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Dievo karalystės 

Evangelija 
Tai yra sprendimas! 

Ar suprantate, kad Jėzus sakė, kad pabaiga negali ateiti tol, kol 

pasauliui nebus paskelbta Dievo karalystė kaip liudytoja? 

 
“Vilkas taip pat gyvens su ėriu ... Jie nepakenks ir nesunaikins 

viso mano šventojo kalno, nes žemė bus kupina Viešpaties žinių, 

nes vandenys dengia jūrą”. (Izaijas 11:6,9) 

 
Autorius 

Bobas Thielas, Ph.D. 
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Dievo karalystės 

Evangelija 
Tai yra sprendimas! 

  

Autorius Bobas Thielas, Ph.D. 

Autorinės teisės © 2016/2017/2018/2019 „Nazarene Books“. 1.4 
leidimas. Išleistas brošiūra Tęstinei Dievo ir Įpėdinių bažnyčiai, 
korporacijos padas. 1036 W. Grand Avenue, Grover paplūdimys, 
Kalifornija, 93433, JAV ISBN: 978-1-940482-09-5. 

Kodėl žmonija negali išspręsti savo problemų? 

Ar žinote, kad pirmas ir paskutinis dalykas, kurį Biblija parodo Jėzui, 
skelbė susirūpinęs Dievo karalystės evangelija? 

Ar žinote, kad Dievo Karalystė buvo apaštalų ir pirmųjų, kurie sekė po 
jų, akcentas? 

Ar Dievo karalystė yra Jėzaus asmenybė? Ar Dievo Jėzaus karalystė 
gyvena mumyse dabar? Ar Dievo karalystė yra tam tikros rūšies 

būsimoji karalystė? Ar patikėsite tuo, ko moko Biblija? 

Kas yra karalystė? Kas yra Dievo karalystė? Ko moko Biblija? Ko išmokė 
ankstyvoji krikščionių bažnyčia? 

Ar suprantate, kad pabaiga negali ateiti tol, kol pasauliui nebus 
paskelbta Dievo karalystė kaip liudytoja? 

Ant priekinio viršelio esančioje nuotraukoje pavaizduota ėriukas, gulintis su vilku, 
sudarytas iš „Burdine Spausdinimas ir grafika “. Nuotrauka ant galinio viršelio yra 
originalaus Dievo bažnyčios pastato Jeruzalėje, 2013 m. Padaryto daktaro Bobo 
Thielio, dalis.  
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TURINYS 
 

1. Ar žmonija turi sprendimų?  

2. Kokią Evangeliją skelbė Jėzus?  

3. Ar Dievo karalystė buvo žinoma Senajame Testamente?   

4. Ar apaštalai mokė Karalystės Evangelijos?   

5. Šaltiniai, esantys už Naujojo Testamento ribų, mokė Dievo 
karalystės. 

6. Graikijos-Romos bažnyčios moko, kad Karalystė yra svarbi, 
tačiau ...   

7. Kodėl Dievo karalystė?  

Kontaktinė informacija  

 

Pastaba: Ši knyga yra vertimo iš anglų kalbos versijos tas, kuris nėra 
Tęstinės Dievo bažnyčios narys, todėl kai kurie posakiai gali nevisiškai 
perteikti originalą, tačiau tikimasi, kad jie bus artimi. Versiją angliškai 
galima nemokamai rasti tinklalapyje www.ccog.org   

 

1. Ar žmonija turi sprendimų? 

Pasaulis susiduria su daugybe problemų . 

Daugelis žmonių yra alkani. Daugelis žmonių yra prispausti. Daugelis 
žmonių susiduria su skurdu. Daugelis tautų turi rimtų skolų. Vaikai, taip 
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pat ir negimę, susiduria su prievarta. Vaistams atsparios ligos rūpi 
daugeliui gydytojų. Didžiausiuose pramonės miestuose oras per daug 
užterštas, kad būtų sveikas. Įvairūs politikai grasina karui . Teroristiniai 
išpuoliai tebevyksta . 

Ar gali pasaulio lyderiai išspręsti problemas, su kuriomis susiduria 
žmonija? 

Daugelis taip galvoja. 

Nauja visuotinė darbotvarkė 

2015 m. Rugsėjo 25 d., Po Vatikano popiežiaus Pranciškaus pagrindinės 
kalbos, 193 Jungtinių Tautų (JT) valstybės balsavo už „ 17 tvaraus 
vystymosi tikslų “ įgyvendinimą, kurie kartais buvo vadinami naująja 
visuotine darbotvarke . Štai 17 JT tikslų:   

1 tikslas. Visur panaikinkite visų formų skurdą 

2 tikslas . Baigti alkį, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir pagerinti 
mitybą bei skatinti tvarų žemės ūkį 

3 tikslas. Užtikrinkite sveiką gyvenimą ir skatinkite visų amžiaus 
grupių gerovę 

4 tikslas. Užtikrinti įtraukų ir teisingą švietimo kokybę ir skatinti 
mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems 

5 tikslas. Pasiekti lyčių lygybę ir suteikti daugiau galių visoms 
moterims ir merginoms 

6 tikslas. Užtikrinti vandens ir sanitarinių sąlygų prieinamumą ir 
tvarų valdymą visiems 

7 tikslas. Užtikrinti visiems prieinamą, patikimą, tvarią ir 
šiuolaikišką energiją 

8 tikslas. Skatinti tvarų, integracinį ir tvarų ekonomikos augimą, 
visišką ir produktyvų užimtumą bei tinkamą darbą visiems 
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9 tikslas. Sukurti atsparią infrastruktūrą, skatinti integracinę ir 
tvarią industrializaciją ir skatinti naujoves 

10 tikslas. Sumažinkite nelygybę tarp šalių ir tarp jų 

11 tikslas. Padaryti miestus ir žmonių gyvenvietes įtraukiančius, 
saugius, atsparius ir tvarius 

12 tikslas. Užtikrinti tvarų vartojimo ir gamybos modelį 

13 tikslas. Neatidėliotinai kovoti su klimato kaita ir jos padariniais 

14 tikslas. Tausiai plėtrai užtikrinti ir tausiai naudoti vandenynus, 
jūras ir jūrų išteklius 

15 tikslas. Apsaugoti, atkurti ir skatinti tausų sausumos 
ekosistemų naudojimą, tvariai valdyti miškus, kovoti su 
dykumėjimu, sustabdyti ir pakeisti žemės degradaciją ir sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą. 

16 tikslas. Skatinti taikią ir įtraukią visuomenę siekiant tvaraus 
vystymosi, suteikti visiems galimybę kreiptis į teismą ir kurti 
veiksmingas, atskaitingas ir įtraukias institucijas visais lygmenimis. 

17 tikslas. Stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę 
partnerystę siekiant tvaraus vystymosi 

Ši darbotvarkė turėtų būti visiškai įgyvendinta iki 2030 m., Ji taip pat 
vadinama tvaraus vystymosi darbotvarke 2030 m . Juo siekiama išspręsti 
Ail Ment s susiduria žmonija per reguliavimą, švietimo, valstybės bei 
tarptautinio ir religijų bendradarbiavimą.   Nors daugelis jos tikslų yra geri, 
kai kurie metodai ir tikslai yra blogi (plg. Pradžios 3, 5 ). T jo darbotvarkę , 
taip pat yra suderinamas su Popiežius Pranciškus savo Laudato 
Si enciklikoje. 

" Naujoji Universalus darbotvarkė " gali būti vadinamas " Naujasis Katalikų 
darbotvarkė " , kaip žodžio " Cath Olic " reiškia " universali. " Popiežius 
Pranciškus paragino priimti 
iš į New Universal darbotvarkės " svarbus ženklas vilties. “ 
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Kaip tolesnių JT susitarimą, buvo Paryžiuje susitikimas 2015 m (oficialiai 
pavadinta 21 g Šalių konferencija JT pagrindų konvencijos dėl klimato 
kaitos ). Popiežius Pranciškus taip pat gyrė šį tarptautinį susitarimą ir 
patarė tautoms „ atsargiai žengti į priekį einančiu keliu ir vis labiau augant 
solidarumo jausmui. “ 
  
Beveik visos pasaulio tautos sutiko su Paryžiaus susitarimais, kurie turėjo 
konkrečius aplinkosaugos tikslus ir finansinius įsipareigojimus. (Tuomet 
JAV prezidentas Barackas Obama pasirašė dokumentą, kuriame 
įsipareigojo JAV įsipareigoti tai padaryti 2016 m., Tačiau 2017 m. JAV 
prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad JAV NEGALI priimti sutiktų 
Paryžiaus susitarimų. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą ir padėjo 
izoliuoti JAV. iš Europos ir daugelio kitų pasaulio dalių.) popiežius 
Pranciškus vėliau pareiškė, kad žmonija „ nueis žemyn “, jei tai 
nepadarys jo pokyčių, susijusių su klimatu. 
  
Nors niekas nenori kvėpavimas užterštu oru, alkani, būti nuskurdino, būti 
pavojuje , ir tt, bus žmogaus bandymai t he tikslų Jungtinių Tautų 2030 
darbotvarkę ir / ar Paryžiaus susitarimų SOLV e problemas su kuriomis 
susiduria žmonija? 
  
Jungtinių Tautų įrašai 

T jis Jungtinės Tautos buvo suformuota ir įkurta 1945 spalio 24 , po II 
pasaulinio karo , siekiant išvengti kito tokio konflikto ir bandyti skatinti 
taiką pasaulyje. JT įkūrė 51 valstybę narę; dabar yra 193. 

Yra buvę šimtai, jei ne tūkstančiai, konfliktų visame pasaulyje, nes 
Jungtinės Tautos suformuota, bet mes dar neturėjo, kas galėtų būti 
apibūdinta kaip trečiojo pasaulinio karo. 

Kai kurie mano, kad tarptautinis bendradarbiavimas, kaip teigia Jungtinių 
Tautų skatinti , kartu su tarpreliginį bei ekumeninio darbotvarkę, kad 
Popiežius Pranciškus ir daugelis kitų religiniai lyderiai bando skatinti 
tipo , atneš taiką ir klestėjimą. 
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Vis dėlto Jungtinių Tautų pasiekimai to padaryti nebuvo geri . Be 
daugybės ginkluotų konfliktų, susikūrusių po Jungtinių Tautų, daugybė 
milijonų yra alkani, pabėgėliai ir (arba) beviltiškai neturtingi. 

Daugiau nei prieš dešimtmetį Jungtinės Tautos ketino įgyvendinti 
savo Tūkstantmečio vystymosi tikslus . Ji turėjo aštuonis „ plėtros 
tikslus “, tačiau to padaryti nepavyko net pačios JT teigimu. Taigi, 2015 m, 
jos vadinamieji " 17 Darnaus vystymosi tikslai " buvo priimtas. Kai kurie 
nusiteikę optimistiškai. Kai kurie tai laiko utopine fantazija. 

Kalbant apie utopiją, 2016 m. Gegužės 6 d. Popiežius Pranciškus teigė 
svajojantis apie humanišką Europos utopiją, kad jo bažnyčia gali padėti 
pasiekti tą žemyną. Vis dėlto popiežiaus svajonė taps košmaru (plg. 
Apreiškimo 18). 

Gali būti šiek tiek bendradarbiavimo ir sėkmės , bet… 

Merriam Webster žodyne teigiama, kad utopija yra „ įsivaizduojama vieta, 
kurioje vyriausybė, įstatymai ir socialinės sąlygos yra tobulos. "   Biblija 
moko, kad žmonija negali išspręsti savo problemas savo: 

23 Viešpatie, žinau, kad žmogaus kelias nėra pats savaime; Ne 
žmogus eina nukreipti savo žingsnių. (Jeremijo 
10:23, NKJV visame, jei nenurodyta kitaip) 

Biblija moko, kad tarptautinis bendradarbiavimas žlugs: 

16 Jų naikinimas ir kančia yra jų būdas; 17 Taikos kelio jie 
nežinojo. 18 Jų akivaizdoje nėra Dievo baimės. (Romiečiams 3: 16-
18) 

Tačiau daugelis žmonių siekia savo požiūrio į utopinę visuomenę ir netgi 
kartais bando įtraukti religiją. Tačiau beveik nė vienas nenori sekti vieno 
tikrojo Dievo keliais. Nėra taip, kad nebus jokio progreso siekiant 
Jungtinių Tautų ar Vatikano tikslų . Bus keletas (ir daugelis tikslų yra geri) , 
taip pat keletas nesėkmių. 

Tiesą sakant, tikriausiai po masinio konflikto bus sutarta ir 
patvirtinta tarptautinio taikos susitarimo rūšis (Danieliaus 9:27) . Kai ji 
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bus, daugelis bus klaidingai linkę manyti, kad žmonija sukurs taikesnę ir 
utopiškesnę visuomenę. 

Daug kas priims tokią tarptautinę „utopinę pažangą“ (plg. Ezekielio 
13:10), taip pat įvairius ženklus ir stebuklus (2 Tesalonikiečiams 2: 9-
12). Tačiau Biblijoje sakoma, kad tokia ramybė netruks (Danieliaus 9:27; 
11: 31–44), nepaisant to, ką vadovai gali tvirtinti (1 Tesalonikiečiams 5: 3; 
Izaijo 59: 8). 

Mintis, kad , išskyrus Jėzų (plg. Jono 15: 5 ; Mato 24: 21–22 ) , žmonija gali 
atnešti utopiją šiame „dabartiniame blogio amžiuje“, yra klaidinga 
Evangelija (Galatams 1: 3-10 ) . 

Ar vienintelė žmonija yra nepajėgi iš tikrųjų sukelti utopijos, ar įmanoma 
kokia nors utopija? 

Taip. 

Dievo Karalystė padarys šią planetą, o vėliau ir visą amžinybę, fantastiškai 
geresnę. 

  

2. Kokią Evangeliją Jėzus skelbė? 
Biblija moko, kad utopinė visuomenė, vadinama Dievo karalyste, pakeis 
žmonių vyriausybes (Danieliaus 2:44; Apreiškimo 11:15; 19: 1-21). 

Jėzus, pradėdamas viešą miniatiūrą , pradėjo skelbti Dievo karalystės 
Evangeliją . Štai ką Markas pranešė: 

14 Po to, kai Jonas buvo įkalintas, Jėzus atėjo į Galilėją ir 
pamokslavo Dievo karalystės Evangeliją , 15 , sakydamas: “ Laikas 
pasibaigė, ir Dievo karalystė yra arti . Atgailaukite ir tikėkite 
Evangelija “ (Morkaus 1: 14-15). 

Terminas evangelija kilęs iš graikų kalbos žodžio, transliteruoto 
kaip euangelion , ir reiškia „ gera žinia “ arba „ gera žinia“. " Be 
N ew Testamento, anglų kalbos žodis " karalystė , " susiję su Dievo 
karalystės, yra minima apie 149 kartų į NKJV ir 151 į Douay Rheims 
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Biblijoje . Jis kilęs iš graikų kalbos žodžio, transliteruoto 
kaip bazilija , reiškiantis honoraro taisyklę ar karalystę. 

Žmonių ir Dievo karalystės turi karalių (Apreiškimas 17:14) , jie apima 
geografinę teritoriją (Apreiškimas 11:15) , turi taisykles (Izaijo 2: 3-4; 30: 
9) ir turi tiriamieji (Luko 13:29) . 

Tai yra pirmasis viešas Jėzaus mokymas, kurį Matas užrašė: 

23 Jėzus ėjo per visą Galilėją, mokydamas jų sinagogose, 
skelbdamas karalystės Evangeliją (Mato 4:23). 

Matas taip pat įrašo: 

35 Tada Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas 
sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją (Mt tašė 9:35). 

Naujasis Testamentas rodo, kad Je sus karaliaus amžinai: 

33 Jis karaliaus Jokūbo namams per amžius, ir Jo karalystei nebus 
pabaigos (Luko 1:33). 

Lukas pasakoja, kad Jėzaus siuntimo tikslas buvo skelbti 
Dievo karalystę. Atkreipkite dėmesį į tai, ko mokė Jėzus: 

43 Jis jiems pasakė: „ Aš turiu skelbti Dievo karalystę ir kitiems 
miestams, nes tuo tikslu aš buvau išsiųstas “ (Lk 4, 43). 

Ar jūs kada nors girdėjote, kad tai skelbė? Ar jūs kada nors supratote, kad 
Jėzaus siuntimas buvo skelbti Dievo karalystę? 

Lukas taip pat fiksuoja, kad Jėzus nebuvo eiti ir skelbti K ingdom Dievo: 

10 Sugrįžę apaštalai jam pasakė viską, ką jie padarė. Tada Jis paėmė 
juos ir privačiai nuėjo į apleistą vietą, priklausančią miestui, 
vadinamam Betsaida. 11 Bet kai minios tai žinojo, jie sekė paskui 
Jį. Jis priėmė juos ir kalbėjo su jais apie Dievo karalystę (Lk 9, 10–
11). 

Jėzus mokė, kad Dievo karalystė turėtų būti svarbiausias prioritetas 
tiems, kurie Jį seka : 

33 Bet pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo (Mato 
6:33). 
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31 Bet ieškokite Dievo karalystės, ir visa tai jums bus 
pridėta. 32 Nebijok, mažasis kaimene, nes tavo Tėvui yra malonu 
suteikti tau karalystę (Lk 12, 31-32). 

Krikščionys PIRMOSIOS turi ieškoti Dievo karalystės. Jie tai daro padarę 
savo svarbiausiu prioritetu gyvendami taip, kaip Kristus juos gyventų ir 
lauktų Jo sugrįžimo ir karalystės. Tačiau dauguma išpažįstančių Kristų ne 
tik pirmiausia nesiekia Dievo karalystės, bet net nežino, kas tai 
yra. Daugelis taip pat klaidingai mano, kad dalyvavimas pasaulinėje 
politikoje yra tai, ko Dievas tikisi iš krikščionių. Nesuprasdami Dievo 
karalystės, jie to nesupranta 

gyventi dabar, kaip turėtų, arba suprasti, kodėl žmonija yra tokia ydinga. 

Pranešimas taip pat , kad osios E karalystė bus teikiama mažai pulko (plg 
Rom 11: 5). Norint, kad jis būtų tikrojo mažojo pulko dalis, reikia 
nuolankumo. 

Dievo Karalystė dar nebuvo nustatyta žemėje 

J esus mokė, kad jo pasekėjai sh Ould melstis už karalystės ateiti, taigi jie 
nėra jau turi ją: 

9 Tėve mūsų danguje, šventinta tebūnie tavo vardas. 10 Tavo 
karalystė ateis. Tavo valia bus padaryta (Mato 6: 9-10). 

Jėzus pasiuntė savo mokinius skelbti Dievo dvasią: 

1 Tada jis sukvietė savo dvylika mokinių ir suteikė jiems galią ir 
valdžią visiems demonams ir išgydyti ligas. 2 Jis pasiuntė juos 
skelbti Dievo karalystės (Luko 9: 1-2). 

Jėzus mokė, kad vien jo buvimas nebuvo karalystė, kaip 
karalystė buvo ne įkurta Žemėje tada , kaip yra, kodėl jis tai padarė, ką jis 
padarė ne išvarau demonus savo vardą, tada : 

28 Bet jei aš išmesiu demonus Dievo dvasia, tikrai Dievo karalystė 
atėjo jums (Mato 12:28). 

Tiesa karalystė ateityje - nei tai čia dabar kaip M arka Rodyti -ai : 

47 Ir jei dėl tavo akies tave daro nuodėmė, išplėšk ją. Geriau, jei jūs 
įeinate į Dievo karalystę viena akimi, o ne dviem akimis, 
kad būtumėte mesti… (Morkaus 9:47). 
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23 Jėzus apsižvalgė ir tarė savo mokiniams: “ Kaip sunku tiems, 
kurie turi turtų, patekti į Dievo karalystę! " 24 Mokiniai buvo 
priblokšti Jo žodžių. Bet Jėzus vėl atsakė: “ Vaikai, kaip sunku 
tiems, kurie pasitiki turtais, patekti į Dievo 
karalystę! 25 Kupranugariui lengviau pereiti pro adatą, nei 
turtingam žmogui patekti į Dievo karalystę “ (Morkaus 10: 23-25). 

