
Євангеліє Царства Божого 
це рішення! 

Чи розумієте ви, що Ісус сказав, що кінець не може прийти, поки Царство Боже не 

проповідується всьому світу в якості свідка? 
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Чому не може людство вирішити свої проблеми? 

Ви знаєте, що перші і останні речі Біблія показує, що Ісус проповідував про стурбований 
Євангеліє Царства Божого? 

Ви знаєте, що Царство Боже було увагу апостолів і тих, хто в першу чергу, що слідом за ними? 



Чи є Царство Боже особистість Ісуса? Царство Бога Ісуса живе Його життя в нас зараз? Чи є 
Царство Боже певний тип майбутнього фактичного царства? Чи повірите ви, чому вчить Біблія? 

Що таке королівство? Тільки що таке Царство Боже? Чому вчить Біблія? Що ж навчити ранньої 
християнської церкви? 

Чи розумієте ви, що кінець не може прийти, поки Царство Боже не проповідується всьому світу 
в якості свідка? 

Фотографія на обкладинці показує Ягня, лежачи з вовком, як складений Burdine друку і графіки. 
Фотографія на задній стороні обкладинки є частиною первісної Церкви Бога будівлі в Єрусалимі, 
прийнятим в 2013 році д-р Боб Thiel.  
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1. Чи є у людства рішення? 

2. Що Євангеліє Ісус проповідував? 

3. Чи було Царство Боже відомо в Старому Завіті? 

4. апостоли вчать Євангеліє Царства? 
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6. Греко-римські церкви вчать Королівство є важливим, але ... 

7. Чому Царство Боже? 

Контактна інформація 

 

 

1. Є чи у людства рішення? 

Світ стикається з багатьма проблемами. 

Багато людей голодують. Багато людей пригнічені. Багато людей стикаються з бідністю. Багато 
країн перебувають в серйозну заборгованість. Діти, в тому числі ще не народжених з них, 
стикаються зі зловживанням. Стійкі до ліків захворювання стосуються багатьох лікарів. Великі 
промислові міста мають повітря занадто забруднені, щоб бути здоровим. Різні політики 
загрожують війною. Теракти тримати відбувається. 



Чи може світові лідери виправити проблеми, які стоять перед людством? 

Багато хто думає так. 

Нова універсальна порядок денний 

25 вересня 2015 року, після виступу ключа Записка Ватикану Франциск, 193 країни Організації 
Об'єднаних Націй (ООН) проголосував для реалізації "17 цілей сталого розвитку» , що спочатку 
було названо нової універсальної порядку денного. Ось 17 цілей ООН: 

Мета 1. Кінець бідності у всіх його формах у всьому світі 

Мета 2. Кінець голоду, досягнення продовольчої безпеки і поліпшення харчування і 
сприяти сталому розвитку сільського господарства 

Мета 3. Забезпечення здорового способу життя та підвищення добробуту для всіх на всіх 
вікових груп 

Мета 4. Забезпечення всебічного і рівноправного якісної освіти і сприяти можливості 
безперервного навчання для всіх 

Мета 5. Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей всіх жінок і 
дівчаток 

Мета 6. Забезпечити доступність і збалансоване управління водними ресурсами та 
санітарії для всіх 

Мета 7. Забезпечення доступу до надійної, стійкої і сучасної енергії для всіх 

Мета 8. сприяння сталому, інклюзивного та сталого економічного зростання, повної і 
продуктивної зайнятості та гідної роботи для всіх 

Мета 9. Побудувати стійку інфраструктуру, сприяння всебічному і сталого індустріалізації 
і стимулювати інновації 

Мета 10. Скорочення нерівності усередині країн і між ними 

Мета 11. Зробити міст і населених пунктів включно, безпечні, пружні і стійкі 

Мета 12. Забезпечення стійких моделей виробництва та споживання 

Мета 13. Вжити термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідки 

Мета 14. збереження і стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах 
сталого розвитку 

Мета 15. Захист, відновлення і сприяння сталому використанню наземних екосистем, 
стале управління лісами, боротьбі з опустелюванням і зупинити і повернути назад 
процес деградації земель і припинення втрати біорізноманіття 

Мета 16. Сприяння мирних і інклюзивних товариств в інтересах сталого розвитку, 
забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створювати ефективні, підзвітних 
інститутів на всіх рівнях 



Мета 17. Зміцнення засобів здійснення та активізації глобального партнерства в 
інтересах сталого розвитку 

Ця повістка дня повинна бути повністю реалізована до 2030 року , а також називають 2030 року 
Порядок денний в інтересах сталого розвитку. Вона спрямована на вирішення недуг, що стоять 
перед людством за допомогою регулювання, освіти і міжнародного співробітництва та 
міжконфесійного. У той час як багато хто з його цілей хороші, деякі з його методів і цілей є злом 
(пор Буття 3: 4). Ця повістка дня, також узгоджується з енцикліки Laudato Si Франциск в. 

"Нова універсальна порядок денний" можна було б назвати «Нової католицької порядку 
денного" , як слово "кафолической" означає "універсальний" . Франциск назвав прийняттянової 
універсальної порядку денного "важливий знак надії." 

Франциск також високо оцінив міжнародну угоду під назвою COP21 (офіційна назва  21 - ї 
Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату) в грудні 2015 року, і порадила 
країнам "уважно стежити за дорогою попереду, і з постійно зростаючим почуттям солідарності 
". 

У той час як ніхто не хоче, щоб вдихнути забруднене повітря, голодують, збідніє, знаходиться 
під загрозою, і т.д., чи буде ця міжнародна солідарність вирішити проблеми, що стоять перед 
людством? 

Послужному Організації Об'єднаних Націй 

Організація Об'єднаних Націй була сформована і створена 24 жовтня 1945 року, після Другої 
світової війни, з тим щоб не допустити іншого такого конфлікту і спробувати просунути мир у 
всьому світі. На її заснування, ООН 51 держав-членів; Є в даний час 193. 

Там були сотні, якщо не тисячі, конфліктів у всьому світі з Організацією Об'єднаних Націй, 
освічених, але ми до цих пір не було, що можна було б назвати третьої світової війни. 

Деякі вважають, що міжнародне співробітництво як Організація Об'єднаних Націй стверджує, 
що з метою сприяння, в поєднанні з типом міжрелігійного та екуменічного порядку денного, 
Франциск і багато інших релігійні лідери намагаються просувати, принесе мир і процвітання. 

Проте, послужний список для Організації Об'єднаних Націй, щоб зробити це не було добре. На 
додаток до численних збройних конфліктів, оскільки Організації Об'єднаних Націй, освічених, 
кілька мільйонів голодують, біженці, і / або відчайдушно бідні. 

Більше десяти років тому Організація Об'єднаних Націй викладені для здійснення своїх цілей 
розвитку тисячоліття. Це було вісім цілей в області розвитку "," але це не вдалося, навіть по самій 
ООН. були прийняті Так, в 2015 році, його так звані "17 цілей в галузі сталого розвитку». Деякі з 
них оптимістично. Деякі вважають це утопічна фантазія. 

Що стосується утопія йде, 6 травня 2016 року, Франциск сказав, що він мріяв про гуманної 
європейської утопії, що його церква може допомогти цей континент досягти. Проте, мрія Папи 
буде виявитися кошмаром (пор Об'явл 18). 

Там можуть бути деякі співробітництва та успіх, але ... 



Словник Merriam Webster стверджує , що утопія "уявне місце , в якому уряд, закони і соціальні 
умови є ідеальними." 

Біблія вчить, що людство не може вирішити свої проблеми самостійно: 

23 Господи, я знаю , що шлях людини несповна розуму; Це не в людині, яка ходить, щоб 
направити свої власні кроки. (Єремія 10:23 NKJV у всьому, якщо не вказано інше) 

Біблія вчить, що міжнародне співробітництво зазнає невдачі: 

16 руїна та злидні на їхніх дорогах, 17 і шляхи спокою не знають 18 Там немає страху Божого 
перед очима їх .. (Римлян 3: 16-18) 

Тим не менш, багато людей працюють над їх точки зору утопічного суспільства і навіть іноді 
намагаються втягнути релігію. Але майже ніхто не бажає слідувати шляху єдиного істинного 
Бога. 

Це не те, що не буде ніякого прогресу будь-якої з Об'єднаних націй або цілей Ватикану. Там 
будуть деякі, а також деякі невдачі. 

Насправді, і, ймовірно, після того, як масовий конфлікт, тип міжнародного мирної угоди буде 
погоджений і підтверджений (Daniel 9:27). Коли це станеться, багато хто помилково схильні 
вважати, що людство буде забезпечення більш мирного і утопічного суспільства. 

Багато з них будуть прийняті в такій міжнародній «утопічного прогресу» (ср..Езікіель 13:10), а 
також різними ознаками, і чудами (2 Солунян 2: 9-12). Але Біблія говорить, що такий світ не буде 
останнім (Данило 9:27; 11: 31-44), незважаючи на те, що лідери можуть претендувати (1 Солунян 
5: 3; Ісая 59: 8). 

Якщо людство не здатний по-справжньому приносити про утопію, будь-який тип утопії 
можливо? 

Так. 

2. Що зробив Ісус Євангеліє проповідуйте? 
Біблія вчить , що утопічне суспільство, зване Царство Боже, замінить людські уряду (Данило 2:44; 

Одкровення 11:15; 19: 1-21). 
Коли Ісус почав Своє суспільне служіння, Він почав проповідувати про Євангелії 

Царства Божого. Ось що повідомив Марк: 
14 Тепер після того, як Іоанн був посаджений у в'язницю, прийшов Ісус до Галілеї, і 

проповідував Божу Євангелію 15 і кажучи: "Виповнилося час і наблизилося Царство Боже. 
Покайтесь і віруйте в Євангеліє" (Марка 1: 14-15). 

Термін Євангеліє, походить від грецького слова транслітерації , як euangelion, і означає "гарне 

сполучення" або "хороші новини" . У Новому Завіті, англійське слово «царство» ,пов'язане з 

Божого Царства, згадується близько 149 разів на NKJV і 151 в Дуе Реймсі Біблії. Воно походить від 

грецького слова транслітерації , як Basileia що означає правило чи сферу роялті. 



Людські королівства, а також Царство Боже, нехай цар (Одкровення 17:14), вони охоплюють 

географічну область (Одкровення 11:15), у них є правила (Ісая 2: 3-4; 30: 9), і у них є предмети 

(Луки 13:29). 
Ось перший публічний вчення Ісуса , що Матвій: 

23 І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє Царства 

(Мт 4:23). 
Метью також записує: 

35 І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє 

Царства (Матвія 9:35). 
Новий Завіт показує , що Ісус буде царювати під повіки: 

33 І Він царюватиме Він у домі Якова під повіки, і царюванню Його не буде кінця (Луки 

1:33). 
Лука пише , що мета , що Ісус був посланий в тому, щоб проповідувати Царство Боже Зверніть 

увагу на те, чого навчав Ісус .: 
43 Він сказав їм: "Я повинен проповідувати Царство Боже , і іншим містам, бо для цього я 

посланий» (Луки 4:43). 
Ви коли - небудь чули , що проповідував? Ви коли - небудь зрозуміти , що мета Ісуса для 

відправки повинен був проповідувати Царство Боже? 
Лука також записує , що Ісус йти і проповідувати Царство Боже: 

10 І апостоли, коли вони повернулися, розповіли Йому , що вони зробили. . Потім Він узяв 

їх і пішов в сторону в приватному порядку в безлюдне місце , що належить до міста під 

назвою Вифсаїда 11 Але коли народ знав, що вони слідували за Ним; і Він прийняв їх і 

говорив з ними про Царство Боже (Луки 9: 10-11). 
Ісус навчав , що Царство Боже має бути головним пріоритетом для тих , хто буде 

слідувати за Ним: 
33 Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його (Мф 6:33). 
. 31 Але шукайте Царства Божого, а все це вам 32 Не бійся, мале стадо, бо сподобалося Отцю 

вашому дати вам Царство (Лк 12: 31-32). 
Християни повинні шукати перш за все Царства Божого. Вони роблять це, зробивши це своїм 

головним пріоритетом, живучи як Христос би їм жити і з нетерпінням чекаю його повернення і 

царства. Тим НЕ менше, більшість тих , хто сповідує Христа, не тільки не шукати перш за 

все Царства Божого, вони навіть не знають , що це таке. Багато з них також помилково 

вважають , що , будучи залучені в мирські політиці то , що Бог очікує від християн. Але , не 

розуміючи Божого Царства, вони не живуть в даний час , як вони повинні або зрозуміти , чому 
людство так зіпсований. 
Зауважте також , що царство буде дано трохи стаду (пор Римлян 11: 5). Він приймає 

смиренність , щоб бути готовим бути частиною істинного малого стада. 



Царство Боже ще не встановлено на Землі 
Ісус навчав , що Його послідовники повинні молитися за царство , щоб прийти, отже , вони ще не 

володіють його: 
9 Отче наш на небесах, так святиться ім'я Твоє. 10 Та прийде Царство Твоє. Так буде 

воля Твоя (Мт 6: 9-10). 
Ісус послав Своїх учнів проповідувати Царство Боже: 

1 І закликав Він дванадцятьох Своїх учнів разом , і дав їм силу та владу над усіма 

демонами, і вздоровляти від хвороб 2 Він послав їх проповідувати Царство Боже (Лк 9: 1-2) 

.. 
Ісус навчав , що Його присутність саме по собі не було царство, як царство не було встановлено 

на Землі , то: 
28 Але якщо я виганяю бісів Духом Божим, безсумнівно , Царство Боже прийшло на вас 

(Матвія 12:28). 
Істинне царство в майбутньому. Це не тут і зараз , як ці вірші від Марка шоу: 

47 І коли око твоє спокушає тебе, вирви його. Це краще для вас , щоб увійти в Царство 

Боже з одним оком, ніж з обома очима бути відлиті ... (Марк 9:47). 
23 Ісус подивився навколо і сказав Своїм учням: «Як важко це для тих , у кого є багатим 

увійти в Царство Боже!» 24 І учні дивувалися Його слова. Але Ісус знову і сказав їм: «Діти, як 

це важко для тих , хто вірить в багатим увійти в Царство Боже! 25 Легше верблюдові пройти 

крізь вушко голки , ніж багатому увійти в царство Боже »(Марка 10: 23-25). 
25 Істинно, істинно кажу вам, я більше не питиме від плоду виноградного до того дня , як 

новим буду пити вино в Царстві Божому "(Марка 14:25). 
43 Йосип з Ариматеї, член ради видного, який сам був в очікуванні Царства Божого, що 

йтиме і приймаючи мужність ... (Марк 15:43). 
Ісус навчав , що царство не стала частиною цього світу: 

36 Ісус відповів: "Царство моє не від світу цього Якщо Царство Моє було від світу цього, 

служба Моя воювала б, так що я не повинен бути юдеям але нині Царство Моє не звідси." 
(Івана 18: 36). 

Ісус навчав , що Царство прийде після того, як він прийде знову , і що Він буде її король: 
31 "Коли прийде Син Людський у славі Своїй, і всі Анголи з Ним, тоді сяде на престолі слави 

Своєї. 32 І всі народи будуть зібрані перед Ним, і Він відділить їх один від одного, як 

відділяє вівчар овець від козлів. 33 І Він поставить Він вівці праворуч свою сторону, а козлів 

ліворуч. 34 Тоді скаже Цар тим , хто праворуч його : "Прийдіть, благословенні Отця Мого , 

візьміть у спадщину царство , уготоване вам від створення світу (Мт 25: 31-34). 
Оскільки Царство Боже не тут, ми не побачимо справжню утопію , поки після того, як вона була 

встановлена. Тому що більшість з них не розуміють Божого Царства, вони не 

в змозізрозуміти , як його люблячи уряд працює. 



