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Hvers vegna getur ekki mannkyns leyst vandamál hennar? 

Veistu að fyrsta og síðasta atriði Biblían sýnir Jesús boðaði um áhyggjur fagnaðarerindi Guðs ríkis? 

Veistu að ríki Guðs var áhersla postulanna og þá fyrst sem fylgdi þeim? 



Er ríki Guðs sá Jesú? Er ríki Guðs Jesú að lifa lífi sínu í okkur núna? Er ríki Guðs sumir tegund af 
framtíðinni raunverulegri ríki? Ætlarðu að trúa því sem Biblían kennir? 

Hvað er ríki? Bara hvað er Guðs ríki? Hvað kennir Biblían? Hvað gerði snemma kristin kirkja kenna? 

Gera þér grein fyrir að í lok getur ekki komið fyrr en Guðs ríki er boðað til heimsins sem vitni? 

Myndin á framhliðinni sýnir lamb liggjandi með úlfur sem samanstendur af BURDINE Prentun og grafík. Myndin á 
bakhlið er hluti af upprunalegu kirkju Guðs húsi í Jerúsalem tekin árið 2013 af Dr Bob Thiel.  
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1. Er mannkynið hafa lausnir? 

Heimurinn stendur frammi fyrir mörgum vandamálum. 

Margir eru svöng. Margir eru kúgaðir. Margir standa frammi fátækt. Margar þjóðir eru í alvarlegum 
skuldum. Börn, þar á meðal ófætt sjálfur, andlit misnotkun. Eiturlyf-ónæmir sjúkdóma varða margra 
lækna. Helstu iðnaðar borgum hafa loft of mengað að vera heilbrigð. Ýmsir stjórnmálamenn ógna 
stríð. Hryðjuverkaárásirnar halda gerist. 

Get leiðtogar heims festa the vandamál sem blasa mannkyninu? 

Margir hugsa svo. 

New Universal Dagskrá 



Þann 25. september 2015, eftir lykill-huga ræðu Francis Vatíkaninu Pope, 193 þjóðir Sameinuðu 
þjóðanna (SÞ) ákveðið að innleiða "17 sjálfbærrar þróunar markmið" um hvað upphaflega var 
orðað New Universal Agenda. Hér eru 17 markmið Sameinuðu þjóðanna: 

Markmið 1. End fátækt í öllum sínum myndum alls staðar 

Markmið 2. End hungur, ná fæðuöryggi og betri næringu og stuðla að sjálfbærri landbúnaði 

Markmið 3. Tryggja heilbrigðu lífi og stuðla að velferð fyrir alla á öllum aldri  

Markmið 4. Tryggja aðgreiningar og sanngjarna góða menntun og stuðla að símenntun 
tækifæri fyrir alla 

Markmið 5. Ná jafnrétti kynjanna og styrkja frumkvæðisrétt allar konur og stúlkur 

Markmið 6. Tryggja framboð og sjálfbæra nýtingu vatns og hreinlætisaðstöðu fyrir alla 

Markmið 7. Tryggja aðgang að affordable, áreiðanlegur, sjálfbæra og nútíma orku fyrir alla  

Markmið 8. Efla viðvarandi, án aðgreiningar og sjálfbæran hagvöxt, fulla og gefandi atvinnu og 
mannsæmandi vinnu fyrir alla 

Markmið 9. Build seigur innviði, stuðla aðgreiningar og sjálfbær iðnvæðingu og efla nýsköpun 

Markmið 10. Draga misrétti innan og milli landa 

Markmið 11. Gera borgir og mannvistarleifar innifalið, öruggar, seigur og sjálfbær 

Markmið 12. Tryggja sjálfbæra neyslu og framleiðslu mynstrum 

Markmið 13. Taktu knýjandi aðgerða til að berjast gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þess 

Markmið 14. Vernda og sjálfbæran nota og hafsins sjávarauðlindir um sjálfbæra þróun 

Markmið 15. Vernda, endurheimta og stuðla að sjálfbærri nýtingu landvistkerfum, sjálfbæran 
stjórna skóga, gegn eyðimerkurmyndun, og stöðva og snúa jarðvegseyðingu og stöðva tap á 
líffræðilegum fjölbreytileika 

Markmið 16. Efla friðsamlegum og innifalið samfélög um sjálfbæra þróun, veita aðgang að 
réttlátri málsmeðferð fyrir alla og byggja skilvirkar, ábyrgar og innifalið stofnanir á öllum 
stigum 

Markmið 17. Styrkja leiðir framkvæmd og blása nýju lífi í alþjóðlegu samstarfi um sjálfbæra 
þróun 

Þessi dagskrá er ætlað að koma til framkvæmda árið 2030 og er einnig kallað 2030 dagskrána um 
sjálfbæra þróun. Það miðar að því að leysa kvillum frammi mannkynið með reglugerð, menntun og 
alþjóðlegri og Interfaith samvinnu. Þó að margir af markmiðum hennar eru góð, sum aðferðir hans og 
markmið eru illa (sbr Mósebók 3: 4). Þessi dagskrá, sem einnig er í samræmi við Francis páfi Laudato 
Si encyclical. 

The "New Universal Agenda" gæti kallast "New Catholic Agenda" sem orðið "kaþólskur" þýðir 
"almennur". Francis Pope kallast samþykkt New Universal dagskrá "mikilvægt tákn um von." 



Francis Pope lofaði einnig alþjóðasamning heitir COP21 (opinberlega ber nafnið 21. ráðstefnu aðila að 
rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar) í desember 2015, og ráðlagt þjóðir "að 
vandlega fylgja veginum framundan, og með sífellt vaxandi samkennd . "  

Þó enginn vill anda mengað loft, hungra, vera snauð, að vera í hættu, etc, mun þetta alþjóðleg 
samstaða að leysa vandamál sem blasa mannkyninu? 

The Track Record Sameinuðu þjóðanna 

Sameinuðu þjóðirnar myndaðist og stofnað þann 24. október 1945, eftir World War II, í því skyni að 
koma í veg fyrir aðra slíka átök og til að reyna að stuðla að friði í heiminum. Á stofnun þess, SÞ hafði 
51 aðildarríkjum; Það eru nú 193. 

Það hafa verið nokkur hundruð, ef ekki þúsundir, af átökum um allan heim síðan Sameinuðu þjóðanna 
myndast, en við höfum ekki enn hafði hvað gæti verið lýst sem þriðju heimsstyrjöldinni. 

Sumir telja að alþjóðleg samvinna eins og Sameinuðu þjóðirnar segist efla, ásamt gerð Interfaith og 
samkirkjulegu dagskrá sem Francis Pope og margir aðrir trúarleiðtogar eru að reyna að kynna, mun 
koma á friði og hagsæld. 

Hins vegar afrekaskrá fyrir Sameinuðu þjóðirnar til að gera þetta hefur ekki verið gott. Í viðbót við 
fjölda vopnuðum átökum síðan Sameinuðu þjóðirnar myndast, eru margar milljónir svöng, flóttamenn 
og / eða örvæntingu fátækur. 

Rúmum áratug, Sameinuðu þjóðirnar sett fram til að innleiða sínar Millennium Development 
Goals. Það hafði átta "þróunarmarkmiðum," en þetta tókst ekki, jafnvel í samræmi við SÞ sjálft. Svo, 
árið 2015, þess svokölluðu "17 Sjálfbær Development Goals" voru samþykktar. Sumir eru 
bjartsýnir. Sumir telja það ofurmannlegur ímyndunarafl. 

Eins og langt eins útópía fer, 6. maí 2016, Francis Pope sagði hann dreymdi um mannúðlegri Evrópu 
útópía sem kirkjan hans gæti hjálpað að heimsálfa ná. Samt draumur páfans mun snúa út að vera 
martröð (sbr Opinberunarbókin 18). 

Það kann að vera einhver Samstarf og velgengni, en ... 

Merriam Webster orðabók segir að Utopia er "ímyndaða stað þar sem stjórnvöld, lög, og félagslegar 
aðstæður eru fullkomin." 

Biblían kennir að mannkynið getur ekki leyst vandamál hennar á eigin spýtur: 

23 Drottinn, ég veit að örlög mannsins eru ekki á hans; Það er ekki í mann sem gengur að stýra 
skrefum sínum. (Jeremía 10:23, NKJV um nema annað sé tekið fram) 

Biblían kennir að alþjóðlegt samstarf muni mistakast: 

16 Tortíming og eymd er í slóð þeirra, 17 og veg friðarins þekkja þeir ekki 18 Það er enginn 
guðsótti fyrir augum þeirra.. (Rómverjabréfið 3: 16-18) 

Samt eru margir menn vinna að ljósi þeirra utopian samfélag og jafnvel stundum reyna að virkja 
trú. En næstum enginn er reiðubúinn til að líkja eftir hinn eina sanna Guð. 



Það er ekki að það verði engar framfarir í átt einhverju Sameinuðu þjóðanna eða markmið 
Vatíkaninu. Það verður einhver, auk sumir áföll. 

Reyndar, og sennilega eftir mikla átök, a tegund af alþjóðlegri frið takast verður samþykkt að og 
staðfest (Daniel 9:27). Þegar það er, munu margir ranglega hafa tilhneigingu til að trúa því að 
mannkynið verður að koma á friðsælli og ofurmannlegur samfélaginu. 

Margir verður tekin í slík alþjóðlegri 'ofurmannlegur vinnslu' (sbr Esk 13:10) sem og með ýmsum 
táknum og undrum (2Þ 2: 9-12). En Biblían segir svo friður mun ekki endast (Daníel 9:27; 11: 31-44), 
þrátt fyrir það sem leiðtogar geta krafist (1 Þessaloníkubréf 5: 3; Jesaja 59: 8). 

Ef mannkynið er algerlega ófær um að sannarlega að koma um útópíu, er einhver tegund af Utopia 
hægt? 

Já. 

2. Hvað Gospel gerði Jesús að prédika? 
Biblían kennir að ofurmannlegur samfélagið, sem heitir Guðsríki, mun skipta stjórnir manna (Daniel 2:44; 
Opinberunarbókin 11:15, 19: 1-21). 
Þegar Jesús hóf fljónustu sína, hann byrjaði með því að predika um fagnaðarerindið um Guðs ríki. Hér er 

það sem Mark skráð: 
14 Þegar Jóhannes hafði verið tekinn höndum, kom Jesús til Galíleu og prédikaði fagnaðarerindi 

Guðs ríki, 15 og sagði: "Tíminn er fullnaður og Guðs ríki er í nánd. Gjörið iðrun og trúið 
fagnaðarerindinu" (Mark 1: 14-15). 

Hugtakið fagnaðarerindið, kemur af gríska orðinu umrituðu sem euangelion, og þýðir "góð skilaboð" eða 
"fagnaðarerindið". Í Nýja testamentinu, enska orðið "ríki", í tengslum við Guðs ríki, er getið um það bil 

149 sinnum í NKJV og 151 í Douay Rheims Biblíunni. Það kemur af gríska orðinu umrituðu 
sem basileia sem táknar reglu eða ríki kóngafólk. 
Human ríki, auk ríki Guðs, hafa konung (Revelation 17:14), ná þeir landsvæði (Opinberunarbókin 11:15), 
þeir hafa reglur (Jesaja 2: 3-4; 30: 9), og þeir hafa einstaklingar (Lúkas 13:29). 
Hér er fyrsta opinbera kennslu frá Jesú sem Matthew skráir: 

23 Og Jesús gekk um alla Galíleu, kenndi í samkundum þeirra, prédikaði fagnaðarerindið um ríkið 

(Matteus 4:23). 
Matthew skráir einnig: 

35 Jesús fór nú um allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra, prédikaði fagnaðarerindið 

um ríkið (Matteus 9:35). 
The New Testament sýnir að Jesús muni ríkja um aldir: 

33 og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu, og á ríki hans mun enginn endir (Luke 1:33). 
Lúkas skráir að tilgangur að Jesús var sendur var til að boða Guðs ríki Taktu eftir því sem Jesús kenndi.: 

43 Hann sagði við þá: "Ég þarf að boða Guðs ríki í öðrum borgum líka, vegna þess að í þessu skyni 

hef ég verið send" (Lúk 4:43). 



Hefur þú einhvern tíma heyrt að boðað? Vissir þú alltaf grein fyrir því að tilgangur Jesú til að senda var 

að boða Guðs ríki? 
Lúkas ritar líka að Jesús hafi farið og boða Guðs ríki: 

10 Postularnir, þegar þeir höfðu skilað, sagði honum allt, sem þeir höfðu gjört. . Þá tók hann þá 

og fór til hliðar einslega á óbyggðan stað, sem tilheyrir borgar, sem heitir Betsaída 11 En fólkið 

vissi það, fylgdu honum; og hann fékk þá og talaði við þá um Guðs ríki (Lúk 9: 10-11). 
Jesús kenndi að Guðs ríki ætti að vera forgangsverkefni fyrir þá sem vilja fylgja honum: 

33 En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis (Matteus 6:33). 
. 31 En leitið Guðs ríki, og allt þetta bætist að þér 32 Óttast ekki, litla hjörð, því að það er gott 

föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið (Lúk 12: 31-32). 
Kristnir menn eru að leita fyrst ríkis Guðs. Þeir gera þetta með því að gera þetta þeirra forgang með því 

að lifa eins og Kristur hefði þá lifandi og hlakka til að fara aftur hans og ríki. Samt mest sem játa Krist, 

ekki aðeins leita ekki fyrst ríkis Guðs, þeir gera ekki einu sinni vita hvað það er. Margir líka ranglega telja 

að vera taka þátt í veraldlegum stjórnmálum er það sem Guð væntir af kristnum.Með því að skilja Guðs 
ríki, þeir búa ekki nú eins og þeir ættu eða skilja hvers vegna mannkynið er svo gölluð. 
Tilkynning einnig að ríki verður að gefa smá hjarðarinnar (sbr Rómverjabréfið 11: 5). Það tekur auðmýkt 

að vera tilbúnir til að vera hluti af the sannur litlu hjörðinni. 
Guðs ríki hefur ekki enn verið komið á jörðinni 
Jesús kenndi að fylgjendur hans ættu að biðja fyrir ríki að koma, þar sem þeir gera ekki þegar það til 
eignar: 

9 Faðir okkar á himnum, Heilagt veri nafn þitt. 10 ríki þitt kemur. Þinn verður gert (Matteus 6: 9-
10). 

Jesús sendi lærisveina sína út til að boða Guðs ríki: 
1 Þá kallaði hann lærisveina sína tólf saman og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og 

til að lækna sjúkdóma 2 Hann sendi þá að boða Guðs ríki (Lúk 9: 1-2).. 
Jesús kenndi að nærvera hans ein var ekki ríki, sem ríki var ekki stofnað á jörðinni þá: 

28 En ef ég rek illu andana út með Guðs anda, örugglega Guðs ríki þegar yfir yður komið 
(Matteus 12:28). 

Hið sanna ríki er í framtíðinni. Það er ekki hér nú eins þessar vísur frá Mark sýningunni: 
47 Og ef auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr. Það er betra fyrir þig að komast inn í Guðs ríki 

með öðru auganu, en hafa bæði augu og verða kastað ... (Mark 09:47). 
23 Jesús horfði í kring og sagði við lærisveina sína: "Hve torvelt er þeim, sem auðinn hafa að slá í 

Guðs ríki!" 24 Og Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú. En Jesús svaraði aftur og mælti við þá: 
"Börn, hve torvelt er fyrir þá sem treysta á auð til að komast inn í Guðs ríki! 25 Það er auðveldara 
fyrir úlfalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að inn í Guðs ríki "(Mark 10: 23-25). 
25 Sannlega segi ég yður, ég mun ekki lengur drekka af ávexti vínviðarins til þess dags, er ég 

drekk hann nýjan í Guðs ríki "(Mark 14:25). 



43 Jósef frá Arímaþeu, áberandi ráðið félagi, sem var sjálfur að bíða eftir að ríki Guðs, koma og 

taka hugrekki ... (Mark 15:43). 
Jesús kenndi að ríki er ekki nú hluti af þessum heimi: 

36 Jesús svaraði: "Mitt ríki er ekki af þessum heimi Væri mitt ríki af þessum heimi, þjónar mínir 
barist, svo að ég ætti ekki að vera framseldur Gyðingum, en nú er ríki mitt ekki þaðan." (Jóh 18: 
36). 

Jesús kenndi að ríki muni koma eftir að hann kemur aftur og að hann verði konungur hennar: 
31 "Þegar Mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í 

dýrðarhásæti sínu. 32 Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum, og hann mun skilja hvern frá 
öðrum, eins og hirðir skiptir sauði frá höfrum. 33 og hann mun Sauðunum á hægri hönd hans, en 
höfrunum til vinstri. 34 og þá mun konungurinn segja við þá til hægri handar, Komið þér, hinir 
blessuðu föður míns , erfa búið frá grundvöllun heims (Matt 25: 31-34). 

