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Зашто не могу да људској врсти реши своје проблеме? 

Да ли знате да су прве и последње ствари Библија показује Исус проповедао о питању 
јеванђеље Царства Божијег? 

Да ли знате да је Царство Божије је нагласак апостола и они први који су их пратили? 

Да ли је Царство Божје лице Исуса? Да ли је Царство Божје Исуса живи свој живот у нама? Да ли 
је Царство Божије нека врста будућег стварног царства? Ћете веровати оно што Библија учи? 

Шта је краљевство? Само што је Царство Божије? Шта Библија учи? Шта је рано Хришћанска 
црква научити? 

Да ли схватате да се крај не може доћи до Царство Божије се проповеда свету као сведок? 

Фотографија на насловној страни показује јагње лежи са вуком као што састоји од Бурдине штампању и 
графике. Фотографија на задњем поклопцу је део првобитне цркве Божје зграде у Јерусалиму узима у 
2013. години др Боб Тхиел.  
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1. Да ли човечанство има решења? 



Свет се суочава са многим проблемима. 

Многи људи су гладни. Многи људи су потлачене. Многи људи се суочавају са 
сиромаштвом. Многе нације су у озбиљним дуговима. Деца, укључујући и Нерођеним, 
суочавају злостављање. Отпорних на лек болести односе многе лекаре. Великих индустријских 
градови имају ваздух превише загађени да буду здрави. Разни политичари прете 
рат.Терористички напади стално дешава. 

Може светски лидери поправити проблеми са којима се суочавају човечанство? 

Многи мисле тако. 

Нова Универзални Програм 

25. септембра 2015, после кључ напомену Говор Ватикана Папа Фрања, у 193 земље Уједињених 
нација (УН) гласао за спровођење "17 одрживом развоју" онога што је првобитно назван је  Нова 
Универзални агенда. Овде су 17 циљеви УН-а: 

Циљ 1. Крај сиромаштво у свим његовим облицима свуда 

Циљ 2. Крај глад, постићи сигурност хране и бољу исхрану и промовише одрживу 
пољопривреду 

Циљ 3. Осигурати здрав живот и промовишу благостање за све у свим узрастима 

Циљ 4. Осигурати инклузивно и равноправно квалитетно образовање и промовише 
доживотно учење могућности за све 

Циљ 5. Остваривање равноправности полова и оснаживање све жене и дјевојке 

Циљ 6. Осигурати доступност и одрживо управљање водама и канализације за све 

Циљ 7. Осигурати приступ поуздану, одрживог и модерног енергије за све 

Циљ 8. промовише одржив, инклузивни и одрживи економски раст, пуно и продуктивно 
запошљавање и достојанствен рад за све 

Циљ 9. Грађа отпорна инфраструктура, промовисање инклузивног и одрживог 
индустријализацију и подстицање иновација 

Циљ 10. Смањење неједнакости унутар и између држава 

Циљ 11. Нека градови и људска насеља инклузивне, безбедне, отпорни и одрживе 

Циљ 12. Осигурати одрживе потрошње и производње обрасце 

Циљ 13. предузме хитне мере у борби против климатских промена и његовог утицаја 

Циљ 14. очувања и одрживог коришћење океана, мора и морских ресурса за одрживи 
развој 



Циљ 15. Протецт, вратити и промовисање одрживог коришћења копнених екосистема, 
одрживо управљање шумама, у борби против дезертификације и заустављање и 
преокренути деградације земљишта и заустави губитак биодиверзитета 

Циљ 16. Промовисање мирна и инклузивног друштва за одрживи развој, обезбедити 
приступ правди за све и изградити ефикасне, одговорне и инклузивне институција на 
свим нивоима 

Циљ 17. Јачање средства имплементације и ревитализацију глобалног партнерства за 
одрживи развој 

Овај програм би требало да буде у потпуности имплементиран до 2030. и такође назива 2030 
Агенду за одрживи развој. Она има за циљ да реши болести с којима се суочава човечанство 
кроз регулацију, образовања и међународну и међувјерски сарадње. Док су многи од њених 
циљева су добро, неки од његових метода и циљева су зло (види Постање 3: 4). Овај програм, 
такође, у складу са Папа Фрања је Лаудато Си посланицу. 

"Нови Универзална агенда" би се могло назвати "Нова католичка агенда" као реч "католички" 
значи "универзална." Папа Фрања под називом усвајања новог универзалног дневног 
реда "важан знак наде." 

Папа Фрања такође похвалио међународни споразум под називом ЦОП21 (званично назван 21. 
Конференцији страна у Оквирном конвенцијом УН о климатским промјенама) у децембру 2015, 
а саветовао народе "да пажљиво прате пут испред, и са све већег осећаја солидарности . " 

Док нико не жели да дах загађеног ваздуха, гладни, да се осиромашена, да буде угрожен, итд, 
ће ова међународна солидарност реши проблеме са којима се суочава човечанство? 

Досадашњи резултати Уједињених нација 

Уједињене нације је формирана и основано 24. октобра 1945. године, након Другог светског 
рата, како би се спречило још један такав сукоб и да покуша да промовише мир у 
свету.Приликом његовог оснивања, УН су имале 51 држава чланица; сада има 193. 

Било је на стотине, ако не и хиљаде, у сукобима широм света, од Уједињених нација 
формирана, али нисмо још није оно што би се могло описати као трећи светски рат. 

Неки верују да је међународна сарадња као и Уједињене нације тврди да промовишу, у 
комбинацији са врстом међуверске и екуменског дневном реду који Папа Фрања и многи други 
верски лидери покушавају да промовишу, ће донети мир и просперитет. 

Међутим, резултати за Уједињене нације за то није било добро. Поред бројних оружаних сукоба 
још од Уједињених нација формирана, више милиона су гладни, избеглице, и / или очајно 
сиромашна. 

Пре више од једне деценије, Уједињене нације је наведено да спроведе своје Миленијумских 
циљева развоја. Имала је осам "развојне циљеве", али то није успео, чак и према самом 
УН. усвојени су тако, у 2015, његов такозвани "17 одрживом развоју". Неки су оптимисти. Неки 
то утопијска фантазија узети у обзир. 



Што се тиче утопија иде, 6. маја, 2016, Папа Фрања изјавио је сањао хуманог Европске утопија 
да је његова црква може помоћи да континент постићи. Ипак, папина сан ће се испоставити да 
је ноћну мору (види Откривење 18). 

Можда постоји нека сарадња и успех, али ... 

Мерриам Вебстер Дицтионари наводи да утопија је "замишљена место у којем је влада, закони 
и друштвени услови су савршени." 

Библија учи да човечанство не може да реши своје проблеме на своју: 

23 О Господе, ја знам пут човека није у себи; То није у човеку који хода да усмери своје 
кораке. (Јеремија 10:23, НКЈВ током осим ако није другачије назначено) 

Библија учи да ће међународна сарадња фаил: 

16 Уништавање и беда су у својим начине; 17 И пут мира нису знали 18 Нема страха Божијег 
пред њиховим очима.. (Римљанима 3: 16-18) 

Ипак, многи људи раде на њиховом мишљењу једног утопијског друштва, па чак понекад 
покушавају да укључе религију. Али готово ниједан од њих није спреман да прате путеве једног 
правог Бога. 

Није да неће бити напретка ка било ком од Уједињених Нација је или Ватикана циљева. Ту ће 
бити неких, као и неке неуспехе. 

Заправо, и вероватно после масовног сукоба, нека врста међународног мировног споразума ће 
бити договорено да и потврдила (Данијел 9:27). Када је, многи лажно ће склони да верују да ће 
човечанство бити доносећи мирније и утопијске друштва. 

Многи ће се узети у тим међународним 'утопијски напредак "(види Езекиел 13:10), као и од 
стране различитих знакова и чуда (2 Солуњанима 2: 9-12). Али Библија каже да је таква мир 
неће трајати (Данијел 9:27; 11: 31-44), упркос томе што лидери могу тврдити (1 Солуњанима 5: 3; 
Исаија 59: 8). 

Ако човечанство је потпуно неспособан да заиста доноси око утопије, могуће је било која врста 
утопије? 

Да. 

2. Шта Јеванђеље је Исус проповедао? 
Библија учи да је утопијски друштво, под називом Царство Божје, ће заменити људске владе 
(Даниел 2:44; Откривење 11:15; 19: 1-21). 
Када је Исус започео свој јавни службу, он је почео да проповеда о Јеванђеље о 

Царству Божијем. Ево шта Марка пријавио: 
14 Сада када буде пуштена у затвор, Исус је дошао у Галилеју проповедајући јеванђеље о 

царству Божијем, 15 и говорећи: "Време је испуњен, а царство Божје је при руци. Покајте се, 
и верујте у јеванђеље" (Марко 1: 14-15). 



Израз јеванђеље, потиче од грчке речи преписивали као еуангелион, и значи "добру поруку" или 
"добре вести". У Новом завету, енглеске речи "краљевство", који се односи на Божјем царству, се 

помиње око 149 пута у НКЈВ и 151 у Доуаи Рхеимс Библије. Она потиче од грчке речи 

Транслитератед као Басилеиа који означава владавину или домен краљевске породице. 
Људска краљевства, као и Божје царство, имају краља (Откривење 17:14), они покривају 
географско подручје (Откривење 11:15), имају правила (Исаија 2: 3-4; 30: 9), и они имају субјекти 
(Луке 13:29). 
Овде је први јавни учење од Исуса да је Матеј бележи: 

23 А Исус је о свим Галилеји, учећи по синагогама њиховим, проповедајући јеванђеље о 

царству (Матеј 4:23). 
Матеј такође бележи: 

35 Исус је по свим градовима и селима учећи по синагогама њиховим, проповедајући 

јеванђеље о царству (Матеј 9:35). 
Нови завет показује да ће Исус владати заувек: 

33 И Он ће владати над домом Јаковљевим заувек, и Његовог царства неће бити краја (Лк 

1:33). 
Лука бележи да је сврха да је Исус је послат је да проповеда Царство Божје Погледајте шта је 

Исус учио.: 
43 Он им рече: "Морам проповедати у царство Божије у другим градовима, јер за ту сврху 

сам био послат" (Лк 4:43). 
Да ли сте икада чули да проповеда? Да ли сте икада схватити да је Исусова сврха слања је да 

проповедају Царство Божје? 
Лука такође бележи да је Исус ишао и проповедају Царство Божје: 

10 И апостоли, када су се вратили, рекао му све што су учинили. . Затим је их је и отишао у 

страну приватно у пустом месту које припада граду који се зове Бетхсаида 11 Али када 

народ је то знао, они за њим; и Он их је примио и разговарао са њима о царству Божијем 

(Лк 9: 10-11). 
Исус је учио да Царство Божје треба да буде приоритет за оне који ће га пратити: 

33 Али траже прво царство Божије и Његове праведности (Матеј 6:33). 
. 31 Али тражити царство Божије, и све ово додаје се ти 32 Не бој се, мало стадо, јер би воља 

вашег Оца да вам да царство (Лука 12: 31-32). 
Хришћани су да траже прво Царство Божје. Они то чине тако што овај њихов највећи приоритет 

живе као Христ би их уживо и радује повратак и царства. Ипак, већина оних који исповедају 

Христа, не само да не траже прво Царство Божије, они не знају шта је то. Многи такође погрешно 

верују да је умешан у светској политици је оно што Бог очекује од хришћана. Би не схватајући 
Божје краљевство, они не живе сада као што би требало или не разуме зашто човечанство је тако 
погрешна. 
Обавештење такође да ће краљевство бити дат на мало стадо (види Римљанима 11: 5). Потребно 

је понизност да будемо спремни да буду део правог малог стада. 



Царство Божје још није успостављен на Земљи 
Исус је учио да Његови следбеници треба да се моли за царство да дође, па већ не поседују то: 

9 Оче наш на небесима, да се Ваше име. 10 цоме Твоје краљевство. Нека буде воља (Матеј 

6: 9-10). 
Исус је послао своје ученике да проповедају Царство Божје: 

1 Тада Он је позвао својих дванаест ученика заједно и даде им моћ и власт над свим 

демонима, и да лече болести 2 Он их је послао да проповедају царство Божије (Лк 9: 1-2).. 
Исус је учио да Његово присуство само није краљевство, јер царство није успостављена на Земљи 
онда: 

28 Али ако изгони демоне од Духа Божијег, сигурно царство Божије је дошло к вама (Матеј 
12:28). 

Истински царство је у будућности. Није овде сада као ових стихова из Марк емисије: 
47 И ако те око саблажњава, извади га. Боље је за вас ући у царство Божије с једним оком, 

него да два ока, да се бацају ... (Марк 9:47). 
23 Исус је око себе и рекао својим ученицима: "Како је тешко онима који имају богатство 

ући у царство Божије!" 24 А ученици били запањени Његове речи. Али Исус опет 
одговарајући рече им: "Децо, како је тешко онима који се уздају у богатство 25 ући у 
царство Божије је лакше камила проћи кроз иглене уши него богаташу! ући у царство 
Божије "(Марко 10: 23-25). 
25 Свакако, ја кажем, ја више неће пити од рода винове лозе до оног дана када сам пити 

новог у царству Божијем "(Марко 14:25). 
43 Јосиф из Ариматеје, истакнутог члана савета, који је и сам чекао царство Божје, долазе и 

узимајући храброст ... (Марко 15:43). 
Исус је учио да царство није сада део овога света: 

36 Исус је одговорио: "Моје царство није од овога света Ако моје царство било од овога 

света, моје слуге би се борити, тако да не треба да се достави Јеврејима, али сада Моје 
краљевство није одавде." (Јован 18: 36). 

Исус је учио да ће доћи царство након што је поново долази и да ће он бити његов краљ: 
31 "Када је Син човечији дође у својој слави, и сви свети анђели с Њиме, онда ће сести на 

престо славе Своје. 32 Сви народи ће бити окупљени пред њим, и он ће их одвојити једне 
од других, као што пастир одваја овце од коза. 33 И on ће поставити овце с десне стране, 
али ће козе на левој страни. 34 Тада краљ ће рећи и онима с десне стране: 'Дођи, ти 
благословени оф Ми Фатхер , наследити царство које вам је припремљено од постанка 
света (Матеј 25: 31-34). 