Що сказав Ісус царство було як? 
Ісус представив деякі роз'яснення про те, що Царство Боже подібно: 

26 І Він сказав: "Царство Боже , як ніби людина повинна розкидати насіння на землю, 27 і 

повинен спати вночі і підніматися днем, а насіння має прорости і рости, він сам не 

знає, як це зробити . 28 Для врожаї земних культур сам по собі: спочатку лезо, то голова, 

а тоді повне збіжжя в голову 29 Але коли зерно дозріває, він зараз він посилає серпа, бо 

урожай прийшов "(Мк . 4: 26- 29). 
18 Тоді Він сказав: "Що таке Царство Боже , як і до того , що я буду порівнювати 

його 19 Воно подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і поклав в його саду ;? І 

виросло , і стало великим деревом, і птиці в повітрі , вкладеної в його гілках. "20 і ще Він 

сказав:« до чого порівняю Я Божеє Царство? 21 воно подібне до закваски, яку жінка , і 
кладе на три мірі муки , аж поки все вкисне "(Луки 13: 18-21). 

Ці притчі показують , що, у - перших, Царство Боже дуже мала, але і стане великим. 
Лука також записав: 

29 Вони прийдуть зі сходу і заходу, з півночі і півдня, і сісти в Царстві Божому (Луки 13:29). 
Таким чином, Царство Боже буде мати людей з усього світу. Він не буде обмежений тими , у кого 

є Синагога походження. Люди сядуть в цьому королівстві. 
Luke 17 і Королівство 
Луки 17: 20-21 спантеличує деякі з них . Але перед тим , як до того , що, зверніть увагу , що 

люди будуть на насправді є в Царстві Божому: 
15 "Благословен той , хто хліб споживатиме в Божому Царстві!" (Луки 14:15). 

Так як люди будуть (в майбутньому) є в Царстві Божому, це не просто що - то виділити в їх серцях 

зараз, незважаючи на неправильні переклади / непорозуміння Луки 17:21 , які 

свідчать про зворотне. 
Моффатт переклад від Луки 17: 20-21 повинно допомогти деяким зрозуміти: 

20 Будучи як фарисеї спитали Його , коли Царство Боже йшов, він відповів їм: "Царство 

Боже не приходить , як ви сподіваєтеся , щоб зловити його з поля зору; 21 ніхто не скаже:" 

Ось воно "або" Там це, 'для Царства Божого тепер у вашому середовищі ". (Луки 17: 20-21, 
Моффат) 

Зверніть увагу на те, що Ісус говорив з непереробленого, плотськими і лицемірних фарисеїв. Ісус 

"сказав їм у відповідь" - це було фарисеїв , які просили Ісуса на запитання. Вони відмовилися 

визнати Його. 
Були чи вони в ЦЕРКВИ? Немає! 
Ісус також не говоримо про церкву незабаром буде організовано. Також він говорив про настрої в 

розумі чи серці. 



Ісус говорив про його царювання! Фарисеї не просили Його про церкви. Вони нічого не знали про 

яку - небудь церкви Нового Завіту незабаром буде запущений. Вони не питали про тип досить 

настроїв. 
Якщо хтось думає , що Царство Боже ЦЕРКВА - і Царство Боже було "в" фарисеїв - була церква в 

фарисеїв? Очевидно , що ні! 
Такий висновок досить смішно, чи не так? У той час як деякі протестантські переклади 

переводять частину Луки 17:21 як "Царство Боже" всередині вас "(NKJV / УПО), навіть 

католицькаНовий Єрусалим Біблія вірно переводить , що як" Царство Боже серед вас ". 
Ісус був один серед, посеред, фарисеїв. Тепер, фарисеї думали , що вони з інтересом очікує 

Царства Божого. Але вони НЕ зрозуміли його. Ісус пояснив , що це не буде локальним, або 

обмежена Королівство тільки для євреїв, так як вони , здавалося, думали (ні церква , як дехто 

зараз вважають). Царство Бога не було б всього лише одним з багатьох людських і видимих 

царств , які люди могли б вказати або побачити, і сказати: "Ось воно, тут"; або "це Царство, он 
там." 
Ісус Сам був народжений , щоб бути королем цього королівства, як Він ясно сказав Пілат 

( від Іоанна 18: 36-37). Зрозумійте , що Біблія використовує терміни "цар" і "царство" 

взаємозамінні (наприклад , Данило 7: 17-18,23). Король майбутнього Царства Божого було, тоді і 

там, стоячи поруч з фарисеями. Але вони не визнають Його своїм царем (Іоанна 19:21). Коли він 

повертається, світ відкидає Його (Одкровення 19:19). 
Ісус пішов далі, в наступних віршах в Євангелії від Луки 17, щоб описати Його друге пришестя, 

коли Царство Боже буде правити всій землі (продовжуючи з Моффатт 

для забезпеченняузгодженості для цього розділу): 
22 Своїм учням він сказав: "Там прийде день , коли ви будете довго і довго марно мати 

хоча б один день Сина Людського. 23 Люди будуть говорити:" Дивіться, ось він!"Дивіться, 

ось він! але не виходять або бігти за ними, 24 для як блискавка , який блимає з одного боку 
неба до іншого, так буде Син Людський буде на його власний день. 25 Але спочатку він 
повинен терпіти величезні страждання і бути відкинута нинішнє покоління (Луки 17: 22-25, 
Моффат). 

Ісус говорив блискавки блимає, так само , як в Євангелії від Матвія 24: 27-31, описуючи Його 

друге пришестя , щоб керувати всім світом. Ісус не говорить , що Його народ не зможе побачити 

Його , коли Він повернеться. Люди не визнають Його як свого Царя і буде боротися проти Нього 

(Одкровення 19:19)! Багато будуть думати , Ісус представляє антихрист. 
Ісус не говорив про те , що Царство Боже було в цих фарисеїв, Він сказав їм у іншому місці , що 

вони не мали наміру бути в королівстві з - за їх лицемірство (Матвія 23: 13-14). Ісустакож не 

говорив про те , що Церква буде Царство. 
Царство Боже що - то люди повинні в один прекрасний день бути в змозі увійти - як за 

воскресіння праведних! Тим НЕ менше, навіть Авраам і інші патріархи ще не там (див Євреїв 11: 

13-40). 



Учні знали , що Царство Боже не в них особисто тоді, і що він повинен був з'явитися як наступний, 

який прийшов після того, як Лука 17:21, показує: 
11 Тепер , коли вони почули ці слова, Іншу притчу Він, бо Він був недалеко від 

Єрусалиму , і тому , що вони думали , що Царство Боже буде з'являтися відразу ж (Луки 

19:11). 
Королівство було ясно в майбутньому 
Як ви можете сказати , якщо королівство знаходиться поруч? В рамках вирішення цього питання, 

Ісус перераховані пророчі події (Луки 21: 8-28) , а потім навчав: 
29 Подивіться на смоківницю і на всі дерева. 30 Коли вони вже брунькуванням, ви бачите і 

самі знаєте , що літо вже близько. 31 Так і ви, коли ви бачите ці речі відбувається, 

знайте , що Царство Боже поруч (Луки 21: 29-31). 
Ісус хотів , щоб Його народ слідувати за пророчі події , щоб знати , коли Царство прийде. Ісус 

сказав в іншому місці Свій народ , щоб подивитися і звернути увагу на пророчі події (Луки 21:36; 

Марка 13: 33-37). Незважаючи на слова Ісуса, багато знижки дивитися пророчо-зчеплені світові 

події. 
В Євангелії від Луки 22 і 23, Ісус знову показав , що Царство Боже було що - то , що буде 

виконано в майбутньому , коли Він навчав: 
15 "З гарячим бажанням Я хотів їсти з вами цю пасху, перш ніж муки 16 бо Я говорю вам, я 

більше не буде харчуватися від неї , поки сповниться в Царстві Божому». 17 І, взявши чашу, і 

подяку вчинивши, Він сказав: "Візьми це і поділіть між собою, 18 бо Я говорю вам, що 

віднині не питиму Я від оцього плоду виноградного , доки НЕ царство Боже не 

приходить" (Лк 22: 15-18). 
39 Але один з тих лиходіїв , які були розп'яті з ним був хулить його , і він сказав: "Якщо ти 

Месія, врятувати себе і врятувати нас також." 40 і його компаньйон дорікнув його , і він 

сказав йому: "Не ти чи навіть боїться Бога? Для вас також в осуд з ним. 41 І ми справедливо 

так, тому що ми гідні, бо ми погашаються згідно з тим , що ми зробили, але нічого зло було 

зроблено цим. "42 І сказав Йешуа" Мій Господь, згадай мене , коли прийдеш у Царство 

Твоє »43 Але Йешуа сказав йому:" істинно, істинно кажу вам , що сьогодні ти будеш зі 

Мною в раю "(Лк . 23 :. 39-43, арамейською на простому англійською ) 
Царство Боже не прийде , як тільки Ісус був убитий або як Марк і Лука показує нам: 

43 Йосип з Ариматеї, член ради видного, який сам був в очікуванні Царства Божого, що 

йтиме і приймаючи мужність ... (Марк 15:43). 
51 Він був з Ариматеї, юдейського міста, який сам також чекає Царство Боже (Лк 23:51). 

Зверніть увагу на те, що після воскресіння , що один народиться знову в Царстві Божому , як 
Джон записів: 

3 Ісус відповів і сказав йому: "Істинно, істинно кажу тобі: Коли хто не народиться згори, то  

не може побачити Божого Царства». 4 Никодим Йому каже: "Як може людина 

родитися , бувши старою? чи може він іншим разом увійти в утробу матері своєї і 



народитися "5 Ісус відповів:" Поправді, поправді кажу тобі: коли хто не народиться від води 
і Духа, не може увійти в Царство Боже (Івана 3: 3 -5). 

Врахуйте , що після того, як Ісус воскрес, Він знову навчав про Царство Боже: 
3 Він також представив Себе живим після Його страждань багато 
вірними доказами, в даний час розглядається ними в протягом сорока днів і говорячи про 

речі , що стосуються Царства Божого (Дії 1: 3). 
Перша і остання проповіді , що Ісус дав були про Царство Боже! Ісус прийшов як вісник навчити 
про це Царстві. 
Ісус також був апостол Іоанн пише про тисячолітньому Царстві Божому , яке було б на 

землі. Зверніть увагу на те , що Він був Іван написав: 
4 Я побачив душі тих , хто був обезголовлених за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які 

не вклонились звірині , ані образові його і не отримав свій відбиток на їх лобах або на їх 

руках. І вони жили і царювали з Христом тисячу років (Об'явлення 20: 4). 
Ранні християни вчили , що тисячолітнє Царство Боже буде на землі , і замінити уряди світу , як 

вчить Біблія (пор Одкровення 5:10, 11:15). 
Чому, якщо Царство Боже настільки важливо, не саме чув дуже багато про нього? 
Частково тому , що Ісус назвав його таємницю: 

11 І Він сказав їм: «Вам було дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим , хто перебуває 

за межами, всі речі приходять в притчах (Марк 4:11). 
Навіть сьогодні справжнє Царство Боже є загадкою для більшості. 
Розглянемо також, що Ісус сказав , що кінець ( в віці) прийде ( в найближчим часом ) після 

Євангеліє Царства буде проповідувана в усьому світі в якості свідка: 
14 І це Євангеліє Царства буде проповідувана в усьому світі , як свідоцтво всім народам; і 

тоді прийде кінець (Матвія 24:14). 
Проповідуючи Євангеліє Царства Божого має важливе значення і має бути досягнуто в ці останні 

часи. Це "гарне сполучення" , як це пропонує реальну надію на гуманітарні науки недуг, 

незважаючи на те , що політичні лідери можуть навчити. 
Якщо ви вважаєте , слова Ісуса, повинно бути ясно , справжня християнська церква повинна 

проголошувати , що Євангеліє Царства прямо зараз. Це повинно бути його головним 

пріоритетом для Церкви. І для того , щоб зробити це правильно, множинні мови повинні бути 

використані. 
Це те , що прагне зробити Триваюче Церква Бога. І саме тому ця брошура була переведена на 
десятки мов. 
Ісус навчав, більшість з них не прийняв би Його шлях: 

13 "Заходьте тісними ворітьми, бо що просторі ворота й широка дорога , що веде до 

руйнування, і є багато людей , які ходять ; 14 Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде 

до життя, і. є деякі , хто знайти його (Матвія 7: 13-14). 



Євангеліє Царства Божого веде до життя! 
Це може бути цікаво відзначити , що , хоча більшість сповідують християн , здається , чи 

не звертаючи уваги на понятті , що акцент Христа було проповідувати Євангеліє Царства Божого, 

світські богослови та історики часто розуміють , що це на самому ділі то , що вчить Біблія. 
Тим НЕ менше, Ісус Сам очікував Своїх учнів проповідувати Євангеліє Царства Божого (Лк 9: 2,60). 
Тому що майбутнє царство буде грунтуватися на законах Божих, це принесе мир і процвітання, і 
підкорятися цим законам в цьому віці призводить до істинного світу (Псалом 119: 165; Ефесян 
2:15). 
І це хороша звістка про царство було відомо в Писанні Старого Завіту. 
3. Було чи Царство відомо в Старому Завіті? 

Перша і остання записана проповідь Ісуса беруть участь проповідуючи Євангеліє Царства Божого 
(Мк 1: 14-15; Дії 1: 3). 
Царство Боже є те , що євреї у часи Ісуса повинні були знати дещо - що про те, як це було 

згадано в своїх писаннях, які ми тепер називаємо Старий Завіт. 

Daniel Викладав Про Царстві 
Пророк Даниїл писав: 

40 А царство четверте буде така сильна , як залізо, оскільки залізо ламає і руйнує все; і як 

залізо , що подрібнює, що царство буде розбиває і розтрощити все решта 41 В той час як ви 

бачив ноги та пальці на ногах частиною з глини горшечной, а частинно з заліза, то це буде 

поділене царство. поки сила заліза буде в ньому, так само , як ви бачили ,залізо , змішане 
з керамічної глиною. 42 А пальці ніг частинно з заліза і частково з глини, то й частина 

царства буде частиною міцне і частково крихкою. 43 Як ви бачили залізо ,змішане з глиною 

керамічної, вони будуть змішуватися з насінням людей; але вони не будуть дотримуватися 

один одного, так само , як залізо не змішується з глиною 44 А за днів тих царів Небесний Бог 

поставить царство , яке ніколи не повинно бути знищено .; і царство це не буде віддане 

іншому народові; Воно потовче й покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки 

(Данило 2: 40-44). 
18 Але святі Всевишнього повинні отримати царство, і будуть міцно держати царювання 

назавжди, навіть у віки вічні ". (Данило 7:18). 
21 "Я спостерігав, як цей ріг був вести війну проти святих, і не переважна проти них, 22 до 

Старого днями прийшли, і рішення було прийнято на користь святих Всевишнього, і настав 
час для . святі мають царство (Данило 7: 21-22) 

Від Данила, ми дізнаємося , що прийде час , коли Царство Боже знищить царства цього світу і 

триватиме вічно. Ми також дізнаємося , що святі будуть мати свою роль в отриманні цього 

царства. 
Багато частин пророцтва Даниїла є для нашого часу в 21 - му столітті. 
Зверніть увагу на деякі уривки з Нового Завіту: 



12 "десять рогів , які ти бачив , то десять царів , які ще не прийняли царства, але вони 

отримують владу в протягом однієї години , як царі , зі звіром. 13 Вони мають одну думку, і 

вони передадуть силу і владу свою звірові . 14 Вони воюватимуть проти Агнця та Агнець 

переможе їх, бо Він Господь над панами та Цар царів, і ті , хто з ним , покликані, і вибрані, 

і вірні ". (Об'явлення 17: 12-14) 
Таким чином, ми бачимо , як в Старому і Новому Завітах концепцію , що буде кінець часу земне 

царство з десятьма частинами , і що Бог знищить його і встановити Своє Царство. 