Þar sem ríki Guðs er ekki hér, munum við ekki sjá alvöru útópía fyrr en eftir að hún hefur verið 

staðfest. Vegna þess að flestir skilja ekki Guðs ríki, þeir ekki að skilja hvernig elska ríkisstjórn hans vinnur. 
Hvað gerði Jesús segja að ríki var eins? 
Jesús gaf nokkrar skýringar á því Guðs ríki er eins og: 

26 Og hann sagði, "Guðs ríki er eins og ef maður ætti dreifa sæði á jörðina, 27 og ætti að sofa um 

nóttina og hækka um daginn, en sæðið spíra og vaxa, hann sjálfur veit ekki hvernig. 28Fyrir jörð 
grær ræktun af sjálfu sér, fyrst stráið, þá höfuð, eftir að fullvaxið hveiti í höfuðið 29 En þegar 
kornið þroska, þegar hann setur í sigð, því að uppskeran er komin "(Mark. 4: 26- 29). 
18 Þá sagði hann: "Hvað er Guðs ríki líkt og til hvað á ég að líkja því 19 Það er eins mustarðskorni, 

sem maður tók og setja í garðinum sínum,? Og það óx og varð stór tré, og fuglar loftsins hreiður í 
greinum þess. "20 og aftur sagði hann:" við hvað á ég að líkja Guðs ríki? 21 Líkt er það súrdeigi, er 
kona tók og fól í þrem mælum mjöls, uns það sýrðist allt "(Lúkas 13: 18-21). 

Þessar dæmisögur benda til þess að í fyrstu, Guðs ríki er alveg lítill, en mun verða stór. 
Lúkas einnig: 

29 Þeir munu koma frá austri og vestri, frá norðri og suðri og sitja niður í ríki Guðs (Lúk 13:29). 
Þannig Guðs ríki verður fólk frá öllum heimshornum. Það verður ekki takmarkað við þá sem hafa 

ísraelska uppruna. Fólk mun setjast niður í þessu ríki. 
Lúkasarguðspjall 17 og Konungsríkisins 
Lúkasarguðspjall 17: 20-21 perplexes sumir. En áður en að komast að því, eftir að fólk verður í raun að 
borða í ríki Guðs: 

15 "Sæll er sá, sem neytir brauðs í Guðs ríki!" (Lúkas 14:15). 
Þar mun fólk (í framtíðinni) að borða í Guðs ríki, er það ekki bara eitthvað til hliðar í hjörtum þeirra nú, 
þrátt mistranslations / misskilnings Luke 17:21, sem benda annað. 
The MoflFatt þýðingar Lúkasar 17: 20-21 ættu að hjálpa sumum að skilja: 



20 Á að vera spurt af faríseum þegar Guðs ríki kæmi, svaraði hann þeim: "Guðs ríki kemur ekki 

eins og þú vonast til að ná augum henni, 21 enginn mun segja," Hér er það "eða" Það það er, "fyrir 

Guðs ríki er nú meðal yðar." (Lúkas 17: 20-21, MoflFatt) 
Takið eftir að Jesús var að tala við unconverted, holdlegir og hræsni farísea. "Svaraði þeim:" Jesús - það 

var faríseana sem spurði Jesú spurningin. Þeir neituðu að viðurkenna hann. 
Voru þeir í kirkjunni? Nei! 
Jesús var líka ekki að tala um kirkju fljótlega að vera skipulögð. Né var hann að tala um viðhorf í huga 

eða hjarta. 
Jesús var að tala um valdatíma hans! Farísearnir voru ekki að biðja hann um kirkjuna. Þeir vissu ekkert 

um hvaða Nýja testamentinu kirkju fljótlega að hafin. Þeir voru ekki að biðja um gerð ansi viðhorf. 
Ef maður hugsar Guðsríki er CHURCH - og Guðs ríki væri "innan" farísea - var kirkjan í 

faríseum? Vitanlega ekki! 
Slík niðurstaða er frekar fáránlegt er það ekki? Þó að sumir mótmælenda þýðingar þýða hluta af 

Lúkasarguðspjalli 17:21 eins og "Guðs ríki er" innra með yður "(NKJV / KJV), jafnvel kaþólska New 
Jerusalem Bible þýðir rétt að sem" Guðs ríki er meðal yðar. " 
Jesús var einn meðal, í miðri, farísea. Nú farísear héldu þeir hlökkuðu til guðsríki. En þeir misskilið 

það. Jesús útskýrði að það væri ekki á staðnum, eða takmarkað Kingdom fyrir Gyðinga, sem þeir virtust 

hugsa (né kirkju eins og sumir telja nú). Ríki Guðs myndi ekki vera bara einn af mörgum mönnum og 

sýnileg konungsríkja, sem fólk gæti benda á eða sjá, og segja: "Þetta er það, hér"; eða "það er ríki, 

þarna." 
Jesús sjálfur, var fæddur til að vera konungur í þessu ríki, eins og hann sagði berum orðum Pílatusar 

(John 18: 36-37). Skilja að Biblían notar hugtökin "konungur" og "ríki" jöfnum höndum (td Daníel 7: 17-

18,23). The KING í framtíðinni ríki Guðs var, þá og þar, standa við hliðina á farísea. En þeir myndu ekki 

viðurkenna hann sem konung sinn (John 19:21). Þegar hann kemur aftur, mun heimurinn hafna honum 
(Opinberunarbókin 19:19). 
Jesús fór um, í eftirfarandi versum í Lúkasarguðspjalli 17, til að lýsa hans endurkomu, þegar ríki Guðs skal 
úrskurða öll jörðin (halda áfram með MoflFatt fyrir samkvæmni í þessum kafla): 

22 Til lærisveinanna, sagði hann, "Það mun koma dagar þegar þú verður lengi og lengi 

árangurslaust að hafa jafnvel einn dag Mannssonarins. 23 Menn munu segja:" Sjá, hér er hann! 

""Sjá, það er hann!" en ekki fara út eða hlaupa á eftir þeim, 24 fyrir eins og elding sem leiftrar frá 

einni hlið himins til annars, svo mun Mannssonurinn verða á eigin degi sínum. 25 En hann verður 
fyrst að þola miklar þjáningar og að vera hafnað af núverandi kynslóð (Lúkas 17: 22-25, 
MoflFatt). 

Jesús kallaði til eldingar blikkar bara eins og í Matteusi 24: 27-31, lýsa seinni hans koma til að útiloka 

allan heiminn. Jesús er ekki að segja að fólk hans mun ekki vera fær um að sjá hann þegar hann snýr 

aftur. Fólk mun ekki viðurkenna hann sem konung sinn og mun berjast gegn honum (Opinberunarbókin 

19:19)! Margir munu hugsa Jesús stendur andkristur. 
Jesús var ekki að segja að ríki Guðs var innan þessara farísea-Hann sagði þeim annars staðar, að þeir 

voru ekki að fara að vera í konungsríkinu vegna hræsni þeirra (Matt 23: 13-14). Né var Jesús að segja að 
kirkjan væri ríki. 



Guðs ríki er eitthvað menn skulu einn daginn vera fær um að ENTER - eins og í upprisu hinna 

réttvísu! Enn, jafnvel Abraham og önnur ættfeðurnir eru ekki þar ennþá (sbr Hebreabréfið 11: 13-40). 
Lærisveinarnir vissu að ríki Guðs var ekki innan þeirra persónulega þá, og það þurfti að koma fram sem 
eftirfarandi, sem kom á eftir Lúkasi 17:21, sýnir: 

11 Nú sem þeir heyrðu þetta, hann talaði Aðra dæmisögu, því að hann var í nánd við Jerúsalem 

og þeir ætluðu að Guðs ríki mundi þegar birtast (Lúk 19:11). 
Konungdómurinn var greinilega í framtíðinni 
Hvernig getur þú sagt ef ríki er í nánd? Sem hluti af að takast þeirri spurningu, Jesús skráð spámannlegu 

atburðum (Lúkas 21: 8-28) og síðan kenndi: 
29 Horfðu á fíkjutrénu, og öll trén. 30 Þegar þeir eru nú þegar verðandi sérðu og vita yður að 

sumarið er nú nálægt. 31 Þannig skuluð þér líka, þegar þér sjáið þetta verða, að vita að Guðs ríki 
er nálægt (Lúkas 21: 29-31). 

Jesús vildi fólk sitt til að fylgja spámannlegu atburðum að vita hvenær ríki kæmi. Jesús sagði annars 

staðar fólki sínu að horfa á og borga eftirtekt til spá- atburðum (Lúk 21:36, Mark 13: 33-37).Þrátt fyrir 
orð Jesú, margir afsláttur horfa spámannlega-tengd heiminum atburði. 
Í Lúk 22 & 23, Jesús sýndi aftur að Guðs ríki væri eitthvað sem myndi rætast í framtíðinni þegar hann 
kenndi: 

15 "Með innilegri Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páskamáltíðar með yður, áður en ég 

líð; 16 Ég segi yður, ég mun ekki lengur eta af því fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki." 17 Þá tók 
hann kaleik, gjörði þakkir og sagði: "Takið þetta og skiptið með yður, 18 því að ég segi við þig, mun 
ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, fyrr en Guðs ríki kemur" (Lúk 22: 15-18). 
39 En einn af þeim illvirkjanna sem með honum voru krossfestir voru guðlasti honum og sagði: 

"Ef þú ert Kristur, þá bjargaðu sjálfum þér og frelsa oss líka." 40 Og félagi hans höstuðu á hann og 

sagði við hann: "Ert þú ekki einu sinni hræddur við Guð? Því að þú ert líka í fordæmingu með 

honum. 41 Og vér með réttu svo, vegna þess að við erum verðug, að við erum greidd í samræmi 
við það sem við höfum gert, en ekkert illt hefur verið gert af þessari einu. "42 Og hann sagði við 
Yeshua," Drottinn minn, man ég þegar þú kemur í ríki þitt "43 En Jesús sagði við hann:" Sannlega 
segi ég yður, að í dag þú skalt vera með mér í Paradís "(Lúk 23:.. 39-43, arameíska í Plain ensku ) 

Guðs ríki er ekki kominn eins fljótt og hann var drepinn hvort sem bæði Mark og Luke sýna okkur: 
43 Jósef frá Arímaþeu, áberandi ráðið félagi, sem var sjálfur að bíða eftir að ríki Guðs, koma og 

taka hugrekki ... (Mark 15:43). 
51 Hann var frá Arímaþeu, borg Gyðinga, sem sjálfur var líka að bíða eftir að ríki Guðs (Lk 23:51). 

Takið eftir að það er eftir upprisuna sem mun fæðast á ný í ríki Guðs sem John færslur: 
3 Jesús svaraði honum: "Sannlega, sannlega segi ég yður, nema einn er fæddur aftur, getur hann 

ekki séð Guðs ríki." 4 Nikódemus segir við hann: "Hvernig getur maður fæðst, þegar hann er 
orðinn gamall? ? Skyldi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst "5 Jesús svaraði:" 
Sannlega, sannlega segi ég yður, nema einn er fæddur af vatni og anda, getur hann ekki inn í 
Guðs ríki (John 3: 3 -5). 

Íhuga að eftir að Jesús reis upp, kenndi hann aftur um ríki Guðs: 
3 Hann kynnti sig lífi einnig eftir þjáningar hans af mörgum 



infallible sannanir, að vera séð af þeim í fjörutíu daga og talaði um það sem lúta að ríki Guðs 
(Postulasagan 1: 3). 

Fyrst og síðast ræðurnar sem Jesús gaf voru um Guðs ríki Jesús kom sendiboði til að kenna um þetta 

ríki. 
Jesús hafði einnig Jóhannes postuli skrifar um þúsund ára ríki Guðs sem væri á jörðinni. Taka eftir hvað 

hann hafði John skrifa: 
4 Ég sá sálir þeirra sem höfðu verið hálshöggnir fyrir vitnisburðar þeirra til Jesú og sakir orðs 

Guðs, sem hafði ekki tilbeðið dýrið né líkneski þess og ekki fengið merki hans á enni þeirra eða 

höndum þeirra. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi um þúsund ár (Opinberunarbókin 20: 4). 
Frumkristnu kennt að millennial Guðs ríki væri á jörðu og skipta um ríkisstjórnir heimsins eins og Biblían 
kennir (sbr Op 5:10, 11:15). 
Hvers vegna, ef Guðs ríki er svo mikilvægt, hafa ekki flestir heyrt mjög mikið um það? 
Hluta af því að Jesús kallaði það ráðgáta: 

11 Og hann sagði við þá: "Yður er gefið að þekkja leyndardómur Guðs ríkis, en þeim sem fyrir 

utan eru, allir hlutir koma í dæmisögum (Mark 4:11). 
Jafnvel í dag hið sanna Guðs ríki er ráðgáta fyrir flesta. 
Íhuga einnig, að Jesús sagði að enda (af aldri) vilja koma (fljótlega) eftir fagnaðarerindi um ríkið er 
prédikað um allan heim til vitnisburðar: 

14 Og þetta fagnaðarerindi um ríkið verður prédikað um alla heimsbyggðina til vitnisburðar 

öllum þjóðum, og þá mun endirinn koma (Matteus 24:14). 
Prédikaði fagnaðarerindið um Guðs ríki er mikilvægt og er að vera leikinn í þessum síðustu 

tímum. Það er "góð skilaboð" eins og það býður upp á alvöru von hugvísindum ills, þrátt fyrir það 

pólitíska leiðtoga kennir. 
Ef þú telur orð Jesú, það ætti að vera ljóst satt kristin kirkja skal boða fagnaðarerindið um ríkið 

nú. Þetta ætti að vera forgangsverkefni sitt fyrir kirkjuna. Og í því skyni að gera þetta almennilega, 

margvísleg mál ætti að nýta. 
Þetta er það sem Endurmenntun Kirkja Guðs leitast við að gera. Og það er hvers vegna þetta bæklingur 

hefur verið umbreytt í stig af tungumálum. 
Jesús kenndi flestir myndu ekki samþykkja sína leið: 

13 "Sláðu inn með þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og breið er vegurinn sem liggur til glötunar, 
og það eru margir sem fara í með henni 14 Þar þröngt er það hlið og erfitt er leiðin sem leiðir til 
lífs og. það eru fáir sem finna hann (Matt 7: 13-14). 

Fagnaðarerindið um Guðs ríki leiðir til lífs! 
Það kann að vera af áhugi að hafa í huga að þó flestir játa kristnir virðast oblivious að sú hugmynd að 
áhersla Krists var að boða fagnaðarerindið um Guðs ríki, veraldlegir guðfræðingar og sagnfræðingar hafa 
oft litið svo á að þetta er það sem Biblían kennir í raun. 
En Jesús, sjálfur, ráð lærisveinum sínum til að kenna fagnaðarerindið um Guðs ríki (Lúk 9: 2,60). 
Vegna þess að framtíð ríki verður að byggjast á lögum Guðs, mun það koma á friði og hagsæld-og hlýða 
þeim lögum á þessum aldri leiðir til raunverulegs friðar (Sálmur 119: 165; Efesusbréfið 2:15). 



Og þetta fagnaðarerindi um ríkið var þekktur í ritningunum Gamla testamentisins. 
3. Var Kingdom þekkt í Gamla testamentinu? 

Fyrst og síðast skráð ræðan Jesú þátt prédikaði fagnaðarerindið um Guðs ríki (Mark 1: 14-15; Post 1: 3). 
Ríki Guðs er eitthvað sem Gyðingar í tíma Jesú ætti að hafa vitað eitthvað um eins og það var nefnt í 
ritningar, sem við köllum nú Gamla testamentið. 

Daniel kennt um Guðsríki 
Daníel spámaður skrifaði: 

40 Þá mun hefjast fjórða ríkið, sterkt sem járn, því leyti sem járn brýtur í sundur og splundrar 

allt; og eins og járn sem crushes, sem ríki mun brjóta í sundur og mylja alla aðra 41 En þar er þú 

sást fæturna og tærnar, að hluta til af leir leirkerasmiðsins og sums kostar af járni, ríki skal 

skipta. enn styrkur járns skal vera í henni, rétt eins og þú sást járnið blandað saman við keramik 
leir. 42 En þar er tærnar á fótunum voru sums kostar af járni og sums kostar af leir, þá mun það 
ríki að nokkru leyti verða öflugt og að nokkru leyti brothætt. 43 Eins og þú sást járnið blandað 

saman við keramik leir, munu þeir blanda með fræ af mönnum; en þeir munu ekki fylgja öðru, 

eins og járnið ekki blanda með leir 44 En á dögum þessara konunga mun Guð himnanna hefja ríki, 

sem aldrei skal á grunn. og ríki skal engri annarri þjóð í; skal það sundurbrjóta og neyta öll þessi 

ríki, og skal það standa að eilífu (Daníel 2: 40-44). 
18 en hinir heilögu Hins hæsta munu fá ríki, og þeir munu halda ríkinu eilífu, jafnvel um aldir 

alda. " (Daníel 7:18). 
21 "Ég var að horfa á, hvernig horn var að gera stríð gegn hinum heilögu og ríkjandi gegn 

þeim, 22 þar til er hinn aldraði kom og dómur var gert í þágu heilögu Hins hæsta, og kom sá tími . 
heilögu til eignar ríki (Daníel 7: 21-22) 

Frá Daniel, læra við að sá tími mun koma þegar ríki Guðs mun eyðileggja ríki þessa heims og mun endast 

að eilífu. Við lærum líka að hinir heilögu munu hafa hluti sína í að fá þessa ríki. 
Margir hlutar spádóma Daníels eru fyrir okkar tíma í 21. öld. 
Tilkynning sumir kaflar úr Nýja testamentinu: 

12 "Og hornin tíu, sem þú sást, eru tíu konungar, sem hafa eigi tekið konungdóm enn, en þeir fá 

vald í eina klukkustund sem konungar ásamt dýrinu. 13 Þessir eru samhuga, og þeir munu gefa 
máttinn og vald sitt dýrinu . 14 Þessir munu heyja stríð við lambið, og lambið mun sigra þá, því að 
lambið er Drottinn drottna og konungur konunga, og þeir, sem með honum eru kallaðir, útvöldu 

og trúu ". (Opinberunarbókin 17: 12-14) 
Svo sjáum við bæði í Gamla og Nýja testamentisins hugmyndina að það verður að binda enda tími 
jarðnesk ríki með tíu hlutum og að Guð muni eyðileggja það og staðfesta konungdóm hans. 