С обзиром да је Царство Божије није овде, нећемо видети праву утопију док након што је 

утврђено. Јер већина не разуме Божје краљевство, не успевају да схвате како је његова влада 

воли ради. 
Шта је Исус рекао царство било? 
Исус под условом нека објашњења о томе шта Царство Божје је као: 



26. И Он је рекао, "Царство Божије је као кад човек баци семе на земљу, 27 и требало би да 

спавају ноћу и расте дању, а семе треба да клија и расте, он сам не зна како. 28 за се земља 
приноси културе по себи: прво сечиво, онда глава, након чега је цео зрно у глави 29 Али 
када сазрева зрно, одмах ставља у срп, јер је дошло жетва "(Марко 4:. 26- 29). 
18 Тада рече, "Шта је Царство Божије као и шта ћу га упоредити 19 То је као семе горушице, 

које човек узео и ставио у свом врту,? А је порасла и постала велико стабло, и птице у 
ваздуху уметнуте у својим гранама. "20 i поново је рекао," u којој ћу упоредити carstvo 
Божије? 21 to је као квасца, који жена узе и сакрио га у три мере брашна док све не квасцем 
"(Лука 13: 18-21). 

Ове параболе указују на то да, у почетку, Царство Божје је прилично мали, али ће постати велики. 
Лука такође бележи: 

29 Они ће доћи са истока и запада, са севера и југа, и седите у Царству Божијем (Лука 

13:29). 
Тако је Царство Божије неће имати људе из целог света. Неће бити ограничен на оне који имају 

Израелац порекло. Људи ће сести у овом краљевству. 
Лука 17 и Британија 
Лука 17: 20-21 збуњује мало. Али пре него што до тога, приметио да ће људи заправо једе у 

Царству Божијем: 
15 "Благословен је онај који ће јести хлеб у царству Божијем!" (Лука 14:15). 

Будући да ће људи (у будућности) јести у Царству Божијем, то није само нешто издвојено у 
њиховим срцима сада, упркос погрешне преводе / неспоразумима Луке 17:21 који сугеришу 
другачије. 
Моффатт превод Лука 17: 20-21 треба да помогне нека схвате: 

Постоји 21 нико неће рећи, 'Овде је' или '; 20 Кад су их поставио питање фарисеји када 

владавина Бога је долазила, он им је одговорио, "Реигн Бога не долази као што се надам 

да видокруг о томе је, "за владавина Бога је сада у својој средини." (Лука 17: 20-21, 

Моффатт) 
Приметите да је Исус говорио у непреобраћени, телесни, и лицемерна фарисеја. Исус "им је 

одговорио," - то је фарисеје која је поставила Исуса питање. Они су одбили да га призна. 
Да ли су они у Цркви? Не! 
Исус такође није говорио о цркви ускоро бити организована. Нити је говорио о осећањима у уму 

или срцу. 
Исус је говорио о његове владавине! Фарисеји нису га питао о цркви. Они су знали ништа о било 

новозаветне цркве ускоро бити покренут. Они су не питам о врсти лепог расположења. 
Ако неко мисли да Царство Божје је ЦРКВА - и Царство Божије је "у" Фарисеји - је црква у 

фарисеја? Очигледно не! 
Такав закључак је прилично смешно, зар не? Док неки протестантски преводи превести део Луке 

17:21 као "Царство Божје је" у вама "(ВБСР / Цроатиан), чак и католички Нови Јерусалим 
Библија правилно преводи да је" царство Божије је међу вама. " 



Исус је био један међу, усред, од фарисеја. Сада, фарисеји мислили су да се надају Царству 

Божјем. Али они су то разумели. Исус је објаснио да то не би било локални или ограничена 

Британија само за Јевреје, јер мисли да (ни црква као неки сада верују). Божја Британија не би 
била само једна од многих људских и видљивих царства које људи могу да указују или виде, и 

кажу, "То је то, овде"; или "да је Британија, тамо." 
Сам Исус, је рођен да буде краљ тог Краљевства, као сто је Пилата (Јохн 18: 36-37) јасно 

рекао. Схватити да је Библија користи термине "краља" и "царство" наизменично (нпр Данијел 7: 

17-18,23). КИНГ будућег Царства Божјег је, тада и тамо, стојећи поред фарисеја. Али они не би га 

препознали као свог краља (Јохн 19:21). Када се буде вратио, свет ће га одбацити (Откривење 
19:19). 
Исус је наставио, у следећим стиховима у Луки 17, да опише свој други долазак, када је Царство 
Божије одлучује целе земље (наставља са Моффатт за доследност за овог поглавља): 

22 својим ученицима рекао, "Доћи ће дани када дуго и дуго узалуд да ни један дан Сина 

човечијег. 23 Људи ће рећи," Види, ево га! " "Види, ено га!" али не излази или покренути 

након њих, 24 за попут муње да трепће са једне стране неба до другог, тако ће и Син 
човечији бити на свом дану. 25 Али прво морају да поднесу велике патње и бити одбачен од 
стране садашња генерација (Лука 17: 22-25, Моффатт). 

Исус из муње треперењем, као у Матеју 24: 27-31, описујући његов други долазак на власт над 

целим светом. Исус не каже да његови људи неће моћи да га види кад се буде вратио.Људи га 

неће препознати као свог краља и да ће се борити против њега (Откривење 19:19)! Многи ће 

помислити Исус представља Антихрист. 
Исус није рекао да је Царство Божије је унутар тих фарисеја-Он им је на другом месту је рекао да 

они нису хтели да буду у Краљевини због лицемерја (Маттхев 23: 13-14). Нити је Исус рекао да ће 

црква бити краљевство. 
Царство Божје је нешто што људи морају једног дана моћи да уђе - као у васкрсењу 

праведних! Ипак, чак и Абрахам и остали патријарси нису ту још (види Јеврејима 11: 13-40). 
Ученици знали да је Царство Божије није у њима лично тада, и да је морао да се појави као 
следеће, која је дошла након Луке 17:21, показује: 

11 Сада као што су то чули, Говорио је још један причу, јер је био близу Јерусалима и зато 

што су мислили да је царство Божје би одмах појавити (Лука 19:11). 
Царство је свакако у будућности 
Како можете да кажете да ли је краљевство је близу? Као део решавања тог питања, Исус набраја 

пророчке догађаја (Лука 21: 8-28) и онда учи: 
29 Поглед на смокви, и све дрвеће. 30 Када су већ пупи, видите и знате сами да је лето сада 

близу. 31 Тако и ви, кад видите ове ствари дешавају, знам да је царство Божије 
близу (Лука 21: 29-31). 

Исус је желео своје људе да прате пророчке догађаје да зна када ће доћи краљевство. Исус је на 
другом месту је рекао својим људима да гледају и обратити пажњу на пророчких догађаја (Лука 

21:36; Марко 13: 33-37). Упркос Исусовим речима, многи попуст гледање пророчки-повезане 

светске догађаје. 



У Луки 22 и 23, Исус поново показало да је Царство Божије је нешто што ће бити испуњена у 
будућности када је учио: 

15 "са ватреним жељом сам желео да једем ову Пасху са вама пре него што патим, 16 за 

кажем вам, ја више неће јести док се не испуни у Царству Божијем." 17 Тада је узео чашу, 
захвали, и рекао, "Узми ово и поделите међу собом; 18 јер ја вам кажем, нећу пити од рода 
винове лозе док царство Божије долази" (Лука 22: 15-18). 
39 Али један од оних злих који су разапети са га је он богохуљење и он је рекао, "Ако си 

Месија, спаси себе и спаси нас такође." 40 А његов пратилац га прекори и рече му: "Да ли 

сте ни страх од Бога? За такође су у осуди са њим. 41 И ми смо то оправдано, јер смо 

достојни, јер ми се отплаћују у складу са оним што смо урадили, али ништа зло учињено 
од стране овога. "42 И рече Јешуи," Мој Господару, сјети ме се када дођеш у своје 
краљевство "43 Али Јешуа рече му:" Амен, ја то данас кажем ти ћеш бити са мном у рају "(Лк 
23:.. 39-43, арамејски ин Плаин Енглисх ) 

Царство Божје није дошао чим је Исус убијен или како нам и Марко и Лука схов: 
43 Јосиф из Ариматеје, истакнутог члана савета, који је и сам чекао царство Божје, долазе и 

узимајући храброст ... (Марко 15:43). 
51 Он је био из Ариматеје, града од Јевреја, који је и сам био и чекајући царство Божје 

(Лука 23:51). 
Приметити да је после васкрсења да ће један бити поново рођен у Царству Божијем и Јован 
бележи: 

3 Исус одговори и рече му: "Заиста, кажем вам, ако се ко не роди, не може видети царства 

Божјега." 4 Никодим рекао му: "Како може човек да се роди кад је стар? mogu да се изјасни 
по други пут у мајчиној утроби и родити "5 Исус је одговорио," Заиста, кажем вам, ако се ко 
не роди водом и Духом, не може ући у царство Божије (Јован 3: 3 -5). 

Узмите у обзир да након што је Исус васкрсао, он поново уче о Царству Божјем: 
3 Он се такође жив поднета након Његове патње многих 
непогрешиви докази, које они виде током четрдесет дана и говорећи о стварима које се 
односе на царству Божијем (Дела 1: 3). 

Прва и последња проповеди да је Исус дао биле о Царству Божјем! Исус је дошао као гласника 
да учи о том Краљевству. 
Исус је имао апостол Јован пише о хикадугоди Царству Божјем који би био на земљи. Приметите 

шта је имао Јохн врите: 
4 видех душе оних који су одсечена глава за свог сведока на Исуса и за реч Божију, који се 

не поклонише звери или његов имиџ, а нису добили свој печат на своја чела или на 

рукама. И они су живели и владао са Христом хиљаду година (Откривење 20: 4). 
Рани хришћани уче да би миленијума Царство Божје бити на земљи и замени владе у свету као 
Библија (види Откривење 5:10, 11:15). 
Зашто, ако је Царство Божије је толико важно, нису већина чула много о томе? 
Делимично зато што Исус ју је назвао мистерија: 



11 И рече им: "Вама је дато да зна тајну Царству Божјем, али онима који су изван, све 

ствари долазе у причама (Марк 4:11). 
Чак и данас прави Царство Божје је мистерија за већину. 
Узмите у обзир, такође, да је Исус рекао да ће крај (од старости) цоме (ускоро) након што је 
јеванђеље о царству се проповеда у целом свету као свједок: 

14 И ово јеванђеље о царству ће се проповедати у целом свету као сведок на свим 

народима, и тада ће доћи крај (Матеј 24:14). 
Проглашавајући Јеванђеље о Царству Божјем је важно и да се може постићи у овим последњим 

временима. То је "добра порука" јер нуди стварну наду хуманистичких болести, упркос што 

политички лидери могу научити. 
Ако узмете у обзир Исусове речи, требало би да буде јасно да прави хришћанин црква треба да 

се прогласи да је јеванђеље о царству сада. Ово би требало да буде врхунски приоритет за 

цркву. А да би се то правилно урадили, на више језика треба користити. 
То је оно што Наставак Црква Божија настоји да уради. И то је разлог зашто ова брошура је 

преведена на десетине језика. 
Исус је учио већина не би прихватити Његов пут: 

13 "Ентер на уска врата, јер су широка врата и широк је пут који води у пропаст, а има и 
много оних који иду у њиме 14 Зато уска врата и тежак је пут који води у живот, и. мало ко 
га наћи (Матеј 7: 13-14). 

Јеванђеље о Царству Божијем води у живот! 
То може бити од интереса је напоменути да, иако већина хришћана изгледа несвесни појма да је 
Христова нагласак је био на проповедајући Јеванђеље о Царству Божијем, секуларни теолози и 
историчари су често схвата да је то оно што Библија заиста учи. 
Ипак, Сам Исус, очекује своје ученике да учи Јеванђеље о Царству Божијем (Лука 9: 2,60). 
Јер будућност краљевство ће бити заснован на Божијим законима, он ће донети мир и 
просперитет-и поштовање тих закона у овом добу доводи до истинског мира (Псалам 119: 165; 
Ефесцима 2:15). 
И ово добра вест о краљевству био познат у Старом завету списа. 
3. Да ли је краљевство позната у Старом завету? 

Исусова прва и последња проповед укључен проглашењу јеванђеље о Царству Божијем (Марк 1: 
14-15; Дела 1: 3). 
Божје царство је нешто што су Јевреји Исусовог времена требало да зна нешто о томе како је 
наведено у њиховим списима, које данас зовемо Стари завет. 

Данијел учио о Царству 
Пророк Данило је написао: 

40 И четврто царство ће бити јака као гвожђе, пошто гвожђа паузе у комадима и разбија 

све; и као гвожђе да гази, да краљевство ће разбити у комаде и 41 смрви све остале Док сте 

видели стопала и прстију, делимично од глине лончарском и делимично гвожђа, 



краљевство ће бити подељена.; Ипак, снага гвожђа ће бити у њему, баш као што сте 

видели гвожђе помешано са керамичким глине 42. И док су прсти стопала су делимично 
гвожђа и делом од глине, тако да краљевство ће бити дијелом јака и делимично 
крхак.43 Као што сте видели гвожђе помешано са керамичким глине, они ће помешати са 

семеном мушкараца; али неће придржавати једни другима, као што гвожђе се не меша са 
глином 44 А у данима тих краљева Бог неба ће успоставити краљевство које никада неће 

бити уништен.; и царство неће бити препуштен другим људима; она ће сломити на комаде 

и конзумирати све те краљевства, и она ће заувек стајати (Даниел 2: 40-44). 
18 Али свеци Свевишњега прими краљевства, и поседују краљевство заувек, чак и заувек. 

" (Данијел 7:18). 
21 "Гледао сам и тај рог је правио рат против светих, а преовлађујући против њих, 22 до 

Прадавни дошао, а пресуда је направљен у корист свецима Свевишњега, и дошло је време 
за . свети да поседују царство (Данијел 7: 21-22) 

Од Даниел, сазнајемо да ће доћи време када ће се Царство Божје уништити краљевства овога 

света и да ће трајати заувек. Сазнајемо и да ће свеци имају своју улогу у добијању ово краљевство. 
Многи делови Данилових пророчанстава су за наш пут у 21. веку. 
Приметите неке пасусе из Новог завета: 

12 "Десет рогова које сте видели су десет царева који су добили никакав царство још, али 

они добијају овлашћење за један сат као краљеви са звери. 13 Ово су једне ума, и они ће 
дати своју силу и власт звери . 14 То ће рат с јагњетом, и јагње ће их превазићи, јер је 
Господар над господарима и Цар над царевима и они који су са њим се зову, одабрани, и 

веран ". (Откривење 17: 12-14) 
Дакле, видимо иу Старом иу Новом завету концепт који ће бити крајње време земаљско царство 
са десет делова и да Бог ће га уништити и успостави своје царство. 