Isaiah Викладав Про Царстві 
Бог надихнув Ісаю написати про першу частину Царства Божого, тисячолітнього 

правління , відомий як тисячоліття, таким чином: 
1 Там що вийде шатуна з стебла Джессі, і гілка виросте від кореня його. 2 Дух Господній 

спочине на Ньому, Дух премудрості і розуму, дух поради й лицарства, дух знання і страх 
Господній. 
3 Його радість в страху перед Господом, і Він не судитиме на погляд очей своїх, і не 

вирішують на послух ушей Своїх 4 А 
правдою Він буде судити бідних, і вирішити , з справедливості для смиренних землі; Він 
вразить землю жезлом уст Його, і з диханням уст Своїх смерть заподіє 
безбожному. 5перебуватиме ремінь Його стегнах, і вірність пояс талії. 
6 "Тоді вовк буде жити разом з ягням, барс буде лежати разом з козеням, теля , і молодий 

лев , і віл будуть разом, і мале дитя буде водити їх 7 корова і ведмідь будуть пастися ;. Їх 

молоді будуть лежати разом, і лев буде їсти солому , немов та худоба! 8 і буде бавитися 

немовлятко над отвором гаспида, і відучити дитину покладе руку свою на гніздо змії9 Вони 

не будуть робити зла і шкоди на всіх .. моя святая гора, бо земля буде повна пізнання 

Господнього так , як море вода покриває. 
10 "І в той день там буде корінь Єссеїв, хто повинен стояти , як прапор для народу, бо 

язичники будуть шукати його, і місце відпочинку буде слава." (Ісая 11: 1-10) 
Причина , яку я згадав про це в якості першої частини або першої фази Царства Божого, є те , що 

цей час , коли він буде фізичний (до того моменту , коли святе місто, Новий Єрусалим, що 

сходить з небес, Об'явлення 21) і триватиме тисячу років. Ісая підтвердив фізичний аспект цієї 

фази , коли він продовжив: 
11 І буде в той день, коли Господь руку Свою , знову вдруге , щоб набути останок народу 

Свого, що залишилися, з Ассирії і Єгипту, Патросу і Куш, Від Елам і Шинеару, Емафі а 
острови на морі. 
12 Він підніме прапором народам, погани і збере вигнанців Ізраїля, і зібрати розсіяних 

юдеїв з чотирьох кінців землі. 13 І заздрість Єфрема, і ворогуючі проти Юди будуть 

відрізати; Єфрем не буде вже заздрити Юді, а Юда не буде гнобити Єфрема 14 полетять 

вниз на плече филистимлян до моря. Разом вони будуть грабувати народ Сходу; Вони 

покладуть руку на Едома і Моава; А народ Аммона їх слухати будуть 15 Господь висушить 

моря Єгипту. Своїм сильним вітром Він буде трясти кулаком через річку, і вдарити його в 



сім струмків, і змусити людей перетнути НЕ замочивши ніг. 16 Там буде шосе для залишку 

Свого народу Хто буде зліва від Ассирії, As це було для Ізраїлю в той день, коли він йшов з 

єгипетського. (Ісаї 11: 11-16) 
Ісая також був натхненний написати: 

2 Тепер збувалося в останні дні, гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір, і 

піднята буде вона понад узгір'я; І всі народи будуть народи до неї 3 Багато людей прийдуть 

і скажуть: "Ну, і підемо на гору Господню, до дому Бога Якова. Він буде навчати доріг Своїх, 

і ми підемо стежками Його "Бо вийде з Сіону Закон, і слово Господнє з Єрусалиму 4 Він 

буде судити народи, і викриє багатьох людей ..; Вони не повинні мечі свої на лемеші, а 

списи свої на серпи ;. Нація Не підійме народ на народ меча, і більше не будуть 

навчатись війни ... 11 Високі погляди людини повинен бути принижений, гордовитість люди 

будуть вклонилися, і один Господь буде високий у той день. (Ісая 2: 2-4,11) 
Таким чином, це буде утопічне час миру на землі. В кінцевому рахунку, це буде назавжди, з 

Ісусом рішенням. На підставі різних писань (Псалом 90: 4; 92: 1; Ісаї 2:11; Ос 6: 2), єврейський 

Талмуд вчить , це триває 1000 років (вавилонський Талмуд: Трактат Синедріон Фоліо 97а). 
Ісая був натхненний також написати наступне: 

6 Бо і нам Дитя народилося, до нас Син даний нам ; І уряд буде на його плече. І Його ім'я 

буде називатися : Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. 7множитися 

та мир Там не буде кінця, на престолі Давида і в царстві його, щоб замовити і встановити 

його судом і справедливості з того часу, навіть назавжди. Ревність Господа Саваота 

це. (Ісая 9: 6-7) 
Зверніть увагу на те, що Ісая каже , що Ісус прийде і встановить царство з урядом. У той час як 

багато , хто сповідує Христа цитувати цей уривок, особливо в грудні кожного року, вони схильні 

упускати з виду , що він пророкує більше , ніж той факт , що Ісус народиться. Біблія показує , що 

Царство Боже є уряд з законами над суб'єктами, і що Ісус буде над ним. Ісая, Данило та інші 

пророкував про це. 
Закони Божі шлях любові (Матвія 22: 37-40; Іоанна 15:10) і Царство Боже буде 

управлятися на підставі цих законів. Тому Царство Боже, не дивлячись на скільки в світі його 

перегляду, буде ґрунтуватися на любові. 
Псалми і багато іншого 
Це було не тільки Данило і Ісайя , що Бог надихнув писати про прийдешнє Царство Боже. 

Єзекіїль був натхненний , щоб написати , що ті з колін Ізраїлевих (не тільки євреї) , які були 

розкидані під час Великої Скорботи будуть зібрані разом в тисячолітньому царстві: 
17 Тому скажи : так говорить Господь Бог: "Я зберу вас із тих народів, зібрати вас із тих 

країв , де ви розпорошені, і дам вам землю Ізраїлю" . "18 І вони підуть туди, і вони 

заберуть всі свої мерзоти і все його гидоти звідти. 19 і дам їм одне серце, і вкладу новий 

дух в них, і візьміть кам'яне серце з їхнього тіла, і дам їм серце плоті, 20 , що вони 



можуть ходити згідно з постановами Моїми, а постанови Мої будете стерегти та 

виконувати їх; і вони будуть Моїм народом, і Я буду їм Богом. 21 Але , як для тих ,чиї 

серця слідують бажання через їхні гидоти та ті гидоти їх, воздам свої справи на своїх 

власних головах " 
говорить Господь Бог. (Єзекіїля 11: 17-21) 

Нащадки колін Ізраїлевих більше не буде розсіюватися, але будуть підкорятися статути Божі і 
перестати їсти огидні речі (Левит 11; Второзаконня 14). 
Зверніть увагу на наступне в псалмах про Царство Боже: 

27 усі кінці світу згадають , і повернуться до Господа, і всі сім'ї народів будуть поклонятися 

перед лицем Твоїм. 28 Бо Царство належить Господу, і Він над народами. (Псалом 22: 27-28) 
6 Престол Твій, Боже, у віки віків; Скіпетр правоти берло Твого царювання. (Псалом 45: 6) 
10 Усі Ваші роботи будуть вихваляти Тебе, Господи, і Твої святі благословляти Тебе. 11 Вони 

будуть говорити про славу Твого царства, і говорити про Твоїй силі, 12 Для того, щоб 

людським синам об'явити про могутність Твою говоритимуть, І славу величчя 

царства. 13 царство Твоє царство вічне, і ваше влада Твоя по всі роди. (Псалом 145: 10-13) 

Різні автори в Старому Завіті також писав про аспектах царства (наприклад , Єзекіїль 20:33; 

Овадія 21; Михей 4: 7). 
Так що , коли Ісус почав навчати Євангеліє Царства Божого, Його безпосередній глядач мав 

деяке знайомство з основною концепцією. 
4. апостоли вчать Євангеліє Царства? 

У той час як багато хто діє як Євангеліє це тільки хороші новини про особу Ісуса, реальність 

така , що послідовники Ісуса навчав Євангеліє Царства Божого. Це послання , яке приніс Ісус. 
Павло вчив Царство Боже 
Апостол Павло писав про Царство Бога й Ісуса: 

8 І він увійшов до синагоги і говорив сміливо за три місяці, міркування і переконання щодо 

того , що від Царства Божого (Дії 19: 8). 
25 І в самому справі, тепер я знаю , що ви всі, серед яких я пішли проповідувати Царство 

Боже (Діян 20:25). 
23 Отже , коли вони визначили йому день, дуже багато хто прийшов до нього в готель, до 

якого він пояснив і урочисто свідчив про Царство Боже, переконував їх про Ісуса Законом 

Мойсея і пророків, з ранку до вечора. ... 31 проповідуючи Царство Боже і навчаючи про 

Господа Ісуса Христа з усією впевненістю, що ніхто забороняючи йому (Дії 28: 23,31). 



Зверніть увагу на те, що Царство Боже не тільки про Ісуса (хоча він є 

одним з основних її частина), а Павло також навчав про Ісуса окремо від того, що він вчив про 

Царство Боже. 
Павло також назвав це Божу Євангелію, але це було до цих пір Євангеліє Царства Божого: 

9 ... ми проповідували вам Євангеліє Боже ... 12 , що ви б поводилися належно щодо 

Господа, що покликав вас у Своє Царство та славу. (1 -е Солунян 2: 9,12) 
Павло також назвав це Євангеліє Христа (Римлян 1:16). "Гарне сполучення" Ісуса, послання , яке 

Він вчив. 
Врахуйте , що це було не просто Євангеліє про особу Ісуса Христа або просто про особисте 

спасіння. Павло каже , що Євангеліє Христа включали послух Ісуса, Його повернення, і суд Божий: 
6 ... Бог відплатити скорботою тих , хто турбую вас, 7 і дати вас , хто одраду з нами , коли 

Господь Ісус з неба , з ангелами сили, 8 в огні полум'яному помста на тих , хто не знає Бога, 

і на тих , хто не підкоряється Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа. 9 Вони повинні бути 

покарані вічної погибелі , від особи Господа і від слави потуги Його, 10 як Він прийде, в той 

день, щоб прославитися в його святі і бути захоплювалися серед всіх тих , хто вірить, тому 

що наше свідоцтво ви повірили (2 Солунян 1: 6-10). 
Новий Завіт показує , що царство це те , що ми отримаємо, що не то, що ми тепер повністю 

оволодіти нею: 
28 ми отримуємо Царство , яке не може бути розхитані (Євреїв 12:28). 

Ми можемо зрозуміти , і з нетерпінням чекаю , щоб бути частиною Царства Божого зараз, але не 

повністю увійшов в неї. 
Павло спеціально підтвердив , що людина не в повній мірі увійти в Царство Боже , як смертна 
людина, як це відбувається після воскресіння: 

50 Тепер це я кажу, браття, що тіло й кров не можуть посісти Божого Царства; і тління не 

посяде 51 Кажу вам таємницю :. Ми не будемо все спати, але ми все будемо changed- 52в 

хвилину, в одну мить, при останній сурмі. Для засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми 

змінимося (1 Кор 15: 50-52). 
1 Заклинаю вас перед Богом і Христом Ісусом Христом, що мав судити живих і мертвих за 

Свого приходу та за Свого Царства (2 Тимофія 4: 1). 
Павло не тільки вчив , що, але що Ісус поставить Царство Бога Отця: 

20 Але Христос воскрес із мертвих, і первісток серед тих , хто заснув. 21 Бо людиною 

прийшла смерть, Людиною і воскресіння мертвих. 22 Бо , як в Адамі всі вмирають, так у 

Христі всі оживуть 23 Але кожен в своєму порядку :. первісток Христос, потім Христові, під 

час його 24 А потому кінець, коли Він передасть царство Богові й Отцеві, коли Він кладе. 

край всім і будь-яку владу і владу. 25 Бо належить Йому царювати , аж доки Він не покладе 

всіх Своїх ворогів під ногами Своїми. (1 - до коринтян 15: 20-25). 
Павло також навчав , що неправедні (заповідь молотки) не успадкують Царство Боже: 



9 Хіба ви не знаєте , що неправедні не успадкують Царства Божого? Не обманюйте себе. Ні 

розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні мужеложники, ні мужеложники, 10 ні 
злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні злоріки, ні здирники не успадкують Царства Божого (1 
Коринтян 6: 9-10). 
19 Учинки тіла очевидні, вони є: перелюб, блуд, нечистота, розпуста, 20 ідолослужіння, 

чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, 21 завидки, пияцтво, 

гулянки й подібне до; з яких я вам скажу заздалегідь, так само , як я говорив вам в 

минулому часі, що ті , хто практикує такі речі не успадкують Царства Божого (Галатів 5: 19-

21). 
5 Для цього ви знаєте, що жаден розпусник, нечистий, ні користолюбці людини, який 

ідолопоклонники, НЕ має спадщини в 
Царство Христа і Бога (Ефесян 5: 5). 

У Бога є стандарти і вимагає покаяння від гріха, щоб бути в змозі увійти в Його Царство. Апостол 

Павло попереджав , що деякі не вчать , що: 
6 Дивуюся , що ви відвертаючись так скоро від Нього, хто покликав вас благодаттю 

Христовою, на іншу Євангелію, 7 що не є інший; але є, що вас непокоять, і хочуть 

перевернути Христову Євангелію. 8 Але якби й ми або Ангол із неба зачав проповідувати 

будь-яку іншу Євангеліє вам чим то , що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. 9 Як 

ми вже говорили раніше, так що тепер я ще раз кажу, якщо хтось проповідує Євангеліє 

будь-якого іншого для вас , ніж той , що ви прийняли, нехай буде проклятий!. (Галатів 1: 6-

9) 
3 Але боюся, щоб яким - то чином, як Змій спокусив Єву його підступність, так і ваші уми 

може бути пошкоджений від простоти у Христі. 4 Бо якщо той , хто приходить проповідує 

іншого Ісуса , якого ми не проповідували, або якщо ви отримуєте інший дух , який ви не 

прийняли, або іншу Євангелію , яке ви не прийняли - ви цілком можете з цим 

миритися! (2 - е Коринтян 11: 3-4) 
Що "інший" і "різні" , на самому ділі брехня, Євангеліє? 
Хибне Євангеліє має різні частини. 
Загалом, помилкове євангеліє вірити , що ви не повинні підкорятися Богові і дійсно прагнути жити 

вірним Його шляху, претендуючи знати Бога (пор Матвія 7: 21-23). Вона має тенденцію бути 

егоїстично-орієнтованим. 
Змій спокусив Єва попастися на помилкове Євангеліє майже 6000 років тому (Буття 3) -і люди 

вважали , що вони краще , ніж Бог знає і повинен вирішити , добро і зло для себе. Так, 

після того, як прийшов Ісус, Його ім'я часто додається до різних помилкових Євангелій , і це 

триває і буде тривати і в момент остаточного Антихриста. 
Тепер повернемося в часи апостола Павла, помилкове Євангеліє було по суті гностиком / Mystic 

суміш істини і омани. Гностики в основному вважали , що спеціальні знання було те ,що було 

необхідно , щоб досягти духовного розуміння, в тому числі порятунок. Гностики , як правило, 

вважають , що то , що плоть зробив не мають особливого слідства , і вони 



булиналаштовані проти коритися Богу в таких питаннях , як сьомий день 

суботній. Одним з таких помилково лідер був Симон Волхв, який був попереджений апостола 

Петра (Діян 8: 18-21). 

Але це не так просто 
Новий Завіт показує , що Філіп вчив Царство Боже: 

5 Ось Пилип прийшов до міста Самарії і проповідував їм Христа. ... 12 вони повірили 

Пилипові , як він проповідував речі , що стосуються Царства Божого ... (Дії 8: 5,12). 
Але Ісус, Павло, і учні вчили , що це не так просто , щоб увійти в Царство Боже: 

24 І коли Ісус побачив , що він став дуже сумний, Він сказав: "Як важко це для тих , у кого є 

багатим увійти в Царство Боже! 25 Бо верблюдові пройти крізь вушко голки , ніж для 

багатому ввійти в царство Боже ". 
26 І ті , хто чув , що сказав: "Хто ж тоді може спастися?" 
27 А Ісус відповів: "Речі , які неможливо людям можливе для Бога». (Луки 18: 24-27) 
22 "Ми повинні через великі утиски увійти в царство 
Бог "(Діяння 14:22). 
3 Ми повинні дякувати Богові завжди за вас, браття, як це доречно, бо сильно росте віра 

ваша, і любов до кожного з вас всіх рясніють назустріч один одному, 4 так що ми самі 
похвалитися вас серед церков Бог за ваше терпіння і віру в усіх переслідуваннях ваших та в 

утисках , які ви терпите, 5 , яка проявляється свідоцтво праведного суду від Бога, щоб ви 

могли гідні Божого Царства, для якого ви і страждаєте, 6 , так як це праведно з Богом , щоб 

повернути скорботою ті люди, що вас непокоять, 7 і дати вам , хто одраду з нами ,коли 

Господь Ісус з неба , з ангелами сили Його, (2 Солунян 1: 3-7). 
Через труднощі, тільки деякі з них в даний час називають і вибрали в цьому віці , щоб бути 

частиною цього (Матвія 22: 1-14; Іоанна 6:44; Євреїв 6: 4-6). Інші будуть називатися пізніше,так як 

Біблія показує , що ті , "хто блудить у дусі прийде до розуміння, а також тих , хто скаржився 

навчиться вчення" (Ісая 29:24). 