25 Tikrai sakau jums, kad nebegersiu vynmedžio vaisių iki tos 
dienos, kai gėrsiu jį naują Dievo karalystėje “ (Morkaus 14:25). 

43 Juozapas iš Arimatėjos, žymus tarybos narys, kuris pats laukė 
Dievo karalystės, ateidavo ir imdavosi drąsos … (Morkaus 15:43). 

Jėzus mokė, kad karalystė nėra šio dabartinio pasaulio dalis: 

36 Jėzus atsakė: “ Mano karalystė nėra šio pasaulio. Jei mano 
karalystė būtų šiame pasaulyje, mano tarnai kovotų, kad 
nebūčiau atiduotas žydams; bet dabar mano karalystė nėra iš 
čia “ (Jono 18:36). 

Jėzus mokė, kad karalystė ateis jam sugrįžus kaip karaliui: 

31 " Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir visi šventi angelai su 
juo, tada Jis atsisės savo šlovės soste. 32 Visos tautos bus suburtos 
prieš Jį, ir Jis jas atskirtų viena nuo kitos, kaip piemuo skirsto avis 
nuo ožkų. 33 Jis pastatys avis dešinėje, o ožkas kairėje. 34 Tada 
karalius sakys tiems, kurie yra dešinėje: “Ateik, mano Tėvo 
palaimintasis, paveldėk tau paruoštą karalystę nuo pasaulio 
sukūrimo (Mato 25: 31-34). 

Kadangi Dievo karalystės čia nėra, tikros utopijos neišvysime tol, kol ji 
nebus nustatyta. Kadangi dauguma nesupranta Dievo karalystės, jie 
nesuvokia, kaip veikia Jo mylinti vyriausybė. 

Dievo karalystė neateis „ kol nepateks pagonių pilnatvė “ (Rom 11:25) - ir 
to dar neatsitiko. 

Ką Jėzus sako karalystė buvo kaip? 

Jėzus pateikė keletą paaiškinimų, kas yra Dievo giminė: 

26 Jis sakė: „ Dievo karalystė yra tokia, tarsi žmogus išsklaidytų 
sėklą žemėje 27, miegotų naktį ir keltų dieną, o sėkla dygtų ir augtų, 
jis pats nežino, kaip. 28 Nes žemė pati duoda derlių: pirmiausia 



12 
 

ašmenis, paskui galvą, paskui galvoje grūdus. 29 Bet kai grūdai 
subręsta, jis iškart įdeda pjautuvą, nes atėjo derlius “ (Morkaus 4: 
26–29). 

18 Tada jis paklausė: „ Kokia yra Dievo karalystė? Ir su kuo aš tai 
turėčiau palyginti? 19 Tai tarsi garstyčių sėkla, kurią žmogus paėmė 
ir įdėjo į savo sodą. jis užaugo ir tapo dideliu medžiu, o jo 
paukščiai lizdus linguodavo. " 20 Ir vėl jis sakė, " Su kuo palyginsiu 
Dievo karalystę? 21 Tai yra panašus į raugą, kurį moteris paėmė ir 
paslėpė trijose kruopose, kol viskas buvo raugu “ (Lk 13, 18–21). 

Šie palyginimai leidžia manyti, kad iš pradžių Dievo gimimas yra gana 
mažas, tačiau taps didelis. 

Lukas taip pat įrašė: 

29 Jie ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėdės Dievo 
karalystėje (Lk 13, 29). 

Taigi Dievo prigimtį turės žmonės iš viso pasaulio. Tai nebus taikoma tik 
tiems, kurie turi izraelitų protėvius ar tam tikras etnines grupes . Žmonės , 
iš viso, sėdės nustatytų šio karalystėje. 

Luko 17 ir karalystė 

Luko 17: 20–21 kai kuriuos glumina. Bet prieš gaunant to, pranešimas, 
kad žmonės iš tikrųjų valgyti K ingdom Dievo : 

15 " Palaimintas tas, kuris valgys duoną Dievo karalystėje! “ (Luko 
14:15). 

Nes žmonės bus (į fu Turės) valgyti K ingdom Dievo , tai yra ne tik kažkas, 
panaikinti jų širdyse dabar, nepaisant vertimo klaidų / nesusipratimų Luko 
17:21, kuriuose nurodoma kitaip. 

Moffatt vertimas Luko 17: 20–21 gali padėti kai kuriems suprasti: 

20 Fariziejų paklausęs, kada artėja Dievo karalystė, jis jiems 
atsakė: “ Dievo karalystė neateina, kaip jūs tikitės 
pamatyti. 21 niekas nepasakys: „Štai jis“ arba „Ten jis yra“, nes 
Dievo karalystė dabar yra jūsų tarpe. “ (Luko 17: 20–21, Moffatt ; 
taip pat žiūrėkite NASB ir ESV vertimus ) 
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Atkreipkite dėmesį, kad Jėzus kalbėjo su nekonvertuojamais, 
kūniškais ir veidmainiškais fariziejais. Jėzus „ jiems atsakė “ - fariziejai, 
kurie norėjo Jėzaus , paklausti. Jie atsisakė Jį atpažinti. 

Mes vėl jie bažnyčioje? Ne ! 

Jėzus taip pat nekalbėjo apie netrukus organizuotą bažnyčią. Taip 
pat buvo jis kalbėti apie jausmus proto ar širdies. 

Jėzus kalbėjo apie savo REIGNĄ ! Fariziejai neklausė Jo apie bažnyčią. Jie 
nieko nežinojo apie jokią netrukus prasidėsiančią Naujojo Testamento 
bažnyčią. Jie neklausė apie tam tikros rūšies sentimentus. 

Jei manote, kad Dievo karalystė yra Bažnyčia - ir Dievo karalystė 
buvo „ fariziejų viduje “, ar tai buvo fariziejų bažnyčia? Akivaizdu, kad ne! 

Tokia išvada yra gana juokinga, ar ne? Nors kai kurie protestantų vertimai 
išverčia dalį Luko 17:21 kaip „ Dievo karalystė yra „ jūsų viduje “ (NKJV / 
KJV), net katalikiškoje Naujosios Jeruzalės Biblijoje teisingai išversta, 
kad „ Dievo karalystė yra tarp jūsų. “ 

Jėzus buvo vienas tarp fariziejų. Dabar fariziejai manė, kad jie tikisi Dievo 
karalystės. Bet jie tai nesuprato. Jėzus paaiškino, kad tai nebus vietinė ar 
ribota karalystė tik žydams , kaip jie galvojo (ir bažnyčia, kaip kai kurie 
dabar tiki). Dievo Karalystė bus ne tik vienas iš daugelio humanistines n ir 
matomų karalysčių, kurios žmonės bendrai uld atkreipti dėmesį arba 
pamatyti, ir sako, " Tai, tai čia " ; arba „ tai karalystė ten. “ 

Pats Jėzus gimė būti tos Karalystės karaliumi, kaip jis aiškiai sakė Pilotui 
(Jono 18: 36-37). Supraskite, kad Biblijoje 
terminai „ karalius “ ir „ karalystė “ vartojami pakaitomis ( pvz., Danieliaus 
7: 17-18,23). Būsimo Karalystės karalius Dievo buvo, tada ir ten, 
stovi šalia su fariziejų . Bet jie nepripažintų Jo savo karaliumi (Jono 
19:21). Kai Jis grįš, pasaulis atstums Jį (Apreiškimo 19:19). 

Jėzus nuvyko, šiose eilutėse Luko 17 , apibūdinti jo antrojo atėjimo, kai 
Dievo Karalystė valdys VISI ŽEMĖS (toliau su Moffatt nuoseklumo į šio 
skirsnio vietoje): 

22 Savo mokiniams jis sakė: „ Ateis dienos, kai ilgai ir ilgai veltui 
turėsite vieną Žmogaus Sūnaus dieną. 23 Vyrai sakys: 'Štai, jis 
čia!' 'Žiūrėk, ten jis yra!' 24 Neišeik ir neišbėk po jų. 24 Kaip žaibas, 
kuris mirksi iš vienos dangaus pusės į kitą, taip ir Žmogaus Sūnus 
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bus savo dieną. 25 Bet pirmiausia jis turi iškęsti dideles kančias ir 
būti atmestas dabartinės kartos. (Luko 17: 22-25, „Moffatt“) 

Jėzus nurodytas " red žaibo mirksi, kaip Mato 24:27 -31 , aprašant jo 
antrojo atėjimo valdyti visą pasaulį. Jėzus nesako, kad Jo žmonės negalės 
Jį pamatyti grįžę. 

P eople nepripažins jo, kaip jų karalius (Apreiškimo 11:15) ir kovoti su juo 
(Apreiškimo 19:19)! Daugelis manys, kad Jėzus atstovauja 
antikristui. Jėzus nesakė, kad tuose fariziejuose yra Dievo karalystė. 
Jis kitur jiems pasakė, kad jie neliks Karalystėje dėl savo veidmainystės 
(Mato 23: 13-14). Jėzus taip pat nesakė, kad Bažnyčia bus Karalystė. 

T jis Dievo Karalystė yra kažkas žmonės turi vieną dieną galės ENTER -
 kaip į teisiųjų prisikėlime! Tačiau net Abraomo ir kitų patriarchų dar nėra 
(plg. Žyd. Įst. 11: 13–40). 

Mokiniai žinojo, kad K ingdom Dievo nebuvo per juos asmeniškai tada , ir 
kad ji turėjo atrodyti kaip šių , kuri atėjo po Luko 17:21, šou: 

11 Tai išgirdęs, Jis kalbėjo dar vieną palyginimą, nes buvo netoli 
Jeruzalės ir, jų manymu, Dievo karalystė pasirodys tuoj pat (Luko 
19:11). 

K ingdom buvo aiškiai į ateitį 

Kaip jūs galite sužinoti, ar giminystė yra šalia? Atsakydamas į šį klausimą, 
Jėzus išvardijo pranašiškus įvykius (Luko 21: 8-28) ir tada mokė : 

29 Pažvelkite į figmedį ir visus medžius. 30 Kai jie jau pradeda 
pumpuruoti, jūs patys matote ir žinote, kad vasara jau 
artėjo. 31 Taigi ir jūs, matydami šiuos dalykus, žinote, kad Dievo 
karalystė yra arti (Lk 21, 29-31). 

Jėzus norėjo, kad jo žmones sekti pranašiškus renginius žinoti, 
kada K ingdom ateis. Jėzus kitur liepė savo žmonėms stebėti ir atkreipti 
dėmesį į pranašiškus įvykius (Luko 21:36; Morkaus 13: 33-37). Nepaisant 
Jėzaus žodžių, daugybė nuolaidų stebi pranašiškai susietus pasaulio 
įvykius. 

Luko 22 ir 23, Jėzus vėl parodė, kad K ingdom Dievo buvo toks mething, 
kad būtų įvykdyta ateityje, kai Jis mokė: 
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15 „ Aš su dideliu noru norėjau su jumis suvalgyti šią Paschą prieš 
kančią. 16 Aš sakau jums, kad nebevalgysiu to, kol jis išsipildys 
Dievo karalystėje. " 17 Tada jis paėmė taurę, 
padėkojo ir tarė: " Imkite ir padalinti ją vieni kitiems; 18 Aš sakau 
jums, kad negersiu vynmedžio vaisių, kol ateis Dievo 
karalystė “ (Lk 22, 15-18). 

39 Bet vienas tų piktadarių, kurie buvo su juo nukryžiuoti, 
piktžodžiavo ir sakė: „ Jei esi Mesijas, gelbėk ir gelbėk ir mus. " 40 Ir 
jo kompanionas sudraudė jį, ir jis tarė: " Ar net bijo Dievo? Jūs 
taip pat smerkiate jį. 41 Ir mes teisingai, nes esame verti, nes mums 
atlyginama pagal tai, ką padarėme, bet nieko blogo 
nepadarėme. " 42 Ir jis tarė Jėšuja, " Mano Viešpatie, prisimink 
mane, kai ateisi į savo karalystę. " 43 Bet Yeshua jam tarė: " Iš tiesų, 
iš tiesų sakau jums, kad šiandien būsi su manimi rojuje. “ (Luko 
23: 39–43, arabų kalba, suprantama anglų kalba) 

K ingdom Dievo nebuvo COM El kuo greičiau Jėzus buvo nužudytas arba 
kaip tiek Morkų ir Luką parodyti mums: 

43 Juozapas iš Arimatėjos, žymus tarybos narys, kuris pats laukė 
Dievo karalystės, ateidavo ir imdavosi drąsos … (Morkaus 15:43). 

51 Jis buvo kilęs iš žydų miesto Arimatėjos, kuris taip pat laukė 
Dievo karalystės (Luko 23:51). 

Aš t yra fter prisikėlimas (1 Korintiečiams 15: 50-55) , kad krikščionys bus 
atgimti į įvesti K ingdom Dievo , kaip ir Jonas įrašų: 

3 Jėzus jam atsakė: “ Tikriausiai sakau jums: jei kas nors negimsta, 
jis negali pamatyti Dievo karalystės. " 4 Nikodemas 
paklausė Jo, " Kaip gali gimti žmogus, būdamas senas? Ar jis gali 
antrą kartą patekti į motinos įsčias ir gimti? " 5 Jėzus atsakė: " Iš 
tiesų, iš tiesų sakau jums, jei kas negims iš vandens ir Dvasios, 
neįeis į Dievo karalystę (Jn 3: 3-5). 

Tik Dievo tauta matys galutinis po tūkstantmečio K ingdom Dievo . 

Prašau toliau suprasti , kad po to, kai Jėzus buvo prisikėlęs , Jis vėl mokė 
apie Dievo dvasią: 
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3 Jis po gyvos kančios prisistatė gyvu, pateikdamas daugybę 
neklystamų įrodymų, kuriuos keturiasdešimt dienų matė ir 
kalbėjo apie Dievo karalystę (Apd 1, 3). 

Kt E pirmas ir paskutinis pamokslai , kad Jėzus buvo apie K ingdom 
Dievo ! Jėzus atėjo kaip pasiuntinys mokyti apie tą Karalystę. 

Jėzus taip pat turėjo apaštalui Jonui rašyti 
apie tūkstantmečio Dievo dvasią , kuri bus žemėje. Atkreipkite dėmesį, ką 
jis parašė Jonui: 

4 Mačiau sielą tų, kuriems buvo nukirsta galva už liudijimą apie 
Jėzų ir Dievo žodį, kurie nebuvo garbinę žvėries ar jo atvaizdo ir 
negavę jo ženklo ant kaktos ar ant rankų. Jie gyveno ir karaliavo 
su Kristumi tūkstantį metų (Apreiškimo 20: 4). 

Ankstyvieji krikščionys mokė, kad tūkstantmetė Dievo karalystė bus 
žemėje ir pakeis pasaulio vyriausybes, kaip moko Biblija (plg. Apreiškimo 
5:10, 11:15). 

Kodėl, jei K ingdom Dievo yra S O svarbu, ne pats girdėjau labai daug apie 
ją? 

Iš dalies todėl, kad Jėzus tai pavadino paslaptimi: 

11 Jis jiems tarė: “ Jums buvo duota žinoti Dievo karalystės 
slėpinį; bet tiems, kurie lauke, viskas vyksta palyginimais 
(Morkaus 4:11). 

Net ir šiandien tikroji Dievo karalystė, kaip ir didžioji dalis Dievo plano, yra 
paslaptis (taip pat skaitykite mūsų nemokamą knygą internete, 
adresu www.ccog.org, pavadinimu: DIEVO PLANO MISTERIJA) Kodėl 
Dievas ką nors sukūrė? Kodėl Dievas padarė jus ? ) . 

Apsvarstykite, taip pat, kad Jėzus sakė, kad galutinis (tokio amžiaus) ateis 
(greičiau) po karalystės Evangelija yra skelbiama per visą pasaulį kaip 
liudytojas: 

14 Ir ši karalystės Evangelija bus skelbiama visame pasaulyje kaip 
liudytojas visoms tautoms, ir tada ateis pabaiga (Mato 24:14). 

Skelbti Dievo karalystės evangeliją yra svarbu ir ji turi būti įvykdyta šiais 
pabaigos laikais . Tai yra „ gera žinia “, nes ji suteikia tikrąją viltį žmonijos 
problemoms , nepaisant to, ko gali mokyti politiniai lyderiai. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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Jei atsižvelgsite į Jėzaus žodžius, turėtų būti aišku, kad tikroji krikščionių 
bažnyčia turėtų skelbti tą karalystės Evangeliją dabar. Tai turėtų būti 
svarbiausias Bažnyčios prioritetas . Ir norint tai padaryti tinkamai, reikia 
naudoti kelias kalbas. Tai yra tai, ko stengiasi Tęsianti Dievo bažnyčia . Štai 
kodėl ši brošiūra buvo išversta daugybe kalbų. 

Jėzus mokė, kad dauguma jo nepriimtų: 

13 „ Įeik pro siaurus vartus; nes platūs vartai, o platus yra kelias, 
kuris veda į pražūtį, ir yra daug tokių, kurie eina pro 
juos.  14 Kadangi siauri vartai, sunkus kelias į gyvenimą, ir mažai kas 
juos randa. ( Mato 7: 13–14 ) 

Dievo karalystės Evangelija veda į gyvenimą! 

Gali būti įdomu pastebėti, kad nors dauguma išpažįstančių krikščionių 
nepastebi nuomonės, kad Kristus akcentavo Dievo karalystės 
evangelijos skelbimą , pasaulietiniai teologai ir istorikai dažnai suprato, 
kad to moko Biblija. 

Tačiau pats Jėzus tikėjosi, kad jo mokiniai mokys Dievo karalystės 
Evangeliją (Luko 9: 2,60). Kadangi būsimoji karalystė bus pagrįsta Dievo 
įstatymais, ji atneš taiką ir klestėjimą, o šių įstatymų laikymasis šiame 
amžiuje lemia tikrą taiką (Psalmynas 119: 165; Efeziečiams 2:15). 

Ir ši geroji karalystės žinia buvo žinoma Senojo Testamento 
šventraščiuose. 

3. Ar Karalystė buvo žinoma Senajame Testamente? 

Pirmasis ir paskutinis Jėzaus pamokslas skelbė Dievo karalystės 
Evangeliją (Morkaus 1: 14-15; Apd 1, 3). 

Dievo karalystė yra tai, apie ką Jėzaus laikų žydai turėjo žinoti ką nors apie 
tai, kas buvo minima jų šventraščiuose, kuriuos mes dabar vadiname 
Senuoju Testamentu. 

Danielis mokė apie karalystę 
T jis Pranašas Danielius rašė : 

40 Ketvirtoji karalystė bus tokia pat stipri kaip geležis, nes geležis 
suskaidoma į dalis ir viską suardo. ir kaip geležis, kuri skaldosi, ta 
karalystė suskaidys gabalus ir sugriaus visas kitas. 41 Kadangi jūs 
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matėte kojas ir kojų pirštus, iš dalies keramiko molio ir iš dalies 
geležies, karalystė bus padalinta; vis dėlto jame bus geležies 
stiprumas, lygiai kaip jūs matėte geležį sumaišytą su keraminiu 
moliu. 42 Kadangi kojų pirštai buvo iš dalies geležies ir iš dalies 
molio, taip karalystė bus iš dalies tvirta ir iš dalies trapi. 43 Pamatę 
geležį, sumaišytą su keraminiu moliu, jie susimaišys su žmonių 
sėkla; bet jie neprilips vienas prie kito, lygiai kaip geležis 
nesimaišo su moliu. 44 Šių karalių dienomis dangaus Dievas įsteigs 
karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta; karalystė nebus palikta 
kitiems žmonėms; jis suskaidys gabalus ir sunaikins visas šias 
karalystes ir išliks amžiams (Danieliaus 2:40 -44). 

