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Varför kan inte mänskligheten lösa sina problem? 

Vet du att de första och sista sakerna Bibeln visar Jesus predikade om berörda evangeliet om Guds 
rike? 

Vet du att Guds rike var betoningen av apostlarna och de första som följde dem? 



Är Guds rike personen Jesus? Är Guds rike Jesus lever sitt liv i oss nu? Är Guds rike någon typ av 
framtida verkliga rike? Kommer du tror vad Bibeln lär? 

Vad är ett rike? Precis vad är Guds rike? Vad lär Bibeln? Vad gjorde den tidiga kristna kyrkan 
undervisa? 

Inser du att slutändan inte kan komma förrän Guds rike predikas för världen som ett vittne? 

Fotografiet på frontluckan visar ett lamm liggande med en varg som består av Burdine utskrift och grafik. 
Fotografiet på bakstycket är en del av den ursprungliga Guds kyrka byggnad i Jerusalem som tas i 2013 av Dr Bob 
Thiel.  
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1. Har mänskligheten har lösningarna? 

Världen står inför många problem. 

Många människor är hungriga. Många människor är förtryckta. Många människor möter 
fattigdom. Många nationer är i stora skulder. Barn, inklusive ofödda sådana, möter 
missbruk.Läkemedelsresistenta sjukdomar berör många läkare. Stora industristäder har luft för 
förorenad för att vara friska. Olika politiker hotar krig. Terroristattacker hålla händer. 

Kan världens ledare åtgärda problemen mänskligheten står inför? 



Många tror det. 

Nya Universal agenda 

Den 25 september 2015 efter en grundton tal av Vatikanens Franciskus, de 193 nationer i Förenta 
Nationerna (FN) röstade för att genomföra "17 Hållbar utveckling mål" av vad som ursprungligen 
kallades den nya universella agendan. Här är FN: s 17 mål: 

Mål 1. Slut fattigdom i alla dess former överallt 

Mål 2. Slut hunger, uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad näring och främja 
ett hållbart jordbruk 

Mål 3. Se till ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

Mål 4. Kontrollera inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla 

Mål 5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor 

Mål 6. Se tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla 

Mål 7. Se tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla 

Mål 8. främja hållbar och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och 
anständigt arbete för alla 

Mål 9. Bygg motståndskraftig infrastruktur, främja och hållbar industrialisering och främja 
innovation 

Mål 10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder 

Mål 11. Gör städer och boplatser inclusive, säkra, elastiska och hållbara 

Mål 12. Se hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Mål 13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter 

Mål 14. bevara och hållbart nyttja de hav och marina resurser för en hållbar utveckling 

Mål 15. Skydda, återställa och främja en hållbar användning av terrestra ekosystem, hållbart 
hantera skogar, bekämpa ökenspridning och stoppa och vända markförstöring och stoppa 
förlusten av biologisk mångfald 

Mål 16. främja en fredlig och inkluderande samhälle för en hållbar utveckling, ge tillgång till 
rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer 

Mål 17. Stärka de verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling 

Denna agenda är tänkt att vara fullt genomförd 2030 och kallas även för 2030 agenda för hållbar 
utveckling. Det syftar till att lösa sjukdomar mänskligheten står inför genom reglering, utbildning och 



internationellt och inter samarbete. Även om många av dess mål är bra, vissa av sina metoder och mål 
är onda (jfr Moseboken 3: 4). Denna agenda, också är i linje med Franciskus s Laudato Siencyklika. 

Den "nya universella agendan" skulle kunna kallas "New Catholic agenda" som ordet "katolsk" 
betyder "universell". Franciskus kallade antagandet av den nya universella agendan "ett viktigt tecken 
på hopp." 

Franciskus berömde också det internationella avtalet kallas COP21 (officiellt titeln 21 konferensen 
mellan parterna i FN: s ramkonvention om klimatförändringar) i december 2015 och rådde folk "att 
noggrant följa vägen framåt, och med en ständigt växande känsla av solidaritet . "  

Även om ingen vill att andas förorenad luft, gå hungrig, utarmas, äventyras, etc., kommer denna 
internationella solidariteten lösa de problem som mänskligheten står inför? 

Meritlista av FN 

FN bildades och etablerade den 24 oktober 1945 efter andra världskriget, för att förhindra en sådan 
konflikt och försöka främja fred i världen. Vid starten, FN hade 51 medlemsländerna; Det finns nu 193. 

Det har funnits hundratals, om inte tusentals, av konflikter runt om i världen sedan FN bildades, men 
vi har ännu inte hade vad som kan beskrivas som den tredje världskriget.  

Vissa tror att det internationella samarbetet som FN hävdar att främja, i kombination med den typ av 
inter och ekumeniska agenda som Franciskus och många andra religiösa ledare försöker främja, 
kommer att skapa fred och välstånd. 

Emellertid har meriter för FN att göra detta inte varit bra. Förutom de många väpnade konflikter 
sedan FN bildades, flera miljoner är hungriga, flyktingar, och / eller desperat fattiga. 

Över ett decennium sedan, FN anges att genomföra sina millenniemål. Det hade åtta "utvecklingsmål", 
men detta lyckades inte, även enligt FN självt. Så i 2015, dess så kallade "17 Hållbar utveckling Mål" 
antogs. Vissa är optimistiska. Vissa anser att det en utopisk fantasi. 

Såvitt utopi går, den 6 maj 2016 Franciskus sade han drömde om en human europeisk utopi att hans 
kyrka skulle kunna hjälpa denna kontinent uppnå. Ändå kommer påvens dröm visa sig vara en 
mardröm (jfr Upp 18). 

Det kan finnas vissa samarbete och framgång, men ... 

Merriam Webster Dictionary säger att utopin är "en imaginär plats där regeringen, lagar och sociala 
förhållanden är perfekt." 

Bibeln lär att mänskligheten inte kan lösa sina problem på egen hand: 

23 Herre, jag vet hur människans är inte i sig själv; Det är inte i människa som går att styra sina 
egna steg. (Jer 10:23, nkjv hela inget annat anges) 

Bibeln lär att det internationella samarbetet kommer att misslyckas: 

16 Förstörelse och elände är på deras vägar, 17 och fridens väg de inte har känt 18 Det finns ingen 
fruktan för Gud inför deras ögon.. (Romarbrevet 3: 16-18) 



Ändå är många människor som arbetar mot sin syn på ett utopiskt samhälle och ibland försöka 
engagera religion. Men nästan ingen är villig att följa vägar den ende sanne Guden. 

Det är inte att det inte blir några framsteg mot någon av FN: s eller Vatikanens mål. Det kommer att 
bli en del, liksom vissa motgångar. 

Faktiskt, och förmodligen efter massiv konflikt, en typ av internationell fredsavtalet kommer att 
överens om att och bekräftade (Daniel 9:27). När det är, kommer många falskt tenderar att tro att 
mänskligheten kommer att få till stånd en fredligare och utopiskt samhälle. 

Många kommer att vidtas av en sådan internationell "utopiska framsteg" (jfr Hes 13:10) liksom av 
olika tecken och underverk (2 Tess 2: 9-12). Men Bibeln säger sådan fred kommer inte sist (Daniel 
9:27; 11: 31-44), trots vad ledare kan göra anspråk på (1 Tess 5: 3; Jesaja 59: 8). 

Om mänskligheten är helt oförmögna att verkligen få till stånd utopi, är någon typ av utopi möjligt? 

Ja. 

2. Vad evangeliet gjorde Jesus Predika? 
Bibeln lär oss att ett utopiskt samhälle, som kallas Guds rike, kommer att ersätta mänskliga regeringar 
(Daniel 2:44, Uppenbarelseboken 11:15; 19: 1-21). 
När Jesus började sin offentliga verksamhet, började han genom att predika om evangeliet av 

Guds rike. Här är vad Mark rapporterats: 
14 Men sedan Johannes sattes i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade evangelium om 

Guds rike, 15 och sade: "Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på 
budskapet" (Mark 1: 14-15). 

Termen evangelium, kommer från det grekiska ordet transkriberas som euangelion, och betyder "bra 
budskap" eller "goda nyheter". I Nya Testamentet, det engelska ordet "rike", i samband med Guds rike, 

nämns ungefär 149 gånger i NKJV och 151 i Douay Reims Bibeln. Det kommer från det grekiska ordet 

transkriberas som Basileia som betecknar regel eller rike kungligheter. 
Människorikena, liksom Guds rike, har en kung (Upp 17:14), täcker de ett geografiskt område (Upp 
11:15), har de regler (Jesaja 2: 3-4, 30: 9), och de har ämnen (Luk 13:29). 
Här är den första offentliga undervisningen från Jesus att Matthew registrerar 

23 Och Jesus gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade 

evangelium om riket (Matt 04:23). 
Matthew registrerar också: 

35 Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade 

evangelium om riket (Matt 09:35). 
Nya testamentet visar att Jesus kommer att regera för evigt: 

33 Och han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike blir det ingen ände (Luk 

01:33). 
Lukas skriver att syftet att Jesus sändes var att predika Guds rike Lägg märke till vad Jesus lärde.: 



43 Han sade till dem: "Jag måste predika Guds rike till andra städer också, eftersom det för detta 

ändamål jag har sänts" (Luk 04:43). 
Har du någonsin hört att predikat? Har du någonsin inser att Jesu syfte att skickas var att predika Guds 

rike? 
Lukas också att Jesus gick och förkunna Guds rike: 

10 Och apostlarna, när de hade återvänt, berättade honom allt vad de hade gjort. . Och han tog 

dem och drog sig undan till en öde plats som tillhör staden som kallas Betsaida 11 Men när folket 

visste det, de följde honom; och han tog emot dem och talade med dem om Guds rike (Luk 9: 

10-11). 
Jesus lärde att Guds rike bör vara högsta prioritet för dem som vill följa honom: 

33 Men först söka Guds rike och hans rättfärdighet (Matt 06:33). 
. 31 Men söka Guds rike, och alla dessa saker skall läggas till dig 32 Frukta icke, du lilla hjord, ty 

det är din fars goda nöje att ge dig riket (Luk 12: 31-32). 
Kristna är att först söka Guds rike. De gör detta genom att göra detta deras högsta prioritet genom att 

leva som Kristus skulle ha dem levande och ser fram emot hans återkomst och rike. Men de flesta som 

bekänner Kristus, inte bara inte först söka Guds rike, att de inte ens vet vad det är. Många också 
felaktigt tror att vara involverad i världsliga politik är vad Gud förväntar sig kristna.Genom att inte förstå 
Guds rike, att de inte lever nu som de ska eller förstår varför mänskligheten är så bristfällig. 
Lägg också märke till att riket kommer att ges till en liten flock (jfr Rom 11: 5). Det tar ödmjukhet vara 

villiga att vara en del av den verkliga lilla hjord. 
Guds rike har ännu inte fastställts på jorden 
Jesus lärde att hans efterföljare skulle be för riket att komma, varför de inte redan har det: 

9 Vår Fader i himmelen! Helgat varde ditt namn. 10 Låt ditt rike komma. Din kommer att ske 

(Matteus 6: 9-10). 
Jesus sände sina lärjungar ut att predika Guds rike: 

1 Och han kallade sina tolv lärjungar och gav dem makt och myndighet över alla onda andar och 

att bota sjukdomar 2 Han sände dem att predika Guds rike (Luk 9: 1-2).. 
Jesus lärde att hans närvaro ensam var inte riket, eftersom riket inte upprättades på jorden sedan: 

28 Men om jag driver ut onda andar genom Guds Ande, säkert Guds rike har kommit över er 

(Matt 12:28). 
Den sanna rike är i framtiden. Det är inte här nu eftersom dessa verser från Mark show: 

47 Och om ditt öga får dig att synda, så riv ut. Det är bättre för dig att komma in i Guds rike 

enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas ... (Mark 09:47). 
23 Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: "Hur svårt det är för dem som har rikedomar 

att komma in i Guds rike!" 24 Och lärjungarna häpnade vid hans ord. Men Jesus svarade för andra 

gången och sade till dem: "Barn, hur svårt det är för dem som litar på rikedom att komma in i 
Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik man att ange 
Guds rike "(Mark 10: 23-25). 



25 Sannerligen säger jag till dig, kommer jag inte längre dricka frukten av vinstockar förrän den 

dag då jag dricker det nytt i Guds rike "(Mark 14:25). 
43 Josef från Arimatea, en ansedd råds, som själv väntar på Guds rike, kommer och tar mod ... 

(Mark 15:43). 
Jesus lärde att riket är inte nu en del av den nuvarande världen: 

36 Jesus svarade: "Mitt rike är inte av denna värld Om mitt rike vore av denna världen, skulle 

mina tjänare kämpat för så att jag inte bör överlämnad åt judarna, men nu Mitt rike är inte 
härifrån." (Joh 18: 36). 

Jesus lärde att riket kommer efter han kommer tillbaka och att han kommer att vara dess King: 
31 "När Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då han kommer att 

sitta på sin härlighets tron. 32 alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från 
varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och han kommer att ställa fåren på sin 
högra sida, och getterna på den vänstra. 34 Därefter skall konungen säga till dem på hans högra 
sida, "Kom, du välsignade min far , överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse 
(Matt 25: 31-34). 

Eftersom Guds rike är inte här, kommer vi inte se en verklig utopi förrän det har fastställts. Eftersom de 

flesta inte förstår Guds rike, de kan inte förstå hur hans kärleksfulla regeringen arbetar. 
Vad sade Jesus riket var? 
Jesus gav några förklaringar om vad Guds rike är som: 

26 Och han sade, "Guds rike är som om man skulle sprida säd på marken, 27 och ska sova på 

natten och stiga med dagen, och säden gro och växa, han själv inte vet hur. 28 För jord 
avkastningar grödor av sig själv: först strå och sedan huvudet, efter att hela korn i 
huvudet 29 Men när säden mognar, omedelbart han sätter i skäran, eftersom skörden har 
kommit "(Mark 4:. 26- 29). 
18 Då sade han: "Vad är Guds rike som Och vad ska jag jämföra det 19 Det är som ett senapskorn, 

som en man tog och satte i sin trädgård,? Och det växte och blev ett stort träd, och fåglar luften 
kapslade i dess grenar. "20 och åter sade han," vad skall jag likna Guds rike? 21 det är likt en surdeg 
som en kvinna tager och blandar in i tre mått mjöl tills det var alla syrat "(Luk 13: 18-21). 