Исаија учио о Царству 
Бог надахнуо Исаију да пише о првом делу Царства Божијег, хиљаду година владавине познатог 
као миленијума, овај начин: 

1 Ту ће изаћи на род од стабла Јесејевог, И Филијала ће расти из својих корена. 2 Дух 

Господњи рест на Њега, Дух мудрости и разума, дух савета и силе, дух знања и страха 
Господњег. 
3 Његова радост је у страху Господњем, и он неће судити по очима Његовим очима, ни 

одлучити саслушања његове уши; 4 Али 
са правдом Он ће судити сиромашнима, и одлучити са капитала за благ земље; Он ће 
ударити земљу са штапом уста и са дахом његових усана убиће безбожника. 5 Правда ће 
бити појас бедара, и верност појас око струка. 
6 "Вук ће такође боравити с јагњетом, рис ће лежати с младом коза, теле и лавић и 

Товљеник заједно, и мало дете водиће их 7 Крава и медвед ће пасу;. Њихов млади ће 
лежати заједно, и лав ће јести сламу као во 8 нега dete ће играти по рупи кобрине је, И сиса 
дете ставља руку у ден Випер је 9 Они не смеју повредити нити уништити у све.. светој гори 
мојој, za земље ће бити пуна знања Господа као вода покрива море. 



10 "И у тај дан неће бити корен Јессе, ко ће стајати као заставом народу,. За незнабошци 

треба да га траже, а његова поиивалиљте ће бити славно" (Исаија 11: 1-10) 
Разлог због којег сам из ово као први део или првој фази Царства Божјег, је да је ово време када 
ће бити физички (пре времена када је свети град, Нови Јерусалим силази са неба, Откривење 21) и 

да ће трајати хиљаду година. Исаија потврдио је физички аспект ове фазе када је наставио са: 
11 То ће се догодити у онај дан Да је Господ ће поново поставити своју руку други пут да се 

опорави остатак свог народа који су остали, од Асирији и Египта, од Патросу и Куш, од 
Елама и Шинеара, од Хамата и острва на море. 
12 Он ће поставити банер за народима, а окупиће се прогнане из Израела, и скупе разишли 

Јудин Од четири угла земље. 13 Такође завист од Јефрема ће отићи, а противници Јудине ће 

бити одрезати; Ефраим неће завидим Јуди, а Јуда не сме да узнемирава Јефрем 14 Али они 

ће слетети на рамена филистејску према западу.; Заједно су се пљачке људе на 

Истоку; Они ће положити руку на Едом и Моаб; И народ Амонови ће их 

поштовати 15 Господ ће потпуно уништити језик на мору у Египту.; Уз његову моћну ветар 

Он ће потрести песницом преко реке, и удари га у седам потока, и да људи прелазе преко 
сувих ногу. 16 Биће аутопут за остатку свог народа Ко ће бити остављено од Асирије, Као да 

је за Израел у дан да се појавио из земље египатске. (Исаија 11: 11-16) 
Исаија је такође инспирисан да напише: 

2 Сада ће се десити у последње време да ће бити успостављена на гору Господњу кући на 

врху планине, а биће узвишен изнад брда; И сви народи ће тећи за 3 Многи људи ће доћи и 

рећи: "Дођи, и да идемо на гору Господњу, у дом Бога Јаковљева.; Он ће нас научити своје 

путеве, и ми ћемо стазама његовим "За Сиона ће изаћи закон, и реч Господња из 

Јерусалима 4 Он ће судити међу народима, и прекори многе људе..; Они ће мачеве у 

плугове, а копља у српове;. Нација неће дизати мача против народа, нити ће они више 

научити рат ... 11 узвишених изглед човека ће бити понижен Тхе охолост људи ће бити 

поклони, И сам Господ ће бити узвишен у онај дан. (Исаија 2: 2-4,11) 
На тај начин, то ће бити утопијски време мира на земљи. На крају крајева, то ће бити заувек, са 

Исусом одлуке. На основу разних списа (Псалам 90: 4; 92: 1, Исаија 2:11; Осија 6: 2), јеврејски 

Талмуд учи ово траје 1.000 година (Вавилонски Талмуд: Трактат Синедрион Фолио 97а). 
Исаија је инспирисан да напише и следеће: 

6 Јер нам се роди дете, син нам је дато; А влада ће бити на рамену. И Његово име ће бити 

Дивни, Саветник, Бог силни, Отац вечни, Кнез мирни. 7 повећања његове владе и мир неће 
бити краја, на престолу Давидовом и преко своје царство, да га наручим и успоставити то 

са пресудом и правде из тог времена, чак и заувек. Ревност Господа над војскама 

наступиће ово. (Исаија 9: 6-7) 
Приметите да Исаија рекао да ће Исус доћи и успоставити краљевство са владом. Док многи који 
исповедају Христа сваке године цитирају овај одломак, посебно у децембру, они имају тенденцију 

да превиде да се пророкује више од чињенице да ће Исус се роди. Библија показује да је Царство 

Божје има владу са законима преко предмета, и да ће Исус бити преко њега. Исаија, Данијел, а 

други је пророковао. 



Божјим законима су пут љубави (Маттхев 22: 37-40; Јохн 15:10) и Царство Божје ће владати на 

основу тих закона. Отуда Царство Божије, без обзира колико у свету је видели, биће заснован на 

љубави. 
Псалми и Више 
То није било само Данијел и Исаија да је Бог надахнуо да пишу о наредном Царству Божјем. 

Језекиљ је био инспирисан да напише да су од племена Израела (не само Јевреји) који су расути 

у време великих невоља би се окупили у хиљадугодишње царство: 
17 Зато реци: Овако вели Господ Господ: "Ја ћу вас скупити из народа, окупи вас из 

земаља у којима сте расејани, и ја ћу ти дати земљу Израела." "18. И они ће отићи тамо, и 

они ће одузети све своје одвратно ствари и све његове гадости одатле. 19 Тада ћу им 

једно срце, и ја ћу ставити нови дух у њима, и да камено срце из њиховог меса, и дати 

им срце меса, 20 да могу ходати по мојим уредбама и одржим пресуде и да их; и они ће 

бити мој народ, а ја ћу бити њихов Бог. 21 Али што се тиче оних чија су срца пратити жељу 

за своје грозотама и њиховим гадостима, ја ћу узвратити своја дела на својим главама, " 
вели Господ Господ. (Језекиљ 11: 17-21) 

Потомци племена Израела више неће бити расути, али ће поштовати Божје законе и да престане 
да једе гадости (Трећа Мојсијева 11; Мојсијева 14). 
Приметити следеће у псалмима о Божјем царству: 

27 Сви крајеви света се сетити и окренути ка Господу, и све породице нација ће обожавати 

пред Тобом. 28 Јер царство је Господ, и Он управља над народима. (Псалми 22: 27-28) 
6 Твој престо, Боже, је увек и заувек; Скиптар праведности је скиптар у своје 

краљевство. (Псалми 45: 6) 
10 Алл Иоур радови ће те хвалити, Господе, Часни свеци ће вас благословио. 11 Они ће 

говорити славу твоје краљевство, и разговора на вашем моћи, 12 Да би познат синовима 
људским његову моћну поступцима, као и славна величанство Његовог царства. 13 Ваш 

царство је вечно царство, и Ваш власт опстаје у свим генерацијама. (Псалам 145: 10-13) 

Разни писци у Старом Завету такође писао о аспектима царства (нпр Језекиљ 20:33; Авдија 21; 

Михеј 4: 7). 
Дакле, када је Исус почео да предајем јеванђеље о Царству Божијем, његов непосредни 

публика је имала мало упознати са основним концептом. 
4. Да ли су апостоли научити Јеванђеље Краљевине? 

Иако су многи акт као еванђеље је само добра вест о особи Исуса, реалност је да Исусови 

следбеници учили јеванђеље о Царству Божијем. То је порука коју је Исус донео. 
Павле Научио Царство Божје 



Апостол Павле је писао о Царству Бога и Исуса: 
8 И он је отишао у синагогу и говорили храбро за три месеца, размишљања и убеђивање о 

ствари царства Божијег (Дела 19: 8). 
25 И заиста, сада знам да сте сви, међу којима сам ишао проповедајући царство Божије 
(Дела 20:25). 
23 Дакле, када су га именовао дан, многи су му се на његов смјештај, у коме је објаснио и 

свечано је сведочио о царству Божијем, убедити их у вези Исуса и од Мојсијевог Закона и 

пророка, од јутра до вечери. ... 31 проповедају царство Божије и учење ствари које се тичу 

Господа Исуса Христа са свим поверењем, нико да му се забрањује (Дела 28: 23,31). 
Приметите да Царство Божје није само о Исусу (иако Он је велики део тога), као Павле је такође 
уче о Исусу одвојено од онога што је учио о Царству Божијем. 
Павле је такође га називају јеванђеље Божије, али то је још увек јеванђеље о Царству Божјем: 

9 ... проповедао смо вам Јеванђеље Божје ... 12 да би живимо достојно Бога који вас позива у 

своје Царство и славу. (1 Солуњанима 2: 9,12) 
Павле је такође га називају Христово Јеванђеље (Римљанима 1:16). "Добра порука" Исусова, 

порука која је предавао. 
Узмите у обзир да није само јеванђеље о личности Исуса Христа или само о личном 

спасењу. Павле је рекао да је Јеванђеље Христово укључени поштовање Исуса, његовог повратка, 

и Божији: 
6 ... Бог да врати са невољи онима који су проблема те, 7 и вама који сте у невољи остали са 

нама када је Господ Исус открива с неба са својим моћним анђелима, 8 у пламену ватру 
узимајући освету онима који не познају Бога дати, и на оне који не поштују јеванђеље 
нашег Господа Исуса Христа. 9 Ово ће бити кажњен са вечном уништењу од присуства 
Господа и од славе Његове снаге, 10 кад on дође, у онај дан, да се прослави у njegovi свеци 
и да се дивили свих оних који верују, јер се веровало наше сведочанство међу вама (2 
Солуњанима 1: 6-10). 

Нови завет показује да је краљевство је нешто што ћемо добити, не да ми сада у потпуности 
поседују: 

28 примамо царство које се не може уздрмала (Јеврејима 12:28). 
Не можемо да схватимо и радујемо се што сада део Царства Божјег, али нису у потпуности ушла. 
Павле посебно је потврдио да је једна не у потпуности ући у Царство Божије као смртни човека, 
као што се дешава после васкрсења: 

50 Ово кажем, браћо, да тело и крв не могу наследити царство Божије; нити корупција 

наслеђује нераспадљивост 51 Ево, ја вам кажем тајну:. Нећемо сви заспати, али ћемо сви 

бити цхангед- 52 у једном тренутку, у трен ока, у последњој труби. За труба ће звучати, и 

мртви ће се уздићи, а ми ћемо се изменити (1 Коринћанима 15: 50-52). 
1 Заклињем вас дакле пред Богом и Господа Исуса Христа, који ће судити живима и 

мртвима у Његово појављивање и Његово царство (2 Тимотеју 4: 1). 
Павле не само учио да, али да би Исус доставити Царство Богу Оцу: 



20 Али сада Христос васкрсе из мртвих, и постао првина оних који су уснули. 21 Јер пошто 

човек је смрт, од човека такође је васкрсење мртвих. 22 Јер као што у Адаму сви умиру, тако 
у Христу сви ће бити жив 23 Али сваки у свом реду:. Христос првина, потом они који су 
Христови на његов долазак 24 Затим долази крај, када је испоручује краљевство на Бога 
Оца, када је ставља. крај све правилу и сваког ауторитета и моћи 25. za mora владати док Он 

је ставио све непријатеље под ноге. (1 Коринћанима 15: 20-25). 
Павле је такође учио да неправедни (заповести прекидачи) неће наследити Царство Божје: 

9 Зар не знате да неправедни неће наследити царство Божије? Не варајте. Ни блудници, 

ни идолопоклоници, ни прељубници, ни хомосексуалци, ни содомити, 10 ни лопови, ни 
похлепни, ни пијанице, ни псовачи, ни разбојници неће наследити царство Божије (1 
Коринћанима 6: 9-10). 
19 Сада дела тела су евидентни, који су: прељуба, блуд, нечистоћа, 

непристојност, 20 идолопоклонство, врачање, мржња, тврдње, љубомора, изливи гнева, 
себичне амбиције, раздори, јереси, 21 завист, убиства, пијанства, нетрпељивост, и 

слично; од којих ти раније рећи, баш као што сам вам такође рекао у протекло време, да 
они који практикују такве ствари неће наследити царство Божије (Галатима 5: 19-21). 
5 За то знате, да ни блудник, нечисте лице, нити Цоветоус човека, који је идолопоклоник, 

нема никакве наслеђивања у 
Царство Христа и Бога (Ефесцима 5: 5). 

Бог има стандарде и тражи покајање од греха, како би могли да уђу у Његово царство. Апостол 

Павле је упозорио да неко не би научити да: 
6 Чудим се да се окрећу тако брзо од Онога који вас зове у благодаћу Христовом, у другом 

јеванђељу, 7 који није друго; али има неких који вас збуњују и желе да изврну јеванђеље 

Христово. 8 Али, чак и ако се, или анђео с неба, проповеда било који други Јеванђеље вама 
него што смо проповедао, анатема да буде. 9 Као што смо смо раније рекли, па сада опет 
кажем, ако неко проповеда јеванђеље било који други према вама него што сте примили, 

нека је проклет. (Галатима 1: 6-9) 
3 Али се бојим, да не би некако, као змија обманутој Ева његов лукавству, тако да ваши 

умови могу да се одврате од простоте која је у Христу. 4 Јер ако онај који долази проповеда 
другог Исуса кога нисмо проповедао, или ако примате другачији дух који нисте примили, 

или друго еванђеље које нисте прихватили - можете добро трпиш! (2 Коринћанима 11: 3-4) 
Шта је "други" и "другачије", заправо лажна, јеванђеље? 
Лажно еванђеље има различите делове. 
У принципу, лажно јеванђеље је да верује да не морају да поштују Бога и заиста труде да живе 

веран свом путу док су тврдили да знају Бога (Мт 7: 21-23). Она има тенденцију да се себично-
оријентисана. 
Змија преварила Еву да падне за лажног јеванђеља пре скоро 6000 година (Генесис 3) -и људи су 

веровали да они знају боље од Бога и треба да одлучи добро и зло за себе. Да, после Исус је 

дошао, Његово име је често везана за различите лажних јеванђеља-а ово је наставак и наставиће 
се у време коначног Антихриста. 



Сада је поново у Апостола Павла време, лажни јеванђеље је у суштини био гностички / Мистиц 

Мик истине и грешке. Гностици у основи су веровали да посебна знања је оно што је потребно да 

се постигне духовно увид, укључујући и спасење. Гностици склони да верују да је оно што је месо 

урадио је од без неког посебног последица и они били против послушност Богу у питањима као 

што је седмог дана, Суботе. Један такав лажни вођа је био Симон Маг, који је упозорио апостола 
Петра (Дела 8: 18-21). 