18 Bet Aukščiausiojo šventieji gaus karalystę ir valdys ją per amžius, 
net per amžius “. (Danieliaus 7:18). 

21 „ Aš žiūrėjau; Tas pats ragas kariavo su šventaisiais ir vyravo 
prieš juos 22, kol atėjo Dienų senovė ir buvo priimtas teismo 
sprendimas Aukščiausiųjų šventųjų naudai. Atėjo laikas 
šventiesiems turėti karalystę. . ( Danielis 7: 21-22 ) 

Iš Danieliaus mes sužinome, kad ateis laikas, kai Dievo dvasia sunaikins šio 
pasaulio karalystes ir išliks amžinai. Mes taip pat sužinojome, kad šventieji 
turės savo vaidmenį priimant šią karalystę . 

Daugelis porcijos Danieliaus pranašysčių yra mūsų laiko į 21 -ojo amžiaus . 

Pastebėkite kai kurias Naujojo Testamento ištraukas: 

12 „ Dešimt ragų, kuriuos matėte, yra dešimt karalių, kurie dar 
negavo karalystės, bet jie valandą gauna valdžią kaip karaliai su 
žvėrimi. 13 Jie yra vieno proto ir suteiks žvėriui savo galią ir 
valdžią. 14 Jie kariaus su Avinu, ir Avinėlis juos nugalės, nes Jis yra 
viešpačių Viešpats ir karalių karalius. o tie, kurie yra su Juo, yra 
pašaukti, išrinkti ir ištikimi. " (Apreiškimo 17: 12-14) 

Taigi , ir Senajame, ir Naujajame Testamentuose matome sampratą, kad 
bus žemiškoji karalystė be pabaigos laiko, susidedanti iš dešimties dalių, ir 
kad Dievas ją sunaikins ir įtvirtins savo karalystę. 

Izaijas mokė apie karalystę 
Dievas paskatino Izaiją parašyti apie pirmąją Dievo karalystės dalį, 
tūkstančio metų karaliavimą, vadinamą tūkstantmečiu, tokiu būdu: 
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1 Iš Jesės stiebo pasirodys lazdele, iš jo šaknų išaugs 
šaka. 2 Viešpaties dvasia ilsėsis ant jo, išminties ir 
supratimo dvasia, patarimo ir galios dvasia, pažinimo ir Viešpaties 
baimės dvasia. 

3 Jam patinka Viešpaties baimė. Jis neteiks teisingumo savo akimis 
ir nenuspręs klausydamas savo ausų. 4 Bet teisingai Jis teis 
neturtinguosius ir teisingai elgiasi 

už žemės romumą; Jis muš žemę savo burnos lazdele ir 
lūpų kvapu nužudys nedorėlius. 5 Teisumas bus Jo juosmens 
diržas , o ištikimybė - Jo juosmens diržas. 

6 " Vilkas gyvens su avinėliu, leopardas gulės su jauna 
ožka, blauzdos ir jaunas liūtas ir riebų aviną kartu; O mažas vaikas 
juos ves. 7 Karvė ir lokys ganosi; Jų jaunieji guli kartu; Liūtas valgys 
šiaudus kaip jautis. 8 Maitinantis vaikas žais prie kobros skylės, o 
nujunkytas vaikas įkiš ranką į antsnukį. 9 Jie nepakenks ir 
nesunaikins viso mano šventojo kalno, nes žemė bus kupina 
Viešpaties žinių, nes vandenys dengia jūrą. 

10 “ Tą dieną bus Jesės šaknis, kuri stovės kaip reklama 
žmonėms. Nes pagonys jo ieškos, o jo poilsio vieta bus 
šlovinga. “ (Izaijo 11: 1-10) 

Priežastis, dėl kurios aš tai vadinau pirmąjį Dievo prigimties meno kūrinį 
ar pirmąjį etapą , yra ta, kad tai bus laikas, kai jis bus fizinis (prieš laiką, kai 
šventasis miestas, Naujoji Jeruzalė nužengs iš dangaus, Apreiškimas) 21) ir 
truks tūkstantį metų . Isaiahas patvirtino fizinį šios fazės aspektą, kai tęsė: 

11 Tą dieną VIEŠPATS antrą kartą vėl uždės ranką, kad susigrąžintų 
likusių žmonių tautą iš Asirijos ir Egipto, Patos ir Kušo, Elamo ir 
Šinaro, Hamatą ir jūros salos. 

12 Jis pastatys tautoms skirtą antraštę , surinks Izraelio 
atstumtuosius ir surinks Judo išsklaidytus iš keturių žemės 
kampelių. 13 Efraimo pavydas taip pat pasitrauks ir Judo priešai bus 
pašalinti. Efraimas ne pavydės Judo, o Judas nepriekaištaus 
Efraimui. 14 Bet jie nuskris ant filistinų pečių vakarų link; Kartu jie 
plėšys Rytų žmones; Jie uždės ranką ant Edomo ir Moabo; Amono 
žmonės jiems laikysis. 15 Viešpats sunaikins Egipto jūros liežuvį. Su 
savo galingais vėjo Jis bus purtyti kumščiu per upę, o streikuoti jį 
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septynių srautus, ir padaryti vyrai perlipti sausas - apauti. 16 Bus 
kelias, skirtas jo tautai, likusiai iš Asirijos, likusiai kaip Izraeliui tą 
dieną, kai jis pasirodė iš Egipto žemės. ( Izaijo 11: 11-16 ) 

Izaijas taip pat buvo įkvėptas rašyti: 

2 Paskutinėmis dienomis Viešpaties namų kalnas bus pastatytas 
kalnų viršūnėje ir išaukštintas virš kalvų. Į ją plūs visos 
tautos. 3 Daugelis žmonių ateis ir sakys: „ Ateikite, eikime į 
Viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo namus. Jis išmokys mus savo 
kelių ir eisime Jo keliais. " Nes iš Siono išeis įstatymas , o 
Viešpaties iš Jeruzalės žodį. 4 Jis spręs tarp tautų ir smerks 
daugybę žmonių. Jie muš savo kalavijus į plūgus, o ietis į genėjimo 
kablius; Tauta N OT Pakelkite kardu prieš tautą, nebebus 
mokomasi karas nebėra . ... 11 Aukšti žmogaus žvilgsniai bus 
pažeminti, žmonių nuovokumas bus nusilenktas, o tą dieną bus 
išaukštintas vienintelis Viešpats. (Izaijo 2: 2–4 , 11 )   

Taigi , tai bus utopinis laikas taikai Žemėje. Iš esmės tai bus amžinai, Jėzui 
nusprendus. Remiantis įvairiais raštais (Psalmynas 90: 4; 92: 1; Izaijo 2:11; 
Hozės 6: 2), žydų Talmudas moko, kad tai trunka 1000 metų ( Babilono 
Talmudas: „Tractate Sanhedrin Folio 97a“ ). 

Mane saiah įkvėpė taip pat parašyti: 

6 Nes mums gimė vaikas, mums duotas Sūnus; Ir vyriausybė bus 
ant peties. Jo vardas bus vadinamas Nuostabiuoju, Patarėju, 
Galingu Dievu, Amžinąja Tėvu, Taikos princu. 7 Nuo jo vyriausybės 
ir taikos padidėjimo Nebegalės Dovydo soste ir virš Jo karalystės 
įsakyti ir įtvirtinti ją teisingumu ir teisingumu. Nuo to laiko, net 
amžiams. Kareivijų Viešpaties uolumas tai atliks. (Izaijo 9: 6-7) 

Atkreipkite dėmesį, kad Izaijas sakė, kad Jėzus ateis ir sukurs vyriausybę 
su karalyste. Nors daugelis išpažįstančių Kristų cituoja šią ištrauką, ypač 
kiekvienų metų gruodį, jie linkę pamiršti, kad ji pranašauja daugiau, nei 
tai, kad Jėzus bus gimęs . Biblija rodo, kad Dievo karalystė turi vyriausybę 
su įstatymais, skirtais subjektams, ir kad Jėzus bus tuo. Izaijas, Danielius ir 
kiti pranašavo tai. 

Dievo įstatymai yra meilės kelias ( Mato 22: 37–40 ; Jono 15:10), ir pagal 
tuos įstatymus bus valdoma Dievo karalystė . Taigi Dievo karalystė , 
nepaisant to, kiek daug pasaulio žmonių ją vertina, bus pagrįsta meile. 
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Psalmės ir dar daugiau 

Dievas įkvėpė rašyti apie artėjančią Dievo karalystę ne tik Danielius ir 
Izaijas. 

Ezekielis buvo įkvėptas rašyti, kad tos Izraelio gentys (ne tik žydai), 
kurios buvo išsibarsčiusios Didžiojo vargo metu, bus suburtos 
tūkstantmečio karalystėje: 

17 Todėl sakykite: „Taip sako Viešpats Dievas: „ Aš surinksiu jus iš 
tautų, surinksiu iš šalių, kuriose buvote išsibarstę, ir duosiu jums 
Izraelio žemę. " " 18 Ir jie bus ten, ir jie paims visus savo 
pasibjaurėjimą dalykus ir visus savo bjaurystes iš ten. 19 Tada aš 
duosiu jiems vieną širdį ir įdėsiu į juos naują dvasią, išimsiu iš jų 
kūno akmeninę širdį ir duosiu jiems kūno širdį 20, kad jie laikytųsi 
mano įstatų ir laikytųsi mano sprendimų. daryk juos; Jie bus 
mano tauta ir aš būsiu jų Dievas. 21 Bet tiems, kurių širdys seka 
troškimu dėl niekingo ir bjaurumo, aš padarysiu jų darbus už jų 
galvas “, - sako Viešpats Dievas. ( Ezekielio 11: 17–21 ) 

Izraelio genčių palikuonys nebebus išsibarstę, bet laikysis Dievo įstatų ir 
nustos valgyti bjaurius dalykus (Leviticus 11; Deuteronomy 14). 

Psalmose apie gerą Dievo karalystės naujieną atkreipkite dėmesį : 

27 Visi pasaulio kraštai atsimins ir atsigręš į Viešpatį, ir visos tautų 
šeimos garbins jus. 28 Nes karalystė yra Viešpaties, ir Jis valdo 
tautas. ( Psalmių 22: 27–28 ) 

6 Tavo sostas, Dieve, yra per amžius; Teisybės skeptras yra tavo 
karalystės skeptras. ( Psalmių 45: 6 ) 

1 O dainuok Viešpačiui naują dainą! Dainuok Viešpačiui, visa 
žemė. 2 Dainuok Viešpačiui, palaimink Jo vardą; Skelbkite gerąją 
naujieną apie Jo išganymą kiekvieną dieną. 3 Paskelbkite Jo šlovę 
tautoms, Jo stebuklus visoms tautoms. (Psalmai 96: 1–3 ; taip pat 
plg. 1 Kronikų 16: 23–24 ) 

10 Visi tavo darbai giria tave, Viešpatie, ir tavo šventieji palaimins 
tave. 11 Jie kalbės apie jūsų karalystės šlovę ir kalbės apie jūsų 
galią. 12 Žmonių sūnums sužinos apie jo galingus veiksmus ir 
šlovingą jo karalystės didybę. 13 Tavo karalystė yra amžina 
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karalystė, o tavo viešpatavimas išlieka per visas kartas.   ( Psalmė 
145: 10-13 ) 

Įvairūs Senojo Testamento rašytojai taip pat rašė apie karalystės 
aspektus (pvz., Ezekielio 20:33; Obadijo 21; Mikajo 4: 7). 
Taigi, kai Jėzus pradėjo mokyti Dievo karalystės Evangeliją , jo 
artimiausioji auditorija šiek tiek susipažino su pagrindine koncepcija. 
  
  

4. Ar apaštalai mokė Karalystės Evangelijos? 

Nors daugelis aktas, kaip Evangelijos yra tik Geros naujienos apie Jėzaus 
asmenį, realybė yra tai, kad Jėzaus sekėjai mokė DIEVO KARALYSTĖS 
Evangelija . Tą žinią Jėzus atnešė. 
Paulius mokė Karalystė Dievo 
Apaštalas P aul rašė apie Dievo ir Jėzaus giminystę: 

8 Jis įėjo į sinagogą ir drąsiai kalbėjo tris mėnesius, samprotavo ir 
įtikinėjo apie Dievo karalystės dalykus (Apd 19, 8). 

25 Ir iš tikrųjų, dabar aš žinau, kad jūs visi, tarp kurių ėjau 
pamokslauti Dievo karalystę (Apd 20:25). 

23 Paskyrę jam dieną, daugelis atvyko pas jį į nakvynės namus, 
kuriems jis aiškino ir iškilmingai paliudijo apie Dievo karalystę, 
nuo ryto iki vakaro įtikinėdamas juos apie Jėzų iš Mozės įstatymo 
ir pranašų . … 31 skelbdamas Dievo karalystę ir mokydamas to, kas 
liečia Viešpatį Jėzų Kristų, su visu pasitikėjimu, niekas jo 
nedraudžia (Apd 28:23 , 31). 

Atkreipkite dėmesį, kad Dievo dieviškumas nėra susijęs tik su Jėzumi (nors 
Jis ir yra didžioji jo dalis), nes Paulius taip pat mokė apie Jėzų atskirai nuo 
to, ko mokė apie Dievo dvasią. 

Paulius tai dar vadino Dievo evangelija, bet vis tiek Dievo karalystės 
Evangelija tebebuvo : 
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9 ... mes jums skelbėme Dievo Evangeliją ... 12 kad jūs eitumėte verti 
Dievo, kuris kviečia jus į savo karalystę ir šlovę . (1 
Tesalonikiečiams 2: 9,12) 

Paulius tai taip pat pavadino Kristaus Evangelija (Romiečiams 1:16). " Gera 
žinia " Jėzaus, pranešimas, kad Jis mokė. 

Pagalvokite, kad tai nebuvo vien tik Evangelija apie Jėzaus Kristaus 
asmenį ar tiesiog apie asmeninį išgelbėjimą. Paulius sakė Kristaus 
Evangelija apėmė paklusti Jėzaus, jo sugrįžimo , ir Dievo sprendimą: 

6 ... Dievas su kančia atlygins tiems, kurie jus vargina, 7 ir suteiks 
jums neramumų su mumis, kai Viešpats Jėzus bus parodytas iš 
dangaus su savo galingais angelais, 8 liepsnojančioje ugnyje, 
keršydamas tiems, kurie nepažįsta Dievo. ir tiems, kurie 
nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijai. 9 Jie bus 
baudžiami amžinuoju sunaikinimu iš Viešpaties akivaizdos ir Jo 
galios šlovės 10, kai Jis tą dieną ateis būti pašlovintas savo šventųjų 
ir būti žavisi tarp visų tikinčiųjų, nes mūsų liudijimas tarp jūsų 
buvo tikima (2 Tesalonikiečiams 1: 6-10). 

Naujasis Testamentas rodo, kad karalystė yra kažkas, ką mes gausime, o 
ne tai, kad mes ją dabar visiškai turime: 

28 mes gauname karalystę, kurios negalima sudrebinti (Hebrajams 
12:28). 

Mes galime suvokti ir pažvelgti į priekį, kad dabar galime būti Dievo Dievo 
dvasios dalimi, bet dar ne iki galo į ją įsitraukėme. 

Paulius konkrečiai patvirtino, kad šis asmuo nevisiškai patenka į Dievo, 
kaip mirtingo žmogaus, dvasią, kaip tai įvyksta po prisikėlimo: 

50 Dabar sakau, broliai, kūnas ir kraujas negali paveldėti Dievo 
karalystės. taip pat korupcija nepaveldima nenuoseklumo. 51 Štai 
aš jums sakau paslaptį: ne visi miegosime, bet ir visi būsime 
pakeisti - 52 akimirką, akimirksniu mirksint, paskutiniame 
trimite. Nes suskambės trimitas, ir mirusieji bus prikelti 
nenusakomi, ir mes būsime pakeisti (1 Korintiečiams 15: 50-52). 

1 Todėl aš jus kaltinu Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris 
teisia gyvus ir mirusius dėl jo pasirodymo ir jo karalystės (2 
Timotiejui 4: 1). 
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Paulius to ne tik išmokė, kad ir Jėzus perduos Dievui Tėvui broliją : 

20 Bet dabar Kristus prisikėlė iš numirusių ir tapo užmigusiųjų 
pirmaisiais vaisiais. 21 Kadangi per žmogų mirė, tai ir žmogus 
atnešė mirusiųjų prisikėlimą. 22 Kaip visi Adomas miršta, taip ir 
Kristuje visi bus gyvi. 23 Bet kiekvienas savo tvarka: Kristus yra 
pirmasis vaisius, paskui tuos, kurie yra Kristaus Jo atėjimo 
metu. 24 Tada ateina pabaiga, kai Jis atiduos karalystę Dievui Tėvui, 
kai jis panaikins bet kokią valdžią, valdžią ir galią. 25 Nes jis 
turi karaliauti tol, kol nepaleis visų priešų po kojomis. (1 
Korintiečiams 15: 20-25). 

Paulius taip pat mokė, kad neteisūs (įsakymų sulaužytojai) 
nepaveldės Dievo Dievo dvasios: 

9 Ar tu nežinai, kad neteisieji nepaveldės Dievo 
karalystės? Nebūkite apgauti. Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei 
svetimautojai, nei homoseksualai, nei sodomitai, nei 10, nei vagys, 
nei drovūs, nei girtuokliai, nei maištininkai, nei turto 
prievartautojai nepaveldės Dievo karalystės (1 Korintiečiams 6: 9-
10). 

19 Dabar pastebimi kūno darbai: neištikimybė, ištvirkavimas, 
nešvarumas, nedorumas, 20 stabmeldystės, burtai, neapykanta, 
nesutarimai, pavydai, rūstybės protrūkiai, savanaudiškos 
ambicijos, nesutarimai, erezijos, 21 pavydas, žmogžudystės, 
girtavimas, pasakojimai ir panašiai; apie kuriuos aš jums sakau iš 
anksto, kaip aš jums taip pat sakiau praeityje, kad tie, kurie tai 
daro, nepaveldės Dievo karalystės (Galatams 5: 19-21). 

5 Dėl to jūs žinote, kad nei vienas ištvirkėjas, nei nešvarus asmuo, 
nei 

sąmokslininkas, kuris yra stabmeldys, turi bet kokį palikimą 
Kristaus ir Dievo karalystėje (Efeziečiams 5: 5). 

Dievas turi standartus ir reikalauja atgailos iš nuodėmės, kad galėtų 
patekti į Jo karalystę. Apaštalas Paulius perspėjo , kad kai kurie nemoko, 
kad Jėzaus Evangelija yra atsakymas, bet dar yra : 

3 Malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, 4 kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad galėtų 
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išgelbėti mus nuo šio blogio amžiaus pagal mūsų Dievo ir Tėvo 
valią, 5 kuriam šlovė. per amžių amžius. Amen. 6 Stebiuosi, kad taip 
greitai pasitrauki nuo To, kuris tave pašaukė Kristaus malonėje, 
prie kitokios Evangelijos, 7 kuri nėra kita; tačiau yra tokių, kurie 
tave vargina ir nori iškreipti Kristaus Evangeliją. 8 Bet net jei mes ar 
angelas iš dangaus jums skelbiame kokią nors kitą Evangeliją, 
išskyrus tai, ką mes jums skelbėme, tegul jis yra prakeiktas. 9 Kaip 
jau sakėme anksčiau, dabar sakau dar kartą: jei kas nors jums 
skelbia kokią nors kitą Evangeliją, nei jūs gavote, tebūnie 
prakeiktas. (Galatams 1: 3 -9)  

3 Bet bijau, kad gyvatė Ievą apgaudinėjo dėl savo klastingumo, 
todėl tavo protas gali būti sugadintas dėl Kristaus 
paprastumo. 4 Jei tas, kuris ateina, skelbia kitą Jėzų, kurio mes 
nesu skelbę, arba jei jūs priimate kitokią dvasią, kurios dar 
negavote, arba kitokią Evangeliją, kurios jūs nepriėmėte, galite su 
tuo susitaikyti! (2 Corinthians 11: 3- 4) 

Koks buvo " kita " ir " skirtingi, " iš tikrųjų klaidinga , Evangelija? 

Melagingą evangeliją sudaro įvairios dalys. 

