlavə edilmiş bəzi) 
binalar göstərilir (hal-hazırda deyilir) Sion Dağı).: 
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Bu ýerde, belki-de, iň irki hakyky hristian buthanasynyň binasy bolandyr öýdýärler. Isa nyň Hudaýyň 
Patyşalygy hakyndaky hoş habarynyň wagyz ediljek binasy wagyz edilerdi. Bu Iýerusalimdäki bir jaýdy, 
esinlendirilmiş ettiklerinde stanrı’nın yazılarerw. 

 
 

 
Vì lý do này, chúng tôi cũng cảm tạ Chúa không ngừng, bởi vì ... anh em, anh em, đã trở 

thành tín đồ của các hội thánh của Đức Chúa Trời mà ở Judaea là trong Chúa Giê-xu 

Christ. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 13-14) 

Hãy tha thiết tuân theo đức tin mà trước đây tất cả đã được giao cho các thánh. (Giu-đe 

3) 

Ông ấy (Chúa Giê-su) nói với họ, "Tôi cũng phải rao giảng nước Đức Chúa Trời cho các 

thành phố khác, vì tôi đã được sai đi vì mục đích này." (Lu-ca 4:43) 

Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời, và tất cả những điều này [c] sẽ 

được thêm vào cho bạn. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các ngươi rất vui khi ban vương 

quốc cho các ngươi. (Lu-ca 12: 31-32) 

Và phúc âm này của vương quốc sẽ được rao giảng trên khắp thế giới như một nhân 

chứng cho tất cả các quốc gia, và rồi ngày tận thế sẽ đến. (Ma-thi-ơ 24:14) 

 