Dessa liknelser tyder på att Guds rike först, är ganska liten, men kommer att bli stor. 
Luke registreras också: 

29 De kommer att komma från öster och väster, från norr och söder, och sitta ner i Guds rike 

(Luk 13:29). 
Således kommer Guds rike har människor från hela världen. Det kommer inte att vara begränsad till 

dem som har israeli anor. Folk kommer att sitta ned i detta rike. 
Lukas 17 och Konungariket 
Lukas 17: 20-21 förbryllar några. Men innan det blir till att märka att folk faktiskt kommer att äta i Guds 

rike: 
15 "Välsignad är han som ska äta bröd i Guds rike!" (Luk 14:15). 



Eftersom människor kommer (i framtiden) äta i Guds rike, är det inte bara något som avsatts i sina 
hjärtan nu, trots felöversättningar / missförstånd av Lukas 17:21 som tyder på något annat. 
Den Moffatt översättning av Lukas 17: 20-21 bör hjälpa några förstå: 

20 Den ombedda av fariséerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem, "Guds rike inte 
kommer som du hoppas få syn på det, 21 ingen kommer att säga," Här är det "eller" Det det är 

"för Guds rike är nu mitt ibland er." (Luk 17: 20-21, Moffatt) 
Lägg märke till att Jesus talade till oomvända, köttsliga och hycklande fariséerna. Jesus "svarade dem," - 

det var fariséerna som frågade Jesus frågan. De vägrade att erkänna honom. 
Var de i kyrkan? Nej! 
Jesus var också talar inte om en kyrka som snart kommer att organiseras. Inte heller var han talar om 

känslor i sinnet eller hjärtat. 
Jesus talade om hans regeringstid! Fariséerna var inte fråga honom om en kyrka. De visste ingenting om 

någon Nya testamentets kyrka snart påbörjas. De var inte fråga om en typ av ganska känsla. 
Om man tror att Guds rike är kyrkan - och Guds rike var "inom" fariséerna - var kyrkan inom 

fariséerna? Uppenbarligen inte! 
En sådan slutsats är ganska löjligt är inte det? Medan vissa protestantiska översättningar översätta en 

del av Luke 17:21 som "Guds rike är" inom dig "(NKJV / KJV), översätter även den katolskaNew Jerusalem 
Bible korrekt att som" Guds rike är ibland er. " 
Jesus var en bland, mitt, av fariséerna. Nu, fariséerna trodde att de såg fram emot Guds rike. Men de är 

missförstådda det. Jesus förklarade att det inte skulle vara en lokal eller begränsad kungariket för 

endast judarna, eftersom de verkade tro (eller en kyrka som vissa tror nu). Guds rike skulle inte bara 

vara en av många människor och synliga riken där människor kan peka ut eller se, och säger: "Det här är 

det, här"; eller "det är kungariket, där borta." 
Jesus själv, föddes att vara kungen av detta rike, som han berättade tydligt Pilatus (Joh 18: 36-

37). Förstå att Bibeln använder begreppen "kungen" och "rike" omväxlande (t.ex. Daniel 7: 17-

18,23).Kungen av framtida Guds rike var, då och där, som står bredvid fariséerna. Men de skulle inte 

känna igen honom som sin kung (Joh 19:21). När han återvänder, kommer världen avvisa honom 

(Uppenbarelseboken 19:19). 
Jesus gick på, i följande verser i Lukas 17, för att beskriva sin återkomst, när Guds rike ska styra hela 
jorden (fortsätter med Moffatt för konsekvens för detta kapitel): 

22 till sina lärjungar sade han, "Det kommer dagar när du kommer långt och länge förgäves att få 

ännu en dag av Människosonen. 23 Män kommer att säga," Se, här är han! " "Se, där är 

han!" men inte gå ut eller springa efter dem, 24 för som en blixt som blinkar från ena sidan av 

himlen till den andra, så kommer Människosonen vara på sin egen dag. 25 Men han måste först 
utstå stort lidande och avvisas av den nuvarande generationen (Luk 17: 22-25, Moffatt). 

Jesus hänvisade till blixt blinkande, precis som i Matteus 24: 27-31, beskriver sin återkomst att styra hela 

världen. Jesus säger inte att hans folk inte kommer att kunna se honom när han återvänder. Folk 

kommer inte att känna igen honom som sin kung och kommer att kämpa mot honom 

(Uppenbarelseboken 19:19)! Många kommer att Jesus representerar Antikrist. 



Jesus säger inte att Guds rike var inom dessa fariséerna-Han berättade dem någon annanstans att de 

inte kommer att vara i kungariket på grund av deras hyckleri (Matt 23: 13-14). Inte heller var Jesus säger 

att kyrkan skulle vara kungariket. 
Guds rike är något människor skall en dag kunna komma in - som vid uppståndelse bara! Men även 
Abraham och de andra patriarkerna är inte där ännu (jfr Hebr 11: 13-40). 
Lärjungarna visste att Guds rike var inte inom dem personligen sedan, och att det skulle framstå som 
följande, som kom efter Lukas 17:21, visar: 

11 Nu när de hörde detta, han talade en annan liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och 

eftersom de trodde att Guds rike skulle visas omedelbart (Luk 19:11). 
Riket var tydligt i framtiden 
Hur kan du berätta om riket är nära? Som en del att ta itu med denna fråga, Jesus listade profetiska 

händelser (Lukas 21: 8-28) och sedan lärde: 
29 Titta på fikonträdet och alla träden. 30 När de redan spirande, se dig och vet själva att 

sommaren är nu nära. 31 Så du också, när du ser dessa saker händer, vet att Guds rike är 
nära(Luk 21: 29-31). 

Jesus ville att hans folk att följa profetiska händelser att veta när riket skulle komma. Jesus sa någon 

annanstans sitt folk att titta på och uppmärksamma profetiska händelser (Luk 21:36, Mark 13: 33-

37). Trots Jesu ord, många rabatt tittar profetiskt bundna världshändelser. 
I Lukas 22 och 23, Jesus visade återigen att Guds rike var något som skulle uppfyllas i framtiden när han 
lärde: 

15 "Med brinnande önskan jag har önskat att äta denna påskmåltid med er innan mitt 

lidande; 16 ty jag säger till dig, jag kommer inte längre äta av det tills det är uppfyllt i Guds 
rike." 17Sedan tog han bägaren, och tackade och sade, "Ta detta och dela det bland er, 18 ty jag 
säger till dig, kommer jag inte dricka av frukten av vinstockar tills Guds rike kommer" (Luk 22: 
15-18). 
39 Men en av de ogärningsmän som voro korsfästa med honom var hädar honom och han sade: 

"Om du är Messias, rädda dig själv och rädda oss också." 40 Och hans följeslagare tillrättavisade 

honom och han sade till honom: "Är du inte ens rädd för Gud? För dig är också i fördömelse 

med honom. 41 Och vi med rätta, eftersom vi är värdiga, för vi återbetalas enligt vad vi har gjort, 
men ingenting ont har gjorts av detta. "42 Då sade han till Jeshua" min Herre, kom ihåg mig när du 
kommer in i ditt rike "43 Men Jeshua sade till honom:" Amen, säger jag till er att idag ska vara 
med mig i paradiset "(Luk 23:.. 39-43, arameiska i Plain English ) 

Guds rike kom inte så snart som Jesus dödades antingen som både Markus och Lukas visar oss: 
43 Josef från Arimatea, en ansedd råds, som själv väntar på Guds rike, kommer och tar mod ... 
(Mark 15:43). 
51 Han var från Arimatea, en stad i Judeen, som själv var också väntar på Guds rike (Luk 23:51). 

Lägg märke till att det är efter uppståndelsen som kommer att födas på nytt i Guds rike som John poster: 
3 Jesus svarade och sade till honom, "Sannerligen, jag säger dig, om man är född på nytt, kan 

han inte se Guds rike." 4 Nikodemus sade till honom: "Hur kan en människa födas, när hon är 
gammal? kan han ange en andra gång i sin moders liv och födas "5 Jesus svarade:" Sannerligen, 



jag säger dig, om man är född av vatten och ande, kan han inte komma in i Guds rike (Joh 3: 3 -
5). 

Tänk på att efter Jesus hade uppstått, han lärde igen om Guds rike: 
3 Han presenterade sig vid liv även efter hans lidande av många 
ofelbara bevis, att bli sedd av dem under fyrtio dagar och talar om saker som hör till Guds rike 
(Apg 1: 3). 

De första och sista predikningar som Jesus gav handlade om Guds rike! Jesus kom som budbärare för 

att undervisa om det kungariket. 
Jesus hade också aposteln Johannes skriva om det tusenåriga rike som skulle vara på jorden. Lägg märke 
till vad han hade John skriver: 

4 Jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för deras vittnesbörd om Jesus och Guds 

ord, som inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och hade inte fått sin prägel på sina pannor 

eller på sina händer. Och de levde och regerade med Kristus i tusen år (Uppenbarelseboken 20: 

4). 
Tidiga kristna lärde att tusenåriga rike skulle vara på jorden och ersätta världens regeringar som Bibeln 
lär (jfr Uppenbarelseboken 05:10, 11:15). 
Varför, om Guds rike är så viktigt, har inte de flesta hört mycket om det? 
Delvis på grund av Jesus kallade det ett mysterium: 

11 Och han sade till dem, "Ni har fått veta mysterium Guds rike, men för dem som är utanför, allt 

kommer i liknelser (Mark 04:11). 
Än idag sanna rike är en gåta för de flesta. 
Tänk också, att Jesus sade att slutet (av ålder) kommer (snart) EFTER evangeliet om riket predikas i hela 
världen till ett vittnesbörd: 

14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, 

och sedan skall slutet komma (Matt 24:14). 
Förkunna evangeliet av Guds rike är viktigt och ska genomföras i dessa sluttider. Det är ett "bra 

budskap" eftersom det ger verkligt hopp till humanistiska sjukdomar, trots vad politiker kan 
undervisa. 
Om du anser Jesu ord, bör det stå klart den sanna kristna kyrkan bör förkunnar att rikets evangelium 

nu. Detta bör vara högsta prioritet för kyrkan. Och för att göra detta på rätt sätt, bör flera språk 

användas. 
Detta är vad fortsatta Guds kyrka strävar efter att göra. Och det är därför den här broschyren har 

översatts till mängder av språk. 
Jesus lärde de flesta skulle inte acceptera hans väg: 

13 "Enter vid den trånga porten, för bred är porten och bred är den väg som leder till fördärvet, 
och det är många som går in genom den 14 Eftersom trång är porten och svårt är det sätt som 
leder till livet, och. det är få som tycker att det är (Matteus 7: 13-14). 

Evangeliet Konungariket Gud leder till liv! 



Det kan vara av intresse att notera att även om de flesta bekännande kristna verkar omedvetna om 
tanken att Kristus betonades att predika evangeliet om Guds rike, har sekulära teologer och historiker 
ofta underförstått att detta är vad Bibeln faktiskt lär. 
Men Jesus själv, förväntade sina lärjungar att undervisa evangeliet om Guds rike (Luk 9: 2,60). 
Eftersom den framtida riket kommer att baseras på Guds lagar, kommer det att skapa fred och välstånd-
och lyda dessa lagar i denna ålder leder till verklig fred (Ps 119: 165; Ef 2:15). 
Och dessa goda nyheter om kungariket var känd i skrifterna Gamla testamentet. 
3. Var kungariket kända i Gamla testamentet? 

Jesu första och sista inspelade predikan inblandade förkunna evangelium om Guds rike (Mark 1: 14-15, 
Apg 1: 3). 
Guds rike är något som judarna på Jesu tid borde ha vetat något om eftersom det nämndes i sina 
skrifter, som vi nu kallar Gamla testamentet. 

Daniel lärde om kungariket 
Profeten Daniel skrev: 

40 Och den fjärde riket skall vara lika stark som järn, eftersom järn avbrott i bitar och krossar 

allt; och som järn som krossar, att riket krossa och krossa alla andra 41 skäl du såg fötterna och 

tårna, dels av krukmakarlera och dels av järn, skall vara ett söndrat rike. men styrkan i järn skall 

vara i det, precis som du såg järnet vara blandat med keramisk lera. 42 Och att tårna på fötterna 
var delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis 
bräcklig. 43 Som du såg järnet vara blandat med keramisk lera, kommer de att mingla med säd av 

män; men de kommer inte att hålla sig till varandra, precis som järn inte blandas med lera 44 Och 

i dagarna av dessa kungar himlens Gud kommer att inrätta ett rike som aldrig skall 

förstöras. och riket får inte lämnas till andra personer, Det skall krossa och alla dessa andra 

riken, och det skall stå för evigt (Daniel 2: 40-44). 
18 Men helgonen från den Högste skall få riket och besitta riket för evigt, även i evighet. 

" (Daniel 7:18). 
21 "Jag tittade, och samma hornet gjorde krig mot de heliga och rådande mot dem, 22 tills den 

Gamle av dagar kom och en dom gjordes till förmån för helgonen från den Högste, och det var 
dags för . helgonen att inneha riket (Daniel 7: 21-22) 

Från Daniel, lär vi oss att det kommer en tid när Guds rike kommer att förstöra denna världens riken och 

varar för evigt. Vi lär oss också att de heliga kommer att få sin del av att få detta rike. 
Många delar av Daniels profetior är för vår tid i 21-talet. 
Lägg märke till några stycken från Nya testamentet: 

12 "De tio horn som du såg är tio kungar som har erhållit någon rike ännu, men de får 

myndigheten under en timme som kungar med vilddjuret. 13 Dessa är av samma åsikt, och de 
kommer att ge sin makt och myndighet åt vilddjuret . 14 Dessa kommer att föra krig mot Lammet, 
och Lammet kommer att övervinna dem, ty han är herrarnas Herre och konungarnas konung, 

och de som är med honom kallas, utvalda och troende ". (Uppenbarelseboken 17: 12-14) 



Så ser vi i både Gamla och Nya Testamentet konceptet att det kommer att bli en sluttid jordiskt rike med 
tio delar och att Gud kommer att förstöra den och etablera hans rike. 