Пітер Викладав Королівство 
Апостол Петро вчив , що царство було вічним, і що Євангеліє Боже має бути старанно корилися 

або НЕ було б судження: 
10 Отож, браття, бути ще більш уважними , щоб зробити ваш заклик і обрання, 

тому що якщо ви робите ці речі , які ви ніколи не будете спотикатися; 11 так вхід буде 

надано вам до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа (2 -е Петра 1: 10-

11). 
17 Бо час прийшов уже суд розпочати від Божого дому; і якщо він починається з нами по-
 перше, те , що буде в кінці тих , хто не кориться Євангелію Божу? (1 Петра 4:17). 

Останні книги Біблії і Королівства 



Біблія вчить , що «Бог є любов» (1 Ін 4: 8,16) , і Ісус є Бог (Ін 1: 1,14) -The Царство Боже буде мати 

короля , який є любов , і чиї закони підтримують любов, а НЕ ненависть (пор Одкровення 22: 14-

15). 
Остання книга Біблії конкретно обговорюється Царство Боже. 

15 І засурмив сьомий Ангол , і на небі гучні голоси, кажучи: «Царство світу цього стали 

царством Господа нашого і Христа Його, і Він буде царювати у віки віків!" (Одкровення 

11:15). 
Ісус правитиме в королівстві! І Біблія показує , два з його назви: 

16 І Він має на шаті й на стегнах Своїх написане ймення: Цар царів і Господь пануючих 

(Одкровення 19:16). 
Але Ісус єдиний, хто правитиме? Зверніть увагу на цей уривок з Одкровення: 

4 І бачив я престоли та тих, хто сидить на них, і рішення було скоєно їм. Потім я побачив 

душі тих , хто був обезголовлених за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які не 

вклонились звірині , ані образові його і не отримав свій відбиток на їх лобах або на їх 

руках. І вони жили і царювали з Христом тисячу років. , . 6 Блаженний і святий, хто має 

частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть 

священиками Бога і Христа і царюватимуть з Ним тисячу років (Об'явлення 20: 4,6). 
Справжні християни будуть відроджені , щоб правити з Христом на тисячу років! Тому що царство 

буде тривати вічно (Об'явлення 11:15), але це царювання була згадана тільки одна тисяча 

років. Ось чому я говорив про це раніше , так як на першому етапі царства-фізичний, тисячолітнє, 

фази , на відміну від останньої, більш духовної, фази. 
Кілька подій перераховані в книзі Одкровення , як відбувається між тисячолітніми і заключних 

етапах Царства Божого: 
7 Тепер , коли минув тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї 8 І вийде він 

зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, Гога і Магога, і збирати їх на війну, 

число яких , як пісок моря. ... 11 І побачив я бачив престола великого білого і сидів на 

ньому, від котрого небо і земля , бігло. І там не знайшлося місця для них. 12 І я бачив ,були 

відкриті мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги. І ще одна книга була 

розкрита, яка є книга життя. І суджено мертвих у справах їх, тими речами , які були 

написані в книгах. 13 Тоді віддало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали 

мертвих , які були в них. І вони були судимі, кожен з яких по справах його. 14 І смерть і 

пекло вкинуто в озеро вогняне. Це друга смерть 15 І хто не знайшовся написаний в книзі 

життя , той був кинутий в озеро вогненне (Одкровення 20: 7-8, 11-15) .. 
Книга Одкровення показує , що буде пізніше фаза , яка настає після тисячолітнього царювання і 

після другої смерті: 
1 І побачив я нове небо і нову землю, перше бо небо та перша земля проминули. Крім 

того , не було більше моря. 2 І я, Іван, бачив місто Єрусалим, що сходив від Бога з неба, 

приготований, як наречена , прикрашена для чоловіка свого. 3 І почув я гучний голос із 

неба , який говорив: " Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, і вони будуть Його 



народом , Сам Бог буде з ними буде Богом їх 4 і Бог кожну сльозу з очей їхніх .. там 

повинно бути ні смерті, ні печалі, ні плачу. Там не буде більше болю, бо перше минулося 
».(Об'явлення 21: 1-4) 

1 І він показав мені чисту ріку живої води, ясну , мов кришталь, що випливала з престолу Бога й 
Агнця. 2 В середині вулиці його, і по обидва боки від ріки дерево життя, який мав дванадцять 
раз плоди, кожне дерево приносить свої плоди кожен місяць. Листя дерева для зцілення 
народів. 3 І нічого вже не буде проклятого; але престол Бога і Агнця буде в ньому, і раби Його 
будуть служити Йому. 4 І побачать лице Його, а Ймення Його на їхніх чолах 5 там не повинно бути 
там ніч :. Вони не потребують ні в світильнику , ні в світлі сонця, бо Господь Бог дає їм світло. І 
вони будуть царювати на віки віків. (Одкровення 22: 1-5) 

Зверніть увагу на те, що це правління, яке після того, як тисяча років, включає в себе слуг 

Божих і триває вічно. Священне місто, який був підготовлений на небесах, залишить небо і зійде 

на землю. Це початок заключного етапу Царства Божого. Час не більше болю або страждань! 
Лагідні успадкують землю (Мт 5: 5) і все (Одкровення 21: 7). Земля, в тому числі в Святе 

місто , який буде на ньому, буде краще , тому що Божі шляхи будуть реалізовані. Усвідомте ,що: 
7 множитися Його і миру не буде кінця (Ісая 9: 7). 

Очевидно , що зростання буде після того, як заключна фаза Царства Божого почалося , як все 

буде слухатися Бога уряд. 
Це буде саме славне час: 

9 Але , як написано: ". Чи не бачив того око, не чуло вухо, і не спадало то на серце 

людині, що приготував Бог люблячим Його" 10 Але Бог відкрив нам через Свого Духа ( 1 - до 

коринтян 2: 9-10). 
Це час любові, радості і вічного комфорту. Це буде фантастичний час! 
Хіба ви не хочете мати свою роль в ній? 

5. Джерела за межами Нового Завіту вчив  
царство Боже 
Хіба ранні професора Христа вважають , що вони повинні були проповідувати Євангеліє 

буквального Царства Божого? 
Так. 
Багато років тому, в лекції професора Барта Ерман з університету Північної Кароліни, він 

неодноразово, і правильно, підкреслив , що в відміну від більшості християн , які сповідують 

сьогодні, Ісус і Його ранні послідовники проголосили Царство Боже. Хоча в цілому розуміння 

доктора Ермана християнства сильно відрізняється від Триваюче Церкви Божої, ми згодні ,що 

Євангеліє Царства є те , що Сам Ісус проголосив і Його послідовники вірили. Ми також 

згодні з тим , що багато хто стверджує християни сьогодні НЕ зрозуміти , що. 

Стара збереглася після Нового Завіту Написання та Нагорна 



Царство Боже було значна частина того , що стверджував, що "найстаріша повна християнська 

проповідь, яка пережила" (Holmes MW древнехристианскую Нагірну Апостольські отці .. Грецькі 

тексти і переклад на англійську мову, 2 видавництва Бейкер Книги, Гранд - Рапідс, 2004, стор. 

102). Цей древній християнський Проповідь містить ці висловлювання по цього приводу: 
5: 5 Більш того , ви знаєте, брати, що наше перебування в світі плоті незначна і минуще, але 

обіцянку Христа велике та дивне відпочинок в прийдешньому царстві і життя вічного. 
Вище твердження показує , що царство не зараз, але прийде і буде вічною. Крім того, ця древня 

проповідь говорить: 
6: 9 Тепер , якщо навіть такі праведники , як вони не в змозі, з допомогою своїх власних 

праведних справ, щоб врятувати своїх дітей, які гарантії у нас входження в Царство 

Боже , якщо ми не зможемо зберегти наше хрещення чистою і непорочною? Або хто 

буде нашим захисником, якщо ми не були знайдені , щоб святі і праведні справи 9: 6 Тому 

давайте любити один одного, що ми все могли увійти в Царство Боже . 11: 7 Тому, якщо ми 

знаємо , що є правильним в очах Бога, ми увійти в його царство і отримати обіцянки ,які 

"не чуло вухо , ні очей НЕ бачив , ні очей НЕ бачив , ні серце людини уявні." 
12: 1 Давайте почекаємо, тому годину за годиною для Царства Божого в любові й 

праведності, так як ми не знаємо , день Бога з'являється 12: 6 . Він каже, Царство Отця Мого 

прийде. 
Наведені вище твердження показують , що любов через належне життя необхідно, що ми до цих 

пір не увійшли в Царство Боже, і що це відбувається після того, як день Бога з'являється, тобто 

після того, як Ісус повернеться знову. Це царство Отця , і те царство не тільки Ісус. 
Цікаво , що найстаріший по- видимому , християнська проповідь , що Бог дозволив вижити 

вчить тому ж Царство Боже , що Новий Завіт навчає і триває Церква Божа в даний час викладає 

(цілком можливо , що це може бути від фактичної Церкви Божої, але моє обмежене знання 

грецької мови обмежує мою здатність зробити більш жорстку декларацію). 

По- друге лідери століття Церква і Євангеліє Царства 
Слід зазначити , на початку 2 - го століття , що Папій, слухачем Іоанна і один Полікарпа і 

вважається святим католиками, вчив тисячолітнє царство. Євсевій записано , що Папій вчив: 

... Там буде тисячоліття після воскресіння з мертвих, коли приватне правління Христа буде 

встановлена на цій землі. (Фрагменти Papias, VI Див. Також Євсевій, Історія Церкви, Книга 

3, XXXIX, 12) 
Папій вчив , що це буде час великого достатку: 

Подібним же чином, [Він сказав] , що зерно пшениці буде виробляти десять 
тисяча вух, і що кожне вухо матиме десять тисяч зерен, а кожне зерно давали б десять 

фунтів чистої, чистої, пшеничного борошна; і яблука, і насіння, і трави буде виробляти в 

аналогічних пропорціях; і що всі тварини, які харчуються тільки тоді на спектаклях землі, 

стане миролюбним і гармонійним, і бути в скоєному підпорядкуванні людини ». 
[Показання свідків несе до цих речей в письмовому вигляді Papias, древньої людини, який 



був слухачем Іоанна і один Полікарпа, в четвертому з його книг, бо п'ять книг були написані 
ним ...] (Фрагменти Papias, IV) 

Пост-Новий Заповіт Послання до Коринтян йдеться: 
42: 1-3 апостоли отримали Євангеліє нам від Господа Ісуса Христа; Ісус Христос був посланий 

від Бога. Отже Христос від Бога, а апостоли від Христа. І тому прийшли від волі Бога в 

певному порядку. Маючи тому отримали заряд, і будучи повністю впевнені , через 

воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і підтвердили в слово Боже з повною упевненістю 

Святого Духа, вони вийшли з радісною звісткою про те , що Царство Боже має прийти. 
Полікарп Смирни був раннім християнським лідером, який був учнем Іоанна, останній з перших 

апостолів , щоб померти. Полікарп гр. 120-135 AD вчив: 
Блаженні вбогі, і ті, які вигнані за правду, бо їхнє Царство Боже. (Полікарп. Лист до 

Филип'ян, глава II. З донікейської батьків, Том 1 , як під редакцією Олександра Робертса і 

Джеймса Дональдсона. Американський видання, 1885 г.) 
Знаючи, то, що "Бог осміяний бути не може," ми повинні гідно поводилися перед заповіді 

Його і слави ... Бо це добре , що вони повинні бути відрізані від похоті , які знаходяться в 

світі, так як "кожен хіть warreth проти дух " , і" ні розпусники, ні зніжений, ні зловмисники 

себе з людством, успадковують Царства Божого " , ні ті , хто робить речі , непослідовними 

і негідним. (Там же , глава V) 
Давайте тоді служити Йому в страху, і з усяким благоговінням, як Він Сам заповів нам, і , як 

апостоли , які проповідували Євангеліє до нас, і пророків, які проголосили заздалегідь 

пришестя Господа. (Там же , глава VI) 
Як і інші в Новому Завіті, Полікарп вчив , що праведник, а НЕ Заповідь вимикачі, успадковують 

Царство Боже. 
Нижче також стверджував, що вчив Полікарпа: 

А наступного суботи він сказав; "Слухайте мій заклик, кохані діти Божі. Я заповідав 

вам , коли єпископи були присутні, і тепер я знову закликаю вас всіх ходити чинно і гідно 

на шляху Господа ... Пильнуйте, і знову будьте готові, що не Нехай ваші серця 

перейматися, нова заповідь щодо любові один до іншого, Його прихід раптово 

виявляється як швидкої блискавки, великого суду вогнем, вічного життя, Його безсмертної 

царства. І все , чого ні викладається Бога ви знаєте, коли ви шукати натхненні Писання, 
вигравіювати з пером Святого Духа на ваших серцях, що заповіді може перебувати в вас 

незмивною. (Життя Полікарпа, Глава 24. JB Лайтфут, Апостольська Батьки, т. 3.2, 1889, стор. 

488-506) 
Мелітон Сардійський, який був Церква лідера Бога, гр. 170 н.е., навчав: 

Бо закон , емітованих в госпел-старе у новому, і розродитися разом з Сіону і Єрусалиму; і 
заповідь видається в благодаті, і тип в готовому продукті, і ягня в Сина, і вівці в людині, а 
людина в Бога ... 
Але Євангеліє стало пояснення закону і його 
виконання, в той час як церква стала джерело істини ... 



Це той , хто позбавив нас від рабства в свободу, з темряви в світло, від смерти в життя, від 

тиранії до вічного Царства. (. Мелітон Проповідь На Песах Вірші 7,40, 68. Переклад з Kerux: 

.. Журнал Online Теології http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Таким чином, Царство Боже було відомо, що - то вічне, а не просто нинішній християнин або 

католицької церкви і включений закон Божий. 
Ще в середині в кінці другого століття написання перестерігає людей дивитися на царство: 

Отже, нехай ніхто з вас більше скритність і не дивитися назад, але охоче і підхід до 

Євангеліє Царства Божого. (Роман Климент. Визнання, Книга X, Глава XLV. Витяги з 

донікейської батьків, Том 8. Під редакцією Олександра Робертса і Джеймса Дональдсона. 

Американський видання, 1886 г.) 
Крім того, в той час як він був , по- видимому , НЕ було написано одним в істинної церкви, в 

середині другого століття написання під назвою Пастир Герми в перекладі Робертс і Дональдсон 

використовує вираз "Царство Боже" чотирнадцять разів. 
Справжні християни, і навіть багато тільки сповідують Христа, що - то знав про Царство Боже в 

другому столітті. 
Навіть католицька і Східної православний святий Іриней розумів , що після воскресіння, християни 

увійти в Царство Боже. Зверніть увагу на те, що він написав, с. 180 AD: 
Бо така стан тих , хто вірив, так як в них постійно перебуває Святий Дух, який був даний 

Ним у хрещенні, і утримується приймачем, якщо він ходить в істині і святості, праведності і 

терпінні. Для цієї душі є воскресіння в них , які вірять, тіло знову отримувати душу, а разом 

з ним, силою Святого Духа, піднімається вгору і увійти в Царство Боже. . (Іриней, Санкт - , 
єпископ Ліона У перекладі з вірменського на Армитаж Робінсон Демонстрація 

апостольської проповіді, глава 42. Уеллс, Сомерсет, 1879. Як було опубліковано в 

суспільстві СПРИЯННЯ ЗНАНЬ CHRISTIAN НЬЮ - ЙОРК жовтня: .. Макміллана CO, 1920). 

