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Evangeliet om Guds 

rike 
Det er løsningen! 

Skjønner du at Jesus sa at slutten ikke kan komme før Guds 

rike er forkynt for verden som et vitne? 

 
“Ulven skal også bo hos lammet… De skal ikke skade eller 

ødelegge på hele mitt hellige fjell, for jorden skal være full av 

kunnskap fra Herren når vannet dekker havet." (Jesaja 11:6,9) 

 
Av 

Bob Thiel, Ph.D. 
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Heftet produsert for den fortsatte Guds kirke og etterfølgere, en eneste 
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Hvorfor kan ikke menneskeheten løse sine problemer? 

Vet du at de første og siste tingene som Bibelen viser Jesus forkynte om 
bekymret Evangeliet om Guds rike? 

Vet du at Guds rike var apostelenes vekt og de første som fulgte dem? 

Er Guds rike Jesus personen? Lever Guds rike Jesus sitt liv i oss nå? Er 
Guds rike en slags fremtidig faktisk rike? Vil du tro det Bibelen lærer? 

Hva er et rike? Hva er Guds rike? Hva lærer Bibelen? Hva lærte den 
tidlige kristne kirke? 

Skjønner du at slutten ikke kan komme før Guds rike er forkynt for 
verden som et vitne? 

Fotografiet på forsiden viser et lam som ligger sammen med en ulv, komponert 
av Burdine Trykking og grafikk. Fotografiet på baksiden er en del av den 
opprinnelige Church of God-bygningen i Jerusalem tatt i 2013 av Dr. Bob Thiel.  

 

INNHOLD 
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1. Har menneskeheten løsningene? 

2. Hvilket evangelium forkynte Jesus? 

3. Var Guds rike kjent i Det gamle testamente? 

4. Lærte apostlene Rikets evangelium? 

5. Kilder utenfor Det nye testamente lærte Guds rike. 

6. Gresk-romerske kirker lærer at riket er viktig, men ... 

7. Hvorfor Guds rike? 

Kontaktinformasjon  

 

Merk: Denne boken er en oversettelse fra den engelske versjonen av noen 
som ikke er medlem av Fortsetter Guds kirke, og derfor kan noen uttrykk 
ikke formidle originalen fullstendig, men håper å være i nærheten. Den 
engelske versjonen er tilgjengelig gratis online på www.ccog.org   

 

 1. Har menneskeheten løsningene? 
Verden står overfor mange problemer . 

Mange mennesker er sultne. Mange mennesker er undertrykt. Mange 
mennesker står overfor fattigdom. Mange nasjoner er i alvorlig 
gjeld. Barn, inkludert ufødte, møter overgrep. Medikamentresistente 
sykdommer angår mange leger. Store industribyer har luft for forurenset 
til å være sunn. Ulike politikere truer krig . Terrorangrep skjer stadig . 

Kan verdensledere løse problemene som menneskeheten står overfor? 

Mange tror det. 
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Ny universal agenda 

Den 25. september 2015, etter en nøkkelnotattale av Vatikanets pave 
Frans, stemte De 193 nasjonene i FN for å implementere de “ 17 
bærekraftige utviklingsmålene ” for det som noen ganger ble kalt den nye 
universelle agendaen . Her er FNs 17 mål:   

Mål 1. Slutt fattigdommen i alle dens former overalt 

Mål 2. Avslutte sult, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring 
og fremme bærekraftig landbruk 

Mål 3. Sikre sunne liv og fremme trivsel for alle i alle aldre 

Mål 4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsopplæring og 
fremme livslang læringsmuligheter for alle 

Mål 5. Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter 

Mål 6. Sikre tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann og 
sanitærforhold for alle 

Mål 7. Sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne 
energi for alle 

Mål 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle 

Mål 9. Bygge spenstig infrastruktur, fremme inkluderende og 
bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon 

Mål 10. Redusere ulikhet i og mellom land 

Mål 11. Gjøre byer og menneskelige bosetninger inkluderende, 
trygge, spenstige og bærekraftige 

Mål 12. Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster 

Mål 13. Iverksette akutte tiltak for å bekjempe klimaendringene 
og dens virkninger 
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Mål 14. Bevare og bærekraftig bruke hav, hav og marine ressurser 
for bærekraftig utvikling 

Mål 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av 
terrestriske økosystemer, bærekraftig forvalte skoger, bekjempe 
ørkenspredning og stanse og reversere nedbrytning av land og 
stanse tap av biologisk mangfold 

Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for 
bærekraftig utvikling, gi tilgang til rettferdighet for alle og bygge 
effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer 

Mål 17. Styrke implementeringsmidlene og gjenopplive det 
globale partnerskapet for bærekraftig utvikling 

Denne agendaen skal visstnok implementeres fullt ut innen 2030 og kalles 
også 2030 Agenda for bærekraftig utvikling . Det tar sikte på å løse 
ail ment s overfor menneskeheten gjennom regulering, utdanning og 
internasjonalt og inter samarbeid.   Mens mange av dens mål er gode, er 
noen av dens metoder og mål onde (jf. 1. Mosebok 3: 5 ). T hans agenda , 
også, er i samsvar med Frans er Laudato Si encyklika. 

Den " nye universelle agenda " kan kalles "den nye katolske 
agendaen ", da ordet " cath olic " betyr " universal. ” Pave Francis kalte 
adopsjonen 
av den nye universelle agendaen " et viktig tegn på håp. ” 
Som en oppfølging av FN-avtalen, var det et møte i Paris i desember 2015 
(offisielt kalt 21 st partsmøtet til FNs rammekonvensjon om 
klimaendring ). Pave Francis berømmet også den internasjonale avtalen 
og rådet nasjonene til å " følge nøye veien videre og med en stadig 
voksende følelse av solidaritet. ” 
  
Nesten hele nasjonen i verden gikk med på Parisavtalene, som hadde 
spesifikke miljømål og økonomiske forpliktelser. (Da signerte USAs 
president Barack Obama et dokument for å forplikte USA til dette i 2016, 
men i 2017 uttalte USAs president Donald Trump at USA IKKE ville godta 
de avtalte Paris-avtalene. Dette forårsaket internasjonal forargelse og har 
bidratt til å isolere USA fra Europa og mange andre deler av verden.) Pave 
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Francis uttalte senere at menneskeheten “ vil gå ned ” hvis det ikke 
gjør endringene hans knyttet til klimaet. 
  
Selv om ingen ønsker å puste forurenset luft, går sulten, bli utarmet, bli 
truet , etc., vil menneskeforsøk t han mål av United Nations' 2030 agenda 
og / eller Paris-avtalen SOLV e problemene menneskeheten står overfor? 
  
De forente nasjoners spor 

T han FN ble dannet og etablert på 24 oktober 1945 , etter andre 
verdenskrig , for å forhindre en ny slik konflikt og å prøve å fremme fred i 
verden. Ved stiftelsen hadde FN 51 medlemsland; det er nå 193. 

Det har vært hundrevis, om ikke tusenvis, av konflikter over hele verden 
siden FN ble dannet, men vi har ennå ikke hatt det som kan beskrives som 
den tredje verdenskrig. 

Noen mener at internasjonalt samarbeid som FN hevder å 
fremme , kombinert med den type troskap og økumenisk agenda som 
pave Frans og mange andre religiøse ledere prøver å fremme , vil bringe 
fred og velstand. 

Fordi FN har gjort dette har det ikke vært bra . I tillegg til de 
mange væpnede konfliktene siden FN ble dannet, er flere millioner 
sultne, flyktninger og / eller desperat fattige. 

For over ti år siden siktet FN til å implementere sine tusenårsmål . Den 
hadde åtte “ utviklingsmål ”, men dette lyktes ikke, selv ikke ifølge FN 
selv. I 2015 ble det såkalte “ 17 bærekraftige 
utviklingsmål ” vedtatt. Noen er optimistiske. Noen anser det som en 
utopisk fantasi. 

Så langt utopi går, 6. mai 2016, sa pave Francis at han drømte om en 
human europeisk utopi som kirken hans kunne hjelpe det kontinentet å 
oppnå. Likevel vil pavens drøm vise seg å være et mareritt (jf. 
Åpenbaringen 18). 

Det kan være litt samarbeid og suksess , men ... 
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Merriam Webster 's Dictionary uttaler at utopia er " et tenkt sted der 
myndighetene, lovene og sosiale forhold er perfekte. ”   Bibelen lærer at 
menneskeheten ikke kan løse sine problemer på egen hånd: 

23 Herre, jeg vet at menneskets vei ikke er i seg selv; Det er ikke 
hos mennesker som går for å rette sine egne skritt. (Jeremia 
10:23, NKJV hele om ikke annet er angitt) 

Bibelen lærer at internasjonalt samarbeid vil mislykkes: 

16 Ødeleggelse og elendighet er i deres veier; 17 Og freds vei har de 
ikke kjent. 18 Det er ingen frykt for Gud for deres øyne. (Romerne 
3: 16-18) 

Likevel er det mange mennesker som jobber for å se på et utopisk 
samfunn og prøver til og med noen ganger å involvere religion. Men 
nesten ingen er villige til å følge den ene sanne Guds veier. Det er ikke slik 
at det ikke blir noen framgang mot noen av FNs eller Vatikanets mål . Det 
vil være noen (og mange av målene er gode) , i tillegg til noen tilbakeslag. 

Egentlig, og sannsynligvis etter massiv konflikt, vil en 
type internasjonal fredsavtale bli enige om og bekreftet (Daniel 
9:27) . Når det er, vil mange feilaktig ha en tendens til å tro at 
menneskeheten vil føre til et mer fredelig og utopisk samfunn. 

