Евангелието на
Царството Божјо
Тоа е решението!
Дали сфаќате дека Исус рече дека крајот не може да дојде сè
додека Царството Божјо не му се проповеда на светот како
сведок?

„Волкот, исто така, ќе живее со јагнето ... Тие нема да
повредат ниту уништат на целата Моја свет планина, зашто
земјата ќе биде полна со знаење на Господ, како што водите
го покриваат морето“ (Исаија 11: 6,9)
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Зошто човештвото не може да ги реши своите проблеми?
Дали знаете дека првото и последното нешто што Библијата го
покажува Исус го проповедаше за засегнатите Евангелието на
Царството Божјо?
Дали знаете дека Царството Божјо беше акцент на апостолите и на
првите што следат по нив?
Дали царството Божјо е личност на Исус? Дали царството Божји
Исус го живее својот живот во нас сега? Дали царството Божјо е
некаков вид на идно вистинско царство? Дали ќе поверувате во она
што го учи Библијата?
Што е царство? Што е тоа Царството Божјо? Што учи Библијата? Што
научила раната христијанска црква?
Дали сфаќате дека крајот не може да дојде сè додека Царството
Божјо не му се проповеда на светот како сведок?
На фотографијата на предниот капак е прикажано јагне, лежено со волк,
составено од Burdine Печатење и графика. Фотографијата на задниот
капак е дел од оригиналната зграда на Црквата Божја во Ерусалим,
направена во 2013 година од страна на д-р Боб Тил.
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1. Дали човештвото ги има решенијата?
Светот се соочува со многу проблеми .
Многу луѓе се гладни. Многу луѓе се угнетени. Многу луѓе се
соочуваат со сиромаштија. Многу нации се во сериозен долг. Децата,
3

вклучително и неродените, се соочуваат со злоупотреба. Болести
отпорни на лекови се однесуваат на многу лекари. Големите
индустриски градови имаат премногу загаден воздух за да бидат
здрави. Различни политичари се закануваат на војна . Терористичките
напади продолжуваат да се случуваат .
Може ли светските лидери да ги поправат проблемите со кои се
соочува човештвото?
Многу мислат така.
Нова универзална агенда
На 25 септември 2015 година, по говорот со клучни зборови од
папата Франциско во Ватикан, 193-те нации на Обединетите нации
(ООН) гласаа за спроведување на „ 17 цели за одржлив развој “ на
она што понекогаш се нарекуваше Нова универзална агенда . Еве 17
цели на ООН:
Цел 1. Да се стави крај на сиромаштијата во сите форми
насекаде
Цел 2. Да се стави крај на гладот, да се постигне безбедност
на храната и подобрена исхрана и да се промовира одржливо
земјоделство
Цел 3. Обезбедете здрав живот и промовирајте благосостојба
за сите на сите возрасти
Цел 4. Обезбедете инклузивно и правично образование за
квалитет и промовирање на можности за доживотно учење за
сите
Цел 5. Постигнете родова еднаквост и зајакнете ги сите жени
и девојчиња
Цел 6. Обезбедување достапност и одржливо управување со
вода и канализација за сите
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Цел 7. Обезбедете пристап до прифатлива, сигурна, одржлива
и модерна енергија за сите
Цел 8. Промовирање на одржлив, инклузивен и одржлив
економски раст, целосно и продуктивно вработување и
пристојна работа за сите
Цел 9. Изградба на еластична инфраструктура, промовирање
на инклузивна и одржлива индустријализација и
поттикнување на иновации
Цел 10. Намалување на нееднаквоста во и меѓу земјите
Цел 11. Направете градови и човечки населби вклучени,
безбедни, еластични и одржливи
Цел 12. Обезбедете одржлива потрошувачка и модели на
производство
Цел 13. Преземе итна акција за борба против климатските
промени и нејзините влијанија
Цел 14. Зачувување и одржливо користење на океаните,
морињата и морските ресурси за одржлив развој
Цел 15. Заштита, обновување и промовирање на одржлива
употреба на копнени екосистеми, одржливо управување со
шумите, борба против дезертација и запре и обратна
деградација на земјиштето и запирање на загубата на
биодиверзитетот
Цел 16. Промовирање на мирни и инклузивни општества за
одржлив развој, обезбедување пристап до правда за сите и
градење на ефективни, одговорни и инклузивни институции
на сите нивоа
Цел 17. Зајакнување на средствата за спроведување и
ревитализација на глобалното партнерство за одржлив развој
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Оваа агенда треба да биде целосно спроведена до 2030 година и се
нарекува и Агенда 2030 за одржлив развој . Таа има за цел да се
реши ail средина и кои се соочува човештвото преку регулатива,
образованието и меѓународните и меѓуверска соработка. Додека
многу од нејзините цели се добри, некои од неговите методи и цели
се злобни (види Битие 3: 5 ). Т неговата агенда , исто така, е во
согласност со папата Френсис Laudato Си енциклично писмо.
На " нова универзална агенда " може да се нарече " Нова
Католичката агенда ", како
зборот " Кет Олиќ " значи " универзален. “ Папата Фрањо го нарече
посвојувањето
на на нова универзална агенда " важен знак на надеж. "
Како продолжение на договорот за ООН, се одржа состанок во Париз
во декември 2015 година (официјално насловена 21 -та конференција
на страните во Рамковната конвенција на ООН за климатски
промени ). Папата Франциско, исто така, го пофали меѓународниот
договор и ги советуваше народите „ внимателно да го следат патот
напред и со сè поголемо чувство на солидарност. "
Скоро целата нација во светот се согласи на Париските спогодби, кои
имаа специфични цели на животната средина и финансиски
обврски. (Тогашниот американски претседател Барак Обама потпиша
документ за посветеност на САД кон ова во 2016 година, но во 2017
година американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека
Соединетите држави НЕ би го прифатиле договореното за договорот
во Париз. Ова предизвика меѓународен бес и помогна да се
изолираат САД од Европа и многу други делови на светот.) Папата
Фрањо подоцна изјави дека човештвото „ ќе западне “ ако тоа не ги
направи неговите промени поврзани со климата.
Иако никој не сака да здив загадениот воздух, гладен, се
осиромашени, да биде загрозен , итн, ќе човечки обиди т тој целите
на Обединетите 2030 агенда нации и / или Париз
договор solv проблемите со кои се соочува човештвото е?
Рекорд на Обединетите нации
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Т тој Обединетите нации беше формирана и основана на 24 октомври
1945 година , по завршувањето на Втората светска војна , со цел да се
спречи уште еден таков конфликт и да се обиде да се промовира мир
во светот. На основањето, ООН имаа 51 земја-членка; сега има 193.
Има стотици, ако не и илјадници, конфликти низ целиот свет од
формирањето на Обединетите нации, но сè уште немавме што може
да се опише како трета светска војна.
Некои веруваат дека меѓународната соработка како Обединетите
нации тврди дека ја промовира , комбинирана со видот на
меѓуверската и вселената агенда што папата Фрањо и многу други
верски водачи се обидуваат да ја промовираат , ќе донесе мир и
просперитет.
Сепак, учинокот за Обединетите нации да го сторат тоа не беше
добар . Покрај бројните вооружени судири од формирањето на
Обединетите нации, повеќе милиони се гладни, бегалци и / или
очајно сиромашни.
Пред повеќе од една деценија, Обединетите нации се обидоа да ги
спроведат своите милениумски развојни цели . Имаше
осум „ развојни цели “, но тоа не успеа, дури и според самите
ООН. Така, во 2015 година беа усвоени нејзините таканаречени „ 17
цели за одржлив развој “ . Некои се оптимисти. Некои го сметаат за
утописка фантазија.
Што се однесува до утопијата, на 6.05.2016 година, папата Фрањо
рече дека сонувал за хумана европска утопија дека неговата црква би
можела да му помогне на тој континент да се постигне. Сепак, сонот
на папата ќе се претвори во кошмар (види Откровение 18).
Може да има одредена соработка и успех , но…
Merriam Webster 's Речник вели дека е утопија " имагинарен место, во
која владата, законите и социјалните услови се
совршени. „ Библијата учи дека човештвото не може да ги реши
своите проблеми самостојно:
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Господи, знам дека човекот начин не е сам по себе; Не е кај
човекот кој оди да ги насочи своите чекори. (Еремија
10:23, НКЈВ, освен ако поинаку не е посочено)
23

Библијата учи дека меѓународната соработка ќе пропадне:
Уништувањето и бедата се на нивните начини; 17 И начинот
на мир тие не го познаваат. 18 Не постои страв од Бога пред
нивните очи. (Римјаните 3: 16-18)
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Сепак, многу луѓе работат кон нивниот став за утописко општество, па
дури и понекогаш се обидуваат да ја вклучат религијата. Но, скоро
никој не е подготвен да ги следи начините на единствениот
вистински Бог. Не е дека нема да има напредок кон кој било
од целите на Обединетите нации или на Ватикан . Willе има некои (и
многу од целите се добри) , како и некои неуспеси.
Всушност, и веројатно по масовниот конфликт, ќе се договорат и
потврдат еден вид меѓународен мировен договор (Даниел
9:27) . Кога е така, многумина лажно ќе имаат тенденција да веруваат
дека човештвото ќе донесе по помирно и утописко општество.
Многумина ќе бидат зафатени со таков меѓународен „утописки
напредок“ (види Езекиел 13:10), како и со разни знаци и чуда (2.
Солуњаните 2: 9-12). Но, Библијата вели дека таков мир нема да трае
(Даниел 9:27; 11: 31-44), и покрај тоа што водачите можат да тврдат
(1. Солуњаните 5: 3; Исаија 59: 8).
Идејата дека , освен Исус (види Јован 15: 5 ; Матеј 24: 21-22 ) ,
човештвото може да донесе утопија во ова „сегашно зло“, е лажно
евангелие (Галатите 1: 3-10 ) .
Ако самото човештво е крајно неспособно за вистински да донесе
утопија, дали е можен некој вид утопија?
Да.
Царството Божјо ќе ја направи оваа планета и, подоцна, целата
вечност, фантастично подобра.
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2. Кое евангелие го проповедаше Исус?
Библијата учи дека едно утописко општество, наречено Царство
Божјо, ќе ги замени човечките влади (Даниел 2:44; Откровение 11:15;
19: 1-21).
Кога Исус започна да ги испробува своите јавни министри , Тој
започна со проповедање на Евангелието на Царството Божјо . Еве
што објави Марк:
Сега откако Јован беше затворен, Исус дојде во Галилеја,
проповедајќи Евангелието на Царството Божјо , 15 и
рече: „ Времето е исполнето, и царството Божјо е при
крај. Покајте се и верувајте во евангелието “ (Марко 1: 14-15).
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Терминот евангелие потекнува од грчкиот збор, преведен
како еуангелион , и значи „ добра порака “ или „ добра вест“. " Во
N EW Завет, англискиот збор " царство , " во врска со Божјото
царство, се спомнува околу 149 пати во NKJV и 151 во Ремс
Библијата Douay . Тоа потекнува од грчкиот збор преведен
како базилеја што означува правило или царство на кралското
семејство.
Човечките кралства, како и Божјето царство, имаат крал (Откровение
17:14) , тие опфаќаат географска област (Откровение 11:15) , имаат
правила (Исаија 2: 3-4; 30: 9) , и тие имаат субјекти (Лука 13:29) .
Еве го првото јавно учење од Исус кое Метју го запишува:
И Исус отиде околу цела Галилеја, предавајќи во своите
синагоги, проповедајќи го евангелието на царството (Матеј
4:23).
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Метју исто така запишува:
Тогаш Исус отиде низ сите градови и села, предавајќи во
своите синагоги, проповедајќи го евангелието на царството
(Мет Хив 9:35).
35

Новиот Завет покажува дека sе- сус ќе царува засекогаш:
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И тој ќе владее над домот на Јаков засекогаш, и на неговото
царство нема да има крај (Лука 1:33).
33

Лука забележува дека целта што ја испратил Исус е да го
проповеда Царството Божјо. Забележете што научил Исус:
Им им рече: „ Морам да го проповедам и царството Божјо и
во другите градови, затоа што за таа цел сум испратен “ (Лука
4:43).
43

Дали некогаш сте слушнале дека проповедаше? Дали некогаш
сфативте дека целта на Исус за испраќање е да го проповеда Киндом Божјо?
Лука, исто така, евиденција дека Исус не одат и да проповедаат
K ingdom на Бога:
Апостолите, кога се вратија, му кажаа сè што
направиле. Потоа ги зеде и отиде настрана приватно во пусто
место што му припаѓа на градот наречен Витсаида. 11 Но, кога
народот го знаеше тоа, го следеа; и ги прими и им зборуваше
за царството Божјо (Лука 9: 10-11).
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Исус поучувал дека Царството Божјо треба да биде главен приоритет
за оние што ќе го следат Него :
Но, најнапред побарајте го Царството Божјо и Неговата
праведност (Матеј 6:33).
33

Но, барајте го Царството Божјо и сите овие работи ќе ви
бидат додадени. 32 Не плашете се, мало стадо, зашто е
задоволство да ви го даде царството Таткото (Лука 12: 31-32).
31

Христијаните треба ПРВИ ЈА ПОБЕДА Царството Божјо. Тие го прават
ова со тоа што го прават својот главен приоритет со тоа што ќе живеат
како Христос, ќе ги живееше и со нетрпение очекуваат Неговото
враќање и кралство. Сепак, повеќето што го исповедаат Христа, не
само што најнапред го бараат Царството Божјо, тие не знаат ниту што
е тоа. Многумина исто така лажно веруваат дека вклучувањето во
светската политика е она што Бог го очекува од христијаните. Не
разбирајќи го Божјето Царство, тие не го сторат тоа
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живеат сега како што треба или да разберат зошто човештвото е
толку маало.
Известување , исто така, дека ти е царството ќе биде даден на мало
стадо (сп Римјаните 11: 5). Потребно е понизност да се биде
подготвен да бидеме дел од вистинското мало стадо.
Царството Божјо сè уште не е основано на Земјата
Ј есус поучувал дека Неговите следбеници треба да се молат да дојде
царството, па оттука тие веќе не го поседуваат:
Нашиот Татко на небото, Свето ви е името. 10 дојде твоето
царство. Твојата волја ќе се стори (Матеј 6: 9-10).
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Исус ги испрати Своите ученици да го проповедаат К - индомот на
Бога:
Тогаш ги повика Своите дванаесет ученици заедно и им даде
моќ и власт над сите демони и да лекуваат болести. 2 Тој ги
испрати да го проповедаат царството Божјо (Лука 9: 1-2).
1

Исус рекол дека Неговото присуство сами по себе не е
царството, царството е не се уреди на земјата, тогаш како тоа е
причината зошто го направил тоа што го сторил не ги изгонувам
демоните во Неговото име, тогаш :
Но, ако ги исфрлам демоните од Духот Божји, сигурно
царството Божјо дојде врз вас (Матеј 12:28).
28

Вистинската царство е во иднина - ниту пак е тука сега како
М Ковчегот на шоуто е :
И ако окото ви предизвикува грев, ископајте го. Подобро е
да влезете во царството Божјо со едно око, наместо да имате
две очи, да бидете фрлени… (Марко 9:47).
47

Исус погледна наоколу и им рече на своите ученици: „ Колку
е тешко на оние што имаат богатство да влезат во царството
Божјо! ” 24 И учениците беа зачудени од неговите зборови. Но,
Исус пак одговори и им рече: „ Деца, колку е тешко на оние
што веруваат во богатство да влезат во царството
Божјо! 25 Полесно е за камила да минува низ окото на игла
23
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отколку за еден богат човек да влезе во царството
Божјо “ (Марк 10: 23-25).
Сигурно, ви велам, веќе нема да пијам од плодот на лозата,
сè до оној ден кога ќе го пијам ново во царството
Божјо “ (Марко 14:25).
25

Јосиф од Ариматеја, истакнат член на советот, кој самиот го
чекаше царството Божјо, доаѓаше и со храброст … (Марко
15:43).
43

Исус поучувал дека царството не е сега дел од овој денешен свет:
Исус одговори: „ Моето царство не е од овој свет. Ако Моето
кралство беше од овој свет, Моите слуги би се бореле, за да
не бидам предаден на Евреите; но сега Моето царство не е од
овде “ (Јован 18:36).
36

Исус поучил дека царството ќе дојде откако ќе се врати како свој Цар:
„ Кога ќе дојде Синот Човечки во Неговата слава и сите свети
ангели со Него, тогаш тој ќе седне на престолот на Неговата
слава. 32 Сите нации ќе се соберат пред Него и ќе ги раздели
едни од други, како што пастирот ги дели своите овци од
козите. 33 И ќе ги постави овците на десната рака, а козите од
лево. 34 Тогаш Царот ќе им рече на оние од Неговата десна
страна: Come Дојди, благословен од Мојот Отец, наследни го
кралството подготвено за тебе од основањето на светот
(Матеј 25: 31-34).
31