Jesaja Kennt um Guðsríki 
Guð innblástur Jesaja að skrifa um fyrsta hluta Guðs ríkis, sem þúsund ára valdatíma þekktur sem öld, 
svona: 



1 Það skal koma fram á Rod Af stofni Ísaí, Og Branch skal vaxa af rótum hans. 2. Andi Drottins 

mun hvíla yfir honum, Andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og ótta 
Drottins. 
3 Unun hans er í ótta Drottins, og hann mun ekki dæma eftir augum augum hans, né ákveða 

með eyru hans heyra; 4 en 
Með réttvísi hann dæma hina fátæku, og ákveða með eigin fé fyrir hógværu á jörðunni; Hann 

skal ljósta ofbeldismanninn með sprota munns síns og með anda vara sinna skal hann deyða 
hinn óguðlega. 5 Réttlæti mun vera beltið um lendar hans og trúfesti beltið um lendar sér. 
6 "Úlfur einnig skal búa hjá lambinu, pardusdýrið liggja hjá unga geit, kálfinn og ungt ljón og 

fatling saman og smásveinn mun leiða þá 7 Kýr og birna munu vera á beit;. Þeirra Kálfar skulu 
leggjast saman, og ljónið mun hey eta sem naut 8 brjóstmylkinga skal spila með gati Cobra er, Og 
vaninn barnið skal setja hönd sína í den Viper er 9 Þeir skulu ekki skaða né eyðileggja í öllum.. 
mitt heilaga fjall, því að jörðin mun verða full af þekkingu á Drottni eins og vatn ná yfir hafið. 
10 "Og á þeim degi skal vera rótarkvistur Ísaí Hver skyldi standa sem hermerki fyrir þjóðirnar,. Því 

skulu þjóðirnar leita hans, og hvíldarstaður hans skal vera dýrlegur" (Jesaja 11: 1-10) 
The ástæða ÉG vísað til þessa sem fyrsta hluta eða fyrsta áfanga Guðs ríki, er að þetta er tími þar sem 
það verður líkamlega (fyrir þann tíma þegar borgin helga, nýja Jerúsalem kemur niður af himni, 

Opinberunarbókin 21) og mun endast í þúsund ár. Jesaja staðfesti líkamlega þætti þessum áfanga þegar 

hann áfram með: 
11 Það skal koma að fara á þeim degi mun Drottinn útrétta hönd sína í annað sinn til að 

endurkaupa þær leifar fólks síns, sem eftir eru í Assýríu og Egyptalandi, úr Patrós og Blálandi, 
Elam og Babýloníu, Hamat og á eyjar hafsins. 
12 Hann mun setja upp merki fyrir þjóðirnar, og mun saman hina brottreknu menn úr Ísrael og 

safna saman á dreifðum Júda frá fjórum skautum jarðarinnar. 13 Einnig öfund Efraíms hverfa og 

fjandskapur Júda skal skera af; Efraím mun ekki öfundast við Júda og Júda ekki áreita Efraím 14 En 

þeir skulu fljúga niður á axlir Filista til vesturs. Saman munu þeir ræna fólkið í austri;Þau skulu 

leggja hönd sína á Edóm og Móab, Og fólk Ammons skulu hlýða þeim 15 Drottinn mun algerlega 

eyðileggja tungu sjó á Egyptalandi. Með sterkri vindi hans hann mun hrista hnefann hans yfir 
ána, og slá það í sjö lækjum, og gera menn að fara yfir þurr-járna. 16 Það verður þjóðveginum fyrir 
þær leifar fólks hans, sem verður eftir í Assýríu, eins og það var fyrir Ísrael, þá er hann kom upp 

úr Egyptalandi. (Jesaja 11: 11-16) 
Jesaja var einnig innblásið að skrifa: 

2 Nú skal það verða á hinum síðustu dögum, að fjall það, er hús Drottins skal komið á the toppur 

af fjöllunum, og skal upphafnar yfir hæðirnar, Og allar þjóðir skulu renna til þess 3 Margir munu 

koma og segja: "Komið, vér skulum fara upp á fjall Drottins, til húss Jakobs Guðs. Hann mun 
kenna oss sína vegu og vér megum ganga á hans stigum "Því að frá Síon mun kenning út 

ganga og orð Drottins frá Jerúsalem 4. Hann mun dæma meðal lýðanna og hótun margir..; Þau 

skulu slá sverðum sínum í plowshares og spjótum inn pruning krókar;. Engin þjóð skal ekki sverð 

reiða að annarri þjóð, og ekki skulu þær temja sér hernað framar ... 11 The drembilegu augu 

mannsins skulu auðmýktur verða, hroki mannanna skal vera laut niður, og Drottinn einn skal á 

þeim degi háleitur. (Jesaja 2: 2-4,11) 



Þannig verður það að vera ofurmannlegur tími frið á jörðu. Á endanum, þetta mun vera að eilífu með 

Jesú úrskurði. Byggt á ýmsum ritningum (Sálmur 90: 4; 92: 1; Jesaja 02:11; Hósea 6: 2), gyðinga Talmud 

kennir þetta endist 1.000 árum (Babylonian Talmud: Tractate ráðið Folio 97A). 
Jesaja var innblástur til að líka skrifað eftirfarandi: 

6 Fyrir oss barn er oss fætt, sonur er oss gefinn; Og ríkisstjórnin verður á herðar hans. Og nafn 

hans mun vera kallað Wonderful, ráðgjafi, Mighty Guð, eilífur faðir, friðarhöfðingi. 7 Mikill 
stjórnvalda hans og frið Það verður enginn endir, í hásæti Davíðs og í ríki hans, að panta það og 

koma það með dómi og réttvísi frá þeim tíma fram að eilífu. Vandlæting Drottins allsherjar mun 

þessu. (Jesaja 9: 6-7) 
Takið eftir að Jesaja sagði að Jesús myndi koma og koma á ríki með ríkisstjórn. Þó að margir sem játa 
Krist vitna þessa leið, sérstaklega í desember ár hvert, þeir hafa tilhneigingu til að sjást að það er spáðu 

meira en sú staðreynd að Jesús myndi fæðast. Biblían sýnir að ríki Guðs hefur ríkisstjórn með lögum yfir 

einstaklingum, og að Jesús verður yfir það. Jesaja, Daníel og aðrir spáðu því. 
Lögmál Guðs eru leið kærleikans (Matthew 22: 37-40; John 15:10) og Guðs ríki verður útilokað byggjast á 

þeim lögum. Þess vegna Guðsríki, þrátt fyrir hversu margir í heiminum að sjá það, verður að byggjast á 

kærleika. 
Sálmarnir og Meira 
Það var ekki bara Daníel og Jesaja að Guð innblástur til að skrifa um komandi ríki Guðs. 

Esekíel var innblástur til að skrifa að þeir af ættkvíslum Ísraels (ekki bara Gyðingar) sem voru á víð og 

dreif á þeim tíma mikla þrenging yrði safnað saman í þúsundára ríkinu: 
17 Því segi: Svo segir Drottinn Guð: "Ég vil safna yður saman frá þjóðunum, safna yður úr 

löndunum, þangað sem yður var dreift, og ég mun gefa þér Ísraelsland." "18 Og þeir munu fara 

þangað, og þeir munu taka burt allar sínar svívirðingar og öllum svívirðingum þess þaðan. 19 Þá 

mun ég gefa þeim eitt hjarta og ég mun leggja þeim nýjan anda í þeim, og taka steinhjartað 

hjarta úr líkama þeirra og gefa þeim hjarta af holdi, 20 að þeir megi ganga í boðorðum mínum 

og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim; og þeir skulu vera mín þjóð, og ég skal vera 

þeirra Guð. 21 En þá hjörtum fylgja löngun til viðurstyggðum þeirra og viðurstyggða þeirra, mun 

ég endurgjalda verk sín á eigin höfuð þeirra, " 
segir Drottinn Guð. (Esekíel 11: 17-21) 

Afkomendur ættkvíslum Ísraels verður ekki lengur tvístrast, en mun hlýða boðorð Guðs og hætta að 
borða svívirðingar (Mósebók 11; Mósebók 14). 
Takið eftirfarandi í Sálmunum um ríki Guðs: 

27 Endimörk heimsins munu minnast þess og snúa til Drottins, og allar kynkvíslir þjóðanna falla 

fram fyrir þér. 28 Því að ríkið er Drottins, og hann ríkir yfir þjóðunum. (Sálmarnir 22: 27-28) 
6 Hásæti þitt, ó Guð, er um aldir alda; A sproti réttvísinnar er sproti ríkis þíns. (Sálmarnir 45: 6) 



10 Öll sköpun þín skulu lofa þig, Drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. 11. Þeir tala um dýrð 

konungdóms þíns, segja frá veldi þínu, 12 að kunngjöra sonum mannanna máttarverk hans, Og 

glæsilega tign ríki hans. 13 ríki þitt er eilíft ríki, og ríki þitt varir frá kyni til kyns. (Sálmur 145: 10-

13) 

Ýmsir rithöfundar í Gamla testamentinu skrifaði einnig um þætti ríki (td Esekíel 20:33, Óbadía 21; 

Míka 4: 7). 
Svo, þegar Jesús hóf kennslu fagnaðarerindið um Guðs ríki, strax Áhorfendur hans haft þekkingu á 

helstu hugmyndir. 
4. Vissir postularnir kenna fagnaðarerindi um ríkið? 

Þó að margir athöfn eins fagnaðarerindisins er bara góður fréttir um persónu Jesú, raunin er sú að 

fylgjendur Jesú kenndu fagnaðarerindi Guðs ríki. Það eru skilaboðin sem Jesús færði. 
Páll kenndi ríki Guðs 
Páll postuli ritaði um ríki Guðs og Jesú: 

8 Og hann gekk inn í samkunduhúsið og ræddi djarflega í þrjá mánuði, rökhugsun og telja um 

það, sem Guðs ríki (Postulasagan 19: 8). 
25 Og reyndar, nú veit ég að þú allt, þeirra á meðal ég hef farið predika Guðs ríki (Postulasagan 

20:25). 
23 En er þeir höfðu skipað honum dag, margir komu til hans á herbergi hans, sem hann útskýrði 

og hátíðlega vitni um Guðs ríki og reyndi að sannfæra þá um Jesú, bæði úr lögmáli Móse og 

spámönnunum, frá morgni til kvölds. ... 31 predika Guðs ríki og kenna það, sem varða Drottin 

Jesú Krist með allri traust, enginn bannar honum (Postulasagan 28: 23,31). 
Takið eftir að Guðs ríki er ekki bara um Jesú (þótt hann er stór hluti af því), eins og Páll einnig kennt um 
Jesú fyrir sig frá því sem hann kenndi um ríki Guðs. 
Páll kallaði einnig það fagnaðarerindi Guðs, en það var samt fagnaðarerindi Guðs ríkis: 

9 ... vér höfum boðað yður ókeypis fagnaðarerindi Guðs ... 12 sem þú myndir ganga verðugur 

Guðs sem kallar yður til ríkis síns og dýrðar. (1 Þessaloníkubréf 2: 9,12) 
Páll kallaði hana einnig fagnaðarerindi Krists (Rm 1:16). The "góð skilaboð" Jesú, skilaboðin sem hann 
kenndi. 
Íhuga að það var ekki einfaldlega fagnaðarerindi um persónu Jesú Krists eða bara um persónulega 

frelsun. Páll sagði fagnaðarerindi Krists fylgir hlýða Jesú, endurkomu hans, og dóm Guðs: 
6 ... Guð að endurgreiða með þrengingu þá sem vandræði yður, 7 og að gefa þér sem eru 

vandræði hvíla okkur þegar Drottinn Jesús opinberast af himni með englum máttar síns, 8 í 
logandi eldi taka hefnd á þeim sem þekkja ekki Guð, og þá, sem hlýða ekki fagnaðarerindinu um 
Drottin vorn Jesú Krist. 9 Þetta skal sæta hegningu, eilífri glötun úr návist Drottins og fjarri dýrð 
hans og mætti, 10 þegar hann kemur, á þeim degi, til að vegsamast meðal heilögu hans og til að 
dást meðal allra þeirra sem trúa, því vitnisburði okkar meðal yðar var talið (2 Þessaloníkubréf 1: 
6-10). 



The New Testament sýnir að ríki er eitthvað sem við munum fá, ekki það að við nú að fullu það til eignar: 
28 við erum að taka á móti ríki sem ekki bifast (Hebreabréfið 12:28). 

Við getum náð og hlakka til að vera hluti af ríki Guðs nú, en hafa ekki að fullu slegið hana. 
Paul staðfest sérstaklega að maður þarf ekki að fullu inn í Guðs ríki sem dauðlega mönnum, eins og það 
gerist eftir upprisuna: 

50 En það segi ég, bræður, að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, né heldur spilling 

óforgengileikann 51 Sjá, ég segi yður leyndardóm:. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér 

vera changed- 52 í smá stund, í twinkling af auga, við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla 

og þá munu hinir dauðu upp rísa óforgengilegir, og vér munum umbreytast (1 Kor 15: 50-52). 
1 Ég rukka þig því frammi fyrir Guði og Drottni Jesú Kristi, sem dæma mun lifendur og dauða á 

endurkomu hans og ríki hans (2. Tímóteusarbréf 4: 1). 
Páll kenndi ekki bara það, heldur að Jesús myndi skila ríkið Guði föður: 

20 En nú er Kristur upprisinn frá dauðum, og hefur orðið frumgróði þeirra, sem sofnaðir. 21 Því að 

þar eð dauðinn kom fyrir mann, einnig kom upprisu dauðra. 22 Því að eins og allir Adam deyja, 
jafnvel svo í Kristi munu allir lífgaðir 23 En hver í sinni röð:. Krist frumgróða, næst koma þeir sem 
eru Krists, við komu hans 24 Síðan kemur endirinn, er hann afhendir ríkið Guði föður, ef hann 
setur an. enda öllum tign, sérhvert veldi og kraft. 25. honum ber að ríkja, uns hann leggur alla 

óvini að fótum hans. (1 Kor 15: 20-25). 
Páll kenndi einnig að ranglátir (boðorðið brotsjór) mun ekki erfa Guðs ríki: 

9 Vitið þér ekki, að ranglátir munu ekki erfa Guðs ríki? Villist ekki. Hvorki munu saurlífismenn né 

skurðgoðadýrkendur, hórkarlar né kynvillingar, né kynvillingar, 10 né þjófar, né fégjarn, né 
drykkjumenn, né revilers né ræningjar erfa Guðs ríki (1. Korintubréf 6: 9-10). 
19 Nú verk holdsins eru augljós: hórdómur, saurlifnaður, óhreinleiki, 

taumleysi, 20 skurðgoðadýrkun, fjölkynngi, fjandskapur, deilur, afbrýðissemi, öfund, outbursts 
reiði, eigingirni metnað, dissensions, flokkadráttur, 21 öfund, morð, ofdrykkja, svall og þess 

háttar; sem ég segi yður fyrir, eins og ég sagði þér líka hríð, að þeir, sem slíkt gjöra, munu ekki 

erfa Guðs ríki (Galatabréfið 5: 19-21). 
5. Fyrir þetta þú veist, að enginn frillulífismaður, er saurgað hefir sig, né ágjarn maður, sem er 

idolater, á sér arfsvon í því 
ríki Krists og Guðs (Efesusbréfið 5: 5). 

Guð hefur staðla og kröfur iðrun frá synd til að vera fær um að slá inn ríki hans. Páll postuli varaði við því 

að sumir myndu ekki kenna að: 
6 Ég furðar, að þú ert að snúa í burtu svo fljótt frá honum, sem kallaði yður í náð Krists, til annars 

fagnaðarerindi, 7 sem er ekki til; en það eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa 

fagnaðarerindinu um Krist. 8 En þótt jafnvel vér eða engill frá himni færi að boða öðrum 
fagnaðarerindið þér en það sem við höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. 9 Eins og vér höfum 
áður sagt, svo nú segi ég aftur, ef einhver prédikar annan fagnaðarerindið þér en það sem þú 

hefur fengið, þá sé hann bölvaður. (Galatabréfið 1: 6-9) 
3 En ég er hræddur einhvern veginn, að eins og höggormurinn tældi Evu með flærð sinni, svo 

kunni og hugsanir yðar að spillast og leiðast burt frá einlægri sem er í Kristi. 4 Því að ef sá sem 



kemur prédikar annan Jesú en vér höfum prédikað, eða þér fáið annan anda sem þú hefur ekki 
fengið, eða annað fagnaðarerindi, sem þú hefur ekki samþykkt - þú getur vel sett upp með 

það! (2 Corinthians 11: 3-4) 
Hvað var "annað" og "öðruvísi," í raun falskur, fagnaðarerindið? 
Falskur Fagnaðarerindið hefur ýmsa hluta. 
Almennt, rangar fagnaðarerindið er að trúa því að þú þarft ekki að hlýða Guði og virkilega reyna að lifa 

satt að hans hætti en segjast þekkja Guð (sbr Matteus 7: 21-23). Það hefur tilhneigingu til að vera 

eigingjarnan stilla. 
Höggormurinn tældi Evu til að falla fyrir rangar fagnaðarerindisins næstum 6000 árum síðan (Mósebók 

3) -Og menn hafa talið að þeir vita betur en Guð og ákveður gott og illt fyrir sig. Já, eftir að Jesús kom 
nafn hans var oft fest við ýmsar rangar guðspjöllunum og þetta hefur verið að halda áfram og mun halda 
áfram í tíma endanlega andkristur. 
Nú aftur í tímann postula Páls, falskur fagnaðarerindið var í raun Gnostic / Mystic blanda af sannleika og 

villu. Gnostics talið í rauninni að sérstök þekking var það sem þurfti til að ná andlegu innsýn, þar á meðal 

hjálpræðis. Gnostics tilhneigingu til að trúa því að það hold gerði var ekkert sérstakt framhaldi og voru 

þeir á móti hlýða Guði í málum eins og sjöunda daginn Sabbath. Ein slík rangar leiðtogi var Símon Magus, 

sem var varað við Pétur postula (Postulasagan 8: 18-21). 