Али то није лако 
Нови завет показује да је Филип учи Царство Божје: 

5 Тако Филип дође у град Самарију и проповедао Христа на њих. ... 12 они су веровали 

Филипу док је проповедао ствари у вези царство Божије ... (Дела 8: 5,12). 
Али Исус, Павле, а ученици уче да није лако ући у Царство Божије: 

24 А када Исус виде да је постао веома жалостан, Он је рекао, "Како је тешко онима који 

имају богатство ући у царство Божје! 25 За лакше је камили да прође кроз иглене уши него 
за богаташ ући у царство Божије. " 
26 А они који су чули да је рекао: "Ко се онда може спасити?" 
27 Али Он је рекао, "Тхе ствари које су немогуће људима су могуће са Богом." (Лука 18: 24-

27) 
22 "Ми морамо кроз многе невоље ући у царство 
Бог "(Дела 14:22). 
3 Ми смо обавезни да захвалим Богу свагда за вас, браћо, као што доликује, јер ваша вера 

расте изузетно, и љубав сваког од вас свих обилује према другом, 4 тако да смо сами 
похвалити вас међу црквама Бог на стрпљењу и вери у свим својим прогонима и невољама 
које издржи, 5 који се манифестује доказ праведна суда Бога, да могу бити достојни 
краљевства Божијег, за које такође пате; 6 јер је праведно у Бога да врати са невољи онима 
који збуњују, 7 и да ти дам који су у невољи остали са нама када је Господ Исус открива с 
неба са својим моћним анђелима, (2 Солуњанима 1: 3-7). 

Због тешкоћа, само су неки сада називају и изабран у овом добу да буде део њега (Матеј 22: 1-14; 

Јован 6:44, Јеврејима 6: 4-6). Други ће се звати касније, као Библија показује да су они "који 

погрешно у духу ће доћи до разумевања, и они који су се жалили ће научити доктрину" (Исаија 
29:24). 

Петар Научио Царство 
Апостол Петар је учио да је краљевство је вечно, а да је јеванђеље Божије мора бити вредно 
поштовати или не би било пресуда: 

10 Стога, браћо, бити још већма да ваш позив и избор сигуран, јер ако радите ове ствари 
никада неће посрнути; 11 тако улаз ће бити испоручени са вама богато у вечно царство 
нашег Господа и Спаситеља Исуса Христа (2 Петрова 1: 10-11). 
17 За време је дошло на суд да почне од куће Божије; а ако се почне са нама прво, шта ће 

бити крај онима који не поштују Јеванђеље Божје? (1 Петрова 4:17). 

Последњи Књиге Библије и Краљевине 



Библија учи да је "Бог је љубав" (1 Јованова 4: 8,16) и Исус је Бог (Јован 1: 1,14) у даљем тексту: 
Царство Божије неће имати краља који је љубав и чији закони подржавају љубав, а не мржња 
(види Откривење 22: 14-15). 
Последња књига Библије посебно разматра Царство Божје. 

15 Тада седми анђео затруби: А било је и гласни гласови на небесима, говорећи: 

"краљевства овог света су постали краљевства нашег Господа и Његовог Христа, и Он ће 

заувек владати!" (Откривење 11:15). 
Исус ће владати у краљевству! И Библија открива двојица његових наслова: 

16. И Он је на мантије и на бедру написано име: Цар над царевима и Господар над 

господарима (Откривење 19:16). 
Али је Исус једини који ће владати? Приметити овај одломак из Откривења: 

4 И видех престоле, и они су седели на њима, а пресуда је посвећена њима. Онда сам 

видео душе оних који су одсечена глава за свог сведока на Исуса и за реч Божију, који се 
не поклонише звери или његов имиџ, а нису добили свој печат на своја чела или на 

рукама. И они су живели и владао са Христом хиљаду година. . . 6 Благо и свет онај који 

има део у првом васкрсењу. Над таквом другој смрти нема моћ, али они ће бити 

свештеници Богу и Христа, и треба владати са Њим хиљаду година (Откривење 20: 4,6). 
Прави хришћани ће бити васкрснути у владати са Христом хиљаду година! Јер ће краљевство 

трајати заувек (Откривење 11:15), али да владавина поменуто је само хиљаду година. То је разлог 

зашто сам поменуо да ово раније као прву фазу Краљевине-физички, хикадугоди, фази за разлику 
до коначног, више духовне, фазу. 
Неколико догађаји су наведене у књизи Откривења одиграва између Милленниал и финалним 
фазама Царства Божијег: 

7 Сада када је истекао хиљаду година, Сатана ће бити пуштен из свог затвора 8 и да ће 

изаћи на вара народе који су у четири угла земље, Гог и Магог, да их окупљају у борби, 

чији број је као песак мора. ... 11 Онда сам видео велики бели престо и Онога који седи на 

њему, од чије лица земље и неба побјеже. И тамо је нашао место за њих. 12 И видех 

отворене су мртви, мале и велике, стоје пред Богом, и књиге. И друга се књига отвори, која 

је књига живота. И суд примише мртваци према њиховим делима, од онога што је 

написано у књигама. 13 Море је мртве који су били у њему, и смрт и пакао испоручује мртве 

који су били у њима. И они су осуђени, свако према својим делима. 14 Тада Смрт и пакао су 

бачени у језеро огњено. Ово је друга смрт 15 И свако Пронађено није записано у књизи 

живота бачен у огњено језеро (Откривење 20: 7-8, 11-15).. 
Књига Откривења показује да ће бити касније фаза која долази после хиљада година владавине у 
и након другог смрти: 

1 Сада сам видео ново небо и нову земљу, јер прво небо и прва земља је 

преминуо. Такође, више није било море. 2 Онда сам, Јован, видјех град свети, Нови 
Јерусалим, где силази с неба од Бога, припремљен као невеста украшена за њен супруг. 3 И 
чух снажан глас са неба говорећи: " гле, шатор Божји је са људима, и Он ће становати с 
њима, и они ће бити Његов народ сам Бог ће бити са њима и бити њихов Бог 4 i Бог ће 



отрти сваку сузу с њихових очију,.. неће бити нема више смрти, ни туга, ни плач. Неће више 

бити бола, јер су бивши ствари су преминули. " (Откривење 21: 1-4) 
1 И он ми је показао чисту реку воде живота, бистру као кристал, полазећи од престола Божијег 
и Јагњета. 2 Усред своје улице, а са обе стране реке, био је дрво живота, која је имала дванаест 
плодове, свако дрво доноси своје плодове сваког месеца. Лишће стабла су за исцељење 
народима. 3 и неће више бити проклетство, али је престо Божји и на Ламб ће бити у њему, и 
његове слуге ће му служити. 4 Они ће видети његово лице, и Његово име ће бити на 
челима 5 Неће бити ноћ тамо:. njima је потребна ни лампу ни светлост сунца, јер им Господ Бог 
даје светлост. И они ће владати заувек. (Откривење 22: 1-5) 

Обратите пажњу да ово владавина, која је након хиљаду година, обухвата слуге Божје и траје 

заувек. Свети Град, који је припремљен на небу, ће напустити небо и да ће доћи на земљу. Ово је 

почетак завршној фази Царства Божијег. Време не више бола или патње! 
Кротки ће наследити земљу (Матеј 5: 5) и све ствари (Откривење 21: 7). Земља, укључујући Светог 

Града који ће бити на њему, ће бити боље, јер ће Божји путеви бити имплементиран.Схватити да: 
7 Од повећања његове владе и миру неће бити краја (Исаија 9: 7). 

Јасно је да ће бити раст након завршна фаза Царства Божјег је почео као и сви ће поштовати Божју 
владу. 
Ово ће бити најсјајнија време: 

9 Али, као што је написано: ". Око није видео, и ухо не чу, нити су ушли у срце човеку 

ствари које је Бог припремио за оне који га воле" 10 Али, Бог их је открио нам посредством 
Светог Духа ( 1 Коринћанима 2: 9-10). 

То је време љубави, радости и вечног удобности. То ће бити фантастично време! 
Зар не желите да имате своју улогу у њему? 

5. Извори ван Новог завета учио  
Царство Божије 
Да ли ране професори Христа мисле да су требали да проповедају Јеванђеље о дословном 

Царства Божијег? 
Да. 
Пре неколико година, у предавањем професора Барт Ехрман са Универзитета у Северној 
Каролини, у више наврата, и исправно, нагласио да за разлику од већине данас хришћана, Исус и 

Његови рани следбеници прогласио Царство Божје. Иако је укупна разумевање др Ехрман је 

хришћанства у великој мери разликује од оног континуираног Цркве Божије, ми би се сложили да 
је јеванђеље о царству је оно што Исус прогласио и његови следбеници су веровали у бисмо 
такође сложили да су многи тврдили хришћане данас не. разумем да. 

Најстарија сачувана пост-Нови завет Писање & Проповед 
Царство Божје је значајан део онога што се тврди да је "најстарији комплетан хришћански 
проповед који је преживео" (Холмес МВ древни хришћански Говор Тхе апостолски оци:.. Грчких 



текстова и преводи на енглески, 2нд Ед Бакер Боокс, Гранд Рапидс, 2004, стр. 102). Овај древни 

хришћански Идол садржи ове изјаве о томе: 
5: 5 Осим тога знате, браћо, да наш боравак у свету тела је занемарљив и пролазно, али 

обећање Христа је велика и дивна: остатак у наредном царству и живот вечни. 
Ова изјава показује да је царство није сада, али ће доћи и бити вечан. Осим тога, овај древни 

проповед каже: 
6: 9 Сада, ако чак и такви праведници као што то нису у стању, путем својих исправних дела, 

како би спасио своју децу, шта осигурање имамо од уласка у царство Божије ако не води 

наш крштење чиста и без мане? 11 6 Зато хајде да волимо једни друге, да сви могу ући у 

царство Божије: или ко ће бити наш адвокат, ако нисмо је утврђено да има светог и праведног 
дела 9. 7 Дакле, ако знамо шта је право у Божијим очима, ми ћемо ући своје краљевство и 
примити обећања која "ухо није чуо ни око видели ни око видети ни срце човека замисли." 
12: 1, сачекајмо, дакле из сата у сат за царство Божије у љубави и праведности, јер не знамо 

дан Бог појављује 12:. 6 каже, царство Оца мојега ће доћи. 
Наведене изјаве показују да је љубав кроз одговарајуће живот је потребно, да још нисмо ушли у 

Царство Божје, и да се јавља после дана Бог се појављује то јест након Исус врати поново. То је 

Отац царство и царство није само Исус. 
Занимљиво је да најстарији очигледно хришћанин проповед да је Бог дозволио да преживи учи 
исто Царство Божје да је Нови завет учи и наставак Црква Божија сада учи (могуће је да би то 
могло бити од стварног Цркве Божије, али мој ограничено знање грчког ограничава моју 
способност да се чвршће декларацију). 

Други век црквених поглавара и Јеванђеље Краљевине 
Треба напоменути почетком 2. века да Папије, слуша Јована и пријатељ Поликарп и сматра се 

светац римокатолици, учио је хиљадугодишње царство. Јевсевије забележено да Папије учио: 

... Да ће бити миленијум након васкрсења из мртвих, када ће бити формирана лични 

владавина Христа на овој Земљи. (Фрагменти Папије, ВИ. Погледајте такође Еусебиус, 

Црквена историја, књига 3, КСКСКСИКС, 12) 
Папије учио да би то био пут у изобиљу: 

На сличан начин, [Он је навео] да би зрно пшенице произвести десет 
хиљаду уши, и да ће сваки уво имају десет хиљада зрна, а свако зрно би дало десет 

килограма чистог, чиста, брашна; и да ће јабуке, и семе и трава производе у сличним 

пропорцијама; и да су све животиње, хранећи онда само на представама земље, постати 
мирољубива и хармонично, и бити у савршеном подвргавања човека. "[Сведочење сноси 
овим стварима у писаном облику Папије, древног човека, који је био слушалац Јована и 
пријатеља Поликарп, у четвртом његових књига, јер су пет књига састављена од њега ...] 
(Фрагменти Папије, ИИИ) 

Пост-Нови завет Писмо Коринћанима каже: 
42: 1-3 Апостоли примио Јеванђеље нам од Господа Исуса Христа; Исус Христ је послат даље 

од Бога. Па онда Христос је од Бога, а апостоли су од Христа. Оба стога је од воље Божије у 

одређеном редоследу. Имајући стога добио пријаву, а пошто је у потпуности осигурана 



кроз васкрсење нашег Господа Исуса Христа и потврђено у Божју реч са пуним обезбеђење 
Светога Духа, изиђоше са радосну вест да је Царство Божје дође. 

Поликарп из Смирне је рани хришћански лидер, који је био ученик Јована, последњег од 

првобитних апостола да умре. Поликарп Ц. 120-135 ад учио: 
Блажени су сиромашни, а они који су прогањани због праведности, јер њихово је царство 

Божије. (Поликарп. Писмо Филипљанима, Поглавље ИИ. Од Анте-Никејски отаца, Том 

1 што је објављено Алекандер Робертс & Јамес Доналдсон. Амерички издање, 1885) 
Знајући, дакле, да је "Бог није имитација," ми треба да живимо достојно Његове заповести 
и славе ... Јер је добро да их треба одсечена од пожуде које су у свету, јер "свака пожуда 
варретх против дух; "и" ни блудници, ни феминизиран, ни насилници од себе са 
човечанства, наследити царство Божије, "нити они који ствари недоследна и 

недопустиво. (Исто, Поглавље В) 
Хајде да онда га служе у страху, и са свим поштовањем, чак и како је сам нам је наредио, а 
као апостола који је проповедао Јеванђеље к нама, и пророке који прокламованих 

унапред долазак Господа. (Исто, Поглавље ВИ) 
Као и други у Новом завету, Поликарп учио да су исправне, а не заповест прекидачи, наследити 
Царство Божје. 
Следеће је такође тврдио да је учио од Поликарп: 

И на следећем суботу је рекао; 'Чујте моју опомену, љубљени деца Божија. Волим те 

адјуред када су бискупи били присутни, а сада опет подстицати да сви ходати са пажњом 

какву заслужују и достојно на путу Господа ... Ватцх вама, и опет будите спремни, да не 

ваша срца не отежају, нова заповест о љубави један према другоме, његова појава 

одједном манифестује као брзог муња, велики пресуде од пожара, вечни живот, његова 

бесмртна царства. И све ствари без остатка учи од Бога ви знате, када ви претражите 

инспирисане Писма, изгравирајте са пера Духа Светога на вашим срцима, да заповести 

могу остану у вама неизбрисив. " (Живот Поликарп, Поглавље 24. ЈБ Лигхтфоот, Апостолска 
Очеви, Вол. 3.2, 1889, стр. 488-506) 

Мелитон Сардски, који је био Црква лидера Бога, ц. 170 ад, учио: 
За заиста законским актом у Јеванђељу-стари у нови, и који долази заједно са Сиона и 

Јерусалима; и заповест издата у милости, и тип у финалном производу, а јагње у Сина, и 

овце у човеку, а човек у Бога ... 
Али јеванђеље је постао објашњење закона и његовог 
испуњење, а црква је постала складиште истине ... 
Ово је онај који нас избавио из ропства у слободу, из таме у светлост, из смрти у живот, из 

тираније у вечном царству. (. Мелито Беседа На Пасхе Стихови 7,40, 68. Превод са Керук:.. 