Jesaja lärde om kungariket 
Gud inspirerade Jesaja att skriva om den första delen av Guds rike, den tusen år regeringstid kallas 
millennieskiftet, så här: 

1 Det skall komma fram en Rod från stammen av Jesse, och en Branch skall växa ur sina 

rötter. 2 Herrens ande ska vila på honom, vishetens ande och förståelse, den anda av råd och 
kanske, Anden kunskap och Herrens fruktan. 
3 Hans glädje är i fruktan för Herren, och han skall inte döma av åsynen av hans ögon, inte heller 

avgöra genom öronen höra; 4 Men 
med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa för de ödmjuka på jorden; Han skall 

slå jorden med sin muns stav, och med andningen av Hans läppar skall han dräpa de 
ogudaktiga. 5 Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans länder och trofasthet bältet hans 
midja. 
6 "Vargen också ska bo tillsammans med lamm, skall Leoparden ligga med killingen, Kalven och 

unga lejon och gödboskap skola sämjas tillsammans, och ett litet barn skall leda dem 7 Kon och 
björnen skall beta,. Deras ungar skall ligga ned tillsammans, och lejon skola äta halm likasom 
oxar 8 ammande barn skall spela med Cobra hål, Och avvanda barnet skall lägga sin hand i 
huggorm håla 9 de får inte skada eller förstöra i alla.. mitt heliga berg, för jorden skall vara full av 
kunskapen om Herren som vattnet täcker havet. 
10 "Och på den dagen skall det finnas en rot Jesse, som ska stå som ett baner för folket,. För 

hedningarna skall söka honom, och hans viloplats skall vara strålande" (Jes 11: 1-10) 
Anledningen till att jag hänvisade till detta som den första delen eller första fasen av Guds rike, är att 
detta är en tid där det kommer att vara fysisk (före den tidpunkt då den heliga staden, Nya Jerusalem 

kommer ned från himlen, Uppenbarelseboken 21) och kommer att pågå tusen år. Isaiah bekräftade den 

fysiska aspekten av denna fas när han fortsatte med: 
11 Det skall ske på den tiden att Herren skall ställa sin hand för andra gången för att återhämta 

sig kvarlevan av sitt folk som är kvar, från Assyrien och Egypten, Från Patros och Cush, Elam och 
Shinar, Hamat och öarna i havet. 
12 Han kommer att ställa upp en banderoll för nationer, och kommer att samla de fördrivna av 

Israel och samla de kringspridda av Juda från de fyra hörn. 13 Även avundas Efraim avvika, och 

motståndarna Juda skall vara avskuren; Efraim skall inte avundas Juda, och Juda ska inte 

trakassera Ephraim 14 Men de ska flyga ner på axeln filistéernas mot väster. Tillsammans ska de 

plundra människor i öst; De skall lägga sin hand på Edom och Moab; Och Ammons folk skall lyda 

dem 15 Herren spillo tungan av havet i Egypten. Med hans väldiga vind Han kommer att skaka 

hans näve över floden, och slå den i sju bäckar och göra män gå över torrskodd. 16 Det kommer 
att finnas en väg för den kvarleva av hans folk som blir kvar från Assyrien, som det var för Israel 

på den dag som han kom upp ur Egyptens land. (Jes 11: 11-16) 
Jesaja också inspirerad att skriva: 



2 Nu skall det ske i de sista dagarna Att det berg där Herrens hus skall fastställas på toppen av 

bergen, och skall upphöjt över höjderna; Och alla folk skall strömma dit 3 Många människor ska 

komma och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, Till Guds hus Jakobs. Han kommer att 

lära oss hans vägar och vi skall vandra på hans stigar "Ty från Sion skall lag, Och Herrens ord 

från Jerusalem 4 han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många människor.. De skall 

smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar,. Nation skall inte lyfta svärd mot 

nation, inte heller skall de lära sig att strida längre ... 11 Ty människornas högmodiga ögon skola 

bliva ödmjukade, skall den övermod män vara nedböjt, och HERREN allena skall vara hög på den 

dagen. (Jesaja 2: 2-4,11) 
Således kommer det att vara en utopisk tid av fred på jorden. I slutändan kommer detta att vara för 

evigt, med Jesus beslut. Baserat på olika skrifter (Psalm 90: 4; 92: 1, Jesaja 02:11, Hosea 6: 2), den 

judiska Talmud lär detta varar 1000 år (Babyloniska Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 
Jesaja inspirerades också skriva följande: 

6 Ty ett barn fött, unto oss som en son ges; Och regeringen kommer att vara på hans 

skuldra. Och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfursten. 7 Av 

ökningen av hans regering och fred Det blir ingen ände på tronen av David och över hans rike, 
att beställa den och upprätta det med dom och rättvisa Från den tiden framåt, även för 

evigt.Nitälskan Herren Sebaot kommer att utföra detta. (Jesaja 9: 6-7) 
Lägg märke till att Jesaja sade att Jesus skulle komma och etablera ett rike med en regering. Medan 

många som bekänner Kristus citerar denna passage, särskilt i december varje år, de tenderar att bortse 

från att det är profe mer än det faktum att Jesus skulle födas. Bibeln visar att Guds rike har en regering 

med lagar över ämnen, och att Jesus kommer att vara över det. Isaiah, Daniel, och andra profete den. 
Guds lagar är kärlekens väg (Matt 22: 37-40; John 15:10) och Guds rike kommer att uteslutas baserat på 

dessa lagar. Därför Guds rike, trots hur många i världen visa det, kommer att baseras på kärlek. 
Psaltaren och mer 
Det var inte bara Daniel och Jesaja att Gud inspirerade att skriva om det kommande Guds rike. 

Hesekiel blev inspirerad att skriva att de av Israels stammar (inte bara judar) som spreds under tiden 

för den stora vedermödan skulle samlas i det tusenåriga riket: 
17 Därför säger: Så säger Herren Gud: "Jag kommer att samla er från folken, samla dig från de 

länder där man har utspridda, och jag kommer att ge dig Israels land." "18 Och de kommer att 

åka dit, och de kommer att ta bort alla sina avskyvärdheter och alla dess styggelser 

därifrån. 19 Då ska jag ge dem ett hjärta, och jag kommer att sätta en ny anda inom dem, och ta 

bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, 20 att de kan vandra efter mina 

stadgar och hålla mina rätter och göra dem; och de skall vara mitt folk, och jag skall vara 

deras Gud. 21 Men för dem vars hjärtan följer önskan om deras avskyvärdheter och deras 

styggelser, skall jag låta deras gärningar på deras egna huvuden, " 
säger Herren Gud. (Hes 11: 17-21) 



Ättlingar till Israels stammar inte längre vara utspridda, men kommer att lyda Guds stadgar och sluta äta 
avskyvärda saker (Leviticus 11, Mosebok 14). 
Lägg märke till följande i Psaltaren om Guds rike: 

27 Samtliga världens ände Skall komma ihåg och vända sig till Herren, och alla släkter skola 

tillbedja inför dig. 28 Ty riket är Herrens, och han härskar över folken. (Ps 22: 27-28) 
6 Din tron, o Gud, är i evighet; En spira rättfärdighet är spira ditt rike. (Ps 45: 6) 
10 alla dina verk skall tacka dig, Herre, och dina fromma skola lova dig. 11 De skall tala om ära ditt 

rike, och tala om din makt, 12 För att göra känd söner män Hans väldiga handlingar, Och härliga 

majestät i hans rike. 13 Ditt rike är ett evigt rike, och din välde varar från släkte till släkte. (Ps 145: 

10-13) 

Olika författare i Gamla testamentet skrev också om delar av riket (t.ex. Hes 20:33, Obadja 21, Mika 4: 

7). 
Så när Jesus började undervisa evangeliet om Guds rike, Hans närmaste publiken hade någon 

kännedom om grundkonceptet. 
4. Har apostlarna lär evangelium om riket? 

Medan många agera som evangeliet är bara de goda nyheterna om personen Jesus, är verkligheten 

den att Jesu efterföljare lärde evangeliet om Guds rike. Det är det budskap som Jesus kom. 
Paulus lärde Guds rike 
Aposteln Paulus skrev om Guds rike och Jesus: 

8 Och han gick in i synagogan och talade frimodigt i tre månader, resonemang och övertyga om 

det som hör Guds rike (Apg 19: 8). 
25 Och faktiskt, nu vet jag att ni alla, bland vilka jag har gått predika Guds rike (Apg 20:25). 
23 När de hade utsett honom en dag, många kom till honom i hans härbärge, som han förklarade 

och högtidligt vittnade om Guds rike, övertala dem om Jesus från både Mose lag och profeterna, 

från morgon till kväll. ... 31 predika Guds rike och undervisning de saker som rör Herren Jesus 

Kristus med allt förtroende, ingen förbjuder honom (Apg 28: 23,31). 
Lägg märke till att Guds rike är inte bara om Jesus (även om han är en stor del av det), som Paulus 
undervisade också om Jesus separat från vad han undervisade om Guds rike. 
Paul också kallade det Guds evangelium, men det var fortfarande evangeliet om Guds rike: 

9 ... vi predikade för eder Guds evangelium ... 12 som du skulle gå värdig Gud som kallar dig till sitt 

rike och härlighet. (1 Tess 2: 9,12) 
Paul också kallade det Kristi evangelium (Rom 1:16). Den "bra budskap" om Jesus, det budskap som han 
undervisade. 
Tänk på att det var inte bara ett evangelium om personen Jesus Kristus eller bara om personlig 

frälsning. Paulus sade evangelium ingår lyda Jesus, hans återkomst, och Guds dom: 



6 ... Gud att återbetala med vedermöda som besvärar dig, 7 och för att ge dig som är oroliga vila 

med oss när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar, 8 i lågande eld 
hämnd på dem som inte känner Gud, och på dem som inte lyder evangeliet om vår Herre Jesus 
Kristus. 9 Dessa skall straffas med evig undergång från Herrens närhet och från härlighet hans 
makt, 10 när han kommer, på den dagen, för att förhärligas i hans helgon och att bli beundrad 
bland alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er trodde (2 Tess 1: 6-10). 

Nya testamentet visar att riket är något som vi ska få, inte att vi nu helt har det: 
28 vi får ett rike som inte kan skakas (Hebreerbrevet 12:28). 

Vi kan förstå och ser fram emot att vara en del av Guds rike nu, men har inte helt in det. 
Paul bekräftade uttryckligen att man inte fullt ut kommer in i Guds rike som en dödlig människa, som 
det händer efter uppståndelsen: 

50 Nu säger jag, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike; inte heller korruption ärva 

oförgänglighet 51 Se, jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla sover, men vi skall alla 

förvandlas 52 i ett ögonblick, i ett ögonblick, vid den sista trumpet. Ty basunen skall ljuda, och de 

döda kommer att höjas omutlig, och vi skall ändras (1 Kor 15: 50-52). 
1 Jag betalt därför inför Gud och Herren Jesus Kristus, som skall döma levande och döda vid hans 

tillkommelse och hans rike (2 Tim 4: 1). 
Paul inte bara lärt det, men att Jesus skulle leverera kungariket till Gud Fadern: 

20 Men nu Kristus är uppstånden från de döda och har blivit förstlingen av dem som har 

somnat. 21 Ty eftersom döden kom genom Man kom också uppståndelsen från de döda. 22 Liksom 
i Adam alla dör, så i Kristus alla göras levande 23 Men var och en i sin ordning. Kristus förstlingen, 
efteråt de som är Kristus vid hans ankomst 24 Därefter kommer slutet, när han levererar riket till 
Gud Fader, när han sätter. slut på all regel och varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills 

han har lagt alla fiender under sina fötter. (1 Kor 15: 20-25). 
Paulus lärde också att orättfärdiga (budordet brytare) inte kommer att ärva Guds rike: 

9 Vet du inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? Inte luras. Varken otuktiga eller 

avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare, eller homosexuella, eller sodomiter, 10 eller tjuvar eller 
giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare skall ärva Guds rike (1 Kor 6: 9-10). 
19 Nu verk av köttet är uppenbara, som är: äktenskapsbrott, otukt, orenhet, 

otukt, 20 avgudadyrkan, trolldom, hat, stridigheter, avundsjuka, utbrott av vrede, själviska 
ambitioner, meningsskiljaktigheter, kätterier, 21 avund, mord, dryckenskap, dryckeslag, och 

liknande; som jag berätta i förväg, precis som jag sa också i tid tidigare, att de som utövar 

sådana saker inte kommer att ärva Guds rike (Galaterbrevet 5: 19-21). 
5 För detta vet, att ingen otuktig, oren eller girig, som är en avgudadyrkare, har någon arvedel i 
Kristi rike och Gud (Ef 5: 5). 

Gud har standarder och kräver omvändelse från synd för att kunna komma in i hans rike. Aposteln 

Paulus varnade för att vissa inte skulle lära att: 
6 Det förundrar mig att ni vänder sig bort så snart från honom som har kallat er i Kristi nåd, till 

ett annat evangelium, 7 som inte är en annan; men det finns några som besvärar dig och vill 

förvränga Kristi evangelium. 8 Men även om vi eller en ängel från himlen, förkunnar evangelium 



för er än vad vi har förkunnat för er, låt honom vara förbannad. 9 Som vi har sagt tidigare, så nu 
säger jag igen, om någon predikar något annat evangelium för er än vad du har fått, så vare han 

förbannad. (Gal 1: 6-9) 
3 Men jag fruktar något sätt, eftersom ormen bedrog Eva genom sin list, så att dina sinnen kan 
vara skadad från enkelheten som är i Kristus. 4 Ty om han som kommer predikar en annan Jesus 
som vi inte har predikat, eller om du får en annan ande som du inte har fått, eller ett annat 

evangelium som du inte har accepterat - du kan mycket väl stå ut med det! (2 Kor 11: 3-4) 
Vad var det "andra" och "annorlunda" faktiskt falskt, gospel? 
Den falska evangelium har olika delar. 
I allmänhet är det falska evangeliet att tro att du inte behöver lyda Gud och verkligen strävar efter att 

leva trogen sin väg medan påstår sig känna Gud (jfr Matteus 7: 21-23). Det tenderar att vara själviskt 
orienterade. 
Ormen bedrog Eva att falla för ett falskt evangelium nästan 6000 år sedan (Genesis 3) -och människor 

har trott att de vet bättre än Gud och bör besluta gott och ont för sig själva. Ja, efter Jesus kom, hans 

namn var ofta knutna till olika falska evangelier-och detta har fortsatt och kommer att fortsätta under 
tiden för den slutliga Antikrist. 
Nu tillbaka i aposteln Paulus tid, var det falska evangeliet i huvudsak en gnostisk / Mystic blandning av 

sanning och lögn. Gnostikerna trodde princip att särskild kunskap var vad som behövdes för att uppnå 

andlig insikt, inklusive räddning. Gnostikerna tenderade att tro att det köttet gjorde var ingen speciell 

konsekvens och de motsatte sig att lyda Gud i frågor som den sjunde dagen sabbaten. En sådan falsk 

ledare var Simon Magus, som varnades av aposteln Petrus (Apg 8: 18-21). 

