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Zakaj človeštvo ne more rešiti svoje težave? 

Ali ste vedeli, da je prvi in zadnji stvari Biblija prikazuje Jezus pridigal o zadevni evangelij Božjega 
kraljestva? 

Ali ste vedeli, da je Božje kraljestvo je poudarek apostoli in prvimi, ki so jim sledili?  



Je Božje kraljestvo oseba Jezusa? Je Božje kraljestvo Jezusa, ki živijo svoje življenje v nas zdaj? Je Božje 
kraljestvo nekatere vrste v prihodnosti dejansko kraljestva? Boste verjeli, kaj Biblija uči? 

Kaj je kraljestvo? Samo tisto, kar je Božje kraljestvo? Kaj Biblija naučiti? Kaj zgodnje krščanska cerkev 
naučil? 

Ali se zavedaš, da konec ne more priti, dokler je Božje kraljestvo pridigal na svetu, kot priča? 

Fotografija na sprednjem pokrovu prikazuje jagnje leži dol z volkom, kot je sestavljena iz Burdine tiskanje in grafika. 
Fotografija na zadnji platnici je del prvotne cerkve Božjega stavbe v Jeruzalemu, sprejet v letu 2013, ki ga dr Bob 
Thiel.  
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1. Ali človeštvo ima rešitev? 
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3. Ali je Božje kraljestvo znana v Stari zavezi? 

4. Ali so apostoli poučujejo evangelij o kraljestvu? 

5. Viri zunaj Nove zaveze učil Božje kraljestvo. 

6. grško-rimske cerkve učiti Kraljevina je pomembno, vendar ... 
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1. Ali človeštvo ima rešitev? 

Svet se sooča s številnimi težavami. 

Mnogi ljudje so lačni. Mnogi ljudje so zatirani. Mnogi ljudje se soočajo z revščino. Mnogi narodi so v 
hudih dolgovih. Otroci, vključno nerojenih tiste, soočajo z zlorabo. Drog odporna na bolezni zadevajo 
številne zdravnike. Večjih industrijskih mest ima zrak preveč onesnažen, da je zdrava. Različne 
politikov grozi vojna. Teroristični napadi naprej dogaja. 



Lahko svetovni voditelji odpraviti težave, s katerimi se sooča človeštvo? 

Mnogi mislijo tako. 

New Universal agenda 

25. septembra 2015, po key-note govoru vatikanske papeža Frančiška, je 193 narodi Združenih 
narodov (ZN) je glasovalo za izvajanje "17 Trajnostni razvoj tisočletja" tega, kar je bilo prvotno 
imenovana New Universal agenda. Tu so 17 golov ZN: 

Cilj 1. Konec revščine v vseh njenih oblikah povsod 

Cilj 2. Konec lakote, zagotavljanje preskrbe s hrano in izboljšano prehrano in spodbujanje 
trajnostnega kmetijstva 

Cilj 3. Zagotoviti zdravo življenje in spodbujanje dobrega počutja za vse, v vseh starostnih 
obdobjih 

Cilj 4. Poskrbite, vključujoče in pravične kakovostno izobraževanje in spodbujanje možnosti za 
vseživljenjsko učenje za vse 

Cilj 5. doseganje enakosti spolov in krepitev vloge vse ženske in dekleta  

Cilj 6. Zagotoviti dostopnost in trajnostno upravljanje vode in sanitarij za vse 

Cilj 7. zagotoviti dostop do cenovno dostopnih, zanesljiv, trajnosten in sodoben energije za vse 

Cilj 8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast, polno in produktivno 
zaposlenost ter dostojno delo za vse 

Cilj 9. Build odporno infrastrukturo, spodbujanje vključujoče in trajnostne industrializacije in 
spodbujanje inovacij 

Cilj 10. Zmanjšanje neenakosti znotraj in med državami 

Cilj 11. Naj mest in človeških naselij vključujoče, varne, prožne in trajnostne 

Cilj 12. Zagotoviti vzorcev porabe in proizvodnje trajnostne 

Cilj 13. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njene posledice 

Cilj 14. Conserve in trajnostno uporabo oceanov, morja in morskih virov za trajnostni razvoj 

Cilj 15. zaščititi, obnoviti in spodbujanje trajnostne rabe kopenskih ekosistemov, trajnostno 
upravljanje gozdov, boj proti širjenju puščav in zaustavitev in odpravo degradacije zemlje in 
zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti 

Cilj 16. Spodbujanje mirne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, zagotoviti dostop do 
pravnega varstva za vse in zgraditi učinkovito, odgovorno in vključujoče institucije na vseh 
ravneh 

Cilj 17. Okrepiti sredstva za izvajanje in oživitev globalnega partnerstva za trajnostni razvoj 



Ta program naj bi se do leta 2030 v celoti izveden in se imenuje tudi 2030 agendo za trajnostni 
razvoj. Njen cilj je rešiti tegobe, s katerimi se sooča človeštvo s predpisi, izobraževanja ter 
mednarodno in medverskega sodelovanja. Medtem ko so mnoge izmed njenih ciljev dobri, nekateri 
od njenih metod in ciljev so zlo (prim Genesis 3: 4). Ta agenda, prav tako je v skladu z papeža 
Frančiška Laudato Si encikliko. 

"Novi univerzalni program" bi lahko imenovali "New katoliški program", kot je beseda "katoliški" 
pomeni "univerzalno.« Papež Frančišek pozval sprejetje New Universal agende "pomemben znak 
upanja." 

Papež Frančišek je pohvalil tudi mednarodni sporazum, imenovan COP21 (uradno naslovom 21. 
konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja), v decembru 2015, in svetoval 
narode ", da pazljivo sledimo cesti naprej, in vedno večjega občutka solidarnosti ". 

Medtem ko nihče ne želi dih onesnažen zrak, lačni, se obubožano, ogrožena, itd, bo ta mednarodna 
solidarnost pri reševanju težav, s katerimi se sooča človeštvo? 

Track Record Združenih narodov 

Združeni narodi je bila oblikovana in ustanovljena 24. oktobra 1945, po drugi svetovni vojni, da bi 
preprečili nove takšne spore in poskusite za promocijo miru v svetu. Na svoje ustanovitve je imela UN 
51 držav članic; je zdaj 193. 

Bilo je na stotine, če ne na tisoče, konfliktov po svetu, saj so Združeni narodi nastale, vendar še ni 
tisto, kar bi lahko opisali kot tretje svetovne vojne. 

Nekateri verjamejo, da je mednarodno sodelovanje, kot so Združeni narodi trdi, da je pospeševanje, v 
kombinaciji z vrsto medverskega in ekumenskega dnevnega reda, da Pope Francis in mnogi drugi 
verski voditelji se trudijo za promocijo, bo prinesel mir in blaginjo. 

Vendar pa je rekord proge za Združene narode za to ne bi bilo dobro. Poleg številnih oboroženih 
spopadov, saj so Združeni narodi oblikujejo, več milijoni so lačni, begunci in / ali obupno slaba. 

Pred več kot desetletjem, Združeni narodi določene za izvajanje svojih razvojnih ciljev tisočletja. Imel je 
osem "razvojne cilje", vendar to ni uspelo, tudi v skladu z ZN sami. so bili sprejeti tako, leta 2015, 
svoje tako imenovane "17 Trajnostni razvojni cilji". Nekateri so optimistični. Nekaj je utopična 
fantazija razmisliti. 

Kolikor utopija gre, 6. maja 2016, papež Frančišek je dejal, da je sanjal o human Evropske utopije, da 
bi njegova cerkev pomagala, da je celina doseči. Vendar pa bo papežev sanje izkazalo, da je nočna 
mora (glej Razodetje 18). 

Obstajajo lahko nekatere sodelovanje in uspeh, pa ... 

Merriam Webster slovar navaja, da je utopija "imaginarni prostor, v katerem so vlade, zakoni in 
socialne razmere odlično." 

Biblija uči, da človeštvo ne more rešiti svoje probleme na lastno: 

23 O Gospod, vem, kako človek ni sam; To ni v človeku, ki hodi usmeriti svoje korake. (Jeremija 
10:23, NKJV skozi razen če ni navedeno drugače) 



Biblija uči, da bo mednarodno sodelovanje ne: 

16 Uničenje in beda sta v svojih pogledih, 17 in pot miru niso znani 18 Ni strahu Božjega pred 
njihovimi očmi.. (Rimljanom 3: 16-18) 

Vendar, mnogi ljudje si prizadevajo njihovem mnenju za utopične družbe in včasih celo poskušajo 
vključiti vero. Toda skoraj nič, so pripravljeni slediti načine eni pravega Boga. 

To ni, da ne bo prišlo do napredka v smeri katerega koli od Združenih narodov ali cilje Vatikana. Tam 
bodo nekateri, kot tudi nekaj zastojev. 

Pravzaprav, verjetno po velikem spopadu, vrsta mednarodnega mirovnega dogovora se bodo 
dogovorili za in potrjen (Daniel 9:27). Ko je, mnogi zmotno bo pogosto mislijo, da se bo človeštvo 
prinašajo bolj mirno in utopične družbe. 

Mnogi bodo sprejeti v takšne mednarodne "utopičnega napredka" (prim Ezekiel 13:10), kakor tudi z 
različnimi znaki in čudeži (2 Tesaloničanom 2: 9-12). Toda Sveto pismo pravi, da tak mir ne bo zadnji 
(Daniel 9:27, 11: 31-44), kljub temu, kar voditelji lahko zahteva (1 Tesaloničanom 5: 3; Izaija 59: 8). 

Če človeštvo je popolnoma nesposoben resnično prinašajo utopija, je vsaka vrsta utopije mogoče? 

Da. 

2. Kaj Gospel je Jezus pridigati? 
Biblija uči, da je utopična družba, ki se imenuje Božje kraljestvo, bodo nadomestili človeške vlade (Daniel 
2:44; Razodetje 11:15; 19: 1-21). 
Ko je Jezus začel svojo javno službo, je začel s pridiganjem o evangelij Božje kraljestvo. Tukaj je, kaj 

Mark poroča: 
14 Zdaj, ko je bil John v ječo, je Jezus prišel v Galilejo, oznanjujoč evangelij o Božjem 

kraljestvu, 15 in rekel, "je izpolnjen čas, in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in 
verujte evangeliju" (Mark 1: 14-15). 

Izraz gospel, izhaja iz grške besede transliterirana kot euangelion, in pomeni "dobro sporočilo" ali "dobro 
novico.« V Novi zavezi, angleško besedo "kraljestvo", v zvezi s Božje kraljestvo, ki je omenjen približno 

149-krat v NKJV in 151 v DOUAY Rheimsa Biblije. To izhaja iz grške besede transliterirana kot basileia in 

povzroči pravno ali sfero licenčnino. 
Človeški kraljestva, kot tudi Božje kraljestvo, imajo kralja (Razodetje 17:14), ki jih pokrivajo geografsko 
območje (Razodetje 11:15), so pravila (Izaija 2: 3-4; 30: 9), in imajo predmeti (Lk 13:29). 
Tu je prvi javni pouk od Jezusa, da je Matthew beleži: 

23 In Jezus je hodil vsej Galileji, učil v njihovih shodnicah oznanjal evangelij kraljestva (Mt 4:23). 
Matthew zajema tudi: 

35 Jezus se je o vseh mest in vasi, učil v njihovih shodnicah oznanjal evangelij kraljestva (Mt 

9:35). 
Nova zaveza kaže, da se bo Jezus kraljeval na veke: 

33 On bo kraljeval v hiši Jakobovi vekomaj in njegovem kraljestvu ne bo prišlo do konca (Lk 
01:33). 



Luke ugotovi, da je bil namen, da se je Jezus poslal oznanjat Božje kraljestvo Opazimo, kar je 

učil Jezus.: 
43 Rekel jim je: »Moram pridigati Božje kraljestvo na drugih mestih tudi, ker je v ta namen sem 

bil poslan« (Lk 04:43). 
Ste že kdaj slišali, da je pridigal? Ali ste že kdaj spoznali, da je bila Jezusova namen, za poslan oznanjat 

Božje kraljestvo? 
Luke tudi zapiše, da je Jezus šel in oznanjal Božje kraljestvo: 

10 In apostoli, ko so se vrnili, je povedal, mu vse, ki so naredili. . Potem jim je vzel in odšel stran 

zasebno v samoten kraj, ki spada v mesto, imenovano Betsajde 11 Ko so množice to vedel, so mu 

sledili; in on jih je prejel, in jim govoril o Božjem kraljestvu (Lk 9: 10-11). 
Jezus je učil, da mora biti Božje kraljestvo glavna prednostna naloga za tiste, ki bi mu sledili: 

33 Toda Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost (Mt 6:33). 
. 31 Toda iskati Božje kraljestvo in vse te stvari, ki se doda za vas 32 Ne boj se, mala čreda, kajti vaš 

Oče je dobra zadovoljstvo, da vam kraljestvo (Lk 12: 31-32). 
Kristjani so Iščite najprej Božje kraljestvo. To storite tako, da to svojo prednost, ki živijo kot Kristus bi jih 

imel v živo in veseli, da njegovo vrnitev in kraljestvo. Vendar pa je večina, ki izpovedati Kristusa, ne 

samo, da ne iščejo najprej Božje kraljestvo, sploh ne vem, kaj je to. Mnogi tudi napačno menijo, da je 

bila vpletena v posvetne politike, kar Bog pričakuje od kristjanov. Ga ne razume Božjega kraljestva, ne 

live, kot bi morale, ali razumejo, zakaj je človeštvo tako napačna. 
Oznaka tudi, da se bo kraljestvo imeli malo jate (prim Rim 11: 5). To traja ponižnost, da je pripravljen biti 
del pravi mali čredi. 
Božje kraljestvo še ni bila določena na Zemlji 
Jezus je učil, da naj bi njegovi privrženci molijo za kraljestvo, ki prihajajo, zato jih ne že imajo: 

9 naš Oče v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. 10 Tvoje kraljestvo prihaja. Se tvoja volja (Mt 6: 

9-10). 
Jezus je poslal svoje učence oznanjat Božje kraljestvo: 

1 Tedaj je poklical svojih dvanajst učencev skupaj in jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in za 

zdravljenje bolezni 2 On jih je poslal oznanjat Božje kraljestvo (Lk 9: 1-2).. 
Jezus je učil, da je njegova prisotnost sama ni bila kraljestvo, kot kraljestvo ni bila ustanovljena na Zemlji, 
potem: 

28 Če pa izganjam demone, ki jih je Božjega Duha, zagotovo Božje kraljestvo je prišlo k vam (Mt 

0:28). 
Pravi kraljestvo v prihodnosti. To ni tukaj, zdaj, ko teh verzov iz Mark kažejo: 

47 In če oko povzroči, da greh, ga izderi. To je bolje za vas, da vstopijo v Božje kraljestvo z enim 

očesom, namesto dve očesi, ki se odda ... (Marko 09:47). 
23 Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko je za tiste, ki imajo premoženje, prišli v 

Božje kraljestvo!« 24 Učenci so bili presenečeni na njegove besede. Jezus pa je odgovoril še 



enkrat in jim rekel: »Otroci, kako težko je za tiste, ki zaupajo v bogastvo za vstop v Božje 
kraljestvo! 25 Laže gre kamela iti skozi šivankino uho, kakor bogataš, da vstopiti v Božje kraljestvo 
«(Mr 10: 23-25). 
25 Resnično, povem vam, ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil je novega 

v Božjem kraljestvu «(Mr 14:25). 
43 Jožef iz Arimateje, pomembnega člana sveta, ki je bil sam čaka Božje kraljestvo, ki prihaja, in 

ob pogum ... (Mark 15:43). 
Jezus je učil, da je kraljestvo ni sedaj del sedanjem svetu: 

36 Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta Če bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, 

bi se moji služabniki boj, tako da mi ne bi bilo treba dostaviti Judom, toda zdaj Moje kraljestvo ni 
od tod.« (Jn 18: 36). 

Jezus je učil, da bo kraljestvo prišel po tem, ko se je spet pride, in da mu bo njegova King: 
31 »Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, nato pa se bo sedel na prestol svoje 

slave. 32 Vsi narodi bodo zbrani pred njim, in on jim bo ločiti enega od drugega, kakor pastir loči 
svoje ovce od kozlov. 33 On bo postavil ovce na njegovi desni strani, vendar so koze na levi 
strani. 34 Tedaj bo kralj rekel tistim na desnici: Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta Prejmite v 
posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta (Mt 25: 31-34). 