Бидејќи Царството Божјо не е тука, ние нема да видиме вистинска
утопија додека не се воспостави. Бидејќи повеќето не го разбираат
Божјето царство, тие не успеваат да разберат како работи неговата
влада со lубов.
Царството Божјо нема да дојде „ сè додека не влезе полнотата на
народите “ (Римјаните 11:25) - и тоа сè уште не се случило.
Што рече Исус дека царството било како?
Исус дал некои објаснувања за тоа како се однесува до Бога:
И рече: „ Царството Божјо е како човекот да распрсне семе
на земја, 27 и да спие ноќе и да крева преку ден, а семето да
26
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никне и да растат, тој самиот не знае како. 28 Зашто земјата
дава култури само по себе: прво сечилото, потоа главата,
после тоа целосното жито во главата. 29 Но, кога зрното ќе
зрее, тој веднаш го става српот, бидејќи дојде
жетвата “ (Марко 4: 26-29).
Тогаш рече: „ Како е царството Божјо? И со што да
споредам? 19 Тоа е како семе од сенф, што еден човек го зеде
и го стави во својата градина; и порасна и стана големо дрво,
а птиците на воздухот се смееја во неговите гранки. ” 20 И
повторно рече: „ На што да го споредувам царството
Божјо? 21 Тоа е како квас, што една жена ја зеде и криеше во
три мерки на јадење, сè додека не сето тоа беше
квасено “ (Лука 13: 18-21).
18

Овие можности сугерираат дека, на почетокот, К - индомското во
Бога е прилично мало, но ќе стане големо.
Лука исто така сними:
willе дојдат од исток и запад, од север и југ и ќе седнат во
царството Божјо (Лука 13:29).
29

Така, К- индонесот на Бога ќе има луѓе од целиот свет. НЕ ќе биде
ограничено на оние кои имаат израелско потекло или специфични
етнички групи . Луѓето од сите страни ќе седнат во ова кралство.
Лука 17 и Царството
Лука 17: 20-21 се чуди некои. Но, пред да дојдеме до тоа, ќе
забележите дека луѓето, всушност, ќе се јаде во К ingdom на Бога :
„ Блажен е оној што ќе јаде леб во царството Божјо! “ (Лука
14:15).
15

Бидејќи луѓето ќе јадат (во фу ) за време на Бога , не е само нешто
издвоено во нивните срца сега, и покрај погрешно толкувањата
/ недоразбирањата на Лука 17:21, кои сугерираат поинаку.
Преводот од Мафат од Лука 17: 20-21 може да помогне некои да
разберат:
Кога го прашаа фарисеите кога ќе дојдеше владеењето на
Бога, тој им одговори: „ Владеењето на Бога не доаѓа како
20
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што се надевате дека ќе го забележите; 21 никој нема да рече:
„Еве го тоа“ или „ете го таму“, зашто владеењето на Бог сега е
во ваша средина. “ (Лука 17: 20-21, Мофат ; види, исто
така, преводи на НАСБ и ЕСВ )
Забележете дека Исус им зборувал на беспрекорните,
телесни и лицемерни фарисеи. Исус „им одговорил “, - јас бев
фарисеи кои го кажаа прашањето како Исус . Тие одбија да го
препознаат.
Ние сме тие во ЦРКВА? Не !
Исто така, Исус не зборувал за црква наскоро да се организира. Ниту,
пак, беше Тој зборува за чувствата во умот или срцето.
Исус зборуваше за Неговиот РЕГИНГ ! Фарисеите не го прашуваа за
црква. Тие не знаеја за која било црква на Новиот Завет наскоро да се
започне. Тие не прашуваа за еден вид убаво чувство.
Ако некој смета дека Царството Божјо е ЦРКВА - и Царството Божјо
било „ внатре “ од фарисеите - дали ЦРКВА во рамките на
фарисеите? Очигледно не!
Ваквиот заклучок е прилично смешен , зарем не? Додека некои
протестантски преводи преведуваат дел од Лука 17:21
како „ Царството Божјо е „ во вас “ (НКЈВ / КЈВ), дури и
католичката Нова Ерусалимска Библија правилно преведува дека
како „ царството Божјо е меѓу вас. "
Исус беше оној меѓу фарисеите. Сега, фарисеите мислеа дека го
очекуваат Царството Божјо. Но, тие погрешно го
разбраа. Исус објасни дека нема да биде локално или ограничено
Царство само за Евреите , како што се чинеше дека тие мислат (ниту
црква како што сега веруваат некои). Божјето Царство не би било
само едно од многубројните хумани и видливи кралства што
луѓето ги посочуваат или гледаат, и ќе речат: „ Ова е
овде “ . или „ тоа е Царството, таму. "
Самиот Исус е роден да биде ЦАРИ на тоа Царство, како што јасно му
кажал на Пилат (Јован 18: 36-37). Разберете дека
Библијата наизменично ги користи
термините „ крал “ и „ царство “ (на пр. Даниел 7: 17-18,23). Кралот на
14

идното царство Божјо беше, тогаш и таму, стои во
близина на фарисеите . Но, тие не би го признале како свој крал
(Јован 19:21). Кога Тој ќе се врати, светот ќе го отфрли Него
(Откровение 19:19).
Исус продолжи, во следните стихови во Лука 17 , да го опише второто
негово доаѓање, кога Царството Божјо ќе владее со СИТЕ ЗЕМЈА
(продолжувајќи со Мофат за доследност во ова поглавје):
На своите ученици им рече: „ comeе дојдат денови кога ќе
трае долго и долго залудно да имате дури и еден ден од
Синот човечки. 23 Мажите ќе речат: See Еве, тој е тој! ' "Види,
таму е!" но не излегувај и не трчај по нив, 24 зашто, како молња
што трепкаат од едната страна на небото кон другата, така ќе
биде и Синот човечки во својот ден. 25 Но, тој прво мора да
трпи големи страдања и да биде отфрлен од сегашната
генерација. (Лука 17: 22-25, Мофат)
22

Исус се однесува на црвено на светкави на молња, исто како во Матеј
24:27 -31 , опишувајќи го Неговото второ доаѓање во ВРАБОТ за
целиот свет. Исус не вели дека Неговиот народ нема да може да Го
види кога ќе се врати.
P eople нема да го признае како свој ЦАР (Откровение 11:15) и ќе се
бори против Него (Откровение 19:19)! Многумина ќе помислат дека
Исус го претставува Антихристот. Исус не велел дека Царството Божјо
е во тие фарисеи - им рекол на друго место дека нема да бидат во
Царството заради нивната лицемерност (Матеј 23: 1314). Ниту Исус рече дека Црквата ќе биде Царство.
Т тој Царството Божјо е нешто што луѓето ќе бидат во можност да
еден ден ENTER - како при воскресението на праведните! Сепак ,
дури и Авраам и другите патријарси сè уште не се таму (Поглавје Еб
се претвора во 11: 13-40).
Учениците знаеја дека интензивноста на Бога не беше тогаш во
нив лично и дека мора да се појави како што следи , што следуваше
по Лука 17:21, покажува:
Сега, кога ги слушнаа овие работи, тој зборуваше друга
парабола, бидејќи тој беше близу Ерусалим и затоа што тие
11
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мислеа дека царството Божјо ќе се појави веднаш (Лука
19:11).
На К ingdom беше јасно во иднина
Како можете да кажете дали интензитетот на К е близу? Како дел од
прашањето, Исус навел пророчки настани (Лука 21: 8-28) и потоа
поучувал :
Погледни ја смоквата и сите дрвја. 30 Кога веќе пуштаат, сами
гледате и знаете дека летото сега е близу. 31 Така и вие, кога ќе
видите како се случуваат овие работи, знаете дека Божјето
царство е близу (Лука 21: 29-31).
29

Исус сакал Неговиот народ да ги следи пророчките настани да знаат
кога ќе дојде моментот К. Исус на друго место им кажал на Своите
луѓе да внимаваат и да внимаваат на пророчки настани (Лука 21:36;
Марк 13: 33-37). И покрај зборовите на Исус, многу попуст гледаат
пророчки поврзани со светските настани.
Во Лука 22 и 23, Исус повторно покажа дека К ingdom на Бог беше
толку mething дека ќе се исполни во иднина, кога Тој предава:
" Со страсната желба имам желба да се јаде оваа Пасха со
вас пред да страдаат; 16 зашто ти велам, повеќе нема да јадам
од тоа сè додека не се исполни во Божјото царство. " 17 Потоа
ја зеде чашата и се заблагодари и рече: " Земете го ова и
поделете го меѓу себе; 18 зашто ти велам, нема да пијам од
плодот на лозата, сè додека не дојде царството Божјо “ (Лука
22: 15-18).
15

Но, еден од оние злосторници кои беа распнати со него го
блескаа и рече: „ Ако си Месија, спаси се и спаси нè и
нас. ” 40 И неговиот придружник го прекори и му рече: „ Зарем
не се плашиш од Бога? Зашто и вие сте во осуда со него. 41 И,
ние така правилно, затоа што сме достојни, затоа што се
отплаќаме според она што сме го направиле, но ништо не е
сторено од ова. " 42 И им рече на Yeshua, " Господару мој, сети
се на мене кога ќе дојдеш во Твоето Царство. ” 43 Но, Јешуа му
рече: „ Амин, ти велам дека денес ќе бидеш со мене во
Рајот. “ (Лука 23: 39-43, арамејски на едноставен англиски)
39
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К ingdom на Бог не com e штом Исус бил убиен или како Марко и Лука
ни покаже:
Јосиф од Ариматеја, истакнат член на советот, кој самиот го
чекаше царството Божјо, доаѓаше и со храброст … (Марко
15:43).
43

Тој беше од Ариматеја, град на Евреите, кој и самиот го
чекаше Божјото царство (Лука 23:51).
51

Јас т е fter воскресение (1 Коринтјаните 15: 5055) дека христијаните ќе се роди повторно да влезат во К ingdom на
Бог , како Џон записи:
Исус одговори и му рече: „ Навистина, ти велам, освен ако
некој не се роди повторно, тој не може да го види Божјето
Царство. " 4 Никодим Му рече: " Како може да се роди човек,
кога е стар? Може ли тој да влезе втор пат во утробата на
неговата мајка и да се роди? ” 5 Исус одговори: „ Најсигурно,
ви велам, освен ако некој не е роден од вода и Дух, тој не
може да влезе во царството Божјо (Јован 3: 3-5).
3

Само Божјиот народ ќе го види крајното пост-милениумско К интензивно Божјо .
Сега ве молам, повеќе разберете дека некој друг Исус воскресна , тој
повторно поучуваше за К-те приближување на Бога:
Тој, исто така, се претстави себеси жив по неговото страдање
со многу непогрешливи докази, ги видел во текот на
четириесет дена и зборувал за работите што се однесуваат на
царството Божјо (Дела 1: 3).
3

Та е прв и последен проповеди Исус го даде беа за К ingdom на
Бога ! Исус дојде како гласник да поучува за тоа Царство.
Исус, исто така, го напишал апостол Јован за илјадагодишното Кцарство на Бога што би било на земјата. Забележете што напишал
Johnон:
Ги видов душите на оние што беа обезглавени за да сведочат
за Исус и за словото Божјо, кои не му се поклонија на beверот
или неговиот лик и не го добија неговиот белег на челото или
4
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на нивните раце. И тие живееја и царуваа со Христа илјада
години (Откровение 20: 4).
Раните христијани поучувале дека илјадагодишното Царство Божјо ќе
биде на земјата и ќе ги замени владите на светот како што учи
Библијата (сп. Откровение 5:10, 11:15).
Зошто, ако K важноста на Бога е важна, не сте слушнале многу за тоа?
Делумно заради есента, Исус го нарече мистерија:
И им рече: „ Ви е дадено да ја знаете тајната на Божјото
царство; но на оние што се надвор, сите работи доаѓаат во
параболи (Марко 4:11).
11

Дури и денес вистинското Божјо Царство е мистерија за
повеќето, како и за најголемиот дел од Божјиот план (видете ја и
нашата бесплатна книга, на Интернет-страницата на www.ccog.org
со наслов: МИСТЕРИЈАТА НА БОГОВСКИОТ ПЛАН Зошто Бог создаде
нешто? Зошто Бог ве натера ? ) .
Размислете, исто така, дека Исус рекол дека ќе дојде крајот (на
ерата) (наскоро) ПО Евангелието на кралството се
проповеда во целиот свет како СВЕТСКА:
И ова евангелие на царството ќе се проповеда на целиот
свет како сведок на сите нации, и тогаш ќе дојде крајот (Матеј
24:14).
14

Прогласувањето на Евангелието за Царството Божјо е важно и треба
да се постигне во овие крајни времиња . Тоа е „ добра
порака “, бидејќи ја обезбедува вистинската надеж за болестите на
човештвото , и покрај она што политичките водачи можат да ги
научат.
Ако ги земете предвид зборовите на Исус, треба да биде јасно дека
вистинската христијанска црква треба да го прогласи сега
евангелието на кралството . Ова треба да биде нејзиниот најголем
приоритет за Црквата . И за да се направи ова правилно, треба да се
користат повеќе јазици. T му е што Постојана црква на Бога се
стреми да се направи. И затоа оваа брошура е преведена на голем
број јазици.
18

Исус најмногу учел НЕ го прифаќал Неговиот начин:
„ Влезете во тесната порта; широко е портата и широка е
патот што води до уништување, и има многу што влегуваат
преку него. 14 Бидејќи тесната е портата и тешко е патот кој
води кон живот, а малкумина го наоѓаат. ( Матеј 7: 13-14 )
13

Евангелието на Царството Божјо води кон живот!
Можеби е интересно да се напомене дека иако повеќето христијани
кои се изјаснуваат изгледаат несвесни за идејата дека Христовиот
акцент бил на проповедање на Евангелието на Царство Божјо ,
секуларните теолози и историчари честопати разбрале дека тоа е она
што навистина учи Библијата.
Сепак, Исус, Самиот, очекуваше Неговите ученици да
поучуваат Евангелието на Царството Божјо (Лука 9: 2,60). Бидејќи
идното царство ќе се заснова на Божјите закони, ќе донесе мир и
просперитет - и ако се почитуваат тие закони во оваа ера, води кон
вистински мир (Псалм 119: 165; Ефесјаните 2:15).
И оваа добра вест за кралството беше позната во стиховите од
Стариот Завет.

3. Дали Кралството било познато во Стариот Завет?
Првата и последната снимена проповед на Исус се однесуваше на
објавување на Евангелието на Царството Божјо (Марко 1: 14-15; Дела
1: 3).
Божјето царство е нешто за што Евреите од времето на Исус требало
да знаат нешто, како што беше спомнато во нивните списи, кои сега
го нарекуваме Стариот Завет.
Даниел научил за Царството
Т тој пророкот Даниел напишал :
И четвртото царство ќе биде силно како железо, се додека
железото се распаѓа на парчиња и уништува сè; и како железо
што крши, тоа царство ќе се распадне на парчиња и ќе ги
уништи сите други. 41 со оглед на тоа што ги видовте нозете и
прстите, делумно од грнчарска глина и делумно железо,
40
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царството ќе биде поделено; сепак јачината на железото ќе
биде во неа, исто како што видовте железото измешано со
керамичка глина. 42 А, како што прстите на нозете беа делумно
од железо и делумно од глина, така и кралството ќе биде
делумно силно и делумно кревко. 43 Како што видовте железо
измешано со керамичка глина, тие ќе се мешаат со семето на
мажите; но тие нема да се придржуваат едни на други, исто
како што железото не се меша со глина. 44 И во деновите на
овие цареви, небесниот Бог ќе постави кралство кое никогаш
нема да биде уништено; и кралството нема да биде оставено
на други луѓе; ќе се распадне на парчиња и ќе ги троши сите
овие кралства и ќе остане засекогаш (Даниел 2:40 -44).
Но, светците на Севишниот ќе го примат царството и ќе го
поседуваат царството засекогаш, дури и засекогаш и секогаш.
' (Даниел 7:18).
18

„ Гледав; и истиот рог правеше војна против светците и
преовладуваше против нив, 22 сè додека не дојде античкиот
ден, и беше донесена пресуда во корист на светците на
Севишниот, и дојде време светителите да го поседуваат
царството . ( Даниел 7: 21-22 )
21