Проблеми другого і третього століть 
Незважаючи на широке визнання, в другому столітті, лідер відступником проти закону по імені 

Маркион встав. Маркион вчив проти закону Божого, в суботу, і в буквальному Царстві 

Божому. Незважаючи на те, що він був засуджений Полікарпа та інших, він мав контакти з 

Римською Церквою в протягом досить довгого часу , і , здавалося, вплив там. 
У другому і третьому століттях, аллегорістов ставали створені в Олександрії (Єгипет). Багато 

аллегорістов проти вчення про прийдешнє царстві. Зверніть увагу на звіт про деякі з цих 

аллегорістов: 
Діонісій був народжений знатної і багатої сім'ї язичницького в Олександрії, і здобув освіту в 

їх філософії. Він залишив язичницькі школи , щоб стати учнем Орігена, якого він змінив під 
опікою школи катехізації Олександрії ... 
Климент, Оріген, і гностичні школи були розбещує доктрини святих оракулів своїми 
чудернацькими і алегоричних інтерпретацій ... вони отримали для себе назву 

"аллегорістов." Непос публічно боротися в аллегорістов, і стверджував , що буде 

царювання Христа на землі ... 



Діонісій сперечався з послідовниками Непос, і його рахунок ... "такий стан 

речей , як і зараз існує в Царстві Божому." Це перша згадка про Царство Боже , існуючих в 

нинішньому стані церков ... 
Непос дорікав свою помилку, показуючи , що Царство Небесне не алегоричною, але є 
буквальним прийдешнє Царство Господа нашого в неділю до життя вічного ... 
Таким чином, ідея царства прийшли в нинішній стан речей було задумано і вивів в 
гностичної школі аллегорістов в Єгипті, AD 200 до 250, повне століття до єпископів імперії 
стали розглядатися як окупанти трону ... 
Климент задумав ідею Царства Божого як стан істинного ментального пізнання 

Бога. Оріген встановити його вперед , як духовний сенс сховався в простому листі 

Письма. (Уорд, Генрі Дана Євангеліє Царства :. Царство не від світу цього, не в цьому світі, 
але Того, Хто прийде в Небесної Країні, Воскресіння з мертвих і Поверненню всіх речей 
Опубліковано по Клакстон ,. Ремсен & Haffelfinger, 1870, стор. 124-125) 

Таким чином, в той час як єпископ Непос вчив Євангеліє Царства Божого, то аллегорістов 

намагався придумати помилковою, менш буквальному, розуміння цього. Єпископ Аполлінарій 

Ієрапольський також намагався боротися з похибками аллегорістов приблизно в той же 

час. Ті , хто дійсно в Церкві Божій стояв за правду буквального Царства Божого на протязі всієї 

історії. 

Герберт В. Армстронг Викладав Євангеліє Царства, плюс 
У 20 - му столітті, покійний Герберт У. Армстронг писав: 

Тому що вони відкинули Євангеліє Христа. , , Світ повинен був підмінити що - то ще на 

своєму місці. Вони повинні були винайти підробку Так ми чули Царства Божого говорять 

як тільки досить банальність - хороший настрою в людських серцях - звести його до 

ефірного, нереальним НІЧОГО! Інші втому , що "ЦЕРКВА" царство. , , Пророк Даниїл, який 

жив 600 років до Різдва Христового, знав , що Царство Боже було справжнє царство - уряд 

пануючи над буквальним людей на землі. , , 
Тут. , , Божий пояснення того , що Царство Боже: "А за днів цих царів ..." - саме тут мова 

йде про десяти пальців ніг, частина заліза і частина тендітної глини. Це, що з'єднує 

пророцтво Даниїла 7 і Одкровення 13 і 17, має в увазі новий Сполучених Штатів 

Європи , яка в даний час формування. , , на ваших очах! Одкровення 17:12 робить просту 

деталь , що вона повинна бути об'єднанням TEN королям або царств (Об'явл 17: 

8) , воскресити стару Римську імперію. , , 
Коли прийде Христос, він приходить як Цар царів, ухваливши всю землю (Об 19: 11-16); і 
його KINGDOM-- Царстві Божому --said Данила, це зруйнує всі царства земні.Одкровення 

11:15 стверджує його в цих словах: «Царство світу стало царствами нашого Господа і 

Христа Його , і буде царювати на віки віків!" Це Царство Боже. Це кінець нинішніх урядів - 

так, і навіть в Сполучених Штатах і британських націй. Потім вони повинні стати царствами - 

Урядами - Господа нашого Ісуса Христа, тоді Цар царів по всій землі. Це робить повністю 

ЗВИЧАЙНА той факт , що Царство Боже буквальним УРЯД. Навіть коли халдейский імперія 

була королівством , - навіть коли Римська імперія була королівством - так Царство Боже 



уряд. Він повинен взяти на себе Урядом народів світу. Ісус Христос був народжений , щоб 

бути королем - інейка! , , , 
Той же Ісус Христос , який йшов через пагорби і долини на Святій Землі і на вулицях 

Єрусалима більше 1900 років тому приходить знову. Він сказав , що він прийде 

знову.Після того, як він був розп'ятий, Бог воскресив Його з мертвих через три дні і три 

ночі (. Матвія 12:40; Дії 2:32; I Кор 15: 3-4.). Він вознісся до Престолу Божого. Штаб -
 квартира уряду Всесвіту (Дії 1: 9-11; Євр 1: 3 . ; 8: 1; 10:12; Об 3:21). 
Він є "дворянин" в притчі, який пішов до Престолу Бога - "далекій країні" - бути 
коронований як Цар царів над усіма народами, а потім повернутися на землю (Лк 19: 12-27 
). 
Знову ж , він на небі до "часів реституції всього" (Дії 3: 19-21). Реституція означає 

відновлення до свого попереднього стану або стан. У цьому випадку відновлення Божого 

правління на землі, і , таким чином, відновлення миру у всьому світі, і утопічних умовах. 
Нинішній світ метушня, ескалація війни і чвари будуть кульмінації в світовій проблеми 

настільки великі , що, якщо Бог не втручається, ніяка людська плоть не спаслася б в живих 

(Мф. 24:22). У самій своїй кульмінації , коли затримка може призвести до підриваючи все 

життя з цього планети, Ісус Христос повернеться. На цей раз він приходить як 

божественне Бога. Він прийде у всій силі і славі всесвіту правлячої Творця. (Мф 24:30; .. 

25:31) Він прийде як "Цар царів і Господь пануючих" (Одкр 19:16), щоб встановити мир 

супер-уряд і управляти всіма народами "з жезлом залізним "(Одкр 19:15; 12: 5). , , 
Христос Небажана? 
Але буде чи людство рупор з радістю, і вітати його в шаленому екстазі і ентузіазму - навіть 

церкви традиційного християнства? 
Вони не будуть! Вони будуть вірити, тому що помилкові служителі сатани (II Кор . 11: 13-

15) обдурили їх, що він є антихристом. Церкви і народи будуть сердитися на його прихід 

(Об'явл 11:15 з 11:18), а збройні сили фактично намагаються боротися з ним , щоб 

знищити його (Об'явл 17:14)! 
Народи будуть залучені в переломною битві прийдешньої Третьої світової війни, з фронту в 

Єрусалимі (Зах . 14: 1-2) , а потім Христос повернеться. У надприродною силою він буде 

"боротися проти цих народів" , які ведуть боротьбу проти нього (вірш 3). Він буде повністю 

перемогти їх (Одкр 17:14)! «Ноги Його в той день на Оливній горі," дуже коротку відстань 

на схід від Єрусалиму (Зах . 14: 4). (Армстронг HW. Таємниця століття, 1984) 
Біблія говорить , що Ісус повернеться , і Він переможе, але багато хто буде боротися 
проти Нього (Одкровення 19:19). Багато затверджуватимуть (Ця інформація базується на 

нерозумінні біблійних пророцтв, але частково з - за фальшивих пророків і містиків) , що 

повернення Ісуса є остаточним Антихриста! 
Нижче також від Herbert Armstrong: 



Справжня релігія - Божа істина уповноважена з любов'ю до Бога повідомляється Святим 
Духом ... JOY невимовних пізнання Бога й Ісуса Христа - знати ПРАВДУ! - І тепло 
Божественної любові Божої ... 
Вчення істинної Церкви Бога просто ті з "життя кожним словом" Святий Біблії ... 
Чоловіки повинні звертати з шляху "отримати" на шляху "дати" - Божий шлях любові. 
НОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ зараз і захоплюють землю! (Там же ) 

НОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ є Царство Боже. Проголосивши , що нова цивілізація повинна прийти і бути 

засновані на любові є важливою частиною того , що правдиве Євангеліє Царства , який навчав Ісус 

і Його послідовники це все о. І це те , що ми в триваючому Церкви Божої проповідувати , а 
також. 
Герберт Армстронг зрозумів , що Ісус навчав , що людське суспільство, 
навіть коли він думає , що хоче підкорятися, відкинув «дати дорогу» життя, шлях любові. Майже 

ніхто не здається правильно зрозуміти значення того , що вчив Ісус. 
Порятунок через Ісуса є частиною Євангелія 
Тепер ті , хто прочитав це далеко , ймовірно , задаються питанням про смерть і ролі Ісуса в 

порятунок. Так, це частина Євангелія , що Новий Завіт і Герберт У. Армстронг як писав о. 
Новий Завіт показує , що Євангеліє включає в себе порятунок через Ісуса: 

16 Бо я не соромлюсь Євангелії, бо що воно є сила Божа на спасіння кожному, хто 

вірує, по- перше , Юдею , а також для грецького (Римлян 1:16). 
4 Тому ті , хто були розсіяні всюди ходили і звіщали слово. 5 Ось Пилип прийшов до міста 

Самарії і проповідував їм Христа. ... 12 Але , коли йняли віри Пилипові , як він проповідував 

про Царство Боже й ім'я Ісуса Христа, як чоловіки , так і жінки були 

хрещені. ... 25 Отже , коли вони свідчили і проповідували слово Господнє, вони 

повернулися до Єрусалиму, проповідуючи Євангеліє в багатьох самарійських 

оселях. 26 Тепер Ангел Господній до Пилипа ... 40 Пилип опинився в Азоті. І , проходячи 

проповідував по всїх городах , поки він НЕ прийшов у Кесарію. (Діяння 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 він проповідував їм про Ісуса й воскресення. (Діяння 17:18) 
30 І жив Павло цілих два роки на своєму орендованому будинку, і отримав всі , хто 

приходив до нього, 31 проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з 

усією впевненістю, ніхто не забороняючи його. (Діяння 28: 30-31) 
Зверніть увагу на те, що проповідь Ісуса входить і царство. До жаль, правильне розуміння 

Євангелія Царства Божого , як правило, відсутні вчення греко-римських церков. 
На насправді, щоб допомогти нам стати частиною цього царства, Бог полюбив людей так 
багато , що Він послав Ісуса померти за нас (Івана 3: 16-17). 

Євангеліє Царства є те , що світ потребує, але ... 



Але багато світових лідерів, в тому числі релігійні, вважають , що це буде міжнародне 

співробітництво людини , який принесе мир і процвітання, а не Царства Божого. І в той час як 

вони будуть мати якісь - то тимчасові успіхи, вони не тільки не вдасться, їх людські зусилля , 
в кінцевому рахунку , принести планету Земля до того , що це зробило б життя нестійкими, якби 

Ісус не повернувся , щоб встановити Своє Царство. Це помилкове євангеліє. 

Багато в світі намагаються зібрати напіврелігійні вавилонське міжнародний план поставити в 

новий світовий порядок в 21 - му столітті. Це те , що триваюча Церква Бога викривав з моменту 

його створення і планує продовжувати викривати. Так як сатана спокусив Єву , щоб впасти на 

версію свого Євангелія майже 6000 років тому (Буття 3), люди вважали , що вони краще , ніж 

Бог , що зробить їх і світ краще знати. 

За біблійними переказами, він буде приймати комбінацію військового лідера в Європі 

( так званий король Півночі, також називають звіра з Одкровення 13: 1-10) поряд з релігійним 

лідером ( так званий лжепророк, званий також остаточний Антихрист і дворога Звір з 

Одкровення 13: 11-17) від міста на семи пагорбах (Об'явл 17: 9,18) , щоб принести в 

«вавилонської» (Об'явлення 17 і 18) світового порядку. Хоча людство потребує повернення Христа 

і встановлення Його царства, багато в світі не буде звертати увагу на це повідомлення, в 21 -
 е століття, вони будуть продовжувати вірити в різні версії помилкового Євангелія Сатани. Але світ 
отримає свідоцтво. 

Нагадаємо , що Ісус навчав: 

14 І це Євангеліє Царства буде проповідувана в усьому світі , як свідоцтво всім народам; і 

тоді прийде кінець. (Матвія 24:14) 

Зверніть увагу на те, що Євангеліє Царства буде досягти миру в якості свідка, то прийде кінець. 

Є кілька причин для цього. 

Одним з них є , що Бог хоче, щоб світ почути правдиве Євангеліє до початку Великої Скорботи 

(який показаний , щоб почати в Євангелії від Матвія 24:21). Таким чином, євангельське послання 
є одночасно свідком і попередження (ср..Езікіель 3; Амос 3: 7). 

Іншим є те , що суть повідомлення буде суперечити поглядам висхідного звіра, король влади 

Північної, поряд з лжепророків, остаточне антихриста. Вони будуть в основному обіцяють світ 
через людські зусилля, але це призведе до кінця (Матвія 24:14) і руйнування (пор 1 Солунян 5: 3). 

З - за знаками та чудами , пов'язаних з ними (2 Солунян 2: 9), найбільше в світі будуть хотіти 

вірити брехні (2 Солунян 2: 9-12) замість євангельське послання. З - за неправильного засудження 
тисячолітнього Царства Божого по католиками, Східний ортодокс, лютерани та інші, багато хто 

помилково стверджують , що послання тисячолітньої Євангеліє Царства Божого помилкове 
Євангеліє пов'язано з антихристом. 

Вірні філадельфійцями християни (Об'явлення 3: 7-13) буде проголошувати тисячолітнє Євангеліє 

Царства, а також сказати світові , що деякі мирські лідери ( в тому числі звір і лжепророк) буде до. 

Вони будуть підтримувати сказати світові повідомлення про те , що звір, король влади Північної, 

поряд з лжепророків, остаточний Антихрист, в кінцевому рахунку , знищити (разом з деякими зі 
своїх союзників) США і англо-нації Сполученого Королівства , Канада, Австралія і Нова Зеландія 



(Daniel 11:39) , і що вони будуть незабаром після цього знищити арабський / ісламський 

конфедерацію (Daniel 11: 40-43), функціонують в якості інструментів демонів (Об'явлення 16: 13-

14), і в кінцевому підсумку боротися за Ісусом Христом по Його повернення (Одкровення 16:14 

19: 19-20). Вірні Philadelphians (Об'явлення 3: 7-13) буде оголошувати про те , що тисячолітнє 

царство буде в найближчий час. Це, швидше за все , генерувати багато освітлення в ЗМІ і внести 
свій вклад у виконання Матвія 24:14. 

"Хибна євангеліє" , проголошують світові лідери (ймовірно , деякі "новий" тип топ - лідера 

Європи поряд з скомпрометованих понтифіка , який претендуватиме на форму католицизму) 

буде не так- то вони не хочуть, щоб світ , щоб дізнатися , що вони будуть на насправді робити (і 

може навіть не вважаю , що це себе спочатку, ср Ісая 10: 5-7). Вони і / або їхні прихильники 

будуть також , ймовірно , помилково вчать , що вірні Philadelphians будуть закріплює доктрину 

(мілленарізма) прийдешнього антихриста. Якими б не булизасуджень , що вони і / або їх 

послідовники роблять до Філадельфійської вірним і триває Церкви Божої викличе 

переслідування (Данило 11: 29-35; Об'явлення 12: 13-15). Це також призведе до кінцевого початку 
Великої Скорботи (Матвія 24:21; Данило 11:39; ср Матвія 24: 14-15; Daniel 11:31), а також час для 
захисту віруючих Філадельфії християни (Одкровення 3:10; 12: 14-16). 