En það er ekki auðvelt 
The New Testament sýnir að Philip kennt ríki Guðs: 

5 Þá fór Filippus niður til höfuðborgar Samaríu og prédikaði Krist þar. ... 12 trúðu menn Filippusi 

sem hann prédikaði það um Guðs ríki ... (Postulasagan 8: 5,12). 
En Jesús, Páll, og lærisveinarnir kenndu að það er ekki auðvelt að komast inn í Guðs ríki: 

24 Þegar Jesús sá, að hann varð mjög hryggur, sagði hann, "Hversu erfitt það er fyrir þá sem 
auðinn hafa, að komast inn í Guðs ríki 25 Því að það er auðveldara fyrir úlfalda að fara gegnum 
nálarauga en fyrir auðmanni að komast inn í Guðs ríki. " 
26 Og þeir, sem á hlýddu, spurðu: "Hver getur þá orðið hólpinn?" 
27 En hann sagði: "Það sem er um megn mönnum eru það megnar Guð." (Lúkas 18: 24-27) 
22 "Við verðum gegnum margar þrengingar inn í ríki 
Guð "(Post 14:22). 
3 Við erum bundnir að þakka Guði ætíð fyrir yður, bræður, eins og það er vel við hæfi, því að trú 

yðar eykst stórum og kærleiki yðar allra hvers ykkur öllum rísa í átt hvor aðra, 4 þannig að við 
sjálf hrósa ykkur meðal kirkjum Guðs fyrir þolgæði yðar og trú í öllum ofsóknum yðar og 
þrengingum sem þú þola, 5 sem er augljóst merki um að Guð dæmir rétt, sem þú gætir verið 
taldir verðugir af ríki Guðs, sem einnig þjást, 6 þar sem það er réttlát hlutur með Guði að 
endurgreiða með þrengingu þá sem trufla yður, 7 og að gefa þér sem eru órótt hvíla með okkur 
þegar Drottinn Jesús opinberast af himni með englum máttar síns, (2 Þessaloníkubréf 1: 3-7). 

Vegna erfiðleika, aðeins sumir eru nú kallaðir og útvaldir á þessum aldri til að vera hluti af því (Matteus 

22: 1-14; Jóhannes 6:44; Hebrea 6: 4-6). Aðrir verður kallaður síðar, eins og Biblían sýnir að þeir "sem 

ustu í anda mun koma til skilnings, og þeir sem kvarta vilja læra kenningar" (Jesaja 29:24). 



Peter Kenndi ríkið 
Pétur postuli kenndi að konungdómurinn eilíft, og að fagnaðarerindið Guðs skal kostgæfilega hlýtt eða 
það væri dómur: 

10 Þess vegna, bræður, að vera jafnvel meira duglegir að gera kalla og kosningar viss, að ef þú 

gerir þetta munt þú aldrei hrasa, 11 svo inngangur mun vera til staðar til þín berlega í hið eilífa ríki 
Drottins vors og frelsara Jesú Krists (2. Pétursbréf 1: 10-11). 
17 Því að tími er kominn, að dómurinn byrji á húsi Guðs; og ef hann byrjar á oss fyrst, hvað 

verður í lok þeirra, sem ekki hlýðnast fagnaðarerindi Guðs? (1. Pétursbréf 4:17). 

The Last Bækur í Biblíunni og konungsríkisins 
Biblían kennir að "Guð er kærleikur" (1. Jóhannesarbréf 4: 8,16) og Jesús er Guð (Jóh 1: 1,14) -The Guðs 
ríki mun hafa konunginn, sem er kærleikur og lét laga styðja ást, ekki hata (sbr Opinberunarbókin 22: 14-
15). 
Í síðustu bók Biblíunnar er fjallað sérstaklega Guðs ríki. 

15 Þá hljómaði sjöundi engillinn: Og það voru hávær raddir á himni er sögðu: "konungsríki þessa 

heims hafa orðið konungsríki Drottins okkar og Krists hans og hann mun ríkja um aldir 

alda!" (Opinberunarbókin 11:15). 
Jesús mun ríkja í ríkinu! Og Biblían segir tveir af titlum sínum: 

16 Og hann hefur á skikkju sinni og lend sinni ritað nafn: Konungur konunganna og Drottinn 

drottnanna (Opinberunarbókin 19:16). 
En er Jesús sá eini sem mun ríkja? Tilkynning þessa leið frá Opinberunarbókinni: 

4 Og ég sá hásæti og menn settust á þeim, og dómur var framið á þeim. Þá sá ég sálir þeirra sem 

höfðu verið hálshöggnir fyrir vitnisburðar þeirra til Jesú og sakir orðs Guðs, sem hafði ekki 

tilbeðið dýrið né líkneski þess og ekki fengið merki hans á enni þeirra eða höndum þeirra. Og 

þeir lifnuðu og ríktu með Kristi um þúsund ár. . . 6 Sæll og heilagur er sá, sem hefur þátt í fyrri 

upprisunni. Yfir svo hinn annar dauði ekki vald, heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krists og 

þeir munu ríkja með honum um þúsund ár (Opinberunarbókin 20: 4,6). 
Sannkristnir menn verður reistur til að ríkja með Kristi um þúsund ár! Þar sem ríki mun endast að eilífu 

(Opinberunarbókin 11:15), en það valdatíma nefnd var aðeins eitt þúsund ár. Þetta er ástæða þess að ég 

vísað til þetta fyrr sem fyrsta áfanga ríki-líkamlega, millennial, áfanga öfugt við endanlega, meira 
andlega, áfanga. 
Nokkur atburðir eru skráð í Opinberunarbókinni sem koma á milli þúsundára og lokastigi guðsríki: 

7 Nú þegar þúsund ár hafa runnið, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu 8. og mun fara út til 

að blekkja þjóðirnar sem eru á fjórum skautum jarðarinnar, Góg og Magóg, og safna þeim saman 

til stríðs, sem tala er eins og sem sandur sjávarins. ... 11 Þá sá ég mikið hvítt hásæti og þann, sem 

á honum sat, frá sem andlit jörð og himni flúið burtu. Og það fannst enginn staður fyrir þá. 12 Og 

ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir Guði, og bókum var lokið upp. Og annarri 

bók var lokið upp og það er lífsins bók. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir verkum þeirra, eftir því 

sem ritað var í bókunum. 13 Sjórinn skilaði hinum dauðu, sem í því voru, og dauðinn og Hel 

skiluðu þeim dauðu, sem í þeim voru. Og þeir voru dæmdir, hvert og eitt eftir verkum hans. 14 Þá 



dauðinn og Hel var kastað í eldsdíkið. Þetta er hinn annar dauði 15 Og hver sem ekki skráður í 

lífsins bók, var honum kastað í eldsdíkið (Opinberunarbókin 20: 7-8, 11-15).. 
Opinberunarbókin sýnir að það verður að vera seinna áfanga sem kemur á eftir þúsund ára valdatíma og 
eftir seinni dauða: 

1 Nú sá ég nýjan himin og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hin fyrri jörð voru horfin. Einnig 

var hafið er ekki framar. 2. Þá, John, sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá 
Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. 3 Og ég heyrði raust mikla frá himni, sem 
sagði: " sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera 
fólk hans Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra 4 og Guð mun þerra hvert tár af augum 
þeirra,.. skal vera ekki meira dauði, hvorki harmur né vein. Það skal ekki vera meiri sársauki, Hið 

fyrra er farið. " (Opinberunarbókin 21: 1-4) 
1 Og hann sýndi mér hreint ána af vatni lífsins, skýr og kristal, gengur frá hásæti Guðs og lambsins. 2 Á 
miðju stræti hennar, og á hvorri hlið árinnar, var lífsins tré, sem ól tólf ávexti, hver tré sveigjanlegur 
ávexti þess hverjum mánuði. Blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. 3. Og það skal ekki vera meiri 
bölvun, en hásæti Guðs og lambsins mun í borginni vera og þjónar hans munu honum þjóna. 4 Þeir 
munu sjá ásjónu hans, og nafn hans mun vera á ennum þeirra 5 það skal að nótt verður þar:. Þeir þurfa 
ekkert lampa né sólarljós, því að Drottinn Guð gefur þeim ljós. Og þeir munu ríkja um aldir 
alda. (Opinberunarbókin 22: 1-5) 

Takið eftir að þessi ríki, sem er eftir þúsund ár, eru þjónar Guðs og varir að eilífu. The Holy City, sem var 

unnin á himnum, mun fara himin og mun koma niður á jörðina. Þetta er upphaf síðasta áfanga Guðs 

ríki. A tími NO MORE sársauka eða þjáningum! 
Hinir hógværu munu jörðina (Matteus 5: 5) erfa og allt (Opinberunarbókin 21: 7). Jörðin, þar á meðal 

heilags City sem verður á það, verður betri því leiðir Guðs verður hrint í framkvæmd. Átta sig á að: 
7 Mikill stjórnvalda hans og friðurinn mun enginn endir verða (Jesaja 9: 7). 

Augljóslega verður vöxtur eftir síðasta áfanga Guðs ríki er hafin og munu allir hlýða ríkisstjórn Guðs. 
Þetta mun vera mest glæsilega tími: 

9 En eins og ritað er: ". Eye hefur ekki séð, né eyrað heyrt, né hefur slegið í hjarta nokkurs 

manns, það, sem Guð hefur undirbúið fyrir þá sem elska hann" 10 En Guð hefur opinberað okkur 
þær í gegnum anda sínum ( 1 Corinthians 2: 9-10). 

Það er tími gleði, og ævarandi þægindi. Það verður frábær tími! 
Ekki þú vilt hafa þinn þátt í henni? 

5. Heimildir utan Nýja testamentisins kennt  
Guðs ríki 
Vissir snemma prófessorar Krists held að þeir áttu að boða fagnaðarerindið um bókstaflegri ríki Guðs? 
Já. 
Árum, í fyrirlestri prófessor Bart Ehrman á University of North Carolina, hann ítrekað, og rétt, lagði 

áherslu á að ólíkt flestum játa kristna í dag, Jesús og fyrstu fylgjendur hans boðaði Guðs ríki. Þótt 

almennt skilningur Dr. Ehrman er kristni mismunandi mikið frá því Endurmenntun kirkju Guðs, við viljum 



sammála um að fagnaðarerindi um ríkið er það Jesús sjálfur boðaði og fylgjendur hans trúðu á. Við 
viljum einnig sammála um að margir krafa kristnir í dag ekki skil það. 

Elstu varðveittra Post-New Testament Ritun & Sermon 
Guðs ríki væri verulegur hluti af því sem er krafa til vera "elsta heill Christian ræðan sem hefur lifað" 
(Holmes MW fornri kristinni ræðan Postulegu Fathers:.. Grískir textar og enskum þýðingum, 2nd ed 

Baker Bækur, Grand Rapids, 2004, bls. 102). Þetta Ancient Christian Messa inniheldur þessar yfirlýsingar 

um það: 
5: 5 Þá vitið þér, bræður, að dvöl okkar í heimi holdsins er óveruleg og skammvinn, en loforð 

Krists er mikið og undursamlegt: hvíla á komandi ríki og eilíft líf. 
Ofangreind staðhæfing sýnir að ríki er ekki núna, en mun koma og vera eilíft. Ennfremur, þetta forna 

ræðan segir: 
6: 9 Nú ef jafnvel svo réttlátir menn eins og þessir eru ekki fær, með eigin réttláta sinna verkum, 

að bjarga börnum sínum, hvað trygging höfum við að slá inn í Guðs ríki, ef okkur mistekst að 

halda skírn okkar hrein og flekklaus? Eða hver verður málsvari okkar, ef við höfum ekki verið 

með heilögu og réttlátu verk 9: 6 Þess vegna skulum elska hver annan, að vér allir geta komist inn í 
Guðs ríki 11: 7. Því ef við vitum hvað er rétt í augum Guðs, munum við slá ríki sitt og fá loforð sem 
"eyra hefur ekki heyrt né auga séð né auga séð né hjarta mannsins ímyndað sér." 
12: 1 Við skulum bíða, því klukkustund eftir klukkustund fyrir ríki Guðs í kærleika og réttlæti, þar 

sem við vitum ekki dagur Guðs birtast 12: 6. Segir hann, ríki föður míns koma. 
Ofangreind yfirlit sýna að elska í gegnum rétta lifandi er þörf, að við höfum ekki enn slegið í Guðs ríki, og 

að það gerist eftir daginn Guðs birtast, það er að eftir að Jesús kemur aftur og aftur. Það er konungsríki 

Föðurins og ríki er ekki bara Jesús. 
Það er athyglisvert að elsta virðist Christian ræðan sem Guð hefur leyft að lifa kennir sama ríki Guðs sem 
Nýja testamentið kennir og Endurmenntunarstofnun Kirkja Guðs kennir nú (það er mögulegt að það gæti 
verið frá raunverulegum kirkju Guðs, en takmörkuð þekking mín grísku takmarkar getu mína til að gera 
traustari yfirlýsingu). 

Seinni Leiðtogar aldar kirkju og fagnaðarerindi um ríkið 
Það skal tekið fram í upphafi 2. aldar sem Papias, heyrandi John og vinur Polycarp og talinn vera dýrlingur 

af Roman kaþólskir, kennt þúsundára ríkinu. Eusebius skráði að Papias kenndi: 

... Það verður árþúsund eftir upprisu frá dauðum, þegar persónuleg valdatíma Krists verður 

komið á þessari jörð. (Brot úr Papias, VI. Sjá einnig Eusebius, sögu kirkjunnar, Book 3, XXXIX, 12) 
Papias kennt að þetta væri tími hrönnum: 

Á sama hátt, [Hann sagði] að hveitikornið myndi framleiða tíu 
þúsund eyru, og að sérhver eyra myndi hafa tíu þúsund korn, og sérhver korn gæfi tíu pund af 

hreinu og tæru, fínt mjöl; og að epli og fræ, og gras myndu framleiða í svipuðum hlutföllum;og 

að öll dýr, fóðrun þá aðeins á framleiðslu jarðarinnar, yrði friðsöm og jafnvægi, og að vera í 
fullkomnu undirgefin manninum. "[Vitnisburður er fætt á þessum hlutum skriflega með Papias, 
forn maður, sem var heyrandi Jóhannes og vinur Polycarp, í fjórða af bókum hans, því að fimm 
bækur voru samin af honum ...] (Brot af Papias, IV) 

The staða-New Testament Bréf til Korintumanna segir: 



42: 1-3 Postullega tekið á móti fagnaðarerindinu okkur frá Jesú Kristi; Jesús Kristur var sendur frá 

Guði. Svo þá er Kristur frá Guði, og postularnir eru frá Kristi. Bæði því kom á vilja Guðs í 

tilsettum röð. Having því fékk gjald, og hafa verið að fullu tryggt með upprisu Drottins vors Jesú 

Krists og staðfest í orði Guðs með fullri vissu af heilögum anda, fóru þeir út með 
fagnaðarerindinu, sem Guðs ríki kæmi. 