Од Даниел, дознаваме дека ќе дојде време кога Кндомот на Бога ќе
ги уништи кралствата на овој свет и ќе трае вечно. Исто така учиме
дека светците ќе имаат свој дел од приемот на ова кралство .
Многу делови од пророштвата на Даниел се за нашето време во 21 от век .
Забележете неколку пасуси од Новиот завет:
„ Десетте рогови што ги видовте се десет кралеви кои досега
не добиле царство, но тие добиваат власт еден час како
кралеви со theверот. 13 Овие се од еден ум, и тие ќе му дадат
моќ и овластување на theверот. 14 Овие ќе водат војна со
Јагнето, а Јагнето ќе ги надмине, зашто Тој е Господар на
господарите и Цар на кралевите; а оние што се со Него се
нарекуваат, избрани и верни. “ (Откровение 17: 12-14)
12
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Значи , и во Стариот и во Новиот Завет го гледаме концептот дека ќе
има крајно време земско царство со десет делови и дека Бог ќе го
уништи и ќе го воспостави Неговото царство.
Исаија научи за Царството
Бог го инспирирал Исаија да напише за првиот дел од Царството
Божјо, илјадагодишното владеење познато како милениум, на овој
начин:
theе излезе прачка од стеблото на essеси, а од неговите
корени ќе растат гранка. 2 Духот Господов ќе почива врз
Него, Духот на мудроста и разбирањето, Духот на советите и
моќта, Духот на знаење и стравот од Господа.
1

Неговата радост е во страв од Господа, и нема да суди
според очите на Неговите, ниту ќе одлучува со слухот на
Неговите уши; 4 Но со праведност ќе им суди на
сиромашните и ќе одлучува со правичност
3

за кротките на земјата; Тој ќе ја удри земјата со шипката на
устата своја, и со здив на усните ќе ги убие
злите. 5 Праведноста ќе биде појас на слабините, а верноста е
појасот на половината.
„ Волкот, исто така, ќе живее со јагнето, Леопардот ќе легне
заедно со младата коза, телето и младиот лав и говеда
заедно; И мало дете ќе ги води. 7 Кравата и мечката ќе
пасат; Нивните млади ќе легнат заедно; И лавот ќе јаде слама
како волот. 8 Доилкото дете ќе игра по дупката на кобра, а
исцеденото дете ќе ја стави раката во кората на випер. 9 Тие
нема да повредат ниту уништат во целата Моја свет
планина, зашто земјата ќе биде полна со знаење на
Господ, како што водите го покриваат морето.
6

„ И во тој ден ќе има корен на essеси, Кој ќе застане како
транспарент за народот; Зашто народите ќе го бараат и
Неговото место за одмор ќе биде славно. “ (Исаија 11: 1-10)
10

Причина јас наведени ова како прв p уметност или првата фаза од
К ingdom на Бога , е дека ова е време кога тоа ќе биде физички (пред
времето кога светиот град, Новиот Ерусалим, слегува од небото,
21

Откровение 21) и ќе трае илјада години . Исаија го потврди
физичкиот аспект на оваа фаза кога продолжи со:
thatе се случи во тој ден Господ повторно да ја подаде
својата рака по втор пат за да го оживее остатокот од
Неговиот народ што остана, од Асирија и Египет, од Патрос и
Куш, од Елам и Шинар, од Хамат и острови на морето.
11

Тој ќе постави транспарент за народите, и ќе ги собере
пустошот на Израел и ќе ги собере распрснатите Јуда од
четирите агли на земјата. 13 И зависта на Ефрем ќе замине, и
непријателите на Јуда ќе бидат разрешени; Ефрем нема да му
завидува на Јуда, а Јуда нема да го малтретира Ефрем. 14 Но,
тие ќе летаат по рамото на Филистејците кон запад; Заедно
тие ќе ги ограбат луѓето од Истокот; Layе подадат рака на
Едом и Моав; И луѓето од Амон ќе ги почитуваат. 15 Господ
целосно ќе го уништи јазикот на Египетското Море; Со своите
силни ветер Тој ќе се тресат тупаница на реката, и штрајк во
седум потоци, и да се направи луѓето да преминат сува поткован. 16 beе има автопат за остатокот од Неговиот
народ, Кој ќе остане од Асирија, како што беше за Израел, во
денот кога излезе од земјата Египетска. ( Исаија 11: 11-16 )
12

Исаија исто така беше инспирирана да напише:
Сега ќе се случи во последните денови планината на
Господовиот дом да се постави на врвот на планините и да се
издигнува над ридовите; И сите нации ќе течат кон
неа. 3 Многу луѓе ќе дојдат и ќе речат: „ Дојди и нека одиме на
гората Господова, до куќата на Богот на Јаков; Тој ќе нè научи
на Неговите патишта, и ние ќе одиме по Неговите
патеки. „ Зашто од Сион ќе излезе законот , и словото на
Господа од Ерусалим. 4 Тој ќе суди меѓу народите и ќе укорува
многу луѓе; Shallе ги тепаат своите мечеви во плугови, и
нивните копја во куки за градинарски работи; Нација ќе n ot
лифт меч против народ, Ниту ќе се учат да
војуваат . ... 11 возвишениот изглед на човекот ќе биде
понизен, горделивоста на луѓето ќе се поклони, и само Господ
ќе се воздигне во тој ден. (Исаија 2: 2-4 , 11 )
2
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Така , тоа ќе биде утописко време на мир на земјата. U ltimately, ова
ќе биде засекогаш, со Исус да владее. Засновано врз разни стихови
(Псалм 90: 4; 92: 1; Исаија 2:11; Осија 6: 2), Еврејскиот Талмуд учи
дека тоа трае 1.000 години ( Вавилонски Талмуд: Трактат Санедрин
Фолио 97а ).
Јас Сајах беше инспириран да го напишам и следново:
Зашто, ни се роди дете, а ни се даде Син; И владата ќе биде
на Неговото рамо. И Неговото име ќе се вика Прекрасен,
Советник, Семоќен Бог, Вечен Татко, Принц на Мирот. 7 За
зголемувањето на неговата влада и мир Нема да има крај, на
престолот на Давид и над неговото кралство, да го наредиме
и да го воспоставиме со пресуда и правда Од тоа време
напред, дури и засекогаш. Ревноста на Господарот на
домаќините ќе го изврши ова. (Исаија 9: 6-7)
6

Забележете дека Исаија рекол дека Исус ќе дојде и ќе основа царство
со влада. Додека многумина што веруваат дека Христос го цитираат
овој пасус, особено во декември секоја година, тие имаат тенденција
да го занемарат дека се претскажува повеќе од фактот дека Исус би
бил лош . Библијата покажува дека интензитетот на Бог има влада со
закони за субјектите и дека Исус ќе го надмине тоа. Пророкувале
Исаија, Даниел и други.
Божјите закони се начин на убовта ( Матеј 22: 37-40 ; Јован 15:10), а
со склучувањето на Бога ќе се управува врз основа на тие
закони. Оттука, интензитетот на Бога , и покрај тоа колку во светот го
гледаат тоа, ќе се заснова на loveубовта .
Псалми и повеќе
Само Даниел и Исаија не инспирирале Бог да пишуваат за
претстојното Царство Божјо.
Езекиел бил инспириран да напише дека оние од племињата на
Израел (не само Евреите) кои биле расфрлани за време на Големата
неволја, ќе бидат собрани во илјадагодишното кралство:
Затоа, речете, 'Така вели Господ Бог: „ youе те соберам од
народите, ќе те соберам од земјите каде што сте биле
расфрлани и ќе ви ја дадам земјата Израел. " " 18 И тие ќе
17

23

одат таму, и тие ќе ги одземат сите негови одвратни работи
и сите нејзини гнаси од таму. 19 Тогаш ќе им дадам едно срце
и ќе ставам нов дух во нив, ќе го извадам каменливото срце
од нивното тело и ќе им дадам срце тело, 20 за да можат да
одат според Моите статути и да ги следат Моите пресуди и
направете ги; и тие ќе бидат Мој народ и јас ќе бидам нивни
Бог. 21 Но, за оние чии срца ја следат желбата за нивните
одвратни работи и нивните гнаса, јас ќе ги надоместам
нивните дела на нивните глави “, вели Господ Бог. ( Езекиел
11: 17-21 )
Потомците на племињата во Израел веќе нема да бидат расфрлани,
туку ќе ги почитуваат Божјите статути и ќе престанат да јадат гнасни
работи (Левит 11, Второзаконие 14).
Забележете го следново во Псалмите за добрата вест за Божјето
царство:
theе се сеќавам на сите краеви на светот и ќе се свртам кон
Господа, и сите семејства на народите ќе се поклонуваат пред
тебе. 28 Зашто царството е Господово, и Тој владее над
народите. ( Псалми 22: 27-28 )
27

Твој престол, Боже, е засекогаш и засекогаш; Скептер на
праведноста е скептар на Твоето царство. ( Псалми 45: 6 )
6

О, пејте му на Господа нова песна! Пејте му на Господа, цела
земја. 2 Пејте му на Господа, благословете го Неговото
име; Прогласете ја добрата вест за Неговото спасение од ден
на ден. 3 Прогласи ја Неговата слава меѓу народите, Неговите
чуда меѓу сите народи. (Псалми 96: 1-3 ; исто така, 1 Кро. 16:
23-24 )
1

Сите твои дела ќе те фалат, Господи, а твоите светци ќе те
благослови. 11 speakе зборуваат за славата на Твоето царство и
ќе зборуваат за твојата моќ, 12 Да им ги објасниш на синовите
на луѓето неговите моќни дела и славното величие на
Неговото царство. 13 Твоето царство е вечно царство, а твојата
доминација опстојува низ сите генерации. ( Псалм 145: 1013 )
10
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Различни писатели во Стариот Завет исто така пишувале за
аспектите на кралството (на пр. Езекиел 20:33; Обадија 21; Михеј 4:
7).
Значи, кога Исус започнал да предава Евангелието на Царството
Божјо , неговата непосредна публика се запозна со основниот
концепт.

4. Дали апостолите го научиле Евангелието за
Царството?
Додека голем број се однесуваат како на евангелието
е само на добри вести за личноста на Исус, реалноста е дека
следбениците на Исус учи Евангелието на Царството Божјо . Тоа е
пораката што ја донесе Исус.
Пол го научи Царството Божјо
Апостол П Аул напишал за К индом на Бога и Исус:
И влезе во синагогата и зборуваше смело три месеци,
расудувајќи и убедувајќи се за работите на царството Божјо
(Дела 19: 8).
8

И навистина, сега знам дека сите вие, меѓу кои и јас,
проповедав за царството Божјо (Дела 20:25).
25

Значи, кога го назначија ден, многумина дојдоа кај него во
неговиот дом, на кого тој објасни и свечено сведочеше за
Божјето царство, убедувајќи ги во врска со Исус и од законот
на Мојсеј и од пророците, од утро до вечер . … 31 проповедајќи
го Царството Божјо и поучувајќи ги работите со сета
доверба Господ Исус Христос , никој не го забранувал (Дела
28:23 , 31).
23

Забележете дека интензивноста на Бога не се однесува само на Исус
(иако тој е најголем дел од тоа), бидејќи Павле исто така поучувал за
Исус одделно од она што го поучувал за К-те приближување на Бога.
25

Павле го нарече и евангелие на Бога, но сè уште беше Евангелието на
Царството Божјо :
... ние ви проповедавме Евангелие Божјо ... 12 дека би одел
достојно на Бога, Кој ве повикува во Неговото царство и
слава . (1 Солунјаните 2: 9,12)
9

Павле го нарекол и евангелие на Христос (Римјаните 1:16). На " добра
порака " на Исус, пораката дека Тој предава.
Сметаат дека тоа не беше едноставно евангелие за личноста на Исус
Христос или само за лично спасение. Павле му рече на Христовото
Евангелие вклучени почитување на Исус, Неговото враќање , и
Божјиот суд:
… Бог да ги врати со неволја оние што ве мачат, 7 и да ви даде
проблеми што се одмораат со нас кога Господ Исус ќе се
открие од небото со Своите моќни ангели, 8 во пламен оган
одмаздувајќи ги на оние што не го познаваат Бога, и на оние
кои не го почитуваат евангелието на нашиот Господ Исус
Христос. 9 Овие ќе бидат казнети со вечно уништување од
присуството на Господ и од славата на Неговата моќ, 10 кога ќе
дојде тој, во тој ден, да се прослави во Неговите светци и да
се восхитувам меѓу сите што веруваат, затоа што нашето
сведоштво меѓу вас се веруваше (2. Солуњаните 1: 6-10).
6

Новиот Завет покажува дека царството е нешто што ќе го добиеме, а
не дека сега го поседуваме целосно :
добиваме царство што не може да се разниша (Евреите
12:28).
28

Можеме да ја сфатиме и да ја разоткриеме напред, да бидеме дел од
К- ин Богославие, но не сме целосно влезени во тоа.
Пол конкретно потврди дека никој не влегува целосно во К индомскиот Бог како смртник, како што се
случува после воскресението:
Сега ова го велам, браќа, дека месото и крвта не можат да го
наследат царството Божјо; ниту корупцијата наследува
несоодветност. 51 Еве, јас ти кажувам мистерија: Сите не ќе
спиеме, туку сите ќе се смениме - 52 во еден момент, при
50
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треперење на окото , на последната труба. Зашто ќе звучи
труба, а мртвите ќе воскреснат нераспадливи, а ние ќе се
смениме (1. Коринќаните 15: 50-52).
затоа ве наметнувам пред Бога и Господ Исус Христос, кои ќе
им судат на живите и мртвите на Неговите појавувања и
Неговото царство (2. Тимотеј 4: 1).
1

Павле не само што го научи тоа, не знаеше дека Исус ќе му го
предаде К - чувањето на Бога Отецот :
Но, сега Христос воскресна од мртвите и стана првиот
овошје на оние што заспаа. 21 Зашто, бидејќи со човекот дојде
смрт, од човекот дојде и воскресение на мртвите. 22 Зашто,
како што во Адам сите умираат, така и во Христа сите ќе бидат
живи. 23 Но, секој по свој ред: Христос први плодови, потоа
оние што се Христови при Неговото доаѓање. 24 Тогаш доаѓа
крајот, кога Тој ќе му го предаде царството на Бога Отецот,
кога ќе стави крај на сите правила и целата власт и
моќ. 25 Зашто, тој треба да царува сè додека не ги стави сите
непријатели под Неговите нозе. (1. Коринќаните 15: 20-25).
20

Павле исто така поучувал дека неправедните ( прекинувачи
на заповедите ) нема да го наследат К- индомото на Бога:
Зар не знаете дека неправедните нема да го наследат
Божјото царство? Не се залажувај. Ни блудници, ниту
идолопоклоници, ниту преereубници, ниту хомосексуалци,
ниту содомити, 10, ниту крадци, ниту лажни, ниту пијаници,
ниту бунтовници, ниту изнудувачи, ниту изнудувачи нема да
го наследат Божјото царство (1 Коринтјаните 6: 9-10).
9

Сега се очигледни делата на телото, што се: преulуба,
блудство, нечистотија, безмилост, 20 идолопоклонство, магии,
омраза, расправии, jeубомори, испади на гнев, себични
амбиции, дисиденти, ерезии, 21 завист, убиства, пијанство и сл.
веселби и слично; од кои претходно ви кажувам, исто како
што ви кажав и во минатото, дека оние што практикуваат
такви работи нема да го наследат царството Божјо (Галатите
5: 19-21).
19

5

За ова знаете, дека нема блудник, нечисто лице, ниту
27

лакомниот човек, кој е идолопоклоник, има какво било
наследство во царството Христово и Бога (Ефесјаните 5: 5).
Бог има стандарди и бара покајание од гревот за да може да влезе во
Неговото царство. На апостол Павле , предупреди дека некои не учат
дека Евангелието на Исус е одговорот, но друг е :
Благодат на вас и мир од Бога Отец и нашиот Господ Исус
Христос, 4 кој се даде за наши гревови, за да нè избави од
сегашното зло зло, според волјата на нашиот Бог и Отец, 5 на
кои им е слава засекогаш. Амин 6 Се чудам што толку брзо се
одвраќате од Оној, Кој ве повика во благодатта Христова, до
едно друго евангелие, 7 што не е друго; но има некои што ве
мачат и сакаат да го первертираат Христовото евангелие. 8 Но,
дури и ние или ангел од небото, да ви проповедаме друго
евангелие од она што ви го проповедавме, нека биде
проклет. 9 Како што рековме порано, така и сега велам
повторно, ако некој проповеда некое друго евангелие за вас
од она што сте го добиле, нека биде проколнат. (Галатјаните
1: 3 -9)
3

Но, јас се плашам, за да не може некако, како што змијата ја
измами Ева со својата лукавост, така и вашите умови може да
бидат расипани од едноставноста што е во Христа. 4 Зашто, ако
оној што доаѓа ќе проповеда друг Исус кого не сме го
проповедале, или ако добиете поинаков дух што не сте го
добиле, или различно евангелие кое не сте го прифатиле можеби ќе го искористите тоа! (2. Коринќаните 11: 3- 4)
3

Кое беше „ другиот “ и „ различното “, всушност лажно , евангелие?
Лажното евангелие има различни делови.
Во принцип, лажното евангелие е да верувате дека не треба да му се
покорувате на Бог и навистина се трудите да живеете
вистински на Неговиот начин додека тврдите дека го познавате
Бог (сп. Матеј 7: 21-23) . Има тенденција да биде себично
ориентирана.
Змијата ја запроси Ева да падне за лажно евангелие пред скоро 6000
години (Битие 3) - и луѓето веруваат дека знаат подобро од Бога и
треба да одлучат сами и злобните за себе. Y es, откако Исус дојде,
28