Ker je Božje kraljestvo ni tukaj, ne bomo videli realno utopijo šele po tem, ko je bilo ugotovljeno. Ker 

večina ne razumejo Božje kraljestvo, ki jih ne razumejo, kako Njegov ljubeč vlada deluje. 
Kaj je Jezus rekel kraljestvo je bilo všeč? 
Jezus je posredovala nekaj razlag o tem, kaj Božje kraljestvo je podobno: 

26 In je rekel: »Božje kraljestvo je kot, če bi se človek razpršijo seme na tla, 27 in mora spati 

ponoči in dvig v dan, in seme je treba kaljenja in raste, sam ne vem, kako. 28 Za zemlja donosi 
pridelkov po sebi: najprej rezilo, nato glava, potem, da je polno zrnasto v glavi 29 ko zori žito, 
takoj postavlja v srp, kajti prišla je žetev «(Mr 4:. 26- 29). 
18 Potem je rekel: »Kaj je Božje kraljestvo kot In za kaj naj ga primerjate 19 To je kot gorčično 

zrno, ki je človek in dal v svojem vrtu,? In je zrasel in postal veliko drevo, in ptice zraku vgnezden 
na njegovih vejah. «20 in spet je rekel:» za kaj naj izenačenju Božje kraljestvo? 21 podobno je kvasu, 
ki je ženska in skril v tri merice moke, dokler je bilo vse prekvasilo "(Lk 13: 18-21). 

Te prilike kažejo, da je Božje kraljestvo je sprva precej majhna, vendar pa bo velika. 
Luke zabeležili tudi: 

29 bodo prišli z vzhoda in zahoda, od severa in juga, in sedi v Božje kraljestvo (Lk 13:29). 
Tako bo Božje kraljestvo so ljudje iz celega sveta. To ne bo omejeno na tiste, ki imajo Izraelec 

prednike. Ljudje bodo sedli v tem kraljestvu. 
Luke 17 in Kraljevine 
Lk 17: 20-21 perplexes nekaj. Toda preden bo, da je opazil, da se bodo ljudje dejansko jedo v Božjem 

kraljestvu: 
15 "Blagoslovljen, ki so jedli kruh v Božje kraljestvo!" (Lk 14:15). 



Ker bodo ljudje (v prihodnosti) jesti v Božjem kraljestvu, to ni samo nekaj, kar v prahi v svojih srcih zdaj, 
kljub prevodov / nesporazumov iz Luke 17:21, ki kažejo drugače. 
Moffatt prevod Luka 17: 20-21 naj bi pomagalo nekaj razumeti: 

20 On pa zaprosila, farizeji, ko je bila Reign Boga, ki prihaja, jim je odgovoril: »Reign Boga ne 
prihaja, kot si upajo, da bodo zagledali njega; 21 nihče ne bo rekel," Tukaj je "ali" ni je, "za je 

Reign Boga sedaj med vami." (Lk 17: 20-21, Moffatt) 
Obvestilo, da je Jezus govoril nepretvorjenega, meseno, in hinavsko farizejev. Jezus "jim je odgovoril," - 

je bilo farizeji, ki so prosili Jezusa vprašanje. Niso hoteli, da ga prepoznamo. 
Ali so bili v cerkvi? Ne! 
Jezus je bil prav tako ne govorimo o cerkvi kmalu organiziran. Prav tako je govoril čustva v mislih in srcu. 
Jezus je govoril o njegovi vladavine! Farizeji ga ni spraševalo o cerkvi. So vedeli nič o nobeni cerkvi Nove 

zaveze bo kmalu začel. Niso bili sprašuje o vrstah precej sentiment. 
Če nekdo misli, da je Božje kraljestvo je CERKEV - in Božje kraljestvo je bilo "v" farizejev - je bila cerkev v 

farizejev? Očitno ne! 
Tak sklep je precej smešno, kajne? Medtem ko so nekateri protestantski prevodi prevajanje del Luke 

17:21, kot je "Božje kraljestvo" v vas "(NKJV / KJV), tudi katoliška Novi Jeruzalem Sveto pismopravilno 
prevaja, da je, kot je" Božje kraljestvo med vami. " 
Jezus je bil eden od, v sredi, farizejev. Zdaj, farizeji so mislili, da pričakuje, da Božje kraljestvo. Vendar so 

ga narobe razumeli. Jezus je pojasnil, da to ne bi bila lokalna ali omejena kraljestvo samo Judje, saj se 

zdi, da mislijo (niti cerkev, kot nekateri sedaj verjeti). Božje kraljestvo ne bo le eden od mnogih človeških 

in vidnih kraljestev, ki bi lahko ljudje poudarjajo, ali vidijo, in pravijo: "To je to, tu"; ali "to je kraljestvo, 

tam." 
Jezus, sam se je rodil, da je kralj tega kraljestva, kot je jasno povedal, Pilata (Janez 18: 36-37). Razumite, 

da je Sveto pismo uporablja izraze "kralja" in "kraljestvo" izmenično (npr Daniel 7: 17-18,23). KING 

prihodnjega Božjega kraljestva, takrat in tam, stoji poleg farizejev. Vendar pa ga ne bi prepoznal kot 

kralja (Janez 19:21). Ko se vrne, bo svet ga zavrne (Razodetje 19:19). 
Jezus je šel naprej, v naslednjih verzih iz Luke 17, ki opisuje njegov drugi prihod, ko bo Božje kraljestvo 
izključuje vse zemlje (nadaljuje z Moffatt za doslednost pri tem poglavju): 

22. Da bi svojim učencem je rekel: "Prišel bo dnevi, ko boste dolgo in dolgo zaman, da ima še en 

dan Sina človekovega. 23 Ljudje bodo rekli," Glejte, tukaj je! ' "Glej, tam je! ' vendar ne gredo ven 

ali vožnjo po njih, 24 za kot strela, ki utripa z ene strani neba do drugega, tako bo Sin človekov bo 
na lastno dan. 25 On pa mora najprej prestati veliko trpljenja in zavrne sedanja generacija (Lk 17: 
22-25, Moffatt). 

Jezus iz strele utripa, tako kot v Mateju 24: 27-31, ki opisuje njegov drugi prihod, da vlada ves svet. Jezus 

ni rekel, da njegovi ljudje ne bodo mogli ga videli, ko se vrne. Ljudje ga ne bo prepoznal kot kralj in bo 

boj proti njemu (Razodetje 19:19)! Mnogi bodo mislili, da je Jezus predstavlja Antikrist. 
Jezus ni rekel, da je Božje kraljestvo v teh farizejev, jim je povedal, kje drugje, da niso bili bo v kraljestvu 

zaradi njihove hinavščine (Mt 23: 13-14). Prav tako je Jezus rekel, da bi Cerkev Kraljevino. 



Božje kraljestvo je nekaj ljudi, se nekega dne lahko ENTER - kot na vstajenju pravičnih! Vendar pa tudi 

Abraham in drugi očaki niso tam (prim Hebrejcem 11: 13-40). 
Učenci so vedeli, da je Božje kraljestvo ni bilo v njih osebno takrat, in da je morala zdi, kot spodaj, ki je 
prišel po Luku 17:21, kaže: 

11 Zdaj, ko so slišali te stvari, je govoril še priliko, ker je bil blizu Jeruzalema in so mislili bi božje 

kraljestvo takoj pojavi (Lk 19:11). 
Kraljestvo je bilo očitno tudi v prihodnje 
Kako lahko poveste, če kraljestvo je blizu? V okviru reševanja tega vprašanja, Jezus navedene preroške 

dogodkov (Lk 21: 8-28) in nato učil: 
29 Poglej smokvo, in vsa drevesa. 30 Ko začenjajo brsteti, vidite in veste, za sebe, da je poletje, je 

zdaj blizu. 31 Tako tudi vi, ko boste videli, da se to dogaja, vedo, da je Božje kraljestvo blizu (Lk 
21: 29-31). 

Jezus je želel svoje ljudstvo slediti preroške dogodke, da vedo, kdaj bi kraljestvo prišel. Jezus drugje 

povedal svoje ljudstvo, da gledajo in bodite pozorni na preroških dogodkov (Lk 21:36; Mark 13: 33-

37). Kljub Jezusovih besed, mnogi popust gledanje preroško-povezane svetovne dogodke. 
V Luku 22 in 23, Jezus je spet pokazala, da je Božje kraljestvo nekaj, kar bi se izpolnila v prihodnosti, ko 
se je učil: 

15 "V goreči želji, sem želel jesti to velikonočno jagnje z vami, preden bom trpel, 16 kajti jaz 

pravim, dokler se v kraljestvu Božjem izpolnjeni ne bom več jesti.« 17 Nato je vzel kelih, in zahvalil 
in rekel: »Vzemite to in ga razdelite med seboj, 18 Kajti pravim vam, da ne bom več pil od sadu 
vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo« (Lk 22: 15-18). 
39 Toda eden od tistih grešnikov, ki so se križali z njim so ga psovali in je rekel: »Če si ti Mesija, 

razen sebe in nas rešil tudi.« 40 In njegov spremljevalec mu je zapovedal, in mu je rekel: »Ali si 

sploh ne boji Boga? Za vas so tudi v obsodbi z njim. 41 In po pravici tako, ker smo vredni, ker smo 

se povrnejo v skladu s tem, kar smo naredili, ampak nič hudega, je bil izveden ta. «42 In je rekel 
Jezusu:» Moj Gospod, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo "43 Toda Jezusu mu reče:» 
Amen, povem vam, da je danes boš z menoj v raju «(Lk 23:.. 39-43, Aramejščino v preprostem 
angleškem jeziku ) 

Božje kraljestvo ni prišel takoj, ko je bil ubit Jezus bodisi kot nas tako Mark in Luke kažejo: 
43 Jožef iz Arimateje, pomembnega člana sveta, ki je bil sam čaka Božje kraljestvo, ki prihaja, in 

ob pogum ... (Mark 15:43). 
51 Bil je iz Arimateje, mesto Judov, ki je bil tudi sam čaka Božje kraljestvo (Lk 23:51). 

Opazimo, da je po vstajenju, da bo ena ponovno rodil v Božjem kraljestvu kot John evidence: 
3 Jezus je odgovoril in mu rekel: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo znova rodi, ne more 

videti Božjega kraljestva.« 4 Nikodem mu je rekel: »Kako se more človek roditi, če je star? ? lahko 
ga vnesite drugič v materinem telesu in se bo rodil «5 Jezus je odgovoril:» Resnično, resnično, 
povem ti: če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo (Janez 3: 3 -5). 

Menijo, da po tem, ko je Jezus vstal od mrtvih, je spet učil o Božjem kraljestvu: 
3. Prav tako sebe živ pripravljeno po njegovem trpljenju, ki ga mnogi 



nezmotljivi dokazi, da bi videl, ki so jih med štirideset dni in govorijo stvari, ki se nanašajo na 
Božje kraljestvo (Apd 1: 3). 

Prva in zadnja pridige, da je Jezus dal bilo približno Božje kraljestvo! Jezus je prišel kot messenger da 

predavam o tem kraljestvu. 
Jezus je tudi apostol Janez pišejo o tisočletno Božje kraljestvo, ki bi bilo na zemlji. Opazili, kaj je imel 

John napisati: 
4 Videl sem duše tistih, ki so bili obglavljeni za svojo pričo Jezusa in za Božjo besedo, ki je ne 

častili zveri ali njene podobe in niso prejeli svoj pečat na čelo ali na svojih rokah. In so živeli in 

kraljevali s Kristusom tisoč let (Razodetje 20: 4). 
Zgodnji kristjani učil, da bi bilo tisočletno Božje kraljestvo na zemlji in zamenjavo vlade po svetu, kot je 
Sveto pismo uči (glej Razodetje 05:10, 11:15). 
Zakaj, če je Božje kraljestvo tako pomembna, niso najbolj slišali zelo veliko o tem? 
Delno zato, ker je Jezus ga imenuje skrivnost: 

11 On pa jim je rekel: »Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, ampak za tiste, ki so 

zunaj, pridejo vse stvari v prilikah (Mark 04:11). 
Tudi danes velja Božje kraljestvo je skrivnost za večino. 
Razmislite tudi, da je Jezus rekel, da bo konec (glede na starost) prihaja (prej), ko je evangelij kraljestva 
oznanjeval po vsem svetu, za pričo: 

14 In ta evangelij kraljestva se bo oznanjeval po vsem svetu, kot priča vsem narodom, in takrat 

bo prišel konec (Mt 24:14). 
Oznanja evangelij Božje kraljestvo je pomembno in ga je treba doseči v teh poslednjih časih. To je 

"dobro sporočilo", saj omogoča realno upanje humanističnih zlo, kljub temu, kaj politični voditelji, 
lahko poučujejo. 
Če menite, da Jezusove besede, mora biti jasno, pravi krščanska cerkev je treba razglaša evangelij 

kraljestva zdaj. To bi morala biti njena glavna prednostna naloga Cerkve. In da bi to storili pravilno, je 

treba uporabiti več jezikov. 
To je tisto, kar Nadaljevanje Božja Cerkev si prizadeva storiti. In to je razlog, zakaj je bila ta knjižica 

prevedena v mnogo jezikov. 
Jezus je učil, večina ne bi sprejeli njegov način: 

13 "Enter skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in široka je pot, ki vodi v pogubo, in obstaja 
veliko, ki gredo v, ki jih je 14 Ker ozka so vrata in zahtevna je pot, ki vodi v življenje, in. obstaja 
nekaj, ki so jo našli (Mt 7: 13-14). 

Evangelij Božje kraljestvo vodi v življenje! 
To utegne biti zanimivo omeniti, da čeprav večina kristjanih zdi pozablja na ideji, da je Kristusova 
poudarek na oznanjal evangelij o Božjem kraljestvu, so posvetne teologi in zgodovinarji pogosto razume, 
da je to tisto, kar Biblija v resnici uči. 
Kljub temu, Jezus, sam, pričakuje svoje učence naučiti evangelij Božje kraljestvo (Lk 9: 2,60). 
Ker se bo v prihodnosti kraljestvo, ki temelji na božjih zakonih, bo prinesel mir in blaginjo, in spoštovanje 
te zakonodaje v tem času vodi do resničnega miru (Psalm 119: 165; Efežanom 2:15). 



In to dobra novica kraljestva je bila znana v spisih Stare zaveze. 
3. Ali je bila Britanija znana v Stari zavezi? 

Jezusova prva in zadnja zabeležena pridiga vključeni oznanja evangelij o Božjem kraljestvu (Mark 1: 14-
15; Akti, 1: 3). 
Božje kraljestvo je nekaj, kar bi morali Judje Jezusovem času znano kaj o tem, kot je bilo navedeno v 
svojih spisih, ki jih zdaj imenujemo Staro zavezo. 

Daniel Učiteljica O Britanija 
Prerok Daniel je napisal: 

40 In Četrto kraljestvo bo tako močna, kot železo, ker železa, bo zdrobilo in razbije vse; in kot je 

železo, ki zdrobi, da kraljestvo bo prekinil na kose zdrobite in vse ostale 41 Potem si videl noge in 

prste, deloma iz gline lončarskem in deloma iz železa, se kraljestvo razdeli.; še moč železa je v 
njej, tako kot si videl železo pomešano s keramičnimi gline. 42 In ko so bili prsti na nogah deloma 
iz železa, deloma iz ila, tako bode kraljestvo deloma močno, deloma pa krhko. 43 Kot ste videli 

železo pomešano s keramično glino, bodo seme pomešalo moških; vendar pa ne bo spoštovala 

drug drugega, tako kot železo ne more mešati z glino 44 In v dneh teh kraljev bo Bog nebes 

ustanovil kraljestvo, ki na veke ne bo razdejano.; in kraljestvo ne sme ostati na druge ljudi; da se 

ne zlomi na koščke in porabijo vse te kraljestva, in mora stati za vedno (Daniel 2: 40-44). 
18 Toda svetniki Najvišjega prejmejo kraljestvo in imajo kraljestvo večno, tudi na veke vekov. 

" (Daniel 07:18). 
21 "Gledal sem in ta rog se je vojskovanje proti svetimi in prevladujoče proti njim, 22 do Staroletni 

prišel, in sodba je bila v korist svetim Najvišjega, in je prišel čas za . svetniki, da imajo kraljestvo 
(Daniel 7: 21-22) 

Od Daniela, smo izvedeli, da bo prišel čas, ko se bo Božje kraljestvo uničiti kraljestva tega sveta in bo 

trajal večno. Prav tako smo izvedeli, da bodo imeli svetniki svojo vlogo pri sprejemanju te kraljestvo. 
Mnogi deli prerokbe Daniel so za naš čas v 21. stoletju. 
Opazili nekaj odlomkov iz Nove zaveze: 

12 "Deset rogov, ki si jih videl deset kraljev, ki so prejeli nobenega kraljestvo še, vendar pa 

prejemajo pooblastila za eno uro, kot kralji z zverjo. 13 To so ene misli in jih bo dal svojo moč in 
oblast zveri . 14 To bo vojna z Jagnjetom, in Jagnje jih bo premagala, kajti on je Gospod gospodov 

in kralj kraljev, in tiste, ki so z njim se imenujejo, izbere, in zvesti ". (Razodetje 17: 12-14) 
Torej, vidimo tako v Stare in Nove zaveze koncept, da bo konec, ko zemeljsko kraljestvo z desetimi deli in 
Bog ga bo uničil in njegovo kraljestvo. 