Polycarp Smyrna var snemma Christian leiðtogi, sem var lærisveinn Jóhannesar, síðasta af upprunalegu 

postulum að deyja. Polycarp c. 120-135 AD kenndi: 
Sælir eru fátækir, og þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra er Guðs 

ríki. (Polycarp. Bréf til Fl, II. Frá Ante-Níkeu Feður, Volume 1 breytt af Alexander Roberts & James 

Donaldson. American Edition, 1885) 
Vitandi þá, að "Guð er ekki að sér hæða," við ættum að ganga verðugur boðorð hans og dýrð ... 
Fyrir það er vel að þeir ættu að skera burt frá girndum sem eru í heiminum, þar sem "hvert Lust 
warreth gegn andinn, "og" hvorki munu saurlífismenn né effeminate, né samnefnari um sig með 
karlmanni skulu Guðs ríki erfa, "né þeir sem gera hlutina ósamræmi og unbecoming.(ibid, V. 
kafla) 
Leyfðu okkur að þjóna svo honum ótta og með öllum lotningu, eins og hann hefur sjálfur boðið 
oss, og eins og postulunum sem boðuðu fagnaðarerindið oss, og þeim spámönnum, sem prédika 

fyrirfram komu Drottins. (ibid, VI kafli) 
Eins og aðrir í Nýja testamentinu, Polycarp kennt að réttlátur, ekki boðorðið brotsjór, munu erfa Guðs 
ríki. 
Eftirfarandi var einnig krafa til hafa verið kennt af Polycarp: 

Og á eftirfarandi hvíldardegi sagði hann; "Heyrið hvatningu mína, Kæru börn Guðs. Ég lét liðið 

vinna eiðinn þig þegar biskuparnir voru til staðar, og nú aftur hvet ég ykkur öll til að ganga 

decorously og verðug í vegi Drottins ... Vakið og aftur Verið þér og viðbúnir, Láttu ekki hjörtu 

yðar þyngist, nýja boðorðið um ást einn til annars, tilkomu hans skyndilega fram eins hröðum 

eldingar, mikla dómgreind með eldi, eilífa lífið, ódauðlegum ríki hans. Og allt það, sem kennd 
Guðs þér vita, þegar þér leita innblásnu ritningarnar, grafa með pennanum Heilags anda á 

hjörtum yðar, svo að boðorðin getur hlíta í þér óafmáanlegar. " (Life of Polycarp kafli 24. JB 

Lightfoot, postullegu feður, rúmmál. 3.2, 1889, bls. 488-506) 
Melito af Sardes, sem var kirkja Guðs leiðtogi, c. 170 AD, kenndi: 

Fyrir örugglega lögum gefin út í fagnaðarerindinu gamla í nýja, bæði að koma fram saman frá 

Síon og Jerúsalem; og boðorðið út í náð, og tegund í fullunnu vörunni, og lamb í syninum, og 
sauðfé í manni, og maður í Guði ... 
En fagnaðarerindið varð skýringar á lögum og þess 
fylling, en kirkjan varð forðabúrið sannleikans ... 
Þetta er sá sem frelsaði oss frá ánauð til frelsis, frá myrkrinu inn í ljósið, frá dauðanum til lífsins, 

af harðstjórn inn í eilífa ríki. (. Melito Hómilíubókinni Á páskunum Vísur 7,40, 68. Þýðing úr 
Kerux:.. The Journal Online guðfræði http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Þannig Guðs ríki var þekkt fyrir að vera eitthvað eilíft, og ekki bara núverandi Christian eða Kaþólska 
kirkjan og fylgir lögum Guðs. 



Annar miðjan seint annarri öld skrifa hvetur fólk til að líta til ríkisins: 
Þess vegna, að láta engan af þér dissemble lengur né líta aftur á bak, en gjarna nálgun við 

fagnaðarerindi Guðs ríkis. (Roman Clement. Viðurkenningar, Book X, XLV kafla. Útdráttur úr 

Ante-Níkeu Feður, Volume 8. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American 
Edition, 1886) 

Ennfremur, á meðan það var greinilega ekki skrifuð af einum í sönnu kirkju, um miðjan seinni öld skriftir 

heitir hirðir Hermasi í þýðingunni því Roberts & Donaldson notar þá hugtakið "Guðs ríki" fjórtán sinnum. 
Sannkristnir menn, og jafnvel margir aðeins játa Krist, vissi eitthvað um ríki Guðs á annarri öld. 
Jafnvel kaþólska og Eastern Orthodox dýrlingur Irenaeus skilið að eftir upprisuna, kristnir myndu slá í 

Guðs ríki. Takið það sem hann skrifaði, c. 180 AD: 
Fyrir svo er ástand sem trú hafa tekið, þar sem í þeim stöðugur stöðugt heilagan anda, sem var 
gefin af honum í skírninni, og er haldið af móttakaranum, ef hann gengur í sannleika og 

heilagleik og réttlæti og sjúklings þrek. Fyrir þetta sál hefur upprisu í þeim, er trúa, líkaminn að 

fá sálina aftur, og með það, með krafti heilags anda, sem vakti upp og slá inn í Guðs ríki. . 
(Irenaeus, St., Biskup Lyon Þýtt úr Armenian af Armitage Robinson að sýna fram á postullegu 
prédikunum kafla 42. Wells, Somerset, okt 1879. Eins birt í samfélaginu til þess að stuðla 
CHRISTIAN ÞEKKING NEW YORK:.. THE Macmillan CO, 1920). 

Vandamál í annarri og þriðju öld 
Þrátt fyrir víðtækri samþykkt hennar á annarri öld, andstæðingur-lögum trúnni leiðtogi að nafni Marcion 

reis upp. Marcion kenndi móti lögmáli Guðs, hvíldardegi, og bókstaflegri ríki Guðs. Þótt hann var sagt 

upp Polycarp og aðrir, hafði hann samband við kirkjuna í Róm fyrir alveg sumir tími og virtist hafa áhrif 
þar. 
Í annarri og þriðju öld, allegorists voru að verða stofnuð í Alexandria (Egyptaland). Margir allegorists 

móti kenningu komandi ríki. Takið eftir skýrslu um sum þessara allegorists: 
Dionysius fæddist göfugt og auðugur heiðna fjölskylduna í Alexandríu, og var menntaður í 

heimspeki þeirra. Hann fór heiðnu skóla til að verða nemandi origen, sem hann tók í umsjá 

trúfræðsluverk skólans Alexandríu ... 
Clement, Origen og Gnostic skóla voru siðspilltur kenningar heilags orðum um fanciful og 
allegórískan túlkun þeirra ... þeir fengust fyrir sig nafn "Allegorists." Nepos combated 
opinberlega Allegorists, og haldið að það verður valdatíma Krists á jörðinni ... 
Dionysius ágreiningur við fylgjendur Nepos, og með tilliti til hans ... "svo ástand hlutanna eins og 
nú er í Guðs ríki." Þetta er fyrsta tilkynning um ríki Guðs sem fyrir er í núverandi stöðu kirknanna 
... 
Nepos hastaði sekt þeirra, sem sýnir að himnaríki er ekki allegóríski, en er bókstaflega komandi 
ríki Drottins vors í upprisunni til eilífs lífs ... 
Þannig að hugmyndin um ríkið koma í þessari stöðu hlutum var hugsuð og leiddu í Gnostic skóla 
Allegorists í Egyptalandi, AD 200 til 250, fullt öld áður biskupanna heimsveldi kom að teljast 
farþegar hásætinu ... 
Clement hugsuð hugmynd um Guðs ríki sem ríki sanna andlega þekkingu á Guði. Origen setja 

það fram sem andlegur merkingu fól í látlaus bréfi Ritningunni. (Ward, Henry Dana The Gospel 



konungsríkisins:. A Kingdom ekki af þessum heimi, ekki í þessum heimi, en að koma í himneska 
landi, upprisunnar frá dauðum og endurreisir alla hluti Published af Claxton,. Remsen & 
Haffelfinger, 1870, bls. 124-125) 

Svona, meðan biskup Nepos kenndu fagnaðarerindi Guðs ríkis, sem allegorists reyndi að koma upp með 

fölsku, minna bókstaflegri, skilja hana. Bishop Apollinaris af Híerapólis reyndi einnig að berjast við villur 

af allegorists um sama tíma. Þeir sannarlega í kirkju Guðs stóð fyrir sannleika bókstaflegri Guðs ríki 

gegnum söguna. 

Herbert W. Armstrong kenndu fagnaðarerindi um ríkið, Plus 
Í 20. öld, seint Herbert W. Armstrong skrifaði: 

Vegna þess að þeir höfnuðu fagnaðarerindinu um Krist. . . Heimurinn þurfti að supplant 

eitthvað annað í staðinn. Þeir þurftu að finna upp fölsun Þannig að við höfum heyrt í Guðs ríki 

talað um sem eingöngu ansi platitude - gott viðhorf á mannshjartað - draga það til himneska, 

Unreal EKKERT! Aðrir hafa rangfært að "kirkja" er konungdómurinn. . . Spámaðurinn Daníel, 

sem bjó 600 árum fyrir Krist, vissi að Guðs ríki væri alvöru ríki - ríkisstjórn úrskurð um 

bókstaflegri fólk á jörðinni. . . 
Hér. . . er skýringin Guðs um hvað Guðs ríki er: "Og á dögum þessara konunga ..." - það er hér að 

tala um tíu tær, sums kostar af járni og hluti af stökkum leir. Þetta með því að tengja spádómur 

með Daníel 7 og Op 13 og 17, er vísað til nýju Bandaríkja Evrópu sem er nú að myndast. . . fyrir 

augum þínum! Opinberunarbókin 17:12 gerir látlaus smáatriði að það skuli vera í stéttarfélagi af 

tíu konunga eða ríki, sem (Opb 17: 8) skal endurvekja gamla rómverska heimsveldinu. . . 
Þegar Kristur kemur, er hann kemur sem konungur konunga, úrskurðar alla jörðina (Opb 19: 11-

16); og HIS KINGDOM-- guðsríki --said Daníel, er að neyta allra þessara veraldlegum 

ríki.Opinberunarbókin 11:15 segir það í þessum orðum: "The ríki þessa heims eru 

orðin konungsríkjum, Drottin vorn, og Kristur hans og hann mun ríkja um aldir alda"! Þetta er 

Guðs ríki. Það er endir núverandi stjórnvalda - já, og jafnvel Bandaríkin og Bretar þjóða. Þeir þá 

skal verða ríki - Ríkisstjórnir - af Drottins Jesú Krists, þá konungur konunga yfir allri 

jörðinni. Þetta gerir alveg látlaus þá staðreynd að Guðs ríki er bókstaflega ríkisstjórn. Jafnvel eins 

Kaldea Empire var ríki - jafnvel eins og Roman Empire var ríki - svo guðsríki er ríkisstjórn. Það er 

að taka yfir ríkisstjórnar þjóða heims. Jesús Kristur var fæddur til að vera KING - reglustiku! . . . 
Hið sama Jesús Kristur, sem gekk yfir fjöll og dali í Landinu helga og á Jerúsalem-strætum meira 

en 1.900 árum síðan er að koma aftur. Hann sagði að hann myndi koma aftur. Eftir að hann var 

krossfestur, Guð vakti hann frá dauðum eftir þrjá daga og þrjár nætur (. Matt 00:40; 

Postulasagan 02:32; I Kor 15: 3-4.). Hann steig upp til hásæti Guðs. Höfuðstöðvar ríkisstjórnar 

alheimsins (Post 1: 9-11; Heb. 1: 3; 8: 1; 10:12; Rev. 3:21). 
Hann er "aðalsmaður" í dæmisögunni, sem fór til hásæti Guðs - á "fjarlægu landi" - að coronated 
sem konungur konunga yfir allar þjóðir, og þá til að snúa aftur til jarðar (Lúkas 19: 12-27 ). 
Aftur, er hann á himnum þar til "tímum endurreisir alla hluti" (Post 3: 19-21). Restitution þýðir 

endurheimta fyrrverandi eða ástandi. Í þessu tilviki, endurheimta stjórnvalda Guðs á jörðu, og 

svona, endurheimta af heimsfrið og utopian aðstæður. 



Present heimi óróa, vaxandi stríð og deilur munu hápunktur í vandræðum heiminum svo mikill 

að nema Guð grípur enginn mannlegt hold væri hólpinn lífi (Matt. 24:22). Á mjög hápunkti 

sínum þegar töf myndi leiða sprengingar allt líf burt frá þessari plánetu, Jesús Kristur mun koma 

aftur. Þessi skipti sem hann kemur sem guðlega Guð. Hann er að koma í öllum krafti og dýrð 

alheimsins-úrskurði skapara. (Matt 24:30;.. 25:31) Hann er að koma sem "konungur konunganna 
og Drottinn drottnanna" (Opb 19:16), til að koma heim Super-ríkisstjórn og stjórna mun öllum 

þjóðum "með járnsprota "(Opinb 19:15; 12: 5). . . 
Kristur óvelkomin? 
En mun mannkynið óp gleði, og hann velkominn í frenzied alsælu og eldmóð - munu jafnvel 
söfnuðir hefðbundnum kristni? 
Þeir munu ekki! Þeir munu telja, vegna þess að rangar ráðherrar Satans (II Kor 11:. 13-15) hafa 

svikið þá, að hann er andkristur. Kirkjur og þjóðir verða reiður við komu hans (Opinb 11:15 með 

11:18), og herafla mun reyndar reyna að berjast við hann að eyða honum (Opb 17:14)! 
Þjóðir munu taka þátt í climactic baráttu um komandi World War III, með Battlefront í Jerúsalem 

(Sak. 14: 1-2) og þá Kristur mun koma aftur. Í yfirnáttúrulega krafti mun hann "berjast við þessar 

þjóðir" sem berjast gegn honum (vers 3). Hann verður algerlega bug á þeim (Opb 17:14)! "Fætur 

hans munu á þeim degi standa á Olíufjallinu," mjög stutta vegalengd að austan Jerúsalem (Sak. 

14: 4). (Armstrong HW. The Mystery af miðöldum, 1984) 
Biblían segir að Jesús muni koma aftur og hann mun vinna, en margir munu berjast 
gegn honum (Opinberunarbókin 19:19). Margir vilja halda því fram (byggt á misskilningi spádómum 

Biblíunnar, en að hluta vegna falsspámenn og dulspekinga) sem aftur Jesús er endanleg andkristur! 
Eftirfarandi er einnig frá Herbert Armstrong: 

Sönn trú - Guðs sannleikur vald með kærleika Guðs imparted af heilögum anda ... JOY fyrirfara 
mér af því að þekkja Guð og Jesú Krist - um að vita sannleikann - og hlýju guðdómlega kærleika 
Guðs ... 
Kenningar sönnu kirkju Guðs eru einfaldlega þau "lifa samkvæmt sérhverju orði" heilags 
Biblíunni ... 
Menn skulu snúa frá vegi "fá" að vegi "gefa" - leið Guðs kærleika. 
A nýja siðmenningu mun nú grip jörðina! (ibid) 

Hin nýja menningu er Guðs ríki. Boða að nýr menningu er að koma og byggjast á kærleika er stór hluti af 

því sem hið sanna fagnaðarerindi um ríkið sem Jesús og lærisveinar hans kenndi er allur óður í. Og það 

er eitthvað sem við í Endurmenntun kirkju Guðs prédika eins og heilbrigður. 
Herbert Armstrong varð ljóst að Jesús var að kenna að mannlegt samfélag, 
jafnvel þegar það hugsar það vill hlýða, hefur hafnað 'víkja' lífsins, veg kærleika. Nánast enginn virðist 

almennilega átta sig á þýðingu þess sem Jesús var að kenna. 
Sáluhjálp í gegnum Jesú er hluti af fagnaðarerindisins 
Nú sumir sem hafa lesið svona langt líklega velta dauða Jesú og hlutverk í hjálpræði. Já, það er hluti af 

fagnaðarerindinu sem Nýja testamentið og Herbert W. Armstrong bæði skrifaði um. 
The New Testament sýnir fagnaðarerindi felur hjálpræði í gegnum Jesú: 



16 Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið um Krist, því að það er kraftur Guðs til hjálpræðis 
hverjum þeim sem trúir, Gyðingum fyrst, en einnig fyrir grísku (Rómverjabréfið 1:16). 
4 Því þeir sem voru dreifðir fóru prédikaði orðið. 5 Þá fór Filippus niður til höfuðborgar Samaríu 

og prédikaði Krist þar. ... 12 En þegar þeir trúðu menn Filippusi sem hann prédikaði það um Guðs 

ríki og nafn Jesú Krists, bæði karlar og konur létu skírast. ... 25 Þegar þeir höfðu nú vitnað og talað 

orð Drottins, sneru þeir aftur til Jerúsalem og boðuðu fagnaðarerindið í mörgum þorpum 

Samverja. 26 En engill Drottins mælti til Filippusar ... 40 Filippus fannst á Azotus. Og liggur í 

gegnum, prédikaði hann í öllum borgum uns hann kom til Sesareu. (Postulasagan 8: 

4,5,12,25,26,40) 
18 Hann boðaði þeim Jesú og upprisuna. (Postulasagan 17:18) 
30 Þá bjó Páll tvö heil ár í eigin leiguhúsnæði húsi sínu, og fékk alla þá sem komu til 

hans, 31 predika Guðs ríki og kenna það, sem varða Drottin Jesú Krist með allri traust, enginn 

bannar honum. (Postulasagan 28: 30-31) 
Takið eftir að boðun með Jesú og ríki. Því miður, réttur skilningur á fagnaðarerindinu um Guðs ríki hefur 

tilhneigingu til að vera vantar frá kenningum Greco-Roman kirkjum. 
Raunverulega, til að hjálpa okkur að verða hluti af því ríki, Guð elskaði mennina svo 
mikið að hann sendi Jesú til að deyja fyrir okkur (Jóh 3: 16-17). 

The Gospel konungsríkisins er hvað heimurinn þarf, en ... 
En margir leiðtogar heims, þar á meðal trúarlegum sjálfur, tel að það verði alþjóðlegt manna samstarf 

sem mun koma á friði og hagsæld, og ekki Guðs ríki. Og á meðan þeir vilja hafa sumir stundlegar árangri, 
þeir munu ekki aðeins ekki ná árangri, manna viðleitni þeirra mun að lokum koma jarðar til að því marki 

sem það myndi gera líf ósjálfbær ef Jesús var ekki aftur til staðfesta konungdóm hans. Þetta er falskur 
fagnaðarerindi. 

Margir í heiminum eru að reyna að setja saman hálf-trúarlega Babylonian alþjóðlega áætlun til að setja í 

nýja heimsmynd í 21. öld. Þetta er eitthvað sem Endurmenntun kirkjan Guðs hefur sagt frá upphafi þess og 

stefnir að því að halda áfram að fordæma. Þar sem Satan tældi Evu til að falla fyrir útgáfu 
fagnaðarerindis hans næstum 6000 árum síðan (Genesis 3), hafa menn talið að þeir vita betur en Guð 
hvað mun gjöra þá og heiminn betri. 