Mange vil bli tatt med av slik internasjonal 'utopisk fremgang' (jf. Esekiel 
13:10) så vel som av forskjellige tegn og underverker (2. Tessaloniker 2: 9-
12). Men Bibelen sier at slik fred ikke vil vare (Daniel 9:27; 11: 31-44), til 
tross for hva ledere kan hevde (1. Tessaloniker 5: 3; Jesaja 59: 8). 

Ideen om at , bortsett fra Jesus (jf Johannes 15: 5 ; Matteus 24: 21-22 ) , 
kan menneskeheten bringe utopi i denne 'nærværende onde' er en falsk 
evangelium (Gal 1: 3-10 ) . 

Hvis menneskeheten alene er helt ute av stand til å virkelig få utopi, er 
noen type utopi mulig? 

Ja. 

Guds rike vil gjøre denne planeten og senere all evighet, fantastisk bedre. 
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2. Hvilket evangelium forkynte Jesus? 
Bibelen lærer at et utopisk samfunn, kalt Guds rike, vil erstatte 
menneskelige regjeringer (Daniel 2:44; Åpenbaringen 11:15; 19: 1-21). 

Da Jesus begynte sin offentlige minis prøve, begynte han med å 
forkynne Evangeliet om Guds rike . Dette er hva Mark rapporterte: 

14 Etter at Johannes ble satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og 
forkynte Evangeliet om Guds rike , 15 og sa: “ Tiden er fullført, og 
Guds rike er nær. Omvend deg og tro på evangeliet » (Markus 1: 
14-15). 

Begrepet evangelium kommer fra det greske ordet translitterert 
som euangelion , og betyr " gode budskap " eller " gode nyheter. ” I N ew 
testamente, det engelske ordet ‘ rike , ’ relatert til Guds rike, er nevnt ca 
149 ganger i Johannes og 151 i Douay Rheims Bibelen . Det kommer fra 
det greske ordet translitterert som basileia som betyr regelen eller 
kongedømmet. 

Menneskelige riker, så vel som Guds rike, har en konge (Åpenbaringen 
17:14) , de dekker et geografisk område (Åpenbaringen 11:15) , de har 
regler (Jesaja 2: 3-4; 30: 9) , og de har fag (Lukas 13:29) . 

Her er den første offentlige læren fra Jesus som Matteus registrerer: 

23 Og Jesus gikk rundt i hele Galilea og lærte i sine synagoger og 
forkynte rikets evangelium (Matteus 4:23). 

Matthew registrerer også: 

35 Så gikk Jesus rundt i alle byer og landsbyer og underviste i 
synagogene og forkynte rikets evangelium (Matt Hew 9:35). 

Det nye testamente viser at Je sus vil regjere for alltid: 

33 Og han vil regjere over Jakobs hus for alltid, og av hans rike blir 
det ingen ende (Luk 1:33). 

Luke registrerer at hensikten med at Jesus ble sendt var å forkynne 
Guds rike. Legg merke til hva Jesus lærte: 
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43 Han sa til dem: " Jeg må forkynne Guds rike for de andre byene, 
for jeg er blitt sendt til dette formålet " (Lukas 4:43). 

Har du noen gang hørt det forkynt? Visste du noen gang at Jesu mål for 
å bli sendt var å forkynne Guds kongenom? 

Luke registrerer også at Jesus gikk og forkynte Guds kongenom: 

10 Og apostlene fortalte ham alt de hadde gjort når de var kommet 
tilbake. Så tok han dem og gikk til side til et øde sted som tilhørte 
byen kalt Betsaida. 11 Men da folkene visste det, fulgte de ham; og 
han tok imot dem og snakket med dem om Guds rike (Luk 9: 10-
11). 

Jesus lærte at Guds rike skulle være topp prioritet for dem som ville følge 
ham : 

33 Men søk først Guds rike og hans rettferdighet (Matteus 6:33). 

31 Men søk Guds rike, så skal alt dette bli lagt til deg. 32 Frykt ikke, 
liten flokk, for det er din fars glede å gi deg riket (Lukas 12: 31-
32). 

Kristne skal søke FØRSTE Guds rike. De gjør dette ved å gjøre dette til sin 
høyeste prioritet ved å leve slik Kristus ville få dem til å leve og se frem til 
hans gjenkomst og rike. Likevel, de fleste som bekjenner Kristus, søker 
ikke bare ikke først Guds rike, de vet ikke engang hva det er. Mange tror 
også falskt at det å være involvert i verdslige politikker er det Gud 
forventer av kristne. Ved ikke å forstå Guds rike, gjør de det ikke 

leve nå som de skal eller forstå hvorfor menneskeheten er så mangelfull. 

Legg merke til også at th e rike vil bli gitt til en liten flokk (jfr Romerne 11: 
5). Det krever ydmykhet å være villig til å være en del av den sanne lille 
flokken. 

Guds rike er ennå ikke etablert på jorden 

J Esus lært at hans etterfølgere sh Ould be for riket som kommer, derfor 
de ikke allerede har det: 

9 Vår far i himmelen, bli helliget ditt navn. 10 ditt rike kommer. Din 
vilje blir gjort (Matteus 6: 9-10). 

Jesus sendte disiplene sine ut for å forkynne Guds kongeråd: 
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1 Da kalte han sammen sine tolv disipler og ga dem makt og 
myndighet over alle demoner og for å kurere sykdommer. 2 Han 
sendte dem for å forkynne Guds rike (Luk 9: 1-2). 

Jesus sa at hans nærvær alene ikke var rike, som riket ble ikke opprettet 
på jorden da som det er grunnen til at han gjorde det han gjorde ikke 
drive ut onde ånder i hans navn da : 

28 Men hvis jeg utdriver demoner ved Guds Ånd, har vel Guds rike 
kommet over deg (Matt 12:28). 

Den sanne rike er i fremtiden - det er heller ikke her nå som M ark 
showet s : 

47 Og hvis øyet ditt får deg til å synde, plukk det ut. Det er bedre 
for deg å komme inn i Guds rike med ett øye, i stedet for å ha to 
øyne, for å bli kastet ... (Markus 9:47). 

23 Jesus så seg rundt og sa til disiplene sine: ” Hvor vanskelig det er 
for dem som har rikdom å komme inn i Guds rike! ” 24 Disiplene 
ble forferdet over hans ord. Men Jesus svarte igjen og sa til 
dem: " Barn, hvor vanskelig det er for de som stoler på rikdom å 
komme inn i Guds rike! 25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom 
nåløyet enn for en rik mann å komme inn i Guds rike ” (Markus 
10: 23-25). 

25 Sannelig, sier jeg dere: Jeg vil ikke lenger drikke av frukt av 
vintreet før den dagen da jeg drikker den ny i Guds rike ” (Markus 
14:25). 

43 Joseph av Arimathea, et fremtredende rådsmedlem, som selv 
ventet på Guds rike, kom og tok mot ... (Markus 15:43). 

Jesus lærte at riket ikke nå er en del av denne nåværende verden: 

36 Jesus svarte: ” Mitt rike er ikke av denne verden. Hvis Mitt rike 
var av denne verden, ville mine tjenere kjempe, slik at jeg ikke 
skulle overleveres til jødene; men nå er ikke mitt rike herfra ” (Joh 
18:36). 

Jesus lærte at riket vil komme etter at han kommer tilbake som konge: 

31 “ Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle de hellige 
englene med ham, da vil han sitte på sin herlighets trone. 32 Alle 
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nasjonene skal være samlet foran ham, og han vil skille dem fra 
hverandre, mens en hyrde skiller sauene sine fra geitene. 33 Og 
han vil sette sauene på sin høyre hånd, men geitene til 
venstre. 34 Da vil kongen si til dem på hans høyre hånd: 'Kom, du 
velsignet av min far, arv det riket som er forberedt for deg fra 
verdens grunnmur (Matteus 25: 31-34). 

Siden Guds rike ikke er her, vil vi ikke se en ekte utopi før etter at det er 
opprettet. Fordi de fleste ikke forstår Guds rike, klarer de ikke å forstå 
hvordan hans kjærlige regjering fungerer. 

Guds rike vil ikke komme " før hedningenes fylde er kommet inn " (Rom 
11:25) - og det har ikke skjedd ennå. 

Hvordan sa Jesus at riket var ? 

Jesus ga noen forklaringer på hvordan Guds kongen er: 

26 Og han sa: " Guds rike er som om en mann skal spre frø på 
jorden, 27 og skulle sove om natten og reise seg om dagen, og frøet 
skulle spire og vokse, han vet ikke selv hvordan. 28 For jorden gir 
avlinger av seg selv: først bladet, deretter hodet, deretter det 
fullkornet i hodet. 29 Men når kornet modnes, legger han 
øyeblikkelig sigden inn, fordi høsten er kommet ” (Markus 4: 26-
29). 

18 Da sa han: " Hvordan er Guds rike? Og med hva skal jeg 
sammenligne det? 19 Det er som et sennepsfrø, som en mann tok 
og satte i hagen sin; og den vokste og ble et stort tre, og luftens 
fugler hekket i grenene. ” 20 Og han sa: “ Hva skal jeg sammenligne 
Guds rike? 21 Det er som surdeig, som en kvinne tok og gjemte i tre 
måltid måltider til det hele var surdeig » (Lukas 13: 18-21). 

Disse parablene antyder at til å begynne med er Guds kongenom ganske 
lite, men vil bli stort. 

Luke spilte også inn: 

29 De vil komme fra øst og vest, fra nord og sør og sette seg i Guds 
rike (Lukas 13:29). 
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Dermed vil Guds kjønn ha mennesker fra hele verden. Det vil IKKE være 
begrenset til de som har israelsk forfedre eller spesifikke etniske 
grupper . Folk fra hele verden vil sette seg ned i dette riket. 