Јоурнал оф Онлине Тхеологи хттп://ввв.керук.цом/доцументс/КерукВ4Н1А1.асп) 
Тако је Царство Божије је познато да нешто вечно, а не само тренутни хришћанин или Католичка 
црква и укључени Божији закон. 
Још једна средње касно писање другог века саветује људе да гледају у краљевству: 



Зато, нека нико од вас више прикривати ни погледати уназад, али радо приступ Јеванђеље 

о Царству Божијем. (Римски Климент. Признања, Књига Кс, глава КСЛВ. Цитат из књиге 

Анти-Никејски отаца, Том 8. Едитед би Алекандер Робертс & Јамес Доналдсон. Амерички 
издање, 1886) 

Осим тога, док је очигледно није написао један у истинске цркве, писање је средином другог века 

под називом пастир Хермас у превео Робертс и Доналдсон, користи израз "Царство Божије" 

четрнаест пута. 
Прави хришћани, па чак и многи само исповедају Христа, знали нешто о Царству Божијем у другом 
веку. 
Чак и католички и православни светац Иринеј Источне схватили да након васкрсења, хришћани би 

ући у Царство Божје. Обратите пажњу шта је написао, ц. 180 ад: 
Јер таква је стање оних који су веровали, јер се у њима стално борави Светога Духа, који је 
дао од Њега у крштења, а задржан од стране пријемника, ако он хода у истини и светости 

и праведности и издржљивости пацијента. За ову душу има васкрсење у њима који верују, 

тело поново прима душу, и заједно са њим, силом Духа Светога, који се подигао и улазак у 

царство Божије. . (Иринеј, Свети, владика Лиона Преведено из Армениан за Армитаге 

Робинсон демонстрацијама Апостолске проповеди, Поглавље 42. Велс, Сомерсет, октобра 
1879. Како је објављено у друштву за унапређење хришћанског ЗНАЊЕ. Нев Иорк:. Тхе 
Мацмиллан Ко, 1920). 

Проблеми у другог и трећег века 
Упркос Његова распрострањеност, у другом веку, анти-закон отпадник вођа по имену Маркион 

устали. Маркион учио против Божјег закона, суботе и дословном Царству Божјем. Иако је био 

осудио је Поликарп и други, он је имао контакт са Римске цркве већ дуже време и изгледа да је 
тамо утицај. 
У другом и трећем веку, аллегористс су постали основано у Александрији (Египат). Многи 

аллегористс противи доктрину о доласку царства. Обратите пажњу на извештај о неким од тих 

аллегористс: 
Дионисије је рођен од племенитог и богатог паганског породице у Александрији, а 

школовао се у њиховој филозофији. Он је оставио паганске школе да постане ученик 

Ориген, кога је успео у задужен за катехистичка школа у Александрији ... 
Климент Ориген, и Гнистичка школа је квари доктрине светих пророка својим 
измишљеним и алегоричких тумачења ... добили су за себе име "Аллегористс." Непос 
јавно бори се Аллегористс, и тврди да ће бити владавина Христа на земљи… 
Дионисије спорно са следбеницима Непос, као и његов рачун ... "такво стање ствари као 
што сада постоји у царству Божијем." Ово је први пут помиње у царству Божијем постоји у 
садашњем стању цркава ... 
Непос је укорио њихову грешку, што показује да је царство небеско није алегоријски, али 
је буквално долазак царство нашег Господа у васкрсење вечни живот ... 
Тако да је идеја царства долазе у садашњем стању ствари је замишљен и извео у 
гностичком школи Аллегористс у Египту АД 200 до 250, пуна века пре епископа империје је 
да се сматра као станара престо ... 



Климент се родила идеја о Царству Божјем као државе истинског менталног знања о 

Богу. Ориген је предвиђено као духовно значење сакрио у обичном писму писма. (Ворд, 

Хенри Дејна Јеванђеље Краљевине:. А Кингдом није од овога света, није у овом свету, него 
да дође у Небеском земљи, Васкрсење из мртвих и враћању свих ствари Издаје Цлактон,. 
Ремсен & Хаффелфингер, 1870, стр. 124-125) 

Тако, док је владика Непос учио јеванђеље о Царству Божијем, да аллегористс покушали да дођу 

до лажном, мање буквалном, разумевање тога. Епископ Аполлинарис од Хиераполис такође 

покушао да се бори грешке у аллегористс отприлике у исто време. Они заиста у Цркви Божијој 

стајао за истином о дословном Царства Божјег кроз историју. 

Херберт В. Армстронг је учио Јеванђеље о Царству, плус 
У 20. века, покојни Херберт В. Армстронг је написао: 

Јер су одбацили Христову јеванђеље. . . , Свет је морао да замени нешто друго у свом 

месту. Они су морали да измисле фалсификат Тако смо чули царство Божије говори о 

само као лепу флоскула - леп осећање у људским срцима - смањујући је у етарском, 

нестварно ништа! Други су погрешно да је "ЦРКВА" царство. . . Пророк Данило, који је 

живео 600 година пре Христа, знали да је Царство Божје је био прави краљевство - влада 

влада над дословно људи на Земљи. . . 
Овде. . . је Божији објашњење шта је царство Божије: "И у дане ових краљева ..." - овде се 

говори о десет прстију, део гвожђа и део ломљеног глине. Ово, повезивањем 

пророчанство са Данила 7 и Откривењу 13 и 17, се односи на нове Сједињених држава 

Европе који се сада формира. . . пред вашим очима! Откривење 17:12 чини обичан детаљ 

да ће то бити унија десет краљева или краљевства да (Откривење 17: 8) ће васкрснути 

стару Римског царства. . . 
Када Христ дође, он долази као краљ над краљевима, владајуће целу земљу (Откривење 

19: 11-16); и ХИС КИНГДОМ-- Царству Божјем --саид Даниел, је конзумирати све ове 

световне краљевства. Откривење 11:15 наводи се у овим речима: "краљевства 

овог света постати краљевства нашег Господа, и његовог Христа, и он ће владати увек и 

заувек"! Ово је Царству Божјем. То је крај садашњих влада - да, чак и САД и британски 

нација. Онда они постају краљевства - влада - Господа Исуса Христа, онда Кинг оф Кингс 

преко целе земље. Ово чини потпуно равнице чињеницу да је Царство Божије је дословни 

ВЛАДА. Чак и ако Халдејски Царство је краљевина - чак и Римско царство је било 

БРИТАНИЈА - тако да је Царство Божије је влада. То је да преузме Влада народа света. Исус 

Христ је рођен да будем краљ - владар! . . . 
Исти Исус Христ који је ишао преко брда и долина Свете земље и улицама Јерусалима пре 

више од 1.900 година поново долази. Он је рекао да ће поново доћи. Након што је 
разапет, Бог га је подигао из мртвих после три дана и три ноћи (. Матеј 12:40; Дела 2:32; 

Кор 15: 3-4.). Он се вазнео на престо Бога. Седиште Владе оф тхе Универсе (Дела 1: 9-11; 

Јев 1: 3.; 8: 1; 10:12; Рев. 3:21). 
Он је "племић" у параболи, који је отишао до Престола Божјег - у "далеку земљу" - да се 
цоронатед као Цар над царевима над свим народима, а потом да се врате у земљу (Лк 19: 
12-27 ). 



Опет, он је на небу до "времена реституције свих ствари" (Дела 3: 19-

21). Реституција значи враћање у бившој држави или стања. У том случају, обнављање 

Божје власти на Земљи, а тиме и враћање светског мира и утопијских услова. 
Присутан свет превирања, ескалира ратови и тврдње ће врхунац у светској невољи толико 

велики да, ако Бог интервенише, ниједно људско тело уштедело би се жив (Мат. 24:22). На 
самом врхунцу када би одлагање резултирати минирања сав живот са са ове планете, Исус 

Христ ће се вратити. Овај пут да долази као божанско Бога. Он долази у свим сили и слави 

свемира-владајуће Цреатор. (24:30 Матеј;.. 25:31) Он долази као "Цар над царевима и 

Господар над господарима" (Откривење 19:16), да успоставе светску супер-влада и влада 

свим народима "са гвозденом палицом "(Откривење 19:15; 12: 5). . . 
Христос Унвелцоме? 
Да ли ће човечанство викати од радости, и добро га у хистерији екстази и ентузијазам - ће 
чак и цркве традиционалног хришћанства? 
Они неће! Они ће веровати, јер су лажни министри Сатане (ИИ Цор 11:. 13-15) су их 

преварили, да је Антихрист. Цркве и народи ће бити љут на његов долазак (Откривење 

11:15 са 11:18), а војне снаге ће заправо покушати да се бори за њим да га уништи 
(Откривење 17:14)! 
Народи ће бити ангажовани у је досло до борбе за наредне светског рата, са ратишта у 

Јерусалиму (Зах 14:. 1-2), а затим ће се Христос вратити. У натприродне силе да ће "бори 

против оних народа" који се боре против њега (стих 3). Он ће их потпуно поразити 

(Откривење 17:14)! "Ноге ће стајати у тај дан на гори Маслинској," веома кратак пут до 

источно од Јерусалима (Зах 14:. 4). (Армстронг, ХВ. Мистери оф тхе Агес, 1984) 
Библија каже да ће Исус вратити и Он ће победити, али многи ће се борити 
против њега (Откривење 19:19). Многи ће тврдити (на основу неразумевања Библије 

пророчанство, али делимично због лажних пророка и мистика) да је повратак Исус је коначна 
Антихрист! 
У наставку је такође од Херберт Армстронг: 

Труе Религион - Божја истина овласти са љубављу према Богу пренео Светим Духом ... 
РАДОСТ неописиве познавања Бога и Исуса Христа - да се зна ИСТИНУ - и топлина Божјег 
Божанске љубави ... 
Учење Божје истините Цркве су једноставно они "живи по свакој речи" Свете Библије ... 
Људи ће окренути од начина "да" на путу "дати" - Божији начин љубави. 
Нове цивилизације ће сада стисак земљу! (Исто) 

Нове цивилизације је Царство Божје. Проглашавајући да је нова цивилизација је да дође и да се 
заснива на љубави је главни део онога што је истинито јеванђеље о царству да су Исус и његови 

следбеници учили све о. И то је нешто што смо у сталном Цркве Божије проповеда као добро. 
Херберт Армстронг је схватио да је Исус учи да људско друштво, 
чак и када мисли да хоће да послуша, одбацио је "уступи" живота, пут љубави. Готово нико 

изгледа да правилно схвати значај онога што је Исус учио. 



Спасење кроз Исуса је део Јеванђеља 
Сада неки који су прочитали ово сада вероватно питају око Исусове смрти и улоге у спасење. Да, 

то је део еванђеља да је Нови завет и Херберт В. Армстронг је оба писао. 
Нови завет показује да је Јеванђеље укључује спасење кроз Исуса: 

16 Јер ја не стидим јеванђеља Христова, јер је сила Божија на спасење за свакога ко верује, 

за Јеврејина први и за грчког (Римљанима 1:16). 
4 Због тога они који су разбацани свуда ишао проповедајући реч. 5 Тако Филип дође у град 

Самарију и проповедао Христа на њих. ... 12 Али када су веровали Филипу док је 

проповедао ствари у вези царства Божијег и име Исуса Христа, и мушкарци и жене су 

крштени. ... 25 Дакле, када су сведочили и проповедао реч Господњу, вратише се у 
Јерусалим проповедајући Јеванђеље у многим селима самаријским. 26 Сада је анђео 

Господњи разговарао са Филипом ... 40 Филип је пронађен на Азотус. И пролази кроз, он 

проповедао у свим градовима док је дошао до Цезара. (Дела 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 је проповедао да им Исус и васкрсење. (Дела 17:18) 
30 Тада Павле населише целе две године у својој изнајмљеној кући, а добили сви који су 

дошли да му, 31 проповедају царство Божије и учење ствари које се тичу Господа Исуса 

Христа са свим поверењем, нико којом му се забрањује. (Дела 28: 30-31) 
Приметите да је проповедање укључен Исуса и Краљевине. На жалост, правилно разумевање 

јеванђеља Царства Божијег има тенденцију да недостаје од учења на грчко-римским црквама. 
Заправо, да нам помогну постану део тог царства, Бог воли људе тако 
много тога је послао Исуса да умре за нас (Јован 3: 16-17). 

Јеванђеље Краљевине је оно што је свету потребно, али ... 
Али многи светски лидери, укључујући и верска, верујем да ће то бити међународну сарадњу 

људски да ће донети мир и просперитет, а не Царство Божје. И док они имати неке временске 
успеха, не само да ће не успе, њихови људски напори ће на крају донети планете Земље до тачке 

да би то довело живот неодрживо ако Исус није вратио у успостави своје царство. То је лажна 
јеванђеље. 

Многи у свету покушавају да саставе полу-религијски вавилонског међународни план да стави у 

новом светском поретку у 21. веку. То је нешто што је Наставак Црква Божија је осудио од свог 

оснивања и планира да настави да откаже. Пошто је Сотона заведе Еву пасти за верзију свог 
јеванђеља скоро 6000 година пре (Постање 3), људи су веровали да они знају боље од Бога оно 
што ће их и свет бољи. 

Према Библији, биће потребно комбинацију војног лидера у Европи (који се зове краљ Севера, 
који се назива звер из Откривења 13: 1-10) уз верски лидер (тзв лажни пророк, који се назива и 
коначна Антихрист и два-рогат звер из Откривења 13: 11-17) из града седам брежуљака 

(Откривење 17: 9,18) да би у "вавилонској" (Откривење 17 и 18) светски поредак. Иако је 
човечанство треба повратак Христа и успостављање своје царство, многи у свету неће обраћати 
пажњу на ову поруку у 21. веку-они ће наставити да верују различите верзије Сотонином лажног 

јеванђеља. Али свет ће добити сведока. 



Подсетимо се да је Исус учио: 

14 И ово јеванђеље о царству ће се проповедати у целом свету као сведок на свим 

народима, и тада ће доћи крај. (Матеј 24:14) 

Приметите да ће јеванђеље о царству достићи свет као сведок, онда ће доћи крај. 

Постоји неколико разлога за то. 

Једна је да Бог жели свет да чује праву еванђеље пре почетка великих невоља (који је приказан да 

почне у Матеју 24:21). Стога је Јеванђеље порука је и сведок и упозорење (види Језекиљ 3, Амос 3: 
7). 