Apskritai, klaidinga Evangelija yra manyti, kad jūs neturite paklusti Dievui 
ir tikrai stengiasi gyventi tiesa , kad Jo keliu, o teigdamas, pažinti 
Dievą (plg Mt 7: 21-23) . Ji linkusi į egoizmą. 

Gyvatė įkalbinėjo Ievą nuklysti už melagingą Evangeliją prieš beveik 6000 
metų (Pradžios knyga 3) - ir žmonės tikėjo, kad žino geriau už Dievą, ir 
turėtų nuspręsti, kas bloga ir bloga. Y es, po Jėzus atėjo, Jo vardas buvo 
dažnai pridedamas prie įvairių klaidingų evangelijų -
 ir tai buvo Continu ing ir toliau į galutinę Antikristo metu. 

Apaštalo Pauliaus laikais melaginga evangelija iš esmės buvo gnostinis / 
mistinis tiesos ir klaidos derinys . Gnostikai iš esmės tikėjo, kad dvasinėms 
įžvalgoms, įskaitant išganymą, įgyti reikia specialių žinių . Gnostikai linkę 
manyti, kad tai, ką padarė kūnas, neturėjo jokios ypatingos reikšmės ir jie 
priešinosi tam, kad paklustų Dievui tokiais klausimais, kaip septintos 
dienos sabas . Vienas tokių melagingų lyderių buvo Simonas 
Magusas , kurį perspėjo apaštalas Petras (Apd 8, 18–21). 

Bet man tai nėra lengva 
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Naujojo Testamento matyti, kad Pilypas mokoma K ingdom Dievo: 

5 Pilypas nuėjo į Samarijos miestą ir jiems skelbė Kristų . ... 12 Jie 
tikėjo Pilypu, kai jis skelbė apie Dievo karalystę ... (Apd 8: 5,12). 

Bet Jėzus, Paulius ir mokiniai mokė, kad nėra sunku patekti į Dievo 
karalystę. 

24 Pamatęs, kad labai liūdina, Jėzus tarė: “ Kaip sunku tiems, kurie 
turi turtų, patekti į Dievo karalystę!  25 Juk kupranugariui lengviau 
pereiti pro adatą, nei turtingam žmogui patekti į Dievo 
karalystę. “ 

26 Tai išgirdę žmonės klausė: „ Kas tada gali būti išgelbėtas? “ 

27 Bet jis pasakė: “ Tai, kas neįmanoma žmonėms, yra įmanoma su 
Dievu. “ ( Luko 18: 24–27 ) 

22 „ Privalome per daugybę vargų patekti į Dievo karalystę “ (Apd 
14:22). 

3 Mes privalome visada dėkoti Dievui už jus, broliai, kaip jums 
tinka, nes jūsų tikėjimas labai auga ir kiekvieno iš jūsų meilė yra 
gausi vieniems kitų atžvilgiu 4 , kad mes patys galėtume pasigirti 
jumis tarp bažnyčių. Dievas už jūsų kantrybę ir tikėjimą visais jūsų 
kankinimais ir kančiomis, kuriuos jūs ištveriate, 5 tai akivaizdus 
teisingo Dievo teismo įrodymas, kad jūs galite būti verti Dievo 
karalystės, dėl kurios taip pat kenčiate; 6 Kadangi su Dievu teisus 
dalykas yra susigrąžinti tuos, kurie tave vargina, 7 ir leisti mums, 
kuriems neramu, ilsėtis su mumis, kai Viešpats Jėzus iš dangaus 
atsiskleidžia su savo galingais angelais (2 Tesalonikiečiams 1: 3-7). 
). 

Dėl sunkumų šiame amžiuje tik kai kurie yra pašaukti ir išrinkti tapti jo 
dalimi (Mato 22: 1-14; Jono 6:44; Hebrajams 6: 4-6). Kiti vadinsis vėliau, 
kaip Biblija rodo, kad tie " , kuris suklydo SPIR jis ateis supratimas A -asis 
tiems, kurie skundėsi, išmoksite doktriną " (Izaijo 29:24). 

Petras išmokė karalystę 
Apaštalas Petras mokė, kad karalystė amžina ir kad turi 
būti uoliai vykdoma Dievo Evangelija, arba bus teismas: 



27 
 

10 Todėl, broliai, būkite dar kruopštesni ir įsitikinkite, kad esate 
pašauktas ir išrinktas, nes jei darysite šiuos dalykus, niekada 
nesuklysite; 11 Taigi įėjimas į jūsų amžinąją mūsų Viešpaties ir 
Gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę bus gausiai patenkintas (2 
Petro 1: 10-11). 

17 Atėjo laikas teismui pradėti Dievo namuose. ir jei viskas 
prasideda nuo mūsų pirmiausia, kuo baigsis tie, kurie nepaklūsta 
Dievo Evangelijai? (1 Petro 4:17). 

Paskutinis užsakymas s Biblijos ir Karalystėje 
Biblija moko, kad „ Dievas yra meilė “ (1 Jono 4: 8,16), o Jėzus yra Dievas 
(Jono 1: 1,1 4) - kad Dievo karalystė bus karalius, kuris yra meilė ir kurio 
įstatymai palaiko meilę , nekenčiu (plg. Apreiškimo 22: 14-15) . 

Paskutinis knyga Biblijoje konkrečiai aptaria K ingdom Dievo. 

15 Tada nuskambėjo septintasis angelas: „Danguje pasigirdo garsūs 
balsai, sakydami: „ Šio pasaulio karalystės tapo mūsų Viešpaties ir 
Jo Kristaus karalystėmis. Jis karaliaus per amžius! “ (Apreiškimo 
11:15). 

Jėzus karaliaus karalystėje! Ir Biblija atskleidžia du Jo pavadinimus: 

16 Ant savo apsiausto ir šlaunų jis užrašė: “KARALIŲ KARALIUS IR 
VIEŠPATIES VIEŠPATS” (Apreiškimas 19:16). 

Bet ar tik Jėzus viešpataus? Pastebėkite šią ištrauką: 

4 Aš mačiau sostus, ir jie sėdėjo ant jų, ir jiems buvo paskirta 
teisė. Tuomet pamačiau sielą tų, kuriems buvo nukirstos galvos už 
liudijimą apie Jėzų ir Dievo žodį, kurie nebuvo garbinę žvėries ar 
jo atvaizdo ir negavę jo ženklo ant kaktos ar ant rankų. Jie gyveno 
ir karaliavo su Kristumi tūkstantį metų . . . 6 Palaimintas ir šventas, 
kuris dalyvauja pirmajame prisikėlime. Taigi antroji mirtis neturi 
galios, tačiau jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir karaliaus su juo 
tūkstantį metų (Apreiškimo 20: 4,6). 

Tikri krikščionys bus prikelti karaliauti su Kristumi tūkstantį metų! Nes 
karalystė gyvuos amžinai (Apreiškimas 11:15), bet ta minima karalystė 
buvo tik tūkstantis metų . T jo yra , kodėl aš tai nurodė anksčiau kaip 
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pirmojo etapo karalystės - fizinis, kad Millennial , fazės , o ne galutinės, 
daugiau dvasinės, etapą .   

A keli reiškiniai išvardyti Apreiškimo knygą kaip vyksta tarp tūkstantmečio 
ir galutinių etapų nuo Dievo karalystės : 

7 Pasibaigus tūkstančiui metų, šėtonas bus paleistas iš savo 
kalėjimo 8 ir išeis apgauti tautų, esančių keturiuose žemės 
kampeliuose, Gogo ir Magogo, kad surinktų jas į kovą, kurių 
skaičius yra toks, koks yra jūros smėlis. ... 11 Tada aš pamačiau 
didžiulį baltą sostą ir ant jo sėdintįjį, nuo kurio veido žemė ir 
dangus pabėgo. Ir jiems nerasta vietos. 12 Aš mačiau mirusius, 
mažus ir didelius, stovinčius priešais Dievą, ir knygos buvo 
atidarytos. Ir buvo atidaryta dar viena knyga, tai yra Gyvenimo 
knyga. Ir mirusieji buvo vertinami pagal jų darbus, remiantis 
knygomis. 13 Jūra atidavė joje esančius mirusiuosius, o Mirtis ir 
Hadesas atidavė negyvuosius . Jie buvo teisiami pagal savo 
darbus. 14 Tada mirtis ir Hadas buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai jau 
antroji mirtis. 15 Ir kas nerastas parašytas Gyvybės knygoje, buvo 
įmestas į ugnies ežerą (Apreiškimo 20: 7-8, 11-15). 

Apreiškimo knyga rodo, kad įvyks vėlesnis etapas , ateinantis po 
tūkstančio metų karaliavimo ir po antrosios mirties: 

1 Dabar aš pamačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis 
dangus ir pirmoji žemė praėjo. Jūros taip pat nebuvo. 2 Tada aš, 
Jonas, pamačiau šventąjį miestą Naująją Jeruzalę, nužengiantį iš 
dangaus iš Dievo, paruoštą kaip nuotaka, puošta jos vyrui. 3 Aš 
išgirdau garsų iš dangaus balsą sakant: “ Štai Dievo palapinė yra 
su žmonėmis. Jis gyvens su jais, ir jie bus Jo tauta. Pats Dievas bus 
su jais ir bus jų Dievas. 4 Dievas nušluostys kiekvieną jų 
ašarą. nebebus nei mirties, nei liūdesio, nei verkimo. Daugiau 
nebebus skausmo, nes buvę dalykai dingo. “ (Apreiškimo 21: 1-4) 

1 Ir jis parodė man gryną gyvenimo vandens upę, skaidrią kaip 
krištolas, kylančią iš Dievo ir Avinėlio sosto. 2 Jos gatvės viduryje ir 
iš abiejų upės pusių buvo gyvybės medis, kuris davė dvylika vaisių, 
kiekvienas medis kas mėnesį davė vaisių. Medžio lapai buvo skirti 
tautoms gydyti. 3 Daugiau nebebus prakeikimo, bet jame bus 
Dievo ir Avinėlio sostas, ir Jo tarnai Jam tarnaus. 4 Jie matys Jo 
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veidą ir Jo vardas bus ant kaktos. 5 Nebus ten nakties: jiems 
nereikia nei lempos, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas juos 
apšviečia. Jie karaliaus per amžius. (Apreiškimas 22: 1-5) 

Atkreipkite dėmesį, kad ši karalystė, einanti po tūkstančio metų, apima 
Dievo tarnus ir tęsiasi amžinai. Šventasis miestas, kuris buvo paruoštas 
danguje, paliks dangų ir nužengs į žemę. Tai yra paskutinis Dievo 
sutikimo etapo pradžia .   LAIKAS, KAI DAUG DAUG ARBA NETURI! 

Kukliai paveldės žemę (Mato 5: 5) ir visa kita (Apreiškimo 21: 7). Žemė, 
įskaitant ant jos esantį Šventąjį miestą, bus geresnė, nes bus įgyvendinti 
Dievo keliai. Supranti, kad : 

7 Iš jo vyriausybės ir taikos gausos čia nebus pabaigos (Izaijo 9: 7). 

Aišku ten bus būti augimas po galutinis etapas K ingdom Dievo 
pradėjo kaip visi paklus Dievo valdžią . 

Tai bus pats šlovingiausias laikas: 

9 Bet kaip parašyta: „ Akis nematė ir negirdėjo, taip pat neįsileido į 
žmogaus širdį to, ką Dievas paruošė tiems, kurie Jį myli. " 10 Bet 
Dievas apreiškė mums per Šventąją Dvasią ( 1 Korintiečiams 2: 9-
10 ). 

Tai meilės, džiaugsmo ir amžino paguodos metas. Tai bus fantastiškas 
laikas! Dievo karalystė padarys fantastiškai geresnę amžinybę. Ar 
nenorite, kad jame dalyvautumėte? 

5. Šaltiniai, esantys už Naujojo Testamento ribų, mokė 
Dievo karalystės 
Ar ankstyvieji Kristaus profesoriai manė, kad jie turėjo skelbti pažodžiui 
Dievo karalystės evangeliją? 
Taip. 
Prieš keletą metų, per paskaitą tikro profesoriaus Bart Ehrman iš Šiaurės 
Karolinos universiteto , jis ne kartą , ir teisingai, pabrėžė, kad , skirtingai 
nei dauguma išpažįsta krikščionys šiandien, Jėzus ir Jo pradžioje 
pasekėjai proc laimed Dievo Karalystė. Nors dr Ehrman anketa bendras 
supratimas krikščionybės labai skiriasi nuo tos Tęsianti DIEVO 
BAŽNYČIA , mes sutinkame, kad karalystės Evangelija yra tai, ką pats 
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Jėzus skelbė ir jo pasekėjai tikėjo . Mes taip pat sutiktume, kad daugelis 
tvirtinančių krikščionių šiandien to nesupranta. 

Seniausias išlikęs rašymas po naujojo Testamento ir pamokslas 
K ingdom Dievo buvo didelė dalis to, kas teigė, kad " seniausias pilnas 
Chr istian pamokslas, kad išgyveno " (Holmsas MW Senovės krikščionių 
pamokslas Apaštalų tėvai:.. Graikų tekstų ir anglų vertimai, 2 leid Bakeris 
Knygos Grand Rapidsas, 2004 , 102 p. ). Šiame senovės krikščionių 
pamoksle yra šie teiginiai apie tai : 

5: 5 Be to, jūs žinote, broliai, kad mūsų viešnagė kūno pasaulyje yra 
nereikšminga ir laikina, tačiau Kristaus pažadas yra puikus ir 
nuostabus: ilsėkitės būsimojoje karalystėje ir amžinasis 
gyvenimas. 

Aukščiau pateiktas teiginys rodo, kad karalystės nėra dabar, bet ji ateis ir 
bus amžina. Be to, šiame senovės pamoksle teigiama: 

6: 9 Jei net ir tokie teisingi vyrai, kaip šie, savo teisiais darbais 
nesugeba išgelbėti savo vaikų, kokį užtikrintumą turime patekti į 
Dievo karalystę, jei nepavyks išlaikyti savo krikšto gryno ir 
nenuovoki? Arba kas bus mūsų gynėjas, jei mums nebus rasta 
šventų ir teisingų darbų? 9: 6 Todėl mylėkime vienas kitą, kad visi 
galėtume patekti į Dievo karalystę. 11: 7 Taigi, jei žinosime, kas 
teisinga Dievo akivaizdoje, pateksime į jo karalystę ir gausime 
pažadus, kurių „ ausis negirdėjo, nei akis matė, nei žmogaus širdis 
įsivaizdavo“. “ 

12: 1 Todėl palaukime meilės ir teisumo Dievo karalystę valandomis 
iš valandos, nes mes nežinome, kokia yra Dievo pasirodymo 
diena. 12: 6 jis sako: “Mano Tėvo karalystė ateis. 

Minėti pareiškimai rodo, kad meilė per tinkamą gyvenimo reikia, kad mes 
vis dar nesate įvedėte K ingdom Dievo, ir kad tai įvyksta po Dievo 
pasirodymo dieną - kuri yra po Jėzaus grįžta vėl. Tai aš S Tėvo karalystėje 
ir T jis karalystė yra ne tik Jėzus. 

Tai intere Sting , kad seniausias matyt Krikščionių pamokslas , kad Dievas 
leido išgyventi moko tą patį K ingdom Dievo, kad Naujasis Testamentas 
moko ir Tęsianti DIEVO BAŽNYČIA dabar moko (tai yra įmanoma, kad tai 
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gali būti nuo faktinio C hurch iš G od , bet mano ribotos graikų kalbos 
žinios riboja mano galimybes pateikti griežtesnę deklaraciją) . 

Antrojo amžiaus bažnyčios vadovai ir Karalystės Evangelija 
Reikėtų pažymėti, pradžioje 2 -osios amžiuje Papijas , iš klausytojas Jono ir iš 
draugas Polikarpo ir laikomas Saint Romos 
katalikų , mokė tūkstantmečio karalystės. Eusebijus užfiksavo, 
kad Papijas mokė: 

... bus tūkstantmetis po prisikėlimo iš numirusių, kai šioje žemėje 
bus nustatyta asmeninė Kristaus karalystė . (Papijos fragmentai, 
VI. Taip pat žr. Eusebius, Bažnyčios istorija, 3 knyga, XXXIX, 12) 

Papias mokė, kad tai bus labai gausus laikas: 

Panašiu būdu [Jis sakė], kad kviečių grūdai duos dešimt 

tūkstančiai ausų, ir kad kiekvienoje ausyje būtų dešimt tūkstančių 
grūdų, o kiekvienas grūdas duotų dešimt svarų skaidrių, grynų, 
smulkių miltų; o obuoliai, sėklos ir žolė derėtų panašiomis 
proporcijomis; ir kad visi gyvūnai, maitinami tik žemės produkcija, 
taptų ramūs ir harmoningi bei būtų visiškai pavaldūs 
žmogui. “ [Tai liudija apie šiuos dalykus ketvirtojoje savo knygoje 
Papiasas, senovės žmogus, kuris buvo Jono klausytojas ir 
Polikarpo draugas; penkias knygas sukūrė jis ...] (Papijos 
fragmentai, IV) 

Laiškas korintiečiams po Naujojo Testamento teigiamas: 

42: 1-3 Apaštalai priėmė Evangeliją už mus iš Viešpaties Jėzaus 
Kristaus; Jėzus Kristus buvo išsiųstas iš Dievo. Taigi tada Kristus 
yra iš Dievo, o apaštalai yra iš Kristaus. Todėl abu atėjo iš Dievo 
valios paskirta tvarka. Todėl gavę kaltinimą ir visiškai įsitikinę per 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir patvirtinę Dievo 
žodžiu visiškai įsitikinę Šventąja Dvasia, jie išėjo su džiugiomis 
žiniomis, kad turėtų ateiti Dievo karalystė . 

Smyrnos polikarpas buvo ankstyvasis krikščionių lyderis, kuris buvo Jono 
mokinys, paskutinis iš pradinių apaštalų, ty. Polikarpas c. 120-135 AD 
mokė : 
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Palaiminti vargšai ir tie, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jų yra 
Dievo karalystė . (Polikarpas. Laiškas filipiečiams, II skyrius. 
Iš Ante-Nicene Tėvų, 1 tomas , redaguotas Alexander Roberts ir 
James Don aldson. Amerikos leidimas, 1885 m.) 

Žinant, tada, kad " Dievas yra ne tyčiojosi, " mes turime vaikščioti 
vertas savo įsakymą ir šlovės ... Nes tai gerai, kad jie turėtų būti 
išnaikintas iš geidulių, kurie yra pasaulyje, nes " kas lust warreth 
prieš Siela; „ Ir „ nei ištvirkėliai, nei apkalbos, nei prievartautojai 
su žmonija nepaveldės Dievo karalystės “, nei tie, kurie elgiasi 
nenuosekliai ir nesąžiningai . ( ten pat , V skyrius) 

Tada tarnaukime Jam su baime ir su visu pagarbiu, kaip Jis pats 
mums įsakė, ir kaip apaštalai, kurie mums skelbė Evangeliją, ir 
pranašai, kurie iš anksto skelbė apie Viešpaties atėjimą . (ten pat, 
VI skyrius) 

Kaip ir kiti Naujojo Testamento dalyviai , Polikarpas mokė, kad teisingi, o 
ne įsakymų laužytojai paveldės Dievo Dievą. 