Men det är inte lätt 
Nya testamentet visar att Philip lärt rike: 

5 Då Filippus gick ner till staden Samarien och predikade Kristus för dem. ... 12 de trodde Philip 

när han predikade de saker som rör Guds rike ... (Apg 8: 5,12). 
Men Jesus, Paulus och lärjungarna lärde att det inte är lätt att komma in i Guds rike: 

24 Och när Jesus såg att han blev mycket sorgsen, sade han, "Hur svårt det är för dem som har 

rikedomar att komma in i kungadömet 25 Gud! För det är lättare för en kamel att komma igenom 
ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. " 
26 Och de som hört sägas, "Vem kan då bli frälst?" 
27 Men han sade, "De saker som är omöjliga med män är möjligt för Gud." (Luk 18: 24-27) 
22 "Vi måste genom många lidanden anger rike 
Gud "(Apg 14:22). 
3 Vi är skyldiga att tacka Gud alltid för eder, mina bröder, eftersom det är passande, eftersom 

din tro växer ytterst, och kärleken till var och en av er alla vimlar mot varandra, 4 så att vi själva 
skryta med dig bland kyrkorna Gud för ditt tålamod och tro på alla dina förföljelser och lidanden 
som du uthärda, 5 som är uppenbart bevis på rättfärdiga Guds dom, att du kan räknas värdiga 
Guds rike, som du också drabbas, 6 eftersom det är en rättfärdig sak med Gud att återbetala med 



vedermöda som besvärar dig, 7 och för att ge dig som är oroliga vila med oss när Herren Jesus 
uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar, (2 Tess 1: 3-7). 

På grund av de svårigheter, bara några nu kallas och väljs i denna ålder att vara en del av den (Matt 22: 

1-14, John 6:44, Heb 6: 4-6). Andra kommer att kallas senare, som Bibeln visar att de "som gjorde en 

felaktig anda kommer att förstå, och de som klagade lär läran" (Jesaja 29:24). 

Peter lärde kungariket 
Aposteln Petrus lärde att riket var evigt, och att Guds evangelium måste flitigt lydde eller det skulle 
finnas dom: 

10 Därför, mina bröder, vara ännu flitigare att göra ditt samtal och utkorelse, för om du gör 

dessa saker kommer du aldrig snubblar, 11 så en ingång kommer att levereras till dig i rikligt mått 
eviga rike vår Herre och Frälsare Jesus Kristus (2 Petrus 1: 10-11). 
17 För det är dags för dom att börja på Guds hus; och om det börjar med oss först, vad är slutet 

av dem som inte lyder Guds evangelium? (1 Peter 4:17). 

Den senaste boken i Bibeln och Konungariket 
Bibeln lär oss att "Gud är kärlek" (1 Joh 4: 8,16) och Jesus är Gud (Joh 1: 1,14) -Den Guds rike kommer 
att ha en kung som är kärlek och vars lagar stödjer kärlek, inte hat (jfr Uppenbarelseboken 22: 14-15). 
Den sista boken i Bibeln specifikt diskuterar Guds rike. 

15 Då den sjunde ängeln lät: Och det fanns högljudda röster i himlen och sade: »Väldet över 

världen har blivit riken vår Herre och hans Kristus, och han skall regera i 
evighet!"(Uppenbarelseboken 11:15). 

Jesus kommer att regera i riket! Och Bibeln avslöjar två av hans titlar: 
16 Och han har på sin mantel och på hans lår ett namn skrivet: Konungarnas konung och 

herrarnas Herre (Upp 19:16). 
Men är Jesus den enda som kommer att regera? Lägg märke till denna passage från 
Uppenbarelseboken: 

4 Och jag såg troner, och de satte sig på dem, och dom begicks till dem. Sedan såg jag själar som 

hade blivit halshuggna för deras vittnesbörd om Jesus och Guds ord, som inte hade tillbett 

vilddjuret eller dess bild, och hade inte fått sin prägel på sina pannor eller på sina händer. Och 

de levde och regerade med Kristus i tusen år. . . 6 Salig och helig är den som har del i den första 

uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, men de skall vara präster Guds och 
Kristus, och skall regera med honom i tusen år (Upp 20: 4,6). 

Sanna kristna kommer att uppstå för att regera med Kristus i tusen år! Eftersom riket evigt 

(Uppenbarelseboken 11:15), men som råder nämnts var bara tusen år. Det är därför jag hänvisade till 

detta tidigare som den första fasen av riket, den fysiska, den tusenåriga, fasen i motsats till den slutliga, 
mer andlig, fas. 
Några grenar listade i Uppenbarelseboken som förekommer mellan de tusenåriga och slutfasen av Guds 
rike: 

7 Nu när de tusen åren har gått, Satan kommer att släppas från sitt fängelse 8 och kommer att gå 

ut för att förvilla de folk som befinner sig i de fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till 



striden, vars antal är som sanden i havet. ... 11 Sedan såg jag en stor vit tron och honom som satt 

på den, från vars ansikte jorden och himlen flydde. Och det konstaterades ingen plats för 

dem. 12 Och jag såg de döda, små och stora, stå inför Gud, och böcker öppnades. Och ännu en 

bok öppnades, som är livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, av vad som stod 

skrivet i böckerna. 13 Havet gav igen de döda som var i det, och döden och dödsriket levererade 

upp de döda som var i dem. Och de bedömdes, var och en efter hans gärningar. 14 Då döden och 

dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden 15 och någon inte fanns 

skriven i livets bok kastades i den brinnande sjön (Uppenbarelseboken 20: 7-8, 11-15).. 
Uppenbarelseboken visar att det kommer att bli en senare fas som kommer efter tusen år regeringstid 
och efter den andra döden: 

1 Nu såg jag en ny himmel och en ny jord, för den första himlen och den första jorden hade gått 

bort. Också fanns det ingen mer havet. 2 Och jag, Johannes, såg den heliga staden, Nya 

Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, redo som en brud smyckad för sin man. 3 Och 
jag hörde en stark röst från himlen säga: " se, Guds tabernakel är med män, och han kommer att 
bo med dem, och de skall vara hans folk Gud själv skall vara hos dem och vara deras Gud 4 och 
Gud skall torka alla tårar från deras ögon,.. det skall vara ingen mer död eller sorg eller gråt. Det 

får inte finnas någon mer smärta, ty det som förr var är borta. " (Uppenbarelseboken 21: 1-4) 
1 Och han visade mig en ström med vatten, klar som kristall, med utgångspunkt från Guds tron och 
Lammets. 2 I mitten av sin gata, och på båda sidor om floden, var livets träd, som bar tolv frukter, varje 
träd ger dess frukt varje månad. Bladen på trädet var för läkning av nationerna. 3 och det får inte 
finnas mer förbannelse, men Guds tron och Lammets ska vara i den, och hans tjänare skall tjäna 
honom. 4 De skall se hans ansikte, och hans namn skall vara på deras pannor 5 det får inte finnas någon 
natt där. de behöver ingen lampa eller solens ljus, ty Herren Gud ger dem ljus.  Och de skall regera i 
evighet. (Upp 22: 1-5) 

Lägg märke till att denna regering, som är efter tusen år, innehåller Guds tjänare och varar för evigt. Den 

heliga staden, som framställdes i himlen, kommer att lämna himlen och kommer ner till jorden. Detta är 

början av den sista fasen av Guds rike. En tid av inte mer smärta eller lidande! 
De ödmjuka skall ärva jorden (Matt 5: 5) och allt (Uppenbarelseboken 21: 7). Jorden, inklusive den 

heliga staden som kommer att vara på den, kommer att bli bättre eftersom Guds vägar kommer att 

genomföras. Inse att: 
7 Av ökningen av hans regering och fred blir det ingen ände (Jesaja 9: 7). 

Uppenbarligen kommer det att finnas tillväxt efter slutfasen av Guds rike har börjat som alla kommer att 
lyda Guds regering. 
Detta kommer att vara en mycket härlig tid: 

9 Men som det står skrivet: ". Eye har inte sett och inget öra hört, inte heller har skrivit in i 

hjärtat av människan som Gud har berett åt dem som älskar honom" 10 Men Gud har uppenbarat 
för oss genom sin Ande ( 1 Kor 2: 9-10). 

Det är en tid av kärlek, glädje och evigt komfort. Det kommer att bli en fantastisk tid! 
Vill du inte ha din del i det? 



5. Källor utanför Nya testamentet undervisade  
Guds rike 
Har tidiga professorer Kristi tror att de skulle predika evangeliet av en bokstavlig Guds rike? 
Ja. 
År sedan, i en föreläsning av professor Bart Ehrman vid University of North Carolina, han upprepade 
gånger, och korrekt, betonade att till skillnad från de flesta bekännande kristna idag, Jesus och hans 

tidiga efterföljare förkunnade Guds rike. Även Dr. Ehrman övergripande förståelse av kristendomen 
skiljer sig mycket från den fortsatta Guds kyrka, skulle vi överens om att rikets evangelium är vad Jesus 
själv förkunnade och hans efterföljare trodde på. Vi vill också överens om att många hävdade kristna 
idag inte förstår det. 

Den äldsta bevarade Post-Nya testamentet Skriva & Sermon 
Guds rike var en stor del av vad som sägs vara "den äldsta kompletta kristna predikan som har överlevt" 
(Holmes MW Ancient Christian predikan apostoliska fäderna:.. Grekiska texter och engelska 

översättningar, 2: a uppl Baker Books, Grand Rapids, 2004, s. 102). Detta Ancient Christian 

Predikan innehåller dessa uttalanden om det: 
5: 5 Dessutom vet du, bröder, att vår vistelse i världen av köttet är obetydlig och övergående, 

men löftet om Kristus är stor och underbart: vila i det kommande riket och evigt liv. 
Ovanstående uttalande visar att riket är inte nu, men kommer att komma och vara evig. Dessutom 

denna gamla predikan säger: 
6: 9 Nu om även sådana rättfärdiga män som dessa inte kan, med hjälp av sina egna rättfärdiga 

handlingar, för att rädda sina barn, vad försäkran har vi att komma in i Guds rike om vi 

misslyckas med att hålla vårt dop ren och obefläckad? Eller som kommer att vara vår 

förespråkare, om vi inte har visat sig ha heliga och rättfärdiga verk 9: 6 Därför låt oss älska 
varandra, att vi alla kan komma in i Guds rike. 11: 7 Därför, om vi vet vad är rätt i Guds ögon, kommer 
vi att ange sitt rike och ta emot de löften som "örat inte har hört eller öga sett eller öga sett eller 
människans hjärta trott." 
12: 1 Låt oss vänta, därför timme för timme Guds rike i kärlek och rättfärdighet, eftersom vi vet 

inte dagen Guds visas 12: 6. Säger han, ska min Faders rike komma. 
Ovanstående påståenden visar att kärlek genom riktig levande behövs att vi fortfarande inte har kommit 

in i Guds rike, och att det sker efter den dag då Guds visas, det är efter Jesus återvänder igen. Det är 

Faderns rike och rike är inte bara Jesus. 
Det är intressant att den äldsta synes kristna predikan att Gud har rätt att överleva lär samma Guds rike 
som Nya testamentet undervisar och fortsatta Guds kyrka visar nu (det är möjligt att det kan vara från 
en faktisk Guds kyrka, men min begränsade kunskaper i grekiska begränsar min förmåga att göra en 
fastare förklaring). 

Andra århundradet kyrkoledare och evangeliet av kungariket 
Det bör noteras i början av 2: a århundradet att Papias, en åhörare av John och en vän till Polykarpus och 

anses vara ett helgon av katoliker, lärde tusenåriga riket. Eusebius antecknades att Papias lärde: 



... Kommer det att finnas ett årtusende efter uppståndelsen från de döda, då den personliga 

regeringstid Kristus kommer att upprättas på jorden. (Fragment av Papias, VI. Se även Eusebius, 

Kyrkans historia, bok 3, XXXIX, 12) 
Papias lärde att detta skulle vara en tid av stor överflöd: 

På liknande sätt, [Han sade] att ett vetekorn skulle ge tio 
tusen öron, och att varje öra skulle ha tio tusen kärnor och varje korn skulle ge tio pounds av 

klart, rent, fint mjöl; och att äpplen och frön, och gräs skulle producera i liknande 

proportioner; och att alla djur, utfodring då endast på de produktioner på jorden skulle bli 

fredliga och harmonisk, och vara i perfekt underkastelse till människan. "[vittnesbörd bärs till 
dessa saker skriftligen Papias, en gammal man, som var en åhörare John och en vän till 
Polykarpos, i den fjärde av hans böcker, ty fem böcker består av honom ...] (Fragment av Papias, 
IV) 

Efter Nya testamentet Brev till korintierna följande lydelse: 
42: 1-3 Apostlarna fick evangeliet för oss från Herren Jesus Kristus; Jesus Kristus sändes från 

Gud. Så då Kristus är från Gud, och apostlarna är från Kristus. Båda därför kom av Guds vilja i 

den utsedda ordning. Har därför fått en avgift, och efter att ha varit helt säker genom 

uppståndelse vår Herre Jesus Kristus och bekräftas i Guds ord med full visshet i den helige Ande, 
de gick ut med evangelium att Guds rike skulle komma. 