Други је да ће суштина поруке у супротности са ставовима у успону Звери, Кинг оф тхе Нортх 

власти, заједно са лажног пророка, коначног Антихриста. Они ће у основи обећавају мира кроз 
људских напора, али ће довести до краја (Маттхев 24:14) и уништење (цф. 1. Солуњанима 5: 3). 

Због знакова и леже чуда повезаних са њима (2 Солуњанима 2: 9), највише у свету ће изабрати да 

верује у лаж (2 Солуњанима 2: 9-12) уместо Јеванђеља поруку. Због неправилних осудама 
хикадугоди Царству Божјем од стране римокатолика, Еастерн Ортходок, Лутхеранс, и друге, многи 
ће погрешно тврдити да је порука хикадугоди Јеванђеље о Царству Божијем је лажно јеванђеље у 
вези са Антихриста. 

Верници Пхиладелпхиан хришћани (Откривење 3: 7-13) ће бити проглашење хиљадугодишње 
јеванђеље о царству, као и говори свету шта одређени световни лидери (укључујући звери и 
лажног пророка) ће бити до. 

Они ће подржати говори свету поруку да је Звер, Кинг оф тхе Нортх снаге, уз лажни пророк, 
коначна Антихрист, на крају ће уништити (заједно са неким од њихових савезника) САД и Англо-
народи Велике Британије , Канада, Аустралија и Нови Зеланд (Данијел 11:39) и да ће убрзо након 
тога уништи Арабиц / исламску конфедерацију (Даниел 11: 40-43), функционишу као инструменти 
демона (Откривење 16: 13-14), и на крају ће се борити Исуса Христа по повратку (Откривење 16:14; 

19: 19-20). Верници Филаделфије (Откривење 3: 7-13) ће се најављује да ће се миленијума царство 

се ускоро. То би вероватно генерисати велику медијску покривеност и доприносе испуњењу 
Матеју 24:14. 

Је "лажно јеванђеље 'са натписима светски лидери (вероватно неки" нови "тип топ лидера Европе 
заједно са компромитован папом који ће тврдити облик католичанства) неће тако-они неће 
желети да свет науче шта ће стварно до (и можда чак ни то се веровати у почетку, види Исаија 10: 

5-7). Они и / или њихове присталице ће вероватно погрешно уче да ће верни Филаделфије се 

ширио доктрине (миленаризам) од надолазеће Антихриста. Без обзира на осуде да су они и / или 

њихови следбеници чине према Пхиладелпхиан верницима инаставак Цркве Божије ће 

покренути прогон (Даниел 11: 29-35; Откривење 12: 13-15). То ће такође довести до крајњег 
почетка велике невоље (Матеј 24:21; Даниел 11:39; види Матеј 24: 14-15; Даниел 11:31), као и 
време заштите за верног Пхиладелпхиа hrišćani (Откривење 3:10; 12: 14-16). 

Звер и лажни пророк ће покушати силу, економске уцене, знаци, лежи чуда, убиство и друге 
притиске (Откривење 13: 10-17; 16: 14; Данијел 7:25; 2 Солуњанима 2: 9-10) да има контролу 

. Хришћани ће питати: 
10 "Колико дуго, Господе, свети и истинити, док ти судити и осветити нашу крв на онима 

који живе на земљи?" (Откривење 6:10) 



Кроз векове, Божји људи су се питао: "Колико ће то бити све док се Исус врати?" 

Док не знамо дан или сат, очекујемо Исус да се врате (и миленијума Царство Божје основан) 
у 21. веку на основу многих списа (нпр Матеј 24: 4-34; Псалам 90: 4; Осија 6: 2; Лука 21: 7-36; 
Јеврејима 1: 1-2; 4: 4,11; 2. Петрова 3: 3-8; 1 Солуњанима 5: 4), неки делови од којих сада видимо 
се испуњава. 
Ако Исус не интервенише, свет ће се уништава сав живот: 

21 За онда ће бити велика невоља, као што није било од почетка света до тог времена, не, 

нити це бити 22 И ако ти дани били су скраћени, ниједно тело ће бити спасени.; али 

изабраних ради ће бити скраћен тих дана. (Матеј 24: 21-22) 
29 Одмах након невољи тих дана сунце ће се помрачити, и месец неће давати своје 

светлости; звезде ће пасти с неба, и силе небеске ће се пољуљати. 30 Тада ће знак Сина 

човечијег појављују на небу, а потом сва племена на земљи ће туговати, и они ће видети 
Син човечији долази на облацима небеским са силом и славом великом. 31. i on ће послати 
своје анђеле са звуком трубе, и они ће скупити Његове изабранике од четири ветра, од 

краја до краја небеса. (Матеј 24: 29-31) 
Царство Божје је оно што је свету потребно. 

Амбасадори Краљевине 
Која је ваша улога у Британији? 
Сада, ако сте прави хришћанин, треба да буде амбасадор за њега. Обратите пажњу на оно што је 

апостол Павле је написао: 
20 Сада онда смо амбасадори за Христа, као да Бог се моли кроз нас: да се молите у 

Христово име, помирите се са Богом. (2 Коринћанима 5:20) 
14 Станите дакле, пошто опасан струка са истином, пошто стави на оклоп правде, 15. и након 

обувени ноге са припремом јеванђеља мира; 16 изнад свега, узимајући штит вере са којом 
ће бити у стању да угасити све огњене стријеле zloga 17 i води кацигу спасења и мач Духа, 
који је ријеч Божија;. 18 моли увек са молитвом и молитвом у Духу, као будно у том смислу 
са све истрајност и молитва за све саинтс- 19 и за мене, да исказ може се дати за мене, да 
могу да отворим уста смело да се обзнанити тајну јеванђеља, 20, за који сам амбасадор у 

ланцима; да у њему могу да говорим смело, као што ми треба говорити. (Ефесцима 6: 14-

20) 
Шта је амбасадор Мерриам-Вебстер има следећу дефиницију?: 

1: званични изасланик, а посебно: дипломатски агент највишег ранга акредитован на 
стране владе или суверена као резидентним представником сопственој влади или 
суверена или именован за специјалног и често привремени дипломатски задатак 

2 А: овлашћени заступник или гласник 

Ако сте прави хришћанин, ти си званични изасланик, за Христа! Обратите пажњу на оно што је 
апостол Петар је написао: 

9 Али ви сте изабрани род, царско свештенство, свети народ, Његови посебни људи, да 

можете прогласити похвале Онога који вас позва из таме у Његове чудесну светлост; 10који 



су некада били а не људи, али су сада Божји народ, који нису помиловани али сада су 

помиловани. (1 Петрова 2: 9-10) 
Као хришћани, ми треба да буду део светог народа. 
Који народ је сада свети? 
Па, сигурно нико од краљевстава овом свету, али они на крају ће бити део Христовог царства 

(Откривење 11:15). То је Божији народ, Његово царство је свет. 
Као амбасадори, што обично не ангажују у директним политици народа овога света. Али ми смо 

да живимо Божији начин живота сада. На тај начин, да је боље научити зашто Божји путеви су 
најбољи, тако да у Његовом царству можемо бити краљеви и свештеници и владати са Христом на 
земљи: 

5 Ономе који нас је волео и опере нас од наших греха у Његов 
крв, 6 и нас је направио краљеве и свештенике своме Богу и Оцу, Њему слава и власт у 

векове векова. Амин. (Откривење 1: 5-6) 
10 И да нас цареви и свештеници Богу нашем направљен; И ми ћемо владати на 

земљи. (Откривење 5:10) 
Један будућност аспект који ће бити учење онима који су смртни онда да иду у Божијим путевима: 

19 За људе остану у Сиону у Јерусалиму; Ти ћеш плакати више. Он ће бити веома љубазан 

према вама на звук вашег плач; Када је то чула, Он ће вам одговорим. 20 Иако Господ те 

више даје хлеб недаћама и воду невољи, али ваши учитељи неће бити премештена у углу, 
али твоје очи ће видети своје учитеље. 21 Ваш уши треба да чујем иза себе, говорећи: "Ово 
је начин, ходати у њој," Кад год се окренете на десну руку или кад год се окренете на 

лево. (Исаија 30: 19-21) 
Док је то пророчанство за хиљадугодишње царство, у овом добу хришћани треба да буду спремни 
да научи: 

12 ... у то време би требало да буду учитељи (Јеврејима 5:12) 
15 Али посвети Господа Бога у својим срцима, и бити спреман увек да дају одговор на 

сваког човека који вам иште разлог наде која је у вама са кротошћу и страхом (1 Петер 
3:15, КЈВ). 

Библија показује да многи од верних хришћана ће, непосредно пред почетак великих невоља, 
упутити многи: 

33 А они људи који разумеју налаже многи (Данијел 11:33) 
Дакле, учење, расте у милости и знања (2 Петрова 3:18), је нешто што би требало да радимо 

сада. Део своју улогу у Царству Божијем је да буде у стању да предаје. И за више веран, 

Пхиладелпхиан (Откривење 3: 7-13), хришћана, то ће такође укључују подршку важан сведок 
госпел Пре почетка хиљадугодишње царство (Мт 24:14). 
Након што се успостави Царство Божје, Божји народ ће се користити за помоћ обнови оштећену 
планету: 



12 Они из међу вама нека изгради старе отпада места;  
Ви треба подићи темеље многих генерација; А ви се зове дилеру на прекршаја, 

рестауратор улица да боравим у. (Исаија 58:12) 

На тај начин, Божји народ који је живео Божји пут у овом добу ће олакшати људима да живе у 

градовима (и другде) током овог периода рестаурације. Свет ће заиста бити боље место.Требало 
би да буду амбасадори Христа сада, тако да могу послужити у Његовом Царству. 

Прави Јеванђеље порука је Трансформативе 

Исус је рекао, "Ако останете у мојој речи, ви сте заиста моји ученици 32 А ти ћеш знати истину, и 
истина ће вас ослободити." (Јован 8: 31-32). Знајући истину о Јеванђељу .! carstvo Божје нас 
ослобађа од тога да буде заробљен у лажним надама овога света Ми смело може да подржи план 
који функционише-Божији план Сотона је преварио цео свет (Откривење 12: 9) и carstvo Божје је 
право решење. moramo да одстоји и заговарају истину (Јн 18:37). 

Еванђеље порука је више него о личном спасењу. Добра вест за Царство Божје треба 
трансформисати један у овом добу: 

2 И не владајте се према овоме свету, али се трансформише 

обнављањем свога ума, да бисте могли кушати које је то добро и угодна и савршена воља 

Божија. (Римљанима 12: 2) 

Прави хришћани се трансформишу да служе Богу и другима: 

22 робови, слушајте у свему своје господаре по телу, не са еиесервице, као мушкарци-

Плеасерс, али у искрености срца, бојећи се Бога. 23 И шта год да урадиш, уради то 
срдачно, као Господу а не као људима, 24 знајући да ћете од Господа ће примити награду 

на наследство; за вас служе Господу Христу. (Колошанима 3: 22-24) 

28 Дакле, с обзиром да се прима царство које не може бити уздрмана, имајмо милост, 
којим можемо да служи Богу прихватљиво са поштовањем и побожног страха.(Јеврејима 
12:28) 

Прави хришћани живе другачије од света. Прихватимо Божје стандарде наведене у свету за шта је 

добро, а шта лоше. Праведник од вере живеће (Јеврејима 10:38), колико је потребно веру да живе 

Божије пут у овом добу. Хришћани су сматрани толико различит од света су живели, да је њихов 
начин живота назива "Пут" из Новог завета (Дела 9: 2; 19: 9; 24: 14,22).Свет живи себично, под 
утицајем Сотонином, у ономе што се назива "начин Цаин" (Јуда 11). 

Јеванђеље о Царству Божијем је порука праведности, радости и миру (Римљанима 

14:17). Пророчка реч, правилно разумео, је утеху (види 1 Коринћанима 14: 3; 1 Солуњанима 4:18), 

поготово што смо посматрајте свет руши (Лк 21: 8-36). Истински хришћански начин живота доводи 

до духовног изобиља и физичких благослова (Марк 10: 29-30). Ово је део тога онима који га живе 

схвате да свет треба Царство Божје. Хришћани су амбасадори Царству Божјем. 

Хришћани своју наду у духовном, а не физичком, иако живимо у физичком свету (Римљанима 8: 5-

8). Имамо "наду јеванђеља" (Колошанима 1:23). То је нешто што рани хришћани схватили да су 
многи који исповедају Исуса данас не истински разумеју. 

6. грчко-римски цркве научити Царство је важно, али ... 



Грчко-римског цркве верују да они уче аспекте Царству Божјем, али имају проблема заиста 

схвате шта је стварно, на пример, Католичка енциклопедија учи ово о царству.: 
Христово ... У свакој фази његовог учења Појава овог краљевства, њеним различитим 
аспектима, његово прецизно значење, начин на који је који треба постићи, чине обележје 
Његове дискурса, толико да му дискурс се зове "Јеванђеље краљевства "... они су почели 

да говоре о Цркви као" царство Божје "; упореди Пуковник, ја, 13; Сол, ИИ, 12.; Апоц, ја, 6, 

9.; В, 10, итд ... то значи да је црква, као Божанске институције ... (папа Х. Царство Божје. 

Тхе Цатхолиц Енцицлопедиа, том ВИИИ. 1910). 
Иако је изнад указао на "Кол, ја, 13; Сол, ИИ, 12.; Апоц, ја, 6, 9.; В, 10, "ако ће их погледати, 

видећете да ни један од тих стихова говори ништа о Црква је Царство Божје. Уче верници ће бити 

део Царства Божјег, или да је Исусово краљевство. Библија упозорава да би многи променити 

јеванђеље или да на други, један неистинит један (Галатима 1: 6-9). На жалост, разни они то 

урадили. 
Исус је учио: "Ја сам пут, истина и живот. Нико не долази к Оцу осим кроз мене "(Јован 14: 

6). Петар научио, "Нити постоји спас у било ком другом, јер нема другог имена под небом даног 

људима, у ком треба да нађемо спасење" (Дела 4:12). Петар је рекао Јеврејима сви морају имати 

веру да се покаје и прихвати Исуса да буду спасени (Дела 2:38). 
За разлику од тога, Папа Фрања је научио да атеисти, без Исуса, могу бити спасени добрим 

делима! Он је такође учи да Јевреји не могу бити спасени без прихватања Исуса! Осим тога, 
изгледа да и неки Грецо-Римљани су такође узети у обзир да не-библијска верзија 'Мари' је кључ 

за еванђеља, као и кључ за екуменски и међувјерски јединства. На жалост, они и други не 

разумеју значај Исуса и правог Јеванђеље о Царству Божијем. Многи су промовисање лажне 

јеванђеља. 
Многи желе да хода по виђењу и имају веру у свету. Нови завет учи да хришћани треба да 

изгледају горе: 
2 Поставите свој ум на ономе што је горе, а не на ствари на земљи. (Колошанима 3: 2) 
7 За ходамо вером, не гледањем. (2 Коринћанима 5: 7) 

Ипак, папа Пије КСИ у основи учи да хода својим очима његове цркве: 
... Католичка црква ... је царство Христа на земљи. (ПИУ је енцикличан Куас Примас као 
што је наведено у завршном бици Крамер П. Ђавоља. Добре савете Публикације, 2002, стр. 
73). 