Taip pat tvirtino, kad „Polycarp“ mokė: 

Kitą sabatą jis pasakė: 'Klausykite, mano raginimai, mylimi Dievo 
vaikai. Aš prisipažinau, kai dalyvavo vyskupai, ir dabar aš vėl jus 
visus raginu eiti puošniai ir vertai Viešpaties keliu ... Žiūrėkite ir 
vėl būkite pasirengę, tegul jūsų širdys neužmiega, naujas įsakymas 
kalbant apie meilę vienas kitam, Jo atėjimas staiga pasireiškia kaip 
žaibas, didžiulis teismo sprendimas per ugnį, amžinasis 
gyvenimas, Jo nemirtinga karalystė. Ir visa, ką moki iš Dievo, tu 
žinai, kai ieškai įkvėptų Raštų, į savo širdį išgraviruoji Šventosios 
Dvasios rašikliu, kad įsakymai tavyje liktų neišdildomi “. (Polikarpo 
gyvenimas, 24 skyrius. JB „Lightfoot“, „Apaštalų tėvai“, 1889, 3.2 
t. , P. 488-506) 

Melito iš Sardžio , kuris buvo Dievo bažnyčios vadovas , c. 170 m., Mokė: 

Iš tikrųjų Evangelijoje išleistas įstatymas - naujasis, senasis, abu 
kartu iš Siono ir Jeruzalės; ir įsakymas malonėje, ir rūšis gatavame 
produkte, ir avinėlis Sūnuje, ir avys žmoguje, ir žmogus Dieve ... 

Bet Evangelija tapo įstatymo ir jo paaiškinimu 

išsipildymas, o bažnyčia tapo tiesos sandėliu ... 
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Tai išgelbėjo mus iš vergijos į laisvę, iš tamsos į šviesą, iš mirties į 
gyvenimą, iš tironijos į amžinąją karalystę . („Melito“. 
Homilija Paschoje. 7, 40 , 68 eilutės . Vertimas iš „Kerux“: Žurnalas 
internetinės teologijos . Http: //www.kerux .com / dokumentai / 
KeruxV4N1A1.asp) 

Taigi, Dievas WA Karalystė -ai žinoma, kad kažkas amžina, o ne tiesiog 
dabartinis Krikščionių arba Katalikų bažnyčia ir įtraukti Dievo įstatymas. 

Kitas antrojo amžiaus vidurio rašymas ragina žmones žiūrėti į karalystę: 

Todėl daugiau nei vienas iš jūsų tegul neišsiskiria ir nežiūri atgal, 
bet noriai kreipkitės į Dievo karalystės evangeliją . (Romas 
Klemensas. Pripažinimai, X knyga, XLV skyrius. Ištrauka iš „Ante-
Nicene Fathers“, 8 tomas. Redagavo Alexander Roberts ir James 
Do naldson. Amerikos leidimas, 1886 m. ) 

Be to, nors akivaizdu, kad nė viena nerašė tikroje bažnyčioje, antrojo 
amžiaus vidurio rašinyje , pavadintame Hermos piemeniu Roberto 
ir Donaldsono vertime, keturiolika kartų naudojama frazė „ Dievo 
karalystė “ . 

Tikri krikščionys ir net tik išpažįstantys Kristų kai ką žinojo apie Dievo 
prigimtį antrajame amžiuje. 

Net katalikų ir rytų stačiatikių šventasis Irenajus suprato, kad po 
prisikėlimo krikščionys pateks į Dievo karalystę. Atkreipkite dėmesį į tai, 
ką jis parašė, c. 180 AD : 

Tokia yra tikinčiųjų būsena, nes juose nuolat pasilieka Šventoji 
Dvasia, kurią Kristus jam suteikė, ir ją priima priėmėjas, jei jis eina 
tiesoje ir šventume, teisume ir kantriai. Nes ši siela turi 
prisikėlimą tikinčiųjų tarpe, o kūnas, gaudamas sielą ir kartu su ja 
Šventosios Dvasios jėga, yra prikeltas ir patenka į Dievo 
karalystę . (Irenaeus, Šv., Liono vyskupas. Iš armėnų kalbos išvertė 
Armitage Robinson. Apaštalinių pamokslų demonstravimas, 4 
skyrius. Wells, Somersetas, 1879 m. Spalio mėn.). Paskelbtas 
SOCIETY PAREIGIUOTI KRISTIŠKAS ŽINIAS. CO, 1920). 

Antiochijos teofilius mokė: 

Aš tik paminiu Jo gerumą; Jei aš vadinčiau Jį domėjimusi, aš tik 
paminėčiau Jo šlovę ... Nes jei jis būtų padaręs jį nemirtingu nuo 
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pat pradžių, jis būtų padaręs jį Dievu. <...> Nei tada jis buvo 
nemirtingas, nei dar nemirtingas, bet, kaip jau minėjome 
aukščiau, gebančio abu; kad jei jis būtų linkęs į nemirtingumą ir 
laikytųsi Dievo įsakymo, jis turėtų gauti iš jo nemirtingumą ir 
turėtų tapti Dievu . (Teofilis, „Autolycus“, 1: 3, 2:27) 

Katalikų šventasis Hippolytus trečiojo amžiaus pradžioje rašė: 

Ir gausite dangaus karalystę, kurią jūs, gyvendami šiame 
gyvenime, pažinote dangiškąjį karalių. Jūs būsite Dievybės 
bendražygis ir kartu su Kristumi paveldėtojas, nebėra pavergtas 
geidulių ar aistrų ir daugiau niekada nebus švaistomas ligų. Nes 
jūs tapote Dievu : kad ir kokias kančias jūs patyrėte būdamas 
vyras, tas Jis jums davė, nes buvote iš mirtingojo pelėsio, bet kad 
ir kaip tai būtų suderinta su Dievu, tas Dievas pažadėjo jums 
suteikti, nes jūs buvo pamaldūs ir gimė nemirtingi . ( Hipolitis. 
Visų erezijų paneigimas , X knyga, 30 skyrius ) 

Žmonių tikslas yra būti pamaldiems artėjančioje Dievo karalystėje. 

Antrojo ir trečiojo amžiaus problemos 
Nepaisant to, kad jis buvo plačiai priimtas, antrame 
amžiuje, iškilo antikonstitucinis apaštalavimo lyderis, 
vardu Marcionas . Markionas mokė prieš įstatymą Dievo , t jis Sabbath ir 
tiesiogine K ingdom Dievo. Nors jį smerkė Polikarpas ir kiti, jis ilgą laiką 
palaikė ryšius su Romos bažnyčia ir, atrodo, turėjo ten įtaką . 

Antrame ir trečiajame šimtmečiuose alegoristai įsitvirtino Aleksandrijoje 
(Egiptas). Žmogus ir alegoristai priešinosi ateinančios karalystės 
doktrinai. Atkreipkite dėmesį į pranešimą apie kai kuriuos iš šių autorių: 

Dionizas gimė iš kilmingos ir turtingos pagonių šeimos 
Aleksandrijoje ir buvo išsilavinęs jų filosofijos srityje. Jis paliko 
pagoniškas mokyklas, kad taptų Origeno mokiniu, kuriam perėmė 
Aleksandro katechetikos mokyklos pareigas.  

Klemensas, Origenas ir gnostikų mokykla savo išgalvotomis ir 
alegoriškomis interpretacijomis sugadino šventųjų oraklų 
doktrinas ... jie patys įgijo pavadinimą „ Alegoristai“. „ Nepas 
viešai kovojo su alegoristais ir teigė, kad žemėje bus Kristaus 
karalystė ...  
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Dionizas ginčijosi su Nepos pasekėjais ir jo pasakojimu ... „ tokia 
dalykų padėtis, kokia dabar egzistuoja Dievo karalystėje. „ Tai yra 
pirmasis Dievo karalystės, egzistuojančios dabartinėje bažnyčių 
būklėje, paminėjimas ... 

Nepas atmetė jų klaidą, parodydamas, kad dangaus karalystė 
nėra alegorinė, bet yra tiesioginė mūsų Viešpaties karalystė 
prisikėlime į amžinąjį gyvenimą ... 

Taigi karalystės idėja, susiklosčius dabartinei padėčiai, buvo 
sumanyta ir iškelta gnostikinėje Alegoristų mokykloje Egipte, nuo 
200 iki 250 metų, praėjus šimtmečiui iki imperijos vyskupų 
laikymo sosto okupantais. … 

Klemensas suvokė Dievo karalystės idėją kaip tikrojo psichinio 
Dievo pažinimo būseną. Origenas tai išdėstė kaip dvasinę prasmę, 
paslėptą aiškiame Šventojo Rašto laiške . (Ward, Henry Dana. 
Karalystės Evangelija: Ne šio pasaulio karalystė; ne šiame 
pasaulyje; o atvykti į dangiškąją šalį, prisikėlimą iš numirusių ir 
visų dalykų atkūrimą. Išleido Claxton, Remsen & Haffelfinger, 
1870 , p. 124–125)  

Taigi, kol vyskupas Nepos mokė Dievo karalystės evangeliją , alegoristai 
bandė sugalvoti klaidingą, mažiau pažodinį 
supratimą. Vyskupas Apollinaris ir Hierapolis taip pat bandė kovoti iš 
allegorists klaidų maždaug tuo pačiu metu. Tie, kurie iš tikrųjų yra Dievo 
bažnyčioje, per visą istoriją stovėjo už pažodinės Dievo karalystės tiesą. 

Herbertas W. Armstrongas mokė Karalystės Evangelijos, plius 
Per 20 -ojo amžiaus, vėlai Herbert W. Armstrong rašė: 

Nes jie atmetė Kristaus Evangeliją . . . , pasaulis turėjo atstumti ką 
nors kita savo vietoje. Jie turėjo sugalvoti padirbinėjimą! Taigi, 
mes girdėjome, kad Dievo karalystė yra tik graži platuma - 
malonus jausmas žmonių širdyse - redukuojant ją į eterinį, 
nerealų NĖRA! Kiti klaidingai teigė, kad „ bažnyčia “ yra 
karalystė . . . Pranašas Danielius, gyvenęs 600 metų prieš Kristų, 
žinojo, kad Dievo karalystė yra tikra karalystė - vyriausybė, 
valdanti 

pažodžiui ŽMONĖS žemėje . . . 



36 
 

Čia. . . yra Dievo paaiškinimas to, kas yra Dievo karalystė : „ Ir šių 
karalių laikais ... “ - čia kalbama apie dešimties kojų pirštų, dalį 
geležies ir dalį trapaus molio. Tai, sujungiant pranašystes su 
Danieliu 7 ir Apreiškimais 13 ir 17, yra nuoroda į dabar 
besiformuojančias naujas JUNGTINĖS EUROPOS 
VALSTIJAS . . . prieš tavo akis! Apreiškimo 17:12 paaiškinama, kad 
tai bus TENŲ KARALIENŲ AR KARALYSTIŲ sąjunga, kuri 
(Apreiškimo 17: 8) prikels senąjį RUMUNO EMPIRIJĄ . . . 

Kai Kristus ateina, jis ateina kaip karalių karalius, valdantis visą 
žemę (Apr 19, 11-16); ir JOS KARALYSTĖ - DIEVŲ KARALYSTĖ - sakė 
Danielius, - VARTOTI visas šias pasaulines karalystes. Apreiškimo 
11:15 sakoma: „ Šio pasaulio karalystės tampa mūsų Viešpaties ir 
jo Kristaus karalystėmis. Jis karaliaus per amžius “ ! Tai yra Dievo 
karalystė. Tai yra dabartinių vyriausybių PABAIGA - taip, netgi JAV 
ir Didžiosios Britanijos tautos. Tada jie taps Viešpaties JEZUSO 
KRISTO, tada karalių karaliaus, karalystėmis - VYRIAUSYBĖMIS - 
per visą žemę. Tai visiškai supranta, kad DIEVŲ KARALYSTĖ yra 
tiesioginė VYRIAUSYBĖ. Net jei Chaldėjos imperija buvo JUNGTINĖ 
KARALYSTĖ - net ir Romos imperija buvo JUNGTINĖ KARALYSTĖ - 
taigi, DIEVO KARALYSTĖ yra vyriausybė. Tai turi perimti pasaulio 
tautų VYRIAUSYBĖ. Jėzus Kristus Gimė būti karaliumi - 
taisyklė! . . . 

Vėl ateina tas pats Jėzus Kristus, kuris daugiau nei prieš 1900 
metų vaikščiojo po Šventosios Žemės kalvas ir slėnius bei 
Jeruzalės gatves. Jis sakė, kad dar ateis. Po to, kai jis buvo 
nukryžiuotas, Dievas po trijų dienų ir trijų naktų prikėlė jį iš 
numirusių (Mt 12:40; Apd 2:32; I Kor 15, 3-4). Jis pakilo į Dievo 
sostą. Visatos vyriausybės būstinė (Apd 1: 9–11; Žyd 1: 3; 8: 1; 
10:12; Apr 3:21). 

Jis yra parabolės „ didikas “ , nuėjęs į Sostą 

Dievas - „ tolima šalis “ - bus karūnuotas visų tautų karaliumi ir 
tada sugrįžti į žemę (Luko 19: 12–27). 

Vėlgi, jis yra danguje iki „ visų dalykų atstatymo laikų “ (Apd 3, 19-
21). Restitucija reiškia atkūrimą į buvusią būseną ar būseną. Tokiu 
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atveju atkuriama Dievo vyriausybė žemėje, taigi, atkuriama taika 
pasaulyje ir utopinės sąlygos. 

Dabartinis pasaulio suirutė, eskaluojami karai ir nesutarimai 
kulminacija pasaulio problemose bus tokie dideli, kad be Dievo 
įsikišimo nė vienas žmogaus kūnas nebus išgelbėtas gyvas (Mt 24, 
22). Pasibaigus kulminacijai, kai delsimas sukels visą gyvybės 
sprogdinimą iš šios planetos pusės, Jėzus Kristus grįš. Šį kartą jis 
ateis kaip dieviškasis Dievas. Jis ateina visomis jėgomis ir šlove, 
kurią valdo Visatą valdantis Kūrėjas. (Mato 24:30; 25:31.) Jis 
ateina kaip „ karalių karalius ir viešpačių valdovas “ (Apr 19, 16), 
kad sudarytų pasaulio super vyriausybę ir valdytų visas 
tautas „ geležine lazda. “ (Apr 19, 15; 12: 5) . . . 

Kristus nepageidaujamas? 

Bet ar žmonija šauks iš džiaugsmo ir pasveikins jį su gausiu 
ekstaziu ir entuziazmu - net ir su tradicinės krikščionybės 
bažnyčiomis? 

Jie nebus! Jie tikės, nes netikri šėtono ministrai (II Kor. 11: 13-15) 
juos apgavo, kad jis yra antikristas. Bažnyčios ir tautos pyksis dėl 
jo atėjimo (Apr 11:15 su 11:18), o karinės pajėgos iš tikrųjų 
bandys kovoti su juo, kad jį sunaikintų (Apr 17:14)! 

Tautos dalyvaus artėjančio III pasaulinio karo kulminacinėje 
kovoje su Jeruzalės mūšio priešais (Zech. 14: 1-2) ir tada Kristus 
sugrįš. Be antgamtinės galios, jis bus " kova prieš anas tautas " , 
kad kovos su juo (3 posmas). Jis juos visiškai nugalės (Apr 
17:14)! „ Jo kojos tą dieną stovės ant Alyvų kalno “ , labai 
nedideliu atstumu į rytus nuo Jeruzalės (Zech. 14: 
4). (Armstrongas HW. Amžių paslaptis, 1984 m.) 

Biblija skelbia, kad Jėzus sugrįš ir Jis laimės, vis dėlto daugelis kovos su Juo 
(Apreiškimo 19:19). M bet kuris teiginys (pagrįstas klaidingu Biblijos 
pranašysčių supratimu, bet iš dalies dėl melagingų pranašų ir mistikų) 
teigs, kad sugrįžtantis Jėzus yra galutinis antikristas ! 

Šie taip pat iš Herberto Armstrongo : 
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Tikroji religija - Dievo tiesa, įgalinta Šventosios Dvasios 
skleidžiamos meilės Dievui ... NENUMATUMAS pažinti Dievą ir 
Jėzų Kristų - pažinti tiesą - ir Dievo dieviškosios meilės šilumą! ... 

Tikrosios Dievo Bažnyčios mokymai yra tiesiog Šventosios 
Biblijos „ gyventi kiekvienu žodžiu “ mokymai ... 

Vyrai turi pasukti nuo būdas " gauti " į kelią " duoti " --God kelią 
meilės. 

NAUJA CIVILIZACIJA dabar sugriebs žemę! (ten pat) 

NAUJA CIVILIZACIJA yra Dievo karalystė. Skelbimas, kad ateis nauja 
civilizacija ir bus grindžiamas meile, yra pagrindinė tikrosios karalystės 
Evangelijos, apie kurią mokė Jėzus ir Jo tautos žmonės, dalis. T skrybėlė 
yra kažkas, kad mes Tęsianti DIEVO BAŽNYČIA pamokslauti . 

Herbertas Armstrongas suprato, kad Jėzus moko, kad žmonių 
visuomenė, net manydama, kad nori paklusti, atmetė gyvenimo „ duoti 
kelią “ , meilės kelią. Beveik niekas, atrodo, tinkamai suvokti 
reikšmingą fi CANCE ką Jėzus mokė. 

Išganymas per Jėzų yra Evangelijos dalis 

Dabar kai kurie skaityti šį šiol tikriausiai įdomu apie Jėzų " mirties ir 
vaidmenį išganymo. Taip, tai yra dalis Evangelijos, apie kurią rašė Naujasis 
Testamentas ir Herbertas W. Armstrongas. 

Naujasis Testamentas parodo Evangelija yra išgelbėjimo per Jėzų : 

16 Aš nesigėdiju Kristaus Evangelijos, nes tai yra Dievo jėga 
išganymui visiems, kurie tiki, pirmiausia žydui ir graikui 
(Romiečiams 1:16). 

4 Taigi išsibarstę eidavo visur pamokslauti 

žodis. 5 Pilypas nuėjo į Samarijos miestą ir jiems skelbė 
Kristų. ... 12 Bet kai jie tikėjo Pilypu, kai jis skelbė apie Dievo 
karalystę ir Jėzaus Kristaus vardą, tiek vyrai, tiek moterys buvo 
pakrikštyti. ... 25 Liudiję ir skelbdami Viešpaties žodį, jie grįžo į 
Jeruzalę ir skelbė Evangeliją 
daugelyje samariečių kaimų . 26 Viešpaties angelas kalbėjo su 
Pilypu ... 40 Pilypas buvo rastas Azote. Eidamas pro šalį, jis skelbė 
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skelbimus visuose miestuose, kol atvyko į Cezarėją . (Apd 8, 
4,5 , 12 , 25, 26 , 40) 

18 Jis skelbė Jėzų ir prisikėlimą . (Apd 17:18) 

30 Tada Paulius dvejus metus gyveno nuosavame nuomojamame 
name ir priėmė visus, kurie pas jį atėjo, 31 skelbdamas Dievo 
karalystę ir su pasitikėjimu mokydamas Viešpaties Jėzaus 
Kristaus dalykų , niekas jo nedraudžia . (Apd 28, 30–31) 

Atkreipkite dėmesį , kad pamokslaujant buvo paminėtas Jėzus ir 
karalystė. Deja, tinkamo Dievo karalystės 
evangelijos supratimo dažniausiai trūksta iš graikų-romėnų 
bažnyčių mokymo . 

Iš tikrųjų, norėdamas padėti mums tapti tos karalystės dalimi, Dievas taip 
mylėjo žmones, kad siuntė Jėzų mirti už mus (Jono 3: 16-17) ir išgelbėjo 
mus savo malone (Efeziečiams 2: 8) . Tai yra gerosios naujienos dalis (Apd 
20:24). 

Karalystės Evangelija yra tai, ko reikia pasauliui, bet ... 
Dirbti taikos labui (Mato 5: 9) ir daryti gera yra verti tikslai (plg. Galatams 
6:10). Jūs T , daug pasaulio lyderiai, įskaitant religinių , manau, kad tai bus 
tarptautinių žmogaus bendradarbiavimą, kad atneš žirnių ce ir gerovę, o 
ne K ingdom Dievo. Ir nors jie turės tam tikrų laikinų pasisekimų , jie ne tik 
nepavyks, kai kurios jų žmogiškosios pastangos galiausiai priartins Žemę 
prie planetos taip, kad gyvenimas taptų netvarus, jei Jėzus negrįžtų įkurti 
savo karalystės. Žmonės, tvirtinantys žemę be Dievo, yra veltui 
ir melaginga Evangelija (Psalmynas 127: 1) .   