Lukas 17 og riket 

Luke 17: 20-21 forvirrer noen. Men før du får til det, merker at folk faktisk 
vil spise i K ingdom Guds : 

15 “ Salig er han som skal ete brød i Guds rike! ” (Lukas 14:15). 

Siden folk vil (i fu ture) spise i K ingdom Guds , det er ikke bare noe sett til 
side i deres hjerter nå, til tross for mistranslations / misforståelser av 
Lukas 17:21 som tyder på noe annet. 

Moffatt-oversettelsen av Lukas 17: 20-21 kan hjelpe noen til å forstå: 

20 Da han ble spurt av fariseerne da Guds regjering skulle komme, 
svarte han dem: “ Guds regjering kommer ikke som dere håper å 
se det; 21 Ingen vil si 'Her er det' eller 'Der er det', for Guds 
regjering er nå i din midte. ” (Lukas 17: 20-21, Moffatt ; se også 
oversettelser fra NASB og ESV ) 

Legg merke til at Jesus snakket til de uomvendte, 
kjødelige og hyklersk fariseerne. Jesus “ svarte dem ” - det var fariseerne 
som spurte Jesus spørsmålet. De nektet å kjenne ham igjen. 

Vi er de i KIRKE? Nei ! 

Jesus snakket heller ikke om en kirke som snart skulle organiseres. Heller 
ikke var han snakket om følelser i sinnet eller hjertet. 

Jesus snakket om sitt REGERING ! Fariseerne spurte ham ikke om en 
kirke. De visste ingenting om noen kirke fra Det nye testamente som snart 
skulle starte. De spurte ikke om en type ganske sentiment. 

Hvis man tror at Guds rike er KIRKEN - og Guds rike 
var ” innenfor ” fariseerne - var KIRKEN i fariseerne? Åpenbart ikke! 

En slik konklusjon er ganske latterlig, er det ikke? Mens noen 
protestantiske oversettelser oversetter en del av Lukas 17:21 som " Guds 
rike er " i deg " (NKJV / KJV), oversetter til og med den katolske New 
Jerusalem-bibelen det som " Guds rike er blant dere. ” 
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Jesus var den blant fariseerne blant dem. Nå trodde fariseerne at de så 
frem til Guds rike. Men de misforsto det. Jesus forklarte at det ikke ville 
være et lokalt eller begrenset rike for jødene , slik de så ut til å tro (og 
heller ikke en kirke som noen nå tror). Guds rike vil ikke bare være en av 
mange Huma n og synlige riker som folk co uld påpeke eller se, 
og si: “ Dette er det, her ” ; eller “ det er kongeriket der borte. ” 

Jesus ble selv født til å være KONGENE i det riket, slik han tydelig fortalte 
Pilatus (Johannes 18: 36-37). Forstå at Bibelen bruker 
ordene “ konge ” og “ rike ” om hverandre ( f.eks. Daniel 7: 17-
18,23). KONGE av det fremtidige Guds rike stod der og der ved 
siden av fariseerne . Men de ville ikke anerkjenne ham som sin konge 
(Johannes 19: 21). Når han kommer tilbake, vil verden avvise ham 
(Åpenbaringen 19:19). 

Jesus fortsatte i de følgende versene i Lukas 17 for å beskrive Hans andre 
komme, når Guds rike skal herske over hele Jorden (fortsetter med 
Moffatt for konsistens i dette kapitlet): 

22 Til disiplene sa han: " Det vil komme dager der du vil forlenge og 
lengte forgjeves å få en dag til Menneskesønnen. 23 Menn vil si: 
"Se, her er han!" "Se, der er han!" men ikke gå ut eller løp etter 
dem. 24 For som lynet som blinker fra den ene siden av himmelen 
til den andre, så skal Menneskesønnen være på sin egen 
dag. 25 Men han må først tåle store lidelser og bli avvist av den 
nåværende generasjon. (Lukas 17: 22-25, Moffatt) 

Jesus refererer rødt til lyn som blinker, akkurat som i Matteus 24:27 -31 , 
og beskrev Hans andre komme til REGEL over hele verden. Jesus sier ikke 
at hans folk ikke vil kunne se ham når han kommer tilbake. 

P eople vil ikke anerkjenne ham som sin konge (Åp 11:15) , og vil kjempe 
mot ham (Åp 19:19)! Mange vil tro at Jesus representerer Antikrist. Jesus 
sa ikke at Guds rike var innenfor disse fariseerne - Han fortalte dem andre 
steder at de ikke kom til å være i riket på grunn av deres hykleri (Matteus 
23: 13-14). Heller ikke var Jesus sier at Kirken ville være rike. 

T han Guds rike er noe mennesker skal en dag være i stand til å angi -
 som ved rettferdiges oppstandelse! Likevel er ikke engang Abraham og 
de andre patriarkene der ennå (jf. Heb rews 11: 13-40). 
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Disiplene visste at K ingdom Guds var ikke i dem personlig da , og at det 
måtte se ut som følgende , som kom etter Lukas 17:21, viser: 

11 Da de hørte disse tingene, talte han en annen lignelse, fordi han 
var i nærheten av Jerusalem og fordi de trodde Guds rike skulle 
vises øyeblikkelig (Luk. 19:11). 

The K ingdom var tydelig i fremtiden 

Hvordan kan du vite om K ingdom er i nærheten? Som en del av å ta opp 
det spørsmålet listet Jesus opp profetiske hendelser (Luk 21: 8-28) og 
underviste deretter : 

29 Se på fikentreet og alle trærne. 30 Når de allerede spirer, ser og 
vet dere selv at sommeren nå er nær. 31 Så vet du også, når du ser 
disse tingene skje, at Guds rike er nær (Luk 21: 29-31). 

Jesus ønsket at folket hans skulle følge profetiske hendelser for å vite 
når K ingdommet ville komme. Jesus andre steder ba folket sitt om å se 
og ta hensyn til profetiske hendelser (Luk. 21:36; Markus 13: 33-37). Til 
tross for Jesu ord, er det mange som rabatterer på profetisk knyttet 
verdensbegivenheter. 

I Lukas 22 & 23, Jesus igjen viste at K ingdom av Gud var så mething som 
vil bli oppfylt i fremtiden når han har sagt: 

15 “ Jeg har ønsket å spise denne påsken med dere før jeg 
lider; 16 For jeg sier dere: Jeg vil ikke lenger ete av den før den er 
oppfylt i Guds rike. ” 17 Og han tok en kalk, takket og sa: “ Ta dette 
og del det mellom dere; 18 for jeg sier dere: Jeg vil ikke drikke av 
fruktens vintre før Guds rike kommer ” (Lukas 22: 15-18). 

39 Men en av de onde menneskene som ble korsfestet med ham, 
lastet ham og han sa: " Hvis du er Messias, så redd deg selv og red 
oss også. ” 40 Og hans følgesvenn truet ham, og han sa til ham: “ Er 
du ikke en gang redd for Gud? For du er også i fordømmelse med 
ham. 41 Og vi med rettferdighet, fordi vi er verdige, for vi blir 
tilbakebetalt etter hva vi har gjort, men intet ondt er gjort av 
denne. ” 42 Og han sa til Jesus, “ Herre, husk på meg når du 
kommer i ditt rike. ” 43 Men Jesus sa til ham: “ Sannelig, jeg sier 
dere at i dag skal du være med meg i Paradis. ” (Lukas 23: 39-43, 
arameisk på vanlig engelsk) 
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K ingdom Guds gjorde ikke no e så snart Jesus ble drept enten som både 
Markus og Lukas viser oss: 

43 Joseph av Arimathea, et fremtredende rådsmedlem, som selv 
ventet på Guds rike, kom og tok mot ... (Markus 15:43). 

51 Han var fra Arimathea, en by av jødene, som selv også ventet på 
Guds rike (Luk 23:51). 

Det er etter oppstandelsen (1. Korinter 15: 50-55) at de kristne vil bli født 
på nytt for å komme inn i Guds kongerike , slik Johannes registrerer: 

3 Jesus svarte og sa til ham: " Sannelig, jeg sier deg: Med mindre 
en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. ” 4 Nikodemus sa til 
ham: “ Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan 
han komme inn en gang i mors liv og bli født? ” 5 Jesus 
svarte: ” Sannelig, sier jeg deg, med mindre man er født av vann 
og Ånden, kan han ikke komme inn i Guds rike (Johannes 3: 3-5). 

Bare Guds folk vil se den ultimate årtusenskiftets K ingdom Guds . 

Nå må videre forstå at en fter Jesus var resurrec ted, Han igjen lærte om 
K ingdom Guds: 

3 Han presenterte seg også levende etter sin lidelse ved mange 
ufeilbarlige bevis, og ble sett av dem i førti dager og snakket om 
tingene som gjaldt Guds rike (Apg 1: 3). 

De første og siste prekenene som Jesus ga, handlet om Guds 
kongeråd ! Jesus kom som budbringer for å lære om det riket. 

Jesus lot også apostelen Johannes skrive om tusenårsriket av Gud som 
skulle være på jorden. Legg merke til hva han hadde John til å skrive: 

4 Jeg så sjelene til dem som ble halshogd for sitt vitne til Jesus og 
for Guds ord, som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde, og 
ikke hadde fått hans preg på pannen eller på deres hender. Og de 
levde og regjerte med Kristus i tusen år (Åpenbaringen 20: 4). 

De tidlige kristne lærte at tusenårsriket Guds rike ville være på jorden og 
erstatte verdens regjeringer slik Bibelen lærer (jf. Åpenbaringen 5:10, 
11:15). 