Samkvæmt Biblíunni, mun það taka blöndu af her leiðtogi í Evrópu (kallast konungur norðursins, einnig 
kallað Beast af Opinberun 13: 1-10) ásamt trúarleiðtogi (kallast falsspámaðurinn, sem einnig kallast 
endanleg Antichrist og tveggja Horned Beast Opinberunarbókin 13: 11-17) frá borginni sjö hæðum 

(Opinberunarbókin 17: 9,18) til að koma í "Babylonian" (Opinberunarbókin 17 & 18) heimsmyndar. Þótt 
mannkynið þarf endurkomu Krists og stofnun ríkis síns, margir í heiminum vilja ekki borga eftirtekt til 

this skilaboð í 21. aldar munu þeir halda áfram að trúa ýmsar útgáfur af fölskum fagnaðarerindi Satans. En 
heimurinn mun fá vitni. 

Muna að Jesús kenndi: 

14 Og þetta fagnaðarerindi um ríkið verður prédikað um alla heimsbyggðina til vitnisburðar 

öllum þjóðum, og þá mun endirinn koma. (Matteus 24:14) 

Takið eftir að fagnaðarerindi um ríkið nái heiminn sem vitni, þá mun endirinn koma. 



Það eru nokkrar ástæður fyrir þessu. 

Eitt er að Guð vill heiminn heyra hið sanna fagnaðarerindi fyrir upphaf mikla þrenging (sem birtist í 

byrjun í Mt 24:21). Þess vegna skilaboðin fagnaðarerindið er bæði vitni og viðvörun (sbr Esekíel 3; Amos 
3: 7). 

Annar er að GIST af skilaboðunum verður í bága við skoðanir hækkandi Beast, King of the North krafti, 

ásamt því falsspámaðurinn, sem síðasti andkristur. Þeir munu í grundvallaratriðum lofa frið með 
mannlega viðleitni, en það mun leiða til loka (Matt 24:14) og eyðileggingu (sbr 1. Þessaloníkubréf 5: 3). 

Vegna táknum og liggja undur í tengslum við þá (2Þ 2: 9), mest í heiminum mun velja að trúa lyginni (2 

Þessaloníkubréf 2: 9-12) Í stað þess að heyra fagnaðarerindið. Vegna óviðeigandi condemnations 
þúsundára ríki Guðs af Roman kaþólskir, Eastern Orthodox, lúterskir og aðrir, munu margir ranglega 
halda því fram að boðskapur þúsund ára fagnaðarerindinu um Guðs ríki er falskur fagnaðarerindið í 
tengslum við andkristur. 

Hinir trúuðu Philadelphian kristnir (Opinberunarbókin 3: 7-13) verður boðað þúsund ára fagnaðarerindið 
um ríkið og segja heiminum hvað ákveðnar veraldlegir leiðtogar (þ.mt dýrið og falsspámaðurinn) verður 
upp á. 

Þeir vilja styðja að segja heiminum skilaboð um að dýrið, konungur Norður krafti, ásamt því 
falsspámaðurinn, endanleg andkristur mun á endanum eyðileggja (ásamt nokkrum af bandamönnum 
þeirra) í Bandaríkjunum og Anglo-þjóðir Bretlandi , Kanada, Ástralíu og Nýja Sjálandi (Daniel 11:39) og að 
þeir muni fljótlega eftir deyða Arabic / íslamska ríkjasambandið (Daníel 11: 40-43), virka sem verkfæri 
illra (Opinberunarbókin 16: 13-14), og mun að lokum berjast Jesús Kristur á endurkomu hans 

(Opinberunarbókin 16:14, 19: 19-20). Hinir trúuðu Philadelphians (Opinberunarbókin 3: 7-13) verður að 

tilkynna að þúsundáraríkið verður að koma fljótlega. Þetta myndi líklega búa mikið fjölmiðlaumfjöllun og 
stuðla að uppfyllingu Matteusi 24:14. 

The 'false fagnaðarerindi boða leiðtogar heims (líklega einhver "ný" tegund af efstu leiðtogi Evrópu 
ásamt málamiðlun páfi sem krafa á sér kaþólskrar) mun ekki svona, þeir vilja ekki vilja að heimurinn læra 

hvað þeir vilja í raun gera (og getur ekki einu sinni trúa það sig í fyrstu, sbr Jesaja 10: 5-7). Þeir og / eða 
stuðningsmenn þeirra mun líklega einnig ranglega kenna að hinir trúuðu Philadelphians verður 

espousing kenningu (millenarianism) af komandi andkristur. Whatever condemnations að þeir og / eða 

fylgjendur þeirra gera gagnvart Philadelphian trúuðu ogEndurmenntun kirkju Guðs vilja kalla ofsóknir 

(Daníel 11: 29-35; Opinberunarbókin 12: 13-15). Þetta mun einnig leiða til the endir-upphaf mikla 
þrenging (Matteus 24:21; Daníel 11:39, sbr Matthew 24: 14-15; Daniel 11:31) auk tíma vernd fyrir trúr 
Philadelphia kristnir (Opinberunarbókin 03:10, 12: 14-16). 

The dýrið og falsspámaðurinn mun reyna afl, efnahagslega kúgun, tákn, sem lá undur, morð og önnur 
þrýstingi (Opinberunarbókin 13: 10-17; 16: 14; Daníel 7:25; 2 Þessaloníkubréf 2: 9-10) til að hafa stjórn á 

. Kristnir vilja spyrja: 
10 "Hversu lengi, Drottinn, þú heilagi og sanni, þar til þú dæma og hefna blóðs vors á 

byggjendum jarðarinnar?" (Opinberunarbókin 6:10) 
Í gegnum aldirnar hefur fólk Guðs furða, "Hversu lengi mun það vera til Jesús kemur aftur?" 

Þó að við vitum ekki daginn né stundina, búast við að Jesús aftur (og þúsundára ríkinu Guðs stofnað) 
á 21. öld byggist á mörgum ritningargreinum (td Matt 24: 4-34; Sálmarnir 90: 4; Hósea 6: 2; Luke 21: 7-36; 
Heb 1: 1-2; 4: 4,11; 2. Pétursbréf 3: 3-8; 1 Þessaloníkubréf 5: 4), sumir hlutar sem við sjáum nú að 
rætast. 



Ef Jesús er ekki grípa, heimurinn mun hafa tortímt öllu lífi: 
21 Þá verður sú mikla þrenging, sem engin hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa tíma, 

nei, og mun aldrei verða 22 Ef dagar þessir voru styttir, kæmist enginn maður hólpinn. En vegna 

hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. (Matteus 24: 21-22) 
29 Strax eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið mun ekki láta ljós 

sitt; Stjörnurnar munu hrapa af himni og kraftar himnanna bifast. 30 Þá mun tákn Mannssonarins 

birtast á himni, og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina, og þeir munu sjá Mannssoninn koma 
á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. 31. og hann mun senda út engla sína með frábært 
hljóð af trompet, og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum, frá einum enda himins til 

annars. (Matteus 24: 29-31) 
Guðs ríki er það sem heimurinn þarfnast. 

Sendiherrar fyrir konungsríkisins 
Hvað er hlutverk þitt í ríki Guðs? 
Núna, ef þú ert alvöru kristinn, þú ert að vera sendiherra fyrir það. Eftir hvað Páll postuli skrifaði: 

20 Nú þá erum við sendiherrar fyrir Krist, eins og það væri Guð bað í okkur: við biðjum þig fyrir 

hönd Krists, sættast við Guð. (2. Korintubréf 5:20) 
14 Standið því gyrtir mitti með sannleika, hafa sett á brynju réttlætisins 15 og hafa skóaðir 

fótunum með undirbúningi að flytja fagnaðarboðskap friðarins, 16 umfram allt skjöld trúarinnar, 
sem þú verður að vera fær um að slökkt með öll hin eldlegu skeyti hins vonda 17 Takið við hjálmi 
hjálpræðisins og sverði andans, sem er Guðs orð,. 18 Gjörið það með bæn og beiðni og í anda, að 
vera vakandi í þessu skyni með allt þrautseigju og grátbeiðni fyrir alla saints- 19 og fyrir mig, sem 
setning má gefa mér, þá er ég lýk upp munni mínum djörfung til að kunngera leyndardóm 

fagnaðarerindisins, 20 sem ég er sendiherra í fjötrum; að ég geti flutt það með djörfung, eins og 

mér ber að tala. (Efesusbréfið 6: 14-20) 
Hvað er sendiherra Merriam-Webster hefur eftirfarandi skilgreiningu: 

1: opinber sendimaður, sérstaklega: a diplómatísk umboðsmaður hæsta tign viðurkennt að 
erlendum stjórnvöldum eða alvaldur sem búsettur fulltrúi ríkisstjórnar hans eða hennar eigin 
eða fullvalda eða tilnefndir til sérstakt og oft tímabundin diplómatískum verkefni 

2 a: viðurkenndur fulltrúi eða boðberi 

Ef þú ert alvöru kristinn, þú ert opinber sendimaður, fyrir Krist! Eftir hvað Pétur postuli skrifaði: 
9 En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignarlýður sérstakar hans 

fólk, sem þú getur kunngjöra lof hans, sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega 
ljóss; 10 sem áður voruð ekki lýður eruð nú fólk Guðs, sem höfðu ekki miskunnað en nú hafa 

hlotið miskunn. (1. Pétursbréf 2: 9-10) 
Sem kristnir, við erum að vera hluti af heilagri þjóð. 
Hvaða þjóð er nú heilagur? 
Jæja, vissulega ekkert af konungsríki þessa heims-en á endanum mun vera hluti af ríki Krists 

(Opinberunarbókin 11:15). Það er þjóð Guðs, ríki hans sem er heilagt. 



Sem sendiherrar, eigum við ekki að jafnaði taka þátt í beinum stjórnmálum þjóða þessa heims. En við 

erum að lifa leið Guðs lífi núna. Með því að gera svo, að við lærum betur hvers vegna vegir Guðs eru 

bestu, þannig að í ríki hans getum við verið konungar og prestar og ríkja með Kristi á jörðinni: 
5 honum, sem elskaði oss og leysti oss frá syndum vorum með eigin hans 
blóð, 6 og hefur gert okkur konungum og prestum Guði hans og föður, að hann vera dýrð og veldi 

um aldir alda. Amen. (Opinberunarbókin 1: 5-6) 
10 Og hafa gert okkur konungar og prestar Guðs vors, Og við munum ríkja á 

jörðunni. (Opinberunarbókin 5:10) 
Einn framtíð þáttur sem verður að kenna þeim sem eru dauðlega þá að ganga á vegum Guðs: 

19 Fyrir fólk mun búa í Síon í Jerúsalem; Þú skalt gráta framar. Hann mun vissulega miskunna þér 

í hljóði af harmakveini þínu, Þegar hann heyrir það, hann mun svara þér. 20 Og þó að Drottinn 

gefur yður ekki brauðið af mótlæti og þrengingarvatn, en kennurum verða ekki flutt inn í horn 
lengur, en augu þín skulu sjá kennurum. 21 eyrum þínum munu heyra þessi orð að baki þér, sagði: 
"Þetta er leiðin, ganga í það," Þegar þú kveikir til hægri handar eða þegar þú snúa til 

vinstri. (Jesaja 30: 19-21) 
Þó það er spádómur fyrir þúsundára ríkinu, á þessum aldri kristnir menn þurfa að vera tilbúnir til að 
kenna: 

12 ... á þessum tíma sem þú ættir að vera kennarar (Hebreabréfið 5:12) 
15 En helgið Drottin í hjörtum yðar, og vera ætíð reiðubúnir að svara hverjum manni sem krefst 

raka hjá yður fyrir voninni, sem í yður með hógværð og ótta (1. Pétursbréf 3:15, KJV). 
Biblían sýnir að margir af the fleiri trúfastir kristnir vilja, rétt fyrir upphaf mikla þrenging, kenna mörgum 

33 Og þeim af fólki sem skilur margir munu kenna (Daniel 11:33) 
Svo, læra, vaxa í náð og þekkingu (2. Pétursbréf 3:18), er eitthvað sem við ættum að vera að gera 

núna. Hluti af hlutverk þitt í ríki Guðs er að vera fær um að kenna. Og fyrir meira trúr, Philadelphian 

(Opinberunarbókin 3: 7-13), kristnir, þetta verður einnig styðja mikilvægu vitni fagnaðarerindisins áður 
en the byrjun af the þúsundára ríkinu (sbr Matthew 24:14). 
Eftir Guðsríki er komið, fólk Guðs verður notað til að hjálpa endurheimta skemmd plánetu: 

12 Þeir af meðal yðar byggja upp hinar fornu rústir stöðum;  
Skalt þú reisa undirstöður margra kynslóða; Og þér skuluð kallast viðgerðaraðila brotsins, 

forverði gatna að búa í. (Jesaja 58:12) 

Þannig fólk Guðs, sem bjuggu leið Guðs í þessum heimi mun gera það auðveldara fyrir fólk að búa í 

borgum (og víðar) á þessum tíma endurreisnar. Heimurinn mun sannarlega vera betri staður.Við ættum 
að vera sendiherrar Kristi nú, þannig að við getum einnig þjónað í ríki hans. 

The True Gospel Message er Transformative 

Jesús sagði: "Ef þér stöðugir í orði mínu, þér eruð mínir lærisveinar örugglega 32 Og þú skalt þekkja 
sannleikann, og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa." (Jóh 8: 31-32). Vitandi sannleikann um 
fagnaðarerindið um .! Guðsríki frjáls okkur frá því að vera föst í fölskum von þessa heims Við getum 
djarflega styðja áætlun sem virkar, Guð áætlun er Satan hefur blekkt allan heiminn (Opinberunarbókin 



12: 9) og Guðs ríki er hið sanna lausn. Við þurfum að standa fyrir og talsmaður sannleikann (sbr John 
18:37). 

Skilaboðin Fagnaðarerindið er meira en um persónulegt hjálpræði. Góðu fréttirnar um Guðs ríki ættu 
umbreyta einn á þessum aldri: 

2 Og ekki vera uppfyllt til þessa heims, heldur að breyta því 

endurnýjung hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna, hver sé gott og þóknanlegt og fullkominn 

vilji Guðs. (Rómverjabréfið 12: 2) 

Sannkristnir menn eru umbreytt til að þjóna Guði og öðrum: 

22 Bondservants, hlýða í öllu húsbændum yðar samkvæmt holdinu, ekki með augnaþjónustu, 

eins og þeir er mönnum vilja þóknast, heldur í einlægni hjartans, guðhræddur. 23 Og hvað sem 
þú gerir, gerir það hjartanlega, eins og Drottinn og ekki menn, 24 vitandi að frá Drottni þú færð 

laun á arfleifð; fyrir þig þjóna Drottni Kristi. (Kól 3: 22-24) 

28 Þess vegna, þar sem við erum að taka á móti ríki sem ekki bifast, skulum hafa náð, sem við 

kunnum að þjóna Guði þóknast með lotningu og guðsótta. (Hebreabréfið 12:28) 

Sannkristnir menn lifa öðruvísi úr heiminum. Við tökum staðla Guðs ofangreindum heimsins fyrir því 

sem er rétt og rangt. Það bara lifa fyrir trú (Hebreabréfið 10:38), eins og það þarf trú til að lifa leið Guðs í 

þessum heimi. Menn voru talin svo frábrugðin heiminum sem þau bjuggu í, sem háttur þeirra lífi var 
vísað til sem "vegur" í Nýja testamentinu (Postulasagan 9: 2; 19: 9; 24: 14,22).Heimurinn lifir 
eigingjarnan, undir hvoru Satans, í hvað hefur verið kallað "leið Kain" (Jude 11). 

The Gospel um Guðs ríki er boðskapur réttlætis, gleði og frið (Rómverjabréfið 14:17). Hið spámannlega 
orð, rétt skilið, er traustvekjandi (sbr 1 Corinthians 14: 3; 1 Þessaloníkubréf 4:18), sérstaklega þar sem 

við horfa á heiminn crumble (sbr Lúkas 21: 8-36). Hið sanna Christian lífstíll leiðir til andlegs gnægð og 

líkamlega blessun (Mark 10: 29-30). Þetta er hluti af því hvers vegna þeir sem lifa það að skilja að 

heimurinn þarfnast Guðs ríki. Kristnir menn eru sendiherrar í Guðs ríki. 

Kristnir setja von okkar í andlegri, ekki líkamlega, þó að við lifum í líkamlega heimi (Rómverjabréfið 8: 5-

8). Við höfum "von fagnaðarerindisins" (Kól 1:23). Þetta er eitthvað sem frumkristnu skilið að margir 
sem játa Jesú í dag gera ekki raunverulega skilja. 