Isaiah Učiteljica O Britanija 
Bog navdihnil Izaija pisati o prvem delu Božjega kraljestva, tisoč let vladavine znanega kot tisočletju, na 
ta način: 

1 ni prišla naprej Rod iz stebla Jesse, In Branch se raste iz svojih korenin. 2. Gospodov Duh nosi 
nadenj, duh modrosti in razumnosti, duh svéta in morda, Duh znanja in strahu Gospodovega. 



3 Njegovo veselje je v strahu Gospodovem, in ga ne sme soditi ob pogledu njegovih oči, prav 

tako odloča z obravnavo njegovih ušes, 4 pa 
s pravičnostjo se je sodil slabo, in se odloči, s pravičnostjo za skromne zemlje; On udari zemljo s 

šibo svojih ust in z dihom njegovih ust se je ubil krivičnih. 5 pravičnost, je pas njegovih ledij, in 
zvestoba pas njegovega pasu. 
6 "Volk tudi prebival z jagnjetom, The leopard se uležejo z mlado kozo, teleta in mlado leva in 

Tovljenik skupaj, in majhen deček jih vodi 7 Krava in medvedka se pasejo;. Njihova mladi tisti, se 
ulezite skupaj, in lev jesti slamo kot vola 8 otrok nego se igrajo s luknjo COBRA je, In odstavljeni 
otrok položil roko na Viper je den 9 ne boli niti uničiti vse.. Moj sveti gori, na zemlji je polno 
znanja Gospoda Kot vode pokrivajo morja. 
10 "In tisti dan ne sme biti Root Jišajev, kdo se pasivna banner za ljudi;. Kajti pogani ga iščejo, in 

njegovo počivališče bo častitljiv" (Izaija 11: 1-10) 
Razlog, da sem iz tega kot prvi del ali prve faze Božjega kraljestva, je, da je to čas, ko bo to fizično (pred 

časom, ko je sveto mesto, Novi Jeruzalem iz nebes, Razodetje 21) in bo trajal tisoč let. Izaija je potrdil 

fizični vidik tej fazi, ko je nadaljeval z: 
11 je zgodilo v tisti dan To je Gospod ponovno nastaviti njegovo roko drugič Za povrnitev ostanek 
svojega ljudstva, ki so zapustili, iz Asirije in Egipta, od Patrosu in Kuš, od Elama in Šineara, Iz 
Hamáta in otoki v morju. 
12 On bo vzpostavila banner za narode In zbrati pregnance Izraelove in zbere razpršene Judov od 

štirih koncev zemlje. 13 Tudi zavisti Efraima sme odstopati, In nasprotniki Judovi so 

odrezati; Efraim ne zavidam Judi in Juda ne sme nadlegovati Ephraim 14 Toda oni letijo dol na 

ramo Filistejcem proti zahodu.; Skupaj se plenijo ljudem na vzhodu; Oni določijo svoje roke na 

Edom in Moab; In ljudje Amonovi jima bodo pokorni 15 Gospod bo povsem uničila jezik v morju v 

Egiptu.; S svojo mogočno vetra se bo rokoval pest čez reko, in ga udaril v sedmih potokih, in da 

ljudje prehajajo suho shod. 16 Tam bo cesta za ostanek njegovega ljudstva, kdo bo ostal iz Asirije, 

kot da je za Izrael na dan, ko je pritekel iz dežele Egiptovske. (Izaija 11: 11-16) 
Izaija je bil navdih tudi za pisanje: 

2 Zdaj se je zgodilo v poslednjih dneh, da se gora Gospodove hiše s sedežem na vrh gore, in se 

vzvišenih nad hribi; In vsi narodi, pritekale v njej 3 Mnogi ljudje pridejo in rekel: "Pridite, pojdimo 

na goro Gospodovo, v hišo Boga Jakobovega.; On nas bo naučil njegove poti, in bomo hodili po 

njegovih stezah "Ker bo iz Siona zakon in Gospodovo besedo iz Jeruzalema 4 se je sodil med 

narodi, karaj veliko ljudi..; Prav premagal svoje meče v Moodle plowshares in svoje sulice v 

vrtnarskimi trnkov;. Narod ne dvigne meča proti narodu, niti se učijo vojno več ... 11vzvišeni 
izgled človeka se poniža, se haughtiness moških je priklonil, In Gospod sam se povišan v tisti 

dan. (Izaija 2: 2-4,11) 
Tako bo to utopična čas miru na zemlji. Konec koncev, bo to za vedno, z Jezusom odločanje. Na podlagi 

različnih spisov (Psalm 90: 4; 92: 1; Izaija 02:11; Ozej 6: 2), židovska Talmud uči to traja 1000 let 
(babilonski Talmud: Razprava Veliki zbor Folio 97a). 
Izaija je bil navdih za pisanje tudi naslednje: 



6. Za nas k je rodil otrok, Unto nam je dal sina; In vlada bo na njegovo ramo. In Njegovo ime se 

bo imenoval Čudoviti, Svetovalec, Mogočni Bog, Oče večnosti, Knez miru. 7 povečanje njegove 
vlade in miru ne bo imela nikakršnega konca, Na prestolu Davidovem in nad njegovo kraljestvo, 
bi ga red in vzpostaviti je s sodbo in pravičnost Od takrat naprej, tudi za vedno.Vneme Gospoda 

nad vojskami bo to izvesti. (Izaija 9: 6-7) 
Obvestilo, da je Izaija rekel, da bo Jezus prišel in vzpostavi kraljestvo z vlado. Medtem ko je veliko ljudi, 

ki izpovedujejo Kristusa vsako leto citiram ta prehod, še posebej v decembru, so prezrli, da je prerokoval, 

bolj kot dejstvo, da bi se Jezus rodil. Biblija kaže, da je Božje kraljestvo vlade z zakoni več predmetov, in 

da bo Jezus nad njim. Izaija, Daniel in drugi ga prerokovali. 
Zakoni božja pot ljubezni (Mt 22: 37-40; Janez 15:10) in Božje kraljestvo se bo odločilo na podlagi teh 

zakonov. Zato je Božje kraljestvo, kljub temu, koliko v svetu si jo ogledate, bo temeljila na ljubezni. 
Psalmi in Več 
To ni bil samo Daniel in Isaiah, da je Bog navdihnil, da pišejo o prihajajočem Božjem kraljestvu. 

Ezekiel je bil navdih za pisanje, da tisti od rodov Izraela (ne samo Judje), ki so razpršene v času velike 

stiske bi se zbrali v tisočletno kraljestvo: 
17 Zato reci: Tako govori Gospod Bog: "Jaz vas bo zbralo izmed ljudstev, si sestavite iz držav, v 

katerih ste bili razpršeni, in vam bom dal deželo Izraelovo. '" 18 In da bo šel tja, in bodo vzeli 

vse svoje grozotama in vse gnusobe od tam. 19 Tedaj jim bom eno srce, in bom dal novega duha 

v njih, in se kamnito srce iz njihovega telesa in jim srce mesa, 20 da se lahko ravnali po mojih 

zakonih in moje sodbe in jih narediti; in morajo biti moje ljudstvo in jaz bom njihov 

Bog. 21. Toda, kot za tiste, katerih srca sledijo željo po njihovih grozotama in gnusobami, bom 

zmešati svoja dejanja na svojo glavo, " 
govori Gospod Bog. (Ezekiel 11: 17-21) 

Potomci rodov Izraelovih ne bo več razpršeni, vendar pa bo ubogati Božje postave in prenehati jesti 
odvratno stvari (Leviticus 11; Mz 14). 
Obvestilo naslednje v psalmov o Božjem kraljestvu: 

27 Vsi konci sveta Se spomnite, in nato do Gospoda, in vse družine narodov molili pred 

vami. 28. Za kraljestvo je Gospod in on vlada nad narodi. (Psalmi 22: 27-28) 
6. Vaš prestol, o Bog, je na veke vekov; Žezlo pravičnosti je žezlo tvojega kraljestva. (Psalmi 45: 

6) 
10 vsa tvoja dela so vas hvalijo, o Gospod, in tvoji zvesti te se blagoslovi. 11 morajo govoriti o slavi 

tvojega kraljestva, in govori o vaši moči, 12 Da je znano, da sinov človeških Njegova mogočna 
dejanja, In slavno veličanstvo njegovega kraljestva. 13 Tvoje kraljestvo je večno kraljestvo, In tvoje 

vladarstvo skozi vse rodove. (Psalm 145: 10-13) 

Nekateri avtorji v Stari zavezi je pisala tudi o vidikih kraljestvu (npr Ezekiel 20:33; Obadija 21, Miha 4: 

7). 



Torej, ko je Jezus začel poučevanje evangelija Božjega kraljestva, je bilo njegovo takojšnje občinstvo 

nekaj poznavanja osnovnega koncepta. 
4. Ali so apostoli poučujejo evangelij o kraljestvu? 

Medtem ko je veliko dejanje, kot evangelija je le dobra novica o osebi Jezusa, dejstvo pa je, da 

Jezusovi privrženci poučuje evangelij o Božjem kraljestvu. To je sporočilo, da je Jezus prinesel. 
Paul Učiteljica Božje kraljestvo 
Apostol Pavel pisal o Božjem kraljestvu in Jezusu: 

8 In je šel v shodnico in govoril pogumno za tri mesece, sklepanja in prepričevanje o stvari Božje 

kraljestvo (Apd 19: 8). 
25 In res, zdaj vem, da ste vsi, med katerimi sem šel oznanjal Božje kraljestvo (Apostolska dela 

20:25). 
23 Ko so ga imenoval dan, mnogi so prišli k njemu na njegovo vložitev, kateremu je pojasnil in 

slovesno pričeval o Božjem kraljestvu in jih prepričati o Jezusu tako iz zakona Mojzesa in 

prerokov, od jutra do večera. ... 31 pridiga Božje kraljestvo in poučevanje stvari, ki zadevajo 

Gospoda Jezusa Kristusa z vsem zaupanjem, mu nihče ne prepoveduje (Apd 28: 23,31). 
Opazimo, da je Božje kraljestvo ne gre samo za Jezusa (čeprav je je velik del tega), kot je Pavel učil tudi o 
Jezusu ločeno od tega, kar je učil o Božjem kraljestvu. 
Paul je imenoval tudi evangelij Božje, vendar so bili še vedno evangelij Božjega kraljestva: 

9 ... mi pridigal, da vas evangelij Božje ... 12, da bi hodili vredna Boga, ki vas kliče v svoje kraljestvo 

in slavo. (1 Tesaloničanom 2: 9,12) 
Paul ga imenuje tudi evangelij o Kristusu (Rimljanom 1:16). "Dobrih sporočilo" Jezusovo sporočilo, ki ga 

je učil. 
Menijo, da ni šlo zgolj za evangelij o osebi Jezusa Kristusa, ali gre le za osebno odrešitev. Paul je dejal 

evangelij Kristusov vključeni uboga Jezusa, njegovo vrnitev, in sodbo božjo: 
6 ... Bog povrne z stiske tistih, ki do težav, 7 in da bi ti, ki so v težavah ostali z nami, ko je Gospod 
Jezus razkril z neba z angeli svoje moči, 8 v gorečih ogenj ob kaznoval tiste, ki ne poznajo Boga, in 
na tiste, ki niso poslušni evangeliju našega Gospoda Jezusa Kristusa. 9 to se kaznuje z večno 
uničenje od prisotnosti Gospoda in od slave njegove moči, 10, ko je na voljo, v tem dnevu, ki bo 
poveličan v njegove svetniki in se občudovali med vsemi tistimi, ki verjamejo, ker je bila naša 
pričevanje med vami verjel (2 Tesaloničanom 1: 6-10). 

Nova zaveza kaže, da je kraljestvo nekaj, kar bomo prejeli, ne da smo zdaj v celoti ga imajo: 
28 smo deležni kraljestvo, ki ga ni mogoče stresamo (Hebrejcem 00:28). 

Mi lahko razumejo in se veselim, da je del Božjega kraljestva sedaj, vendar ne v celoti ga je začel. 
Paul izrecno potrdil, da nekdo ni v celoti vstopiti v Božje kraljestvo kot smrtni človek, kot se to 
zgodi po vstajenju: 



50 Zdaj je to pravim, bratje, da meso in kri ne more dedovati Božjega kraljestva; niti ne korupcija 

podedovali neraspadljivost 51 Glej, jaz ti povem skrivnost. Nismo se vse spanja, vendar smo se vsi 

changed- 52 v trenutku, v trenil z očesom, na zadnji trobento. Kajti trobenta zvok, in mrtvi bodo 

obravnavana nepodkupljivi, in smo se spremenili (1 Kor 15: 50-52). 
1 Rotim vas torej pred Bogom in Gospoda Jezusa Kristusa, ki bo sodil žive in mrtve na His 

pojavljajo in Njegovo kraljestvo (2 Tim 4: 1). 
Pavel je učil ne samo to, ampak da bi Jezus dostavi kraljestvu Boga Očeta: 

20 Zdaj pa Kristus je vstal od mrtvih, in je postala prvine tistih, ki so zaspali. 21 Za ker ga človek 

prišel smrti, ki jih je človek prišel tudi vstajenje mrtvih. 22 Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, 
kljub temu v Kristusu vsi morajo biti živ 23 Toda vsak v svojem redu:. Kristus prvine, potem tisti, ki 
so Kristusovi, na njegov prihod 24 Potem pride na koncu, ko je prinaša kraljestvo Bogu Očetu, ko 
je postavlja. na koncu vsem pravilom in vso oblast in moč. 25. za On mora kraljevati, dokler mu je 

dal vse nasprotnike pod njegove noge. (1 Kor 15: 20-25). 
Paul tudi učil, da krivični (zapoved breakers), ne bodo podedovali Božjega kraljestva: 

9. Ali ne veste, da krivični ne bodo podedovali Božjega kraljestva? Ne bodite zavedeni. Niti 

nečistniki, niti malikovalci, niti prešuštniki, niti homoseksualci, niti sodomites, 10 ne tatovi, niti 
covetous, ne pijanci, ne revilers, niti grabežljivci bodo podedovali Božjega kraljestva (1 
Korinčanom 6: 9-10). 
19 Zdaj pa so dela mesa očitna, ki so: prešuštvo, nečistovanje, nečistost, sramotu, 20 malikovanje, 

čaranje, sovraštvo, prepiri, ljubosumje, izbruhi jeze, sebične ambicije, Nestrinjanje, 

herezije, 21 nevoščljivost, uboji, pijančevanje, revelries, in podobno; ki sem ti povedati vnaprej, 

tako kot sem tudi ti povedal v času preteklosti, da tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo 
podedovali Božjega kraljestva (Galačanom 5: 19-21). 
5 Za to veste, da noben nečistnik, nečiste osebe, niti covetous človeka, ki je idolopoklonik, nima 

dediščine v 
Kraljestvo Kristusa in Boga (Efežanom 5: 5). 

Bog ima standarde in zahteva kesanje od greha, da bi lahko za vstop v njegovo kraljestvo. Apostol Pavel 

je opozoril, da nekateri ne bi uči, da: 
6 Čudim se, da ste se obrača stran tako hitro od njega, ki vas je poklical v milosti Kristusovi, na 

drugačen evangelij, 7, ki ni drugega; vendar pa so nekateri, ki vam težave in si želijo, da 

perverznež Kristusov evangelij. 8 Toda tudi, če bi, ali angel iz nebes, oznanja evangelij, da vas, kot 
tisto, kar smo pridigal, da vas, kaj je proklet. 9 Kot smo že dejal, zdaj ponavljam, če je kdo pridiga 

evangelij za vas, kot tisto, kar ste prejeli, naj je proklet. (Gal 1: 6-9) 
3 Ampak se bojim, da ne bi nekako, kot kača prevarali Eve njegov lukavstvu, tako da se vaš um 

lahko poškodovan iz preprostosti, ki je v Kristusu. 4 Kajti če kdo pride pridiga drugega Jezusa, ki 
smo jih ni pridigal, ali če prejmete drugačen duh, ki niste prejeli, ali drug evangelij, ki še niste 

sprejeli - lahko tudi pripravljeni z njim! (2 Kor 11: 3-4) 
Kaj je "drugo" in "drugačni", dejansko napačna, evangelij? 
Lažni evangelij ima različne dele. 