Daugelis pasaulio šalių bando sudaryti pusiau religinį Babilono tarptautinį 
planą, kaip XXI amžiuje įvesti naują pasaulio tvarką . Tai yra kažkas, 
ką Tęsianti Dievo bažnyčia smerkė nuo savo veiklos pradžios ir planuoja 
toliau smerkti. Nuo tada, kai šėtonas įkalbėjo Ievą kritti dėl savo 
Evangelijos versijos prieš beveik 6000 metų (Pradžios knyga 
3), daugelis žmonių tikėjo, kad žino geriau nei Dievas, kas padarys juos ir 
pasaulį geresnį. 

Remiantis Biblija, prireiks karinio lyderio Europoje (vadinamo Šiaurės 
karaliumi , dar vadinamu Apreiškimo žvėrimi 13: 1-10 ) kartu su religiniu 
lyderiu (vadinamu melagingu pranašu, dar vadinamu 
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THE) galutinis Antikristas ir Apatinio Apatinio žvėries žirgas 13: 11-17) iš 
septynių kalvų miesto (Apreiškimo 17: 9,18), kad 
įvestų „ Babilonijos “ (Apreiškimo 17 ir 18) tvarką. Nors žmonijai 
reikalingas Kristaus sugrįžimas ir Jo karalystės įkūrimas, daugelis 
pasaulyje XXI amžiuje nekreipia dėmesio į šią žinią - jie ir toliau tikės 
įvairiomis šėtono melagingos evangelijos versijomis. Bet pasaulis gaus 
liudytoją. 

Prisiminkite, kad Jėzus mokė: 

14 Ši karalystės Evangelija bus skelbiama visame pasaulyje kaip 
liudytojas visoms tautoms, ir tada ateis pabaiga. (Mato 24:14) 

Atkreipkite dėmesį, kad karalystės Evangelija pasieks pasaulį kaip 
liudytoja, tada ateis pabaiga. 

Tam yra kelios priežastys. 

Viena yra tai, kad Dievas nori, kad pasaulis išgirstų tikrąją Evangeliją prieš 
prasidedant Didžiajam vargui (kuris, kaip sakoma, prasideda Mato 
24:21). Taigi Evangelijos žinia yra liudytojas ir įspėjimas (plg. Ezekielio 3; 
Amoso 3: 7). Tai lems daugiau pagonių atsivertimų, kol Jėzus sugrįš 
(Romiečiams 11:25), ir pakankamo pagonių atsivertimo (Romiečiams 
9:27), kol Jėzus sugrįš. 

Kita yra tai, kad pranešimo esmė prieštaraus 
kylančio žvėries , Šiaurės valdžios karaliaus, ir melagingo pranašo, 
galutinio antikristo, pažiūroms . Iš esmės jie žadės taiką per žmogaus 
pastangas, tačiau tai ves į pabaigą (Mato 24:14) ir sunaikinimą (plg. 1 
Tesalonikiečiams 5: 3). 

Dėl ženklai ir gulėti stebuklų, susijusių su jų (2 Tesalonikiečiams 2: 9), 
labiausiai į pasaulis CHO O SE manyti melas (2 Tesalonikiečiams 2: 9-12), o 
ne Evangelijos žinios. Dėl Romos katalikų , rytų ortodoksų , liuteronų ir 
kitų netinkamo pasmerkimo tūkstantmečio laikotarpio Dievo 
dievui daugelis klaidingai tvirtins, kad tūkstantmečio evangelijos žinia apie 
Dievo karalystę yra netikra Evangelija, susijusi su Antikristu. . 

Ištikimieji Filadelfijos krikščionys (Apreiškimo 3: 7-13) paskelbs 
tūkstantmečio karalystės Evangeliją ir pasakys pasauliui, kokie bus tam 
tikri pasaulio vadovai (įskaitant žvėrį ir melagingą pranašą). 
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Jie rems pasakyti pasauliui žinią, kad žvėris , Šiaurės galios karalius , kartu 
su klaidingu pranašu, paskutiniu antikristu , galiausiai sunaikins (kartu su 
kai kuriais savo sąjungininkais) JAV ir Jungtinės Karalystės anglo tautas. , 
Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje (Danieliaus 
11:39) ir netrukus jie sunaikins arabų / islamo konfederaciją (Danieliaus 
11: 40–43) ir veiks kaip demonų instrumentai (Apreiškimo 16: 13–14). 
ir galiausiai kovos su Jėzumi Kristumi, jam sugrįžus (Apreiškimo 16:14; 19: 
19-20). Ištikimieji filadelfiečiai (Apreiškimo 3: 7-13) praneš, kad netrukus 
bus tūkstantmečio karalystė. Tai greičiausiai sukurs daug informacijos 
žiniasklaidoje ir prisidės prie Mato 24:14 įvykdymo. Mes, Tęsianti Dievo 
bažnyčioje, rengiame literatūrą (keliomis kalbomis), pridedame svetaines 
ir imamės kitų žingsnių, kad pasiruoštume „trumpam darbui“ (plg. Rom 9, 
28), kuris lems Dievo apsisprendimą, kad Mato 24:14 buvo pakankamai 
aprūpintas liudytoju, kad ateitų pabaiga. 

T jis "netikras evangelija" skelbdamas pasaulio lyderiai (tikėtina, kai 
"naujas" tipo viršų lyderis Eur OPE kartu su sutrikusi popiežiaus , kuris 
bus pretenduoti į katalikybės forma ) bus ne taip, kaip kad - jie nenori 
pasaulis sužinoti, ką jie tikrai padarys (ir iš pradžių gali net netikėti, plg. 
Izaijo 10: 5–7). Jie ir (arba) jų šalininkai taip pat greičiausiai melagingai 
mokys , kad ištikimieji filadelfiečiai laikysis ekstremistinės būsimo 
antikristo doktrinos ( millenarianizmo ). Nepaisant to, kokie smerkimai jie 
ir (arba) jų pasekėjai taiko Filadelfijos tikintiesiems ir Tęsianti Dievo 
bažnyčią , sukels persekiojimus (Danieliaus 11: 29-35 ; Apreiškimo 12: 13-
15). Tai taip pat gali sukelti iki galo - iš didelio suspaudimo pradžioje 
(Mato 24:21; Danielis 11:39; plg Mt 24: 14- 15; Danielis 11:31), taip pat 
apsaugos laikas ištikimas Filadelfijoje Krikščionys (Apreiškimas 3:10; 12: 
14-16). 

Žvėris ir melagingasis pranašas bandys valdyti jėgą, ekonominį šantažą, 
ženklus, meluojančius stebuklus, žmogžudystes ir kitą spaudimą 
(Apreiškimo 13: 10–17; 16:14; Danielis 7:25; 2 Tesalonikiečiams 2: 9–10), 
kad galėtų valdyti. . Krikščionys paklaus: 

10 „ Kiek laiko, Viešpatie, šventas ir tikras, kol teissi ir keršysi mūsų 
krauju tiems, kurie gyvena žemėje? " ( Apreiškimo 06:10 ) 

Per amžius Dievo tauta stebėjosi: „ Kiek laiko praeis, kol Jėzus sugrįš? “ 
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Nors nežinome dienos ar valandos, tikimės, kad Jėzus sugrįš 
(ir įsteigė tūkstantmetę Dievo karalystę ) XXI amžiuje remdamasis daugybe 
šventraščių (pvz., Mato 24: 4-34; Psalmyno 90: 4; Hozės 6: 2; Luko 21: 7–
36 ; Hebrajams 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Petro 3: 3-8; 1 Tesalonikiečiams 5: 4), 
kurių kai kurias dalis dabar matome išsipildžiusias .  

Jei Jėzus nėra nesikiš, pasaulis W serga jau sunaikino visą gyvenimą: 

21 Tada bus didelis suspaudimas, tokio, kokio nebuvo nuo pasaulio 
pradžios iki šio laiko, to niekada nebus ir nebus. 22 Ir jei tos dienos 
nebus sutrumpintos, nė vienas kūnas nebus išgelbėtas. bet 
išrinktiesiems tos dienos bus sutrumpintos. (Mato 24: 21–22) 

29 Tuoj po tų dienų kančios saulė tamsės, o mėnulis neduos 
šviesos. žvaigždės kris iš dangaus, ir dangų galios sukrės. 30 Tada 
danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, o tada visos žemės 
gentys apraudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus 
debesyse su galia ir didele šlove. 31 Jis pasiųs savo angelus puikiu 
trimito garsu. Jie surinks Jo išrinktąjį iš keturių vėjų, nuo vieno 
dangaus galo iki kito. (Mato 24: 29-31) 

K ingdom Dievo yra tai, ką pasaulis turi. 

Karalystės ambasadoriai 
Koks tavo vaidmuo karalystėje? 

Šiuo metu, jei esate tikras krikščionis, turite būti jo 
ambasadoriumi . Atkreipkite dėmesį, ką parašė apaštalas Paulius: 

20 Dabar mes esame Kristaus ambasadoriai, tarsi Dievas mąstytų 
per mus: maldome jus Kristaus vardu, būkite susitaikę su Dievu. (2 
Korintiečiams 5:20) 

14 Taigi stovėk, apsiavęs tiesą juosmeniu, uždėjęs 
teisumo krūtinę 15 ir nusiplėšęs kojas ruošdamasis taikos 
Evangeliją. 16 Visų pirma, pasiimdamas tikėjimo skydą, su kuriuo 
galėsi numalšinti visas ugningas nedorėlio lėles. 17 Imk išgelbėjimo 
šalmą ir Dvasios kardą, kuris yra Dievo žodis. 18 meldžiamasi visada 
su maldomis ir maldavimais Dvasioje, budėdamas iki galo su 
visų šventųjų atkaklumu ir maldavimu - 19 ir man, kad man būtų 
pasakyta, kad drąsiai atverčiau burną, kad praneščiau apie tai. 
Evangelijos slėpinys, 20 kurio aš esu ambasadorius grandinėse; kad 
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joje galėčiau kalbėti drąsiai, kaip ir turėjau kalbėti. (Efeziečiams 6: 
14-20) 

Kas yra ambasadorius? „Merriam-Webster“ yra toks apibrėžimas: 

1 : oficialus pasiuntinys; ypač : aukščiausio rango diplomatinis 
atstovas, akredituotas užsienio vyriausybei ar suverenui kaip savo 
vyriausybės ar suvereno atstovas rezidentas arba paskirtas 
specialiai ir dažnai laikinai diplomatinei užduotiai   

2 a . : įgaliotasis atstovas arba pasiuntinys   

Jei esate tikras krikščionis, esate oficialus pasiuntinys Kristui! Atkreipkite 
dėmesį, ką parašė apaštalas Petras: 

9 Bet jūs esate pasirinkta karta, karališkoji kunigystė, šventa tauta, 
ypatinga Jo tauta, kad galėtumėte paskelbti pagyrimus to, kuris 
jus pašaukė iš tamsos į Jo nuostabią šviesą; 10 kurie kažkada 
nebuvo tauta, bet dabar yra Dievo tauta, kurie negavo 
pasigailėjimo, bet dabar pasigailėjo. (1 Petras 2: 9-10) 

Kaip krikščionys, mes turime būti šventos tautos dalimi. 

Kuri tauta dabar šventa? 

Na, žinoma, nė vienas iš šio pasaulio karalystes - tačiau jie galiausiai bus 
įtrauktas į Kristaus K ingdom (Apreiškimo 11:15). Tai yra Dievo tauta, 
Jo K ingdom tai yra šventa. 

Mes, būdami ambasadoriais, paprastai nedalyvaujame tiesioginėje šio 
pasaulio tautų politikoje. Tačiau dabar turime gyventi Dievo gyvenimo 
būdu (taip pat skaitykite nemokamą knygą, kurią galima rasti 
tinklalapyje www.ccog.org pavadinimu: Krikščionys: Dievo Karalystės 
ambasadoriai, Biblijos nurodymai, kaip gyventi kaip krikščioniui ) . Tai 
darydami, mes geriau sužinokime, kodėl Dievo keliai yra geriausi, kad Jo 
karalystėje galėtume būti karaliai ir kunigai ir karaliauti su 
Kristumi žemėje : 

5 Tam, kuris mus mylėjo ir nuplovė mus nuo nuodėmių savo 
krauju 6 , kuris mus paskyrė karaliais ir kunigais savo Dievui ir 
Tėvui, Jam šlovės ir viešpaties per amžius. Amen. (Apreiškimas 1: 
5–6) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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10 Padarėte mus karaliais ir kunigais savo Dievui. Mes karaliausime 
žemėje. (Apreiškimo 5:10) 

Vienas ateities aspektų bus išmokyti tuos, kurie yra mirtingi, tada 
vaikščioti Dievo keliais: 

19 Žmonės gyvens Sione Jeruzalėje. Nebereiks verkti. Jis bus jums 
labai maloningas, kai skambės jūsų šauksmas; Tai išgirdęs, jis tau 
atsakys. 20 Ir nors Viešpats tau duoda negandų duonos ir kančių 
vandens, vis tiek tavo mokytojai nebus perkelti į kampą, bet tavo 
akys matys tavo mokytojus. 21 Jūsų ausys išgirs už jus žodį, 
sakančią: „ Tai yra kelias, eik juo “, kiekvieną kartą pasukdamas į 
dešinę ranką ar pasukus į kairę. (Izaijo 30: 19–21) 

Jei tai yra tūkstantmečio karalystės pranašystė, šiame amžiuje krikščionys 
turi būti pasirengę mokyti: 

12 ... iki to laiko jūs turėtumėte būti mokytojai (Hebrajams 5:12) 

15 Bet pašlovinkite Viešpatį Dievą savo širdyse ir būkite pasirengęs 
atsakyti kiekvienam žmogui, kuris kreipia į jus vilties, kuri yra 
jumyse su nuolankumu ir baime, priežastį (1 Petro 3:15, KJV). 

Biblija rodo, kad daugelis ištikimesnių krikščionių, prieš pat didžiojo 
kankinimo pradžią, įsakys daugeliui: 

33 Žmonės, kurie supranta, daug ką mokys (Danieliaus 11:33) 

Taigi mokymasis , augimas malonėje ir žiniose (2 Petro 3: 1 8) yra tai, ką 
turėtume daryti dabar. Dalis jūsų vaidmens Dievo karalystėje yra 
mokėjimas. Ir daugiau tikinčiųjų, Philadelphian (Apreiškimo 3: 7-
13) , krikščionių , tai taip pat apima paramą svarbus Evangelijos liudytojas 
prieš tūkstantmečio karalystės (plg Mt 24:14) pradžios. 

Įsteigus Dievo Karalystę , Dievo žmonės bus panaudoti padėti atkurti 
pažeistą planetą: 

12 Tie iš jūsų statys senas atliekas; 
Tu iškelsi daugelio kartų pamatus; Ir jus vadins 
pažeidimų taisytoju, gatvių, 
kuriuose gyvenate , restauratoriumi . (Izaijo 58:12) 

Taigi žmonėms, kurie šiame amžiuje gyveno Dievo būdu, žmonėms bus 
lengviau apsigyventi miestuose (ir kitur) šiuo atkūrimo metu. Pasaulis 
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tikrai bus geresnė vieta. Dabar turėtume būti Kristaus ambasadoriai, todėl 
galime tarnauti ir jo karalystėje. 

Tiesa Evangelijos žinia yra Pokyčių 

Jėzus pasakė: „ Jei laikysitės mano žodžio, jūs iš tikrųjų esate mano 
mokiniai.  32 Ir jūs žinosite tiesą, ir tiesa jus išlaisvins “ ( Jono 8: 31-
32 ). Tiesos žinojimas apie Dievo karalystės evangeliją išlaisvina mus nuo 
spąstų į apgaulingas šio pasaulio viltis. Mes galime drąsiai palaikyti 
veikiantį planą - Dievo planą! Šėtonas apgavo visą pasaulį (Apreiškimo 12: 
9) ir tikrasis sprendimas yra Dievo karalystė. Turime stoti už ir ginti tiesą 
(plg. Jono 18:37). 

Evangelijos žinia yra daugiau nei apie asmeninį išganymą. Geroji Dievo 
karalystės žinia šiame amžiuje turėtų pakeisti: 

2 Nebūk prisirišęs prie šio pasaulio, bet būk pertvarkytas 
atnaujinęs savo mintis, kad galėtum įrodyti, kas yra gera ir 
priimtina bei tobula Dievo valia. ( Romiečiams 12: 2 ) 

Tikri krikščionys yra pertvarkyti tarnauti Dievui ir kitiems: 

22 Tarnautojai, laikykitės visko, kas jūsų kūnas, pagal kūną, ir ne su 
patarimais, kaip vyrai-malonės, bet nuoširdžiai, bijodami 
Dievo. 23 Ir ką darysi, daryk tai nuoširdžiai, kaip Viešpats, o ne 
žmonės, 24 žinodamas, kad iš Viešpaties gausite atlygį už 
paveldėjimą. nes tu tarnauji Viešpačiui Kristui. ( Kolosiečiams 3: 
22–24 ) 

28 Taigi, kadangi mes gauname karalystę, kurios negalima 
sudrebinti, turėkime malonę, kuria galime pagarbiai ir dieviškai 
bijodami tarnauti Dievui. ( Hebrajams 12:28 ) 

Tikri krikščionys gyvena kitaip nei pasaulyje. Mes priimame Dievo 
standartus, aukštesnius už pasaulį, kas teisinga ir neteisinga. Teisieji 
gyvena tikėjimu (Hebrajams 10:38), nes šiame amžiuje reikia tikėjimo, kad 
gyventume Dievo keliu. Krikščionys buvo laikomi tokiais skirtingais nei 
pasaulis, kuriame jie gyveno, kad jų gyvenimo būdas Naujajame 
Testamente buvo nurodytas kaip „ kelias “ (Apd 9: 2; 19: 9; 24: 
14,22). Pasaulis gyvena savanaudiškai, šėtono įtakoje, 
vadinamame „ Kaino keliu “ (Judo 11). 
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Dievo karalystės evangelija yra teisumo, džiaugsmo ir ramybės žinia 
(Romiečiams 14:17). Pranašiškas žodis, tinkamai suprantamas, guodžia 
(plg. 1 Korintiečiams 14: 3; 1 Tesalonikiečiams 4:18), ypač kai mes 
stebime, kaip pasaulis byra (plg. Lk 21, 8-36). Tikrasis krikščioniškas 
gyvenimo būdas lemia dvasinę gausą ir fizinius palaiminimus (Morkaus 
10: 29-30). Dėl šios priežasties tie, kurie tuo gyvena, supranta, kad 
pasauliui reikalinga Dievo karalystė. Krikščionys yra Dievo Karalystės 
ambasadoriai. 

Krikščionys teikia viltį dvasiniame, o ne fiziniame, nors mes gyvename 
fiziniame pasaulyje (Romiečiams 8: 5-8). Mes turime „ Evangelijos 
viltį “ (Kolosiečiams 1:23). Ankstyvieji krikščionys suprato tai, ko daugelis 
išpažįstančių Jėzų šiandien net nesuvokia. 

  

  

6. Graikų-Romos bažnyčių mokymas apie Karalystę yra 
svarbus, tačiau ... 
Graikų-romėnų bažnyčios mano, kad jos moko Dievo karalystės aspektų, 
tačiau jiems sunku iš tikrųjų suprasti, kas tai iš tikrųjų 
yra.  Pavyzdžiui, Katalikų enciklopedija moko apie karalystę: 

Kristaus ... Kiekviename jo mokymo etape šios karalystės 
atėjimas, jos įvairūs aspektai, tiksli prasmė, būdas, kuriuo ji turi 
būti pasiekta, sudaro Jo diskursų nišą tiek, kad Jo kalbėjimas yra 
vadinamas „ Evangelija“ apie karalystę “ ... jie pradėjo kalbėti apie 
Bažnyčią kaip „ Dievo karalystę “ ; plg. Pulkininkas, I, 13; I Tes., Ii, 
12; Apok., I, 6, 9; v, 10 ir tt ... tai reiškia Bažnyčią kaip tą dieviškąją 
instituciją ... (popiežius H. Dievo karalystė. Katalikų enciklopedija, 
VIII tomas. 1910 m.). 