Polykarpus av Smyrna var en tidig kristen ledare, som var en lärjunge till Johannes, den sista av de 

ursprungliga apostlarna att dö. Polykarpus c. 120-135 e.Kr. lärde: 
Saliga är de fattiga, och de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör Guds 

rike. (Polykarpos. Brev till Filipperbrevet kapitel II. Från Ante-Nicene fäder, volym 1 som 

redigerats av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885) 
Att veta, då, att "Gud inte hånade," vi borde gå värdig hans bud och ära ... För det är väl att de 
bör avskurna från de lustar som finns i världen, eftersom "varje lust warreth mot anden, "och" 
varken otuktiga eller feminin, eller missbrukare av sig med mänskligheten, skall ärva Guds rike ", 

eller de som gör saker inkonsekvent och opassande. (ibid, kapitel V) 
Låt oss sedan tjäna honom i rädsla, och med all vördnad, även när han själv har bjudit oss, och 
som apostlarna som predikade evangeliet till oss, och profeterna som proklamerade i förväg det 

kommande av Herren. (ibid, kapitel VI) 
Liksom andra i Nya testamentet, lärde Polykarpus att rättfärdiga, inte budet brytare skall ärva Guds rike. 
Följande påstods också ha lärt av Polykarpus: 

Och på följande sabbaten sade han; "Hören min uppmaning, älskade Guds barn. Jag besvor dig 

när biskoparna var närvarande, och nu igen jag uppmana er alla att gå decorously och värdigt i 

vägen för Herren ... Se ni, och återigen Varen redo, låt inte era hjärtan tyngas, det nya budet 

om kärlek till varandra, Hans advent plötsligt uppenbart som i snabb blixt, den stora domen 

genom eld, det eviga livet, hans odödliga rike. Och allt vad som lärs ut av Gud ni vet, när ni söker 
de inspirerade Skrifterna, gravera med pennan av den Helige Ande på era hjärtan, att buden kan 

förbliva i eder outplånliga. " (Life of Polycarp kapitel 24. JB Lightfoot, Apostoliska fäder, vol. 3.2, 

1889, s. 488-506) 



Melito av Sardes, som var en Guds kyrka ledare, c. 170 AD, lärde: 
Ty lagen utfärdas i evangeliet det gamla i det nya, båda kommer fram tillsammans från Sion och 

Jerusalem; och budet som utfärdats i nåd, och den typ i den färdiga produkten, och lammet i 
Sonen, och fåren i en människa, och mannen i Gud ... 
Men evangeliet blev förklaringen av lagen och dess 
uppfyllelse, medan kyrkan blev förråd av sanningen ... 
Detta är den som levererat oss från slaveri till frihet, från mörker till ljus, från död till liv, från 

tyranni till ett evigt rike. (. Melito Predikan På påsk Vers 7,40, 68. Översättning från Kerux.. The 

Journal of Online teologi http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Således var Guds rike kända för att vara något evigt, och inte bara den nuvarande kristna eller katolska 
kyrkan och ingår Guds lag. 
En annan mitten-slutet talet skrift uppmanar folk att se till riket: 

Låt därför ingen av er längre isär eller titta bakåt, men gärna närma sig evangeliet om Guds 

rike. (Kapitel XLV Roman Clement. Erkännanden, Book X,. Utdrag från Ante-Nicene fäder, volym 

8. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1886) 
Även om det var tydligen inte skriven av en i den sanna kyrkan, mitten-talet skrift med titeln Hermas 

Herden i översättningen av Roberts & Donaldson använder uttrycket "Guds rike" fjorton gånger. 
Sanna kristna, och även många bara bekännande Kristus, visste något om Guds rike i det andra 
århundradet. 
Även den katolska och östra ortodox saint Irenaeus underförstått att efter uppståndelsen, skulle de 

kristna in i Guds rike. Lägg märke till vad han skrev, c. 180 AD: 
För sådan är läget för dem som har trott, eftersom dessa ständigt håller sig den helige Ande, 
som gavs av honom i dop, och behålls av mottagaren, om han går i sanning och helighet och 

rättfärdighet och uthållighet. För denna själ har en uppståndelse i dem som tror, kroppen tar 

emot själen igen, och tillsammans med den, i kraft av den Helige Ande, höjs upp och komma in i 

Guds rike. . (Irenaeus, St., biskop av Lyon Översatt från den armeniska från Armitage Robinson 

Demonstration av apostlarnas förkunnelse, kapitel 42. Wells, Somerset, oktober 1879. Som 
publiceras i samhället för att främja CHRISTIAN KUNSKAP NEW YORK:.. Macmillan CO, 1920). 

Problem i andra och tredje århundradet 
Trots sin omfattande acceptans i det andra århundradet, en anti-lag avfallna ledare som heter Marcion 

steg upp. Marcion lärde mot Guds lag, sabbaten, och den bokstavliga rike. Även om han fördömdes av 

Polykarpus och andra, hade han kontakt med kyrkan i Rom under ganska lång tid och verkade ha 
inflytande där. 
I den andra och tredje århundradet, var allegorists att etablera sig i Alexandria (Egypten). Många 

allegorists motsatte sig läran om det kommande riket. Lägg märke till rapport om några av dessa 
allegorists: 

Dionysius föddes av en ädel och rik hedniska familj i Alexandria, och utbildades i deras 

filosofi. Han lämnade de hedniska skolor att bli en elev av Origen, som han lyckades i laddningen 

av kateketiska skolan i Alexandria ... 



Clement, Origen och gnostiska skolan var korrumpera läror heliga orakel av sina fantasifulla och 
allegoriska tolkningar ... de fick för sig namnet "Allegorists." Nepos offentligt bekämpas de 
Allegorists, och hävdade att det kommer att bli en regering Kristus på jorden… 
Dionysius bestred med anhängare Nepos, och hans konto ... "så finns ett tillstånd av saker som 
nu i Guds rike." Detta är den första omnämnandet av Guds rike finns i det nuvarande tillståndet 
för kyrkorna ... 
Nepos tillrättavisade deras fel, visar att himmelriket är inte allegorisk, men är den bokstavliga 
kommande rike vår Herre i uppståndelsen till evigt liv ... 
Så tanken på rike i detta sakernas tillstånd utformades och frambringat i den gnostiska skola 
Allegorists i Egypten, AD 200-250, ett helt sekel innan biskoparna i riket kom att betraktas som 
passagerare i tron ... 
Clement kom på idén att Guds rike som ett tillstånd av sann mental kunskapen om Gud. Origen 

ställa fram som en andlig innebörd gömde sig i vanligt brev av Skriften. (Ward, Henry Dana 
Evangeliet av kungariket. A Kingdom icke av denna världen, inte i denna värld, men att komma i 
Heavenly land, av uppståndelsen från de döda och alltings återställelse Publicerad av Claxton,. 
Remsen & Haffelfinger, 1870, s. 124-125) 

Således, medan Bishop Nepos visade evangeliet om Guds rike, de allegorists försökte komma fram till en 

falsk, mindre bokstavlig, förståelse för det. Biskop Apollinaris av Hierapolis försökte också att bekämpa 

fel i allegorists ungefär samtidigt. De verkligen i Guds kyrka stod för sanningen om den bokstavliga rike 

genom historien. 

Herbert W. Armstrong lärde evangelium om riket, Plus 
På 20-talet, skrev den sena Herbert W. Armstrong: 

Eftersom de förkastade Kristi evangelium. . . , Världens tvungen att ersätta något annat i dess 

ställe. De var tvungna att uppfinna en falsk Så vi har hört Guds rike omtalas som enbart en 

ganska plattityd - en trevlig känsla i människors hjärtan - reducera den till en eterisk, overklig 

INGENTING! Andra har felaktigt att "kyrkan" är riket. . . Profeten Daniel, som levde 600 år före 

Kristus, visste att Guds rike var en riktig rike - en regering härska över bokstav människor på 

jorden. . . 
Här. . . är Guds förklaring av vad Guds rike: "Och i dagarna av dessa kungar ..." - det är här talar 

om de tio tår, delvis av järn och en del av spröda lera. Detta genom att ansluta profetian med 

Daniel 7 och Uppenbarelseboken 13 och 17, hänvisar till den nya Europas förenta stater som nu 

bildas. . . inför dina ögon! Uppenbarelse 17:12 gör vanligt de detaljer som det ska vara en union 

av tio kungar eller kungariken som (Upp 17: 8) skall återuppliva den gamla romerska riket. . . 
När Kristus kommer, han kommer som King of Kings, styr hela jorden (Upp 19: 11-16); och HIS 

KINGDOM-- Guds rike --said Daniel, är att konsumera alla dessa världsliga riken.Uppenbarelse 

11:15 står det i dessa ord: "Väldet över världen har blivit vår Herres, och hans Smorde, och han 

skall regera i evigheternas evig"! Detta är GUDS RIKE. Det är i slutet av nuvarande regeringar - 

ja, till och med Förenta staterna och de brittiska nationer. De skall då bli riken - regeringar - i 

Herren Jesus Kristus, då King of Kings över hela jorden. Detta gör helt VANLIGT det faktum att 

Guds rike är en bokstavlig regering. Även när den kaldeiska imperiet var ett rike - även när det 



romerska riket var ett rike - så Guds rike är en regering. Det är att ta över regeringen i världens 

länder. Jesus Kristus var född att vara en kung - en linjal! . . . 
Samma Jesus Kristus som gick över berg och dalar i det heliga landet och på Jerusalems gator 

mer än 1900 år sedan kommer igen. Han sade att han skulle komma igen. Efter att han 

korsfästes, höjde Gud honom från de döda efter tre dagar och tre nätter (. Matt 00:40, Apg 2:32; 

Kor 15: 3-4.). Han steg upp till Guds tron. Huvudkontor regering universum (Apg 1: 9-11; Heb 1: 

3., 8: 1, 10:12, Rev. 3:21). 
Han är "adelsman" av liknelsen, som gick till Guds tron - den "avlägset land" - att coronated som 
kungars Kung över alla nationer, och sedan återvända till jorden (Luk 19: 12-27 ). 
Återigen, är han i himlen tills "tider återställande av allt" (Apg 3: 19-21). Återställande innebär 

att återställa till en tidigare tillstånd eller tillstånd. I detta fall, återställande av Guds regering på 

jorden, och därmed återställande av fred i världen, och utopiska förhållanden. 
Dagens värld oron kommer eskalerande krig och stridigheter klimax i världens problem så stor 

att, om inte Gud ingriper, skulle ingen människokött räddas levande (Matt. 24:22). Vid sin 

höjdpunkt när en försening skulle resultera i sprängning allt liv ur detta planet, kommer Jesus 

Kristus tillbaka. Den här gången kommer han som gudomlig Gud. Han kommer i all makt och 

härlighet i universum avgörande Skaparen. (Matt 24:30,.. 25:31) Han kommer som 
"konungarnas konung och herrarnas herre" (Upp 19:16), att etablera världssuper regering och 

styra alla folk "med en stav av järn "(Rev. 19:15; 12: 5). . . 
Christ Unwelcome? 
Men kommer mänskligheten rop med glädje, och välkomna honom i frenetiska extas och 
entusiasm - kommer även kyrkor traditionell kristendom? 
De kommer inte! De kommer att tro, eftersom de falska ministrar Satan (II Cor 11:. 13-15) har 

bedragit dem, att han är Antikrist. Kyrkorna och nationerna kommer att vara arg på hans 

ankomst (Upp 11:15 med 11:18), och militära styrkor kommer faktiskt försöker att bekämpa 
honom att förgöra honom (Upp 17:14)! 
Nationerna kommer att delta i den kulminerande slaget vid den kommande World War III, med 

battle i Jerusalem (Sak 14: 1-2.) Och sedan Kristus kommer tillbaka. I övernaturliga krafter han 

kommer att "kämpa mot de nationer" som bekämpar honom (vers 3). Han kommer helt besegra 

dem (Upp 17:14)! "Hans fötter ska stå på den dagen på Oljeberget," en mycket kort avstånd 

öster om Jerusalem (Sak 14: 4.). (Armstrong HW. The Mystery of the Ages, 1984) 
Bibeln förklarar att Jesus kommer tillbaka och han kommer att vinna, men många kommer att kämpa 
mot honom (Uppenbarelseboken 19:19). Många kommer att hävda (baserat på missförstånd av Bibelns 

profetior, men delvis på grund av falska profeter och mystiker) att den återvändande Jesus är den sista 
Antikrist! 
Följande är också från Herbert Armstrong: 

Sanna religionen - Guds sanning befogenhet med Guds kärlek som ges av den helige Ande ... 
outsäglig glädje av att känna Gud och Jesus Kristus - att veta SANNING - och värmen av Guds 
gudomliga kärlek ... 
Lärdomarna av Guds sanna kyrka är helt enkelt de "levande av varje ord" av Bibeln ... 



Män ska vända från vägen av "få" i form av "ge" - Guds kärlekens väg. 
En ny civilisation skall nu grepp jorden! (ibid) 

Den ny civilisation är Guds rike. Förkunnar att ny civilisation är att komma och vara baserad på kärlek är 

en stor del av vad det sanna evangeliet om riket som Jesus och hans efterföljare lärde handlar om. Och 

det är något som vi i den fortsatta Guds kyrka predikar också. 
Herbert Armstrong insåg att Jesus lärde att det mänskliga samhället, 
även när den anser det vill lyda, har avvisat "ge vika" av livet, kärlekens väg. Nästan ingen verkar riktigt 
förstå betydelsen av vad Jesus undervisade. 
Frälsning genom Jesus är en del av evangeliet 
Nu några som har läst detta undrar långt förmodligen om Jesu död och roll i frälsningen. Ja, det är en del 

av evangeliet som Nya testamentet och Herbert W. Armstrong båda skrev om. 
Nya testamentet visar evangeliet inkluderar frälsning genom Jesus: 

16 Ty jag skäms inte för evangelium, ty det är en Guds kraft till frälsning för alla som tror, för 

Judisk första och även för den grekiska (Rom 1:16). 
4 Därför dem som spreds gick överallt predikade ordet. 5 Då Filippus gick ner till staden Samarien 

och predikade Kristus för dem. ... 12 Men när de trodde Philip när han predikade saker om Guds 

rike och Jesu Kristi namn, var både män och kvinnor döptes. ... 25 Så när de hade vittnat och 

predikat Herrens ord, återvände de till Jerusalem, predika evangeliet i många samaritiska 

byar. 26 Nu en Herrens ängel talade till Filippus ... 40 Philip fanns på Azotus. Och passerar, 

predikade han i alla städer tills han kom till Caesarea. (Apg 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 han predikade för dem Jesus och uppståndelsen. (Apg 17:18) 
30 Då Paulus bodde två hela år i sin egen hyrt hus, och fick alla som kom till honom, 31 predika 

Guds rike och undervisning de saker som rör Herren Jesus Kristus med allt förtroende, ingen 

förbjuder honom. (Apg 28: 30-31) 
Lägg märke till att predikan ingår Jesus och riket. Tyvärr tenderar en riktig förståelse av evangeliet om 

Guds rike som saknas från de läror de grekisk-romerska kyrkor. 
Faktiskt, för att hjälpa oss att bli en del av det riket, Gud älskade människor så 
mycket att han sände Jesus att dö för oss (Joh 3: 16-17). 

Evangelium av kungariket är vad världen behöver, men ... 
Men många av världens ledare, inklusive religiösa, tror att det kommer att bli internationellt mänskligt 

samarbete som kommer att skapa fred och välstånd, och inte Guds rike. Och medan de kommer att ha 
några tids framgångar, kommer de inte bara inte lyckas, deras mänskliga ansträngningar i slutändan 
kommer föra Jorden till den grad att det skulle göra livet ohållbar om Jesus inte återvända till etablera 

hans rike. Detta är ett falskt evangelium. 

Många i världen försöker att sätta ihop en halvreligiös babyloniska internationell plan för att sätta i en 

ny världsordning i det 21: a århundradet. Detta är något som fortsatta Guds kyrka har fördömt sedan 

starten och planerar att fortsätta att fördöma. Eftersom Satan bedrog Eva att falla för en version av sitt 



evangelium nästan 6000 år sedan (Genesis 3), har människor trott att de vet bättre än Gud vad som 
kommer att göra dem och världen bättre. 

Enligt Bibeln, kommer det att ta en kombination av en militär ledare i Europa (kallad King of the North, 
även kallad Odjuret i Uppenbarelseboken 13: 1-10) tillsammans med en religiös ledare (kallas falsk 
profet, även kallad slutlig Antikrist och två horn Beast i Uppenbarelseboken 13: 11-17) från staden sju 
kullar (Uppenbarelseboken 17: 9,18) för att ta in en "babylonisk" (Uppenbarelseboken 17 & 18) 

världsordning. Även mänskligheten behöver Kristi återkomst och upprättandet av hans rike, många i 
världen inte kommer att uppmärksamma detta meddelande i21-talet, de kommer att fortsätta att tro olika 

versioner av Satans falska evangelium. Men världen kommer att få ett vittne. 