У ЦатхолицБибле101 вебсите тврди, "Царство Божије је основана на земљи Исуса Христа у години 
33 АД, у виду његову Цркву, коју је предводио Петер ... католичке цркве." Али миленијума Царство 
Божје још није овде нити је Римска црква, али ће бити на земљи. 
Римска црква учи тако снажно против ускоро долази земаљски тисућљетном Царству Божјем да је 

у основи само "доктрина Антихриста" у службени Катихизис Католичке цркве: 
676 Антихрист је превара већ почиње да се обликује у свету сваки пут се захтев да схвате у 

историји да месијанске наде што се може остварити само изван историје кроз 

есхатолошким пресуде. Црква је одбијена чак и модификоване облике овог 



фалсификовања краљевства да дођу под називом миленаристичке ... (Катихизис Католичке 
цркве. Имприматур потест + Јозеф кардинал Рацингер. Доубледаи, НИ 1995, стр. 194) 

На жалост, они који се слажу са тим ће имати великих проблема са скандалозним Јеванђеља по 

Царства Божјег на крају. Неки ће страшне кораке против оних који га проглашава (Даниел 7:25; 11: 

30-36). 
Али, можда мислите, нису сви који исповедају Исус као Господа бити у краљевству? Не, неће 

бити. Приметите шта је Исус рекао: 
21 "Није свако ко каже мени, Господе, Господе, 'ће ући у царство небеско, али ко ради 

вољу Оца мојега, који је на небесима 22 Многи. Ће рећи мени у онај дан: Господе, Господе, 
има нисмо пророковали у твоје име, изгони демоне у твоје име, и учинио много чуда у 
Ваше име "23 i онда ће прогласити да им, 'nikad вас нисам знао;?! идите од мене ви који 

практикују безакоње' (Матеј 7: 21-23) 
Апостол Павле је истакао "тајну безакоња" је "већ на послу" (2 Солуњанима 2: 7) у своје 

време. Ово безакоње се односи и на нешто што Библија упозорава на крају времена да се зове 

"Тајна, Вавилон Велики" (Откривење 17: 3-5). 
"Тајна безакоња" се односи на номиналних Хришћана који верују да они не треба да задржи Десет 
Божијих заповести закона, итд и / или постоји много прихватљивих изузеци њега и / или постоје 
прихватљиви облици покоре да се прекине Бог закон, па док они мисле да имају облик Божјег 
закона, они не држе облик хришћанства који би Исус или Његови апостоли препознају као 
легитиман. 
Грчко-Римљани су као фарисеји који су кршили Божје заповести, али је тврдио њихова традиција 

је то прихватљиво-Исус осудио тај приступ (Матеј 15: 3-9)! Исаија је такође упозорио да људи 

тврде да је Бог био би побунили против Његовог закона (Исаија 30: 9). Ово безакоње побуна је 

нешто што, нажалост, види ово до данашњег дана. 
Чини се да је Римска црква изгледа да верује да ће његов војни екуменске и медјувјерска 
програми довести до мира и не-библијску верзију Царства Божијег на земљи још један 

"мистерија". Писмо упозорава против наредном екуменски јединства који је подучава вољу, за 
неколико година, бити успешна (напомена: Нови Јерусалим Библија, католичка одобрио превод, је 
приказан): 

4 Они се клањали пред змаја јер је дао звери његов ауторитет; и они су се клањали пред 

звери, говорећи: "Ко може упоредити са звери? Ко може да се бори против ње '5 Зверје 

дозвољено да устима својим има и хуле и да буде активан четрдесет и два месеца;? 6 и 
гласан своје хуле против Бога, против своје име, свог небеског Шатора и све оне који су 
уточиште . тамо 7 је дозвољено је да рат против светих и освоји их, и даје моћ над свих 
раса, народ, језик и народ, 8 и сви људи на свету ће га обожавати, то је, свако чије име није 
написано доле од постанка света у књигу жртвено јагње је живота 9 Нека свако ко чује, 

слуша:. 10 Они за ропство у ропство; оне за смрт од мача на смрт од мача. То је разлог 

зашто су свеци морају имати истрајност и веру. (Откривење 13: 4-10, ЊБ) 
Библија упозорава против неког времена Бабилон јединство: 

1 Један од седам анђела који су имали седам чаша дошао да разговара са мном, и рекао, 

"Дођи овамо и ја ћу вам показати казну великог проститутки који устоличен је поред 
обилне воде, 2 са којима сви краљеви земље су се Проститутките, а који је направио све 



светску популацију пијана вином њеног прељубе. "3 Одвео ме је у духу у пустињу, и тамо сам 
видео жену која јаше црвену звер која је имала седам глава и десет рогова и имао хули 
наслова на себи 4 žena је била обучена у љубичасте и скерлета и светлуцао златом и 
драгуљима и бисерима, а она је држао златну винецуп испуњен са одвратним прљавштине 

њеног проституције;. 5 на њеном челу је написано име, једну загонетну наме: 

'.Вавилон велики, мајка свих проститутки и све прљаве праксе на земљи' 6 сам видео да је 

била пијана, пијана од крви светих, и крв мученика Исус; и када сам је видео, био сам 

потпуно тајновит. (Откривење 17: 1-6, ЊБ) 
9 'Ово је позив за лукавству. Седам глава су седам брда, на којем је жена седе. . . 18 Жена 

сте видели је велики град који има власт над свим владарима на земљи. "(Откривење 17: 
9,18, ЊБ) 
1 Након тога, видео сам још један анђео силази с неба, са великим овлашћењима која су 

му; земља сијала са својом славом 2 На свег гласа повикао је., "Вавилон је пао,Вавилон 

Велики је пао, а постао је свратишта ђавола и смештај за сваки фаул духа и прљаве, 

одвратне птице. 3 Све народи су пили дубоко од вина свог проституције; сваки краљ на 

земљи је себе Проститутките са њом, и сваки трговац обогатио преко свог разврата 

'4 Још један глас говорио са неба.; Чуо сам да кажем, 'Изађи, мој народ, далеко од ње, тако 

да не учествује у њеним злочинима и имају исте проклетство носе. 5 Њени греси су 

достигли до неба, и Бог има своје злочине у виду : третирају је као она третира друге 6 ona 

се мора платити дупло она која се тражи.. Она је имати двоструко јак шољу њене 

смеше. 7 Свако од њених Помпс и оргијама је да се повежу са тортуром или агонији. Ја сам 

устоличен као краљица, она мисли; Ја нисам удовица и никад неће знати подношења 

губитака 8 за то, у једном дану, у зла ће пасти на њу:. Болест и жалост и глад. Она ће бити 

спаљена до темеља. Господ Бог који ју је осудио је моћан. "9" Биће жалости и плачући је за 

њу краљевима земље који су се Проститутките са њом и одржавају оргије са њом. Они 
виде дим док је Бурнс, (Откривење 18: 1-9, ЊБ) 

У Захарији, Библија упозорава против наредном Вавилон и показује да правилно јединство неће 
десити све док се Исус врати: 

10 Пази! Пази! Побегне из земље северне - Господ децларес- јер ја сам те разбацани на 

четири вјетра небеска - Господ изјављује 11 Пази.! Направите свој бијег, Сион, сада живи са 

ћерком Вавилона! 
12 За Јахве Сабаотх каже, пошто ми слава наручио, о народима који су вас опљачкали, "Ко 
додирне те додирне јабуку мог ока. 13 Види, ја се махнем руком преко њих и они ће бити 

опљачкана од оних којима они су поробили. " Онда ће знати да ме је Господ послао 

Сабаотх! 14 Певај, радујте се, кћер Сиона, за сада сам долазе да живе међу вама -Иахвех 

изјављује! 15 И на тај дан многи народи ће бити претворен у Господњи. Да, они ће постати 

његов народ, а они ће живети међу вама. Онда ће знати да ме је Господ Сабаотх 

послат! 16 Господ ће посед Јудин, његов део у Светој земљи, а опет да Јерусалим његов 

избор. (Захарија 2: 10-16, ЊБ; пажњу у верзијама Цроатиан / НКЈВ стихови су наведени као 

Захарије 2: 6-12) 



Екуменске и медјувјерска покрети који су Уједињене нације, Ватикан, протестанти и православне 

лидери промовишу се јасно осудили Библију и не треба подстицати. Исус нас је упозорио од 

оних који тврде да га прате ко би "превари многи" (Матеј 24: 4-5). Много екуменизам се односи 

на "белу коњаник" Откривење 6: 1-2 (који није Исус) и блуднице из Откривења 17. 
Као Захарија, апостол Павле је научио да прави јединство вере не би десило тек након Исус се 
враћа: 

13 док сви до јединства у вери и познању Сина Божијег и чине савршеног мушкарца, 

потпуно зрео са пуноће самог Христа. (Ефесцима 4:13, ЊБ) 
Они који верују то јединство долази до Исусовом повратку су у заблуди. Заправо, када се Исус 

врати, он ће морати да уништи јединство народа који ће митинг против њега: 
11:15 Тада седми анђео затруби, и гласови су се могле чути виче на небу, зове, "Краљевство 

света постала царство нашег Господа и његовог Христа, и он ће владати заувек и 
увек." 16 двадесет и четири старешине, устоличен у присуству Бога, клањали су се и 
додирнуо тло са челима обожавање Бога 17 са овим речима, "Захваљујемо ти, Свемогући 
Господ Бог, Он који је, Онај који је, за преузимање ваш велика моћ и почетак своју 
владавину 18. narodi су у метежу и сада је дошло време за одмазду, и за мртве да им се 
суди, а за своје слуге пророци, за свете и за оне који се боје своје име, мали и велики 

подједнако, да буду награђени. Дошло је време да уништи оне који уништавају земљу. 

"(Откривење 11: 15-18, ЊБ) 
19: 6 И чуо сам шта се чинило да су гласови огромним гомиле, као што је звук океана или 

велике рику грома, одговарајући, 'Алилуја! Владавина наш Господ Свемогући Бог је 

почела; . . . 19 Онда сам видео звер, са свим краљевима земаљским и њихових војски, 

окупили су да се боре против Ридер и његову војску 20. Али звер је заробљен, заједно са 
лажног пророка који је радио чуда у име звери и од њих су преварени оних који су 

прихватили брендирање са знаком звери и оне који су обожавали његову статуу. Ова 

двојица су бацили живи у ватрено језеро гори сумпором. 21 Све остало је убијено од мача у 

Ридер, која је дошла из његових уста, и све птице су глуттед са својим телом. . . 20: 4Онда сам 

видео Тхронес, где су заузели своја места, а на њима је поверени моћ да суд. Видео сам 
душе свих који су одсечена глава због тога што сведоци за Исуса и због тога што је 
проповедао Божју реч, и они који су одбили да се поклоне звери или његов кип и неће 

прихватити брандмарк на челима или рукама; су дошли у животу, и владао са Христом 

хиљаду година. (Откривење 19: 6,19-21; 20: 4, ЊБ) 
Приметите да ће Исус морати да уништи војску на свету јединствене против њега. Затим је и свеци 

ће владати. Тада ће бити правилно јединство вере. 
На жалост, многи ће слушати лажне министрима које се појављују добро, али нису, као што је 
апостол Павле упозорава (2 Коринћанима 11: 14-15). 
Ако више би заиста разумети Библију и Јеванђеље о Царству Божијем мање ће се борити против 
Исуса. 
7. Зашто Царство Божије? 
Иако људи воле да мисле да смо толико паметни, постоје границе нашег разумевања, али Божја 
"схватање је бесконачан" (Псалам 147: 5). 



Зато ће бити потребно Божју интервенцију да поправим ову планету. 
Док многи верују у Бога, велика већина људи не желе да живе онако како 

Он заиста управља. Обратите пажњу на следеће: 
8 Он ти је показала, човече, шта је добро; И шта Господ тражи од вас, али да праведно 

урадити, То лове милост, и да смерно путујете са Богом својим? (Михеј 6: 8) 
Да хода скромно с Богом није нешто човечанство заиста био спреман да уради. Од времена 

Адама и Еве (Постање 3: 1-6), људи су изабрали да се ослањају на себе и своје приоритете, изнад 
Бог, упркос Његовим заповестима (Екодус 20: 3-17). 
Књига Пословице учи: 

5 Уздај се у Господа свим срцем, и ослони не на своје сопствено разумевање;. 6 У свим 

путевима твојим признају га, и он ће исправити твоје стазе 7 Не буди мудар у својим 

очима; Боје Господа и одступи од зла. (Приче 3: 5-7) 
Ипак, већина људи неће истински верују у Бога свим срцем или чекати да усмере своје 

кораке. Многи кажу да ће учинити оно што Бог жели, али то не раде. Човечанство је преварена од 

стране Сотоне (Откривење 12: 9) и опао за жељама света и "понос живота" (1 Јован 2:16). 
Због тога, многи су дошли са својим религијским традицијама и секуларних власти, јер они мисле 

да знају најбоље. Међутим, они не (види Јеремија 10:23), нити ће већина заиста покајати. 
Зато је човечанство треба Царство Божје (Мт 24: 21-22). 
Божијим путевима у праву 
Истина је да је Бог љубав (1. Јованова 4: 8,16) и Бог није себичан. Божији закони показати љубав 

према Богу и ближњем (Марко 12: 29-31; Јамес 2: 8-11). Начини света су себични и крај у смрт 

(Римљанима 8: 6). 
Приметите да је Библија показује прави хришћани поштују заповести: 

1 Ко верује да је Исус Христос је рођен од Бога, и свако ко га ко роди и воли га воли ко је 

зачет од Њега 2 По том знамо да љубимо децу Божију., Кад волимо Бога и Његове 

заповести . 3 Јер је ово љубав Божија, да држимо Његове заповести. И Његове заповести 

нису тешке. (1 Јованова 5: 1-3) 
Све Божје заповести "су праведност" (Псалам 119: 172). Његови путеви су чисти (1 Тимотеју 

1:15). На жалост, многи су прихватили различите облике "безакоња" и не схватају да Исус није 

дошао да покварим закон или пророке, али их (Матеј 5:17) испунити, објашњавајући своје право 

значење и да их прошири и оно што су многи Мислила (нпр Матеј 5: 21-27). Исус је учио да "ко 
ради и учи их, он ће се велики назвати у царству небеском" (Матеј 5:19) (термини "Царство Божје" 
и "царство небеско" су заменљиви). 
Библија учи да је вера без дела мртва (Џејмс 2:17). Многи тврде да следе Исуса, али неће заиста 

верујем Његово учење (Матеј 7: 21-23) и неће га имитирају како треба (види 1 Коринћанима 11: 

1). "Грех је безакоње" (1 Јованова 3: 4, Цроатиан) и сви су згрешили (Римљанима 3:23). Међутим, 

Библија показује да ће милост победити пресуде (Јамес 2:13) као Бог заиста има план за све (Лк 3: 
6). 