Nors tai pasakė apie „ pulkininką, I, 13; I Tes., Ii, 12; Apok., I, 6, 9; v, 
10 “, jei pažvelgsite į juos, pastebėsite, kad nė vienas iš tų eilučių nieko 
nesako apie tai, kad Bažnyčia yra Dievo karalystė. Jie moko tikinčiuosius 
būti Dievo karalystės dalimi arba kad tai yra Jėzaus karalystė. Biblija 
perspėja, kad daugelis pakeistų Evangeliją arba kreiptųsi į bet kokį 
netiesą (Galatams 1: 3–9). Deja, daugelis jų tai padarė.  
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Jėzus mokė: „ Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tėvas ateina tik per 
mane “ ( Jono 14: 6 ). Petras mokė: „ Taip pat nėra jokio išganymo, nes 
tarp žmonių nėra dangaus kito vardo , kuriuo turėtume būti 
išgelbėti “ ( Apd 4:12 ). Petras sakė, kad žydai turi tikėti, kad atgailauja ir 
priima Jėzų, kad jis būtų išganytas (Apd 2:38). 

Priešingai nei tai, popiežius Pranciškus išmokė, kad ateistai be Jėzaus gali 
būti išgelbėti gerais darbais! Jis taip pat moko, kad žydai gali būti išgelbėti 
nepriimant Jėzaus! Be to, atrodo, kad jis ir kai kurie graikiškai romėnai 
mano, jog nekibibliška „Marijos“ versija yra Evangelijos raktas, taip pat 
ekumeninės ir tarpreliginės vienybės raktas. Deja, jie ir kiti nesupranta 
Jėzaus ir tikrosios Dievo karalystės Evangelijos svarbos. Daugelis 
reklamuoja melagingas Evangelijas. 

Daugelis nori vaikščioti akimis ir tikėti pasauliu. Naujasis Testamentas 
moko, kad krikščionys turi žiūrėti aukščiau: 

2 Apsvarstykite dalykus aukščiau, o ne dalykus 
žemėje. ( Kolosiečiams 3: 2 ) 

7 Mes einame tikėjimu, o ne regėjimu. ( 2 Korintiečiams 5: 7 ) 

Tačiau popiežius Pijus XI iš esmės mokė vaikščioti matydamas savo 
bažnyčią: 

... Katalikų bažnyčia ... yra Kristaus karalystė žemėje. (Pijaus 
enciklikoje „ Quas Primas“ ). 

Į Catholi cBible 101 svetainės pretenzijos, " Dievo karalystė buvo įkurta 
žemėje Jėzaus Kristaus per metus 33 AD, vykdydamas savo Bažnyčios 
forma, vadovaujama Petro .. . katalikų bažnyčia. " Jūs t Millennial Dievo 
Karalystė nėra čia nei tai yra Romos bažnyčia, tačiau ji bus žemėje. Nors 
tikroji Dievo Bažnyčia turi „ karalystės raktus “ (Mato 16: 1 9 ), tie, kurie 
tvirtina, kad bažnyčia yra karalystė, „ atėmė žinių raktą “ (Lk 11:52). 

Romos Bažnyčia moko, kad stipriai prieš netrukus ateinantį žemiškasis 
tūkstantmečio Dievo Karalystę, kad ji iš esmės yra tik " doktrina 
Antikristo " , įtrauktų į Oficialųjį Katekizmo Katalikų Bažnyčios : 

676 Antikristo apgaulė pasaulyje pradeda formuotis kaskart, kai 
tikimasi per istoriją suvokti tą mesianistinę viltį, kuri gali būti 
įgyvendinta už istorijos ribų tik per eschatologinį 
sprendimą. Bažnyčia atmetė net pakeistas šio karalystės 
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klastojimo formas, kurios vadinamos millenarianizmo pavadinimu 
... (Katalikų bažnyčios katekizmas. Imprimatur Potest + Joseph 
Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Deja, tie, kurie su tuo sutinka, turės didelių problemų , galų 
gale skelbdami Dievo karalystės evangeliją . Kai kurie užtruks 

baisūs žingsniai prieš skelbiančiuosius (Danieliaus 7:25; 11: 30-36). Bet, 
galite pamanyti, ar ne visi, kurie Jėzų išpažįsta kaip Viešpatį, nebus 
karalystėje? Ne, jų nebus. Atkreipkite dėmesį į tai, ką pasakė Jėzus: 

21 „ Ne kiekvienas, kuris man sako:„ Viešpatie, Viešpatie “, neįeis į 
dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano Tėvo valią 
danguje.  22 Tą dieną daugelis man sakys: “Viešpatie, Viešpatie, 
argi mes nepranašavome Tavo vardu, išvarėme demonus Tavo 
vardu ir nepadarėme daug stebuklų Tavo vardu?”  23 Tada aš jiems 
pasakysiu: “Aš niekada tavęs nepažinojau; pasitrauk nuo manęs, 
tu, kuris praktikuoji neteisėtumą! ( Mato 7: 21–23 ) 

Apaštalas Paulius atkreipė dėmesį į " paslaptį savivalė " WA -ų " jau 
darbe " ( 2 Tesalonikiečiams 2: 7 ), jo metu. Šis neteisėtumas taip pat yra 
susijęs su tuo, apie kurį Biblija įspėja galutiniais laikais, 
vadinamu „ Paslaptimi, Didžiuoju Babilonu “ (Apreiškimo 17: 3-5). 

" Paslaptis savivalė " yra susijęs su išpažinti krikščionių, kurie tiki, kad 
jiems nereikia išlaikyti Dievo Dešimt Dievo įsakymų teisė, ir tt ir / arba yra 
tiek daug priimtinas išimtys ir / ar yra priimtinas formų atgailos įsilaužti 
Dievo teisė, todėl, kai jie mano, kad d EY turėti Dievo įstatymo formą, jie 
neturi išlaikyti krikščionybės formą, kad Jėzus ar jo apaštalai būtų 
pripažinti teisėtais. 

Graikijos romėnai yra panašūs fariziejai, kurie pažeidė Dievo įsakymus, 
tačiau tvirtino, kad jų tradicijos padarė tai priimtinu - Jėzus smerkė šį 
požiūrį (Mato 15: 3-9)! Izaijas taip pat perspėjo, kad žmonės, tvirtinantys, 
kad yra Dievas, maištauja prieš Jo įstatymą (Izaijo 30: 9). Šį neteisėtą 
maištą mes, deja, matome iki šiol. 

Atrodo, kad dar viena „ paslaptis “ yra ta, kad Romos bažnyčia tiki, jog jos 
militaristinės ekumeninės ir tarpreliginės darbotvarkės paskatins taiką ir 
ne biblinę Dievo karalystės versiją žemėje. Šventasis Raštas įspėja apie 
artėjantį ekumeninį vieningumą, kurio jame mokoma, keletą metų bus 
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sėkmingas (pastaba: parodyta naujoji Jeruzalės Biblija , katalikų 
patvirtintas vertimas): 

4 Jie sustingo priešais drakoną, nes jis davė žvėriui savo valdžią; ir 
jie pasilenkė prie žvėries sakydami: 'Kas gali palyginti su 
žvėrimi? Kas gali su tuo kovoti? ' 5 Žvėriui buvo leista išgirsti savo 
pasigyrimus ir šventvagystę bei būti aktyviam keturiasdešimt du 
mėnesius. 6 Jis tarė savo šventvagystę prieš Dievą, jo vardą, 
dangiškąją palapinę ir visus ten esančius prieglobstį. 7 Buvo leista 
kariauti su šventaisiais ir juos užkariauti, ir jiems buvo suteikta 
valdžia kiekvienos rasės, tautos, kalbos ir tautos atžvilgiu; 8 Jį 
garbins visi pasaulio žmonės, tai yra visi, kurių vardas nebuvo 
užrašytas nuo pasaulio įkūrimo Aukojimo Avinėlio gyvenimo 
knygoje. 9 Leisk klausyti visiems, kas girdi: 10 Nelaisvės 
belaisviams; tuos, kurie miršta kardu, iki mirties kardą. Štai kodėl 
šventieji turi turėti atkaklumą ir tikėjimą. (Apreiškimas 13: 4-10, 
NJB) 

Biblija perspėja apie Babilono vienybės pabaigą: 

1 Vienas iš septynių angelų, turinčių septynis dubenis, atėjo man 
kalbėti ir pasakė: „Ateikite čia ir aš jums parodysiu bausmę 
didžiojai prostitutei, kuri yra prisiglaudusi prie gausių vandenų 2, su 
kuria visi žemės karaliai kurie patys užsidarė prostitucijoje ir kas 
privertė visus pasaulio gyventojus gerti savo neištikimybės vyną 
“. 3 Jis dvasia nuvedė mane į dykumą. Ten aš išvydau moterį, 
važiuojančią raudonuoju žvėrimi, turinčia septynias galvas ir 
dešimt ragų ir turinčią šventvagiškų pavadinimų. 4 Moteris buvo 
apsirengusi purpurine ir rausva spalva, blizgėjo auksu, 
brangakmeniais ir perlais, o ji laikė aukso vyno taurę, pripildytą 
pasibjaurėtinos jos prostitucijos nešvarumų; 5 ant jos kaktos buvo 
užrašytas vardas ir užrašymas: „Didysis Babilonas, visų 
prostitučių ir nešvarių praktikų žemėje motina “. 6 Aš mačiau, kad 
ji girta, girtas su šventųjų krauju ir Jėzaus kankinių krauju. o kai 
pamačiau ją, buvau visiškai mistifikuota. (Apreiškimas 17: 1-6, 
NJB) 

9 'Tai reikalauja atsargumo. Į Septynios galvos reiškia septynis 
kalvos , dėl kurių moteris yra sėdi. . . 18 Moteris, kurį matėte, 
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yra puikus miestas, kuris turi valdžią visiems žemės 
valdytojams. (Apreiškimas 17: 9,18, NJB) 

1 Po to aš pamačiau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus, suteikiantį 
jam didelę valdžią. žemė spindėjo jo šlove. 2 Balso viršuje jis 
sušuko: „Babilonas užgriuvo, Didysis Babilonas nukrito ir tapo 
velnių gaudykle bei nakvyne kiekvienai pražūtingai dvasiai ir 
nešvariam, apgailėtinam paukščiui. 3 Visos tautos išgėrė jos 
prostitucijos vyno. kiekvienas žemės karalius prostituvo save su ja 
ir kiekvienas prekybininkas praturtėjo per jos apgaulę “. 4 Dar 
vienas balsas kalbėjo iš dangaus; Aš girdėjau, kaip ji sakė: „ Išeik, 
mano tauta, atokiau nuo jos, kad nepasidalintum jos 
nusikaltimais ir turėtum tas pačias negandas . 5 jos nuodėmės 
pasiekė į dangų, ir Dievas turi savo nusikaltimus omenyje: elgtis 
su ja kaip ji gydoma kitiems. 6 Jai turi būti sumokėta dvigubai 
daugiau, nei ji reikalavo. Ji turi turėti dvigubai stipresnį savo 
mišinio puodelį. 7 Kiekviena jos pompastika ir orgija turi būti 
suderinta su kankinimu ar kančia. Aš esu sužavėta kaip karalienė, 
galvoja ji; Aš nesu našlė ir niekada nesužinosiu praradimo. 8 Todėl per 
vieną dieną ją užklups negandos: liga ir gedulas bei badas. Ji bus 
sudeginta ant žemės. Viešpats Dievas, kuris ją pasmerkė, yra 
galingas “. 9 'Žemės karaliai, kurie patys su ja užsiima prostitucija ir 
rengia orgijas, ją liūdi ir verkia. Jie mato dūmus, kai ji dega 
(Apreiškimo 18: 1-9, NJB) 

Be Zacharijo, Biblija įspėja ateinančią Babilono ir rodo, kad tinkamai 
vienybė neįvyks, kol po Jėzaus Returns: 

10 Saugokis! Saugokis! Bėgu iš šiaurės krašto - skelbia Viešpats, - Aš 
išsklaidiau tave į keturis dangaus vėjus - skelbia 
Viešpats. 11 Saugokis! Padarykite pabėgimą, Sionas, dabar 
gyvenantis su Babilono dukra! 

12 Viešpats Sabaotas sako tai, nes šlovė buvo užsakyta 

Aš, apie tautas, kurios tave plėšė “, kas paliečia tave, paliečia 
mano akies obuolį. 13 Dabar pažiūrėsiu į juos ir pagrobsiu tuos, 
kuriuos jie pavergė “. Tada žinosite, kad Jahvė Sabaotas mane 
atsiuntė! 14 Dainuok, džiaukis, Siono dukra, nes aš dabar gyvensiu 
tarp jūsų - skelbia Jahvė! 15 Tą dieną daugelis tautų bus pakeistos į 
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Viešpatį. Taip, jie taps jo tauta ir gyvens tarp jūsų. Tada žinosite, 
kad Jahvė Sabaotas mane atsiuntė pas jus! 16 Viešpats pasisavins 
Judą, jo dalį Šventojoje žemėje, ir vėl pasirinks Jeruzalę. (Zacharija 
2: 10-16, NJB; pastaba KJV / NKJV versijose, eilutės yra išvardytos 
kaip Zacharija 2: 6-12) 

Ekumeniniai ir tarpreliginiai judėjimai, kuriuos skatina Jungtinės Tautos, 
Vatikanas, daugelis protestantų ir Rytų ortodoksų lyderiai, aiškiai 
smerkiami Biblijoje ir neturėtų būti skatinami. Jėzus perspėjo tuos, 
kurie tvirtina pasekę Tą, kuris „ apgaudinėja daugelį “ (Mato 24: 4-
5). Daug ekumenizmo yra susiję su Apreiškimo 6: 1-2 (kuris nėra 
Jėzus) „ baltuoju raiteliu “ ir Apreiškimo 17 paleistuve. 

Kaip Zacharijo, apaštalas Paulius taip pat mokė, kad tiesa tikėjimo vienybė 
nebūtų atsitiks, kol po Jėzaus Returns: 

13 Kol mes visi susivienysime tikėdami ir žinodami apie Dievo Sūnų 
ir suformuosime tobulą žmogų, visiškai subrendusį pačiam 
Kristui. (Efeziečiams 4:13, NJB) 

Tie, kurie tiki, kad ši vienybė egzistuoja dar prieš Jėzaus sugrįžimą, 
klysta. Tiesą sakant, kai Jėzus grįš, jis turės sunaikinti tautų, kurios prieš Jį 
mitingai, vienybę: 

11: 15 Tada septintasis angelas pūtė savo trimitą, ir buvo galima 
išgirsti balsus, šaukiančius danguje, šaukiančius: “Pasaulio 
karalystė tapo mūsų Viešpaties ir jo Kristaus karalyste ir jis 
karaliaus per amžius”. 16 Dvidešimt keturi vyresnieji, įamžinti Dievo 
akivaizdoje, išsigando ir palietė žemę savo kaktomis, garbindami 
Dievą 17 šiais žodžiais: „Mes dėkojame tau, visagalis Viešpatie 
Dieve, tam, kuris esi, tam, kuris buvai, nes prisiimdamas tavo 
didelę galią ir pradėdamas tavo viešpatavimą. 18 Tautos sukilo ir 
dabar atėjo laikas atlyginti už tavo atkeršijimą ir mirusiųjų teismą, 
o tavo tarnai pranašai, šventieji ir tie, kurie bijo tavo vardo, tiek 
maži, tiek dideli, bus apdovanoti. . Atėjo laikas sunaikinti tuos, 
kurie naikina žemę. (Apreiškimas 11: 15-18, NJB) 

19: 6 Aš išgirdau, kas atrodė didžiulės minios balsai, kaip vandenyno 
garsas ar didelis griaustinis griaustinis, atsakydamas: 
„Aleliuja! Prasidėjo Viešpaties, visagalio Dievo, 
karalystė; . . . 19 Tada aš pamačiau žvėrį su visais žemės karaliais ir 



52 
 

jų armijomis, susirinkusius kovoti su raiteliu ir jo armija. 20 Bet 
žvėris buvo paimtas į kalėjimą kartu su melagingu pranašu, kuris 
padarė stebuklus žvėries vardu ir apgavo juos, kurie priėmė 
prekės ženklą su žvėries ženklu, ir tuos, kurie garbino jo 
statulą. Šie du gyvi buvo įmesti į ugningą ežerą, kuriame degė 
siera. 21 Visi kiti buvo nužudyti raitelio kardu, kuris išėjo iš jo 
burnos, ir visi paukščiai glostė savo kūną. . . 20: 4 Tada aš pamačiau 
sostus, kur jie sėdėjo, ir jiems buvo suteikta galia teisti. Mačiau 
sielą visiems, kuriems buvo nukirstos galvos už liudijimą apie Jėzų 
ir už tai, kad jie skelbė Dievo žodį, ir tų, kurie atsisakė garbinti 
žvėrį ar jo statulą ir nepriėmė prekės ženklo ant kaktos ar 
rankų; jie atėjo į gyvenimą ir karaliavo su Kristumi tūkstantį 
metų. (Apreiškimas 19: 6, 19–21; 20: 4, NJB) 

Atkreipkite dėmesį, kad Jėzus turės sunaikinti prieš Jį suvienytą pasaulio 
armiją. Tada Jis ir šventieji viešpataus. Tada bus tinkama tikėjimo 
vienybė. Deja, daugelis klausys netikrų ministrų, kurie atrodo geri, bet 
nėra, kaip įspėjo apaštalas Paulius (2 Korintiečiams 11: 14-15). Jei daugiau 
iš tikrųjų suprastų Bibliją ir Dievo karalystės Evangeliją, mažiau kovotų su 
Jėzumi. 

7. Kodėl Dievo karalystė? 
Nors žmonės mėgsta manyti, kad esame tokie protingi, mūsų supratimas 
yra ribotas, vis dėlto Dievo „ supratimas yra begalinis “ (Psalmyno 147: 5). 

Štai kodėl reikės įsikišti Dievui, kad ši planeta būtų sutvarkyta. 

Nors daugelis mano, į Dievą, kad didžioji dauguma žmonių nenori gyventi 
taip, kaip Jis tikrai nukreipia. Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: 

8 Jis parodė tau, žmogau, kas yra gerai; Ir ko iš jūsų reikalauja 
Viešpats, tačiau teisingai elgtis, mylėti gailestingumą ir nuolankiai 
vaikščioti su savo Dievu? ( Mikas 6: 8 ) 

Nuolankiai vaikščioti su Dievu nėra tai, ko žmonija iš tikrųjų norėjo 
padaryti. Nuo Adomo ir Ievos laikų (Pradžios 3: 1-6) žmonės, nepaisydami 
Jo įsakymų, pasirinko pasikliauti savimi ir savo prioritetais, viršijančiais 
Dievą (Išėjimo 20: 3-17).  

Patarlių knyga moko: 
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5 Pasitikėkite Viešpačiu iš visos širdies ir nesiremkite savo 
supratimu. 6 Visais jūsų būdais pripažinkite Jį, ir Jis nukreips jūsų 
kelius. 7 Nebūkite protingas savo akimis; Bijok Viešpaties ir 
pasitrauk nuo blogio. ( Patarlių 3: 5–7 ) 

Vis dėlto dauguma žmonių visa širdimi nelabai pasitikės Dievu ar lauks, kol 
Jis nuves savo žingsnius. Daugelis sako, kad darys tai, ko nori Dievas, bet 
to nedaro. Žmonija buvo apgauta šėtono (Apreiškimo 12: 9) ir pasigedo 
pasaulio geismų ir „gyvenimo pasididžiavimo“ (1 Jono 2:16).  

Todėl daugelis sugalvojo savo religines tradicijas ir pasaulietinę 
vyriausybę, nes, jų manymu, žino geriausiai. Tačiau jie to neatlieka (plg. 
Jeremijo 10:23) ir nuoširdžiai neatgailauja. 

Štai kodėl žmonijai reikia Dievo karalystės (plg. Mato 24: 21–22). 

Apsvarstykite Beatitudes 

Vienas iš labiausiai žinomų Jėzaus pasakytų teiginių buvo sumušimai, 
kuriuos jis davė savo pamoksle ant Alyvų kalno. 