Minns att Jesus lärde: 

14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, 

och sedan skall slutet komma. (Matt 24:14) 

Lägg märke till att evangeliet om riket kommer att nå hela världen som ett vittne, sedan skall slutet 
komma. 

Det finns flera orsaker till detta. 

En är att Gud vill att världen ska höra det sanna evangeliet innan den stora vedermödan (som visas för 

att starta i Matteus 24:21). Därför evangeliets budskap är både ett vittne och en varning (jfr Hes 3, Amos 
3: 7). 

En annan är att kontentan av meddelandet kommer att vara i strid med utsikt över stigande Beast, King 

of the North makt, tillsammans med den falske profeten, den sista Antikrist. De kommer i princip lova 
fred genom mänsklig ansträngning, men det kommer att leda till slutet (Matt 24:14) och förstörelse (jfr 
1 Tess 5: 3). 

På grund av tecken och liggande underverk i samband med dem (2 Tess 2: 9), mest i världen kommer att 

välja att tro på en lögn (2 Tess 2: 9-12) i stället för evangeliets budskap. På grund av felaktig 
fördömanden av den tusenåriga rike av romerska katoliker, Östra ortodoxa, lutheraner och andra, 
kommer många felaktigt hävda att budskapet om tusenåriga evangelium Guds rike är det falska 
evangelium i samband med Antikrist. 

De trogna Philadelphian kristna (Uppenbarelseboken 3: 7-13) kommer att förkunna tusenåriga 
evangelium om riket samt tala om för världen vad vissa världsliga ledare (inklusive Beast och falske 
profeten) kommer att vara upp till. 

De kommer att stödja att berätta för världen budskapet att Odjuret, King of the North makt, tillsammans 
med den falske profeten, den sista Antikrist, i slutändan kommer att förstöra (tillsammans med några av 
sina allierade) USA och anglo nationer Storbritannien , Kanada, Australien och Nya Zeeland (Daniel 
11:39) och att de strax därefter kommer att förstöra en arabisk / islamisk konfederation (Daniel 11: 40-
43), funktion som instrument för demonerna (Uppenbarelseboken 16: 13-14), och i slutändan kommer 

att kämpa Jesus Kristus på hans återkomst (Uppenbarelseboken 16:14; 19: 19-20). De trogna Filadelfia 

(Uppenbarelseboken 3: 7-13) kommer att tillkännage att det tusenåriga riket kommer snart. Detta skulle 
sannolikt generera mycket i media och bidra till uppfyllandet av Matteus 24:14. 

Den "falska evangelium" proklamera världens ledare (sannolikt några "nya" typ av högsta ledare i 
Europa tillsammans med en komprometterad påven som kommer att göra anspråk på en form av 
katolicismen) kommer inte gillar det, de kommer inte vill att världen ska lära sig vad de kommer 

verkligen göra (och kanske inte ens tro det själva först, jfr Jes 10: 5-7). De och / eller deras anhängare 



kommer sannolikt också falskeligen lär att de trogna Filadelfia kommer att bejakar en doktrin 

(millenarianism) av en kommande antikrist. Oavsett fördömanden som de och / eller deras anhängare 

gör mot Philadelphian trogna och den fortsatta Guds kyrka kommer att utlösa förföljelse (Daniel 11: 29-

35; Uppenbarelseboken 12: 13-15). Detta kommer också att leda till slut början av den stora 
vedermödan (Matt 24:21, Daniel 11:39, jfr Matt 24: 14-15; Daniel 11:31) samt en tid av skydd för de 
troende Philadelphia kristna (Upp 3:10; 12: 14-16). 

Odjuret och falska profeten kommer att försöka kraft, ekonomisk utpressning, tecken, liggande 
underverk, mord och andra tryck (Uppenbarelseboken 13: 10-17, 16: 14, Daniel 7:25, 2 Tess 2: 9-10) att 

ha kontroll . Kristna kommer att fråga: 
10 "Hur länge, Herre, helig och sann, tills Du dömer och att utkräva vårt blod dem som bor på 

jorden?" (Uppenbarelseboken 06:10) 
I alla tider har Guds folk undrade, "Hur länge dröjer det tills Jesus kommer tillbaka?" 

Även om vi inte vet dagen eller timmen, förväntar vi oss att Jesus att återvända (och tusenåriga rike 
etablerat) i det 21: a århundradet bygger på många skrifter (t.ex. Matteus 24: 4-34; Psalm 90: 4; Hosea 6: 
2; Luk 21: 7-36; Hebreerbrevet 1: 1-2, 4: 4,11; 2 Petrus 3: 3-8; 1 Tess 5: 4), varvid vissa delar som vi nu 
ser uppfyllda. 
Om Jesus inte ingriper, kommer världen ha utplånat allt liv: 

21 För då blir det en stor vedermöda, som inte har varit sedan början av världen till denna tid, ej 

heller någonsin skall vara 22 Och om den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. men 

för de utvaldas skull skall den tiden kommer att förkortas. (Matt 24: 21-22) 
29 Omedelbart efter tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen inte ge sitt 

ljus; stjärnorna kommer att falla från himlen, och himlens makter skall skakas. 30 Då tecken på 

Människosonens visas i himlen, och sedan alla släkter på jorden kommer att sörja, och de 
kommer att se Människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. 31 och 
han skall sända ut sina änglar med en stor basunljud, och de kommer att samla ihop sina utvalda 

från de fyra väderstrecken, från den ena änden av himlen till den andra. (Matt 24: 29-31) 
Guds rike är vad världen behöver. 

Ambassadörer för Sverige 
Vad är din roll i kungariket? 
Just nu, om du är en riktig kristen, du ska vara en ambassadör för det. Lägg märke till vad Paulus skrev: 

20 Nu då, vi är ambassadörer för Kristus, som om Gud var inlaga genom oss: vi ber dig på Kristus 

vägnar, att försonas med Gud. (2 Kor 5:20) 
14 Stå därför ha omgjordade midjan med sanning, ha lagt på iklädda rättfärdighetens, 15 och efter 

att ha skodda fötterna med utarbetandet av evangeliet av fred, 16 framför allt, med trons sköld 
med vilken du kommer att kunna släcka alla brinnande pilar den onde 17 och ta frälsningens 
hjälm och Andens svärd, som är Guds ord,. 18 ber alltid med all bön och bön i Anden, är 
vaksamma för detta ändamål med all uthållighet och bön för alla saints- 19 och för mig, kan det 
yttrande ges till mig, så att jag kan öppna min mun djärvt att tillkännage mysterium 



evangeliet, 20 för vilken jag är en ambassadör i kedjor; som i det kan jag tala frimodigt, som jag 

borde tala. (Ef 6: 14-20) 
Vad är en ambassadör Merriam-Webster har följande definition?: 

1: en officiell sändebud, särskilt: en diplomatisk agent av högsta rang ackrediterad till en 
utländsk regering eller suverän som den bofasta representativ för hans eller hennes egen 
regering eller stats eller utses för en speciell och ofta tillfälliga diplomatiska uppdrag 

2 a: en representant eller budbärare 

Om du är en riktig kristen, du är en officiell sändebud för Kristus! Lägg märke till vad aposteln Petrus 

skrev: 
9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, Hans egna speciella 

människor, som du kan förkunna lov honom som har kallat er från mörkret till sitt underbara 
ljus, 10 som en gång var inte ett folk, men är nu Guds folk, som inte hade fått barmhärtighet men 

nu har fått nåd. (1 Petr 2: 9-10) 
Som kristna är vi vara en del av en helig nation. 
Vilken nation är nu helig? 
Jo, förvisso ingen av denna världens riken, men de i slutändan kommer att vara en del av Kristi rike 

(Uppenbarelseboken 11:15). Det är Guds nation, hans rike som är heligt. 
Som ambassadörer, vi normalt inte engagera sig i direkta politik nationer i denna värld. Men vi ska leva 

Guds sätt att leva nu. Genom att göra så, får vi bättre varför Guds vägar är bäst, så att i hans rike kan vi 

vara kungar och präster och regera med Kristus på jorden: 
5 Honom som älskade oss och tvättade oss från våra synder i sin egen 
blod, sex och har gjort oss kungar och präster till sin Gud och Fader, honom tillhör äran och väldet 

i evigheters evighet. Amen. (Uppenbarelseboken 1: 5-6) 
10 och har gjort oss kungar och präster åt vår Gud; Och vi skall regera på 

jorden. (Uppenbarelseboken 05:10) 
En framtida aspekt av detta kommer att undervisa dem som är dödlig sedan att vandra i Guds vägar: 

19 För folk som bor på Sion i Jerusalem; Du får gråta längre. Han kommer att vara mycket nådig 

mot dig på ljudet av din rop; När han hör det, kommer han svara dig. 20 Och om Herren ger dig 

nödens bröd och vatten fångenskapens dryck, men dina lärare kommer inte att flyttas i ett hörn 
längre, men dina ögon ska se dina lärare. 21 Dina öron skall höra ett ord bakom dig, säger: "Detta 

är vägen, gå i det," när du slår till höger eller när du slår till vänster. (Jes 30: 19-21) 
Även om det är en profetia för tusenåriga riket, i denna ålder kristna måste vara beredd att undervisa: 

12 ... vid det här laget bör du vara lärare (Hebr 5:12) 
15 Men helga Herren Gud i era hjärtan, och vara redo att alltid ge ett svar på var och en som 

begär att ni förklarar det hopp som är i eder med saktmod och i fruktan (1 Petr 3:15, KJV). 
Bibeln visar att många av de mer trogna kristna kommer strax före starten av den stora vedermödan, 
instruera många: 



33 Och de av människor som förstår ska instruera många (Daniel 11:33) 
Så, lärande, växer i nåd och kunskap (2 Peter 3:18), är något som vi bör göra nu. En del av din roll i Guds 

rike är att kunna undervisa. Och för mer trogen, Filadelfia (Upp 3: 7-13), kristna, detta kommer även att 
stödja det viktiga evangeliet vittne före starten av den tusenåriga riket (jfr Matt 24:14). 
Efter Guds rike är etablerad, kommer Guds folk kan användas för att hjälpa till att återställa en skadad 
planet: 

12 De bland dig Ska bygga de gamla ruinerna;  
Du skall uppväcka grunden för många generationer; Och du skall kallas reparatören av Breach, 

The Konservator av Streets bo i. (Jes 58:12) 

Således kommer Guds folk som levde Guds väg i denna åldersgrupp gör det lättare för människor att bo i 

städer (och på andra håll) under denna tid av restaurering. Världen kommer verkligen vara en bättre 

plats. Vi bör vara ambassadörer för Kristus nu, så att vi kan också tjäna i hans rike. 

Den sanna evangeliets budskap är Transformative 

Jesus sade: "Om ni förblir i mitt ord, ni är mina lärjungar 32 Och ni ska veta sanningen, och sanningen 
skall göra er fria." (Joh 8: 31-32). Att veta sanningen om evangeliet av .! rike befriar oss från att bli 
instängd i falska förhoppningar i denna värld kan vi frimodigt stödja en plan som fungerar-Guds plan har 
Satan lurade hela världen (Uppenbarelseboken 12: 9) och Guds rike är den verkliga lösningen. vi måste 
stå för och förespråkar sanning (jfr Joh 18:37). 

Evangeliets budskap är mer än om personlig frälsning. De goda nyheterna om Guds rike bör omvandla 
en i denna ålder: 

2 Och bli inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom 

förnya av ditt sinne, så att ni kan pröva vad som är så bra och godtagbart och perfekt Guds 

vilja. (Rom 12: 2) 

Sanna kristna omvandlas för att tjäna Gud och andra: 

22 tjänare,, lyda i allt dina mästare efter köttet, inte med ögontjänst, som män behaga, men i 

uppriktighet hjärta, frukta Gud. 23 Och vad du än gör, gör det varmt, som till Herren och inte 

män, 24 att veta att från Herren får du belöningen av arv; du tjäna Herren Kristus. (Kolosserna 
3: 22-24) 

28 Eftersom vi får ett rike som inte kan skakas, låt oss ha nåd, genom vilken vi kan tjäna Gud 

acceptabelt med vördnad och gudsfruktan. (Hebreerbrevet 12:28) 

Sanna kristna leva annorlunda från världen. Vi accepterar Guds normer över världens för vad som är rätt 

och fel. Det bor bara genom tro (Hebreerbrevet 10:38), eftersom det tar tro att leva Guds väg i denna 

åldersgrupp. Kristna ansågs så skiljer sig från den värld de levde i, att deras levnadssätt kallades "Vägen" 

i Nya testamentet (Apg 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Världen lever själviskt, under Satans inflytande, i vad som 
har kallats "väg Cain" (Jude 11). 

Evangeliet om Guds rike är ett budskap om rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17). Den profetiska 
ord, riktigt förstått, är tröstande (jfr 1 Kor 14: 3; 1 Tess 4:18), särskilt som vi se världen samman (jfr Luk 

21: 8-36). Den sanna kristna livsstilen leder till andlig överflöd och fysiska välsignelser (Mark 10: 29-

30). Detta är en del av varför de som bor det förstår att världen behöver Guds rike. Kristna är 
ambassadörer för Guds rike. 



Kristna sätta vårt hopp i den andliga, inte den fysiska, även om vi lever i en fysisk värld (Romarbrevet 8: 

5-8). Vi har "hopp om evangeliet" (Kol 1:23). Detta är något som tidiga kristna förstod att många som 
bekänner Jesus idag inte riktigt begripa. 