Hvorfor, hvis Guds kongen er viktig, ikke har hørt så mye om det? 
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Delvis fordi Jesus kalte det et mysterium: 

11 Og han sa til dem: " Det er gitt dere å kjenne mysteriet om Guds 
rike; men for de som er utenfor, kommer alle ting i lignelser 
(Markus 4:11). 

Selv i dag er det sanne Guds rike et mysterium for de fleste, som mye av 
Guds plan (se også vår gratis bok, online på www.ccog.org med 
tittelen: MYSTERIEN AV GUDS PLAN Hvorfor skapte Gud noe? Hvorfor 
skapte Gud deg ? ) . 

Tenk også på at Jesus sa at slutten (i tiden) vil komme (snart) ETTER rikets 
evangelium er forkynt i hele verden som en VITNESS: 

14 Og dette evangeliet om riket vil bli forkynt i hele verden som et 
vitne for alle nasjonene, og da vil slutten komme (Matteus 24:14). 

Å proklamere Evangeliet om Guds rike er viktig og skal gjennomføres i 
disse sluttidene . Det er et " godt budskap " da det overfører det virkelige 
håpet til menneskehetens sykdommer, til tross for hva politiske ledere 
kan lære. 

Hvis du vurderer Jesu ord, skal det være klart at den sanne kristne kirke 
skal forkynne evangeliet om riket nå. Dette bør være dens topp prioritet 
for kirken . Og for å gjøre dette ordentlig, bør flere språk brukes. Dette er 
hva Fortsetter Guds kirke bestreber seg på. Og det er derfor dette heftet 
er oversatt til mange språk. 

Jesus lærte de fleste ville IKKE godta sin måte: 

13 “ Gå inn ved den smale porten; for bred er porten og bred er 
veien som fører til ødeleggelse, og det er mange som går innom 
den.  14 Fordi smal er porten og vanskelig er veien som fører til liv, 
og det er få som finner den. ( Matteus 7: 13-14 ) 

Evangeliet om Guds rike fører til liv! 

Det kan være av interesse å merke seg at selv om de fleste bekjente 
kristne virker glemme overfor forestillingen om at Kristus vektla på å 
forkynne Evangeliet om Guds rike , har sekulære teologer og historikere 
ofte forstått at dette er hva Bibelen faktisk lærer. 

Likevel forventet Jesus selv at disiplene hans skulle lære Evangeliet om 
Guds rike (Luk 9: 2,60). Fordi det fremtidige riket vil være basert på Guds 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=no&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=no&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=no&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=no&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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lover, vil det bringe fred og velstand - og å adlyde disse lovene i denne 
tidsalderen fører til sann fred (Salme 119: 165; Efeserne 2:15). 

Og denne gode nyheten om riket ble kjent i skriftene i Det gamle 
testamente. 

3. Var riket kjent i Det gamle testamente? 

Jesu første og siste innspilte preken involverte å forkynne Evangeliet om 
Guds rike (Markus 1: 14-15; Apg 1: 3). 

Guds rike er noe som jødene i Jesu tid burde ha visst noe om slik det ble 
nevnt i Skriftene, som vi nå kaller Det gamle testamente. 

Daniel lærte om riket 
T han profeten Daniel skrev : 

40 Og det fjerde rike skal være så sterkt som jern, for så lenge jern 
går i stykker og knuser alt; og som jern som knuser, vil det riket gå 
i stykker og knuse alle de andre. 41 Mens du så føttene og tærne, 
delvis av pottemakersleire og delvis av jern, skal riket være 
delt; Likevel skal jernets styrke være i det, akkurat som du så 
jernet blandet med keramisk leire. 42 Da føttene var delvis av jern 
og delvis av leire, så skal riket være delvis sterkt og delvis 
skjørt. 43 Som du så jern blandet med keramisk leire, vil de blande 
seg med menneskers frø; men de vil ikke feste seg til hverandre, 
på samme måte som jern ikke blandes med leire. 44 Og i disse 
kongers dager vil himmelens Gud sette opp et rike som aldri skal 
bli ødelagt; og riket skal ikke overlates til andre mennesker; den 
skal gå i stykker og fortære alle disse kongedømmene, og den skal 
stå i evighet (Daniel 2:40 -44). 

18 Men de helliges hellige skal motta riket og eie riket for alltid, til 
evig tid. (Daniel 7:18). 

21 “ Jeg så på; og det samme hornet kriget mot de hellige og rådet 
mot dem, 22 inntil de gamle av dagene kom, og en dom ble avsagt 
til fordel for de helliges hellige , og det var tid for de hellige å eie 
riket . ( Daniel 7: 21-22 ) 
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Fra Daniel lærer vi at tiden vil komme når Guds kongenedom vil 
ødelegge verdens riker og vil vare for alltid. Vi lærer også at de hellige 
vil ha sin del i å motta dette riket . 

Mange deler av Daniels profetier er for vår tid i det 21 st århundre . 

Legg merke til noen passasjer fra Det nye testamente: 

12 “ De ti horn som du så, er ti konger som har fått rike som ennå, 
men de får makt i en time som konger sammen med dyret. 13 Disse 
er av ett sinn, og de vil gi sin kraft og autoritet til dyret. 14 Disse 
skal føre krig med lammet, og lammet vil overvinne dem, for han 
er herrenes herre og kongenes konge; og de som er med ham blir 
kalt, valgt og trofaste. ” (Åpenbaringen 17: 12-14) 

Så , ser vi i både Det gamle og Det nye testamente konseptet at det vil bli 
en sluttid jordisk rike med ti deler, og at Gud vil ødelegge det og etablere 
sitt rike. 

Jesaja lærte om riket 
Gud inspirerte Jesaja til å skrive om den første delen av Guds rike, 
tusenårs regjering kjent som tusenårsriket, på denne måten: 

1 Det skal komme frem en stang fra Isess stilk, og en gren skal 
vokse ut av røttene hans. 2 Herrens Ånd skal hvile på ham, Ånden 
av visdom og forståelse, Ånden til råd og makt, Ånden av 
kunnskap og for Herrens frykt. 

3 Hans glede er ved Herrens frykt, og han skal ikke dømme etter 
øynene og ikke bestemme ved å høre hans ører; 4 Men med 
rettferdighet skal han dømme de fattige og bestemme med 
rettferdighet 

for jordens saktmodige; Han skal slå jorden med sin 
munnstang, og med pusten fra leppene skal han drepe de 
ugudelige. 5 Rettferdighet skal være beltet til hans lender, og 
trofasthet beltet til hans midje. 

6 “ Ulven skal også bo hos lammet, leoparden skal ligge sammen 
med den unge bukken, leggen og den unge løven og fettet 
sammen; Og et lite barn skal lede dem. 7 Kua og bjørnen skal 
beite; Deres unge skal legge seg sammen; Og løven skal ete halm 
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som oksen. 8 Det ammende barnet skal leke ved kobrahullet, og 
det avvenne barnet skal legge hånden i huggormens hylle. 9 De 
skal ikke skade eller ødelegge på hele mitt hellige fjell, for jorden 
skal være full av kunnskap fra Herren når vannet dekker havet. 

10 " Og på den dagen skal det være en rot fra Isai som skal stå som 
et banner for folket; For hedningene skal søke ham, og hans 
hvilested skal være herlig. ” (Jesaja 11: 1-10) 

Grunnen til at jeg henvist til dette som den første p kunst eller første fase 
av K ingdom Guds , er at dette er en tid hvor det vil være fysisk (før den 
tiden da den hellige by, det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen, 
Åpenbaringen 21) og vil vare tusen år . Jesaja bekreftet det fysiske 
aspektet av denne fasen da han fortsatte med: 

11 Det skal skje på den dagen at Herren skal legge sin hånd igjen 
for andre gang for å gjenvinne resten av sitt folk som er igjen, fra 
Assyria og Egypt, fra Pathros og Cush, fra Elam og Sinar, fra 
Hamath og øyene i havet. 

12 Han vil sette opp et banner for nasjonene og samle Israels 
utdømte og samle Judas spredte fra jordens fire hjørner. 13 Også 
Efraims misunnelse skal vike, og Judas motstandere skal 
utryddes; Efraim skal ikke misunke Juda, og Juda skal ikke 
trakassere Efraim. 14 Men de skal fly ned på filistrenes skulder mot 
vest; Sammen skal de plyndre østens folk; De skal legge hånden 
på Edom og Moab; Og folket i Ammon skal adlyde dem. 15 Herren 
vil ødelegge tungen på Egyptens hav; Med sin sterke storm vil han 
ryste neven over elven, og slå den i syv bekker, og gjøre menn 
krysse over tørt - skodd. 16 Det vil være en motorvei for resten av 
sitt folk som skal være igjen fra Assyria, som det var for Israel på 
den dagen han kom opp fra Egypt. ( Jesaja 11: 11-16 ) 

Jesaja ble også inspirert til å skrive: 

2 Nå skal det skje i de siste dager at fjellet i Herrens hus skal være 
opprettet på toppen av fjellene og bli opphøyd over åsene; Og 
alle nasjoner skal strømme til den. 3 Mange mennesker skal 
komme og si: " Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds 
hus; Han vil lære oss sine veier, og vi skal vandre på hans 
veier. ” For fra Sion skal loven utgå , Og Herrens ord fra 
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Jerusalem. 4 Han skal dømme mellom nasjonene og irettesette 
mange mennesker; De skal slå sverdene sine i ploger, og spydene 
deres til beskjæringshaker; Folk skal n ot løfte sverd mot 
nasjon, og de skal ikke lære å føre krig . ... 11 Menneskets høye 
blikk skal bli ydmyket, menneskers hovmod skal bøyes, og Herren 
alene skal opphøyes på den dagen. (Jesaja 2: 2-4 , 11 )   

Dermed vil det være en utopisk fredstid på jorden. U ltimately, dette vil 
være for alltid, med Jesus avgjørelse. Basert på forskjellige skrifter (Salme 
90: 4; 92: 1; Jesaja 2:11; Hosea 6: 2) lærer den jødiske Talmud dette varer 
i 1000 år ( Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a ). 