6. Greco-Roman kirkjur kenna Guðsríki er mikilvægt, en ... 
The Greco-Roman kirkjur trúa því að þeir kenna þætti í ríki Guðs, en eiga erfitt með að sannarlega 

skilja hvað það raunverulega er til dæmis The Catholic Encyclopedia kennir um ríkið.: 
Kristur er ... Á hverju stigi í kenningu hans tilkomu þessa ríki, ýmsum þáttum hennar, nákvæm 
merking þess, hvernig sem það er að nást, mynda hefta af orðræðu hans, svo mikið svo að 
orðræða hans er kallað "fagnaðarerindið af ríki "... þeir fóru að tala um kirkjuna sem" Guðs ríki 

"; sbr Col., I, 13; I Þess, ii, 12.; Apoc, I, 6, 9. V, 10, osfrv ... það þýðir kirkjuna að þeirri guðlegu 

stofnun ... (Pope H. Guðs ríki. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910). 
Þótt að ofan benti á "Kól, I, 13; I Þess, ii, 12.; Apoc, I, 6, 9. V, 10, "ef þú lítur þá upp, þú vilja finna að það 

er ekki einn af þeim versum segja neitt um kirkjuna sé Guðs ríki. Þeir kenna trúuðu verður hluti af ríki 

Guðs eða að það er ríki Jesú. Biblían varar við því að margir myndu breyta fagnaðarerindið eða snúa til 

annars, að ósatt einn (Gal 1: 6-9). Því miður hafa ýmsir sjálfur gert það. 



Jesús kenndi: "Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins, nema fyrir mig "(Jóh 14: 

6). Pétur kenndi, "heldur er hjálpræðið í neinum öðrum, því að þar er ekkert annað nafn er mönnum 

gefið um víða veröld, sem getur frelsað oss" (Post 4:12). Peter sagði Gyðingum allir verða að hafa trú til 
að iðrast og taka Jesú að vera vistað (Postulasagan 2:38). 
Öfugt við þetta, Francis Pope hefur kennt að trúleysingjar, án Jesú, er hægt að spara með því að góðum 

verkum! Hann kennir einnig að gyðingar geta verið vistuð án þess að samþykkja Jesú! Auk þess virðast 

hann og sumir Greco-Rómverjar einnig að huga að a non-biblíulega útgáfa af 'Maríu "er lykillinn að 

fagnaðarerindinu auk lykillinn að samkirkjulegu og Interfaith einingu. Því miður, þeir og aðrir skilja ekki 

mikilvægi Jesú og sanna fagnaðarerindi Guðs ríki. Margir eru að kynna rangar guðspjöllunum. 
Margir vilja ganga með augum og hafa trú á heiminum. The New Testament kennir að menn eru að 

horfa ofan: 
2 Hugsið um það hér að ofan, ekki á það sem á jörðinni. (Kól 3: 2) 
7 Því að vér lifum í trú, en sjáum ekki. (2. Korintubréf 5: 7) 

Samt Pope Pius XI kennt í grundvallaratriðum að ganga með augum hans kirkju hans: 
... kaþólska kirkjan ... er ríki Krists á jörðu. (Pius er encyclical Quas Primas sem vitnað í Kramer P. 

djöfulsins Final Battle. Góða ráð Publications, 2002, bls. 73). 
The CatholicBible101 website kröfur, "Guðs ríki var stofnað á jörðu sem Jesús Kristur í ár 33 e.Kr., í formi 
kirkju hans, undir forystu Péturs ... kaþólsku kirkjunni." En millennial ríki Guðs er ekki enn hér né er það 
kirkjan í Róm, en það mun vera á jörðinni. 
Kirkjan í Róm kennir svo sterklega gegn bráðum-komandi jarðneska þúsundára ríki Guðs að það er í 

rauninni eina "kenning andkristur" skráð í opinbera Trúfræðsluritsins kaþólsku kirkjunnar: 
676 blekking andkristurinn er þegar byrjar að mótast í heiminum í hvert skipti sem krafa er gerð 

til að átta sig á innan sögu að messianic von sem aðeins er hægt að veruleika handan sögunnar í 

gegnum heimsslitin dóm. Kirkjan hefur hafnað jafnvel breytt form þessarar fölsun ríki til að 

koma undir nafni millenarianism ... (Trúfræðslurit kaþólsku kirkjunnar. Imprimatur Potest + 
Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, bls. 194) 

Því miður, þeir sem eru sammála með að vilja hafa meiri háttar vandamál með prédikaði 

fagnaðarerindisins um Guðs ríki í lokin. Sumir vilja taka hræðileg ráðstafanir gegn þeim boða hana 

(Daniel 7:25; 11: 30-36). 
En, þú might hugsa, ekki allir sem játa Jesú sem Drottin vera í ríki? Nei, þeir vilja ekki vera. Taktu eftir því 

sem Jesús sagði: 
21 "Ekki allir sem við mig segir:, Herra, herra, 'ganga inn í himnaríki, heldur sá einn, er gjörir vilja 
föður míns á himnum. 22 Margir munu segja við mig á þeim degi: Herra, herra, höfum vér ekki 
kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört mörg kraftaverk í þínu nafni '23 og þá 
mun ég lýsa því yfir að þeim, "aldrei þekkti ég yður;?! víkja frá mér, illgjörðamenn"(Matteus 7: 
21-23) 

Páll postuli benti á "leyndardóm lögleysa" var "þegar í vinnunni" (2 Þessaloníkubréf 2: 7) á sínum 

tíma. Þetta lögmálsbrot er einnig tengd við eitthvað sem Biblían varar við í lok tíma sem er kallað 

"Mystery Babýlon hin mikla" (Opinberunarbókin 17: 3-5). 



The "Leyndardómur lögleysa" tengist trúaðra kristinna manna sem telja að þeir þurfa ekki að halda Tíu 
boðorð, lög Guðs, etc og / eða það eru svo margir ásættanleg undantekningar það og / eða eru 
ásættanleg konar yfirbót að brjótast Guðs lögum, svo á meðan þeir halda að hafa mynd af lögmáli Guðs, 
þeir eru ekki að halda formi kristni sem Jesús eða postular hans myndi viðurkenna sem lögmæt. 
Greco-Rómverjar eru eins farísear, sem brotið boðorð Guðs, en haldið hefðir þeirra gerði þetta 

ásættanlegt, Jesús fordæmdi þessi nálgun (Matteus 15: 3-9)! Jesaja varaði einnig að fólk segjast vera 

vildi uppreisn Guðs gegn lögmáli hans (Jesaja 30: 9). Þetta Lawless Þrjóska er eitthvað sem við, því 

miður, að sjá þetta í dag. 
Annar "ráðgáta" virðist vera að kirkjan í Róm virðist trúa því að hernaðar- Samkirkjulegu og Interfaith 

dagskrá hennar mun leiða til friðar og a non-Biblíunni útgáfu af ríki Guðs á jörðu. Ritningin varar 

komandi samkirkjulegu einingu sem hún kennir vilja, fyrir nokkrum árum, að ná árangri (athugið: Nýja 
Jerúsalem Biblían, kaþólskur samþykkt þýðingar, birtist): 

4 Þeir laut sig í framan drekann af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt; og þeir laut sig í 

framan dýrið og sögðu: "Hver getur borið saman við dýrið? Hver getur berjast á móti henni "5 Og 

dýrið var leyft að munni státar hennar og guðlastanir og að vera virkur í fjörutíu og tvo 
mánuði,? 6 og það uppskafningur guðlastanir sínum gegn Guði, gegn hans nafni, himnesku tjaldi 
hans og allir þeir sem eru í skjóli . Það 7. Það var leyft að heyja stríð gegn hinum heilögu og sigra 
þá, og gefið vald yfir hvert mót, fólk, tungumál og þjóð; 8 og allt fólk í heiminum munu tilbiðja 
það, það er, allir sem nafn hefur ekki verið skrifað niður frá grundvöllun veraldar í bók fórnar 

lamb lífsins 9 Lát einhver sem getur heyra, hlusta:. 10 Þeir fyrir herleiddir ætlaður, þeim fyrir 

dauða með sverði til bana af sverði. Þetta er ástæða þess að hinir heilögu verða að hafa 

þrautseigju og trú. (Opinberunarbókin 13: 4-10, NJB) 
Biblían varar enda tími Babylon einingu: 

1 Einn af englunum sjö, sem héldu á skálunum sjö kom að tala við mig og sagði: "Kom hingað og 

ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunni miklu, sem er ríkir þar sem nóg vatn, 2 með sem allir 
konungar jarðarinnar hafa prostituted sig, og sem hefur gert alla íbúa heimsins drukkinn með 
víni um framhjáhald hennar. "3 Hann tók mig í anda að eyðimörk, og þar sá ég konu reið rauðan 
dýrið sem hafði sjö höfuð og tíu horn og hafði guðlöstunar titla skrifað um allt það 4 og konan var 
skrýdd purpura og skarlati og blika með gulli og gimsteinum og perlum, og hún var að halda gull 

winecup fyllt með svívirðilegu óhroða vændi hennar,. 5 á enni hennar var ritað á nafn, dulinn 

nafn: '. Babylon hin mikla, móðir allra vændiskonur og öllum skítugu starfshætti á jörðinni "6 ég 

sá að hún var drukkin, drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði píslarvottar Jesús; og þegar ég 

sá hana, ég var alveg mystified. (Opinberunarbókin 17: 1-6, NJB) 
9 'Þetta kallar shrewdness. Höfuðin sjö eru sjö fjöll, sem konan situr. . . 18 Konan, sem þú sást, 

er borgin mikla, sem hefur vald yfir öllum höfðingjum á jörðinni. " (Opinberunarbókin 17: 9,18, 

NJB) 
1 Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni, með mikilli röksemd gefið honum; Jörðin skein 

af dýrð hans. 2 Á toppur af rödd hans er hann hrópaði, "Fallin er Babýlon hin mikla hefur fallið, 

og hefur orðið ásækja djöfla og sæluhús fyrir hvert óhreinna anda og óhreinum, loathsome 

fugl. 3 Allt þjóðirnar hafa byrlað djúpt af víninu vændi hennar; allir konungar á jörðu hefur 

prostituted sig með henni, og sérhver kaupmaður vaxið mikið í ólifnað hennar '4 Annar rödd 

talaði af himni. Ég heyrði það sagt, 'Gakk þú út, mitt fólk, burt frá henni, svo að þú deilir ekki í 



glæpi hennar og hafa sömu plágur til að bera. 5 að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og 

Guð hefur glæpi sína í huga : meðhöndla hana eins og hún hefur meðhöndlað aðra 6hún skal 

greiða tvöfalt magn sem hún Heimti.. Hún er að hafa tvöfalt sterka bolla af eigin blöndu 

hennar. 7. Sérhver einn af Pomps hennar og orgies er að vera mætt af pyndingum eða angist. Ég 

er krýndur drottningu, hugsar hún, Ég er ekki ekkja og mun aldrei vita ástvinamissi 8 fyrir það, á 

einum degi, plágur munu falla á hana:. Sjúkdóm og sorg og hungur. Hún mun verða brennd til 

grunna. Drottinn Guð, sem hefur fordæmt hana er voldugur. "9" Það verður sorg og grátur fyrir 

hana með konungum jarðarinnar, sem hafa prostituted sig með henni og haldin orgies með 

henni. Þeir sjá reykinn sem hún brennur, (Opinberunarbókin 18: 1-9, NJB) 
Í Sakaría, Biblían varar komandi Babýlon og sýnir að rétta eining mun ekki gerast fyrr en eftir að Jesús 
kemur aftur: 

10 Horfðu út! Gættu þín! Flýja úr landinu norður - Drottinn declares- að ég hef dreift þér til 

fjórum áttum himinsins - Drottinn segir 11 Horfðu út.! Gerðu flýja, Síon, býr nú með dóttur 

Babýlon! 
12 Því að Drottinn hersveitanna segir þetta, þar sem Glory ráðinn mig, um þjóðanna, sem rændu 

yður:, Hver sem snertir þig snertir augastein minn. 13 Nú líta, ég skal veifa hönd mína yfir þeim og 

þeir munu vera rændu af þeim sem þeir hafa þjáðir. " Þá munt þú vita, að Drottinn hersveitanna 
hefir sent mig! 14 Sing, gleðjast, dóttirin Síon, því að nú er ég að koma til búa meðal yðar -Yahweh 

segir! 15 Og á þeim degi margar þjóðir verður breytt í Drottni. Já, þeir verða fólk hans, og þeir 

munu búa meðal yðar. Þá munt þú vita, að Drottinn hersveitanna hefir sent mig til 

þín! 16 Drottinn mun taka það til eignar Júda, hluta hans í Landinu helga, og aftur gera Jerúsalem 

val hans. (Sakaría 2: 10-16, NJB; bókar í KJV / NKJV útgáfur vísur eru skráð sem Sakaría 2: 6-12) 
Samkirkjulegu og Interfaith hreyfingar sem leiðtogar Sameinuðu þjóðanna, Vatican, margir 
mótmælendur, and Eastern Orthodox ert að stuðla eru greinilega fordæmt í Biblíunni og ætti ekki að 

hvetja. Jesús varaði sjálfur krafa að fylgja honum sem myndi "blekkja marga" (Matt 24: 4-5). Mikið 
Ecumenism tengist "hvíta hestamanns" Op 6: 1-2 (sem er ekki Jesús) og skækja Op 17. 
Eins Sakaría, Páll postuli kenndi einnig að sanna einingu trúarinnar myndi ekki gerast fyrr en eftir að 
Jesús kemur aftur: 

13 þangað til við öll ná einingu í trú og þekkingunni á syni Guðs og mynda fullkominn maður, að 

fullu þroskaður með fyllingu Krists sjálfs. (Efesusbréfið 4:13, NJB) 
Þeir sem trúa þessi eining kemur fyrir endurkomu Jesú eru í villu. Reyndar, þegar Jesús kemur aftur, mun 
hann hafa til að eyða einingu þjóða sem vilja fylkja gegn honum: 

11:15 Þá blés sjöundi engillinn lúðurinn hans, og raddir heyrðust hróp á himnum, að kalla, "ríki í 

heiminum hefur orðið ríki Drottins vors og Krists hans og hann mun ríkja um aldir alda." 16the 
öldungarnir tuttugu og fjórir, uppi í nærveru Guðs, laut sig og snerti jörðina með enni þeirra 
tilbiðja Guð 17 með þessum orðum: "Vér þökkum þér, almáttugi Drottinn Guð, hann sem er, hann 
sem var, að því gefnu mikill máttur þinn og byrja valdatíma þínum. 18 og þjóðirnar voru í uppnám 
og nú er kominn tími fyrir retribution þitt, og er dauðir skulu dæmdir verða, og fyrir þjónum 
þínum, spámönnunum, að hinum heilögu og þeim, sem óttast nafn þitt, smáa og stóra eins, að 

vera verðlaun. Tíminn er kominn til að tortíma þeim sem eru að eyðileggja jörðina. 

" (Opinberunarbókin 11: 15-18, NJB) 



19: 6 Og ég heyrði það sem virtist vera raddir a gríðarstór mannfjöldi, eins og the hljóð af hafinu 

eða mikla öskra af þrumuveðri, svara, 'Alleluia! Valdatíma Drottins Guðs almáttugs okkar hefur 

hafið; . . . 19 Þá sá ég dýrið, með öllum konungum jarðarinnar og hersveitir þeirra safnaðar 

saman til að berjast við knapa og hans her. 20 En dýrið var handsamaður ásamt falsspámaðurinn 
sem hafði starfað kraftaverk hönd the Beast er og af þeim hafði blekkt þá sem höfðu tekið 

blandaður með merki dýrsins og þeim sem höfðu tilbeðið líkneski hans. Þessir tveir voru varpað 

lifandi í eldheitur vatnið af eldi og brennisteini. 21 Allir hinir voru drepnir með sverði þess Rider, 

sem kom út úr munni hans, og allir fuglarnir glutted sig við hræjum þeirra. . . 20: 4 Og ég sá hásæti, 

þar sem þeir tóku sæti sín, og á þeim var falið vald til að fella dóm. Ég sá sálir allra sem höfðu 

verið höggvinn fyrir að hafa orðið vitni að Jesú og fyrir að hafa boðað orð Guðs, og þeir, sem 
neituðu að tilbiðja dýrið eða styttu hans og myndi ekki sætta sig við brandmark á enni þeirra eða 

höndum; Þeir lifnuðu og ríktu með Kristi um þúsund ár.(Opinberunarbókin 19: 6,19-21; 20: 4, 

NJB) 
Takið eftir að Jesús verður að eyðileggja her heimsins sameinað gegn honum. Þá hann og hinir heilögu 

munu ríkja. Það er þegar það verður að vera rétt einingu trúarinnar. 
Því miður, margir munu hlusta á fölskum ráðherrum sem birtast góður, en eru ekki, eins og Páll postuli 
varaði (2 Kor 11: 14-15). 
Ef fleiri myndu raunverulega skilja Biblíuna og fagnaðarerindið um Guðs ríki minna myndi berjast gegn 
Jesú. 
7. Hvers vegna Guðs ríki? 
Þótt menn eins og til held að við erum svo klár, að það eru takmörk fyrir skilning okkar, enn Guðs 
"skilningur er óendanlega" (Sálmur 147: 5). 
Það er hvers vegna það mun taka íhlutun Guðs að laga þessa plánetu. 
Þó að margir trúa á Guð, að mikill meirihluti manna eru ófús til að lifa eins og hann stýrir 

sannarlega. Tilkynning eftirfarandi: 
8 Hann hefur sýnt þér, maður, hvað gott sé Og hvað heimtar Drottinn annað af þér en að gjöra 

rétt, kærleika og fram ganga í lítillæti fyrir Guði þínum? (Míka 6: 8) 
Að ganga í lítillæti fyrir Guði er ekki eitthvað mannkynið hefur sannarlega verið tilbúnir til að gera. Frá 

tímum Adams og Evu (Mósebók 3: 1-6), hafa menn kosið að treysta á sjálfa sig og forgangsröðun þeirra, 
umfram Guðs, þrátt fyrir boðorð hans (Exodus 20: 3-17). 
The Bók af Orðskviðunum kennir: 

5 Treystu Drottni af öllu hjarta þínu, og reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit;. 6 á öllum vegum þínum 

viðurkenna honum, og hann mun leiðbeina ykkur 7 Ekki vera vitur í eigin augum; Óttast Drottin 

og forðast illt. (Orðskviðirnir 3: 5-7) 
Samt, flestir vilja ekki raunverulega treysta á Guð af öllu hjarta sínu eða bíða eftir honum að stýra 

skrefum sínum. Margir segja að þeir muni gera það sem Guð vill, en gera það ekki. Mannkynið hefur 

verið blekkt af Satan (Opinberunarbókin 12: 9) og hefur lækkað um girndum heimsins og 'hroka lífsins 
"(1Jh 2:16). 