Na splošno je lažno evangelij je verjeti, da vam ni treba ubogati Boga in res si prizadevajo, da živijo res na 

njegovi poti, medtem ko da poznajo Boga (prim Mt 7: 21-23). To kaže, da je sebično usmerjenih. 
Kača preslepil Eve pade za lažne evangelij pred skoraj 6000 leti (Genesis 3) -in ljudje so verjeli, da vedo 

bolje od Boga in se mora odločiti, dobro in zlo zase. Ja, ko je prišel Jezus, Njegovo ime je bilo pogosto 
vezana na različnih lažnih evangelijev-in je bil ta nadaljuje in se bo nadaljevalo v času zadnjega antikrista. 
Zdaj pa nazaj v apostola Pavla časa, lažni evangelij je bil v bistvu gnostichni / Mystic mešanica resnice in 

napake. Gnostiki v bistvu menil, da je bilo, kar je bilo potrebno posebno znanje za dosego duhovni 

vpogled, vključno odrešenja. Gnostiki so bili prepričani, da je tisto, kar je meso naredil je bilo brez 

posebno težaven in so bili v nasprotju z uboga Boga v zadevah, kot je sedmi-sobotni dan.En tak lažni 
vodja je bil Simon Magus, ki je opozoril, ki jih je apostol Peter (Apd 8: 18-21). 

Ampak to ni enostavno 
Nova zaveza kaže, da je Philip učil Božje kraljestvo: 

5 Filip je šel dol v mesto Samarije in oznanjal Kristusa z njimi. ... 12 so verjeli, Philip, kot je pridigal 

stvari, o Božje kraljestvo ... (Apd 8: 5,12). 
Jezus, Paul in učenci naučili, da to ni enostavno za vstop v Božje kraljestvo: 

24 Ko je Jezus videl, da je postal zelo žalosten, je rekel: »Kako težko je tistim, ki imajo bogastvo 

vstopiti v Božje kraljestvo! 25 Kajti lažje za kamela skozi šivankino uho, kot pri bogataš pride v 
Božje kraljestvo. " 
26 In tisti, ki so slišali, da je dejal: »Kdo se torej more rešiti?« 
27 On pa je rekel: »Stvari, ki jih ni mogoče z moškimi so mogoče pri Bogu.« (Lk 18: 24-27) 
22 "Moramo skozi mnoge tribulations vstopiti v kraljestvo 
Bog «(Apd 14:22). 
3 smo zavezani, da vedno hvala Bogu za vas, bratje, kakor se spodobi, saj vaša vera raste 

izredno, in ljubezen vsakega izmed vas vseh bogat drug proti drugemu, 4, tako da se mi sami 
pohvali z vami med cerkvah Bog za potrpljenje in vere v vseh svojih preganjanja in napora, ki jih 
prenašati, 5, ki je očitno dokaz pravične sodbe Boga, ki se lahko šteje vreden Božjega kraljestva, 
za katero prav tako trpijo, 6, saj je pravična stvar z Bogom, da povrne z stiske tistih, ki vam 
težave, 7 in da bi vi, ki so v težavah ostali z nami, ko je Gospod Jezus razkril z neba z angeli svoje 
moči, (2 Tesaloničanom 1: 3-7). 

Zaradi težav, le nekateri so sedaj poklicani in izvoljeni v tej starosti, da se del tega (Mt 22: 1-14; Janez 

6:44; Hebrejcem 6: 4-6). Drugi se bo imenoval kasneje, kot je Sveto pismo kaže, da tisti, "bo kdo 

napačno duhu prišli do razumevanja, in tisti, ki se je pritožil bodo spoznali nauk« (Izaija 29:24). 

Peter Učiteljica kraljestvo 
Apostol Peter je učil, da je kraljestvo večno in da je evangelij Boga je treba vestno ubogal ali ne bi bilo 
sodba: 

10 Zato, bratje, še bolj prizadeven, da bi vaš klic in izvolitev prepričan, kajti če vam te stvari, ki jih 

nikoli ne bo spotaknil, 11 za, tako da bo vhod na voljo za vas obilno v večno kraljestvo našega 
Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa (2 Peter 1: 10-11). 



17 Za zdaj je prišel v razsojanje začnejo na hiše Božje; in če se začne pri nas prvič, kaj bo konec 

tistih, ki ne poslušajo evangelij Božje? (1 Peter 4:17). 

Poslednji knjige Svetega pisma in Kraljevino 
Biblija uči, da je "Bog je ljubezen" (1 John 4: 8,16) in Jezus je Bog (Janez 1: 1,14) -V Božje kraljestvo bo 
imel kralja, ki je ljubezen in katerih zakoni podpirajo ljubezen, ne sovražim (glej Razodetje 22: 14-15). 
Zadnja knjiga Svetega pisma posebej obravnava Božje kraljestvo. 

15 Potem je sedmi angel zvenela: In so bili glasni glasovi v nebesih, rekoč: "V kraljestva tega 

sveta so postali kraljestva našega Gospoda in njegovega Kristusa, in On bo kraljeval na veke 

vekov!" (Razodetje 11:15). 
Jezus bo kraljeval v kraljestvu! In Sveto pismo razkriva dve njegovih naslovov: 

16 In Ima na haljo in na njegovem stegnu ime napisano: KING kraljev in Gospod gospodov 

(Razodetje 19:16). 
Toda Jezus je edini, ki bo vladal? Obvestilo ta odlomek iz Razodetja: 

4 In videl sem prestole, ki so sedli nanje, je bila sodba zavzema za njih. Potem sem videl duše 
tistih, ki so bili obglavljeni za svojo pričo Jezusa in za Božjo besedo, ki je ne častili zveri ali njene 

podobe in niso prejeli svoj pečat na čelo ali na svojih rokah. In so živeli in kraljevali s Kristusom 

tisoč let. . . 6 Blažen in svet je tisti, ki ima vlogo pri prvem vstajenju. Več kot tak je druga smrt 

nima nobene moči, vendar pa morajo biti duhovniki božji in Kristusovi, in kraljevali z njim tisoč 
let (Razodetje 20: 4,6). 

Pravi kristjani se bodo vstali vladati s Kristusom tisoč let! Ker bo kraljestvo večno (Razodetje 11:15), 

vendar so kraljujejo omeniti, je bila le tisoč let. To je razlog, zakaj sem se iz tega prej kot prvi fazi 
kraljestvo-fizična je tisočletno, fazo za razliko od končne, bolj duhovno, fazo. 
Nekaj dogodkov so navedene v knjigi Razodetja, ki se pojavljajo med tisočletno in končne faze Božjega 
kraljestva: 

7 Zdaj, ko se je iztekel tisoč let, Satan bo izpuščen iz svojega zapora 8 in bo šel ven, da zavaja 

narode, ki so na štirih vogalih zemlje, Goga in Magog, jih zbrati skupaj v boj, katerih število je 

kakor pesek na morju. ... 11 Potem sem videl velik bel prestol in njega, ki je sedel na njem, iz 

katerega obraz zemljo in nebo pobegnil stran. In so bile ugotovljene ni prostora za njih. 12 In videl 

sem so se odprla mrtve, mali in veliki, ki stojijo pred Bogom, in knjige. In še ena knjiga je odprla, 

ki je knjiga življenja. In Umrli so bili sojeni po svojih delih, s tem, kar je bilo napisano v 

knjigah. 13 Morje je vrnilo mrtve, ki so bili v njem, in smrt in podzemlje podal do mrtvih, ki so bili 

v njih. In so bili ocenjeni, vsak po svojih delih. 14 Tedaj so smrt in podzemlje vržen v ognjeno 

jezero. To je druga smrt 15 In nihče ne najde zapisan v knjigi življenja je bil vržen v ognjeno jezero 

(Razodetje 20: 7-8, 11-15).. 
Razodetje kaže, da se bo kasneje faza, ki prihaja po tisoč letih vladavine v in po drugi smrti: 

1 Zdaj pa sem videl novo nebo in novo zemljo, za prvo nebo in prva zemlja sta umrla. Prav tako 

ni bilo več na morje. 2. Potem sem, John, videl sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba 
od Boga, pripravljen kakor nevesta okrašena za njen mož. 3 In slišal sem močan glas iz nebes 
rekel: " glej, prebivališče Boga je z moškimi, in je prebival bo z njimi, oni bodo njegovo ljudstvo 



Bog sam bo z njimi in njihov Bog 4 in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči,.. ne sme biti več 
smrti, ne žalosti, ne joka. se ne sme več bolečine, kajti nekdanji stvari umrl. "(Razodetje 21: 1-4) 

1 In on mi je pokazala čisto reko vode življenja, jasno, kot kristal, izhajajoč iz prestola Boga in 
Jagnjeta. 2 V sredini svoje ulice in na obeh straneh reke je drevo življenja, ki rodi dvanajst sadje, vsako 
drevo daje svoj sad vsak mesec. Listi drevesa so bili za ozdravljenje narodov. 3 In ne sme biti bolj 
prekletstvo, ampak prestol Boga in Jagnjeta morajo biti v njem in njegovi služabniki so mu služili. 4so 
videli njegov obraz, in njegovo ime je na njihovih čelih 5 se ne sme noč tam. Oni ne potrebujejo 
svetilka niti svetloba sonca, kajti Gospod Bog jim daje svetlobo. In so kraljevali na veke 
vekov.(Razodetje 22: 1-5) 

Opazimo, da je to vladanje, ki je po tisoč letih, vključuje sluge Boga in traja večno. Sveti City, ki je bil 

pripravljen v nebesih, bo zapustil nebesa in bo prišel na zemljo. To je začetek zadnje faze Božje 

kraljestvo. Čas NO MORE bolečine ali trpljenja! 
Krotki bodo podedovali zemljo (Matej 5: 5) in vse stvari (Razodetje 21: 7). Zemlja, vključno Svetega City, 

ki bo na njej, bo bolje, ker bo Božje načine izvajanja. Zavedam se, da: 
7 povečanja njegove vlade in miru ne bo konec (Izaija 9: 7). 

Jasno bo rast, potem ko je končna faza Božjega kraljestva začelo saj bodo vsi poslušali Božjo vlado. 
To bo najbolj slavno čas: 

9 Toda, kot je napisano: ". Oči ni videl, niti ušesa slišal, prav tako so vstopili v središču človek to, 

kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo« 10 Bog pa jim je pokazala, da nam s pomočjo njegovega 
Duha ( 1 Kor 2: 9-10). 

To je čas ljubezni, veselja, in večno udobje. To bo fantastičen čas! 
Ne želite imeti svojo vlogo v njej? 

5. Viri zunaj Nove zaveze poučujejo  
Božje kraljestvo 
Ali zgodnje profesorji Kristusa mislijo, da so naj oznanjajo evangelij dobesedno Božjega kraljestva? 
Da. 
Pred leti je v predavanju, ki ga profesor Bart Ehrman Univerze v Severni Karolini, je večkrat in pravilno, je 
poudaril, da za razliko od večine izpoveduje kristjani danes, Jezus in njegovi zgodnji privrženci razglasil 

Božje kraljestvo. Čeprav dr Ehrman je splošno razumevanje krščanstva zelo razlikuje od tiste 

v permanentno Božje Cerkve, bi se strinjamo, da je evangelij kraljestva, kar je Jezus sam razglasil in 
njegovi privrženci verjeli. Prav tako bi se strinjate, da mnogi trdili, kristjani danes ne Razumemo, da. 

Najstarejši ohranjeni Post-Nova zaveza Pisanje in govor 
Božje kraljestvo je pomemben del tega, kar je trdil, da je "najstarejšega popolnega Christian pridiga, da 
je preživela" (Holmes MW starodavno krščansko Govor apostolski očetje:.. Grški Besedila in prevodi v 

angleščino, 2. ed Baker Knjige, Grand Rapids, 2004, str. 102). Ta Ancient Christian Govor vsebuje te izjave 

o tem: 
5: 5 Poleg tega veste, bratje, da je naše bivanje v svetu mesa nepomembno in prehodno, ampak 

obljuba Kristusova je velika in čudovito: počitek v prihodnjem kraljestvu in večnega življenja. 



Zgornja izjava kaže, da je kraljestvo ne zdaj, ampak bo prišel in bo večna. Poleg tega je to starodavno 

pridiga določa: 
6: 9 Zdaj, če tudi ti pravični ljudje, kot to niso mogli s pomočjo svojih pravičnih del, da shranite 

svoje otroke, kaj zagotovilo imamo vstopa v Božje kraljestvo, če ne bomo, da bo naša krst čista 

in neomadeževana? Ali kdo bo naš zagovornik, če nismo ugotovili, da so svete in pravične dela 9: 

6 Zato ljubimo se med seboj, da smo vsi lahko vstopijo v Božje kraljestvo 11: 7. Torej, če vemo, kaj je 
prav v božji pogled, bomo vstopili njegovo kraljestvo in prejeli obljube, ki je "uho ni slišal niti oči 
videl, niti oči videl niti srce človeka zamislili." 
12: 1 Naj nam čakati, torej uro z uro za Božje kraljestvo v ljubezni in pravičnosti, saj ne vemo, dan 

je Bog pojavlja 12: 6. Pravi, kraljestvo mojega Očeta prihajajo. 
Zgornje navedbe kažejo, da je potrebna ljubezen s pravilnim življenja, da smo še vedno ni vstopil v Božje 

kraljestvo, in da se pojavi po dnevu Bog pojavlja, da je po tem, ko je Jezus spet vrne. To je Očetova 
kraljestvo in kraljestvo ni samo Jezus. 
Zanimivo je, da je najstarejši očitno Christian pridiga, da je Bog dopustil, da preživi uči isto Božje 
kraljestvo, da Nova zaveza uči in stalni Božja Cerkev zdaj uči (je možno, da bi se lahko od dejanskega 
cerkve Božjega, ampak moje omejeno znanje grščine omejuje svoje sposobnosti, da bi se bolj izjavo). 

Drugi voditelji Century Cerkev in evangelij kraljestva 
Opozoriti je treba na začetku 2. stoletja, ki Papias, poslušalec Janeza in prijatelj Polycarp in velja, da je 

svetnik s katoliki, poučeval tisočletno kraljestvo. Eusebius zapisal, da Papias učil: 

... Bo tisočletje po vstajenju od mrtvih, ko bo vzpostavljena osebna vladavina Kristusa na tem 

svetu. (Fragmenti Papias, VI. Glej tudi Eusebius, cerkveno zgodovino, Book 3, XXXIX, 12) 
Papias učil, da bi bil to čas velikega obilja: 

Na podoben način, [Rekel], da bi pšenično zrno proizvajajo deset 
tisoč ušesa, in da bi jih vsako uho deset tisoč zrn, vsako zrno bi prinesla deset kilogramov jasne, 

čiste, bele moke; in da bi jabolka in semena, in trava proizvajajo v podobnih razmerjih; in da bi 
vse živali, krmljenje, potem le na produkcijo zemlje, postane miren in harmoničen, in se v 
popolni podložnosti do človeka. «[pričevanje potrjuje, da te stvari v pisni obliki Papias, 
starodavno človeka, ki je bil poslušalec Janeza in prijatelja Polycarp v četrtem njegovih knjig; za 
pet knjig so sestavljena iz njega ...] (Fragmenti Papias, IV) 

Post-Nova zaveza pismo Korinčanom določa: 
42: 1-3 Apostoli so prejeli evangelij nam od Gospoda Jezusa Kristusa; Jezus Kristus je bil poslan tja 

od Boga. Torej Kristus je od Boga, in apostoli so od Kristusa. Oba torej prišel v Božji volji v 

dogovorjenem vrstnem redu. Zato prejemu dajatev, in ki so bili v celoti zagotovljena skozi 

vstajenje našega Gospoda Jezusa Kristusa in potrjena v Božjo besedo s polnosti Svetega Duha, so 
šli tja z evangelij, da bi Božje kraljestvo prihaja. 