Jeg saiah ble inspirert til også å skrive følgende: 

6 For et barn blir født til oss, en sønn er gitt oss; Og regjeringen vil 
være på hans skulder. Og hans navn vil bli kalt Wonderful, 
Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 7 Av 
økningen av hans regjering og fred Det vil ikke være slutt, på 
tronen til David og over hans rike, for å beordre det og etablere 
det med dom og rettferdighet Fra den tid fremover, til evig 
tid. Herren, hærskarenes iver, vil utføre dette. (Jesaja 9: 6-7) 

Legg merke til at Jesaja sa at Jesus ville komme og etablere et rike med en 
regjering. Mens mange som bekjenner Kristus, siterer denne passasjen, 
spesielt i desember hvert år, har de en tendens til å overse at det 
profeterer mer enn det faktum at Jesus ville bli født . Bibelen viser at 
Guds kongeråd har en regjering med lover om fag, og at Jesus vil være 
over det. Jesaja, Daniel og andre profeterte det. 

Guds lover er kjærlighetens vei ( Matteus 22: 37-40 ; Johannes 15:10), og 
Guds kongerike vil bli styrt etter disse lovene. Derfor vil 
Guds kjerneverdom , til tross for hvor mange i verden som ser det, være 
basert på kjærlighet. 

Salmer og mer 

Det var ikke bare Daniel og Jesaja som Gud inspirerte til å skrive om det 
kommende Guds rike. 

Esekiel ble inspirert til å skrive at de av Israels stammer (ikke bare 
jødene) som var spredt i løpet av den store trengselens tid, ville være 
samlet i tusenårsriket: 
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17 Derfor sier 'Så sier Herren Gud: ' Jeg vil samle deg fra 
folkeslagene, samle deg fra de landene der du har blitt spredt, 
og jeg vil gi deg Israels land. ” ' 18 Og de vil gå der, og de vil ta 
bort alle sine avskyeligheter og alle dens vederstyggeligheter 
derfra. 19 Så vil jeg gi dem ett hjerte og gi en ny ånd i dem og ta 
det steine hjertet ut av deres kjød og gi dem et hjerte av 
kjød, 20 så de kan vandre i mine vedtekter og holde mine 
dommer og gjør dem; og de skal være mitt folk, og jeg skal være 
deres Gud. 21 Men de hvis hjerte følger ønsket om deres 
avskyeligheter og deres vederstyggeligheter, jeg vil gjengjelde 
deres gjerninger på sine egne hoder, ” sier Herren Gud. ( Esekiel 
11: 17-21 ) 

Etterkommerne av Israels stammer vil ikke lenger være spredt, men vil 
adlyde Guds vedtekter og slutte å spise avskyelige ting (3. Mosebok 11; 5. 
Mosebok 14). 

Legg merke til følgende i Salmene om de gode nyhetene om Guds rike: 

27 Alle verdens ender skal huske og vende seg til Herren, og alle 
nasjonenes familier skal tilbe for deg. 28 For riket er Herrens, og 
han hersker over nasjonene. ( Salme 22: 27-28 ) 

6 Din trone, o Gud, er for alltid og alltid; Et rettferdighetsspris er 
ditt rikes septer. ( Salme 45: 6 ) 

1 Å, syng for Herren en ny sang! Syng for Herren, hele 
jorden. 2 Syng for Herren, velsigne hans navn; Forkynn den gode 
nyheten om hans frelse fra dag til dag. 3 Forkynn Hans herlighet 
blant nasjonene, hans under under alle folkeslag. (Salme 96: 1-3 ; 
også jf. 1 Krønikebok 16: 23-24 ) 

10 Alle dine gjerninger skal prise deg, Herre, og dine hellige skal 
velsigne deg. 11 De skal tale om ditt rikes herlighet og tale om din 
makt 12 for å gjøre menneskers barn kjent med hans mektige 
gjerninger og hans rike herlige majestet. 13 Ditt rike er et evig 
rike, og ditt herredømme varer ut i alle generasjoner.   ( Salme 
145: 10-13 ) 

Ulike forfattere i Det gamle testamente skrev også om sider ved riket 
(f.eks. Esekiel 20:33; Obadiah 21; Mika 4: 7). 
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Så da Jesus begynte å lære Evangeliet om Guds rike , hadde hans 
nærmeste publikum litt kjent med det grunnleggende konseptet. 
  
  

4. Lærte apostlene Rikets evangelium? 

Mens mange oppfører seg som evangeliet bare er den gode nyheten 
om personen til Jesus, er realiteten at Jesu etterfølgere lærte Evangeliet 
om Guds rike . Det er budskapet som Jesus brakte. 
Paulus lærte Guds rike 
Apostelen P aul skrev om Guds og Jesu kjønn: 

8 Og han gikk inn i synagogen og talte frimodig i tre måneder og 
resonnerte og overtalte om tingene i Guds rike (Apg 19: 8). 

25 Og faktisk, nå vet jeg at dere alle, som jeg har gått for å forkynne 
Guds rike (Apg 20:25). 

23 Da de hadde utnevnt ham en dag, kom mange til ham når han 
overnattet, som han forklarte og høytidelig vitnet om Guds rike 
og overtalte dem om Jesus fra både loven om Moses og 
profetene, fra morgen til kveld . … 31 forkynner Guds rike og lærer 
alt det som angår Herren Jesus Kristus med full tillit, ingen forbyr 
ham (Apg 28:23 , 31). 

Legg merke til at Guds kjønnsdom ikke bare handler om Jesus (selv om 
han er en vesentlig del av det), da Paulus også lærte om Jesus separat fra 
det han lærte om Guds kongen. 

Paulus kalte det også Guds evangelium, men det var fremdeles Evangeliet 
om Guds rike : 

9 ... vi forkynte for deg evangeliet om Gud ... 12 at du vil vandre 
verdig for Gud som kaller deg inn i sitt eget rike og herlighet . (1. 
Tessalonikerbrev 2: 9,12) 

Paulus kalte det også Kristi evangelium (Rom 1,16). Den “ gode 
budskap ” av Jesus, budskapet om at han lærte. 
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Tenk på at det ikke bare var et evangelium om Jesus Kristus eller bare om 
personlig frelse. Paulus sa Kristi evangelium inkludert adlyde Jesus, Hans 
tilbakekomst , og Guds dom: 

6 … Gud skal gjengjelde med trengsel de som plager deg, 7 og gi 
deg som er urolige hvile hos oss når Herren Jesus blir åpenbaret 
fra himmelen med sine mektige engler, 8 i flammende ild og hevn 
over dem som ikke kjenner Gud, og på de som ikke adlyder vår 
Herre Jesus Kristus evangelium. 9 Disse skal straffes med evig 
ødeleggelse fra Herrens nærhet og fra hans makts ære, 10 når han 
kommer på den dagen for å bli herliggjort i hans hellige og bli 
beundret blant alle de som tror, fordi vårt vitnesbyrd blant dere 
ble trodd (2. Tessalonikerbrev 1: 6-10). 

Det nye testamente viser at riket er noe vi skal motta, ikke at vi nå fullt 
ut besitter det: 

28 Vi mottar et rike som ikke kan ristes (Hebreerne 12:28). 

Vi kan forstå og glede oss til å være en del av Guds kongeni nå, men har 
ikke kommet helt inn i det. 

Paulus bekreftet spesifikt at man ikke fullstendig kommer inn i 
Guds kongeni som et dødelig menneske, slik det 
skjer etter oppstandelsen: 

50 Dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod ikke kan arve Guds 
rike; korrupsjon arver heller ikke inkorrupsjon. 51 Se, jeg sier deg et 
mysterium: Vi skal ikke alle sove, men vi skal alle bli forandret -
 52 om et øyeblikk, i et blinkende øy , ved den siste basunen. For 
trompeten vil høres, og de døde vil bli reist uforgjengelige, og vi 
skal bli forandret (1 Kor 15: 50-52). 

1 Jeg anklager deg derfor for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal 
dømme levende og døde ved hans opptreden og hans rike (2. 
Timoteus 4: 1). 

Paulus lærte ikke bare det, men at Jesus ville overgi kongen til 
Gud Faderen : 

20 Men nå er Kristus oppstanden fra de døde og blitt førstegrøden 
av dem som sovnet. 21 For siden av mennesket kom døden, av 
mennesken kom også de dødes oppstandelse. 22 For som i Adam 
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alle dør, og i Kristus skal alle bli levende. 23 Men hver og en i sin 
egen orden: Kristus førstegrøden, deretter de som er Kristus ved 
hans komme. 24 Så kommer slutten, når han overleverer riket til 
Gud Faderen, når han setter en stopper for all styre og all 
autoritet og makt. 25 For han må regjere til han har satt alle fiender 
under føttene. (1. Korinter 15: 20-25). 

Paulus lærte også at urettferdige ( budbrytere ) ikke vil arve 
Guds kongenom: 

9 Vet du ikke at de urettferdige ikke vil arve Guds rike? Ikke bli 
lurt. Verken horere, heller ikke avgudsdyrker, eller 
utroskapsmenn, heller ikke homoseksuelle eller 
sodomitter, 10 eller tyver, heller ikke begjær, eller fyllekrikker, 
heller ikke utrømmere eller utpressere vil arve Guds rike (1 Kor 6: 
9-10). 