Звірина й пророк неправдивий поміряється силою, економічний шантаж, ознаки, покладеного 

чудеса, вбивства та інші тиску (Одкровення 13: 10-17; 16: 14; Данило 7:25; 2 Солунян 2: 9-10) , щоб 

мати контроль , Християни будуть питати: 
10 "Як довго, Господи, святий та правдивий, не будеш судити і помститися за нашу кров на 

тих , хто живе на землі?" (Одкровення 6:10) 
Протягом століть, Божий народ задавався питанням: «Як довго він буде до повернення Ісуса?" 

У той час як ми не знаємо ні дня , ні години, ми очікуємо , що Ісус повернеться (і тисячолітнє 

Царство Боже встановлено) в 21 - му столітті на підставі багатьох писань (наприклад , відМатвія 

24: 4-34; Псалом 90: 4; Осія 6: 2; Лк 21: 7-36; Євр 1: 1-2; 4: 4,11; 2 -е Петра 3: 3-8; 1 Солунян 5: 4), 
деякі частини якого ми бачимо тепер виконуються. 
Якщо Ісус не втручається, світ буде знищений все життя: 

21 Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з початку світу до цих пір, і не завжди має 

бути 22 І якщо ці дні не були скорочені, ніяка людина не була б врятована. але через 

вибраних ті дні. (Матвія 24: 21-22) 
29 Відразу ж після скорботи тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла; зірки 

падатимуть з неба, і сили небесні захитаються. 30 Тоді знак Сина Людського на небі; і тоді 
всі племена землі будуть ридати, і вони побачать Сина Людського що йтиме на хмарах 
небесних із великою потугою й славою. 31 і Він пошле ангелів Своїх з великою звук труби, і 

вони зберуться обраних його від чотирьох вітрів, від краю небес до іншого. (Матвія 24: 29-

31) 
Царство Боже , що світ потребує. 

посли Королівства 
Яка твоя роль в королівстві? 



Прямо зараз, якщо ви справжній християнин, ви повинні бути послом для нього. Зверніть увагу на 

те, що писав апостол Павло: 
20 Отже, ми посланці від імені Христового, і як ніби Бог благає через нас: ми благаємо 

вас від імені Христа, примиритися з Богом. (2 Коринтян 5:20) 
14 Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведности, 15 і 

взувши ноги в готовість Євангелії миру 16 перш за все візьміть щит віри, яким ви зможете 

погасити всі огненні стріли лукавого ; 17 і візьміть шолом спасіння, і меч духовний, який є 

слово Боже ;. 18 завжди молячись з усіма молитвою й благанням кожного часу в Дусі, коли 
не спимо з цією метою з все витривалістю та молитвою за всіх saints- 19 і для мене, що 
проголошення може бути дано мені, щоб я міг відкрити рот і зо сміливістю провіщати 

таємницю Євангелії, 20 для якої посол я в кайданах; що в ній я можу сміливо говорити, як я 

повинен говорити. (Ефесян 6: 14-20) 
Що таке посол Merriam-Webster має наступне визначення: 

1: офіційний представник, в зокрема: дипломатичний агент найвищого рангу , 
акредитовані іноземній державі чи суверенної в якості постійного представника його або її 
власного уряду або государя або призначаються на спеціальній і часто тимчасового 
дипломатичного присвоєння 

2: з уповноваженим представником або месенджер 

Якщо ви є справжнім християнином, ви є офіційним посланцем, за Христа! Зверніть увагу на 

те, що писав апостол Петро: 
9 Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, Його власні спеціальні люди, які 

ви можете звіщати Того , Хто покликав вас із темряви до дивного світла Свого, 10 , які були 

коли - то не один народ , але в даний час народ Божий чоловік, що помилувані , а тепер 

помилувані. (1 Петра 2: 9-10) 
Як християни, ми повинні бути частиною святого народу. 
Яка нація, тепер же святі? 
Ну, звичайно , жоден з царств цього світу, але вони в кінцевому рахунку не буде частиною 

царства Христа (Об'явлення 11:15). Це народ Божий, Його Царство , яке є святим. 
Як посли, ми зазвичай не беруть участі в прямих політиці народів цього світу. Але ми повинні жити 

Божий шлях життя зараз. Роблячи таким чином, ми краще пізнаємо , чому Божі шляхи краще, так 

що в Його Царстві , ми можемо бути царями і священиками і царювати з Христом на землі: 
5 Йому, полюбив нас і омив нас від гріхів наших Своїм 
кров, 6 і зробив нас царями і священиками Богові й Отцеві Своєму, Йому слава і 

держава у віки віків. Амінь. (Об'явлення 1: 5-6) 
10 І зробив нас царями і священиками для нашого Бога І ми будемо царювати на 

землі. (Одкровення 5:10) 
Одним з майбутніх аспектів , які будуть навчати тих , хто смертний потім ходити по шляхах Бога: 



19 Народ буде жити на Сіоні в Єрусалимі; Ви не повинні плакати не більше. Він буде дуже 

милостивий до вас на звук вашого крику; Коли Він чує, Він відповість вам. 20 І хоча Господь 

дає хліба в утиску і воду в нужді, але ваші вчителі не будуть переміщені в кут більше, але 
очі твої побачать своїх вчителів. 21 ваші вуха будуть чути те слово, яке позад тебе: "Це шлях, 

то нею ідіть," всякий раз , коли ви звертаєтеся до правої руки або всякий раз , коли ви 

повертаєте наліво. (Ісая 30: 19-21) 
Незважаючи на те , що це пророцтво для тисячолітнього царства, в цьому столітті християни 

повинні бути готові , щоб навчити: 
12 ... до цього часу ви повинні бути вчителями (Євреїв 5:12) 
15 Але освятить Господь Бог в серцях ваших; будьте завжди готові дати відповідь кожному, 

хто у вас звіту про надію, що яке в вас, із лагідністю та зо страхом (1 Петра 3:15, KJV). 
Біблія показує , що багато хто з найбільш вірних християн буде, як раз перед початком Великої 

Скорботи, проінструктувати багато: 
33 І ті з людей , які розуміють навчать багатьох (Данило 11:33) 

Таким чином, навчання, зростає в благодаті й пізнанні (2 Петра 3:18), це те , що ми повинні 

робити прямо зараз. Частина вашої ролі в Царстві Божому, щоб бути в змозі навчити. А для 

більш вірним, Філадельфійський (Об'явлення 3: 7-13), християн, це буде також включати в себе 

підтримку важливого свідка Євангелія до початку тисячолітнього царства (пор Матвія 24:14). 
Після того , як Царство Боже встановлено, народ Божий буде використовуватися , щоб 
допомогти відновити пошкоджені планети: 

12 Ті з числа ви будете будувати старі руїни;  
Ви повинні поставиш основи довічні; І ти будеш називатися Замуровник пролому, 

Реставратор вулиць мешкати в. (Ісая 58:12) 

Таким чином, народ Божий , який жив Божий шлях в цьому віці буде зробити його простіше для 

людей , щоб жити в містах (і в інших місцях) в цей час відновлення. Світ дійсно буде краще. Ми 

повинні бути послами Христа зараз, так що ми можемо також служити в Його Царстві. 

Повідомлення Істинне Євангеліє трансформативності 

Ісус сказав: "Якщо перебуватимете в моїм слові, то справді Моїми учнями будете, 32 і пізнаєте 
правду, а правда вас вільними." (Івана 8: 31-32). Знаючи правду про Євангелії .! Царство Боже 
звільняє нас від опинитися в пастці хибних надій цього світу ми можемо сміливо підтримати 

план , який працює бог плану Сатана обдурив весь світ (Об'явлення 12: 9) і Царство Боже є 
справжнє рішення. ми повинні стояти і захищати істину (пор Іоанна 18:37). 

Євангельська звістка більше , ніж про особисте спасіння. Добра вість про Царство Боже має 
перетворити одне в цьому віці: 

2 І не до віку цього, але перемініться 

відновою вашого розуму, щоб пізнати вам , що це добре, приємність та досконалість воля 

Бога. (Римлян 12: 2) 

Справжні християни трансформуються , щоб служити Богу і іншим людям: 



22 Раби, слухайтеся в усьому тілесних панів, Не працюйте тільки про людське око, 

як і чоловіки угодників, але в простоті серця, боячись Бога. 23 І все , що ви робите, 

робітьвід душі, як для Господа , а не для людей, 24 знаючи , що від Господа приймете 

нагороду спадщини; бо ви служите ви Господеві Христові. (Колосян 3: 22-24) 

28 Тому, так як ми отримуємо Царство , яке не може бути розхитані, нехай маємо 

благодать, з допомогою якого ми можемо служити Богові з побожністю і страхом. (Євреїв 
12:28) 

Справжні християни живуть по- різному від світу. Ми приймаємо Божі стандарти вищі в світі 

для того, що є правильним і неправильним. Просто жити по вірі (Євреїв 10:38), так як вона 

приймає віру , щоб жити по Божому шляху в цьому віці. Християни вважали настільки 
відрізняється від світу вони жили, що їх спосіб життя був переданий як "Шлях" в Новому Завіті (Дії 

9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Світ живе егоїстично, під впливом Сатани, в тому, що було названо "шлях 
Каїна" (Юди 11). 

Євангеліє Царства Божого є звістка про праведність, радості і миру (Римлян 14:17). Пророцтво, 

правильно зрозуміло, втішає (пор 1 Коринтян 14: 3; 1 Солунян 4:18), тим більше, що ми 

спостерігаємо світ валитися (пор Лк 21: 8-36). Істинний християнський спосіб життя веде до 

духовного достатку і фізичні благословення (Марка 10: 29-30). Це частина того , чому ті , хто живе 

його зрозуміти , що світ потребує Царство Боже. Християни є послами Царства Божого. 

Християни уповаємо в духовному, а не фізичному, хоча ми живемо у фізичному світі (Римлян 8: 5-

8). У нас є "надія Євангелія" (Колосян 1:23). Це те , що ранні християни розуміли , що багато , хто 

визнає, що Ісус Сьогодні не по- справжньому зрозуміти. 

6. Греко-римські церкви вчать Королівство є важливим, але ... 
Греко-римські церкви вважають , що вони вчать аспекти Царства Божого, але є 

проблема , дійсно зрозуміти , що це на самому справі , наприклад, Католицька 

енциклопедіявчить цьому про царство .: 
Христа ... На кожному етапі в Його вченні появою цього царства, різні його аспекти, його 
точний зміст, спосіб, яким вона повинна бути досягнута, утворюють штапель своїх 
проповідях, так що Його дискурс називається "Євангеліє царства "... вони почали говорити 

про Церкву як" Царство Боже "; ср Col., I, 13; I Сол, II, 12. Об, I, 6, 9. v, 10 і т.д. ... це 

означає , що Церква , як цього Божественного інституту ... (Pope H. Царство Боже. 

Католицька енциклопедія, Том VIII. 1910). 
Хоча вище вказав на "Сідло, I, 13; I Сол, II, 12. Об, I, 6, 9. v, 10, "якщо ви будете шукати їх, ви 

побачите , що жоден з цих віршів нічого говорити про Церкву є Царство Боже. Вони вчать 

віруючих стануть частиною Царства Божого або що це царство Ісуса. Біблія попереджає , що 
багато хто б змінити Євангеліє або звернутися до іншого, в недостовірної один (Галатів 1: 6-

9). До жаль, різні з них зробили це. 
Ісус учив: «Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця , як тільки через Мене »(Ін 14: 

6). Петро вчив: «Не існує порятунку в будь-який інший, бо немає іншого імені під небом, даного 



людям, що ним би спастися ми мали" (Дії 4:12). Петро сказав євреям все повинні мати віру , щоб 

покаятися і прийняти Ісуса , щоб врятуватися (Дії 2:38). 
На відміну від цього, Франциск вчив , що атеїсти, без Ісуса, можуть бути врятовані добрими 

справами! Він також вчить , що євреї можуть бути врятовані , не беручи Ісуса! Крім того, він і 

деякі греко-римляни також , здається, вважають , що небіблійне версія 'Мері' є ключем до 

Євангелія, а також ключ до екуменічного та міжрелігійного єдності. До жаль, вони й інші не 

розуміють важливість Ісуса і істинного Євангелія Царства Божого. Багато просувають неправдиві 

євангелія. 
Багато хто хотів би ходити по виду і мати віру в світі. Новий Завіт вчить , що християни повинні 

виглядати вище: 
2 Встановіть свій розум на речі вище, а не так на речі , на землі. (Колосян 3: 2) 
7 Бо ми ходимо вірою, а не видінням. (2 - е Коринтян 5: 7) 

Тим НЕ менше, Папа Пій XI в основному вчив ходити по його виду своєї церкви: 
... Католицька церква ... є Царство Христа на землі. (Енцикліка Пія квазілінійну Primas , як 

цитується в Final Battle Kramer P. Диявола. Хороший рада Публікації, 2002, стор. 73). 
Претензії сайту CatholicBible101, "Царство Боже було встановлено на землі Ісусом Христом в році 

33 нашої ери, в формі Його Церкви, у чолі з Петром ... католицької церкви." Але тисячолітнє 

Царство Боже ще не тут і не є Церква Риму, але він буде на землі. 
Римська Церква вчить так сильно проти скоро наступаючому земного тисячолітнього Царства 

Божого , що це в основному тільки "вчення про Антихриста" , перерахованих в 

офіційному Катехизмі Католицької Церкви: 
676 обман антихриста вже починає складатися в світі кожен раз , коли вимога зроблено 

реалізувати в історії, месіанської надії , яка може бути реалізована тільки поза історією 

через есхатологічний суд. Церква відкинула навіть модифіковані форми цієї фальсифікації 

царства прийти під ім'ям міленаризм ... (Катехизм Католицької Церкви. Імприматури Potest 
+ Джозеф Ратцінгер. Doubleday, NY 1995, стор. 194) 

До жаль, ті , хто згоден з цим матиме серйозні проблеми з проголошення Євангелія Царства 

Божого , в кінці кінців. Деякі з них будуть приймати жахливі заходи проти тих ,проголосивши 

його (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Але, ви могли б подумати, не всі , хто визнає, що Ісус як Господа бути в царстві? Ні, вони не 

будуть. Зверніть увагу на те, що Ісус сказав: 
21 "Не кожен, хто каже до Мене:" Господи ! Господи ! ", Увійде в Царство Небесне, але 

виконуючий волю Отця Мого Небесного. 22 Багато-хто скажуть Мені того дня : Господи, 

Господи, ми не пророкували в ім'я Твоє, виганяли бісів в ім'я Твоє, і Твоїм чуда великі 

творили в ім'я Твоє »23 і їм оголошу Я тоді : Я ніколи не знав вас;?! відійдіть від мене, хто 

чинить беззаконня" (Матвія 7: 21-23) 



Апостол Павло зазначив , «таємниця беззаконня» була «вже в дії" (2 Солунян 2: 7) свого часу. Це 

свавілля також пов'язано з чим - то , що Біблія застерігає проти наприкінці часів , що називається 

"Таємниця, Вавилон великий" (Одкровення 17: 3-5). 
"Таємниця беззаконня" пов'язана з сповідують християн , які вважають , що вони не повинні 

тримати десять заповідь закону Божого, і т.д. , і / або є дуже багато прийнятних винятків до нього 

і / або існують прийнятні форми покаяння , щоб розірвати Бога закон, тому в той час як вони 

думають , що мають форму Божого закону, вони не зберігаючи форму християнства , що Ісус або 

Його апостоли будуть визнавати законними. 
Греко-римляни подібні фарисеям , які порушили заповіді Божі, але стверджували , що їхні 

традиції зробили це прийнятно, Ісус засудив цей підхід ( від Матвія 15: 3-9)! Ісая також 

попередив , що люди , які стверджують, що Бога повстануть проти Його закону (Ісая 30: 9). Ця 

злочинна бунт то , що ми, до жаль, бачимо це і до цього дня. 
Ще одна «таємниця» , здається, що Церква Риму , схоже, вважають , що його мілітаристські 
екуменічні та міжконфесійні повісток приведе до миру і небіблійне версії Царства Божого на 