Неговото име е често поврзани со различни лажни евангелија и ова е continu ИНГ и ќе продолжи во времето на конечниот
Антихристот.
Сега уште во времето на апостол Павле, лажното евангелие беше
во основа гностичко / мистично мешање на вистината и
грешката . Гностиците во основа верувале дека посебното знаење е
она што е потребно за да се постигне духовен увид, вклучително и
спасение. Гностичарите имаа тенденција да веруваат дека она што го
правеше месото нема никаква посебна последица и тие се
спротивставуваа на тоа да му се покоруваат на Бог во работи како што
е седмиот ден сабота . Еден таков лажен водач беше Симон
Магус , кој беше предупреден од апостол Петар (Дела 8: 18-21).
Но, јас не е лесен
Новиот Завет покажува дека Филип го научил К Божјото присуство:
Тогаш Филип слезе во градот Самарија и им го проповедаше
Христа . … 12 тие веруваа во Филип додека ги проповедаше
работите во врска со царството Божјо … (Дела 8: 5,12).
5

Но, Исус, Павле и учениците поучуваа дека не е ни пријатно да се
влегува во Царството Божјо:
И кога Исус виде дека стана многу тажен, тој рече: „ Колку е
тешко на оние што имаат богатство да влезат во царството
Божјо! 25 Зашто е полесно камилата да минува низ окото на
игла отколку за еден богат човек да влезе во царството
Божјо. "
24

26

А оние што го чуја тоа рекоа: „ Кој тогаш може да се спаси? "

Но, тој рече: „ Нештата што се невозможни со луѓето се
можни со Бога. “ ( Лука 18: 24-27 )
27

„ Мораме преку многу неволји да влеземе во царството
Божјо “ (Дела 14:22).
22

Ние сме должни да му благодариме на Бога секогаш за вас,
браќа, како што е соодветно, затоа што вашата вера расте
претерано, а ofубовта на секој од вас изобилува едни кон
други, 4 така што ние самите се фалиме со вас меѓу црквите на
3
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Бог за твојата трпеливост и верба во сите твои прогони и
неволји што ги издржуваш, 5 што е очигледен доказ за
праведен суд Божји, за да може да се смета за достоен за
царството Божјо, за кое страдаш и ти; 6 бидејќи е праведно
нешто со Бога да ги вратиме со неволја оние што ве мачат, 7 и
да ви дадете проблеми што се одмораат со нас кога Господ
Исус ќе се открие од небото со Неговите моќни ангели (2.
Солуњаните 1: 3-7 )
Поради тешкотиите, само некои сега се повикуваат и избираат во
оваа ера да бидат дел од него (Матеј 22: 1-14; Јован 6:44; Евреите 6:
4-6). Другите ќе бидат повикани подоцна, бидејќи Библијата
покажува дека оние што „ згрешиле во духот ќе сфатат, а оние што се
пожалиле ќе научат доктрина “ (Исаија 29:24).
Питер го научи Царството
Апостол Петар научил дека царството е вечно и дека евангелието
Божјо мора вредно да се почитува или ќе има пресуда:
Затоа, браќа, бидете уште повнимателни да ги направите
вашите повици и избори сигурни, зашто, ако ги направите
овие работи, никогаш нема да се сопнете; 11 затоа што така
влез ќе ви биде доставен во вечното царство на нашиот
Господ и Спасител Исус Христос (2. Петрово 1: 10-11).
10

За време е време за да започне пресудата во домот на
Бога; и ако прво започнува со нас, како ќе биде крајот на оние
што не го почитуваат евангелието Божјо? (1 Петар 4:17).
17

Последната книга е на Библијата и Кралството
Библијата учи дека „ Бог е убов “ (1 Јован 4: 8,16), а Исус е Бог
(Јован 1: 1,1 4) - во К, во Божјото учење ќе има Цар кој е loveубов и
чии закони ја поддржуваат loveубовта , не мрази (види Откровение
22: 14-15) .
Во последната книга од Библијата конкретно се дискутира за
К ingdom на Бога.
Тогаш звучеше седмиот ангел: И имаше невини гласови на
небото, велејќи: „ Царствата на овој свет станаа царства на
15
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нашиот Господ и на Неговиот Христос, и Тој ќе царува
засекогаш! “ (Откровение 11:15).
Исус ќе царува во царството! И Библијата открива два од Неговите
наслови:
И на облеката и на бутот му има напишано име: ЦЕЛОВИ НА
ЦАРИТЕ И ГОСПОД НА ЛОДОВИ (Откровение 19:16).
16

Но, дали Исус е единствениот што ќе царува? Забележете го овој
пасус:
И видов престоли, и тие седнаа на нив и им беше донесена
пресуда. Потоа, ги видов душите на оние што беа обезглавени
за сведочење на Исус и за словото Божјо, кои не му се
поклониле на beверот или неговиот лик, и не го добиле
неговиот белег на челото или на рацете. И тие живееја и
царуваа со Христа илјада години . . . 6 Блажен и свет е оној што
учествува во првото воскресение. Во текот на таквата втора
смрт нема моќ, но тие ќе бидат свештеници на Бога и на
Христос и ќе царуваат со него илјада години (Откровение 20:
4,6).
4

Вистинските христијани ќе бидат воскреснати да царуваат со Христа
илјада години! Бидејќи кралството ќе трае вечно (Откровение 11:15),
но споменатото владеење беше само илјада години . T му е зошто јас
наведени ова порано како прва фаза на царството на физичкото, милениумски , фаза , за разлика од финалето, повеќе
духовна, фаза .
А неколку настани се наведени во книгата на Откровението како се
случуваат помеѓу илјадагодишната и завршни фази на Царството
Божјо :
Сега кога ќе истечат илјадниците години, Сатаната ќе биде
ослободен од неговиот затвор 8 и ќе излезе да ги измами
народите што се наоѓаат во четирите агли на земјата, Гог и
Магог, да ги собере заедно во борба, чиј број е како песокот
на морето. … 11 Тогаш видов голем бел престол и Оној што
седеше на него, од чие лице земјата и небото
избегаа. И редот не беше пронајден место за нив. 12 И ги видов
мртвите, мали и големи, кои стојат пред Бога и се отворија
31
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книги. И се отвори друга книга, која е Книга на животот. И за
мртвите им се суди според нивните дела, според работите
што беа напишани во книгите. 13 Морето се откажа од мртвите
што беа во него, а Смртта и Адес ги избавија мртвите што беа
во нив. И им беше судено, секој според неговите
дела. 14 Потоа, Смртта и Адот беа фрлени во огненото
езеро. Ова е втора смрт. 15 И секој што не е пронајден напишан
во Книгата на животот, бил фрлен во огненото езеро
(Откровение 20: 7-8, 11-15).
Книгата на Откровение покажува дека ќе има подоцнежна фаза што
доаѓа по владеењето на илјада години и по втората смрт:
Сега видов ново небо и нова земја, зашто поминаа првото
небо и првата земја. Исто така, немаше повеќе море. 2 Тогаш
јас, Јован, го видов светскиот град, Нов Ерусалим, како
слегува од небото од Бога, подготвен како невеста украсена
за нејзиниот сопруг. 3 И јас слушнав гласен глас од небото како
велеше: „ Ете, скинијата на Бога е со луѓе, и тој ќе живее со
нив, и тие ќе бидат Неговиот народ. Самиот Бог ќе биде со
нив и ќе биде нивниот Бог. 4 И Бог ќе ја избрише секоја солза
од нивните очи; нема да има повеќе смрт, ниту тага, ниту
плачење. Нема да има повеќе болка, бидејќи поранешните
работи поминаа. “ (Откровение 21: 1-4)
1

И тој ми покажа чиста река вода животна, јасна како
кристална, потекнувајќи од престолот Божји и Јагнето. 2 Среде
својата улица и од двете страни на реката, беше дрвото на
животот, кое раѓаше дванаесет плодови, секое дрво дава
плодови секој месец. Листовите на дрвото биле за
заздравување на народите. 3 И нема да има повеќе
проклетство, туку престолот на Бога и на Јагнето ќе биде во
него, а Неговите слуги ќе му служат. 4 shallе го видат Неговото
лице, а Неговото име ќе биде на нивните чела. 5 Нема да има
ноќ таму: Ним не треба светилка ниту светло од сонцето,
зашто Господ Бог им дава светлина. И тие ќе царуваат
засекогаш. (Откровение 22: 1-5)
1

Забележете дека ова владеење, кое е после илјада години, ги
вклучува Божјите слуги и трае вечно. Светиот град, кој беше
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подготвен на небото, ќе го напушти небото и ќе се спушти на
земјата. Ова е почеток на последната фаза од К- индогација на
Бога. Време на НЕМА ПОВЕЕ ИЛИ ПОВРШУВАЕ!
Кротките ќе ја наследат земјата (Матеј 5: 5) и сите работи
(Откровение 21: 7). Земјата, вклучително и Светиот град што ќе биде
на неа, ќе биде подобра затоа што ќе се спроведат Божјите
начини. Сфатете го тоа :
Од растот на неговата влада и мирот тука нема да има крај
(Исаија 9: 7).
7

Јасно е дека ќе има раст откако ќе се започне последната фаза
од започнувањето на Бога, бидејќи сите ќе ја почитуваат Божјата
влада .
Ова ќе биде најславно време:
Но, како што е напишано: „ Окото не виде, ниту уво
слушнато, ниту пак влегоа во срцето на човекот, што Бог ги
подготви за оние што Го сакаат. ” 10 Но, Бог ни ги откри преку
Неговиот Дух ( 1. Коринќаните 2: 9-10 ).
9

Тоа е време на убов, радост и вечна утеха. Willе биде фантастично
време! Царството Божјо ќе направи фантастично подобра вечност. Не
сакате да имате свој дел во тоа?

5. Извори надвор од Новиот завет учеле за Царството
Божјо
Дали раните Христови професори сметале дека требало да го
проповедаат евангелието на буквалното Царство Божјо?
Да.
Пред неколку години, во предавањето на професорот Барт Ehrman од
Универзитетот во Северна Каролина , тој постојано и
правилно, нагласи дека за разлика од повеќето исповедање
христијани денес, Исус и Неговите рани следбеници на про laimed
Царството Божјо. Иако целокупното сфаќање на д-р Ерман за
христијанството се разликува многу од оној на Постојаната црква на
Бога , ние би се согласиле дека евангелието на кралството е она што
самиот Исус го прогласи, а Неговите следбеници веруваа . Исто така,
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би се согласиле дека многу тврдења христијани денес не го
разбираат тоа.
Најстарото зачувано пишување по ново-завет и проповед
К ingdom на Бог беше значаен дел од она што е да се тврди
дека " најстариот целосен Chr istian проповед која го
преживеа " (Холмс MW Антички Христијански Проповед Отците
Апостолска:.. Грчките текстови и англиски Преводи, 2nd ed Бејкер
Книги, Гранд Рапид, 2004 , стр. 102 ). Овој антички христијански
проповед ги содржи овие изјави за тоа :
Освен тоа, знаете, браќа, дека нашето престојување во
светот на телото е незначително и минливо, но ветувањето
Христово е големо и чудесно: одморете се во наредното
царство и животот вечен.
5: 5

Горенаведената изјава покажува дека царството не е сега, но ќе дојде
и ќе биде вечно. Понатаму, оваа античка проповед гласи:
Сега, ако дури и таквите праведни луѓе како овие не можат,
со свои праведни дела, да ги спасат своите деца, какво
уверување имаме да влеземе во царството Божјо, ако не
успееме да го одржиме крштевањето чисто и
недефинирано? Или кој ќе ни биде застапник, ако не е
откриено дека имаме свети и праведни дела? 9: 6 Затоа, да се
loveубиме еден со друг, за сите да влеземе во царството
Божјо. 11: 7 Затоа, ако знаеме што е правилно во Божји очи, ќе
влеземе во неговото царство и ќе ги примиме ветувањата
што „ увото не ги слушнало, ниту видело око, ниту срцето на
човекот го замислило. "
6: 9

Да почекаме, затоа час по час за царството Божјо во
loveубов и праведност, бидејќи не го знаеме денот на
појавување на Бога. 12: 6 рече тој, ќе дојде царството на мојот
Татко.
12: 1