19 Nå er kjødets gjerninger åpenbare, som er: utroskap, utukt, 
urenhet, skamhet, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, hat, tilfredshet, 
sjalusi, utbrudd av vrede, egoistiske ambisjoner, uenigheter, 
heresier, 21 misunnelse, mord, drukkenskap, avsløringer, og 
lignende; som jeg på forhånd forteller deg, akkurat som jeg også 
har fortalt deg tidligere, at de som utøver slike ting, ikke vil arve 
Guds rike (Galaterne 5: 19-21). 

5 For dette vet du at ingen hover, uren person og heller ikke 

begjær, som er en avgudsdyrker, har noen arv i Kristi og Guds rike 
(Efeserne 5: 5). 

Gud har standarder og krever omvendelse fra synd for å kunne komme 
inn i hans rike. Den Apostelen Paulus advarte at noen ikke ville lære 
at Jesu evangelium er svaret, men en annen er : 

3 Nåde med deg og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus 
Kristus, 4 som ga seg selv for våre synder, for at han kunne frelse 
oss fra denne nåværende onde tid, i henhold til vår Gud og Faders 
vilje, 5 til hvem være ære For alltid. Amen. 6 Jeg undrer meg over at 
du så snart vender deg bort fra Ham som kalte deg i Kristi nåde, til 
et annet evangelium, 7 som ikke er et annet; men det er noen som 
plager deg og ønsker å forvrenge Kristi evangelium. 8 Men selv om 
vi eller en engel fra himmelen forkynner noe annet evangelium til 
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deg enn det vi har forkynt for deg, så la ham bli forbannet. 9 Som 
vi har sagt før, så nå sier jeg igjen: Hvis noen forkynner noe annet 
evangelium til deg enn det du har mottatt, så la ham bli 
forbannet. (Gal 1: 3 -9)  

3 Men jeg frykter at ikke på en eller annen måte, når slangen 
bedraget Eva av sin finesse, slik at dine sinn kan bli ødelagte fra 
det enkle som er i Kristus. 4 For hvis han som kommer forkynner 
en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller hvis du mottar en 
annen ånd som du ikke har mottatt, eller et annet evangelium 
som du ikke har godtatt, kan du godt komme med det! (2. 
Korinter 11: 3- 4) 

Hva var den “ andre ” og “ annerledes, ” faktisk falsk , evangeliet? 

Det falske evangeliet har forskjellige deler. 

Generelt er det falske evangeliet å tro at du ikke trenger å adlyde Gud 
og virkelig strebe etter å leve tro mot hans vei mens du påstår at du 
kjenner Gud (jf. Matteus 7: 21-23) . Det har en tendens til å være egoistisk 
orientert. 

Slangen bedyret Eva for å falle for et falskt evangelium for nesten 6000 år 
siden (1. Mosebok 3) - og mennesker har trodd at de vet bedre enn Gud 
og burde bestemme seg selv og ondt for seg selv. Y es, etter at Jesus kom, 
hans navn var ofte knyttet til ulike falske evangeliene - og dette har 
vært continu ing og vil fortsette inn i tidspunktet for den endelige 
Antikrist. 

Nå tilbake i apostelen Paulus tid var det falske evangeliet essensielt en 
gnostisk / mystisk blanding av sannhet og feil . Gnostikere mente i 
utgangspunktet at spesiell kunnskap var det som var nødvendig for 
å oppnå åndelig innsikt, inkludert frelse. Gnostikere hadde en tendens til 
å tro at det som kjødet gjorde, ikke hadde noen spesiell konsekvens, og 
de var imot å adlyde Gud i saker som den syvendedags-sabbaten . En 
slik falsk leder var Simon Magus , som ble advart av apostelen Peter (Apg 
8: 18-21). 

Men det jeg er ikke lett 
Den viser nye testamente at Philip lært K ingdom Guds: 
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5 Da dro Filip ned til Samaria og forkynte Kristus for dem . … 12 de 
trodde Filip da han forkynte tingene om Guds rike ... (Apg 8: 
5,12). 

Men Jesus, Paulus og disiplene lærte at det ikke er nødvendig å komme 
inn i Guds rike: 

24 Og da Jesus så at han ble veldig lei seg, sa han: " Hvor vanskelig 
det er for dem som har rikdom å komme inn i Guds rike!  25 For det 
er lettere for en kamel å gå gjennom nåløyet enn for en rik mann 
å komme inn i Guds rike. ” 

26 Og de som hørte det, sa: " Hvem kan da bli frelst? ” 

27 Men han sa: " Det som er umulig for mennesker, er mulig med 
Gud. ” ( Luk 18: 24-27 ) 

22 “ Vi må gjennom mange trengsler komme inn i Guds 
rike ” (Apostlenes gjerninger 14:22). 

3 Vi er alltid bundet til å takke Gud for dere, brødre, som det 
passer, fordi deres tro vokser veldig, og kjærligheten til hver og 
en av dere alle florerer overfor hverandre, 4 slik at vi selv skryter 
av dere blant kirkene i Gud for din tålmodighet og tro på alle dine 
forfølgelser og trengsler som du tåler, 5 som er et tydelig bevis på 
Guds rettferdige dom, for at du kan bli regnet verdig til Guds rike, 
som du også lider for; 6 siden det er en rettferdig ting med Gud å 
tilbakebetale med trengsel de som plager deg, 7 og gi deg som er 
urolige hvile hos oss når Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen 
med sine mektige engler, (2. Tessaloniker 1: 3-7 ). 

På grunn av vanskelighetene blir det nå bare noen som blir kalt og valgt i 
denne tidsalderen til å være en del av det (Matteus 22: 1-14; Johannes 
6:44; Hebreerne 6: 4-6). Andre vil bli kalt senere, da Bibelen viser at 
de " som gjorde en feil i ånd , vil forstå, og de som klaget vil lære 
lære " (Jes 29:24). 

Peter lærte kongeriket 
Apostelen Peter lærte at riket var evig, og at Guds evangelium må 
overholdes nøye, ellers ville det være dom: 
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10 Derfor, brødre, vær enda mer flittig for å gjøre ditt kall og valg 
sikkert, for hvis du gjør disse tingene, vil du aldri snuble; 11 for en 
inngang vil bli gitt deg rikelig til det evige rike for vår Herre og 
frelser Jesus Kristus (2. Peter 1: 10-11). 

17 For tiden er inne for at dom skal begynne i Guds hus; og hvis det 
først begynner med oss, hva blir slutten på dem som ikke adlyder 
Guds evangelium? (1. Peter 4:17). 

Den siste boken er av Bibelen og Guds rike 
Bibelen lærer at " Gud er kjærlighet " (1. Johannes 4: 8,16) og Jesus er 
Gud (Johannes 1: 1,1 4) - Guds kongen vil ha en konge som er kjærlighet 
og hvis lover støtter kjærlighet , ikke hat (jf. Åpenbaringen 22: 14-15) . 

Den siste boken i Bibelen diskuterer spesifikt Guds kongeråd. 

15 Da lød den syvende engel: Og det var høye stemmer i himmelen 
som sa: " Denne verdens riker er blitt riket til vår Herre og for 
hans Kristus, og han skal regjere for alltid og 
alltid! ” (Åpenbaringen 11:15). 

Jesus vil regjere i riket! Og Bibelen avslører to av hans titler: 

16 Og han har på sin kappe og på låret et navn skrevet: KONGENS 
KONGER OG HERRENES HERREN (Åpenbaringen 19:16). 

Men er Jesus den eneste som vil regjere? Legg merke til denne passasjen: 

4 Og jeg så troner, og de satt på dem, og dom ble begått over 
dem. Da så jeg sjelene til de som ble halshogd for sitt vitne til 
Jesus og for Guds ord, som ikke hadde tilbedt dyret eller hans 
bilde, og ikke hadde fått sitt preg på pannen eller på deres 
hender. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år . . . 6 Salig 
og hellig er han som har del i den første oppstandelsen. Over slike 
har den andre døden ingen makt, men de skal være prester for 
Gud og Kristus og skal regjere med ham tusen år (Åpenbaringen 
20: 4,6). 

Ekte kristne vil bli gjenoppstått til å regjere med Kristus i tusen år! Fordi 
kongeriket vil vare evig (Åpenbaringen 11:15), men den regjeringen som 
ble nevnt var bare tusen år . T hans er grunnen til at jeg refererte til dette 
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tidligere som den første fasen av riket - den fysiske, den tusenårige , fase i 
motsetning til finalen, mer åndelig, fase .   

Et par hendelser er oppført i Åpenbaringsboken som oppstår mellom 
de tusenårige og sluttfasen av Guds rike : 

7 Nå når de tusen år har gått ut, vil Satan bli løslatt fra sitt 
fengsel 8 og gå ut for å lure nasjonene som er i de fire hjørner av 
jorden, Gog og Magog, for å samle dem sammen til kamp, hvis 
antall er som sandet i havet. … 11 Da så jeg en stor hvit trone og 
ham som satt på den, fra hvis ansikt jorden og himmelen flyktet 
bort. Og det ble ikke funnet noe sted for dem. 12 Og jeg så de 
døde, små og store, stå foran Gud, og bøker ble åpnet. Og en 
annen bok ble åpnet, som er Livets bok. Og de døde ble dømt 
etter deres gjerninger etter det som var skrevet i bøkene. 13 Havet 
ga fra seg de døde som var i det, og Death and Hades ga fra seg 
de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver og en etter hans 
gjerninger. 14 Da ble Døden og Hades kastet i ildsjøen. Dette er 
den andre døden. 15 Og den som ikke ble funnet skrevet i Livets 
bok, ble kastet i ildsjøen (Åpenbaringen 20: 7-8, 11-15). 