Atkreipkite dėmesį į tai, ką jis pasakė: 

3 " Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus 
karalystė. 4 Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. 5 Palaiminti 
romieji, nes jie paveldės žemę. 6 Palaiminti tie, kurie alksta ir 
trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti. 7 Palaiminti 
gailestingieji, nes jie pasigailės. 8 Palaiminti tyros širdies 
žmonės, nes jie matys Dievą. 9 Palaiminti taikdariai, nes jie bus 
vadinami Dievo vaikais. 10 Palaiminti tie, kurie persekiojami dėl 
teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. ( Mato 5: 3–10 ) 

Aš esu Dievo karalystėje (plg. Morkaus 4: 30-31) , kurią Matas dažnai 
vadina dangaus karalyste ( plg. Mato 13:31) , kur bus įvykdyti šie 
palaiminti pažadai. Tai yra Dievo karalystė, kad pažadas bus įvykdytas f o r 
romieji, kad paveldės žemę ir grynas, kad pamatyti Dievą . L ook 
laukiame gerų naujienų iš Dievo Karalystės palaimų! 

Dievo keliai naujo Teisė 

Tiesa yra ta, kad Dievas yra meilė (1 Jono 4: 8,16), o Dievas NĖRA 
savanaudis. Dievo įstatymai parodo meilę Dievui ir mūsų artimui 
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(Morkaus 12: 29-31; Jokūbo 2: 8-11). Pasaulio keliai yra savanaudiški ir 
baigiasi mirtimi (Romiečiams 8: 6). 

Atkreipkite dėmesį, kad Biblija rodo, kad tikri krikščionys laikosi įsakymų: 

1 W. Hoever tiki, jog Jėzus yra Mesijas, yra gimęs iš Dievo, ir 
kiekvienas, kuris myli, kuris gimė taip pat myli tą, kuris yra gimęs 
iš Jo. 2 Iš to mes žinome, kad mylime Dievo vaikus, kai mylime 
Dievą ir laikomės Jo įsakymų. 3 Nes tai yra meilė Dievui, kad mes 
laikomės Jo įsakymų. Ir Jo įsakymai 

nėra našta. ( 1 Jono 5: 1–3 ) 

Visi Dievo " įsakymai teisingi " (Ps 119: 172). Jo keliai yra grynas (1 
Ti Tus 1:15). Deja, daugelis sutiko su 
įvairiomis „ neteisėtumo “ formomis ir nesuvokia, kad Jėzus atėjo ne 
norėdamas sunaikinti įstatymus ar pranašus, bet jų vykdydamas (Mato 
5:17), paaiškindamas jų tikrąją prasmę ir išplėsdamas jas daugiau nei 
daugelis mintis (pvz., Mato 5: 21–2 8 ). Jėzus mokė, kad „ kas juos daro ir 
moko, tas bus vadinamas dangaus karalystėje “ ( Mato 5:19 ) (terminai 
„Dievo karalystė“ ir „dangaus karalystė“ yra keičiami vienas su 
kitu).                      

Biblija moko, kad tikėjimas be darbų miręs (Jokūbo 2:17). Daugelis 
tvirtina, kad seka Jėzumi, tačiau tikrai nepatikės Jo mokymu (Mato 7: 21–
23) ir neimituos Jį taip, kaip turėtų (plg. 1 Korintiečiams 11: 
1). „ Nuodėmė yra įstatymo pažeidimas “ (1 Jono 3: 4, KJV) ir visi nusidėjo 
(Romiečiams 3:23). Tačiau Biblija parodo, kad gailestingumas triumfuos 
prieš teismą (Jokūbo 2:13), nes Dievas iš tikrųjų turi planą visiems (plg. Lk 
3, 6). 

Žmogaus sprendimai, išskyrus Dievo būdus, neveiks. Tūkstantmečio 
karalystėje Jėzus valdys „ geležine lazda “ (Apreiškimo 19:15), ir vyrauja 
gera, nes žmonės gyvens Dievo keliu. VISOS pasaulio problemos 
egzistuoja todėl , kad šio pasaulio visuomenės atsisako paklusti Dievui ir 
Jo įstatymams . Istorija rodo, kad žmonija nėra pajėgi išspręsti 
visuomenės problemų: 

6 Nes kūniška mąstymas yra mirtis, o dvasiškai mąstyti yra 
gyvenimas ir ramybė. 7 Nes kūniškas protas yra priešiškumas 
Dievui; nes tai nėra Dievo įstatymas ir iš tikrųjų negali 
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būti. 8 Taigi tie, kurie yra kūne, negali patikti Dievui. ( Romiečiams 
8: 6-8 ) 

Nepaisant mūsų asmeninių silpnybių, krikščionys turi sutelkti dėmesį į 
dvasinius ir jiems suteikta Dievo dvasia tai padaryti šiame amžiuje 
(Romiečiams 8: 9): 

26 Matote, jūsų pašaukimas, broliai, kad nėra pašaukta daug 
išmintingų pagal kūną, nėra tiek daug galingų, nei daug 
kilnių.  27 Bet Dievas pasirinko kvailus pasaulio dalykus, kad 
sugėdintų išmintinguosius, ir Dievas pasirinko silpniausius 
pasaulio dalykus, kad sugėdintų galingus dalykus. 28 Pagrindinius 
pasaulio ir niekinamus dalykus, kuriuos Dievas pasirinko, ir tokius, 
kurių nėra, niekuo nepanaikins, kokie yra, 29 kad joks kūnas 
nešlovės jo akivaizdoje. 30 Bet jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums 
tapo Dievo išmintimi ir teisumu bei antifikcija ir atpirkimu “ 31 , 
kaip parašyta: „ Kas šlovina, tegiria šlovė Viešpatyje. “ ( 1 
Korintiečiams 1: 26-31 ) 

Krikščionys turi šlovinti Dievo planą! Mes dabar einame tikėjimu (2 
Korintiečiams 5: 7), žiūrėdami aukščiau (Kolosiečiams 3: 2) tikėjimu 
(Hebrajams 11: 6). Mes būsime palaiminti, jei laikysimės Dievo įsakymų 
(Apreiškimo 22:14). 

Kodėl Dievo karalystės Evangelija ? 

Protestantai linkę manyti, kad priėmę Jėzų kaip gelbėtoją, 
jie ieškojo Dievo karalystės. Katalikai tiki, kad tie, kurie pakrikštyti, net 
kūdikiai, įžengė į jų bažnyčią kaip karalystė. Katalikai ir Rytų stačiatikiai 
linkę manyti, kad per sakramentus ir kt. Jie siekia Dievo karalystės. Nors 
krikščionys turi būti pakrikštyti, graikų-romėnų protestantai linkę ieškoti 
pasaulio, kad išspręstų žmonijos problemas. Jie linkę į žemiškumą 
(plg. Rom 8, 6–8 ). 

Pirmiausia siekti Dievo karalystės (Mato 6:33) turi būti krikščionių 
gyvenimo tikslas. Tikslas, ne ieškoti sprendimų pasaulyje, bet ieškoti 
Dievo ir Jo būdų. Geros žinios apie Dievo karalystę keičia mūsų gyvenimą. 

Biblija sako, kad krikščionys valdys kartu su Jėzumi, bet ar jūs suprantate, 
kad tai reiškia, jog tikrieji krikščionys iš tikrųjų valdys miestus? Jėzus 
mokė: 
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12 „ Vienas didikas nuvyko į tolimą kraštą, norėdamas pasiimti sau 
karalystę ir sugrįžti. 13 Tada jis pašaukė dešimt savo tarnų, atidavė 
jiems dešimt minų ir tarė: “Dirbkite, kol aš ateisiu”. 14 Bet jo 
piliečiai jo nekentė ir pasiuntė paskui savo delegaciją, sakydami: 
“Mes neturėsime šio vyro, kuris valdo mus“. 

15 " Ir tai buvo, kad kai jis grįžo, gavusi 

karalystę, tada jis įsakė šiems tarnams, kuriems jis davė pinigų, 
kad jis žinotų, kiek kiekvienas žmogus uždirbo 
prekiaudamas. 16 Tada atėjo pirmasis, sakydamas: „Mokytojau, 
tavo mina uždirbo dešimt minų“.  17 Jis jam tarė: “Gerai, geras 
tarnas! nes buvai ištikimas labai mažai, turėk valdžią dešimtyje 
miestų “. 18 Antrasis atėjo ir tarė: „Mokytojau, tavo mina uždirbo 
penkias minas“.  19 Panašiai jis jam tarė: “Jūs taip pat esate virš 
penkių miestų”. ( Luko 19: 12–19 ) 

Būkite ištikimas dėl to, ką dabar turite. Krikščionys turės galimybę valdyti 
tikrus miestus, tikrą karalystę. Jėzus taip pat pasakė: „ Mano atlygis yra 
duoti kiekvienam pagal jo darbus “ ( Apreiškimo 22:12 ). Dievas turi planą 
(Jobas 14:15) ir vietą (Jono 14: 2) tiems, kurie tikrai Jam atsakys (Jono 
6:44; Apreiškimo 17:14). Dievo Karalystė yra tikra ir tu gali būti jos dalimi! 

2016 m. Pradžioje žurnalas „ Science “ paskelbė straipsnį 
pavadinimu „ Minios galia “, kuriame nurodoma, kad dirbtinis intelektas 
ir minios tiekimas gali išspręsti „ blogas problemas“, su kuriomis susiduria 
žmonija. Straipsnyje nepavyko suprasti, kas yra blogybė, jau nekalbant 
apie tai, kaip ją išspręsti. 

Bendradarbiavimas, išskyrus tikrosios Dievo kelių laikymąsi, yra 
pasmerktas žlugti XXI amžiuje, kaip ir po Didžiojo potvynio, kai žmonija 
bendradarbiavo statant nesėkmingą Babelio bokštą (Pradžios 11: 1-9). 

Žmonės pasaulyje neišspręs problemų tokiose vietose kaip Viduriniai 
Rytai (nepaisant tikėtino laiko padidėjimo, pvz., Danieliaus 9: 27a; 1 
Tesalonikiečiams 5: 3) - mums reikia Dievo Karalystės ramybės 
(Romiečiams 14: 17). 

Nepaisant numatomo pelno, tarptautinio terorizmo problemos nebus 
išspręstos (plg. Ezekielio 21:12) apgaulės būdu Jungtinėse Tautose (plg. 
Apreiškimo 12: 9) - mums reikia Dievo karalystės džiaugsmo ir paguodos. 
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Aplinkos problemos NEBUS išspręstos tarptautiniu bendradarbiavimu, nes 
pasaulio tautos padės sunaikinti žemę (Apreiškimo 11:18), bet jas išspręs 
Dievo karalystė. 

Klausimai seksualinio amoralumo, abortų ir parduodant žmogaus kūno 
dalių nebus išspręsta JAV (plg Apreiškimo 18:13) , bet Dievo Karalystę. 

JAV, JK ir daugelio kitų tautų didžiulė skola nebus išspręsta vykdant 
tarptautinį tarpininkavimą, o galiausiai (sunaikinus Habakkuko 2: 6-8) 
Dievo karalystės. 

Nežinojimo ir netinkamo elgesio Jungtinės Tautos neišspręs - mums reikia 
Dievo karalystės. Religinių nesutarimų tikrai neišspręs joks ekumeninis 
tarpreliginis judėjimas, sutinkantis su išgelbėjimu, išskyrus tikrąjį Biblijos 
Jėzų. Nuodėmė yra problema ir pasaulyje, ir kad mums reikia Jėzaus auką 
ir jo sugrįžimo į Dievo Karalystę. Šiuolaikinis medicinos mokslas neturi visų 
žmogaus sveikatos atsakymų - mums reikia Dievo karalystės. 

Bado problemos neišspręs genetiškai modifikuoti organizmai, dėl kurių 
pasaulio dalys dėl galimo pasėlių gedimo kelia badą - mums reikia Dievo 
karalystės. 

Didžiulis skurdas Afrikos, Azijos ir kitose vietose, nors kurį laiką naudingas 
„Babilonui“ (plg. Apreiškimo 18: 1–19), skurdo problemos neišspręs - 
mums reikia Dievo karalystės. Mintis, kad žmonija, be Jėzaus, gali atnešti 
utopiją šiame „dabartiniame blogio amžiuje“, yra klaidinga Evangelija 
(Galatams 1: 3-10). 

Millennial etapas K ingdom Dievo yra pažodinis karalystė bus įkurta 
žemėje. Tai bus grindžiama mylinčiais Dievo įstatymais ir mylinčiu Dievu 
kaip vadovu. T jis šventieji valdys su Kristumi tūkstantį metų (Apreiškimo 
5:10; 20: 4-6). Ši karalystė apims tuos, kurie iš tikrųjų yra Dievo 
Bažnyčioje, tačiau nė viename Rašte nėra teigiama, kad Dievo karalystė iš 
tikrųjų yra Bažnyčia (katalikiška ar kitokia). Romos bažnyčia priešinosi 
tūkstantmečio mokymui, ir vėliau ji galingiau priešinsis Biblijos Evangelijos 
žiniai , kai artėsime prie pabaigos. Greičiausiai tai sulauks reikšmingos 
informacijos žiniasklaidoje, o tai gali padėti įvykdyti Mato 24:14. 

Pradiniame etape Dievo karalystė apims „ Naująją Jeruzalę, 

nužengimas iš dangaus iš Dievo “ (Apreiškimo 21: 2) ir jo gausėjimui nebus 
pabaigos. Nebus daugiau neteisybės, nebebus liūdesio ir nebebus mirties. 
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Dievo karalystės Evangelijos pamokslavimas ir supratimas yra svarbi 
Biblijos tema. Senojo Testamento rašytojai apie tai mokė. Jėzus, Paulius 
ir Jonas apie tai mokė. Seniausias " krikščionio " pamokslas išgyventi ne 
Naujasis Testamentas moko apie tai. Antrojo amžiaus pradžioje 
krikščionių lyderiai, tokie kaip Polikarpas ir Melito , mokė apie 
tai. Mes Tęsianti Dievo bažnyčioje to mokome šiandien. Prisiminkite, 
kad Dievo karalystė yra pirmoji tema, apie kurią Biblija rodo Jėzų 
pamokslavusi (Morkaus 1:13 . Tai buvo ir tai, ką jis skelbė po 
prisikėlimo (Apd 1, 3)), ir to pirmiausia turi siekti krikščionys ( Mato 6:33) . 

Evangelija yra ne tik apie Jėzaus gyvenimą ir mirtį . T jis dėmesio 
Evangelijos, kad Jėzus ir jo f ollowers mokė atėjimo K ingdom 
Dievo. Karalystės evangelija apima išganymą per Kristų, bet 
taip pat ir mokymą apie žmonių vyriausybių pabaigą (Apreiškimo 11: 1 5) . 

Atminkite, kad Jėzus mokė, kad pabaiga ateis tik tada, kai pasauliui bus 
paskelbta karalystės evangelija kaip visų tautų liudytoja (Mato 24:14) . Ir 
tas pamokslavimas vyksta dabar. 

Geros žinios yra tai, kad Dievo karalystė yra problemų, su kuriomis 
susiduria žmonija, sprendimas . Tačiau, m Ost do not Wanna ją paremti, 
nei girdėti , N arba nori tikėti tiesos jį. Dievo karalystė yra amžina (Mato 
6:13), tuo tarpu „ šis pasaulis praeina “ ( 1 Korintiečiams 7:31 ) . 

Pro, tvirtinantis tikrąją Dievo karalystės Evangeliją, yra kažkas, apie ką 
mes, Tęsianti Dievo bažnyčią , rimtai . Mes stengiamės mokyti visko, ko 
moko Biblija (Mato 28: 19-20), įskaitant Dievo Karalystę (Mato 
24:14). Laukdami tos karalystės, turime mokytis ir sekti Dievo keliais bei 
paguosti kitus, norinčius tikėti tiesa. 

Ar neturėtumėte pritarti būsimos Dievo karalystės evangelijos 
skelbimui? Ar patikėsite Dievo karalystės evangelija ? 

 
Tęsianti Dievo bažnyčią 

 
„Tęsianti Dievo bažnyčioje“ JAV biuras yra: 1036 W. Grand Avenue, 
Grover paplūdimys, Kalifornija, 93433 JAV; svetainė www.ccog.org. 
 

„Tęsianti Dievo bažnyčią“ (CCOG) interneto svetainės 
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CCOG.ASIA Ši svetainė daugiausia dėmesio skiria Azijai. 
CCOG.IN Ši svetainė skirta Indijos paveldo žmonėms.  
CCOG.EU Ši svetainė yra skirta Europai.  
CCOG.NZ Ši svetainė yra nukreipta į Naująją Zelandiją ir kitus, turinčius 
britų kilmės fone. 
CCOG.ORG Tai yra pagrindinė Tęsianti Dievo bažnyčios svetainė. Tai 
tarnauja žmonėms visuose žemynuose. Jame yra straipsnių, nuorodų ir 
vaizdo įrašų. 
CCOGCANADA.CA Ši svetainė skirta tiems, kurie gyvena Kanadoje. 
CCOGAfrica.ORG Ši svetainė skirta tiems, kurie yra Afrikoje. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Tai „Tęsianti Dievo 
bažnyčios“ svetainė ispanų kalba. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Tai „Tęsianti Dievo bažnyčios“ 
Filipinų svetainė. Čia yra informacijos anglų ir tagalogų kalbomis. 
 

Naujienų ir istorijos tinklalapiai 
 

COGWRITER.COM Ši svetainė yra pagrindinis skelbimo įrankis ir joje yra 
naujienų, doktrinos, istorinių straipsnių, vaizdo įrašų ir pranašiškų 
atnaujinimų. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Tai lengvai įsimenama svetainė su 
straipsniais ir informacija apie bažnyčios istoriją. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Tai internetinė radijo svetainė, apimanti 
naujienas ir Biblijos temas. 
 

„YouTube“ ir „BitChute“ vaizdo kanalai pamokslams ir pamokslams 
 

BibleNewsProphecy kanalą. CCOG pamokslų video. 
CCOGAfrica kanalą. CCOG pranešimai afrikiečių kalbomis. 
CCOG Animations kanalas mokyti krikščionių įsitikinimų aspektų.  
CCOGSermones kanale yra pranešimai ispanų kalba. 
ContinuingCOG kanalą. CCOG vaizdo pamokslai.  
Nuotraukoje parodyta keletas iš nedaugelio likusių plytų (taip pat kai kurios 
pridėtos vėliau) Jeruzalės pastate, kuris kartais žinomas kaip Cenacle, bet geriau 
apibūdinamas kaip Dievo bažnyčia Jeruzalės Vakarų kalne (šiuo metu vadinama 
Siono kalnu): 
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Manoma, kad tai buvo turbūt ankstyviausio tikrojo krikščionių bažnyčios pastato 
vieta. Pastatas, kuriame būtų buvę skelbiama Jėzaus „Dievo karalystės 
Evangelija“. Tai buvo pastatas Jeruzalėje, kuriame mokyta Dievo karalystės 
Evangelijos. 
 

 

Dėl šios priežasties mes be paliovos dėkojame Dievui, nes ... jūs, broliai, tapote 

Dievo bažnyčių, kurios Judėjoje yra Jėzuje Kristuje, pasekėjais. (1 

Tesalonikiečiams 2: 13-14) 

 

Uoliai kovokite dėl tikėjimo, kuris buvo visiems laikams atiduotas šventiesiems. 

(3 liepa) 

 

Jis (Jėzus) jiems pasakė: „Aš turiu skelbti Dievo karalystę ir kitiems miestams, 

nes tam esu pasiųstas“ (Lk 4, 43). 

 

Bet ieškok Dievo karalystės, ir visa tai tau bus pridėta. Nebijok, mažasis 

kaimene, nes tavo Tėvui yra malonu suteikti tau karalystę. (Luko 12: 31-32) 

 

Ir ši karalystės Evangelija bus skelbiama visame pasaulyje kaip liudytojas 

visoms tautoms, ir tada ateis pabaiga. (Mato 24:14) 

 

     language edition. 
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