Горенаведените изјави покажуваат дека е потребна loveубов преку
правилно живеење, дека сè уште не сме влегле во К Бога, и дека се
јавува по денот на појавување на Бога - тоа е откако Исус повторно ќе
се врати. Тоа ли е царството на Отецот и t тој царство не е само Исус.
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Тоа е интереси осилото дека најстарите очигледно христијанската
проповед дека Бог е дозволено да се преживее учи исто K ingdom на
Бога дека Новиот Завет учи и Постојана црква на Бога сега
предава (можно е дека тоа може да биде од вистински C hurch
на G od , но мојот ограничен познавање на грчки ограничува мојата
способност да се направи поцврсти декларација) .
Водачите на црквите од втор век и евангелието на кралството
Треба да се забележи во почетокот на 2 -ри век Papias , слушател
на Џон и пријател на Поликарп и се смета за светец од католиците , се
предава на илјадагодишната Царство. Евсебиј забележал
дека Папиас поучувал:
... ќе има милениум по воскресението од мртвите, кога ќе се
воспостави личен цар на Христос на оваа земја . (Фрагменти
од Папиас, VI. Види исто така Евсебиј, Црква историја, Книга 3,
XXXIX, 12)
Папиас научи дека ова ќе биде време на големо изобилство:
На сличен начин, [Тој рече] дека зрно пченица ќе произведе
десет
илјада уши и дека секое уво би имало десет илјади зрна, а
секое зрно ќе даде десет килограми чисто, чисто, ситно
брашно; и дека јаболката, семето и тревата ќе произведат во
слични пропорции; и дека сите животни, хранејќи се тогаш
само на производите на земјата, ќе станат мироубиви и
хармонични и ќе бидат во совршена потчинетост на
човекот. “ [Сведоштвото е на товар на овие работи напишано
од Папиас, антички човек, кој слушнал како Јован и пријател
на Поликарп, во четвртата од неговите книги; за пет книги беа
составени од него ...] (Фрагменти од Папија, IV)
Пост-новозаветното писмо до Коринќаните вели:
Апостолите го добија Евангелието за нас од Господ Исус
Христос; Исус Христос беше испратен од Бога. Значи, тогаш
Христос е од Бога, а апостолите се од Христа. И двајцата,
според тоа, дојдоа на волјата Божја по одреден
редослед. Затоа, откако добија обвинение, и целосно се
42: 1-3
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уверија преку воскресението на нашиот Господ Исус Христос и
потврдени во словото Божјо со целосно уверение за Светиот
Дух, тие излегоа со радосни вести дека треба да
дојде царството Божјо.
Поликарп од Смирна бил ран христијански водач, кој бил ученик на
Јован, последен од оригиналните апостоли до г т.е. Поликарп в. 120135 н.е. научи :
Блажени се сиромашните и оние што се прогонувани заради
праведност, зашто нивно е царството Божјо . (Поликарп.
Писмо до Филипјаните, Поглавје II. Од татковците АнтеНикени, том 1 , уредувано од Александар Робертс
и Jamesејмс Дон алдсон. Американско издание, 1885)
Тогаш, знаејќи дека „ Бог не се исмејува “ , треба да одиме
достојно на Неговата заповед и слава ... Зашто, добро е тие да
бидат отсечени од посакувањата што се во светот,
бидејќи „ секоја похотта се бори против духот; „ И „ ниту
блудници, ниту егзекуционирани, ниту злоупотребувачи на
себеси со човештвото, нема да го наследат Божјото
царство “, ниту пак оние што прават работи во спротивност и
несогласување . ( исто , Поглавје V)
Да му служиме тогаш во страв и со секаква почит, дури и како
што ни заповеда самиот тој, и како апостоли кои ни го
проповедаа Евангелието, и пророците кои претходно го
прогласија доаѓањето на Господ . (ibid, Поглавје VI)
Како и другите во Новиот Завет, Поликарп поучуваше дека
праведните, а не командните пробивачи , ќе го наследат К - Божјото
присуство.
Следното, исто така, се тврди дека го научил Поликарп:
И на следната сабота тој рече; „Слушајте ја мојата
охрабрување, сакани Божји деца. Те разубедив кога беа
присутни епископите и сега повторно ве поттикнувам сите да
чекорите украсно и достојно по патот на Господ ... Гледајте, и
повторно бидете подготвени, нека не ви се мерат
срцата, новата заповед во врска со loveубовта еден кон друг,
Неговото доаѓање одеднаш се манифестира како на брза
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молња, голема осуда по оган, вечен живот, Негово бесмртно
царство. И, сè што и да се научи на Бога, знаете, кога ќе ги
пребарувате инспирираните списи, врежајте со пенкалото на
Светиот Дух на вашите срца, така што заповедите може да
останат во вас неизбришливи “. (Lifeивотот на Поликарп,
Поглавје 24. JB Lightfoot, Апостолските Отци, том
3.2, 1889, стр. 488-506)
Мелито од Сардис , кој бил водач на Црквата Божја , в. 170 н.е.,
научи:
Зашто, законот издаден во евангелието - старо во ново, и
двајцата излегуваат заедно од Сион и Ерусалим; и заповедта
издадена по благодат, и видот на готовиот производ, јагнето
во Синот и овците кај маж и човекот во Бога ...
Но, евангелието стана објаснување за законот и неговото
исполнување, додека црквата стана магацин на вистината ...
Ова е оној што нè избави од ропството во слобода, од
темнината во светлината, од смртта во животот, од тиранијата
во вечно царство . (Мелито. Домаќино на Пасхата. Стихови
7,40, 68. Превод од Керукс: Списанието за онлајн
теологија . Http: //www.kerux .com / документи /
KeruxV4N1A1.asp)
Така, се знае дека Царството Божјо е нешто вечно, а не само
сегашната христијанска или католичка црква и го вклучил Божјиот
закон.
Друго пишување на средината на крајот на вториот век ги поттикнува
луѓето да се погледнат кон кралството:
Затоа, никој од вас повеќе не смее да се дистанцира ниту да
гледа наназад, туку спремно да се приближи до Евангелието
на Царство Божјо . (Роман Климент. Признанија, Книга X,
Поглавје XLV. Извадок од татковците Анте-Никени, том 8.
Уредување на Александар Робертс и Jamesејмс До Налдсон.
Американско издание, 1886 )
Освен тоа, иако очигледно не беше напишано од никој во
вистинската црква, пишувањето на средината на вториот век со
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наслов „Пастир на Хермас“ во превод на Робертс и Доналдсон го
користи изразот „ Царство Божјо “ четиринаесет пати.
Вистинските христијани , па дури и многумина само што
го испоучувале Христа , знаеле нешто за К- индомото на Бога во
вториот век.
Дури и католичката и источна православна светица Иринеј разбрала
дека по воскреснувањето , христијаните ќе влезат во К Божјото
црево. Забележете што напишал, в. 180 н.е .:
Зашто, таква е состојбата на оние што поверуваа, бидејќи во
нив постојано се придржува на Светиот Дух, Кој беше даден
од Него со крштевање и е задржан од приемникот, ако оди во
вистината и во светоста и праведност и трпеливост. Зашто
оваа душа има воскресение кај оние што веруваат, телото
повторно ја прима душата и заедно со неа, со силата на
Светиот Дух, воскреснато и влегувајќи во царството
Божјо . (Иринеј, Св. Епископ од Лион. Преведено од ерменски
од Армит Робинсон. Демонстрација на апостолското
проповедање, Поглавје 42. Велс, Сомерсет, октомври 1879
година. Како што е објавено во СОЦИЈА ЗА ПРОМОТИРАЕ НА
ХРИСТОСНО ЗНАЕЕ. NEWУЈОРК: МАКМИЛАН СО, 1920 година).
Теофил Антиохиски поучувал:
Јас ја спомнувам Неговата добрина; ако го нарекувам К,
како индом, јас ја спомнувам Неговата слава ... Зашто, ако тој
го направише бесмртно од почеток, ќе го направи за
Бог. … Ниту, тогаш, бесмртен, но сепак смртен не го направил,
но, како што рековме погоре, способен за обајцата; така што
ако тој треба да се приклони кон нештата на бесмртноста,
чувајќи ја Божјата заповед, тој треба да добие како награда
од Него бесмртност и да стане Бог . (Теофил, До Автолик, 1: 3,
2:27)
Католичкиот светец Хиполит, во почетокот на третиот век, напиша:
И ќе го примите небесното царство, вие кои додека
престојувате во овој живот, го знаевте небесниот крал. И вие
ќе бидете придружник на Божеството и коаследник со Христа,
повеќе не робувани од похотувања или страсти, и никогаш
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повеќе не се потрошив од болести. Зашто станавте Бог : за
какви било страдања што сте претрпеле додека сте маж, овие
Тој ви ги дал, затоа што сте биле на смртна мувла, но што и да
е во согласност со Бога да го пренесе, овие Бог ветил дека ќе
ви го дарува, затоа што вие биле обожени и родени во
бесмртност . ( Хиполит. Побивање на сите ереси , Книга X,
Поглавје 30 )
Целта на луѓето е да се обожаваат во Божјото Царство што доаѓа.
Проблеми во вториот и третиот век
И покрај распространетата прифаќање, јас во вториот век,
се крена анти-законско отпаднички водач по
име Марсион . Маркион предава против законот Божји , т тој Сабат, и
буквално K ingdom на Бога. Иако беше осуден од Поликарп и другите,
тој веќе подолго време имаше контакт со црквата Рим и се чинеше
дека има влијание таму .
Во вториот и третиот век, алегористите стануваат хедисти во
Александрија (Египет). Човекот y allegorists спротивно на доктрината
на наредните царство. Забележете го извештајот за некои од
оние лолегористи:
Дионисиј е роден од благородно и богато паганско семејство
во Александрија и се школувал во нивната филозофија. Тој ги
напушти паганските училишта за да стане ученик на Ориген,
кого успеа да го поведе катетичкото училиште на
Александрија…
Климент, Ориген и гностичкото училиште ги расипуваа
учењата на светите акулали со своите прекрасни и алегориски
толкувања ... тие самите го добија
името „ Алегористи. ” Непос јавно се бореше против
алегористите и тврди дека ќе има владеење на Христа на
земјата…
Дионисиј се расправал со следбениците на Непос и според
неговата сметка ... „ таква состојба на нешта како што сега
постои во царството Божјо. „ Ова е прво спомнување на
Божјето царство кое постои во сегашната состојба на
црквите…
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Непос ја отфрли нивната грешка, покажувајќи дека небесното
царство не е алегорично, но е буквално доаѓање на царството
на нашиот Господ во воскресение до вечен живот ...
Така, идејата за царството дојде во сегашната состојба на
нештата беше замислена и донесена во гностичкото училиште
на алегористите во Египет, од 200 до 250 година од н.е., цел
еден век пред да дојде епископите на империјата да се
сметаат за окупатори на престолот …
Климент ја замислил идејата за царството Божјо како состојба
на вистинско ментално знаење за Бога. Ориген го постави
како духовно значење скриено во обичното писмо на
Писмото . (Вард, Хенри Дана. Евангелието на Царството:
Царство не на овој свет; не во овој свет; туку да се дојде во
небесната земја, на Воскресението од мртвите и на
враќањето на сите работи.) Објавено од Клекстон, Remsen &
Haffelfinger, 1870 , pp. 124-125)
Така, додека владиката Непос поучувал Евангелието на Царството
Божјо , алегористите се обидоа да дојдат до погрешно, помалку
буквално разбирање за тоа. Епископот Аполинарис од
Хиераполис исто така се обиде да се бори против грешките на
алегористите во исто време. Оние што навистина во Божјата црква
стоеја за вистината на буквалното Царство Божјо низ целата историја.
Херберт В. Амстронг го научила Евангелието на Царството, плус
Во 20 -от век, на крајот на Херберт В. Армстронг напиша:
Затоа што тие го отфрлија Христовото евангелие . . . , светот
мораше да замени нешто друго на свое место. Тие мораа да
измислат фалсификувана! Затоа, ние слушнавме дека
Божјето царство се зборуваше за прилично широко
распространетост - убав сентимент во човечките срца намалувајќи го на етерично, нереално НЕШТО! Други
погрешно изјавија дека „ ЦРКВА “ е царство . . . Пророкот
Даниел, кој живеел 600 години пред Христа, знаел дека
царството Божјо е вистинско царство - владеела влада
буквална ЛУЕ на земјата . . .
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Еве . . е Божјото објаснување за тоа што е ЦАРИНГОТ НА
БОГОТ: „ И во деновите на овие кралеви… “ - овде зборуваме
за десетте прсти, дел од железо и дел од кршлива глина. Ова,
поврзувајќи го пророштвото со Даниел 7, и Откровение 13 и
17, се однесува на новите ОБЕДИНЕТИ ДРАВИ НА ЕВРОПА што
сега се формираат . . . пред твоите очи! Откровение 17:12
јасно ги објаснува деталите дека тоа е соединение на ТЕЦ
ЦАРИ ИЛИ КРАЛНИЦИ кои (Откровение 17: 8) ќе го воскреснат
стариот РОМАНСКО ЕМПИР . . .
Кога Христос ќе дојде, тој доаѓа како ЦАРИ на кралевите,
владеејќи со целата земја (Откровение 19: 11-16); И
НЕГОВИОТ ЦАРИНГ - ЦАРИНГОТ НА БОГОТ - рече Даниел,
треба да ги СПОДЕЛУВА сите овие световни
кралства. Откровение 11:15 се вели со овие
зборови: „ Царствата на овој свет станаа ЦЕЛНИЦИ НА
НАШИОТ ГОСПОД, И НА СВОЈОТ ХРИСТОС: и тој ќе царува
вечно и засекогаш “ ! Ова е ЦЕЛОТ НА БОГОТ. Тоа е КРАЈ на
сегашните влади - да, па дури и САД и британските нации. Тие
тогаш ќе станат кралства - ВЛАДИ - на Господ Исус Христос,
тогаш ЦЕЛ на цареви низ целата земја. Ова го прави целосно
ПЛАНИЕ фактот дека ЦАРИОТ НА БОГОТ е буквално
ВЛАДА. Дури и како Калдејската Империја беше ЦАРИДОМ дури и како што Римската Империја беше ЦАРИДОМ - така и
ЦЕЛОТ НА БОГОТ е влада. Тоа е да се преземе ВЛАДАТА НА
НАЦИИТЕ во светот. Исус Христос РОДЕН да биде ЦАРИ РЕЗУЛТАР! . . .
Истиот Исус Христос кој одеше по ридовите и долините на
Светата земја и улиците на Ерусалим пред повеќе од 1.900
години, повторно доаѓа. Тој рече дека ќе дојде
повторно. Откако беше распнат, Бог го воскресна од мртвите
по три дена и три ноќи (Мат. 12:40; Дела 2:32; I Кор. 15: 34). Тој се вознесе на престолот Божји. Седиште на Владата на
универзумот (Дела 1: 9-11; Евр. 1: 3; 8: 1; 10:12; Отк. 3:21).
Тој е „ благородникот “ на параболата, кој отиде на престолот
на
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Бог - „ далечната земја “ - да биде крунисан како крал на
кралевите над сите нации, а потоа да се врати на земјата
(Лука 19: 12-27).
Повторно, тој е на небото сè до „ времето на враќање на с
things “ (Дела 3: 19-21). Враќањето значи враќање во
поранешна состојба или состојба. Во овој случај, обновување
на Божјата влада на земјата, а со тоа и враќање на светскиот
мир и утописките услови.
Тековните светски превирања, ескалациските војни и
расправии ќе бидат кулминирани во светската неволја толку
голема што, освен ако Бог не интервенира, ниту едно човечко
тело не би се спасило живо (Мат. 24:22). Во својата
кулминација кога доцнењето би резултирало со уништување
на целиот живот од оваа планета, Исус Христос ќе се
врати. Овој пат тој доаѓа како божествен Бог. Тој доаѓа во
целата моќ и слава на Создателот што владее во
универзумот. (Мат. 24:30; 25:31.) Тој доаѓа како „ Цар на
кралевите и Господар на господарите “ (Отк. 19:16), за да
воспостави светска супер-влада и да владее со сите нации „ со
шипка железо “ (Отк. 19:15; 12: 5) . . .
Христос Несакан?
Но, дали човештвото ќе викне од радост и ќе го дочека
во реновирана екстаза и ентузијазам - ќе ги заболи дури и
црквите на традиционалното христијанство?
Тие нема! Willе веруваат, затоа што лажните министри на
Сатаната (II Кор. 11: 13-15) ги измамиле, дека тој е
Антихрист. Црквите и народите ќе бидат лути од неговото
доаѓање (Откровение 11:15 со 11:18), а воените сили
всушност ќе се обидат да се борат против него за да го
уништат (Откровение 17:14)!
Нациите ќе бидат ангажирани во климатската битка на
претстојната трета светска војна, со битката во Ерусалим (Зах.
14: 1-2) и тогаш ќе се врати Христос. Во натприродна моќ
ќе „се бори против тие нации “ кои се борат против него (стих
3). Тој тотално ќе ги победи (Откровение 17:14)! „ Неговите
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нозе ќе стојат во тој ден на планината Маслинови “, на многу
кратко растојание до истокот на Ерусалим (Зак. 14:
4). (Армстронг Х.В. Тајната на вековите, 1984)
Библијата изјавува дека Исус ќе се врати и ќе победи, но многумина
ќе се борат против Него (Откровение 19:19). М било волја барање
(врз основа на погрешно разбирање на библиските пророштва, но
делумно поради лажни пророци и мистици) дека враќањето на Исус
е крајниот Антихристот !
Следното , исто така, сум од Херберт Амстронг :
Вистинска религија - Божјата вистина поттикната со theубовта
кон Бога испорачана од Светиот Дух ... МОYЕ Невозможно да
го познавате Бог и Исус Христос - да знаете ВИСТИНА - и
топлината на Божјото божествено VEУБОВ! ...
Учењата на вистинската Божја Црква се едноставно оние
на „ живеење со секој збор “ од Светото писмо ...
Мажите ќе се свртат од патот на „ стигнување “ до патот
на „ давање “ - Божјиот начин на убов.
Сега НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЈА ќе ја зафати земјата! (исто)
НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА е Царството Божјо. Прогласувањето дека
новата цивилизација треба да дојде и да се заснова на loveубовта е
главен дел од она што е вистинското евангелие на кралството за
кое учеле Исус и неговите следбеници . Т шапка е нешто што ние
во Постојана црква на Бога проповеда .
Херберт Армстронг сфатија дека Исус поучуваше дека човечкото
општество, дури и кога се смета дека сака да ги почитуваат, ги
отфрли " зелено светло " на живот, начин на љубовта. Речиси никој не
чини да се сфати правилно signi fi cance на она што Исус бил настава.
Спасението преку Исус е дел од Евангелието
Сега некои кои го читаат ова е далеку веројатно е чудно за
Исус " смрт и улога во спасението. Да, тоа е дел од евангелието за кое
пишуваа и Новиот Завет и Херберт В. Амстронг.
Во Новиот Завет покажува Евангелието вклучуваат и спасението
преку Исус :
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Зашто не се срамам од Христовото евангелие, зашто тоа е
моќта на Бога за спасение за секој што верува, за Евреин
најпрво и за Гркот (Римјаните 1:16).
16

4

Затоа, расфрланите одеа насекаде каде проповедаа

зборот. 5 Тогаш Филип слезе во градот Самарија и им го
проповедаше Христа. … 12 Но, кога тие веруваа во Филип
додека ги проповедаше работите во врска со царството Божјо
и името на Исус Христос, и мажите и жените се
крстија. … 25 Така, кога тие го посведочиле и проповедале
словото Господово, се вратиле во Ерусалим, проповедајќи го
евангелието во многу села на Самарјаните. 26 Ангел Господов
му зборуваше на Филип ... 40 беше пронајден Филип во Азот. И
минувајќи, проповедаше во сите градови сè додека не дојде
во Цезареја . (Дела 8: 4,5,12,25,26 , 40)
18

им го проповедаше Исус и воскресението . (Дела 17:18)

Тогаш Павле престојуваше цели две години во својата
изнајмена куќа и ги прими сите што дојдоа кај
него, 31 проповедајќи го царството Божјо и учејќи ги со сета
доверба работите на Господ Исус Христос , никој не му
забрануваше . (Дела 28: 30-31)
30