Polycarp od Smirni je bil zgodnji krščanski voditelj, ki je bil učenec Janeza, zadnji od prvotnih apostolov, 

da umre. Polycarp c. 120-135 AD učil: 
Blagor ubogim, in tiste, ki so preganjani zaradi pravice, kajti njihovo je Božje 

kraljestvo. (Polycarp. Pismo Filipljanom poglavja II. Od Ante Nicene očetov, zvezek 
1, ko je Alexander Roberts & James Donaldson uredili. Ameriška izdaja, 1885) 



Vedoč, nato pa, da je "Bog ne pusti zasmehovati," moramo hoditi vreden njegove zapovedi in 
slave ... Za to je dobro, da jih je treba odrezati od poželenja, ki so v svetu, saj »vsak Lust warreth 
proti duh, "in" niti nečistniki, ne effeminate, ne zlorabljajo same po sebi s človeštva, bodo 

podedovali Božjega kraljestva ", niti tiste, ki stvari v neskladju in spodobi. (prav tam, poglavje V) 
Dovolite nam, nato pa mu služijo v strahu in z vsem spoštovanjem, tudi ko nas je sam ukazal, in 
kot apostoli, ki evangelij k nam, in prerokov, ki je bila razglašena pred prihod Gospoda.(prav 
tam, poglavje VI) 

Kot drugi v Novi zavezi, Polycarp naučili, da se pravična in ne zapoved breakers, podedovali Božjega 
kraljestva. 
V nadaljevanju so trdili tudi, da so se učili Polycarp: 

In na naslednjo soboto je rekel; "Poslušajte moj spodbudo, ljubljeni Božji otroci. Ti adjured ko so 

bili navzoči škofje, in zdaj sem spet opominjam, da vsi vljudno in dostojno hodi po poti na Lord 

... čujte, in spet Bodite pripravljeni, naj se ne vaše srce obtežen, nova zapoved o ljubezni eden 

do drugega, njegov prihod nenadoma manifest kot hitre strele, veliki sodbe zaradi požara, v 

večno življenje, njegovo nesmrtno kraljestvo. In vse stvari whatsoever poučujejo Boga vi veste, 

ko ste iskanje navdihnjene spise, vgravirati s peresom Svetega Duha na srcu, da se zapovedi 

ostane v vas neizbrisna. (Life of Polycarp, poglavje 24. JB Lightfoot, Apostolski očetje, vol. 3.2, 

1889, str. 488-506) 
Melito od Sardis, ki je bil cerkev vodja Boga, c. 170 AD, je učil: 

Za res pravo, izdanega v evangelij-starega v novo, tako prihajajo tja skupaj s Siona in v 

Jeruzalemu; in zapovedi izdane v milosti in tip v končnem izdelku, in jagnje v Sinu in ovce v 

človeka, in človek v Bogu ... 
Toda evangelij postal razlaga zakona in njenih 
izpolnitev, medtem ko je cerkev postala skladišče resnice ... 
To je tisti, ki nam je dal iz suženjstva v svobodo, iz teme v svetlobo, iz smrti v življenje, od tiranije 

v večno kraljestvo. (. Melito Pridiga na pasho verzi 7,40, 68. Prevod iz Kerux:.. The Journal of 

Online teologijo http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Tako se je Božje kraljestvo je znano, da je nekaj večno, in ne le trenutna krščanska ali katoliška cerkev in 
vključeni Božji zakon. 
Še en srednje pozno drugo pisanje stoletja spodbuja, ljudem pogledati v kraljestvo: 

Zatorej naj nihče od vas Prikriti več niti pogledati nazaj, ampak prostovoljno pristopiti k 

evangeliju Božjemu kraljestvu. (Roman Clement. Priznanja, knjiga X, poglavje XLV. Izvleček iz 

Ante Nicene očetov, zvezek 8. Uredil Alexander Roberts & James Donaldson. Ameriška izdaja, 
1886) 

Poleg tega, čeprav je očitno eden ni zapisano v pravi cerkvi, stoletje pisanje sredi drugega z 

naslovom pastir Hermas v prevodu Roberts & Donaldson uporablja izraz "Božje kraljestvo" štirinajst 

krat. 
Pravi kristjani in celo mnogi samo izpoveduje Kristus, vedel nekaj o Božjem kraljestvu v drugem stoletju. 
Tudi katoliška in Eastern Orthodox sveti Irenej razume, da po vstajenju, bi kristjani vstopiti v Božje 

kraljestvo. Obvestilo, kaj je napisal, c. 180 AD: 



Za takšno je stanje tistih, ki so verjeli, saj je v njih stalno spoštuje Svetega Duha, ki je bil določen 
s njim pri krstu, in se obdrži na sprejemniku, če hodi v resnici in svetosti in pravičnosti in 

vzdržljivosti pacienta. Za ta duša je vstajenje v njih, da verjamejo, telo znova prejemati dušo, in 

skupaj z njim, z močjo Svetega Duha, ki se dviguje in vstopa v Božje kraljestvo. . (Irenej, St., škof 

Lyon Prevedeno iz Armenian ga Armitage Robinson dokazovanje apostolski pridigo, poglavje 42. 
Wells, Somerset, oktober 1879. Kot je bilo objavljeno v družbo za spodbujanje CHRISTIAN 
ZNANJE NEW YORK:.. V MacMillan CO, 1920). 

Težave v drugo in tretjo stoletja 
Kljub široki sprejem, v drugem stoletju, vodilna odpadnik anti-zakon imenovan Markion vstal. Markion 

učil v nasprotju z zakonom Boga, Sabbath, in dobesedno Božje kraljestvo. Čeprav je bil odpovedan z 

Polycarp in drugi, je imel stike z rimske Cerkve, za kar nekaj časa in je zdelo, da imajo vpliv tam. 
V drugem in tretjem stoletju allegorists so postaja s sedežem v Aleksandriji (Egipt). Veliko allegorists 

nasprotju nauk o prihodnjem kraljestvu. Obvestilo poročilo o nekaterih od teh allegorists: 
Dionizij se je rodil iz plemenitega in premožni poganske družine v Aleksandriji, in se je 

izobraževal v svoji filozofiji. Odšel poganske šole, da postane učenec Origenom, ki mu je uspelo v 

odgovoren za katehetski šoli v Aleksandriji ... 
Clement, Origen, in gnostični šole so razkrojiti doktrine svetih preročišča s svojimi fantazijskimi 
in alegorične interpretacije ... so pridobili zase ime "Allegorists." Nepos javno boriti za 
Allegorists, in trdila, da se bo vladavina Kristusa na zemlji ... 
Dionizij sporen z privrženci Nepos, in njegov račun ... "takšno stanje stvari v Božje kraljestvo, 
kakor je sedaj na voljo." To je prva omemba Božjega kraljestva v sedanjem stanju cerkva ... 
Nepos okaral svoje napake, ki kažejo, da je nebeško kraljestvo ni alegorične, a je dobesedno 
prihaja kraljestvo našega Gospoda v vstajenje k večno življenje ... 
Tako se je ideja o kraljestvu pridejo v sedanjem stanju stvari zasnovana in rodila v gnostičnega 
šoli Allegorists v Egiptu, AD 200 do 250, polno stoletje pred škofov cesarstva prišel šteti za 
potnike prestolu ... 
Clement zasnoval idejo o Božjem kraljestvu kot stanje pravega duševnega spoznanja 

Boga. Origen je določeno kot duhovni pomen skril v preprostem pisnem pisma. (Ward, Henry 

Dana Evangelij kraljestva. Kraljestvo ni od tega sveta, ne v tem svetu, pa se nadaljuje v 
nebeškem državi, o vstajenju od mrtvih in vračanja vseh stvari, ki jih Claxton objavljena. Remsen 
& Haffelfinger, 1870, str. 124-125) 

Torej, medtem ko je škof Nepos učil evangelij o Božjem kraljestvu, se allegorists poskušali priti gor z 

lažno, manj dobesedno, razumevanje tega. Škof Apollinaris Hierapolis tudi poskušali boriti napake o 

allegorists približno istem času. Tisti, ki resnično v cerkvi Božjega stal za resnico dobesednem Božje 
kraljestvo skozi zgodovino. 

Herbert W. Armstrong Učiteljica evangelij o kraljestvu, Plus 
V 20. stoletju se je pozno Herbert W. Armstrong je napisal: 

Ker so zavrgli Kristusovo evangelij. . . Je bilo na svetu izpodrivati nekaj drugega na svojem 

mestu. So morali izumiti ponaredek Tako smo slišali Božje kraljestvo govori o zgolj kot lepo 
Plitkoumnost -! Lepo čustvo v človeških srcih - njegovo znižanje na eterično, neresnično 



NIČ! Drugi so napačno, da je "CERKEV" kraljestvo. . . Prerok Daniel, ki je živel 600 let pred našim 

štetjem, je vedel, da je Božje kraljestvo resnično kraljestvo - vlada vladati dobesedno ljudi na 

Zemlji. . . 
Tukaj. . . Božja razlaga, kaj je Božje kraljestvo: "In v dneh teh kraljev ..." - je tu govorimo o 

desetih prstov na nogah, deloma iz železa in deloma iz krhkega gline. Ta, ki ga povezujejo 

prerokba z Daniel 7 in razodetja 13 in 17, ki se nanaša na novo Združenih držav Evrope, ki se zdaj 

oblikuje. . . pred vašimi očmi! Razodetje 17:12 naredi navaden podrobnosti, da je bilo zveza 

deset kraljev ALI kraljestev, ki (Rev 17: 8) obudila staro rimsko cesarstvo. . . 
Ko pride Kristus, on je prišel kot kralj kraljev, odločanje vso zemljo (Rev. 19: 11-16); in HIS 

KINGDOM-- Božjega kraljestva --said Daniel, je, da porabijo vse te posvetne 

kraljestva. Razodetje 11:15 jo navaja z besedami: "V kraljestva tega sveta so postali kraljestev 

našega Gospoda in njegovega Kristusa in on kraljuje vekomaj!" To je Božje kraljestvo. To je 

konec sedanje vlade - da, in tudi ameriških in britanskih narodov. Potem postane kraljestva - 

vlade - Gospoda Jezusa Kristusa, Kralj kraljev po celotni zemlji. Zaradi tega je popolnoma 

NAVADNI dejstvo, da je Božje kraljestvo dobesedno vlada. Tudi kot je kaldejski cesarstvo 

KRALJEVINA - tudi ko je bil rimski imperij kraljestvo - tako da je Božje kraljestvo je vlada. Treba je 

prevzeti vlad, ki po svetu.Jezus Kristus se je rodil, da je KING - vladar! . . . 
Isti Jezus Kristus, ki je hodil po hribih in dolinah v Sveti deželi in po ulicah Jeruzalema pred več 

kot 1.900 leti je spet prihaja. Rekel je, da bo spet prišel. Potem ko je bil križan, Bog ga je obudil 

od mrtvih po treh dneh in treh nočeh (. Mt 0:40; Apostolska dela 02:32; I Kor 15: 3-4.). Je 

zasedel prestol Boga. Sedež vlade vesolja (Akti, 1: 9-11; Heb 1:. 3, 8: 1; 10:12; Rev. 03:21). 
On je "plemič" v priliki, ki je šel na prestol Boga - v "daljno deželo" - se coronated kot kralj kraljev 
nad vsemi narodi, in nato vrne na Zemljo (Lk 19: 12-27 ). 
Spet je v nebesih, dokler "času vračanja vseh stvari« (Apd 3: 19-21). Vračanje pomeni ponovno 

vzpostavitev v prejšnje stanje ali stanje. V tem primeru je ponovna vzpostavitev Božje vlade na 
zemlji, in s tem, sanacijo svetovnega miru, in utopične pogoje. 
Present svet pretresov, bo stopnjevanje vojne in prepiri vrhunec svetovne težave tako velika, da, 

če bog posreduje, ne bi bilo človeško meso shraniti živ (Mat. 24,22). Na svojem samem vrhuncu, 

ko bi odlašanje povzročilo peskanje vse življenje iz off tega planeta, bo Jezus Kristus vrnil. Tokrat 

je bil prihaja kot božje Boga. On je prišel v vso močjo in slavo vesolja, odločitev Stvarnika. (Mt 

24:30;.. 25:31) On je prišel kot "Kralj kraljev in Gospod gospodov" (Rev. 19:16), da se vzpostavi 

svetovni super-uprave in pasel vse narode "z železno palico "(Rev. 19:15; 12: 5). . . 
Kristus nezaželen? 
Vendar bo človeštvo krik veselja, in ga pozdravljam v divjo ekstazi in navdušenja - bodo tudi 
cerkve tradicionalnega krščanstva? 
Ne bo! Ti bodo verjeli, ker so lažne ministri Satana (II Cor 11:. 13-15), ki so jih prevarali, da je 

antikrist. Cerkve in narodi bodo jezni na njegov prihod (Rev. 11:15 s 11:18), in vojaške sile se 
dejansko poskus za boj proti njim, da ga uničiti (Rev. 17:14)! 
Narodi se ukvarja z climactic bitki prihajajoče svetovne vojne III, s bojišču v Jeruzalemu (Zech 14. 

1-2), nato pa se bo Kristus vrnil. V nadnaravne sile, da bo "boj proti teh narodov«, ki se borijo 



proti njemu (verz 3). On bo v celoti poraz (Rev. 17:14)! "Noge morajo stati na tisti dan, na Oljski 

gori," zelo kratke razdalje vzhodno od Jeruzalema (Zech 14. 4). (Armstrong HW. Skrivnost veka, 

1984) 
Biblija izjavlja, da se bo Jezus vrnil in ga bo dobil, še veliko bo boj 
proti njemu (Razodetje 19:19). Mnogi bodo trdijo (temelji na nerazumevanju svetopisemske prerokbe, 

ampak deloma zaradi lažnih prerokov in mistikov), da je vračanje Jezus končno Antikrist! 
V nadaljevanju je tudi Herbert Armstrong: 

Prave vere - Božja resnica pooblaščena z božjo voljo po Svetem Duhu se prenese ... JOY 
neizrekljivo poznavanja Boga in Jezusa Kristusa - vedeti RESNICO! - In toplina božjo Božje 
ljubezni ... 
Nauki Božje prave cerkve so le tiste, "ki živijo vsako besedo" iz Svetega pisma ... 
Men se pa od načina "zaslužiti" na poti "dal" - božjo pot ljubezni. 
Novo civilizacijo se zdaj oprijem zemljo! (prav tam) 

NOVA CIVILIZATION je Božje kraljestvo. Razglašajo, da je nova civilizacija, da pridejo in bodo temeljili na 
ljubezen je velik del tega, kar pravi evangelij kraljestva, da je Jezus in njegovi privrženci učil je vse 

okoli. In to je nekaj, kar smo v permanentno cerkve Božjega pridigati kot dobro. 
Herbert Armstrong spoznal, da Jezus je učil, da je človeško družbo, 
tudi takrat, ko meni, da hoče poslušati, je zavrnil "dati način" življenja, pot ljubezni. Skoraj nihče ne zdi, 

da pravilno razumeti pomen tega, kar je učil Jezus. 
Odrešenje po Jezusu je del evangelija 
Zdaj pa nekateri, ki so prebrali ta zadeva verjetno sprašujem o Jezusovi smrti in vlogo v odrešenju. Ja, to 

je del evangelija, da je Nova zaveza in Herbert W. Armstrong tako pisal. 
Nova zaveza kaže evangelij vključuje odrešenje po Jezusu: 

16 Kajti jaz nisem sram Kristusovem evangeliju, saj je moč Boga odrešenja za vse, ki veruje, Judu 

najprej, pa tudi za grško (Rimljani 1:16). 
4 Zato tisti, ki so bili razpršeni šla vsepovsod oznanjali besedo. 5 Filip je šel dol v mesto Samarije 

in oznanjal Kristusa z njimi. ... 12 Ko pa so menili, Philip, kot je pridigal stvari glede Božje 

kraljestvo in v imenu Jezusa Kristusa, so bili krščeni tako moški kot ženske. ... 25 Ko so pričali in 

oznanjala Gospodovo besedo, so se vrnili v Jeruzalem, oznanjal evangelij v številnih vaseh 

Samarijanov. 26 Zdaj angel Gospodov je govoril Filipu ... 40 Philip je bila ugotovljena v Azotus. In 

skozi, je pridigal v vseh mestih, dokler ni prišel v Cezarejo. (Apd 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 je oznanja Jezusa in vstajenje. (Apd 17:18) 
30 Potem je Paul bival Celi dve leti je v svoji najeti hiši, in sprejemal vse, ki so prišli k 

njemu, 31 oznanjal Božje kraljestvo in poučevanje stvari, ki zadevajo Gospoda Jezusa Kristusa z 

vso zaupanje, nihče ga prepoveduje. (Apd 28: 30-31) 
Opazimo, da pridiganje vključena Jezusa in kraljestvo. Na žalost je pravilno razumevanje evangelija 

Božjega kraljestva kaže, da je manjka naukom v grško-rimskih cerkva. 
Pravzaprav, da bi nam pomagali postati del tega kraljestva, Bog ljubil ljudi tako 



toliko, da je poslal Jezus umrl za nas (Janez 3: 16-17). 

Evangelij o kraljestvu Kaj svet potrebuje, pa ... 
Toda mnogi svetovni voditelji, vključno z verskimi, verjamejo, da bo mednarodno človeško sodelovanje, 

ki bo prineslo mir in blaginjo, in ne Božje kraljestvo. In medtem ko bodo imeli nekaj časovne uspehov, 
bodo ne le ne bo uspelo, njihove človekove trud bo na koncu prinesla planet Zemljo do te mere, da bi to 

lahko bilo življenje nevzdržno, če Jezus ne vrne v njegovo kraljestvo. To je napačen evangelij. 