Људска решења, осим Божијим путевима, неће радити. У хиљадугодишње царство, Исус ће 

владати са "гвозденом палицом" (Откривење 19:15), а добро ће превладати јер ће људи живети 
Божији пут. Постоје сви светски проблеми због друштва овог света одбијају да послушају Бога и 

Његов закон . Историја показати хуманост није у стању да реши проблеме друштва: 
6 За да се склон једењу меса је смрт, али да се духовно оријентисан је живот и мир 7 Јер је 

телесно мудровање непријатељство према Богу.; јер не подлеже закону Божијем, нити 

заиста могу да буду. 8 Дакле, они који су у телу не могу угодити Богу. (Римљанима 8: 6-8) 
Хришћани су да се фокусирају на духовни, и одобравају Божији Дух да то учини у овом добу 
(Римљанима 8: 9), упркос нашим личним слабости: 

26 За видите свој позив, браћо, да нема много мудрих по телу, не много моћна, нема много 
племенити, називају се. 27 Али Бог је изабрао глупости света ставити да посрами мудре, и 
Бог има изабран је слабо света да постидети ствари које су моћни, 28 и базне ствари света и 
ствари које су презрени Бог је изабрао, и ствари које нису, да би се ништа на ствари које су 
, 29 да нико не може поносити у Његовој присутности. 30 Али Њега сте у Христу Исусу, који је 
постао за нас мудрост од Бога и праведност и посвећења и редемптион- 31 да, као што је 

написано, "Онај који славе, нека га слава у Господу. " (1 Коринћанима 1: 26-31) 
Хришћани су у славу у Божјем плану! Ми ходамо по вери сада (2 Коринћанима 5: 7), гледајући 

горе (Колошанима 3: 2) у вери (Јеврејима 11: 6). Ми ћемо бити благословени за вођење Божје 

заповести (Откривење 22:14). 
Библија каже да ће хришћани владати са Исусом, али да ли схватате да значи да ће реална 

хришћани заправо владају градовима? Исус је учио: 
12 "Један племић је отишао у далеку земљу да прими себи царство и да се врате. 13 Дакле, 

звао десет слугу, која им је десет минас, и рече им:" Да ли посао док не дођем. "14Међутим, 
његови грађани га мрзели, и послао делегацију на њега, говорећи: "Ми нећемо имати овог 
човека да владају над нама." 
15 "И тако је било да када се вратио, примивши царство, он је тада командовао овим слуге, 
којима је дао новац, да се зове његовим речима, да би могао да зна како 
много сваки човек стиче трговине 16 Онда је дошао први, говорећи, 17. И рече му: "Браво, 

добар слуга." Господару, твоја мина је зарадио десет Минас. '; јер сте били верни у врло 

мало, има власт над десет градова. "18 А други је, говорећи: 'Господару, твоја мина је 
зарадио пет Минас." 19 Исто тако рекао му:' Ви такође бити готово пет градова. '(Лука 19: 
12-19) 

Бити веран у мало ви сада имате. Хришћани ће имати прилику да владају над реалним градовима, 

у стварном краљевству. Исус је рекао, "Мој награда је са мном, да дам свакоме према његовом 

раду" (Откривење 22:12). Бог има план (Јов 14:15) и место (Јохн 14: 2) за оне који ће заиста 

одговорити на њега (Јохн 6:44; Откривење 17:14). Царство Божје је стварно и можете бити део 

тога! 
На почетку 2016. године, часопис Наука је објавио чланак под насловом "Тхе моћ гомиле" који су 
изјавили да вештачка интелигенција и бинг могао да реши суочава човечанство "Вицкед 

проблеме". Ипак, чланак није успео да схвати шта зло је, а камоли како га решити. 



Сарадња, осим после праве путеве Божје, као што је осуђен на пропаст у 21. веку, јер се вратио 
после Великог потопа када човечанство сарађивали у изградњи успело кулу Бабел (Генесис 11: 1-
9). 
Проблеми у свету, у местима као што Блиском истоку (упркос очекиваним временским добити, на 
пример, Данијел 9: 27а; 1 Солуњанима 5: 3), неће се решити људи потребна нам је мир у Царству 
Божијем (Римљанима 14: 17). 
Проблеми међународног тероризма, без обзира на очекиване добити, неће бити решен (уп 
Језекиљ 21:12) би заведени у Уједињеним нацијама (види Откривење 12: 9) -Треба нам радост и 
удобност Царству Божјем. 
Проблеми животне средине НЕЋЕ бити решен међународне сарадње, као што ће светски народи 
помоћи уништи земљу (Откривење 11:18), али ће бити решен Царству Божјем. 
Проблеми сексуалног бесмртности, абортус, и продаје људско тело 
делови неће бити решен од стране САД, али је Царство Божје. 
Масивни дуг да САД, Велика Британија, и многи други народи имају неће бити решен путем 
међународне посредовања, али на крају (после уништења по Авакума 2: 6-8) од стране Царства 
Божијег. 
Незнање и погрешно образовање неће бити решен од стране Уједињених нација потребна нам је 

Царство Божје. Верски сукоб неће заиста бити решен било екуменски-међувјерски покрета 

пристали да спасење осим правог Исуса Библије. Грех је проблем у свету и због тога, морамо 

Исусову жртву и његов повратак у Царству Божјем. 
Питања штрајк неће бити решен генетски модификованих организама који су доводећи делове 
света у опасности од глади због могућих усева пропуста потребна нам је Царство Божје. 
Савремена медицинска наука нема све одговоре за људско здравље потребна нам је Царство 
Божје. 
Масовно сиромаштво у деловима Африке, Азије и другим местима, а користи за време од 
завршетка време 'Вавилон' (види Откривење 18: 1-19), неће решити проблем сиромаштва 
потребна нам је Царство Божје. 
Хикадугоди фаза Царства Божјег је буквално царство које ће бити успостављена на земљи. То ће 
бити заснована на љубавних Божјим законима и Бога љубави, као вођа. Свеци ће владати са 
Христом хиљаду година (Отк 5:10; 20: 4-6). Ово краљевство ће укључивати оне заиста у Цркви 
Божијој, али не Писмо наводи да је Царство Божије је уствари црква (католичка или на други 
начин). Римска црква се противи хиљадугодишње учење, а касније ће снажније противе Библије 
Јеванђеља као што се ближе крају. Ово ће вероватно добити значајну медијску које могу помоћи 
испунити Матеј 24:14. 
У завршној фази, Царство Божје ће укључивати "Нови Јерусалим, где силази са неба од Бога" 
(Откривење 21: 2) и њеног повећања неће бити краја. Неће бити више неправди, не више 
туга, и нема више смрти. 
Проповедање и разумевање јеванђеље о Царству Божијем је тема важна Библије. Стари завет 
писци уче о томе. Исус, Павле, и Џон је причао о томе. 
Најстарији 'Цхристиан' проповед да преживи ван Новог завета учи о томе. Ранохристијански вође 
другог века, као Поликарп и Мелито, уче о томе. Ми смо у континуирана Цркве Божије данас га 
научити. 



Подсетимо се да Царство Божје је први предмет који Библија показује Исус проповедао о 
томе. Такође је оно што је проповедао о периоду након васкрсења-и то је нешто хришћани треба 
прво тражити. 
Еванђеље не само о животу и смрти Исуса. Нагласак јеванђеља да је Исус и његови следбеници 
учили се долазак Царство Божје. Јеванђеље о царству обухвата спасење кроз Христа, али такође 
укључује подучавање крај људских власти (Откривење 11: 5). 
Не заборавите, Исус је учио да крај неће доћи све док јеванђеље о царству је проповедао у свету 
за сведочанство свим народима (Матеј 24:14). И да проповедање се дешава сада. 
Добра вест је да Царство Божје решење за проблеме са којима се суочава човечанство . Ипак, 
већина не желе да га подрже, нити чује, нити желе да верују истину о томе. Божја Британија је 
вечна (Матеј 6:13), док је "овај свет пролази" (1 Коринћанима 7:31). 
Проглашавајући прави Јеванђеље о Царству Божијем је нешто што смо у континуирана Цркве 
Божије су озбиљно. Трудимо се да научити све што Библија учи (Матеј 28: 19-20), укључујући 
Царства Божијег (Матеј 24:14). Док чекамо то царство, морамо да научимо и пратити Божије 
путеве и удобности другима који желе да верују истину. 
не треба да подржи проглашењу еванђеља у наредном Царства Божијег? Ћете веровати 
јеванђеље о Царству Божијем? 

 

 

Настављајући Цркву Божију 
 
САД канцеларија континуиране Цркве Божије се налази у: 1036 В Гранд 
Авенуе, Гровер Беацх, Калифорнија, 93433 САД. 
 

Наставак Цхурцх оф Год (CCOG) Веб 
 

CCOG.ASIA Овај сајт је фокус на Азију и има различите чланке у више азијских 
језика, као и неке ствари на енглеском језику. 
CCOG.INОво је сајт усмерени су индијске баштине. Има материјала на 
енглеском језику и различитих индијанских језика. 
CCOG.EUОво је сајт усмјерена ка Европи. Има материјала на више европских 
језика. 
CCOG.NZОво је сајт усмерене ка Новом Зеланду и другима са британско-
спустила позадини. 
CCOG.ORG Ово је главни сајт континуиране Цркве Божије. Он служи људе на 
свим континентима. Садржи чланке, везе и видео. 
CCOGCANADA.CAОво је сајт усмерена ка онима у Канади. 



CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ово је сајт шпански језик за 
континуирана Цркве Божије. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ово је сајт Филипини континуираног 
Цркве Божије. Она има информације на енглеском и тагалог. 
 

Невс анд Хистори веб 
 

COGWRITER.COM Овај сајт је велики проглас алат и има вести, науку, 
историјске текстове, видео записе и пророчке ажурирања. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ово је лако запамтити сајт са чланцима и 
информацијама о црквене историје. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ово је радио сајт који покрива вести и библијске 
теме. 
 

ИоуТубе Видео Канали за проповеди и Сермонеттес 
 

BibleNewsProphecy канал. ЦЦОГ Сермонетте видеос. 
CCOGAfrica канал. ЦЦОГ поруке у афричких језика. 
CDLIDDSermones канал. ЦЦОГ поруке у шпанском језику. 
ContinuingCOG канал. ЦЦОГ видео проповеди.  
 
 
 
На слици се види испод нека од неколико преосталих цигле (плус неки додати 
касније) зграде у Јерусалиму понекад познат као Ценацле, али боље описати као 
Цркве Божје на Јерусалем Вестерн Хилл (тренутно под називом Мт Зион): 
 

 
 
Ово се верује да је био место можда у најранијем реалном хришћанске цркве 
зграде. Зграда је Исусово "јеванђеље о Царству Божјем" би се проповеда у. То је 
била једна зграда у Јерусалиму да учи Јеванђеље о Царству Божијем. 
 
 



Из тог разлога смо и хвала Богу без престанка, јер ... ви, браћо, 
угледали на цркве Божије које у Јудеји су у Христу Исусу. 
(1 Солуњанима 2: 13-14) 
 
Тврде искрено за веру која је једном заувек предана светима. 
(Јуда 3) 
 
Он (Исус) им рече, "Морам проповедати у царство Божије и на друге градове 
Такође, јер за ту сврху сам послан. "(Лк 4:43) 
 
Али тражити царство Божије, и све те ствари [ц] додаје се у вама. Не бој се, 

мало стадо, јер би воља вашег Оца да вам да царство. (Лука 12: 31-32) 
 
И ово јеванђеље о царству ће се проповедати у целом свету као сведок 
све нације, а онда ће доћи крај. (Матеј 24:14) 
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	Циљ 1. Крај сиромаштво у свим његовим облицима свуда
	Циљ 2. Крај глад, постићи сигурност хране и бољу исхрану и промовише одрживу пољопривреду
	Циљ 3. Осигурати здрав живот и промовишу благостање за све у свим узрастима
	Циљ 4. Осигурати инклузивно и равноправно квалитетно образовање и промовише доживотно учење могућности за све
	Циљ 5. Остваривање равноправности полова и оснаживање све жене и дјевојке
	Циљ 6. Осигурати доступност и одрживо управљање водама и канализације за све
	Циљ 7. Осигурати приступ поуздану, одрживог и модерног енергије за све
	Циљ 8. промовише одржив, инклузивни и одрживи економски раст, пуно и продуктивно запошљавање и достојанствен рад за све
	Циљ 9. Грађа отпорна инфраструктура, промовисање инклузивног и одрживог индустријализацију и подстицање иновација
	Циљ 10. Смањење неједнакости унутар и између држава
	Циљ 11. Нека градови и људска насеља инклузивне, безбедне, отпорни и одрживе
	Циљ 12. Осигурати одрживе потрошње и производње обрасце
	Циљ 13. предузме хитне мере у борби против климатских промена и његовог утицаја
	Циљ 14. очувања и одрживог коришћење океана, мора и морских ресурса за одрживи развој
	Циљ 15. Протецт, вратити и промовисање одрживог коришћења копнених екосистема, одрживо управљање шумама, у борби против дезертификације и заустављање и преокренути деградације земљишта и заустави губитак биодиверзитета
	Циљ 16. Промовисање мирна и инклузивног друштва за одрживи развој, обезбедити приступ правди за све и изградити ефикасне, одговорне и инклузивне институција на свим нивоима
	Циљ 17. Јачање средства имплементације и ревитализацију глобалног партнерства за одрживи развој
	Овај програм би требало да буде у потпуности имплементиран до 2030. и такође назива 2030 Агенду за одрживи развој. Она има за циљ да реши болести с којима се суочава човечанство кроз регулацију, образовања и међународну и међувјерски сарадње. Док су м...
	"Нови Универзална агенда" би се могло назвати "Нова католичка агенда" као реч "католички" значи "универзална." Папа Фрања под називом усвајања новог универзалног дневног реда "важан знак наде."
	Папа Фрања такође похвалио међународни споразум под називом ЦОП21 (званично назван 21. Конференцији страна у Оквирном конвенцијом УН о климатским промјенама) у децембру 2015, а саветовао народе "да пажљиво прате пут испред, и са све већег осећаја соли...
	Док нико не жели да дах загађеног ваздуха, гладни, да се осиромашена, да буде угрожен, итд, ће ова међународна солидарност реши проблеме са којима се суочава човечанство?
	Досадашњи резултати Уједињених нација
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