Åpenbaringsboken viser at det vil være en senere fase som kommer etter 
tusenårs regjeringstid og etter den andre døden: 

1 Nå så jeg en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen 
og den første jorden var gått bort. Det var heller ikke mer sjø. 2 Da 
så jeg, John, den hellige byen, nye Jerusalem, komme ned fra 
himmelen fra Gud, forberedt som en brud som er utsmykket for 
mannen sin. 3 Og jeg hørte en høy røst fra himmelen si: “ Se, Guds 
bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal 
være hans folk. Gud selv vil være med dem og være deres 
Gud. 4 Og Gud vil tørke bort hver tåre fra øynene deres; det skal 
ikke være mer død eller sorg eller gråt. Det skal ikke være mer 
smerter, for de tidligere tingene har gått bort. ” (Åpenbaringen 
21: 1-4) 

1 Og han viste meg en ren elv av livets vann, tydelig som krystall, 
som gikk ut fra tronen til Gud og fra Lammet. 2 Midt i gaten, og på 
hver side av elven, var livets tre som bar tolv frukt, hvert tre ga 
frukt hver måned. Bladene på treet var til helbredelse av 
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nasjonene. 3 Og det skal ikke være mer forbannelse, men Guds og 
lammets trone skal være i den, og hans tjenere skal tjene 
ham. 4 De skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres 
panne. 5 Det skal ikke være noe natt der: De trenger ingen lampe 
eller sollys, for Herren Gud gir dem lys. Og de skal regjere for 
alltid og alltid. (Åpenbaringen 22: 1-5) 

Legg merke til at denne regjeringen, som er etter tusen år, inkluderer 
Guds tjenere og varer for alltid. Den hellige by, som ble forberedt i 
himmelen, vil forlate himmelen og vil komme ned til jorden. Dette er 
begynnelsen av sluttfasen av Guds kongeråd.   En tid med INGEN MER 
VERDI ELLER LID! 

De saktmodige vil arve jorden (Matteus 5: 5) og alle ting (Åpenbaringen 
21: 7). Jorden, inkludert Den hellige by som vil være på den, vil være 
bedre fordi Guds veier blir implementert. Innse at : 

7 Av de økte myndighetene og freden hans her vil det ikke være 
noen ende (Jesaja 9: 7). 

Det er klart det vil være vekst etter at sluttfasen av Guds kongenedom har 
begynt, da alle vil adlyde Guds regjering . 

Dette vil være en strålende tid: 

9 Men som det er skrevet: “ Øye har ikke sett eller øre hørt, 
og heller ikke har gått inn i menneskets hjerte de tingene som 
Gud har forberedt for dem som elsker ham. ” 10 Men Gud har 
åpenbart dem for oss gjennom sin ånd ( 1. Korinter 2: 9-10 ). 

Det er en tid med kjærlighet, glede og evig trøst. Det blir en fantastisk 
tid! Guds rike vil sørge for en fantastisk bedre evighet. Vil du ikke ha din 
del i det? 

5. Kilder utenfor Det nye testamente lærte Guds rike 
Trodde tidlige professorer om Kristus at de skulle forkynne evangeliet 
om et bokstavelig Guds rike? 
Ja. 
År siden, i et foredrag av professor Bart Ehrman ved University of North 
Carolina , han gjentatte ganger , og på riktig måte, understreket at i 
motsetning til de fleste bekjennende kristne i dag, Jesus og Hans tidlige 
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etterfølgere proc laimed Guds rike. Selv om Dr. Ehrman sin generelle 
forståelse av kristendommen skiller seg sterkt fra det av Fortsetter guds 
kirke , ville vi enige om at evangeliet om riket er hva Jesus 
selv proklamert og hans etterfølgere trodde på . Vi er også enige om at 
mange hevdet kristne i dag ikke forstår det. 

Den eldste bevarte forfattere og preken etter det nye testamente 
K ingdom av Gud var en betydelig del av det som hevdes å være “ den 
eldste komplette Chr istian preken som har overlevd ” (Holmes MW 
Ancient Christian Sermon De apostoliske fedre.. Greske tekster og 
engelske oversettelser, 2. utg Baker Books Grand Rapids, 2004 , s. 
102 ). Denne gamle kristne prekenen inneholder disse uttalelsene om 
den : 

5: 5 Videre, dere vet, brødre, at vårt opphold i kjødens verden er 
ubetydelig og forbigående, men Kristi løfte er stort og fantastisk: 
hvile i det kommende rike og evig liv. 

Ovennevnte utsagn viser at riket ikke er nå, men vil komme og være 
evig. Videre sier denne gamle preken: 

6: 9 Nå, selv om slike rettferdige menn som disse ikke er i stand til å 
redde sine barn ved hjelp av sine egne rettferdige gjerninger, 
hvilken forsikring har vi da for å komme inn i Guds rike hvis vi ikke 
klarer å holde vår dåp ren og usminket? Eller hvem vil være vår 
talsmann, hvis vi ikke har funnet å ha hellige og rettferdige 
gjerninger? 9: 6 La oss derfor elske hverandre, så vi alle kan komme 
inn i Guds rike. 11: 7 Derfor, hvis vi vet hva som er rett i Guds øyne, 
vil vi komme inn i hans rike og motta løftene som ” øret ikke har 
hørt eller sett øye eller menneskets hjerte forestilt seg. ” 

12: 1 La oss derfor vente time for time på Guds rike i kjærlighet og 
rettferdighet, siden vi ikke vet dagen for Guds opptreden. 12: 6 sier 
han, min fars rike skal komme. 

Ovennevnte utsagn viser at det er nødvendig med kjærlighet gjennom 
ordentlig levende liv, at vi fremdeles ikke har kommet inn i 
Guds kongeråd, og at den skjer etter dagen for Guds opptreden - det er 
etter at Jesus kommer tilbake igjen. Det jeg er Faderens rike og t han rike 
er ikke bare Jesus. 
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Det er intere brodd at den eldste tilsynelatende kristen preken som Gud 
har lov til å overleve lærer det samme K ingdom av Gud som det 
Nye Testamentet lærer og Fortsetter guds kirke nå lærer (det er mulig at 
det kan være fra en faktisk C hurch av G od , men min begrensede 
kunnskap om gresk begrenser min evne til å avgi en fastere erklæring) . 

Ledere i det andre århundre og rikets evangelium 
Det bør bemerkes på begynnelsen av det andre århundre at Papias , en hører 
av John og en venn av Polycarp og ansett for å være en helgen av romersk 
katolikker , lærte tusenårsriket . Eusebius registrerte at Papias lærte: 

... det vil være et årtusen etter oppstandelsen fra de døde, når 
Kristi personlige regjering vil bli etablert på denne 
jorden . (Fragments of Papias, VI. Se også Eusebius, Kirkens 
historie, bok 3, XXXIX, 12) 

Papias lærte at dette ville være en tid med stor overflod: 

På samme måte sa [Han] at et hvetekorn ville gi ti 

tusen ører, og at hvert øre ville ha ti tusen korn, og hvert korn 
ville gi ti kilo klart, rent, fint mel; og at epler, frø og gress ville 
produsere i lignende proporsjoner; og at alle dyr, som bare 
livnærer seg på jordens produksjoner, ville bli fredelige og 
harmoniske og være i perfekt underkastelse for 
mennesket. ” [Dette vitnesbyrd er båret ved skrifter av Papias, en 
eldgamle mann, som var en hørsel av John og en venn av 
Polycarp, i den fjerde av bøkene hans; for fem bøker ble 
komponert av ham ...] (Fragments of Papias, IV) 

I brev etter det nye testamente til korinterne heter det: 

42: 1-3 Apostlene mottok evangeliet for oss fra Herren Jesus 
Kristus; Jesus Kristus ble sendt ut fra Gud. Så da er Kristus fra 
Gud, og apostlene er fra Kristus. Begge kom derfor av Guds vilje i 
den bestemte rekkefølge. Etter å ha mottatt en anklagelse og blitt 
fullstendig forsikret gjennom vår Herre Jesus Kristus oppstandelse 
og bekreftet i Guds ord med full sikkerhet for Den hellige ånd, 
gikk de frem med de gledelige budskap om at Guds 
kongedømme skulle komme. 
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Polycarp av Smyrna var en tidlig kristen leder, som var en disippel av 
Johannes, den siste av de opprinnelige apostlene til d ie. Polycarp c. 120-
135 e.Kr. lærte : 

Salige er de fattige og de som forfølges for rettferdighetens skyld, 
for deres er Guds rike . (Polycarp. Brev til Filipperne, kapittel II. 
Fra Ante-Nicene Fathers, bind 1 som redigert av Alexander 
Roberts & James Don aldson. Amerikansk utgave, 1885) 

Da vi vet at " Gud ikke blir hånet ", bør vi gå verdig til hans bud og 
herlighet ... For det er vel at de skal bli avskåret fra lystene i 
verden, siden " enhver begjær strider mot ånden; " Og " verken 
horer eller utlåner eller misbrukere av seg selv med 
menneskeheten skal arve Guds rike, " heller ikke de som gjør ting 
inkonsekvent og uopphørlig . ( ibid , kapittel V) 

La oss da tjene ham i frykt og med all ærbødighet, akkurat som 
han selv har befalt oss, og som apostlene som forkynte evangeliet 
for oss, og profetene som på forhånd forkynte Herrens 
komme . (ibid, kapittel VI) 

Som andre i Det nye testamente, lærte Polycarp at de rettferdige, ikke 
kommandoen og bryterne, skal arve Guds kongerike. 