Mnogi v svetu se trudijo, da skupaj semi-verski babilonski mednarodni načrt, da bi v novega svetovnega 

reda v 21. stoletju. To je nekaj, kar je stalni Božja Cerkev odpovedala od njenih začetkov in načrtuje, da bo 

še naprej odpove. Ker je Satan preslepil Evo, da pade za različico svojega evangelija pred skoraj 6000 leti 
(Genesis 3), so ljudje verjeli, da so boljši od Boga, kaj bo dala in svet bolje spoznal. 

Glede na Sveto pismo, bo trajalo kombinacijo vojaške vodje v Evropi (imenuje kralj na severu, ki se 
imenuje tudi Zver Razodetje 13: 1-10) skupaj z verskega voditelja (imenovane lažni prerok, ki se imenuje 
tudi končni Antikrist in dve rogat Beast iz Razodetje 13: 11-17), od mesta sedmih gričev (Razodetje 17: 

9,18), da bi v "babilonskih" (Razodetje 17 in 18), svetovni red. Čeprav človeštvo potrebuje vrnitev 
Kristusa in vzpostavitev njegovem kraljestvu, mnogi v svetu ne bo pozorna na to sporočilo v 21. stoletje, 
bodo še vedno verjamejo različne verzije lažno evangelija satanove.Vendar bo svet prejeli pričo. 

Spomnimo se, da je Jezus učil: 

14 In ta evangelij kraljestva se bo oznanjeval po vsem svetu, kot priča vsem narodom, in takrat 

bo prišel konec. (Mt 24:14) 

Opazimo, da bo evangelij kraljestva dosegli svet kot priča, potem bo prišel konec. 

Obstaja več razlogov za to. 

Ena je, da Bog želi svet slišal pravi evangelij pred začetkom velike stiske (ki je pokazalo, da začnejo v 

Mateju 24:21). Zato je sporočilo evangelij je tako priča, in opozorilo (glej Ezekiel 3; Amos 3: 7). 

Druga je, da bo bistvo sporočila v nasprotju s pogledom na naraščajoče Beast, King of the North moči, 

skupaj z lažni prerok, končno Antikrist. Ti bodo v bistvu obljubljajo mir s človeškega truda, vendar bo to 
privedlo do konca (Matthew 24:14) in uničenja (prim 1 Tesaloničanom 5: 3). 

Zaradi znakov in ležečih čudežev, povezanih z njimi (2 Tesaloničanom 2: 9), najbolj na svetu, se bodo 

odločili verjeti v laži (2 Tesaloničanom 2: 9-12) namesto sporočilo evangelija. Zaradi neustreznih obsodb 
v tisočletno Božje kraljestvo s strani katoliki, Eastern Orthodox, luterani in drugi, bodo mnogi napačno 
trdijo, da je sporočilo tisočletno evangelija Božjega kraljestva lažni evangelij povezana z antikrista. 

Zvesti Philadelphian kristjani (Razodetje 3: 7-13) bodo razglasili tisočletno evangelij kraljestva kakor tudi 
povedati svetu, kaj se bodo nekateri posvetni voditelji (tudi Zver in lažni prerok) biti do. 

Ti bodo podpirali povedati svetu sporočilo, da je zver, King of North moči, skupaj z lažni prerok, končno 
antikrist, bo na koncu uniči (skupaj z nekaterimi svojimi zavezniki) v ZDA in Anglo-narodi v Združenem 
kraljestvu , Kanada, Avstralija in Nova Zelandija (Daniel 11:39) in da bodo kmalu zatem uničili arabsko / 
islamsko konfederacija (Daniel 11: 40-43), delujejo kot instrumenti demonov (Razodetje 16: 13-14), in bo 

na koncu boj Jezusa Kristusa po njegovi vrnitvi (Razodetje 16:14; 19: 19-20). Zvesti Philadelphians 

(Razodetje 3: 7-13) se napoveduje, da se bo tisočletno kraljestvo kmalu. To bi verjetno ustvarila veliko 
medijsko pozornost in prispevajo k izpolnjevanju Mateju 24:14. 



"Lažnih evangelij" razglaša svetovni voditelji (verjetno nekaj "novega" tip top vodja Evrope, skupaj s 
ogrožena papeža, ki bo uveljavlja obliko katolicizma) ne bo, kot je ta, ne bodo želeli na svetu, da se 

naučijo, kaj se bo v resnici storiti (in morda niti ne, da se imajo na prvi, glej Izaija 10: 5-7). Ti in / ali 
njihovi privrženci bo verjetno napačno učijo, da bodo zvesti Philadelphians zagovarjanju doktrino 

(millenarianism) o prihodnjem antikrista. Ne glede na obsodbe, da se sami in / ali njihovi privrženci 

omogočajo proti Philadelphian vernikov in permanentno cerkve Božjega bo sprožil preganjanje (Daniel 

11: 29-35; Razodetje 12: 13-15). To bo tudi končni začetku velike stiske (Mt 24:21; Daniel 11:39; prim 
Matthew 24: 14-15; Daniel 11:31), kot tudi čas zaščite za zvestega Philadelphia kristjani (Razodetje 
03:10, 12: 14-16). 

Zver in lažni prerok bodo poskušali silo, gospodarsko izsiljevanje, znamenja, ki leži čudeže, umor in druge 

pritiske (Razodetje 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25; 2 Tesaloničanom 2: 9-10), da imajo nadzor . Kristjani 

bo vprašal: 
10 "Kako dolgo, o Gospod, sveti in resnični, dokler ne presodi in maščeval naše krvi na tiste, ki 

živijo na zemlji?" (Razodetje 06:10) 
Skozi stoletja, so Božji ljudje spraševali: "Kako dolgo bo še Jesus vrne?" 

Čeprav ne vem, dan ali uro, pričakujemo, da bo Jezus vrnil (in tisočletno Božje kraljestvo s sedežem) 
v 21. stoletja, ki temelji na številnih spisih (npr Mt 24: 4-34; Psalm 90: 4; Ozej 6: 2; Lk 21: 7-36; Hebrejcem 
1: 1-2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1. Tesaloničanom 5: 4), pri čemer so nekateri deli, ki smo zdaj videli 
izpolnjeni. 
Če Jezus ne posreduje, bo svet sta uničila vse življenje: 

21 Kajti potem je velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do tega časa, ne, niti kdaj se 22 In 

če so skrajšali teh dneh, ne bi bilo meso shraniti.; ampak zavoljo novoizvoljeni bo skrajšan teh 

dneh. (Mt 24: 21-22) 
29 Takoj po stiski tistih dni bo sonce zatemnjeno in luna ne bo dal svoje svetlobe; zvezde bodo 

padale z neba, in se bo pretresti pristojnosti nebes. 30 Potem bo znamenje Sina človekovega 
pojavi na nebu, nato pa se bodo vsi rodovi na zemlji žalovali, in bodo videli Sina človekovega priti 
na oblakih neba z močjo in veliko slavo. 31 in mu bo poslal svoje angele z velikim glasom trobente, 

in da bo zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od enega konca neba do drugega. (Mt 24: 29-31) 
Božje kraljestvo je tisto, kar svet potrebuje. 

Ambasadorji za Kraljevino 
Kakšna je vaša vloga v kraljestvu? 
Zdaj, če ste pravi kristjan, ste, da je ambasador za to. Opazili, kaj je apostol Pavel napisal: 

20 Zdaj pa smo ambasadorji za Kristusa, kot da Bog je bilo trditveno z nami: vas prositi za božjo 

imenu, spravite se z Bogom. (2 Kor 05:20) 
14 Stand torej, ko je opasal svoj pas z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti 15 in z podkovan noge s 

pripravo evangelij miru; 16 predvsem ob ščit vere, s katerim boste lahko na pogasiti vse ognjene 
puščice so za hudobnega 17 vzemite tudi čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja 
beseda;. 18 moli vedno z vsemi molitvi v duhu, da budnim v ta namen z vse vztrajnost in prošnja 
za vse saints- 19 in za mene, lahko ta izrek treba se mi, da sem lahko odpre usta pogumno izraziti 



skrivnost evangelija, 20 za katerega sem veleposlanik v verigah; da v njej smem govoriti 

pogumno, kot sem moral govoriti. (Efežanom 6: 14-20) 
Kaj je ambasador Merriam-Webster ima naslednjo definicijo?: 

1: uradni odposlanec, še posebej: diplomatski predstavnik najvišjega ranga akreditiran za tuje 
vlade ali državnega kot predstavnik rezidenčna svojo lastno vlade ali državnega ali imenovan za 
posebnega in pogosto začasno diplomatsko nalogo 

2 a: pooblaščeni predstavnik ali messenger 

Če ste pravi kristjan, ste uradni odposlanec za Kristusa! Opazili, kaj je apostol Peter je napisal: 
9 Toda ti so izbrane generacije, kraljevsko duhovništvo, sveti narod, Njegovi posebni ljudje, ki jih 

lahko razglašajo hvali njega, ki vas je poklical iz teme v njegovo čudovito luč; 10, ki so nekoč bili ne 

ljudje, ampak so sedaj Božje ljudstvo, ki so pridobljeni usmiljenja, zdaj pa so dobili usmiljenje. (1 

Peter 2: 9-10) 
Kot kristjani smo, da je del svetega naroda. 
Kateri narod je sedaj sveto? 
No, seveda nobena od kraljestev tega sveta, ampak na koncu bo del Kristusovega kraljestva (Razodetje 

11:15). To je Božji narod, njegovo kraljestvo, ki je sveto. 
Kot ambasadorji, smo običajno ne sodelujejo pri neposrednih politiki narodov tega sveta. Vendar smo 

živeli Božjo način življenja zdaj. S tem bomo bolje izvedeli, zakaj so Božje poti najboljša, tako da je v 
njegovem kraljestvu smo lahko kralji in duhovniki in kraljevali s Kristusom na zemlji: 

5 Za njega, ki nas je ljubil in nas oprati grehov v svojem 
krvi, 6 in nas je kralje in duhovnike za svojega Boga in Očeta, njemu slava in oblast na vekov 

veke. Amen. (Razodetje 1: 5-6) 
10 In so nam kralji in duhovniki našega Boga; In bomo kraljevali na zemlji. (Razodetje 05:10) 

Ena prihodnost vidik, da se bo učil tiste, ki so smrtnik potem hoditi v Božjih načinov: 
19. Za ljudi, ki so prebivali v Sionu v Jeruzalemu; Boš jokal več. On bo zelo milostiv k tebi na zvok 

tvoj jok; Ko je to slišal, se je boste odgovorili. 20 In čeprav vam Gospod daje kruh stiske in vodo 

nadloge, vendar učiteljem ne bo preselila v kotu več, pa so vaše oči videli svoje učitelje. 21 ušesih 
se slišijo besedo za seboj, rekoč: "To je pot, hodi v njej," Vsakič, ko zavijete na desno ali kadar 

koli zavijete levo. (Izaija 30: 19-21) 
Medtem ko je, da je prerokba za tisočletno kraljestvo, v tem času kristjani morali biti pripravljeni učiti: 

12 ... v tem času, ti bi morali biti učitelji (Hebrejcem 5:12) 
15 Toda posveti Gospoda Boga v svojem srcu: in biti vedno pripravljeni odgovoriti na vsakega 

moškega, ki vam asketh razlog upanja, ki je v vas z krotkosti in strahu (1 Peter 3:15, KJV). 
Biblija kaže, da je veliko bolj zvestih kristjanov bo tik pred začetkom velike stiske, mnoge poučevali: 

33 In tistih ljudi, ki razumejo mnoge poučevali (Daniel 11:33) 



Torej, se uči, raste v milosti in znanja (2 Peter 3:18), je nekaj, kar je treba narediti zdaj. Del svoje vloge v 

Božje kraljestvo je, da se lahko nauči. In za bolj zvesti, Philadelphian (Raz 3: 7-13), kristjani, bo vključeval 

tudi podporo pomembno evangeljsko pričevanje pred začetkom tisočletno kraljestvo (prim Matthew 
24:14). 
Ko je Božje kraljestvo ustanovljeno, bo Božje ljudstvo se uporablja za pomoč pri obnovi poškodovanega 
planet: 

12 Tisti med vami, graditi stare razvaline;  
Nahajate se dvignili temelje mnogih generacij; In ti se imenuje serviser za kršitve, restavrator 

ulic za prebivanje. (Izaija 58:12) 

Tako bo Božje ljudstvo, ki so živeli božjo pot v tej starosti bi bilo lažje za ljudi, ki živijo v mestih (in 

drugod), med tem času obnove. Bo svet resnično boljši. Morali bi biti ambasadorji za Kristusa, zato smo 
lahko služijo tudi v njegovem kraljestvu. 

True Gospel Message je Preobrazben 

Jezus je rekel: »Če ostanete v moji besedi, ste moji učenci dejansko 32 In vedeli boste resnico in resnica 
vas bo osvobodila.« (Jn 8: 31-32). Poznavanje resnice o evangeliju .! Božje kraljestvo nas osvobodi 
ujetosti v lažnih upov tega sveta lahko drzno podpira načrt, ki deluje-Božji načrt je Satan prevaral cel svet 
(Razodetje 12: 9) in Božje kraljestvo je prava rešitev. moramo stati in zagovarjati resnico (prim Janez 
18:37). 

Sporočilo evangelij je bolj kot o osebnem odrešenja. Dobra novica o Božjem kraljestvu morajo 
preoblikovati enega v tej dobi: 

2 In se ne prilagajajte temu svetu, ampak se preoblikuje 

prenovi svojega uma, da lahko dokaže, kaj je to dobro in sprejemljivo in popolna Božja 

volja. (Rimljanom 12: 2) 

Pravi kristjani se preoblikujejo služiti Bogu in drugim: 

22 služabnikom, poslušni v vsem svoje magistrske po mesu, ne pa z eyeservice, na moško-

pleasers, ampak v iskrenosti srca, ki se boji Boga. 23 In karkoli narediš, to prisrčno, kakor 

Gospodu in ne ljudem, 24 vedoč, da od Gospoda prejmete nagrado dediščine; za vas služijo 

Gospodu Kristusu. (Kološanom 3: 22-24) 

28 Zato, ker smo deležni kraljestvo, ki ga ni mogoče stresamo, nam je milost, s katero bomo 

lahko služi Bogu sprejemljivo s spoštovanjem in božjem strahu. (Hebrejcem 12:28) 

Pravi kristjani živijo drugače od sveta. Sprejmemo Božje standardov, navedenih na svetu za to, kar je 

prav in kaj narobe. Pravični živi iz vere (Hebrejcem 10:38), kolikor je potrebno, vero živeti božjo pot v tej 

starosti. Kristjani so bile upoštevane tako drugačen od sveta, so živeli s tem, da je njihov način življenja 

besedilu "na poti" v Novi zavezi (Apd 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). V svetu živi sebično, pod oblastjo satanove, v 
tisto, kar je bil imenovan "način Cain" (Jude 11). 

Evangelij Božje kraljestvo je sporočilo pravičnosti, veselja in miru (Rimljanom 14:17). Preroška beseda, 
pravilno razumeli, je tolažba (prim 1 Kor 14: 3; 1 Tesaloničanom 4:18), še posebej, ko smo gledal 

svetovno sesulo (prim Lk 21: 8-36). Pravi krščanski način življenja vodi k duhovni številčnosti in fizičnih 

blagoslovov (Mark 10: 29-30). To je del, zakaj tisti, ki ga živijo razumeti, da svet potrebuje Božje 

kraljestvo. Kristjani so ambasadorji Božje kraljestvo. 



Kristjani dal upanje v duhovnem, ne fizične, čeprav živimo v fizičnem svetu (Rimljanom 8: 5-8). Imamo 

"upanje evangelija« (Kološanom 1:23). To je nekaj, zgodnji kristjani razume, da mnogi, ki izpovedujejo 
Jezusa danes ne zares razumeti. 

6. grško-rimske cerkve učiti Kraljevina je pomembno, vendar ... 
V grško-rimske cerkve verjamejo, da učijo vidike Božjega kraljestva, vendar imajo težave resnično 

razumevanje, kaj res je, na primer, The Catholic Encyclopedia uči gre kraljestvu.: 
Kristus je ... Na vsaki stopnji v svojem učenju prihodom tega kraljestva, njene različne vidike, 
njen natančen pomen, način, ki ga je treba doseči, tvorijo rezana njegovih diskurzov, tako zelo, 
da je njegov diskurz imenuje "evangelij kraljestva "... so začeli govoriti o cerkvi kot" božje 

kraljestvo "; prim Polkovnik, I, 13; I thess ii, 12.; Apoc, J, 6, 9.; proti, 10, itd ... to pomeni, da je 

Cerkev kot te božanske institucija ... (papež H. Božje kraljestvo. katoliške Encyclopedia, zvezek 
VIII. 1910). 