Во известувањето за проповедањето се вклучени Исус и
кралството. За жал, правилното разбирање на Евангелието на
Царството Божјо има тенденција да се пропушти од учењата на грчкоримските цркви .
Всушност, за да ни помогне да станеме дел од тоа царство, Бог толку
многу ги сакаше луѓето што го испрати Исус да умре за нас (Јован 3:
16-17) и нè спасува според Неговата благодат (Ефесјаните 2: 8) . И тоа
е дел од добрата вест (Дела 20:24).
Евангелието на Царството е она што му е потребно на светот, но ...
Да се работи за мир (Матеј 5: 9) и да се прави добро се вредни цели
(сп. Галатите 6:10). Вие t , голем број светски лидери, вклучително и
верските , верувам дека тоа ќе биде меѓународна соработка човекот
што ќе донесе грашок CE и просперитет, а не на К ingdom на Бога. И
додека тие ќе имаат временски успеси , тие не само што нема да
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успеат, некои од нивните човечки напори на крајот ќе ја доведат
планетата Земја до тој степен што ќе го направат животот неодржлив
доколку Исус не се врати да го основа своето Царство. Луѓето што ја
фиксираат земјата без Бог се залудно и лажно евангелие (Псалм 127:
1) .
Многумина во светот се обидуваат да се стави заедно со полу-верски
вавилонски меѓународен план да се стави во нов светски поредок во
21 -от век. Ова е нешто што Постојана црква на Бога го осуди уште од
своето основање и планира да продолжи да го осудува. Бидејќи
сатаната ја започнал Ева да падне во верзија на своето евангелие
пред скоро 6000 години (Битие 3), многу луѓе веруваат дека знаат
подобро од Бога што ќе ги направи подобриот и светот.
Според Библијата, ќе биде во комбинација на воен водач во Европа
(наречен крал на Северот , исто така наречен Beвер на Откровение
13: 1-10 ) заедно со верски водач (наречен лажен пророк, исто така
наречен ТЕ финалниот Антихрист и двоножниот astвер на Откровение
13: 11-17) од градот со седум ридови (Откровение 17: 9,18) за да се
донесе светски поредок „ вавилонски “ (Откровение 17 и 18) . Иако
човештвото има потреба од враќање на Христос и воспоставување на
Неговото царство, многумина во светот нема да се обрне внимание
на оваа порака во 21 -от век - тие ќе продолжат да веруваат различни
верзии на лажни Евангелието на Сатана. Но, светот ќе добие сведок.
Потсетете се дека Исус поучувал:
И ова евангелие на царството ќе се проповеда на целиот
свет како сведок на сите нации, и тогаш ќе дојде
крајот. (Матеј 24:14)
14

Забележете дека евангелието на кралството ќе го достигне светот
како сведок, тогаш ќе дојде крајот.
Постојат неколку причини за ова.
Едно е дека Бог сака светот да го слушне вистинското евангелие пред
почетокот на Големата неволја (што се покажува дека започнува во
Матеј 24:21). Така, евангелската порака е сведок и предупредување
(види Езекиел 3; Амос 3: 7). Willе резултира во повеќе незнабожни
конверзии пред да се врати Исус (Римјаните 11:25) и доволни ненезнабожни конверзии (Римјаните 9:27) пред да се врати Исус.
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Друго е дека суштината на пораката ќе биде во спротивност со
ставовите на растечкиот astвер , кралот на северната моќ, заедно
со лажниот пророк, последниот антихрист . Тие во основа ќе ветуваат
мир преку човечки напор, но тоа ќе доведе до крај (Матеј 24:14) и
уништување (пр. 1. Солуњаните 5: 3).
Поради знаци и лажни чудеса поврзани со нив (2 Солунјаните 2: 9),
најмногу во светот ќе Чо o себе да и веруваат на лагата (2 Солунјаните
2: 9-12), а не на евангелската порака. Поради несоодветно
осудување на илјадагодишното K индонизирање на Бога од страна
на римокатолиците , источните православни , лутеранците и други,
многумина погрешно ќе тврдат дека пораката за милениумското
евангелие на К- то Божјо е лажното евангелие поврзано со
антихристот .
Верниот филаделфиски христијанин (Откровение 3: 7-13) ќе го
прогласи илјадагодишното евангелие на кралството, како и ќе му
каже на светот за кои работи ќе бидат одредени световни водачи
(вклучувајќи го theверот и лажниот пророк).
Тие ќе поддржат да му ја кажат на светот пораката
дека Beверот , кралот на Северната моќ, заедно со Лажниот пророк,
последниот антихрист , на крајот ќе ги уништат (заедно со некои
нивни сојузници) САД и англо-нациите на Велика Британија , Канада,
Австралија и Нов Зеланд (Даниел 11:39) и ако не наскоро ќе уништат
арапско / исламска конфедерација (Даниел 11: 40-43), ќе
функционираат како инструменти на демоните (Откровение 16: 1314) , и на крајот ќе се бори против Исус Христос по неговото враќање
(Откровение 16:14; 19: 19-20). Верните Филаделфијани (Откровение
3: 7-13) ќе објават дека илјадагодишното кралство ќе се појави
наскоро. Ова веројатно ќе создаде многу медиумско покритие и ќе
придонесе за исполнување на Матеј 24:14. Ние во Постојана црква
на Бога подготвуваме литература (на повеќе јазици), додаваме на
веб-страници и преземаме други чекори за да се подготвиме за
„кратката работа“ (сп. Римјаните 9:28) што ќе доведе до Божја
решеност дека Матеј 24: 14 е доволно обезбеден како сведок за
крајот.
На тој „лажно евангелие“ прокламирајќи светски лидери (веројатно
некој „нов“ врвен лидер на европејт заедно со
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компромитиран поговорник кој ќе бара форма на католицизам )
нема да го сака тоа - тие нема да сакаат светот да научи што
навистина ќе стори (а можеби во почетокот дури и не верува во тоа,
т.е. Исаија 10: 5-7). Тие и / или нивните приврзаници, исто така,
лажно ќе научат дека верните Филаделфија ќе
поддржуваат екстремистичка доктрина ( миленичаризам ) на
антихристот што доаѓа. Без оглед на осудите што тие и / или нивните
следбеници ги прават кон верниците во Филаделфија и
до постојаната црква на Бога, ќе предизвика прогонство (Даниел
11: 29-35 ; Откровение 12: 13-15). Ова исто така ќе доведе до крај почеток на Големата неволја (Матеј 24:21; Даниел 11:39; Пл. Матеј
24: 14- 15; Даниел 11:31), како и време на заштита за верната
Филаделфија Христијани (Откровение 3:10; 12: 14-16).
Beверот и лажниот пророк ќе се обидат со сила, економска уцена,
знаци, чуда со лаги, убиства и други притисоци (Откровение 13: 1017; 16:14; Даниел 7:25; 2. Солуњаните 2: 9-10) да имаат контрола
. Христијаните ќе прашаат:
„ Колку долго, Господи, свет и вистинско, сè додека не
осудите и одмаздите на нашата крв врз оние што живеат на
земјата? “ ( Откровение 6:10 )
10

Низ вековите, Божјиот народ се прашувал: „ Колку ќе трае додека не
се врати Исус? "
Додека ние не знаеме кој ден и час, очекуваме Исус да се врати (и
илјадагодишната Царството Божјо основана ) во 21 -от век, врз основа
на многу библиски стихови (на пример, Матеј 24: 4-34; Псалм 90: 4;
Осија 6: 2; Лука 21: 7 -36 ; Евреите 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Петар 3: 3-8; 1.
Солуњаните 5: 4), некои делови од кои сега гледаме дека се
исполнети .
Ако Исус не не интервенира, светот w лошо да го истреби целиот
живот:
Зашто, тогаш ќе има голема неволја, како што не беше од
почетокот на светот до овој момент, нема, ниту некогаш. 22 И
освен ако не се скратат тие денови, ниту едно месо не би се
спасило; но заради избраните на тие денови тие ќе бидат
скратени. (Матеј 24: 21-22)
21
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Веднаш по неволјите во тие денови, сонцето ќе се затемни,
и Месечината нема да ја даде својата светлина; starsвездите
ќе паднат од небото и силите на небесата ќе бидат
разнишани. 30 Тогаш знакот на Синот Човечки ќе се појави на
небото, и тогаш сите племиња на земјата ќе жалат и ќе го
видат Синот човечки како доаѓа на облаците на небото со моќ
и голема слава. 31 И тој ќе ги испрати Своите ангели со голем
звук на труба, и тие ќе ги соберат Неговите избрани од
четирите ветришта, од едниот крај на небото до
другиот. (Матеј 24: 29-31)
29

К ingdom на Бога е она што на светот.
Амбасадори за Кралството
Која е твојата улога во Кралството?
Тогаш, ако сте вистински христијанин, треба да бидете амбасадор за
тоа. Забележете што напишал апостол Павле:
Сега, тогаш, ние сме амбасадори за Христа, како Бог да се
молеше преку нас: ние ве замолуваме во името на Христа, да
се помирите со Бога. (2 Коринќаните 5:20)
20

Застанете, така што ја затекнавте половината со
вистината, облечете го градите на праведноста, 15 и ставете
ги нозете со подготовката на евангелието за мир; 16 пред сè,
земајќи го штитот на верата со кој ќе можете да ги гаснете
сите огнени пикадо на злобниот. 17 И земете ја шлемот на
спасението и мечот на Духот, што е слово Божјо; 18 молејќи се
секогаш со секаква молитва и молби во Духот, внимавајќи се
на оваа цел со секаква упорност и молби за сите светци - 19 и
за мене, тој изговор може да ми се даде, за да можам да ја
отворам устата смело за да објаснам тајната на
евангелието, 20 за што сум амбасадор во ланци; дека во него
може да зборувам смело, како што треба да
зборувам. (Ефесјаните 6: 14-20)
14

Што е амбасадор? Мерирам-Вебстер ја има следната дефиниција:
1 : службен претставник; особено : дипломатски агент со
највисок ранг акредитиран на странска влада или суверен
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како резидентен претставник на неговата или нејзината
сопствена влада или суверен или назначен за специјална и
честопати привремена дипломатска задача
2 а : овластен претставник или гласник
Ако сте вистински христијанин, вие сте службен пратеник, за
Христа! Забележете што напишал апостол Петар:
Но, вие сте избрана генерација, кралско свештенство, свет
нација, свој посебен народ, за да можете да ги објавите
фалбите на Оној, Кој ве повика од темнина, во Неговата
прекрасна светлина; 10 кои некогаш не биле народ, но сега се
Божји народ, кои не стекнале милост, но сега стекнале
милост. (1 Петар 2: 9-10)
9

Како христијани, ние треба да бидеме дел од светата нација.
Кој народ сега е свет?
Па, сигурно ниту едно од кралствата на овој свет - но тие на крајот ќе
бидат дел од христовото К- индовение (Откровение 11:15). Тоа е од
Бога, Неговиот K ingdom што е свето.
Како амбасадори, ние вообичаено не се занимаваме со директна
политика на народите од овој свет. Но, ние треба да го живееме
Божјиот начин на живот сега (види, исто така, бесплатната книга
достапна на www.ccog.org со наслов: Христијани: Амбасадори за
Царството Божјо, библиски упатства за живеење како
христијанин ) . Со тоа, подобро учиме зошто Божјите начини се
најдобри, така што во Неговото царство можеме да бидеме цареви и
свештеници и да царуваме со Христа на земјата :
На Оној, Кој нè сакаше и нè изми од нашите гревови во
сопствената крв, 6 и нè направи цареви и свештеници кон
Неговиот Бог и Отецот, за Него да биде слава и доминација
засекогаш и засекогаш. Амин (Откровение 1: 5-6)
5

И ни направија цареви и свештеници на нашиот Бог; И ние
ќе царуваме на земјата. (Откровение 5:10)
10

Еден иден аспект на тоа ќе биде да ги научиме оние што се смртни за
потоа да одат по Божјите патишта:
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Зашто народот ќе живее во Сион, во Ерусалим; Shallе
плачете повеќе. Тој ќе ви биде многу милостив на звукот на
вашиот плач; Кога ќе го слушне тоа, тој ќе ви одговори. 20 И
покрај тоа што Господ ви дава леб од неволја и вода од
неволја, сепак вашите учители повеќе нема да бидат
преместени во ќош, но вашите очи ќе ги видат вашите
учители. 21 Вашите уши ќе слушнат еден збор зад вас,
велејќи: „ Ова е патот, одете во него “, кога и да се свртите на
десната рака или кога и да се свртите налево. (Исаија 30: 1921)
19

Ова е пророштво за илјадагодишното царство, во оваа ера
христијаните треба да бидат подготвени да поучуваат:
12

... до ова време, треба да бидете наставници (Евреите 5:12)

Но, освестете го Господ Бог во вашите срца: и бидете
подготвени секогаш да одговорите на секој човек што ве
прашува причина за надеж што е во вас со кроткост и страв (1
Петар 3:15, КЈВ).
15

Библијата покажува дека многу од поверните христијани, пред
почетокот на Големата неволја, ќе поучуваат многумина:
И оние од луѓето што разбираат ќе поучуваат многу (Даниел
11:33)
33

Значи, учењето , растењето по благодат и знаење (2. Петрово 3: 1 8), е
нешто што треба да го правиме сега. Дел од вашата улога во Кинството на Бога е да можете да поучувате. И за
поверните, Филаделфијан (Откровение 3: 7-13) , христијани , ова
исто така ќе вклучува и поддршка на важниот сведок
на евангелието пред почетокот на илјадагодишното царство (види
Метју 24:14).
Откако ќе се воспостави Царството Божјо , луѓето од Бога ќе бидат
искористени за да помогнат во обновата на оштетената планета:
Оние од вас ќе ги градат старите места за отпад;
Shallе ги подигнете темелите на многу генерации; И ќе бидете
кали предводник на сервисот за прекршување, обновувачот
на улиците до Довел Ин . (Исаија 58:12)
12
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Така, народот Божји, кој го живееше Божјиот начин на ова време, ќе
им го олесни луѓето да живеат во градовите (и на друго место) во ова
време на обнова. Светот навистина ќе биде подобро место. Сега
треба да бидеме амбасадори за Христа, за да можеме да служиме и
во Неговото Царство.
На Точно Евангелието порака е трансформациски
Исус рече: „ Ако се придржувате до Моето Слово, вие сте навистина
Мои ученици. 32 И ќе ја знаете вистината, а вистината ќе ве
ослободи “ ( Јован 8: 31-32 ). Знаејќи ја вистината за Евангелието за
Царството Божјо нè ослободува од заробеништво во лажните надежи
на овој свет. Можеме смело да поддржуваме план што работи Божјиот план! Сатаната го измами целиот свет (Откровение 12: 9) и
Царството Божјо е вистинското решение. Треба да се залагаме и да се
залагаме за вистината (Посл. Јован 18:37).
Евангелската порака е повеќе од лична спасение. Добрата вест за
Царството Божјо треба да се претвори во оваа ера:
И не се прилагодувајте на овој свет, туку бидете претворени
во обновувањето на вашиот ум, за да докажете која е таа
добра и прифатлива и совршена волја на Бога. ( Римјаните 12:
2)
2

Вистинските христијани се претворени во служба на Бога и на
другите:
Службеници, почитувајте ги во сите работи вашите
господари според месото, не со помош на очи, како
задоволства на луѓето, туку во искреност на срцето, плашејќи
се од Бога. 23 И што и да правите, сторете го тоа срдечно, како
за Господа, така и со луѓе - 24, знаејќи дека од Господ ќе
ја добиете наградата на наследството; зашто му служите на
Господ Христос. ( Колошаните 3: 22-24 )
22

Затоа, бидејќи примаме царство што не може да се разниша,
нека ни е благодатта, со која можеме да му служиме на Бога
прифатливо со почит и побожен страв. ( Евреите 12:28 )
28

Вистинските христијани живеат поинаку од светот. Ние ги прифаќаме
Божјите мерила над светот за она што е правилно и
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погрешно. Праведниот жив по вера (Евреите 10:38), затоа што е
потребно вера да се живее Божјиот пат во оваа ера. Христијаните се
сметале за толку различни од светот во кој живееле, така што
нивниот начин на живот бил наречен „ Патот “ во Новиот завет (Дела
9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Светот живее себично, под замавката на
Сатаната, во она што е наречено „ патот на Каин “ (Јуда 11).
Евангелието на Царството Божјо е порака за праведност, радост и
мир (Римјаните 14:17). Пророчки збор, правилно сфатен, е утешен
(сп. 1. Коринќаните 14: 3; 1. Солуњаните 4:18), особено кога гледаме
како се распаѓа светот (сп. Лука 21: 8-36). Вистинскиот христијански
начин на живот води кон духовно изобилство и физички благослови
(Марко 10: 29-30). Ова е дел од причината зошто оние што го живеат
тоа разбираат дека на светот му е потребно Царството
Божјо. Христијаните се амбасадори на Царството Божјо.
Христијаните ја ставаат нашата надеж во духовен, а не во физички,
иако живееме во физички свет (Римјаните 8: 5-8). Имаме „ надеж за
евангелие “ (Колошаните 1:23). Ова е нешто што раните христијани
разбрале дека многумина што го исповедаат Исус денес навистина не
го сфаќаат.