землі. Письмо застерігає проти майбутнього вселенського єдності , яке вона вчить 

волю, в протягом декількох років, бути успішним (примітка: Новий Єрусалим Біблія, католицький 

схвалений переклад, як показано нижче): 
4 Вони ж, поклонившись перед драконом , тому що він дав звірові свою владу; і вони 

вклонилися перед звіром, кажучи: "Хто може зрівнятися з звіром? Хто може боротися з 

цим "5 Звір було дозволено у роті його хвастощами і богохульства і бути 

активним в протягом сорока двох місяців? 6 і беззвучно свої богохульства проти Бога, 

проти його імені, його небесним Намет і всіх тих , хто дав притулок . там 7 було дозволено 

вести війну зі святими і перемогти їх, і дано йому владу над кожної раси, люди, мова і 

нації; 8 і все люди світу будуть поклонятися йому, тобто, все , чиє ім'я не було написано 

вниз з моменту створення світу в книзі жертовної життя Агнця 9 Нехай кожен , хто може 

чути, слухати: 10 . Ті полон в полон; ті , за смерть від меча до смерті від меча. Ось чому 

святі повинні мати завзятість і віру. (Одкровення 13: 4-10, NJB) 
Біблія застерігає проти кінця часу Вавилон єдності: 

1 Один з семи Ангелів, що мають сім чаш, щоб поговорити зі мною, і сказав: "Іди сюди , і 
я покажу тобі покарання великого повією, сидить поруч рясні води, 2 , з якими все царі 

земні проституйованих себе, і хто зробив все населення світу в нетверезому вигляді з 

вином її перелюбстві. 3 Він взяв мене в дусі в пустелю, і там я побачив жінку верхи на 

червоній звірині з сімома головами і десятьма рогами і мав богохульні титули написано 

над ним 4 жінка була одягнена в порфіру й кармазин та виблискували золотом і 

дорогоцінним камінням та перлами, і вона тримала золоту winecup , наповнену огидною 

брудом її проституції ;. 5 на її лобі була написана ім'я, зашифроване ім'я: '. Вавилон 

великий, мати всіх повій і всіх мерзенних практик на землі »6 Я бачив , що вона була 

п'яна, сп'янілий кров'ю святих і кров'ю мучеників Ісус; і коли я побачив її, я був абсолютно 

спантеличений. (Об'явлення 17: 1-6, NJB) 



9 'Це вимагає проникливості. Сім голів це сім пагорбів, на яких жінка сидить. , . 18 жінка , 
яку ти бачив , то місто велике , що має владу над усіма правителями на землі 

».(Об'явлення 17: 9,18, NJB) 
1 Після цього я побачив іншого ангела, що сходив з неба, з великим 

повноваженнями , наданими йому; земля засвітилася від слави Його. 2 У верхній частині 

його голос , він крикнув: "Вавилон упав, Вавилон великий упав, і став притулком чортів і 

житло для усякому духові нечистому і брудною, огидною птиці. 3 Все народи пили глибоко 

вина її проституції; кожен король на землі стати повіями себе з нею, і кожен купець 

розбагатів через її розпусти '4 Інший голос говорив з неба. Я чув , що 

говорять: "Виходь, народ мій, далеко від неї, так що ви не поділяєте в своїх злочинах і 

мають ті ж чуму , щоб мати. 5 гріхи її дійшли до неба, і Бог є свої злочини на увазі : 

ставитися до неї , як вона пригостила інші 6 вона повинна бути оплачена в подвійному 

розмірі вона стягнуті .. Вона повинна мати подвійно сильну чашку своїй суміші. 7 Кожен з її 

Помпи і оргій повинен бути підкріплений тортурам або агонії. Я зведений на трон як 

королева, вона думає; Я не вдова і ніколи не буде знати , важка втрата 8 Бо що, в один 

день, проллються падатиме на неї :. Хвороба і плач і голод. Вона буде спалена 

дотла. Господь Бог , який засудив її сильний. '9' Там буде траур і плач за ним царі земні , які 

проституйованих себе з нею і провів оргії з нею. Вони бачать дим , як вона горить, 

(Одкровення 18: 1-9, NJB) 
В Захарії, Біблія застерігає від майбутнього Вавилона і показує , що належне єдність не 

відбуватиметься до тих пір , після того, як Ісус повернеться: 
10 Стережись! Дивись! Біжіть з північної землі - Яхве declares- бо Я вас до чотири небесні 

вітри - Господь оголошує 11 Стережися.! Зробіть свою втечу, Сіон, в даний час живе з 

дочкою Вавилона! 
12 бо Господь Саваот , що це, так як слава доручив мені, про народи , які грабували 

вас, якщо хто торкнеться тебе торкається до зіниці моїх очей. 13 Тепер дивіться, я махаю 

рукою над ними , і вони будуть розграбовані тих , кого вони поневолили. Тоді ви будете 

знати , що Господь Саваот мене вислав! 14 Радійте, радійте, о дочко Сіону, бо тепер Я 

йду , щоб жити серед вас -Yahweh заявляє! 15 І в той день багато країн будуть перетворені в 

Яхве. Так, вони стануть Його народом, і вони будуть жити серед вас. Тоді ви будете 

знати , що Господь Саваот послав мене до вас! 16 Господь опанує Іуди, його частини в Святу 

Землю, і знову зробити Єрусалим свій вибір. (Захарія 2: 10-16, NJB, зверніть увагу , в версії 

KJV / NKJV вірші перераховані в Захарії 2: 6-12) 
Вселенські і міжконфесійні руху, Організації Об'єднаних Націй, Ватикан, багато протестантів і 

Східними Православними лідери просувають явно засуджується в Біблії і не слід заохочувати. Ісус 

попереджав про тих , які стверджують, що слідувати за Ним , хто б "обдурити багатьох" 

( від Матвія 24: 4-5). Багато екуменізм пов'язаний з "білим вершником" Одкровення 6: 1-2 (яка не 

Ісус) і блудниці з Одкровення 17. 
Як і Захарії, Апостол Павло також навчав , що справжнє єдність віри не відбуватиметься до тих 

пір , після того, як Ісус повернеться: 



13 , поки ми всі не досягнемо єдності у вірі і пізнанні Сина Божого і утворюють досконала 

людина, повністю зріле з повнотою Самого Христа. (Ефесян 4:13, NJB) 
Ті , хто вважають , що це єдність приходить до повернення Ісуса в помилку. На насправді, коли 

Ісус повернеться, Він повинен буде зруйнувати єдність народів , які згуртуються проти Нього: 
11:15 І засурмив сьомий Ангол, і голоси могли бути почуті кричати на небі, називаючи 

«Царство світу стало Царством Господа нашого і Христа Його, і буде царювати на віки 
вічні". 16 двадцять чотири старці, що сидить в присутності Бога, вклонилися і торкнувся 
землі зі своїми лобами поклоняються Богу 17 з цими словами: "Ми дякуємо тобі, 

Всемогутній Господь Бог, той , хто є, той , хто був, припускаючи , ваша велика сила і 

початку вашого царювання. 18 народи були в гам , і тепер настав час для помсти, а для 

мертвих , щоб судити, і для рабів твоїх пророків, для святих і для тих , хто боїться своє ім'я, 

малі і великі так, щоб бути винагороджені. Прийшов час , щоб знищити тих , хто руйнує 

землю. (Одкровення 11: 15-18, NJB) 
19: 6 І я чув , що , здавалося, голоси величезного натовпу, як звук океану або великий рев 

грому, відповідаючи, "Алилуя! Царювання Господа Бога нашого Всемогутнього 

почав; ,, . 19 І побачив я звіра, з усіма царів земних і їх армій, зібралися разом , щоб 

боротися з вершником і його армії. 20 Але звір був узятий в полон, разом з 

лжепророком , який творив чудеса від імені звіра і ними обманювали тих , хто прийняв 

брендинг з знаком звіра і тих , хто поклонявся його статую. Ці двоє були кинуті живими в 

озеро вогняне палаючої сірки. 21 Решта були вбиті мечем Rider, який вийшов з його рота, і 

всі птахи перенасичений себе зі своєї плоті. , . 20: 4 І бачив я престоли, де вони зайняли свої 

місця, і на них йому було надано право давати судження. Я бачив душі всіх , хто був 

обезголовлених за те , що був свідком Ісуса і за те , що проповідував слово Боже, і 

тих , хто відмовлявся поклонятися звірові або його статую і не братиме brandmark на їх 

лобах або руки; вони прийшли до життя, і царювали з Христом тисячу років. (Одкровення 

19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Зверніть увагу на те, що Ісус повинен буде знищити армій світу уніфіковані проти Нього. Тоді Він і 

святі будуть правити. Тобто , коли буде правильне єдність віри. 
До жаль, багато хто буде слухати помилкових служителів , які з'являються добре, але не так, як 

апостол Павло попереджав (2 Коринтян 11: 14-15). 
Якщо більше б дійсно зрозуміти Біблію і Євангеліє Царства Божого менше буде боротися проти 
Ісуса. 
7. Чому Царство Боже? 
Хоча люди люблять думати , що ми такі розумні, є межі нашого розуміння, але Боже "розуміння 

нескінченно" (Псалом 147: 5). 
Саме тому він буде приймати Боже втручання , щоб виправити цю планету. 
Хоча багато хто вірить в Бога, переважна більшість людей не хочуть жити так , як Він дійсно 

керує. Зверніть увагу на наступне: 



8 Він показав вам, про осіб, що це добре; І що Господь вимагає від вас діяти справедливо, 

любити справи милосердя і смиренно ходити перед Богом твоїм? (Михей 6: 8) 
Для того, щоб смиренно ходити з Богом не те , що людство дійсно був готовий зробити. З часів 

Адама і Єви (Буття 3: 1-6), люди вважали за краще покладатися тільки на себе і свої пріоритети, 

вище Бога, незважаючи на Його заповіді (Вихід 20: 3-17). 
Книга Приповістей вчить: 

5 Надійся на Господа всім своїм серцем, і не покладайся на розум твій. 6 на всіх дорогах 

своїх пізнавай Його, і Він випростує твої стежки 7 Не будь мудрий у власних очах; Бійся 

Господа та ухиляйся від злого. (Притчі 3: 5-7) 
Тим НЕ менше, більшість людей не буде по- справжньому вірити в Бога всім своїм серцем або 

чекати його , щоб направити свої кроки. Багато хто говорить , що вони будуть робити те, що Бог 

хоче, але не роблять цього. Людство обмануті сатаною (Одкровення 12: 9) і впав на похоті світу і 
«гордість життя» (1 Івана 2:16). 
Тому багато придумали зі своїми релігійними традиціями і світських урядів, тому що вони 

думають , що вони знають краще. Тим НЕ менше, вони не роблять (пор Єремія 10:23) нічого 

очікувати самим істинно покаятися. 
Саме тому людство потребує Царство Боже (пор Матвія 24: 21-22). 
Шляхи Бога рацію 
Істина полягає в тому, що Бог є любов (1 Ін 4: 8,16) , і Бог не егоїстична. Божі закони проявляти 

любов до Бога і ближнього (Марка 12: 29-31, Якова 2: 8-11). Дороги спокою егоїстичні і 

закінчуються в смерті (Римлян 8: 6). 
Зверніть увагу на те, що Біблія показує справжні християни дотримуються заповіді: 

1 Кожен, хто вірує , що Ісус є Христос, той родився від Бога, і всякий , хто любить Його 

породив також любить його , хто народився від Нього. 2 До цього ми знаємо , що ми 

любимо дітей Божих, коли ми любимо Бога і виконувати Його заповіді . 3 Бо то любов до 

Бога, щоб ми дотримувалися наказів Його. І заповіді Його не тяжкі. (1 -е Івана 5: 1-3) 
Всі Божі заповіді «праведні» (Псалом 119: 172). Його шляху чисті (1 Тимофія 1:15). До жаль, 

багато з них взяли різні форми "свавіллям" і не розуміють , що Ісус не прийшов руйнувати Закон 
чи Пророків, але виконати (Матвія 5:17), пояснюючи їх реальне значення і розширюючи їх за 

те , що багато думав (наприклад , від Матвія 5: 21-27). Ісус навчав , що "той , хто робить , і вчить 

їх, він великим назветься у Царстві Небесному» (Мт 5:19) (терміни «Царство Боже» і «Царство 
Небесне» є взаємозамінними). 
Біблія вчить , що віра без діл мертва (Джеймс 2:17). Багато хто 

стверджує, що слідувати за Ісусом, але не по- справжньому повірити Його вчення (Матвія 7: 21-

23) і не буде наслідувати Його , як вони повинні (пор 1 Коринтян 11: 1). "Гріх є порушення закону" 

(1 Івана 3: 4, УПО) і що всі згрішили (Римлянам 3:23). Тим НЕ менше, Біблія показує , що 

милосердя восторжествує над судом (Якова 2:13) , як Бог дійсно є план для всіх (пор Лк 3: 6). 



Людські рішення, крім Божих шляхів, не працюватиме. У тисячолітньому царстві, Ісус правитиме з 

"залізною палицею" (Одкровення 19:15), і добре буде переважати , як люди будуть 

жити по Божому шляху. Для цього існують всі світові проблеми , тому що суспільство цього 

світу відмовляються коритися Богу і Його закон , Історія шоу людство не здатне вирішувати 

проблеми суспільства: 
6 Бо бути тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир 7 думка бо тілесна ворожнеча на 

Бога. бо не підкоряється закону Бога, ні в самому справі може бути. 8 Отже, ті , хто по плоті 

не можуть догодити Богові. (Римлян 8: 6-8) 
Християни повинні зосередитися на духовному, і надаються Дух Божий , щоб зробити це в цьому 

віці (Римлян 8: 9), незважаючи на наші особисті слабкості: 
26 Бо ви бачите, браття, що не багато з вас мудрих за плоттю, небагато-хто сильні, 

небагато-хто шляхетні, називаються. 27 Але Бог вибрав немудре світу , щоб засоромити 

мудрих, і Бог вибрав немічне світу , щоб засоромити речі , які є могутнім, 28 і простих світу, 

і речі , які зневажають обрав Бог, і речі , які не є, щоб звести нанівець речі, які , 29 ,що ніяка 

людина не хвалилося перед Богом. 30 від нього і ви в Христі Ісусі, який став нам мудрістю 

від Бога, праведністю і освяченням і redemption- 31 , що, як написано: "Той ,хто слава, 

нехай його слава в Господі ". (1 - до коринтян 1: 26-31) 
Християни до слави в плані Божому! Ми ходимо по вірі зараз (2 Коринтян 5: 7), дивлячись вище 

(Колосян 3: 2) у вірі (Євреїв 11: 6). Ми будемо благословенні за дотримання заповідей Божих 
(Одкровення 22:14). 
Біблія говорить , що християни будуть правити з Ісусом, але ви розумієте , що означає , що 

справжні християни будуть фактично правити над містами? Ісус навчав: 
12 "Якийсь дворянин відправлявся в далеку країну , щоб царство прийняти й 

вернутись. 13 Так він назвав десять своїх слуг, доставлених до них десять Minas, і сказав їм:" 

Робіть бізнес поки я НЕ прийду. 14 Але громадяни ненавиділи його і відправили делегацію 

слідом за ним, кажучи: " у нас не буде , щоб він був над нами царем. 
15 "І так це було , що , коли він вернувся, як царство, він тоді командував ці слуги, кому він 

дав гроші, щоб бути озвався до нього, щоб він міг знати , як 
багато кожна людина отримала від торгівлі 16 І перший прийшов і сказав: 17І він сказав 

йому : Гаразд, рабе добрий. "Майстер, ваш Mina заробив десять хв. '; тому що ви були 
вірні в дуже мало, мають владу над десятьма містами. 18 І другий прийшов і сказав: 
"Учитель, ваш Mina заробив п'ять хв. 19 Точно так же він сказав йому:" Ви також над п'ятьма 

містами. ' (Луки 19: 12-19) 
Будь вірний мало у вас є зараз. Християни матимуть можливість панувати над реальними 

містами, в цьому царстві. Ісус також сказав: "зо Мною заплата Моя, щоб кожному віддати згідно з 

його праці" (Одкровення 22:12). У Бога є план (Іов 14:15) і місце (Ін 14: 2) для тих , хто буде по-
 справжньому відповісти на Нього (Івана 6:44; Одкровення 17:14). Царство Боже по -
 справжньому , і ви можете бути частиною цього! 