Čeprav je zgoraj opozoril, da "Colu, I, 13; I thess ii, 12.; Apoc, J, 6, 9.; proti, 10, "če jih bo videti, boste 

ugotovili, da ni ena od tistih verzov pove ničesar o cerkev čemer je Božje kraljestvo. Učijo verniki bodo 

del Božjega kraljestva, ali da je Jezusovo kraljestvo. Biblija opozarja, da bi veliko spremenilo evangelij ali 

pa v drugo, je neresnično eno (Gal 1: 6-9). Na žalost, so različne tisti storili. 
Jezus je učil: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni «(Jn 14: 

6). Peter je učil: »Prav tako ni rešitev v kateri koli drug, kajti ne obstaja nobeno drugo ime pod nebom 

danega med moškimi, s katerim se mi rešili« (Apd 4:12). Peter je rekel Judom vse mora imeti vero, da se 

pokesajo in sprejeti Jezusa, ki se shranijo (Apd 2:38). 
V nasprotju s tem je papež Francis naučile, da ateisti, brez Jezusa, lahko rešili dobrih del! Prav tako uči, 

da se Judje lahko shranite brez sprejemanja Jezusa! Poleg tega on in nekateri Greco-Rimljani tudi zdi, da 

menijo, da je ne-svetopisemski različica "Marije" ključ do evangelija, pa tudi ključ za ekumenski in 

medverski enotnosti. Žal, oni in drugi ne razumejo pomen Jezusa IN pravega evangelija Božjega 

kraljestva. Mnogi so spodbujanje lažne evangelija. 
Mnogi želijo hoditi z očmi in vero v svetu. Nova zaveza uči, da so kristjani, da si zgoraj: 

2 Nastavite svoj um na stvari zgoraj, ne na stvari na zemlji. (Kol 3: 2) 
7 Za v veri hodimo, ne v gledanju. (2 Kor 5: 7) 

Vendar pa je papež Pij XI bistvu učil hoditi njegovih očeh svoje cerkve: 
... katoliška cerkev ... je kraljestvo Kristusovo na zemlji. (Pij je okrožnica Quas Primas, kot je 

navedena v Kramer P. Hudičev Final Battle. Dobre zagovornik Publications, 2002, str. 73). 
Spletno mesto terjatve CatholicBible101, "Božje kraljestvo je bila ustanovljena na zemlji, po Jezusu 
Kristusu v letu 33 AD, v obliki njegove Cerkve, Peter ... katoliška cerkev vodil." Toda tisočletno Božje 
kraljestvo še ni tukaj niti ni cerkev v Rimu, vendar pa bo na zemlji. 
Cerkev Rimu uči tako močno proti kmalu prihajajo zemeljska tisočletno kraljestvo Božje, da je v bistvu 

samo "doktrina antikrista" naveden v uradnem Katekizma katoliške Cerkve: 
676 Antikrista je prevara že začne oblikovati v svetu vsakič zahtevek je narejen za uresničitev v 

zgodovini, ki mesijansko upanje, ki se lahko realizira le onkraj zgodovine skozi eshatološki 



sodbi. Cerkev je zavrnil tudi modificirane oblike tega ponarejanja kraljestva, da pridejo pod 

imenom millenarianism ... (Katekizem katoliške cerkve. Imprimatur Potest + Joseph kardinal 
Ratzinger. Doubleday, NY 1995, str. 194) 

Na žalost, bodo tisti, ki se strinjajo s tem imajo velike težave s razglašanje evangelija Božjega kraljestva 

na koncu. Nekatere bodo strašne ukrepe proti tistim, ki jo razglašajo (Daniel 7:25, 11: 30-36). 
Ampak, si morda mislite, ne bodo vsi, ki izpovedujejo Jezusa kot Gospoda v kraljestvu? Ne, ne 

bodo. Obvestilo, kaj je Jezus rekel: 
21. "Ni vsakdo, kdor mi pravi:> Gospod, Gospod," začne v nebeško kraljestvo, ampak kdor bo 

volja mojega Očeta, ki je v nebesih. 22 Mnogi mi pravijo tisti dan:> Gospod, Gospod, imajo nismo 
prerokovali v vašem imenu, izganjali demonov v vašem imenu in naredil veliko čudeže v vašem 
imenu "23 in potem izjavljam, da jim je:» nikoli vas nisem poznal;?! odstopajo od mene, vi, ki se 

ukvarjajo brezpravja " (Mt 7: 21-23) 
Apostol Pavel je seznanil s "skrivnost brezpravja" je bil "že na delu« (2 Tes 2: 7), v svojem času. To 

brezpravje je povezano tudi z nečim, da je Sveto pismo svari pred v končnih časih, ki se imenuje 
"Mystery, Babilon Veliki« (Razodetje 17: 3-5). 
Za "skrivnost brezvladja" se nanaša na kristjanih, ki menijo, da jim ni treba voditi Božji Deset zapovedi 
zakon, itd in / ali obstaja toliko sprejemljivih izjeme, in / ali so sprejemljive oblike pokore, da bi prekinil 
Boga zakon, tako da, ko mislijo, da imajo obliko Božjega zakona, se ne držimo obliko krščanstva, ki bi 
Jezus in njegovi apostoli prepozna kot legitimne. 
Grško-Rimljani so kot farizeji, ki so kršili Božje zapovedi, vendar je trdil, tradicij je to sprejemljivo, Jezus 

odpove ta pristop (Mt 15: 3-9)! Izaija je tudi opozoril, da ljudje, ki trdijo, da bi Božjo upornikov proti 

njegovemu zakonu (Izaija 30: 9). To brezpravnost upor je nekaj, kar smo, žal, vidim, da je to danes. 
Zdi se, da je cerkev v Rimu se zdi, da verjamejo, da bodo njeni militaristična ekumenski in medverskega 

načrti vodijo k miru in ne-svetopisemski različici Božjega kraljestva na Zemlji še ena "skrivnost". Sveto 
pismo svari pred prihajajoči ekumenskega enotnosti, ki ga uči volje, za nekaj let, bi bila uspešna 
(opomba: New Jerusalem Bible, prevod katoliško odobrena, je prikazano): 

4 Sami prostrated pred zmaja, ker je dal zveri svojo avtoriteto; in so se prostrated pred zverjo, 

rekoč: "Kdo more primerjati z zverjo? Kdo lahko boj proti njej "5 je Zver dovoljeno ust njegovih 

ponaša in bogokletstva in da so aktivni dvainštirideset mesecev? 6 in ustjem svoje bogokletstva 
proti Bogu, proti njegovim imenom, svoje nebeško šotoru in vsem tistim, ki so zaščitene . je 7 je 
bilo dovoljeno, da bi vojno proti svetimi in jih premagati, in glede na to oblast nad vsako dirko, 
ljudje, jezik in narod, 8 in vsi ljudje na svetu bo tako častimo, da je vsakdo, katere ime še ni bila 
napisana navzdol od ustanovitve sveta v knjigi žrtveno jagnje za življenja 9 Naj kdo, ki lahko 

slišijo, poslušaj. 10 Tisti za izgnanstvo v ujetništvu; tiste, za smrt z mečem na smrt s mečem. To je 

razlog, zakaj mora imeti svetniki vztrajnost in vero. (Razodetje 13: 4-10, NJB) 
Sveto pismo svari pred konec časa Babylon enotnosti za: 

1 Eden izmed sedmih angelov, ki so imeli sedem čaš prišel govoriti z mano, in rekel: 'Pridi in ti 

bom pokazal kazen velikega prostitutka, ki je na prestolu poleg bogate vode, 2 s katerimi se vsi 
kralji zemlje so se prostituted, in ki je vložila vso populacijo sveta pijan z vinom njenega 
prešuštva. «3 On me je v duhu v puščavo, in tam sem videl žensko, jahanje v rdečo zver, ki je imel 
sedem glav in deset rogov in je bogokletno naslovov pisnih povsod 4 ženska je bila oblečena v 
vijolično in škrlatno in glittered z zlatom in dragulji in biseri, in ona je držala zlato winecup 



napolnjena z gnusno umazanijo svojega prostituciji;. 5 na njeno čelo je bilo zapisano ime, Grobni 

ime: ". Babilon veliki, mati vseh prostitutk in vse umazane prakse na zemlji v" 6 sem videl, da je 

bil pijan, pijan od krvi svetih in kri mučencev iz Jezus; in ko sem jo videl, sem bila popolnoma 

zmedena. (Razodetje 17: 1-6, NJB) 
9 "To zahteva Lukavost. Sedem glav je sedem gričev, na katerih ženska sedi. . . 18 Ženska ste 

videli, je veliko mesto, ki ima nadzor nad vsemi vladarji na zemlji. " (Razodetje 17: 9,18, NJB) 
1 Nato sem videl drugega angela prišel iz nebes, z veliko avtoriteto, ki mu; zemlja je sijala od 

slave njegove. 2 Na ves glas je zavpil, "Babilon je padel, Babilon je Veliki padel, in je postal brlog 
hudičev in hrana za vsak prekršek duha in umazani, gnusne ptice. 3 Vse narodi so pili globoko 

vina njenega prostitucije; vsak kralj na zemlji je sam prostituted z njo, in vsak trgovec zrasel 

bogat s svojim razuzdanosti "4 Še en glas spregovoril iz nebes.; Slišal sem, da reči, "Pridi ven, 

moje ljudstvo, stran od nje, tako da se ne delijo v svojih zločinov in imajo enake nadloge, 

da nosijo. 5 Njeni grehi so dosegli do neba, in Bog ima svoje zločine v mislih : zdravljenje njo kot 

ona obravnavajo druge 6 je treba plačati dvojni znesek je komu dodeljena.. Ona je, da so dvakrat 

močno skodelico lastne mešanice. 7 Vsak izmed njenih pomps in orgijah se ujema z mučenjem ali 

agoniji. Jaz sem na prestolu kot kraljica, ona misli; Nisem vdova in ne bo nikoli vedel, Težaven 

izgubo 8 za, da v enem dnevu, bodo nadloge pade na njo. Bolezni in žalovanje in lakota. Ona bo 

pogorel do tal. Gospod Bog, ki jo je obsodila je mogočen. "9" se ni žalovanja in jok za njo kralji 

zemlje, ki so se prostituted z njo, in jih hrani orgije z njo. Vidijo dim, ko je gori, (Razodetje 18: 1-

9, NJB) 
V Zaharija, Sveto pismo svari pred prihajajoči Babilon in kaže, da je pravilno enotnosti ne bo zgodilo 
šele potem, ko je Jezus vrne: 

10 Pazi! Pazi! Pobegniti iz dežele na severu - GOSPOD declares- ker sem ti razpršeni na štiri 

vetrove neba - Gospod izjavlja 11 Pazi.! Naredite svoj pobeg, Sion, zdaj živi s hčerko babilonski! 
12 Za GOSPODOM Sabaoth pravi, da to, ker me Glory naročila, o narodi, ki vas naropanega, 

"Kdor vas dotakne dotakne jabolko moje oči. 13 Zdaj pa poglej, bom val roko nad njimi, in bodo 

oplenili tiste, katerih so zasužnjeni. " Potem boste vedeli, da je GOSPOD Sabaoth me je 

poslal! 14 Sing, veselite se, hči sionska, za zdaj sem prišel, da živijo med vami -Yahweh izjavlja! 15 In 

na ta dan se bodo mnogi narodi pretvori GOSPODU. Ja, bodo postali njegovo ljudstvo, in bodo 

živeli med vami. Potem boste vedeli, da je GOSPOD Sabaoth me je poslal k vam! 16 GOSPOD bo 

posest Judovega, svojega dela v Sveti deželi, in spet Jeruzalem svojo izbiro. (Zaharija 2: 10-16, 

NJB, upoštevajte, v različicah KJV / NKJV verzi so navedene kot Zaharija 2: 6-12) 
Ekumenskega in medverskega gibanja, ki so Združeni narodi, Vatikanu število evangeličanov in Eastern 

Orthodox voditelji spodbujajo jasno obsodil Biblije in se ne sme spodbujati. Jezus opozoril tiste, ki 

trdijo, da mu sledijo, ki bi "zavedli mnoge« (Mt 24: 4-5). Veliko ekumenizem se nanaša na "bele 

konjenika" Razodetje 6: 1-2 (ki ni Jezus) in vlačugo Razodetja 17. 
Kot Zaharija, apostol Pavel tudi učil, da res enotnost vere ne bi zgodilo šele potem, ko je Jezus vrne: 

13 dokler ne bomo vsi dosegli enotnost v veri in poznavanju Božjega Sina in tvorijo popoln 

človek, popolnoma zrel z polnost Kristusa samega. (Efežanom 4:13, NJB) 



Tisti, ki verjamejo, to enotnost je pred Jezusovo vrnitev so v zmoti. Pravzaprav, ko je Jezus vrnil, bo 

moral uničiti enotnost narodov, ki bo shodu proti njemu: 
11:15 Potem sedmi angel zatrubi, in glasove je bilo slišati kričanje v nebesih, kliče, "Kraljestvo 

sveta je postalo kraljestvo našega Gospoda in njegovega Kristusa, in kraljeval bo na vekov 
veke.« 16 je štiriindvajset starešin, na prestolu v prisotnosti Boga, se prostrated in se dotaknil tal z 
njihovih čelih ki cenijo Boga 17 s temi besedami, »zahvaljujemo se ti, Vsemogočni Bog, On, ki je 
On, ki je bil za prevzem tvoja velika moč in začnete vladavino. 18 narodi so bili v Hrup in sedaj je 
prišel čas za maščevanja, in za mrtve, ki se ocenjuje, in za svoje uslužbence preroki, za svetnike 

in za tiste, ki se bojijo tvojega imena, velike in majhne podobni, je treba nagraditi. Prišel je čas, 

da se uniči tiste, ki uničujejo zemljo. " (Razodetje 11: 15-18, NJB) 
19: 6 In slišal sem, kaj se je zdelo, da so glasovi ogromne množice, kot zvoku morja ali veliko 

bučanje groma, odgovarjanje, "Aleluja! Vladavina Gospod, naš Bog Vsemogočni je 

začelo; . . .19 Nato sem videl zver, z vsemi kralji zemlje in njihove vojske, zbrane, boj kolesarja in 
njegovo vojsko. 20 Toda zver je bil ujet skupaj z lažni prerok, ki je delal čudeže v imenu Zver je in 
ki jih je prevaral tiste, ki so sprejeli blagovno znamko z oznako zveri in tisti, ki so častili njegov 

kip. Ti dve so metali živi v ognjeno jezero gori žveplo. 21. Vse ostalo je bilo ubitih od meča 

kolesarja, ki je prišel iz njegovih ust, in vse ptice so se glutted njihovega mesa. . . 20: 4 Nato sem 

videl prestole, kjer so posneli svoje sedeže, in na njih je bila podeljena pristojnost za 

odločanje. Videl sem duše vseh, ki so bili obglavljeni, ker priča Jezusa in ker je oznanjal Božjo 

besedo, in tisti, ki ni hotel molili zveri ali njegov kip in ne bi sprejel brandmark na njihovih čelih 

ali rok; so prišli do življenja, in kraljevali s Kristusom tisoč let. (Razodetje 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Opazimo, da bo Jezus uničiti svetovne vojske poenotenih proti njemu. Potem bo On in svetniki 

kraljeval. To je, ko bo ustrezno enotnost vere. 
Na žalost, mnogi poslušati lažne ministrov, ki se pojavljajo dobro, vendar niso, kot je apostol Pavel 
posvaril (2 Kor 11: 14-15). 
Če bi bolj resnično razumeli Biblijo in evangelij o Božjem kraljestvu manj bi boj proti Jezusu. 
7. Zakaj Božje kraljestvo? 
Čeprav ljudje radi, da smo tako pametni, da so meje našega razumevanja, vendar Božja "razumevanje je 
neskončna« (Psalm 147: 5). 
To je razlog, zakaj bo trajalo božjo intervencijo, da se določi ta planet. 
Medtem ko mnogi verjamejo v Boga, je velika večina ljudi ne želijo živeti, kot je resnično 

usmerja. Opazite naslednje: 
8 On ti je pokazala, o človek, kaj je dobro; In kaj Gospod zahteva od vas A za to upravičeno, 

Ljubiti usmiljenje in ponižno hodi z Bogom? (Miha 6: 8) 
Ponižno hodi z Bogom, ni je nekaj človeštvo bil resnično pripravljeni storiti. Od časa Adama in Eve 