6. Грчко-римските цркви поучуваат дека Кралството е
важно, но ...
Грчко-римските цркви веруваат дека тие учат аспекти на Царството
Божјо, но имаат проблеми да разберат што навистина е тоа. На
пример, Католичката енциклопедија го учи ова за кралството:
Христовото… Во секоја фаза од Неговото учење доаѓањето на
ова кралство, неговите различни аспекти, неговото точно
значење, начинот на кој треба да се постигне, формирајте го
основниот дел на Неговите дискурси, толку многу што
Неговиот дискурс се нарекува „ евангелие за царството “ ...
тие почнаа да зборуваат за Црквата како „ Божјо
царство “ ; cf. Полковник, јас, 13; Јас Теса., Ii, 12; Апока., I, 6,
9; v, 10, итн. ... тоа значи Црквата како таа Божествена
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институција ... (Папата Х. Царство Божјо. Католичката
енциклопедија, том VIII. 1910).
Иако погоре посочи на „ Кол., I, 13; Јас Теса., Ii, 12; Апока., I, 6, 9; v,
10, “ ако ги погледнете нагоре, ќе откриете дека ниту еден од тие
стихови не кажува ништо за тоа Црквата е Царство Божјо. Учат
верниците ќе бидат дел од Царството Божјо или дека тоа е Исусовото
царство. Библијата предупредува дека многумина би го смениле
евангелието или би се обратиле кон друго , невистинито (Галатите 1:
3 -9). За жал, разни го направија тоа.
Исус поучувал: „ Јас сум начинот, вистината и животот. Никој не
доаѓа од Таткото освен преку Мене “ ( Јован 14: 6 ). Петар
поучувал: „ Ниту има спасение во кое било друго, зашто не постои
друго име под небото дадено меѓу луѓето со кое мора да се
спасиме “ ( Дела 4:12 ). Петар им рекол на Евреите сите да имаат
верба да се покаат и да прифатат Исус да биде спасен (Дела 2:38).
За разлика од ова, папата Фрањо научи дека атеистите, без Исус,
можат да бидат спасени со добри дела! Тој исто така учи дека
Евреите можат да бидат спасени без да го прифатат Исус! Покрај тоа,
тој и некои грчко-Римјани, исто така, сметаат дека небиблиската
верзија на „Марија“ е клуч за евангелието, како и клуч за вселенски и
меѓуверски единство. За жал, тие и другите не ја разбираат важноста
на Исус и вистинското Евангелие на Царството Божјо. Многумина
промовираат лажни евангелија.
Многумина сакаат да одат по видување и да веруваат во
светот. Новиот завет учи дека христијаните треба да гледаат погоре:
Поставете се на работите погоре, а не на работите на
земјата. ( Колошаните 3: 2 )
2

зашто одиме по вера, а не по видување. ( 2. Коринќаните 5:
7)
7

Сепак, папата Пиус XI, во основа, научи да оди од пред очите на
својата црква:
... Католичката црква ... е царството Христово на
земјата. (Енциклики на Пиус Квас Примас ).
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На Catholi cBible 101 барања сајт, " Царството Божјо е основана на
Земјата Исус Христос во 33 година од н.е., во форма на Неговата
Црква, предводена од Питер .. . католичката црква. „ Вие не го имате
илјадагодишното Царство Божјо, ниту е црква на Рим, туку ќе биде на
земјата. Иако вистинската Божја Црква ги има „ клучевите за
царството “ (Матеј 16: 1 9 ), оние што тврдат дека е црква е
царството „ го одзедоа клучот на знаењето “ (Лука 11:52).
Црквата Рим предава толку силно против неодамнешното приближно
милениумско Царство Божјо што во основа е
единствената „ доктрина на антихристот “ наведена во
официјалниот Катехизам на Католичката црква :
676 Антихристовата измама веќе започнува да се оформува
во светот секој пат кога тврдењето ќе се реализира во
историјата, дека месијанска надеж која може да се реализира
само преку историјата преку есхатолошкото
осудување. Црквата ги отфрли дури и изменетите форми на
оваа фалсификување на кралството да се најде под името
миленичаризам ((Катехизам на Католичката црква.
Имприматур Постест + Cardозеф кардинал Рацингер. Дублед,
NYујорк 1995, стр. 194))
За жал, оние што се согласуваат со тоа ќе имаат големи проблеми со
прогласувањето на Евангелието на Царството Божјо на крајот. Некои
ќе земат
ужасни чекори против оние што го прогласуваат (Даниел 7:25; 11: 3036). Но, можеби ќе помислите, нема ли во кралството сите што го
сметаат Исус за Господ? Не, тие нема да бидат. Забележете што рече
Исус:
„ Не секој што ќе ми рече: 'Господи, Господи', ќе влезе во
небесното царство, туку оној што ја извршува волјата на Мојот
Татко на небото. 22 Многумина ќе ми речат во тој ден: Lord
Господи, Господи, зарем не пророкувавме во Твое име,
исфрливме демони во Твое име и направивме многу чуда во
твое име? ' 23 И тогаш ќе им кажам:, Никогаш не те
познавав; заминете од Мене, вие што вежбате беззаконие!
' ( Матеј 7: 21-23 )
21
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Апостол Павле истакна " тајната на беззаконието " wa s " на дело " ( 2
Солунјаните 2: 7 ) во неговото време. Оваа беззаконие е исто така
поврзана со нешто што Библијата го предупредува на крајот на
времето што се нарекува „ Мистерија, великиот
Вавилон “ (Откровение 17: 3-5).
На " тајната на беззаконието " се однесува на исповедање христијани
кои веруваат дека тие не треба да се задржи на Божјиот закон, итн и /
или има толку многу прифатлива исклучоци од тоа и / или постојат
прифатливи форми на покајание да го прекрши Божјиот законот, па
додека тие мислат дека тата ey имаат форма на Божјиот закон, тие не
се чување на форма на христијанството Исус и Неговите апостоли да
го признае како легитимни.
Грчко-Римјаните се како фарисеите кои ги кршеле Божјите заповеди,
но тврдат дека нивните традиции го направиле тоа прифатливо - Исус
го осудил тој пристап (Матеј 15: 3-9)! Исаија исто така предупреди
дека луѓето што тврдат дека се Божја ќе се побунат против Неговиот
закон (Исаија 30: 9). Овој беззаковен бунт е нешто што, за жал, го
гледаме ова до денес.
Друга „ мистерија “ се чини дека Црквата Рим верува дека нејзините
милитаристички вселенски и меѓуверски агенди ќе доведат до мир и
небиблиска верзија на Царството Божјо на земјата. Писмото
предупредува дека претстојното вселенско единство за кое учи, ќе
биде успешно за неколку години (белешка: Се прикажува Библијата
Нова Ерусалим , католички одобрен превод):
Тие се проституираа пред змејот затоа што тој му го дал
авторитетот на beверот; и тие се натерале пред theверот,
велејќи: Who Кој може да се спореди со theверот? Кој може
да се бори против тоа? ' 5 Theверот му беше дозволено да ги
устира своите фали и хулења и да биде активен четириесет и
два месеци; 6 и ги вознемируваше своите хули на Бога, против
неговото име, неговиот небесен шатор и сите оние што се
засолниле таму. 7 Дозволено е да се води војна против
светците и да ги освојува и да им се даде моќ над секоја раса,
народ, јазик и нација; 8 и сите луѓе во светот ќе го обожаваат,
односно сите чие име не е запишано од основањето на светот
во книгата за живот на жртвуваното Јагне. 9 Нека слуша, секој
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што може да слушне, да слуша: 10 Оние што се заробени во
заробеништво; оние за смрт од меч до смрт од меч. Ова е
причината зошто светците мора да имаат упорност и
верба. (Откровение 13: 4-10, NJујорк)
Библијата предупредува против вавилонското единство на крајот на
времето:
Еден од седумте ангели што ги имаа седумте чинии дојде да
зборува со мене и ми рече: 'Дојди овде и ќе ти ја покажам
казната на големата проститутка, која се востоличи покрај
изобилство на вода, 2 со кои сите цареви на земјата. се
проституираа, и кој ги натера сите популации во светот да се
пијат со виното на нејзината преulуба. ' 3 Тој ме однесе во дух
во пустина, и таму видов жена како возеше црвен scarвер, кој
имаше седум глави и десет рогови и имаше богохулни титули
напишани низ неа. 4 Theената беше облечена во виолетова,
црвена, црвена и зјапана со злато, накит и бисери, и држеше
златна винаку, исполнета со одвратна нечистотија на
нејзината проституција; 5 на челото беше напишано име,
криптичната име: "Големиот Вавилон, мајката на сите
проститутки и сите практики валканата на земјата ." 6 Видов
дека е пијан, пијан со крвта на светците и крвта на
мачениците на Исус; и кога ја видов, бев целосно
мистифициран. (Откровение 17: 1-6, NJујорк)
1

’Ова бара стабилност. На седум глави се седумте ридови , на
кои седи жената. . . 18 youената што ја видовте е голем
град што има власт над сите владетели на земјата.
' (Откровение 17: 9,18, NJујорк)
9

После ова, видов друг ангел како слегува од небото, кој му
беше даден голем авторитет; земјата блескаше со неговата
слава. 2 На врвот на неговиот глас тој викна: 'Вавилон
падна, Велики Вавилон падна и стана прогонство на ѓаволи и
живеалиште за секој безобразен дух и валкана, гнасна
птица. 3 Сите нации пиеја длабоко од виното на нејзината
проституција; секој крал на земјата се проституираше со неа,
и секој трговец се збогатуваше преку својата разврат “. 4 Друг
глас зборуваше од небото; Слушнав како се вели: ' Излези,
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народе мој, далеку од неа, за да не учествуваш во нејзините
злосторства и да ги носиш истите неволји . 5 Нејзините
гревови достигнаа до небото, и Бог ги има предвид своите
злосторства: постапувајте ја како што се однесуваше кон
другите. 6 Таа мора да се плати двојно повеќе од износот што
го утврдила. Таа треба да има двојно силна чаша од
сопствената смеса. 7 Секој нејзин помпа и оргија треба да се
совпадне со тортура или агонија. Јас сум востоличена како
кралица, смета таа; Јас не сум вдовица и никогаш нема да
знам ужаснување. 8 За тоа, за еден ден, маките ќе паднат врз
неа: болест, жалост и глад. Таа ќе биде запалена до
земја. Господ Бог кој ја осуди е моќен “. 9 willе има жалост и
плачење за неа од кралевите на земјата кои се проституираа
со неа и одржуваа оргии со неа. Тие го гледаат чадот додека
таа гори, (Откровение 18: 1-9, Bујорк)
Во Захарија, Библијата предупредува против доаѓањето на Вавилон и
покажува дека правилно единство нема да се случи се
додека по Исус ќе се врати:
Внимавајте! Внимавај! Бегајте од земјата на северот изјавува Јахве - зашто ве исфрлив на четирите небесни
ветрови - изјавува Јахве. 11 Внимавајте! Остави го своето
бегство, Сион, сега живеејќи со ќерката на Вавилон!
10

12

Зашто, Јахве Сахаот го рече ова, од кога нарача Слава

мене, за народите што те ограбија, 'Кој ќе ве допре допира
јаболкото на моето око. 13 Сега, гледај, ќе ја мавтам својата
рака и ќе бидат ограбени од оние што ги поробиле “. Тогаш ќе
знаете дека Јахве Сабаот ме испрати! 14 Пејте, радувајте се,
ќерка на Сион, зашто сега доаѓам да живеам меѓу вас изјавувате! 15 И во тој ден многу нации ќе бидат претворени во
Господа. Да, тие ќе станат негов народ и ќе живеат меѓу
вас. Тогаш ќе знаете дека Јахве Сахаот ме испрати кај
вас! 16 Јахве ќе го освои Јуда, неговиот дел во Светата земја, и
повторно ќе го направи Ерусалим свој избор. (Захарија 2: 1016, NJујорк; забележете во верзиите KJV / NKJV стиховите се
наведени како Захарија 2: 6-12)
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Вселенските и меѓуверските движења што ги промовираат
Обединетите нации, Ватикан, многу протестанти и источни
православни водачи, јасно се осудени од Библијата и не треба да
бидат охрабрени. Исус предупредил на оние што тврдат дека го
следат Оној што ќе „ измами многу “ (Матеј 24: 4-5). Голем
екуменизам е поврзан со „ белиот коњаник “ на Откровение 6: 1-2
(кој не е Исус) и блудницата на Откровение 17.
Како и Захарија, апостол Павле, исто така учи дека вистинското
единство на верата нема да се случи се додека по Исус ќе се врати:
сè додека сите не достигнеме единство во верата и
знаењето на Синот Божји и го формираме совршен човек,
целосно зрел со полнотата на самиот Христос. (Ефесјаните
4:13, NJујорк)
13

Оние што веруваат дека ова единство доаѓа пред враќањето на Исус,
се во грешка. Всушност, кога Исус ќе се врати, тој ќе мора да го
уништи единството на народите што ќе се собираат против Него:
Тогаш седмиот ангел ја разнесе својата труба и се слушаа
гласови како викаат на небото, нарекувајќи: The Царството на
светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос,
и тој ќе царува вечно и засекогаш ’. 16 Дваесет и четири
старешини, востанати во присуство на Бога, се проституираа и
ја допираа земјата со челото, му се поклонуваа на Бога 17 со
овие зборови: We Ви благодариме, Семоќен Господ Бог, Оној
Кој е, Оној кој беше, за преземајќи ја твојата голема моќ и
започнува твоето владеење. 18 Нациите беа во неволја и сега
дојде време да се казнат за мртвите, за да бидат осудени
мртвите, а за твоите слуги пророците, за светците и за оние
што се плашат од твоето име, мали и големи. . Дојде време да
ги уништиме оние што ја уништуваат земјата “. (Откровение
11: 15-18, NJујорк)
11: 15

И јас слушнав како изгледаа гласовите на огромната толпа,
како звукот на океанот или големиот татнеж на гром,
одговарајќи: „Алелуја! Започна владеењето на Господ нашиот
Бог Семоќен; . . . 19 Тогаш го видов theверот, со сите кралеви на
земјата и нивните војски, собрани за да се борат против
19: 6
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Возачот и неговата војска. 20 Но, beверот бил одведен како
затвореник, заедно со лажниот пророк, кој направил чуда во
име на astверот и од нив ги измамил оние што прифатиле
брендирање со ознаката на theверот и оние што ја обожавале
неговата статуа. Овие двајца беа однесени живи во огненото
езеро со запален сулфур. 21 Сите останати беа убиени од мечот
на Возачот, кој излезе од неговата уста, и сите птици се лепат
со своето тело. . . 20: 4 Тогаш видов престоли, каде што ги
зазедоа своите места, и на нив им беше дадена моќ да
досудат пресуда. Ги видов душите на сите што беа
обезглавени затоа што сведочеа за Исус и дека проповедале
за Божјото слово, и на оние кои одбивале да му се
поклонуваат на верот или неговата статуа и не би прифатиле
ознака на челото или рацете; тие се оживеаја и царуваа со
Христа илјада години. (Откровение 19: 6,19-21; 20: 4, NJујорк)
Забележете дека Исус ќе мора да ги уништи армиите во светот
обединети против Него. Тогаш ќе царува Тој и светците. Тоа е кога ќе
има соодветно единство на верата. За жал, многумина ќе слушаат
лажни министри што изгледаат добро, но не се, како што предупреди
апостол Павле (2. Коринќаните 11: 14-15). Ако повеќе би ја разбрале
Библијата и Евангелието на Царството Божјо, помалку би се бореле
против Исус.