Því margir hafa komið upp með eigin trúarlegum sínum hefðum og veraldlegum ríkisstjórnum, vegna 

þess að þeir telja að þeir vita best. Hins vegar gera þeir ekki (sbr Jeremía 10:23) né mun það sannarlega 

iðrast. 
Það er ástæðan fyrir mannkynið þarf ríki Guðs (sbr Matthew 24: 21-22). 
Leiðir Guðs eru rétt 
Sannleikurinn er sá að Guð er kærleikur (1 Jóh 4: 8,16) og Guð er ekki eigingirni. Lögum Guðs sýna ást til 

Guðs og náunga okkar (Mark 12: 29-31; James 2: 8-11). Vegir í heiminum eru eigingirni og enda í dauða 

(Rómverjabréfið 8: 6). 
Takið eftir að Biblían sýnir alvöru kristnir virða boðorð: 

1 Sá sem trúir, að Jesús sé Kristur, er af Guði fæddur, og hver sem elskar hann, sem gat einnig 

elskar hann, sem er fæddur af honum. 2. Með þetta sem við vitum að við elskum Guðs börn, að 
vér elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans . 3. Fyrir þetta er kærleikur Guðs, að vér höldum 

boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung. (1 John 5: 1-3) 
Allar Guðs "boðorðum eru réttlæti" (Sálmur 119: 172). Vegir hans eru hrein (1. Tímóteusarbréf 1:15). Því 

miður, margir hafa tekið ýmsa "lögleysa" og átta sig ekki á, að Jesús kom ekki til að afnema lögmálið eða 
spámennina, heldur uppfylla þau (Matteus 5:17), með því að útskýra tilgang þeirra og auka þeim út hvað 

margir hélt (td Matt 5: 21-27). Jesús kenndi að "sá, sem heldur þau og kennir þeim, skal hann mikill 
kallast í himnaríki" (Matt 5:19) ( "Guðs ríki" hugtökin og 'himnaríki' eru víxlanlegur). 
Biblían kennir að trúin er ónýt án verkanna (James 2:17). Margir segjast fylgja Jesú, en mun ekki 

raunverulega trúa kenningum hans (Matt 7: 21-23) og mun ekki líkja honum eins og þeir ættu (sbr 1 Kor 

11: 1). "Synd er lögmálsbrot" (1 John 3: 4, KJV) og allir hafa syndgað (Rómverjabréfið 3:23). En Biblían 

sýnir að miskunn mun sigra dómi (James 2:13) eins og Guð hefur sannarlega áætlun fyrir alla (sbr Luke 3: 
6). 
Human lausnir, burtséð frá vegum Guðs, mun ekki virka. Í þúsundára ríkinu, Jesús mun ríkja með 

"járnsprota" (Op 19:15), og gott mun ríkja eins og fólk mun lifa leið Guðs. Öll vandamál heimsins eru 

vegna þjóðfélög í þessum heimi að neita að hlýða Guði og lögmáli hans . Saga sýning mannkynið er 

ekki fær um að leysa vandamál samfélagsins: 
6 Hyggja holdsins er dauði, en hyggja andans líf og friður 7 Hyggja holdsins er fjandskapur gegn 

Guði. að það er ekki háð lögmáli Guðs, né reyndar getur verið. 8 Svo þá, þeir sem eru holdsins 

menn, geta ekki þóknast Guði. (Rómverjabréfið 8: 6-8) 
Kristnir menn eru að leggja áherslu á andlega og eru veitt anda Guðs til að gera það á þessum aldri 
(Rómverjabréfið 8: 9), þrátt fyrir veikleika okkar: 

26 Því að þú sérð starf þitt, bræður, að ekki margir vitrir að manna dómi, ekki margir máttugir, 

ekki margir stórættaðir, eru kallaðir. 27 En Guð hefur útvalið það, sem heimurinn að til skammar 
var vitur og Guð hefur valið hið veika í heiminum til að setja til skammar það sem volduga; 28 og 
hið ógöfuga í heiminum og hið fyrirlitna hefur Guð útvalið, og það, sem ekki að koma að engu 
það, sem , 29 að enginn maður skuli hrósa sér fyrir Guði. 30 En hann þú ert í Kristi Jesú, sem varð 
fyrir oss vísdómur frá Guði-og réttlæti og helgun og redemption- 31 að, eins og það er skrifað, "Sá 

sem hrósar, láta hann dýrð í Drottni. " (1 Korintubréf 1: 26-31) 
Kristnir menn eru að dýrð í áætlun Guðs! Við lifum í trú núna (2 Korintubréf 5: 7), að framan (Kól 3: 2) í 

trúnni (Hebreabréfið 11: 6). Við munum blessuð til að halda boðorð Guðs (opinberun 22:14). 



Biblían segir að kristnir menn munu ríkja með Jesú, en þér grein fyrir að þýðir að kaupmáttur kristnir vilja 

raunverulega drottna yfir borgir? Jesús kenndi: 
12 "Sá aðalsmaður fór í fjarlægt land til þess að taka við konungdómi og koma síðan 

aftur. 13 Hann kallaði tíu þjóna sína, afhent þeim tíu pund og sagði við þá:" Eiga viðskipti fyrr en 
ég kem. "14 En landar hans hötuðu hann og sendi sendinefnd eftir honum og segja:, Vér viljum 
ekki hafa þennan mann konungur yfir oss. ' 
15 "Og svo var það að þegar hann kom aftur, hafði tekið konungdóm, bauð hann þá þessar 

þjóna, er hann hafði selt féð, að vera kölluð til hans, að hann mætti fá að vita hvernig 
mikið hver hefði grætt 16 Hinn fyrsti kom og sagði:, 17 Og hann sagði við hann:, Gott, þú góði 

þjónn. "Meistari, pund þitt hefur unnið tíu pund. '; vegna þess að þú varst trúr í mjög litlu og 

hafa vald yfir tíu borgum. "18 Annar kom og sagði:, Herra, pund þitt hefur unnið fimm 

mínur." 19 Eins sagði hann við hann: "Þú einnig að vera yfir fimm borgum. ' (Lúkas 19: 12-19) 
Vertu trúr yfir litlu þú hefur nú. Kristnir mun hafa tækifæri til að ráða yfir alvöru borgum, í alvöru 

ríki. Jesús sagði einnig, "launin hef ég með mér, til að gefa hverjum og einum eins og verk hans" (Op 

22:12). Guð hefur áætlun (Job 14:15) og stað (John 14: 2) fyrir þá sem vilja sannarlega svara honum 

(Jóhannes 6:44; Opinberunarbókin 17:14). Guðs ríki er í raun og þú getur verið hluti af því! 
Í byrjun 2016, Tímaritið Science haft grein sem heitir "The máttur af fólkinu" sem bentu til þess að 

gervigreind og bing gæti leyst "Wicked Problems 'frammi mannkynið. Enn, grein mistókst að skilja hvað 

illskan var, hvað þá hvernig á að leysa það. 
Samstarf, burtséð frá því að fylgja sanna leiðir Guð, er eins og dæmt til að mistakast á 21. öld eins og það 
var aftur eftir mikla flóðið þegar mannkynið unnið að byggja tókst turninn Babel (Genesis 11: 1-9). 
Vandamál í heiminum, á stöðum eins og Mið-Austurlöndum (þrátt búist veraldlegum árangri, td Daníel 
9: 27a, 1 Þessaloníkubréf 5: 3), verður ekki leyst með mönnum, við þurfum frið Guðs ríki (Rómverjabréfið 
14: 17). 
The vandamál af alþjóðlegum hryðjuverkum, þrátt fyrir væntanlegs hagnaðar, verður ekki leyst (sbr 
Esekíel 21:12) eftir blekkt í Sameinuðu þjóðanna (sbr Opinberunarbókinni 12: 9) -Við þurfum gleði og 
þægindi af ríki Guðs. 
Vandamál umhverfið verður ekki leyst með alþjóðlegri samvinnu, sem þjóðir heims munu hjálpa 
eyðileggja jörðina (Opinberunarbókin 11:18), en þeir munu vera leyst með guðsríki. 
The vandamál af kynlífi ódauðleika, fóstureyðingar, og selja mannslíkama 
hlutar verða ekki leyst af Bandaríkjunum, en í Guðs ríki. 
The gegnheill skuldir sem USA, UK, og margar aðrar þjóðir hafa ekki leyst með alþjóðlegri miðlun, en á 
endanum (eftir eyðileggingu á Habakkuk 2: 6-8) af ríki Guðs. 
Fáfræði og not-menntun verður ekki leyst af Sameinuðu þjóðunum þurfum við Guðs ríki. Trúarleg deilur 

verða ekki sannarlega leyst með því að allir samkirkjuleg-Interfaith hreyfingu samþykkja að frelsun í 

sundur frá hinum sanna Jesú Biblíunnar. Sin er vandamálið í heiminum og fyrir það, þurfum við fórn Jesú 

og endurkomu hans í Guðs ríki. 
Hungur mál verður ekki leyst með erfðabreyttar lífverur, sem eru að setja hluta af heiminum á hættu á 
hungursneyð vegna hugsanlegra uppskera bilun þurfum við Guðs ríki. 
Modern læknavísindanna hefur ekki öll svörin fyrir heilsu manna-við þurfum Guðs ríki. 



The gegnheill fátækt í hlutum Afríku, Asíu og víðar, en njóta um tíma frá lokatíma 'Babylon' (sbr 
Opinberunarbókin 18: 1-19), mun ekki leysa vandamál af fátækt, við þurfum Guðs ríki. 
Þúsundára áfanga Guðs ríki er bókstaflega ríki sem verður komið á jörðu. Það verður að byggjast á 
elskandi lögum Guðs og kærleiksríkan Guð sem leiðtogi. Hinir heilögu munu ríkja með Kristi um þúsund 
ár (Opinberunarbókin 5:10; 20: 4-6). Þetta ríki mun fela þeim sannarlega í kirkju Guðs, en ekki ritning 
segir að Guðs ríki er í raun kirkjan (kaþólska eða annað). Kirkjan í Róm hefur á móti þúsund ára kennslu, 
og síðar verður kröftugar gegn boðskap fagnaðarerindisins Biblíunnar eins og við fá nær til loka. Þetta 
mun líklega fá veruleg fjölmiðlaumfjöllun sem getur hjálpað uppfylla Matteus 24:14. 
Á lokastigi, Guðs ríki mun fela í sér "nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði" (Opinberunarbókin 21: 
2) og hækkun þess að það verður engin endir. Það verða ekki fleiri ranglæti, ekki meira 
sorg, og enginn dauði. 
Prédikaði og skilja fagnaðarerindið um Guðs ríki er mikilvægt þema í Biblíunni. Old rithöfundar 
Testament kennt um það. Jesús, Páll, og Jóhannes kenndi um það. 
Elsti Christian 'ræðan að lifa utan Nýja testamentinu kennt um það. Annarri öld snemma kristnir 
leiðtogar, eins Polycarp og Melito, kenndi um það. Við í Endurmenntun kirkju Guðs að kenna það í dag. 
Muna að Guðs ríki er fyrsta efni sem Biblían sýnir Jesús boðaði um. Það var líka það sem hann boðaði um 
eftir upprisuna-og það er eitthvað kristnir ættu að leita fyrst. 
Fagnaðarerindið er ekki aðeins um líf og dauða Jesú. Áhersla fagnaðarerindisins sem Jesús og lærisveinar 
hans kenndi var að koma Guðs ríki. Fagnaðarerindið um ríkið nær hjálpræðið í Kristi, en felur einnig í sér 
að kenna enda stjórnum manna (Opinberunarbókin 11: 5). 
Mundu að Jesús kenndi að enda myndi ekki koma fyrr en eftir fagnaðarerindi um ríkið var boðað til 
heimsins sem vitni að allar þjóðir (Matteus 24:14). Og það boðun er að gerast núna. 
Góðu fréttirnar eru þær að Guðsríki er lausnin á þeim vanda blasa mannkyninu . Samt ekki flestir vilja 
ekki að styðja það, né heyra það, né vil trúa sannleiksgildi þess. Guðsríki er eilíft (Matteus 6:13), en 
"þessi heimur er farið í burtu" (1 Kor 7:31). 
Boða sanna fagnaðarerindi Guðs ríki er eitthvað sem við í Endurmenntun kirkju Guðs eru alvarleg 
um. Við kappkostum að kenna allt sem Biblían kennir (Matt 28: 19-20), þar guðsríki (Matteus 24:14). Þó 
að við bíðum því ríki, þurfum við að læra og fylgja leiðum Guðs og hugga aðra sem vilja trúa 
sannleikanum. 
Ættir þú ekki að styðja boða fagnaðarerindi komandi ríki Guðs? Ætlarðu að trúa fagnaðarerindinu um 
Guðs ríki erfa? 

 

 

Áframhaldandi kirkju Guðs 
 
The USA Skrifstofa Endurmenntun kirkju Guðs er staðsett á: 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

Áframhaldandi kirkja Guðs (CCOG) vefsíðum 
 



CCOG.ASIA Þessi síða hefur áherslu á Asíu og hefur ýmsar greinar í mörgum 
asískum tungumálum, auk nokkur atriði í ensku. 
CCOG.IN Þetta er vefsíða miðuð gagnvart þeim Indian arfleifð. Það hefur efni á 
ensku og ýmsum indverskum tungumálum. 
CCOG.EU Þetta er vefsíða miðað í átt Evrópu. Það hefur efni á mörgum evrópskum 
tungumálum. 
CCOG.NZ Þetta er vefsíða miðuð gagnvart Nýja Sjálandi og öðrum með British-
komnir bakgrunni. 
CCOG.ORG Þetta er helsta vefsíða Endurmenntun kirkju Guðs. Það þjónar fólki á 
öllum heimsálfum. Það inniheldur greinar, tengla og myndbönd. 
CCOGCANADA.CA Þetta er vefsíða miðuð gagnvart þeim í Kanada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Þetta er spænsku heimasíðu fyrir 
the Endurmenntun kirkju Guðs. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Þetta er Filippseyjum vefsíða 
Endurmenntun kirkju Guðs. Það hefur upplýsingar á ensku og tagalog. 
 

Fréttir og Saga vefsíður 
 

COGWRITER.COM Þessi vefsíða er mikil boðun tól og hefur fréttir, kenningu, 
sögulegar greinar, myndbönd og spámannleg uppfærslur. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Þetta er auðvelt að muna vefsíðu með greinar og 
upplýsingar um sögu kirkjunnar. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Þetta er online útvarp website sem nær fréttir og 
Biblíunni efni. 
 

YouTube Video Rásir fyrir prédikunum & ræðan net 
 

BibleNewsProphecy rás. CCOG sermonette myndbönd. 
CCOGAfrica rás. CCOG skilaboð í Afríku tungumálum. 
CDLIDDSermones rás. CCOG skilaboð í spænsku. 
ContinuingCOG rás. CCOG vídeó prédikunum.  
 
 
 
Myndin sýnir hér nokkrar af þeim fáu sem eftir múrsteinum (ásamt nokkrum bætt við 
seinna) af byggingu í Jerúsalem stundum þekktur sem Cenacle, en það er betra lýst 
sem kirkju Guðs á Jerúsalem Vestur Hill (nú kallað Mt. Zion): 
 



 
 
Þetta er talin hafa verið vettvangur kannski elstu alvöru kristna kirkjubyggingum. A 
bygging sem Jesú "fagnaðarerindi um Guðs ríki 'hefði verið boðað. Þetta var bygging í 
Jerúsalem sem kenndi fagnaðarerindi Guðs ríki. 
 
 
Af þessum sökum þökkum vér líka Guði án afláts, því ... þú, bræður, 
varð fylgjendur söfnuðum Guðs sem í Júdeu eru í Kristi Jesú. 
(1 Þessaloníkubréf 2: 13-14) 
 
Contend ákaft fyrir trú sem var eitt skipti fyrir öll verið í hendur heilögu. 
(Jude 3) 
 
Hann (Jesús) sagði við þá: "Ég þarf að boða Guðs ríki í öðrum borgum 
Einnig, vegna þess að í þessu skyni hef ég verið sendur. "(Lúk 4:43) 
 
En leitið Guðs ríki, og [C] allt þetta bætist við þig. Óttist ekki, litla hjörð, því að það er 
gott föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. (Lúkas 12: 31-32) 
 
Og þetta fagnaðarerindi um ríkið verður prédikað um alla heimsbyggðina til 
vitnisburðar 
allar þjóðir, og þá mun endirinn koma. (Matteus 24:14) 
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