6. grekisk-romerska kyrkor lär kungariket är viktigt, men ... 
Den grekisk-romerska kyrkor tror att de undervisar aspekter av Guds rike, men har svårt att riktigt 

förstå vad det egentligen är till exempel Katolska Encyclopedia lär detta om riket.: 
Kristus ... I varje skede i hans undervisning tillkomsten av detta rike, dess olika aspekter, dess 
exakta innebörd, det sätt på vilket det är som skall uppnås, utgör stapelvara i hans diskurser, så 
mycket så att hans tal kallas "evangeliet av riket "... de började tala om kyrkan som" Guds rike 

"; jfr Kol, I, 13; I Tess, ii, 12. Apoc, I, 6, 9.; v, 10, etc. ... det betyder kyrkan som gudomliga 

institution ... (Pope H. rike. Den katolska encyklopedien, volym VIII. 1910). 
Även om ovanstående pekade på "Col., I, 13; I Tess, ii, 12. Apoc, I, 6, 9.; v, 10, "om du kommer att se 

dem, kommer du att finna att ingen av dessa verser säger något om kyrkan är Guds rike. De lär troende 

kommer att ingå i Guds rike eller att det är Jesu rike. Bibeln varnar för att många skulle förändra 

evangeliet eller vända sig till en annan, ett osant en (Gal 1: 6-9). Tyvärr har olika sådana gjort det. 
Jesus lärde: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig "(Joh 14: 

6). Peter lärde: "Det finns inte heller frälsning på något annat, för det finns inget annat namn under 

himlen bland män genom vilket vi blir frälsta" (Apg 4:12). Peter berättade judar alla måste tro att 

omvända sig och ta emot Jesus som ska sparas (Apg 2:38). 
I motsats till detta har Franciskus lärde att ateister, utan Jesus, kan sparas genom goda gärningar! Han 

undervisar också att judar kan sparas utan att acceptera Jesus! Dessutom, han och några Greco-romarna 

verkar också anse att en icke-bibliska versionen av "Mary" är en nyckel till evangeliet samt en nyckel till 

ekumenisk och inter enhet. Tyvärr gör de och andra inte förstår vikten av Jesus och den sanna 

evangeliet om Guds rike. Många främjar falska evangelier. 
Många vill gå med synen och tro i världen. Nya testamentet lär att de kristna är att se ovan: 

2 Ställ dig på saker ovan, inte på saker på jorden. (Kol 3: 2) 
7 Ty vi lever här i tro, utan att se. (2 Kor 5: 7) 

Ändå Pius XI lärde princip att gå med sin syn på hans kyrka: 
... den katolska kyrkan ... är Kristi rike på jorden. (Pius s encyklika Quas Primas som citeras i 

Kramer P. Devil Final Battle. Goda råd Publications, 2002, s. 73). 
De CatholicBible101 webbplats fordringar, "Guds rike bildades på jorden genom Jesus Kristus i AD år 33, 
i form av hans kyrka, ledd av Peter ... den katolska kyrkan." Men tusenåriga rike är ännu inte här är inte 
heller kyrkan i Rom, men det kommer att vara på jorden. 
Kyrkan i Rom lär så starkt mot en snart kommer jordiska tusenåriga rike att det är i princip den enda 

"läran om Antikrist" som nämns i den officiella Katolska kyrkans katekes: 
676 Antikrists bedrägeri börjar redan ta form i världen varje gång påståendet gäller att realisera 

inom historia som messianska hopp som endast kan förverkligas bortom historia genom 

eskatologiska domen. Kyrkan har förkastat även modifierade former av denna förfalskning av 



riket att komma under namnet millenarianism ... (Katolska kyrkans katekes. Imprimatur potest + 
Joseph Kardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 194) 

Tyvärr kommer de som håller med om att ha stora problem med proklamerar av evangeliet av Guds rike 

i slutändan. Vissa kommer att ta fruktansvärda åtgärder mot dem som förkunnar det (Daniel 7:25; 11: 

30-36). 
Men, kanske ni tänker, kommer inte alla som bekänner Jesus som Herre vara i riket? Nej, de kommer 

inte att vara. Lägg märke till vad Jesus sa: 
21 "Inte alla som säger till mig: 'Herre, herre' träder i himmelriket, men den som gör min Faders 

vilja i himlen. 22 Många kommer att säga till mig på den dagen," Herre, har vi inte profeterat i ditt 
namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn "23 och då skall jag 
förklara för dem," jag har aldrig känt dig;?! avvika från mig, ni laglösa "(Matteus 7: 21-23) 

Aposteln Paulus noterade "laglöshetens hemlighet" var "redan på jobbet" (2 Tess 2: 7) i sin tid. Denna 

laglöshet är också relaterad till något som Bibeln varnar i den sista tiden som kallas "Mystery, det stora 
Babylon" (Upp 17: 3-5). 
Den "laglöshetens hemlighet" är relaterat till bekännande kristna som tror att de inte behöver hålla 
Guds tio budord lag, etc. och / eller det finns så många godtagbara undantag från den och / eller det 
finns acceptabla former av botgöring för att bryta Guds lag, så länge de tror att har en form av Guds lag, 
är de inte hålla en form av kristendom som Jesus eller hans apostlar skulle känna igen som legitim. 
Den grekisk-Romarna är som fariséerna som brutit Guds bud, men hävdade deras traditioner gjorde 

detta acceptabelt-Jesus fördömde detta synsätt (Matt 15: 3-9)! Jesaja varnade också för att människor 

som påstår sig vara Guds skulle göra uppror mot hans lag (Jesaja 30: 9). Denna laglösa uppror är något vi 

tyvärr se detta i dag. 
En annan "mysterium" tycks vara att kyrkan i Rom verkar tro att dess militaristiska ekumeniska och 
interreligiösa dagordningar kommer att leda till fred och en icke-bibliska versionen av Guds rike på 

jorden. Skriften varnar en kommande ekumenisk enhet som lär vilja, under några år, bli framgångsrik 

(notera: New Jerusalem Bible, en katolsk-godkänd översättning, visas): 
4 De kastade sig ner framför draken, därför att han hade gett vilddjuret sin auktoritet; och de 

kastade sig ner framför vilddjuret och sade "Vem kan jämföra med vilddjuret? Vem kan kämpa 

mot det 5 Odjuret fick munnen sina skryt och hädelser och att vara aktiv under fyrtiotvå 
månader,? 6 och det mouthed sina hädelser mot Gud, mot hans namn, hans himmelska tält och 
alla de som är skyddade . där 7 den tilläts föra krig mot de heliga och besegra dem, och med 
tanke på makt över varje lopp, människor, språk och nation, 8 och alla människor i världen 
kommer att dyrka det, det vill säga alla vars namn inte har skrivits ner sedan världens skapelse i 
offer Lammets livets bok 9 Låt någon som kan höra, lyssna. 10 de för fångenskap till 

fångenskap; de för döden genom svärd till döds med svärd. Detta är anledningen till helgonen 

måste ha uthållighet och tro. (Uppenbarelseboken 13: 4-10, NJB) 
Bibeln varnar en sluttid Babylon enhet: 

1 En av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom att tala till mig och sade: "Kom hit och jag 

kommer att visa dig bestraffning av den stora skökan som tronar vid riklig vatten, två med vilka 
alla jordens konungar har prostituerade sig, och som har gjort hela befolkningen i världen 
berusade med vin hennes äktenskapsbrott. "3 Han tog mig i anden till en öken, och där såg jag en 
kvinna som rider en röd vilddjuret, som hade sju huvuden och tio horn och hade hädiska titlar 



skrivet över hela den fyra kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och lyste med guld och juveler 
och pärlor, och hon höll en guld winecup fylld med motbjudande smuts hennes 

prostitution,. 5 på hennes panna var skrivet ett namn, ett kryptiskt namn: ". det stora Babylon, 

mor till alla prostituerade och alla smutsiga metoder på jorden" 6 jag såg att hon var full, full 

med blod de heliga och blodet från martyrer Jesus; och när jag såg henne, var jag helt 

förbryllad. (Uppenbarelseboken 17: 1-6, NJB) 
9 "Detta kräver slughet. De sju huvudena är sju kullar, som kvinnan sitter. . . 18 Kvinnan du såg 

är den stora staden som har bestämmanderätt över alla härskare på jorden. 
"(Uppenbarelseboken 17: 9,18, NJB) 
1 Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen, med stor auktoritet som ges till 

honom; jorden lyste av hans härlighet. 2 På toppen av sin röst ropade han, "Babylon har 

fallit, det stora Babylon har fallit, och har blivit tillhåll för djävlar och logi för alla slags orena 

andar och smutsiga, motbjudande fågel. 3 Alla nationerna har druckit djupt av vinet av hennes 

prostitution; varje kung på jorden har prostituerade sig med henne, och varje köpman blivit rika 

genom hennes utsvävningar "4 En annan röst talade från himlen. Jag hörde det säga: "Komut, 

mitt folk, bort från henne, så att du inte delar i sina brott och har samma plågor 

att bära. 5 Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har sina brott i åtanke : behandla 

henne som hon har behandlat andra sex hon måste betalas dubbelt så mycket hon utkrävs.. Hon 
är att ha en dubbelt stark kopp sin egen blandning. 7 Var och en av hennes Pumpar och orgier 

ska motsvaras av en tortyr eller svår ångest. Jag tronar som drottning, tänker hon; Jag är inte 

änka och kommer aldrig att veta dödsfall 8 För att i en dag, kommer plågor falla på henne. 

Sjukdom och sorg och svält. Hon kommer att brännas till marken. Herren Gud som har fördömt 

henne är mäktig. "9" Det kommer att sörja och gråta för henne av kungarna på jorden som har 

prostituerade sig med henne och höll orgier med henne. De ser röken som hon brinner, 

(Uppenbarelseboken 18: 1-9, NJB) 
I Sakarja, Bibeln varnar en kommande Babylon och visar att korrekt enhet inte kommer att ske 
förrän efter Jesus återvänder: 

10 Se upp! Se upp! Fly från landet i norr - HERREN declares- för jag har utspridda dig till de fyra 

väderstrecken - HERREN förklarar 11 Titta ut.! Gör din flykt, Zion, nu bor med dottern Babel! 
12 Ty HERREN Sabaoth säger detta eftersom Glory uppdrag mig, om folk som plundrat dig, "Den 

som rör dig rör äpplet av mitt öga. 13 Titta nu, jag ska våg min hand över dem och de kommer att 

plundras av dem som de har förslavat. ' Då kommer du att veta att HERREN Sebaot har sänt 

mig! 14 Sing, jubla, dotter Sion, för nu jag kommer att leva bland er -Yahweh förklarar! 15 Och den 

dagen många nationer kommer att konverteras till HERREN. Ja, de kommer att bli hans folk, och 

de kommer att leva bland er. Då kommer du att veta att HERREN Sebaot har sänt mig till 

dig! 16 HERREN träder Juda sin del i det heliga landet, och återigen göra Jerusalem sitt 

val. (Sakarja 2: 10-16, NJB, notera i KJV / NKJV versioner verserna är listade som Sakarja 2: 6-12) 
De ekumeniska och interreligiösa rörelser som FN, Vatikanen, många protestanter, och östra ortodoxa 

ledare främjar klart fördömts av Bibeln och bör inte uppmuntras. Jesus varnade ettor som hävdar att 

följa honom som skulle "bedra många" (Matt 24: 4-5). Mycket ekumenik är relaterad till "vita ryttaren" i 
Uppenbarelseboken 6: 1-2 (som inte är Jesus) och skökan i Uppenbarelseboken 17. 



Liksom Sakarja, aposteln Paulus lärde också att sann enhet tro inte skulle ske förrän efter Jesus 
återvänder: 

13 tills vi alla når enighet i tron och kunskapen om Guds Son och bildar den perfekta mannen, 

fullt mogen med fullhet Kristus själv. (Ef 4:13, NJB) 
De som tror denna enhet kommer före Jesu återkomst är felaktiga. Faktum är att när Jesus återvänder, 

kommer han att behöva förstöra enhet nationer som kommer demonstration mot honom: 
11:15 Sedan den sjunde ängeln blåste i sin trumpet, och röster hördes skrika i himlen, kalla, "rike 

av världen har blivit rike vår Herre och hans Kristus, och han kommer att regera i evigheternas 
evigheter." 16 de tjugofyra äldste, tronar i Guds närvaro, kastade sig och rörde vid marken med 
sina pannor dyrka Gud 17 med dessa ord: "Vi tackar dig, allsmäktige Herren Gud, han som är, han 
som var, för att anta din stora kraft och börjar din regering. 18 nationer var i uppror och nu är det 
dags för straff, och för de döda att dömas, och för dina tjänare profeterna, för de heliga och 

dem som fruktar ditt namn, små och stora lika, att belönas. Tiden har kommit för att upphäva 

dem som förstör jorden. " (Uppenbarelseboken 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Och jag hörde vad som verkade vara rösterna från en stor skara, som ljudet av havet eller 

den stora bruset av åska, svara, "Halleluja! Regeringstid Herren vår Gud allsmäktig har 

börjat; . . . 19 Sedan såg jag vilddjuret, med alla jordens kungar och deras arméer, samlades för 

att bekämpa Rider och hans armé. 20 Men vilddjuret blev tillfångatagen, tillsammans med den 
falske profeten som hade arbetat underverk på odjuret räkning och genom dem hade lurat dem 

som hade accepterat branding med vilddjurets märke och de som hade tillbett dess staty. Dessa 
två slungades levande i den brinnande sjön som brinner av svavel. 21 Allt annat dödades av svärd 

Rider, som kom ut ur hans mun, och alla fåglarna glutted sig med sitt kött. . .20: 4 Och jag såg 

troner, där de tog sina platser, och på dem var tilldelats befogenhet att döma i saken. Jag såg 

själar alla som hade blivit halshuggna för att ha bevittnat för Jesus och för att ha predikat Guds 
ord, och de som vägrade att tillbe vilddjuret eller hans staty och skulle inte acceptera brandmark 

på sina pannor eller händer; de kom till liv, och regerade med Kristus i tusen 

år. (Uppenbarelseboken 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Lägg märke till att Jesus måste förstöra världens arméer enhetliga mot honom. Och han och de heliga 

kommer att regera. Det är när det blir ordentlig enheten i tron. 
Tyvärr, många kommer att lyssna på falska ministrar som verkar bra, men inte, som aposteln Paulus 
varnade (2 Kor 11: 14-15). 
Om fler verkligen skulle förstå Bibeln och evangelium om Guds rike mindre skulle kämpa mot Jesus. 
7. Varför Guds rike? 
Även människor vill gärna tro att vi är så smart, det finns gränser för vår förståelse, men Guds 
"förståelse är oändlig" (Ps 147: 5). 
Det är därför det kommer att ta Guds ingripande för att åtgärda den här planeten. 
Medan många tror på Gud, de allra flesta människor är ovilliga att leva som han verkligen leder. Lägg 

märke till följande: 
8 Han har visat dig, o människa, vad som är bra; Och vad Herren kräver av dig, men att göra 

rätta, om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud? (Mika 6: 8) 



Att vandra ödmjukt med Gud är inte något mänskligheten har verkligen varit villig att göra. Från tiden 

för Adam och Eva (Genesis 3: 1-6), har människor valt att lita på sig själva och sina prioriteringar, ovanför 
Guds, trots hans bud (Exodus 20: 3-17). 
Ordspråksboken lär: 