7. Зошто Царството Божјо?
Иако луѓето сакаат да мислат дека сме толку паметни, постојат
ограничувања во нашето разбирање, сепак Божјето „ разбирање е
бесконечно “ (Псалм 147: 5).
Затоа ќе биде потребно Божјата интервенција да ја поправи оваа
планета.
Додека многумина веруваат во Бог, огромното мнозинство на луѓе не
се подготвени да живеат како што тој навистина упатува. Забележете
го следново:
Тој ти го покажа, човече, што е добро; И, што бара Господ од
вас Но, да правите правилно, да ја сакате милоста и да
чекорите понизно со вашиот Бог? ( Михеј 6: 8 )
8
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Да се оди понизно со Бога не е нешто што човештвото навистина
сакаше да го стори. Од времето на Адам и Ева (Битие 3: 1-6), луѓето
избрале да се потпираат на себеси и нивните приоритети, над Бога, и
покрај неговите заповеди (Излез 20: 3-17).
Книгата на Изреки учи:
Имајте доверба во Господа со сето свое срце и не потпирајте
се на ваше разбирање; 6 На сите ваши начини, признајте го, и
Тој ќе ги насочува вашите патеки. 7 Не бидете мудри во свои
очи; Плашете се од Господа и тргнете се од злото. ( Изреки 3:
5-7 )
5

Сепак, повеќето луѓе нема да имаат доверба во Бог со сето свое срце
или да чекаат Него да ги насочи своите чекори. Многумина велат
дека ќе го сторат она што го сака Бог, но не го прават тоа. Човештвото
е измамено од Сатаната (Откровение 12: 9) и падна за посакувањата
на светот и „гордоста на животот“ (1. Јованово 2:16).
Затоа, многумина излегоа со свои религиозни традиции и секуларни
влади, затоа што мислат дека знаат најдобро. Како и да е, тие не
(поточно Еремија 10:23), ниту, пак, највисоко ќе се покаат.
Затоа човештвото има потреба од Царството Божјо (сп. Матеј 24: 2122).
Размислете за британците
Една од најпознатите познати серии на изјави што ги дал Исус биле
бруселките, кои ги дал во Својата Проповед на Маслинската Гора.
Забележете некои од она што Тој рече:
„ Блажени се сиромашните во духот, зашто нивно е
царството небесно. 4 Блажени се оние што жалат, зашто тие ќе
бидат утешени. 5 Блажени се кротките, зашто тие ќе ја
наследат земјата. 6 Блажени се оние што гладуваат и жедуваат
за праведност, зашто тие ќе бидат исполнети. 7 Блажени се
милостивите, зашто ќе добијат милост. 8 Блажени се чистите
по срце, зашто тие ќе го видат Бога. 9 Блажени се
миротворците, зашто тие ќе се нарекуваат синови
Божји. 10 Блажени се оние што се прогонувани заради
3
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праведност, зашто нивно е царството небесно. ( Матеј 5: 310 )
Јас т е во царството на Бога (сп Марко 4: 30-31) , често се нарекува
како Кралството на небото од страна на Метју ( cf. Матеј 13:31) , каде
што ќе бидат исполнети овие благослови ветувања. Тоа е
во Царството Божјо дека ветувањето ќе биде исполнето ф о р
кротките да ја наследат земјата и чистиот да го видат
Бога . Ја очекував добрата вест за благословите во Царството Божјо!
Божјиот Начини А во право
Вистината е дека Бог е убов (1 Јован 4: 8,16) и Бог НЕ е
себичен. Божјите закони покажуваат loveубов кон Бога и кон нашиот
сосед (Марк 12: 29-31; Јаков 2: 8-11). Начините на светот се себични и
завршуваат со смрт (Римјаните 8: 6).
Забележете дека Библијата покажува дека вистинските христијани ги
почитуваат заповедите:
W hoever верува дека Исус е Христос е роден од Бога, и секој
кој сака Оној Кој го роди, исто така, оној кој е роден од Него
сака. 2 Со ова знаеме дека ги сакаме Божјите деца, кога го
сакаме Бога и ги одржуваме Неговите заповеди. 3 Зашто, ова е
Godубов Бога, да ги одржуваме Неговите заповеди. И
Неговите заповеди
1

не се тешки. ( 1 Јован 5: 1-3 )
Сите Божји „ заповеди се праведност “ (Псалм 119: 172). Неговите
начини се чисти (1 Тис 1:15). За жал, многумина прифатија различни
форми на „ беззаконие “ и не сфаќаат дека Исус НЕ дошол да го
уништи законот или пророците, туку да ги исполни (Матеј 5:17),
објаснувајќи го нивното вистинско значење и ги проширувал над она
што многумина мисла (на пр. Матеј 5: 21-2 8 ). Исус поучувал
дека „ кој ги прави и ги учи, ќе биде наречен голем во небесното
царство “ ( Матеј 5:19 ) (термините „Царство Божјо“ и „Царство
небесно“ се заменливи).
Библијата учи дека верата без дела е мртва (Јаков 2:17). Многумина
тврдат дека го следат Исус, но навистина нема да веруваат во
Неговите учења (Матеј 7: 21-23) и нема да го имитираат како што
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треба (сп. 1. Коринќаните 11: 1). „ Гревот е престап на законот “ (1
Јован 3: 4, КЈВ) и сите згрешија (Римјаните 3:23). Како и да е,
Библијата покажува дека милоста ќе триумфира над пресудата (Јаков
2:13) бидејќи Бог навистина има план за сите (спл. Лука 3: 6).
Човечките решенија, освен Божјите начини, нема да успеат. Во
илјадагодишното царство, Исус ќе владее со „ шипка
железо “ (Откровение 19:15), и ќе преовладува добрата волја затоа
што луѓето ќе го живеат Божјиот пат. СИТЕ проблеми во светот
постојат затоа што општествата од овој свет одбиваат да го
почитуваат Бог и Неговиот закон . Историја шоу и човештвото не е
способен за решавање на проблемите на општеството:
Зашто да се биде телесен ум е смртта, но да се биде духовен
ум е животот и мирот. 7 Бидејќи телесниот ум е
непријателство против Бога; зашто не подлежи на Божјиот
закон, ниту пак може да биде. 8 Значи, тогаш, оние што се во
тело, не можат да му угодат на Бога. ( Римјаните 8: 6-8 )
6

Христијаните треба да се фокусираат на духовното и им се дава
Божјиот Дух да го сторат тоа во оваа ера (Римјаните 8: 9), и покрај
нашите лични слабости:
Бидејќи гледате како викате, браќа, не се нарекуваат
многумина мудри според месото, не се нарекуваат многу
моќни, не многу благородни. 27 Но, Бог ги избра глупостите на
светот за да ги засрами мудрите и Бог ги избра слабите
работи на светот за да ги срами работите што се моќни; 28 и
основните работи на светот и нештата што се презреа Бог ги
избра и нештата што не се, за да не ги донесеме ништо што
е, 29 дека ниту едно тело не треба да слави во Неговото
присуство. 30 Но, за Него сте во Христа Исуса, која стана за нас
мудрост од Бога - и правда и искријат и откупнини 31, што, како
што е напишано, „ Оној што слава, нека слави во Господа. “ ( 1
Коринќаните 1: 26-31 )
26

Христијаните треба да слават во Божјиот план! Сега одиме по вера (2.
Коринќаните 5: 7), гледајќи погоре (Колошаните 3: 2) со вера (Евреите
11: 6). Willе бидеме благословени за одржување на Божјите заповеди
(Откровение 22:14).
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Зошто Евангелието на Царството Божјо ?
Протестантите сметаат дека откако го прифатиле Исус како спасител,
го барале Царството Божјо. Католиците веруваат дека оние крстени,
дури и како новороденчиња, влегле во нивната црква како
царство. Католиците и источните православни имаат тенденција да
мислат дека преку свети тајни и сл, го бараат Божјото
царство. Додека христијаните треба да се крстат, грчко-римскопротестанти имаат тенденција да го бараат светот за да ги реши
проблемите со човештвото. Тие имаат тенденција да имаат земен
фокус (види Римјаните 8: 6-8 ).
Барањето прво Царство Божјо (Матеј 6:33) е да биде доживотна цел
за христијаните. Целта не е да се бара на светот решенија, туку на
Бога и на неговите начини. Добрата вест за Царството Божјо го
менува нашиот живот.
Библијата вели дека христијаните ќе владеат со Исус, но дали сфаќате
дека тоа значи дека вистинските христијани навистина ќе владеат над
градовите? Исус поучувал:
„ Еден благородник отиде во далечна земја за да прими за
себе царство и да се врати. 13 Така, тој повика десет свои слуги,
им достави десет мина и им рече: Do Работете се додека не
дојдам ’. 14 Но неговите граѓани го мразеа и испратија
делегација по него, велејќи: 'Нема да имаме овој човек да
владее над нас ’.
12

15

" И така беше тоа дека кога се вратил, ја доби

царството, тогаш им заповедал на овие слуги, на кои им ги
дал парите, да бидат повикани кај него, за да знае колку
заработил секој човек со тргување. 16 Тогаш дојде првиот,
велејќи: Master Господару, твојата мина заработи десет
мина. 17 И му рече: Well Добро, добар слуга; затоа што бевте
верни во многу малку, имате авторитет над десет градови.
' 18 И дојде вториот, велејќи: Master Господару, твојата мина
заработи пет мина. 19 На сличен начин, тој му рече: 'Вие исто
така сте над пет града'. ( Лука 19: 12-19 )
Бидете верни во однос на малото што го имате сега. Христијаните ќе
имаат можност да владеат над вистинските градови, во вистинско
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царство. Исус исто така рече: „ Мојата награда е со Мене, да му ја
дадам на секого според својата работа “ ( Откровение 22:12 ). Бог има
план (Јов 14:15) и место (Јован 14: 2) за оние што навистина ќе му
одговорат (Јован 6:44; Откровение 17:14). Царството Божјо е реално и
вие можете да бидете дел од тоа!
На почетокот на 2016 година, списанието Science имаше напис под
наслов „ Силата на толпата “ во кој се наведува дека вештачката
интелигенција и толпата може да ги решат „ злобните проблеми“ со
кои се соочува човештвото. Сепак, статијата не успеа да разбере што
е зло, а камоли како да се реши тоа.
Соработка, за разлика од следните вистинските начини на Бога, се
осудени на неуспех во 21 -от век, како што се врати по големиот потоп
кога човештвото соработуваа за да се изгради не Вавилонската кула
(Битие 11: 1-9).
Проблемите во светот, на места како Блискиот исток (и покрај
очекуваните привремени придобивки, на пр. Даниел 9: 27а; 1.
Солуњаните 5: 3), нема да ги решат луѓето - ни треба мир на
Царството Божјо (Римјаните 14: 17).
Проблемите со меѓународниот тероризам, и покрај очекуваните
придобивки, нема да бидат решени (погл. Езекиел 21:12) од
измамените во Обединетите нации (Откровение 12: 9) - ни треба
радост и утеха на Царството Божјо.
Проблемите со животната средина НЕ ќе бидат решени со
меѓународна соработка, бидејќи светските нации ќе помогнат да се
уништи земјата (Откровение 11:18), но тие ќе бидат решени од
Царството Божјо.
Прашања за сексуален неморал, абортус и продажба на делови од
човечко тело нема да бидат решени од Соединетите
држави (Откровение 18:13) , туку од Царството Божјо.
Масивниот долг што го имаат САД, Велика Британија и многу други
нации нема да се реши преку меѓународно посредување, туку на
крајот (по уништувањето по Хабакук 2: 6-8) од Царството Божјо.
Незнаењето и погрешното учење нема да бидат решени од страна на
Обединетите нации - ни треба Царството Божјо. Религиозните судири
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нема да бидат решени со какво било вселенско-меѓуверско движење
согласно спасението, освен вистинскиот Исус на Библијата. Гревот е
ПРОБЛЕМ во светот и за тоа ни треба Исусовата жртва и Неговото
враќање во Царството Божјо. Современата медицинска наука ги нема
сите одговори за здравјето на луѓето - ние треба Божјето Царство.
Проблемите со гладот нема да бидат решени од генетски
модифицирани организми кои го ставаат делови од светот изложени
на ризик од глад како резултат на евентуални неуспеси на
земјоделските култури - ни треба Царството Божјо.
Масовната сиромаштија во делови од Африка, Азија и на други места,
додека има корист од време од времето „Вавилон“, ( Откровение
18: 1-19), нема да го реши проблемот со сиромаштијата - ни треба
Царството Божјо. Идејата дека, освен Исус, човештвото може да
донесе утопија во ова „сегашно зло“, е лажно евангелие (Галатјаните
1: 3-10).
На илјадагодишната фаза на К ingdom на Бог е буквално царство, кое
ќе се утврди на земјата. Willе се заснова врз Божјите закони што
сакаат и Godубезен Бог како водач. Т тој светиите ќе царува со Христа
илјада години (Откровение 5:10; 20: 4-6). Ова царство ќе ги вклучи
оние што се вистински во Божјата црква, но во ниту еден писание не
се наведува дека интензитетот на Бога е всушност Црква (католичка
или на друг начин). Црквата Рим се спротивставила на
илјадагодишното учење, а подоцна и посилно ќе се спротивстави на
библиската порака за евангелието додека се доближуваме до
крајот. Ова веројатно ќе добие значително медиумско покритие што
може да помогне во исполнувањето на Матеј 24:14.
Во својата финална фаза, Царството Божјо ќе го вклучи „ Новиот
Ерусалим,
слегување од небото од Бога “ (Откровение 21: 2) и за нејзиното
зголемување нема да има крај. Нема да има повеќе неправедност,
повеќе тага и повеќе смрт.
Проповедање и разбирање Евангелието на Царството Божјо е важна
тема на Библијата. Писателите на Стариот Завет учеле за тоа. Исус,
Павле и Јован учеле за
тоа. На најстариот " христијански " проповед за да преживее надвор
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од Новиот Завет учи за тоа. Христијанските водачи на почетокот на
вториот век, како Поликарп и Мелито , учеле за тоа. Ние
во Постојана црква на Бога го учиме денес. Потсетете се
дека интензивноста на Бога е првиот предмет за кој Библијата го
покажува Исус проповедал (Марко 1:13 . Исто така, тоа го
проповедаше по воскресението (Дела 1: 3)) - и тоа е нешто што прво
треба да го бараат христијаните ( Матеј 6:33) .
Евангелието не е само за животот и смртта на Исус . Т тој акцент на
евангелието дека Исус и Неговите ѓ ollowers научи беше доаѓањето
K ingdom на Бога. Евангелието на кралството вклучува спасение
преку Христа, но исто така вклучува и учење за крајот на човечките
влади (Откровение 11: 1 5) .
Запомнете, Исус поучуваше дека крајот нема да дојде сè додека не се
проповеда Евангелието на кралството во светот како сведок на сите
нации (Матеј 24:14) . И таа проповед се случува сега.
Добрата вест е дека Царството Божјо е решението за проблемите со
кои се соочува човештвото . Сепак, јас не сакам да го поддржувам,
ниту да го слушнеш , или сакаш да веруваш во вистината
за тоа. Божјето Царство е вечно (Матеј 6:13), додека „ овој свет
поминува “ ( 1. Коринќаните 7:31 ) .
Про тврдењето дека е вистинското евангелие на Царството Божјо е
нешто за што ние во Постојаната црква на Бога се сериозни . Ние се
стремиме да ги научиме сите работи што ги учи Библијата (Матеј 28:
19-20), вклучително и Царството Божјо (Матеј 24:14). Додека го
чекаме тоа царство, треба да научиме и да ги следиме Божјите
начини и да ги утешиме другите што сакаат да веруваат во вистината.
Зар не треба да поддржувате прогласување на евангелието на
Божјото Царство кое доаѓа? Дали ќе верувате во Евангелието на
Царство Божјо ?

Постојана црква на Бога
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Канцеларијата на САД на Постојана црква на Бога се наоѓа на: 1036
В. Гранд Авенија, Гровер Бич, Калифорнија, 93433 САД; веб-страница
www.ccog.org.
Веб-страници на постојана црква на Бога (CCOG)
CCOG.ASIA Оваа страница има фокус на Азија.
CCOG.IN Оваа страница е насочена кон оние од индиското
наследство.
CCOG.EU Оваа страница е насочена кон Европа.
CCOG.NZ Оваа страница е насочена кон Нов Зеланд и други со
британско потекло потекло.
CCOG.ORG Ова е главната веб-страница на Постојана црква на Бога.
Им служи на луѓето на сите континенти. Содржи статии, врски и
видеа.
CCOGCANADA.CA Оваа страница е насочена кон оние во Канада.
CCOGAfrica.ORG Оваа страница е насочена кон оние во Африка.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ова е веб-страница на
шпански јазик за Постојана црква на Бога.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ова е филипинска веб-страница
на Постојана црква на Бога. Има информации на англиски и тагалог.
Веб-страници за новости и историја
COGWRITER.COM Оваа веб-страница е главна алатка за објавување и
има новости, доктрини, историски написи, видеа и пророчки
ажурирања.
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ова е лесна за запомнување со вебстраници со статии и информации за црковната историја.
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ова е интернет-страница за радио што
опфаќа новости и библиски теми.
YouTube и BitChute Видео канали за проповедници и беседи
BibleNewsProphecy канал. Видеа за серони на CCOG.
CCOGAfrica канал. CCOG пораки на африкански јазици.
CCOG Animations канал за да ги научи аспектите на христијанските
верувања.
CCOGSermones каналот има пораки на шпански јазик.
ContinuingCOG канал. CCOG видео проповеди.
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Фотографијата е прикажана под неколкуте преостанати цигли (плус некои
додадени подоцна) од зграда во Ерусалим, понекогаш позната како Кенјак, но
подобро опишана како Црква Божја во западниот рид на Ерусалим (во
моментов наречена планина Сион):

Ова се верува дека било местото на можеби најраната вистинска
христијанска црква. Aе се проповедаше зграда во која ќе се проповедаше
„евангелието на Царството Божјо“ на Исус. Оваа зграда во Ерусалим ја
поучуваше Евангелието на Царството Божјо.

Поради оваа причина, ние исто така му благодариме на Бога без да
престанеме, затоа што ... вие браќа, станавте следбеници на црквите
Божји кои во Јудеја се во Христа Исуса. (1 Солунјаните 2: 13-14)
Остро се расправате за верата, која еднаш беше засекогаш, предадена на
светците. (Јуда 3)
Тој (Исус) им рече: „Морам да го проповедам и царството Божјо и во
другите градови, затоа што за оваа намена сум испратен“ (Лука 4:43)
Но, побарајте го царството Божјо и сите овие работи ќе ви бидат
додадени. Не плашете се, мало стадо, затоа што е задоволство на
вашиот Татко да ви го дадете кралството. (Лука 12: 31-32)
И ова евангелие на царството ќе се проповеда на целиот свет како
сведок на сите нации, и тогаш ќе дојде крајот. (Матеј 24:14)
language edition.
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