(Genesis 3: 1-6), so se ljudje zanašajo na sebi in svojih prioritetah, predvsem Bog, kljub njegovim 
zapovedim (Exodus 20: 3-17). 
Knjiga Pregovorov uči: 



5 Zaupaj v Gospoda z vsem srcem, in se ne zanašaj na svojo razumnost. 6 Na vseh svojih poteh 

priznati in on vodi svoje poti 7 Ne pametno v svojih očeh; Bojijo Gospoda in se odmaknejo od 

zla. (Pregovori 3: 5-7) 
Kljub temu, da večina ljudi ne bodo resnično zaupanje v Boga, z vsem srcem in čakala, da svoje 

korake. Mnogi pravijo, da bo to, kar Bog želi, vendar ne stori. Človeštvo se je zavedel Satan (Razodetje 

12: 9) in se je zmanjšala za poželenja po svetu in "ponos življenja" (1 John 02:16). 
Zato so mnogi prišli do svojih verskih tradicij in posvetnih oblasti, ker mislijo, da vedo najbolje. Vendar 

pa ne (glej Jeremija 10:23) niti ne bo najbolj resnično pokesal. 
Zato je človeštvo potrebuje Božje kraljestvo (prim Matthew 24: 21-22). 
Božji Načini prav 
Resnica je, da je Bog ljubezen (1 John 4: 8,16) in Bog je ni sebičen. Božji zakoni pokažejo ljubezen do 

Boga in do bližnjega (Mark 12: 29-31; James 2: 8-11). Načini svetu, so sebični in konec smrt (Rimljanom 

8: 6). 
Opazimo, da je Sveto pismo kaže pravi kristjani upoštevati zapovedi: 

1 Kdor veruje, da je Jezus Kristus, je rojen iz Boga, in vsak, ki ga kdo zaplodil tudi ljubi ga ljubi, ki 

je rojen iz njega. 2. Po tem vemo, da ljubimo Božje otroke, če ljubimo Boga in njegove zapovedi 

. 3. Za to je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. (1 

Janez 5: 1-3) 
Vse božjih "zapovedi so pravičnost« (Psalm 119: 172). Njegove poti so čisti (1 Tim 1,15). Na žalost, 

mnogi so sprejeli različne oblike "brezvladja" in se ne zavedajo, da Jezus ni prišel, da se uniči postavo ali 
preroke, ampak jih (Mt 5,17) izpolni, pa je treba pojasniti njihov pravi pomen in jih širi tistega, kar je 

veliko mislila (npr Mt 5: 21-27). Jezus je učil, da "kdor ne, in jih uči, se mu bo imenovan velik v nebeškem 
kraljestvu« (Mt 5:19) (izraza "Božje kraljestvo" in "nebeško kraljestvo" sta medsebojno zamenljiva). 
Biblija uči, da je vera brez del mrtva (James 2:17). Mnogi trdijo, da slediti Jezusu, vendar ne bo resnično 

verjamemo njegovim naukom (Mt 7: 21-23) in ga ne bo posnemati, kot bi morale (prim 1 Kor 11: 1). "Sin 

je transgresija zakona" (1 Jn 3: 4, KJV) in vsi grešili (Rimljanom 03:23). Vendar pa je Sveto pismo kaže, da 

se bo milost zmago nad sodbo (James 2:13), kot je Bog resnično načrt za vse (prim Lk 3: 6). 
Človeški rešitve, poleg božjih poti, ne bo delovalo. V tisočletno kraljestvo, bo Jezus pravilo z "železno 

palico" (Razodetje 19:15), in dobro bo prevladala, saj bodo ljudje živeli božjo pot. Vse svetovni problemi 

obstajajo, ker društva tega sveta nočejo ubogati Boga in njegov zakon . Zgodovina kažejo človeštvo ne 

more rešiti problemov družbe: 
6. Za biti carnally mislečimi je smrt, ampak duhovno mislečimi je življenje in mir 7 Ker mesen um 

je sovraštvo proti Bogu.; za to ni predmet zakona Boga, tudi ne more biti. 8. Torej, tisti, ki so v 

mesu ne more ustreže Boga. (Rimljanom 8: 6-8) 
Kristjani so, da se osredotoči na duhovno, in ki jim Božji Duh, da to storijo v tej starosti (Rimljanom 8: 9), 
kljub našim osebnih slabosti: 

26 Za vidite svoje kliče, bratje, da ni veliko modrih po mesu, ne veliko mogočnih, ne mnogo 

imenitnih, se imenujejo. 27 Bog pa se je odločila za neumnosti sveta, da v sramoto moder, in Bog 
je izbrani šibke stvari na svetu, ki v sramoto stvari, ki so mogočni, 28 in osnovne stvari na svetu, in 
stvari, ki jih je zaničeval je Bog izbral, in stvari, ki jih ne, da bi nič stvari, ki so , 29. da nobeno meso 



naj slava v njegovi prisotnosti. 30 Toda o njem ste v Kristusu Jezusu, ki je postal za nas modrost od 
Boga in pravičnost in posvečenje in redemption- 31 da, kakor je pisano: "Kdor slave, naj mu slava 

v Gospodu. " (1 Kor 1: 26-31) 
Kristjani so v slavo v Božjem načrtu! V veri hodimo zdaj (2 Kor 5: 7), ki je videti zgoraj (Kološanom 3: 2) v 

veri (Hebrejcem 11: 6). Mi bo blagoslovil za vodenje Božje zapovedi (Razodetje 22:14). 
Sveto pismo pravi, da bodo kristjani pravilo z Jezusom, vendar pa se zavedaš, da pomeni, da bodo pravi 

kristjani dejansko oblast nad mestom? Jezus je učil: 
12 »Neki plemič je šel v daljno deželo, da prejme zase kraljestvo in da se vrnejo. 13 Zato je poklical 

deset svojih uslužbencev, ki jim jih predajo deset Minas, in jim je rekel:" Ali posle, dokler ne 
pridem. "14 Toda njegovi državljani ga sovražil, in poslal svojo delegacijo za njim, rekoč: "Mi ne bo 
tega človeka, da kraljeval nad nami." 
15 "In tako je bilo, da ko se je vrnil, ko je dobil kraljestvo, je nato ukazal te hlapce, ki jim je dobil 

denar, da se imenuje z njim, da bi vedel, kako 
veliko je vsak človek, ki jih je pridobil trgovanje 16 Potem je prišel prvi, rekoč: 17 In on mu je rekel: 

"Dobro opravljeno, dobro hlapca." Master, je vaša mina zaslužil deset Minas. "; ker si bil zvest v 

zelo malo, ima oblast nad desetimi mesti. "18 In drugi je prišel in rekel:" Gospod, vam je mina 

prislužil pet Minas. «19 Prav tako mu je rekel:» Ti tudi več kot pet mest. " (Lk 19: 12-19) 
Bodite zvesti nad malo imate zdaj. Kristjani bodo imeli priložnost, da se izreče nad realnih mest, v 

resničnem kraljestvu. Jezus je tudi rekel: "Moja nagrada je z menoj, da bi vsakomur po njegovem delu« 

(Razodetje 22:12). Bog ima načrt (Job 14:15) in mesto (John 14: 2), za tiste, ki bodo resnično odzvali na 

njega (John 6:44; Razodetje 17:14). Božje kraljestvo je za resnično in ste lahko del tega! 
Na začetku leta 2016 je bilo v reviji Science članek z naslovom "Moč množice", ki je pokazalo, da bi 
umetna inteligenca in crowdsourcing rešiti s katerimi se sooča človeštvo "Hudobni probleme.Vendar pa 
članek ni razumel, kaj hudobija je bila, kaj šele, kako ga rešiti. 
Sodelovanje, razen po prave načine za Boga, je tako obsojena na propad, v 21. stoletju, kot je bilo spet po 
veliki poplavi, ko je človeštvo sodelovali graditi neuspešno Babilonski stolp (Genesis 11: 1-9). 
Težave v svetu, v mestih, kot na Bližnjem vzhodu (kljub pričakovane časovne koristi, na primer Daniel 9: 
27a; 1 Tesaloničanom 5: 3), ne bo mogoče rešiti ljudje, potrebujemo mir Božjega kraljestva (Rimljanom 
14: 17). 
Problemi mednarodnega terorizma, kljub pričakovane dobičke, ne bo mogoče rešiti (prim Ezekiel 21:12), 
z zavedeni v Združenih narodih (glej Razodetje 12: 9) -smo potrebujete veselje in udobje v Božje 
kraljestvo. 
Problemi okolja ne bomo rešili z mednarodnim sodelovanjem, saj bodo narodi sveta pomagali uničiti 
Zemljo (Razodetje 11:18), vendar bodo rešili z Božje kraljestvo. 
Težave spolnega nesmrtnosti, splava in prodaja človeško telo 
deli se ne bomo rešili z ZDA, vendar pa ga je Božje kraljestvo. 
Ogromen dolg, da imajo ZDA, Velika Britanija, in mnogi drugi narodi ne bo rešen z mednarodnim 
posredovanjem, toda na koncu (po uničenju na Habakuk 2: 6-8), ki ga je Božje kraljestvo. 
Nevednost in mis-izobraževanje ne bo rešen s strani Združenih narodov, moramo Božje 

kraljestvo. Verski razdor res ne bo mogoče rešiti s kakršnim koli premikom ekumenski, medverski 



soglasjem, da bo rešitev poleg prave Jezus iz Biblije. Sin je problem v svetu in za to potrebujemo 

Jezusovo žrtvovanje in njegovo vrnitev v Božje kraljestvo. 
Vprašanja lakote se ne bomo rešili iz gensko spremenjenih organizmov, ki so dajanje dele sveta grozi 
lakota zaradi potencialnih pridelkov napak, moramo Božje kraljestvo. 
Sodobna medicinska znanost nima vseh odgovorov za zdravje ljudi, ki jih potrebujemo v Božje kraljestvo. 
Množično revščina v nekaterih delih Afrike, Azije in od drugod, medtem ko koristi za čas od konca časa 
"Babilon" (glej Razodetje 18: 1-19), ne bo rešil problem revščine, moramo Božje kraljestvo. 
Tisočletno faza Božjega kraljestva je dobesedno kraljestvo, ki bo ustanovljena na zemlji. To bo temeljilo 
na ljubečih Božjih zakonih in ljubečega Boga kot vodja. Svetniki bodo kraljevali s Kristusom tisoč let 
(Razodetje 5:10; 20: 4-6). To kraljestvo bo vključevala tiste zares v Cerkvi Boga, vendar ne pismo navaja, 
da je Božje kraljestvo dejansko cerkev (katoliška ali kako drugače). Cerkev Rimu je nasprotoval tisočletno 
učenje, kasneje pa bo močneje nasprotujejo evangeljsko sporočilo svetopisemski kot se bližamo 
koncu. To bo verjetno dobil pomembno medijev, ki lahko pomagajo izpolniti Mt 24:14. 
V končni fazi, se bo Božje kraljestvo vključujejo "novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga« 
(Razodetje 21: 2) in njeno povečanje ne bo konec. Tam ne bo več krivice, ni več 
žalost, in ne več smrti. 
Pridiga in razumevanje evangelij Božje kraljestvo je pomembna tema v Svetem pismu. Stari pisci zaveza 
učil o tem. Jezus, Paul in John učil o tem. 
Najstarejša "Christian" pridiga preživeti zunaj Nove zaveze učil o tem. Zgodnje drugega stoletja krščanski 
voditelji, kot Polycarp in Melito, učil o tem. Mi v permanentno Cerkvi Boga učiti ga danes. 
Spomnimo se, da je Božje kraljestvo je prvi predmet, da je Sveto pismo kaže Jezus pridigal o tem. Prav 
tako je bilo tisto, kar je pridigal o po vstajenju, in to je nekaj, kar kristjani treba najprej poiskati. 
Evangelij ni le o življenju in smrti Jezusa. Poudarek evangelija, da je Jezus in njegovi privrženci učil je bil 
prihod Božje kraljestvo. Evangelij kraljestva vključuje odrešenje po Kristusu, temveč vključuje tudi 
poučevanje konec človeške oblasti (Razodetje 11: 5). 
Ne pozabite, Jezus je učil, da konec ne bi prišel šele po je evangelij kraljestva oznanjeval svetu kot priča 
vsem narodom (Mt 24:14). In to pridiganje se dogaja zdaj. 
Dobra novica je, da je Božje kraljestvo je rešitev za težave, s katerimi se sooča človeštvo . Vendar pa 
večina ne želijo podpreti, niti slišati, niti ne želim verjeti, resnico o tem. Božje kraljestvo je večno (Matej 
06:13), medtem ko "je ta svet izginjanje" (1 Kor 07:31). 
Razglasitev pravi evangelij Božje kraljestvo je nekaj, kar smo v permanentno so cerkve Božjega 
resno. Prizadevamo si, da naučiti vse, kar Biblija uči (Mt 28: 19-20), tudi Božje kraljestvo (Mt 
24:14).Medtem ko čakamo, da kraljestvo, se moramo učiti in slediti božji poti in udobje druge, ki želijo 
verjeti resnico. 
ne bi smeli podpirati razglašanje evangelija prihodnje Božjega kraljestva? Bo mislite evangelij Božje 
kraljestvo? 

 

 

 



Nadaljevanje Božjo Cerkev 
 
Urad ZDA za permanentno Cerkve Božje se nahaja na: 1036 W. Grand Avenue, 
Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

Nadaljevanje cerkev Boga (CCOG) spletne strani 
 

CCOG.ASIA Ta stran ima poudarek na Azijo in ima različne članke v več azijskih 
jezikih, pa tudi nekaj predmetov v angleškem jeziku. 
CCOG.IN To je spletna stran, usmerjeni v tiste indijske dediščine. To je gradivo v 
angleškem jeziku in različnih indijskih jezikih. 
CCOG.EU To je spletna stran, usmerjena proti Evropi. To je gradivo v več 
evropskih jezikov. 
CCOG.NZ To je spletna stran, usmerjena proti Novi Zelandiji in drugih z britansko-
potomci ozadju. 
CCOG.ORG To je glavna spletna stran permanentno cerkve Božjega. Služi ljudi na 
vseh celinah. Vsebuje članke, povezave in video posnetke. 
CCOGCANADA.CA To je spletna stran, usmerjena k tistim v Kanadi. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. To je španski jezik, spletna stran 
za permanentno Božje Cerkve. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. To je spletna stran Filipini za permanentno 
cerkve Božjega. Ima informacije v angleškem in tagaloščino. 
 

Novice in zgodovina spletne strani 
 

COGWRITER.COM Ta spletna stran je glavni razglasitev orodje in ima novice, 
nauk, zgodovinske članke, video posnetke in preroške posodobitve. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM To je težko zapomniti spletne strani s članki in 
informacije o cerkveni zgodovini. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET To je online radio spletno stran, ki pokriva novice in 
svetopisemske teme. 
 

YouTube video Kanali za pridige in Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanal. CCOG sermonette videos. 
CCOGAfrica kanal. CCOG sporočila v afriških jezikih. 
CDLIDDSermones kanal. CCOG sporočila v španskem jeziku. 
ContinuingCOG kanal. CCOG video pridige. 
 



 
 
Na sliki spodaj nekaj redkih preostalih opeke (plus nekaj dodane kasneje) zgradbe v 
Jeruzalemu včasih znan kot Cenacle, ampak bolje opisati kot Cerkve božje na 
Jeruzalem Western Hill (trenutno imenovane Mt. Zion): 
 

 
 
To je verjel, da je bilo mesto morda v najkrajšem realnem krščanske cerkve stavbe. 
Stavba, ki bi Jezusova "evangelij Božje kraljestvo" je pridigal. To je bila stavba v 
Jeruzalemu, ki poučujejo evangelij o Božjem kraljestvu. 
 
 
Iz tega razloga smo tudi hvala bogu, ne da bi prenehala, ker ... vi, bratje in sestre, 
postali privržencev cerkva Božjih, ki v Judeji so v Kristusu Jezusu. 
(1 Tes 2: 13-14) 
 
Trdijo, resno, za vero, ki je enkrat za vselej dostavi svetnikov. 
(Jude 3) 
 
On (Jezus), jim je rekel: "Moram pridigati Božje kraljestvo na drugih mestih 
tudi zato, ker v ta namen so bili sem poslal. «(Lk 04:43) 
 
Toda iskati Božje kraljestvo in vse to [c] stvari, ki se doda za vas. Ne boj se, mala čreda, 

kajti vaš Oče je dobra zadovoljstvo, da vam kraljestvo. (Lk 12: 31-32) 
 
In ta evangelij kraljestva se bo oznanjeval po vsem svetu, kot priča 
vsi narodi, in potem konec bo prišel. (Mt 24:14) 
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