5 Lita på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd,. 6 I alla dina vägar erkänna 

honom, så skall han göra dina stigar 7 inte vara klokt i dina egna ögon; Frukta Herren och fly det 

onda. (Ordspråksboken 3: 5-7) 
Ändå kommer de flesta människor inte riktigt lita på Gud med hela sitt hjärta eller vänta för honom att 

styra sina steg. Många säger att de kommer att göra vad Gud vill, men gör det inte.Mänskligheten har 

blivit lurade av Satan (Uppenbarelseboken 12: 9) och har fallit för lustar i världen och den "stolthet i 
livet" (1 Joh 2:16). 
Därför är många har kommit med sina egna religiösa traditioner och sekulära regeringar, eftersom de 

tror att de vet bäst. Men gör de inte (jfr Jeremia 10:23) och inte heller kommer de verkligen ångra. 
Det är därför mänskligheten behöver Guds rike (jfr Matt 24: 21-22). 
Guds vägar är rätt 
Sanningen är att Gud är kärlek (1 Joh 4: 8,16) och Gud är inte självisk. Guds lagar visa kärlek till Gud och 

vår granne (Mark 12: 29-31; Jakob 2: 8-11). Sätten att världen är själviska och slutar i död (Romarbrevet 

8: 6). 
Lägg märke till att Bibeln visar verkliga kristna hålla buden: 

En som tror att Jesus är Kristus är född av Gud, och var och en som älskar honom som födde 

också älskar honom som är född av honom. 2 Genom detta vet vi att vi älskar Guds barn, när vi 

älskar Gud och håller hans bud . 3 för detta är kärleken till Gud, att vi hålla hans bud. Och hans 

bud är inte betungande. (1 Joh 5: 1-3) 
Alla Guds "bud är rättfärdiga" (Ps 119: 172). Hans vägar är rena (1 Tim 1:15). Tyvärr, många har 

accepterat olika former av "laglöshet" och inser inte att Jesus inte kom för att upphäva lagen eller 
profeterna, utan för att uppfylla dem (Matt 05:17), genom att förklara sin verkliga innebörd och utvidga 

dem än vad många tänkte (t.ex. Matteus 5: 21-27). Jesus lärde att "den som gör och lär dem, han skall 

kallas stor i himmelriket" (Matt 05:19) (termerna "Guds rike" och "himmelriket" är utbytbara). 
Bibeln lär att tro utan gärningar är död (Jak 2:17). Många hävdar att följa Jesus, men kommer inte riktigt 

tro hans lärdomar (Matt 7: 21-23) och kommer inte att efterlikna honom som de borde (jfr 1 Kor 11: 

1). "Synd är brott mot lagen" (1 Joh 3: 4, KJV) och alla har syndat (Rom 3:23). Emellertid visar Bibeln att 

nåd kommer att segra över dom (Jakob 2:13) som Gud har verkligen en plan för alla (jfr Luk 3: 6). 
Mänskliga lösningar, bortsett från Guds vägar, inte kommer att fungera. I tusenåriga rike kommer Jesus 

regera med "en stav av järn" (Upp 19:15), och god vilja råda som människor kommer att leva Guds 
sätt. Det finns alla världens problem på grund samhällen världen vägrar att lyda Gud och hans 

lag . Historia visar mänskligheten inte kan lösa problemen i samhället: 
6 För att Köttets sinne är död, men att vara andligt sinnade är liv och frid 7 Eftersom det köttsliga 

sinnet är fiendskap mot Gud. för det är inte föremål för Guds lag, och inte heller kan 

vara.8 Alltså, de som är i köttet kan inte behaga Gud. (Romarbrevet 8: 6-8) 



Kristna är att fokusera på det andliga, och beviljas Guds Ande att göra det i denna åldersgrupp 
(Romarbrevet 8: 9), trots våra personliga svagheter: 

26 För du ser din samtals, bröder, att inte många kloka enligt köttet, inte många mäktiga, inte 

många ädla, kallas. 27 Men Gud har valt dåraktigt världen att gå till skam den vise, och Gud har 
valt svaga i världen på skam det som är mäktig, 28 och basen saker i världen och det som är 
föraktade Gud har valt, och vad som inte är, för att få till något det som är 29 att ingen människa 
skall berömma i hans närhet. 30 Men honom du är i Kristus Jesus, som blev för oss visdom från 
Gud och rättfärdighet och helgelse och redemption- 31 som, som det står skrivet: "den som 

härligheter, låt honom ära i Herren. " (1 Kor 1: 26-31) 
Kristna är till ära i Guds plan! Vi vandrar i tro nu (2 Kor 5: 7), ser ovan (Kol 3: 2) i tro (Hebreerbrevet 11: 

6). Vi kommer att vara välsignade för att hålla Guds bud (Uppenbarelseboken 22:14). 
Bibeln säger att kristna kommer att regera med Jesus, men inser ni det innebär att verkliga kristna 

faktiskt kommer att regera över städer? Jesus lärde: 
12 "En viss adelsman gick till ett avlägset land för att utverka åt sig konungslig och att 

återvända. 13 Då kallade han tio av sina tjänare, som levereras till dem tio pund och sade till 
dem:" Gör affärer tills jag kommer. "14 Men hans landsmän hatade honom och skickade en 
delegation efter honom och sade: "Vi kommer inte att ha den här mannen att regera över oss." 
15 "Och så var det att när han återvände, efter att ha fått riket, befallde han då dessa 

tjänstemän, som han hade gett pengarna, att kallas till honom, att han skulle veta hur 
mycket varje man hade vunnit genom handel 16 Sedan kom den första, sade 17 Och han sade till 

honom, "Bra gjort, bra tjänare." Mästare, har ditt pund tjänat tio pund. '; eftersom du var 

trogen i en mycket liten, har myndighet över tio städer. '18 och den andra kom och sade:' Herre, 
har ditt pund tjänat fem minas. "19 Likaså sade han till honom:" Du också vara över fem städer. 

' (Luk 19: 12-19) 
Var trogen över den lilla du har nu. Kristna kommer att ha möjlighet att styra över verkliga städer, i en 

riktig rike. Jesus sa också, "Min belöning är med mig, att ge var och en efter hans gärningar" (Upp 

22:12). Gud har en plan (Job 14:15) och en plats (Joh 14: 2) för dem som verkligen kommer att svara till 

honom (Joh 6:44; Uppenbarelseboken 17:14). Guds rike är på riktigt och du kan vara en del av det! 
I början av 2016, tidskriften Science hade en artikel med rubriken "Kraften i massorna" som visade att 
artificiell intelligens och crowdsourcing kan lösa "wicked problems" mänskligheten står inför.Ändå 
misslyckades artikeln att förstå vad ondska var, att inte tala om hur man kan lösa det. 
Samarbete, bortsett från att följa de sanna Guds vägar är lika dömd att misslyckas i det 21: a århundradet 
som det var tillbaka efter den stora översvämningen när mänskligheten samarbetade för att bygga den 
misslyckade Babels torn (Genesis 11: 1-9). 
Problem i världen, på platser som Mellanöstern (trots förväntade tidsvinster, till exempel Daniel 9: 27a; 
1 Tess 5: 3), kommer inte att lösas av människor, vi behöver fred i Guds rike (Rom 14: 17). 
Problemen med den internationella terrorismen, trots förväntade vinster, kommer inte att lösas (jfr Hes 
21:12) av bedragna i FN (jfr Uppenbarelseboken 12: 9) -Vi behöver glädje och tröst av Guds rike. 
Problemen med miljön kommer inte att lösas genom internationellt samarbete, som världens nationer 
kommer att hjälpa till att förstöra jorden (Uppenbarelseboken 11:18), men de kommer att lösas av Guds 
rike. 



Problemen med sexuell odödlighet, abort, och sälja människokroppen 
delar kommer inte att lösas av USA, men genom Guds rike. 
Den massiva skuld som USA, Storbritannien och många andra länder har inte lösas genom internationell 
förmedling, men i slutändan (efter förstörelse per Habackuk 2: 6-8) genom Guds rike. 
Okunnighet och felaktig utbildning kommer inte att lösas av FN-vi behöver Guds rike. Religiösa 

stridigheter kommer inte riktigt lösas genom någon ekumeniska-inter rörelse acceptera räddning 

bortsett från den sanna Jesus i Bibeln. Sin är problemet i världen och för det behöver vi Jesu offer och 

Hans återkomst i Guds rike. 
Hunger frågor kommer inte att lösas genom att genetiskt modifierade organismer som sätter delar av 
världen riskerar att svält på grund av potentiella missväxt-vi behöver Guds rike. 
Modern medicinsk vetenskap har inte alla svaren för människors hälsa, vi behöver Guds rike. 
Den massiva fattigdom i delar av Afrika, Asien och på andra håll, samtidigt som de får under en tid från 
sluttid "Babylon" (jfr Uppenbarelseboken 18: 1-19), kommer inte att lösa problemet med fattigdom vi 
behöver Guds rike. 
Tusenåriga fas av Guds rike är en bokstavlig rike som kommer att upprättas på jorden. Det kommer att 
baseras på de älskande Guds lagar och en kärleksfull Gud som ledare. Helgonen kommer att regera med 
Kristus i tusen år (Upp 5:10; 20: 4-6). Detta rike kommer att omfatta de verkligen i Guds kyrka, men 
ingen skriften säger att Guds rike är faktiskt Church (katolska eller på annat sätt).Den romerska kyrkan 
har motsatt sig tusenåriga undervisning, och senare kommer mer kraftfullt motsätta sig Bibelns 
evangeliets budskap som vi närmar oss slutet. Detta kommer sannolikt att få en betydande 
mediatäckning som kan hjälpa till att uppfylla Matteus 24:14. 
I slutfasen, kommer Guds rike inkludera "Nya Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud" (Upp 21: 
2) och dess ökning kommer det att finnas något slut. Det blir ingen mer orätt, inte mer 
sorg, och inte mer död. 
Predika och förstå evangelium om Guds rike är ett viktigt tema i Bibeln. Gamla författare testamentet 
undervisas om det. Jesus, Paulus och Johannes lärde om det. 
Den äldsta Christian "predikan att överleva utanför Nya testamentet lärde om det. Tidiga andra 
århundradet kristna ledare, som Polykarpus och Melito, undervisas om det. Vi i fortsatta Guds kyrka lära 
ut det i dag. 
Minns att Guds rike är det första ämne som Bibeln visar Jesus predikade om. Det var också vad han 
predikade om efter uppståndelsen-och det är något kristna bör söka först. 
Evangeliet är inte bara om liv och död av Jesus. Tyngdpunkten i evangeliet som Jesus och hans 
efterföljare lärde var det kommande Guds rike. Evangeliet om riket omfattar frälsning genom Kristus, 
men även undervisning i slutet av mänskliga regeringar (Uppenbarelseboken 11: 5). 
Kom ihåg att Jesus lärde att slutändan inte skulle komma förrän efter evangelium om riket predikades 
till världen som ett vittnesbörd för alla nationerna (Matt 24:14). Och det förkunnelse händer nu. 
Den goda nyheten är att Guds rike är lösningen på de problem som mänskligheten står inför . Men de 
flesta inte vill stödja det eller höra det, eller vill tro sanningen om det. Guds rike är evigt (Matt 06:13), 
medan "den här världen är bortgång" (1 Kor 7:31). 



Förkunna sanna evangeliet om Guds rike är något som vi i fortsatta Guds kyrka menar allvar. Vi strävar 
efter att lära allt som Bibeln lär (Matt 28: 19-20), inklusive Guds rike (Matt 24:14). Medan vi väntar på 
att rike, måste vi lära oss och följa Guds vägar och komfort andra som vill tro på sanningen. 
Om du inte stöder proklamerar av evangeliet av den kommande Guds rike? Kommer du tror evangeliet 
om Guds rike? 

 

Fortsatt Guds kyrka 
 
USA kontor fortsatta Guds kyrka ligger på: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
Kalifornien, 93.433 USA. 
 

fortlöpande Guds kyrka (CCOG) webbplatser 
 

CCOG.ASIA Denna webbplats har fokus på Asien och har olika artiklar i flera 
asiatiska språk, liksom vissa artiklar på engelska. 
CCOG.IN Detta är en webbplats riktad mot de indiska arv. Det har material i 
engelska språket och olika indiska språk. 
CCOG.EU Detta är en webbplats riktad mot Europa. Det har material i flera 
europeiska språk. 
CCOG.NZ Detta är en webbplats riktad mot Nya Zeeland och andra med en 
brittisk-härstammar bakgrund. 
CCOG.ORG Detta är den viktigaste webbplats Kvar Guds kyrka. Det tjänar 
människor på alla kontinenter. Den innehåller artiklar, länkar och videor. 
CCOGCANADA.CA Detta är en webbplats riktad mot dem i Kanada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Detta är det spanska språket 
hemsida för den fortsatta Guds kyrka. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Detta är Filippinerna webbplats Kvar Guds 
kyrka. Det har information på engelska och tagalog. 
 

Nyheter och historia webbplatser 
 

COGWRITER.COM Denna webbplats är en stor proklamation verktyg och har 
nyheter, doktrin, historiska artiklar, videor och profetiska uppdateringar. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Detta är en lätt att komma ihåg webbplats med 
artiklar och information om kyrkohistorien . 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Detta är en online radio webbplats som täcker 
nyheter och bibliska teman. 
 

YouTube Video Kanaler för Predikningar & predikoutkast anteckningar 



 

BibleNewsProphecy kanal. CCOG predikoutkast anteckningar videor. 
CCOGAfrica kanal. CCOG meddelanden i afrikanska språk. 
CDLIDDSermones kanal. CCOG meddelanden i det spanska språket. 
ContinuingCOG kanal. CCOG video predikningar. 
 
 
 
Fotot visar under några av de få kvarvarande tegel (plus några till senare) i en byggnad 
i Jerusalem ibland kallas Cenacle, men bättre beskrivs som Guds kyrka på Jerusalem 
Western Hill (för närvarande kallad Mt. Zion): 
 

 
 
Detta tros ha varit platsen för kanske den tidigaste verkliga kristna kyrka. En byggnad 
som Jesu "evangelium om Guds rike" skulle ha predikat i. Det var en byggnad i 
Jerusalem som lärde evangeliet om Guds rike. 
 
 
Av denna anledning vi tackar också Gud oavlåtligen, eftersom ... du, bröder, 
blev anhängare av kyrkorna Guds som i Judeen är i Kristus Jesus. 
(1 Tess 2: 13-14) 
 
Kämpa för den tro som en gång för alla levereras till de heliga. 
(Jude 3) 
 
Han (Jesus) sade till dem, "Jag måste predika Guds rike till andra städer 
också, eftersom det för detta ändamål jag har skickats. "(Luk 04:43) 
 
Men söka Guds rike, och alla dessa saker [c] skall läggas till dig. Var inte rädd, du lilla 
hjord, ty det är din fars goda nöje att ge er riket. (Luk 12: 31-32) 
 
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för 
alla folk, och sedan skall slutet komma. (Matt 24:14) 
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