На початку 2016 року журнал Science з'явилася стаття під назвою "Сила натовпу" , які вказали , що 

штучний інтелект і краудсорсінг може вирішити , звернену людству "Wicked 

проблем.Тим НЕ менше, ця стаття не в змозі зрозуміти , що було нечестя, НЕ кажучи 

вже про те , як її вирішити. 
Співпраця, крім слідуючи щирі шляхи Бога, як приречена на провал в 21 - му столітті , як це було 

після Великого Потопу , коли людство співпрацює побудувати відмовив Вавилонської вежі (Буття 

11: 1-9). 
Проблеми в світі, в таких місцях , як Близький Схід (незважаючи на очікувані тимчасові вигоди, 

наприклад , Daniel 9: 27а; 1 Солунян 5: 3), не буде вирішена людьми, нам потрібен мир Царства 

Божого (Римлян 14: 17). 
Проблеми міжнародного тероризму, незважаючи на очікувані вигоди, не буде вирішена 

(ср..Езікіель 21:12) від ошуканих в Організації Об'єднаних Націй (див Одкровення 12: 9) -ми 

потрібна радість і комфорт Царства Божого. 
Проблеми навколишнього середовища , не будуть вирішені шляхом міжнародного 

співробітництва, оскільки країни світу допоможе знищити Землю (Одкровення 11:18), але вони 
будуть вирішені Царства Божого. 
Проблеми сексуального безсмертя, абортів і продажу людського тіла 
частини не будуть вирішені в США, але в Царстві Божому. 
Масивний борг , що США, Великобританія і багато інших країн не вирішуватимуться на основі 

міжнародного посередництва, але в кінцевому підсумку (після руйнування на Авакума 2: 6-8) по 

Царства Божого. 
Невігластво і неправильне освіта не буде вирішена за рахунок Організації Об'єднаних 

Націй , ми потребуємо Царство Боже. Релігійна ворожнеча не буде дійсно вирішуватися будь-

яким рухом екуменічний-міжконфесійного погодившись на порятунок , окрім істинного Ісуса з 

Біблії. Гріх це проблема в світі , і для цього нам потрібні жертви Ісуса і Його повернення в Царстві 

Божому. 
проблеми голоду не буде вирішена за рахунок генетично модифікованих організмів, які вкладають 
частини світу під загрозою голоду через можливе врожаю невдач, ми потребуємо Царство Боже. 
Сучасна медична наука не має відповіді на всі питання для людського здоров'я, які нам потрібні в 
Царство Боже. 
Масова бідність в деяких районах Африки, Азії і в інших місцях, в той час як вигоди на час від часу 
закінчення 'Вавилон' (пор Одкровення 18: 1-19), не вирішить проблему бідності, ми потребуємо 
Царство Боже. 
Тисячолітня фаза Царства Божого є буквальним царство, яке буде встановлено на землі. Вона буде 
заснована на люблячими законам Бога і люблячого Бога як лідера. Святі будуть царювати з 
Христом тисячу років (Одкровення 5:10, 20: 4-6). Це царство буде включати в себе тих, хто дійсно в 
Церкві Божій, але ні в Писанні не говориться про те, що Царство Боже справді є церква 
(католицька або іншим чином). Римська Церква виступає проти тисячолітньої вчення, а потім він 
буде більш потужно протистояти євангельське послання Біблії, як ми стаємо ближче до кінця.  Це, 
ймовірно, отримати значне висвітлення в ЗМІ, які можуть допомогти виконати Матвія 24:14. 



У своїй заключній фазі, Царство Боже буде включати в себе "Новий Єрусалим, що сходив із неба 
від Бога» (Об'явлення 21: 2) і її збільшення не буде кінця. Там не буде не більше неправди, не 
більше 
печаль, і немає більше смерті. 
Проповідь і розуміння Євангелія Царства Божого є важливою темою Біблії. Старозавітні 
письменники вчать про це. Ісус, Павло та Іван вчив про це. 
Найстаріший "християнська" проповідь , щоб вижити поза Нового Завіту вчив про це. Ранні 
християнські лідери другого століття, як Полікарп і Мелітон, вчив про це. Ми в ПодальшогоЦеркви 
Бога навчити його сьогодні. 
Нагадаємо, що Царство Боже є першим предметом, який Біблія показує, що Ісус проповідував 
о. Це було також те, що Він проповідував про після воскресіння, і це те, що християни повинні 
шукати в першу чергу. 
Євангеліє не тільки про життя і смерті Ісуса. Упор Євангелія, що навчав Ісус і Його послідовників 
було пришестя Царства Божого. Євангеліє Царства включає в себе порятунок через Христа, але 
також включає в себе викладання кінець людських урядів (Одкровення 11: 5). 
Пам'ятайте, що Ісус навчав, що кінець прийде, поки після того, як Євангеліє Царства було 
проповідувана світу як свідчення всім народам (Матвія 24:14). І що проповідування відбувається 
зараз. 
Гарна новина полягає в тому, що Царство Боже є рішення проблем , що стоять перед 
людством . Тим НЕ менше, більшість з них не хочуть , щоб підтримати його, ні чути, ні хочеться 
вірити правду про них. Царство Бога вічна (Матвія 6:13), в той час як "цей світ проходить» (1 
Коринтян 7:31). 
Проголошуючи правдиве Євангеліє Царства Божого є те , що ми в Подальшого Церкви Божої 
серйозно ставляться. Ми прагнемо , щоб навчити все, що вчить Біблія (Матвія 28: 19-20), втому 
числі Царства Божого (Матвія 24:14). У той час як ми очікуємо , що царство, нам потрібно вчитися і 
слідувати шляху Бога і втішати інших , які хочуть вірити в істину. 
Чи не повинні ви підтримати проголошення Євангелія майбутнього Царства Божого? Чи повірите 
ви Євангеліє Царства Божого? 

 

 

Продовжуючи Церква Бога 
 
США офіс Подальшого Церкви Бога знаходиться в: +1036 W. Гранд Авеню, 
Гровер-Біч, Каліфорнія, 93433 США. 
 

Продовжуючи Церква Бога (CCOG) сайти 
 

CCOG.ASIA Цей сайт має фокус на Азії і має різні статті на декількох азіатських 
мовах, а також деякі предмети англійською мовою. 



CCOG.IN Це сайт орієнтовані на тих, хто індійського спадщини. Він має 
матеріали англійською мовою і різних індійських мовах. 
CCOG.EU Це сайт орієнтована на Європу. Він має набір матеріалів на різних 
європейських мовах. 
CCOG.NZ Це сайт націлені на Новій Зеландії та інших з британсько-зійшла тлі. 
CCOG.ORG Це головний сайт Подальшого Церкви Божої. Він служить людям 
на всіх континентах. Він містить статті, посилання і відео. 
CCOGCANADA.CA Це сайт орієнтовані на тих, хто в Канаді. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Це іспанську мову для сайту 
Триваюче Церкви Божої. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Це сайт Філіппіни про триваюче Церкви 
Божої. Він має інформацію англійською та тагальській. 
 

Новини та історія Сайти 
 

COGWRITER.COM Цей сайт є одним з основних інструментів Проголошення і 
має новини, вчення, історичні статті, відео, і віщі поновлення. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Це легко запам'ятати сайт зі статтями та 
інформацією про історію церкви. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Це онлайн-радіо сайт, який висвітлює новини та 
біблійні теми. 
 

YouTube відео канали проповідей і Проповіді мереж 
 

BibleNewsProphecy канал. CCOG sermonette відео. 
CCOGAfrica канал. Повідомлення CCOG в африканських мовах. 
CDLIDDSermones канал. CCOG повідомлення іспанською мовою. 
ContinuingCOG канал. CCOG відео проповідей.  
 
 
 
На знімку нижче деякі з небагатьох, що залишилися цегли (плюс деякі додані 
пізніше) будівлі в Єрусалимі іноді називають Ченаколо, але краще описати як 
Церкви Божої на Західному пагорбі Єрусалиму (в даний час називається гора 
Сіон): 
 



 
 
Це, як вважають, був місцем, можливо, найбільш ранній реальної християнської 
церкви. Будівля, яку Ісуса "Євангеліє Царства Божого" був би проповідував. Це 
була будівля в Єрусалимі, який викладав Євангеліє Царства Божого. 
 
 
З цієї причини ми також дякуємо Богові безперестанку, бо ... Бо ви, браття, 
наслідувачами Церквам Божим в Юдеї в Христі Ісусі. 
(1-е Солунян 2: 13-14) 
 
Боротись за віру, раз дану святим. 
(Юди 3) 
 
Він (Ісус) сказав їм: "Я повинен проповідувати Царство Боже в інші міста 
Крім того, так як для цього я посланий ». (Луки 4:43) 
 
Але шукати Царства Божого, і це все [C] повинні бути додані до вас. Не бійся, 

мале стадо, бо сподобалося Отцю вашому дати вам Царство. (Луки 12: 31-32) 
 
І це Євангеліє Царства буде проповідувана в усьому світі в якості свідка 
всі народи, і тоді прийде кінець. (Матвія 24:14) 
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	Мета 10. Скорочення нерівності усередині країн і між ними
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	"Нова універсальна порядок денний" можна було б назвати «Нової католицької порядку денного" , як слово "кафолической" означає "універсальний" . Франциск назвав прийняттянової універсальної порядку денного "важливий знак надії."
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	У той час як ніхто не хоче, щоб вдихнути забруднене повітря, голодують, збідніє, знаходиться під загрозою, і т.д., чи буде ця міжнародна солідарність вирішити проблеми, що стоять перед людством?
	Послужному Організації Об'єднаних Націй
	Організація Об'єднаних Націй була сформована і створена 24 жовтня 1945 року, після Другої світової війни, з тим щоб не допустити іншого такого конфлікту і спробувати просунути мир у всьому світі. На її заснування, ООН 51 держав-членів; Є в даний час 193.
	Там були сотні, якщо не тисячі, конфліктів у всьому світі з Організацією Об'єднаних Націй, освічених, але ми до цих пір не було, що можна було б назвати третьої світової війни.
	Деякі вважають, що міжнародне співробітництво як Організація Об'єднаних Націй стверджує, що з метою сприяння, в поєднанні з типом міжрелігійного та екуменічного порядку денного, Франциск і багато інших релігійні лідери намагаються просувати, принесе м...
	Проте, послужний список для Організації Об'єднаних Націй, щоб зробити це не було добре. На додаток до численних збройних конфліктів, оскільки Організації Об'єднаних Націй, освічених, кілька мільйонів голодують, біженці, і / або відчайдушно бідні.
	Більше десяти років тому Організація Об'єднаних Націй викладені для здійснення своїх цілей розвитку тисячоліття. Це було вісім цілей в області розвитку "," але це не вдалося, навіть по самій ООН. були прийняті Так, в 2015 році, його так звані "17 ціле...
	Що стосується утопія йде, 6 травня 2016 року, Франциск сказав, що він мріяв про гуманної європейської утопії, що його церква може допомогти цей континент досягти. Проте, мрія Папи буде виявитися кошмаром (пор Об'явл 18).
	Там можуть бути деякі співробітництва та успіх, але ...
	Словник Merriam Webster стверджує , що утопія "уявне місце , в якому уряд, закони і соціальні умови є ідеальними."
	Біблія вчить, що людство не може вирішити свої проблеми самостійно:
	23 Господи, я знаю , що шлях людини несповна розуму; Це не в людині, яка ходить, щоб направити свої власні кроки. (Єремія 10:23 NKJV у всьому, якщо не вказано інше)
	Біблія вчить, що міжнародне співробітництво зазнає невдачі:
	16 руїна та злидні на їхніх дорогах, 17 і шляхи спокою не знають 18 Там немає страху Божого перед очима їх .. (Римлян 3: 16-18)
	Тим не менш, багато людей працюють над їх точки зору утопічного суспільства і навіть іноді намагаються втягнути релігію. Але майже ніхто не бажає слідувати шляху єдиного істинного Бога.
	Це не те, що не буде ніякого прогресу будь-якої з Об'єднаних націй або цілей Ватикану. Там будуть деякі, а також деякі невдачі.
	Насправді, і, ймовірно, після того, як масовий конфлікт, тип міжнародного мирної угоди буде погоджений і підтверджений (Daniel 9:27). Коли це станеться, багато хто помилково схильні вважати, що людство буде забезпечення більш мирного і утопічного сусп...
	Багато з них будуть прийняті в такій міжнародній «утопічного прогресу» (ср..Езікіель 13:10), а також різними ознаками, і чудами (2 Солунян 2: 9-12). Але Біблія говорить, що такий світ не буде останнім (Данило 9:27; 11: 31-44), незважаючи на те, що лід...
	Якщо людство не здатний по-справжньому приносити про утопію, будь-який тип утопії можливо?
	Так.
	2. Що зробив Ісус Євангеліє проповідуйте?
	Ісус навчав, більшість з них не прийняв би Його шлях:
	3. Було чи Царство відомо в Старому Завіті?
	Daniel Викладав Про Царстві
	Isaiah Викладав Про Царстві
	Єзекіїль був натхненний , щоб написати , що ті з колін Ізраїлевих (не тільки євреї) , які були розкидані під час Великої Скорботи будуть зібрані разом в тисячолітньому царстві:
	17 Тому скажи : так говорить Господь Бог: "Я зберу вас із тих народів, зібрати вас із тих країв , де ви розпорошені, і дам вам землю Ізраїлю" . "18 І вони підуть туди, і вони заберуть всі свої мерзоти і все його гидоти звідти. 19 і дам їм одне серце, ...
	говорить Господь Бог. (Єзекіїля 11: 17-21)
	Різні автори в Старому Завіті також писав про аспектах царства (наприклад , Єзекіїль 20:33; Овадія 21; Михей 4: 7).
	Так що , коли Ісус почав навчати Євангеліє Царства Божого, Його безпосередній глядач мав деяке знайомство з основною концепцією.
	4. апостоли вчать Євангеліє Царства?
	У той час як багато хто діє як Євангеліє це тільки хороші новини про особу Ісуса, реальність така , що послідовники Ісуса навчав Євангеліє Царства Божого. Це послання , яке приніс Ісус.
	Павло вчив Царство Боже
	Але це не так просто
	Пітер Викладав Королівство
	Останні книги Біблії і Королівства
	1 І він показав мені чисту ріку живої води, ясну , мов кришталь, що випливала з престолу Бога й Агнця. 2 В середині вулиці його, і по обидва боки від ріки дерево життя, який мав дванадцять раз плоди, кожне дерево приносить свої плоди кожен місяць. Лис...
	5. Джерела за межами Нового Завіту вчив  царство Боже
	Хіба ранні професора Христа вважають , що вони повинні були проповідувати Євангеліє буквального Царства Божого?
	Так. (1)
	Стара збереглася після Нового Завіту Написання та Нагорна
	По- друге лідери століття Церква і Євангеліє Царства
	Проблеми другого і третього століть
	Герберт В. Армстронг Викладав Євангеліє Царства, плюс
	Євангеліє Царства є те , що світ потребує, але ...
	Протягом століть, Божий народ задавався питанням: «Як довго він буде до повернення Ісуса?"
	посли Королівства
	1: офіційний представник, в зокрема: дипломатичний агент найвищого рангу , акредитовані іноземній державі чи суверенної в якості постійного представника його або її власного уряду або государя або призначаються на спеціальній і часто тимчасового дипло...
	2: з уповноваженим представником або месенджер
	6. Греко-римські церкви вчать Королівство є важливим, але ...
	Греко-римські церкви вважають , що вони вчать аспекти Царства Божого, але є проблема , дійсно зрозуміти , що це на самому справі , наприклад, Католицька енциклопедіявчить цьому про царство .:
	7. Чому Царство Боже?
	Чи не повинні ви підтримати проголошення Євангелія майбутнього Царства Божого? Чи повірите ви Євангеліє Царства Божого?