Følgende ble også hevdet å ha blitt lært av Polycarp: 

Og på den følgende sabbaten sa han: Hør min formaning, elskede 
Guds barn. Jeg besittet dere da biskopene var til stede, og nå 
formaner jeg dere alle om å vandre dekorativt og verdig i Herrens 
vei… Se dere, og igjen Vær dere klare, la ikke hjertene dine veies 
ned, det nye budet angående kjærlighet til hverandre, 
manifesteres plutselig hans ankomst som av lyn lyn, den store 
dommen ved ild, det evige liv, hans udødelige rike. Og alt du 
lærer om Gud, vet du når du søker i de inspirerte skriftene, graver 
med Den Hellige Ånds penn på hjertene dine, så budene kan bli i 
deg uutslettelig. ' (Life of Polycarp, kapittel 24. JB Lightfoot, The 
Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, s. 488-506) 

Melito av Sardis , som var en leder av Guds kirke , ca. 170 e.Kr., undervist: 

For loven utstedt i evangeliet - den gamle i den nye, begge 
kommer ut fra Sion og Jerusalem; og budet utstedt i nåde og 
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typen i det ferdige produktet, og lammet i Sønnen og sauene i et 
menneske og mennesket i Gud ... 

Men evangeliet ble forklaringen på loven og dens 

oppfyllelse, mens kirken ble butikkens sannhet ... 

Dette er den som har frelst oss fra slaveri til frihet, fra mørke til 
lys, fra død inn i liv, fra tyranni til et evig rike . (Melito. Homily On 
Passover. Vers 7,40, 68. Oversettelse fra Kerux: The Journal of 
Online Theology . Http: //www.kerux. Com / Documents / 
KeruxV4N1A1.asp) 

Dermed Guds rike wa s kjent for å være noe evig, og ikke bare den 
nåværende kristen eller katolsk kirke og følger Guds lov. 

En annen skrift fra midten av slutten av det andre århundre formaner folk 
til å se til riket: 

La derfor ingen av dere lenger samles eller se bakover, men villig 
tilnærme deg Evangeliet om Guds rike . (Roman Clement. 
Anerkjennelser, bok X, kapittel XLV. Utdrag fra Ante-Nicene 
Fathers, bind 8. Redigert av Alexander Roberts & James 
Do naldson. Amerikansk utgave, 1886 ) 

Selv om det tilsynelatende ikke ble skrevet av en i den sanne kirken, 
bruker skriften på midten av det andre århundre med tittelen The 
Shepherd of Hermas i oversettelsen av Roberts & Donaldson 
uttrykket “ Guds rike ” fjorten ganger. 

Ekte kristne , og til og med mange som bare bekjente Kristus , visste noe 
om Guds kongeråd i det andre århundre. 

Til og med den katolske og øst-ortodokse helgenen Irenaeus forsto at 
etter oppstandelsen av, ville kristne komme inn i Guds kongen. Legg 
merke til hva han skrev, c. 180 AD : 

For slik er tilstanden til de som har trodd, siden i dem kontinuerlig 
holder den Hellige Ånd, som ble gitt av ham i dåpen, og blir 
beholdt av mottakeren, hvis han vandrer i sannhet og hellighet og 
rettferdighet og tålmodig utholdenhet. For denne sjelen har en 
oppstandelse i dem som tror, kroppen som mottar sjelen igjen, og 
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sammen med den, ved Den hellige ånds kraft, blir oppreist og inn 
i Guds rike . (Irenaeus St. CO, 1920). 

Theophilus of Antioch lærte: 

Jeg nevner hans godhet; Hvis jeg kaller ham K ingdom, nevner jeg 
bare hans ære ... For hvis han hadde gjort ham udødelig fra 
begynnelsen, ville han ha gjort ham til Gud. ... Han gjorde ham da 
ikke udødelig eller ennå dødelig, men som vi har sagt ovenfor, i 
stand til begge deler; slik at hvis han tilbøyes seg til det som er 
udødelig og holder Guds bud, så skulle han motta som belønning 
fra ham udødelighet og bli Gud . (Theophilus, To Autolycus, 1: 3, 
2:27) 

Den katolske helgen Hippolytus skrev på begynnelsen av tredje århundre: 

Og du skal motta himmelriket, du som kjente den himmelske 
konge mens du bodde i dette livet. Og du skal være en følgesvenn 
av guddommen og en medarving med Kristus, ikke lenger slaveret 
av lyster eller lidenskaper, og aldri mer bortkastet av sykdom. For 
du er blitt Gud : for de lidelser du gjennomgikk mens du var en 
mann, ga han deg, fordi du var av dødelig mugg, men uansett hva 
det er i samsvar med Gud å gi, har disse Gud lovet å skjenke deg, 
fordi du er blitt guddommelig og født til 
udødelighet . ( Hippolytus. Refutation of All Heresies , Book X, 
kap. 30 ) 

Målet for mennesker er å bli guddommelig i det kommende Guds rike. 

Problemer i andre og tredje århundre 
Til tross for sin utbredte aksept, i det andre århundre, reiste 
en frafalt leder mot loven ved navn Marcion seg . Marcion lært mot 
loven Gud , t han sabbaten, og den bokstave K ingdom av Gud. Selv om 
han ble fordømt av Polycarp og andre, hadde han kontakt med Roma-
kirken en god stund og så ut til å ha innflytelse der . 

I det andre og tredje århundre begynte allegorister å bli establis hed i 
Alexandria (Egypt). Mennesker og allegorister motarbeidet læren om det 
kommende riket. Legg merke til rapporten om noen av de som 
er llegorister: 
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Dionysius ble født av en edel og velstående hedensk familie i 
Alexandria, og ble utdannet i deres filosofi. Han forlot de 
hedenske skolene for å bli elev av Origen, som han lyktes i tiltalen 
for den kateketiske skolen i Alexandria ...  

Clement, Origen og den gnostiske skolen ødela læresetningene 
for de hellige ordene ved deres fantasifulle og allegoriske 
tolkninger ... de skaffet seg navnet “ Allegorists. ” Nepos 
bekjempet offentlig allegoristene og fastholdt at det vil være en 
Kristi regjering på jorden ...  

Dionysius bestred med tilhengerne av Nepos, og etter hans 
beretning ... “en slik tilstand som nå finnes i Guds rike. ” Dette er 
den første omtale av Guds rike som eksisterer i kirkenes 
nåværende tilstand ... 

Nepos irettesatte sin feil og viste at himmelriket ikke er allegorisk, 
men er det Herrens bokstavelige kommende rike i oppstandelsen 
til evig liv ... 

Så ideen om riket kommer i nåværende tilstand, ble unnfanget og 
ført frem i den gnostiske skolen for allegorister i Egypt, 200 til 250 
e.Kr., et helt århundre før biskopene i imperiet kom til å bli 
betraktet som okkupanter av tronen ... 

Clement unnfanget ideen om Guds rike som en tilstand av sann 
mental kunnskap om Gud. Origen presenterte det som en åndelig 
betydning som skjulte seg i Skriftens enkle bokstav . (Ward, Henry 
Dana. Evangeliet om riket: Et rike ikke av denne verden; ikke i 
denne verden; men å komme i det himmelske land, av 
oppstandelsen fra de døde og om gjenopprettelse av alle ting. 
Publisert av Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870 , s. 124-125)  

Mens biskop Nepos lærte Evangeliet om Guds rike , prøvde allegoristene 
å komme med en falsk, mindre bokstavelig forståelse av 
den. Biskop Apollinaris fra Hierapolis prøvde også å bekjempe 
allegoristenes feil omtrent på samme tid. De som virkelig var i Guds kirke, 
sto for sannheten om det bokstavelige Guds rike gjennom historien. 

Herbert W. Armstrong lærte evangeliet om riket, pluss 
I det 20 th århundre, sent Herbert W. Armstrong skrev: 
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Fordi de avviste Kristi evangelium . . . , verden måtte erstatte noe 
annet på sin plass. De måtte finne opp en forfalskning! Så vi har 
hørt Guds rike omtales som bare en ganske platitude - en fin 
følelse i menneskers hjerter - redusere det til et eterisk, uvirkelig 
INGENHET! Andre har misforstått at ” KIRKE ” er riket . . . Profeten 
Daniel, som levde 600 år før Kristus, visste at Guds rike var et 
virkelig rike - en regjering som hersker over 

bokstavelige MENNESKER på jorden . . . 

Her. . . er Guds forklaring på hva KONGERIGET AV GUD ER: " Og i 
disse kongers dager ... " - det er her som snakker om de ti tærne, 
en del av jern og en del av sprø leire. Dette ved å koble profetien 
med Daniel 7, og Åpenbaringen 13 og 17, og viser til de nye USAs 
STATER I EUROPA som nå er i ferd med å danne seg . . . foran dine 
øyne! Åpenbaringen 17:12 tydeliggjør detaljene om at det skal 
være en forening av TIEN KONGER ELLER KONGERIGE som (Åp 17: 
8) skal gjenoppstå den gamle ROMERENE EMPIRE . . . 

Når Kristus kommer, kommer han som KONGE av konger og 
styrer hele jorden (Åp. 19: 11-16); og HANS KONGERIG -
 KONGERIGET AV GUD - sa Daniel, skal forbruke alle disse 
verdslige riker. Åpenbaringen 11:15 sier det med disse 
ordene: ” Denne verdens riker er blitt KONGERIGENE VÅR 
HERREN OG AV Hans KRISTUS: og han skal regjere for alltid og 
alltid ” ! Dette er KONGERIGET AV GUD. Det er slutten på de 
nåværende regjeringene - ja, og til og med USA og de britiske 
nasjonene. De skal da bli kongedømmene - herredømme - for 
Herren Jesus Kristus, deretter KONGE av konger over hele 
jorden. Dette gjør helt klart det faktum at KONGERIGET AV GUD 
er en bokstavelig regjering. Selv som det kaldeiske riket var et 
KONGERIGE - selv som det romerske riket var et KONGERIGE - så 
er KONGERIGET AV GUD en regjering. Det er å overta regjeringa 
for verdens nasjoner. Jesus Kristus ble FØDT til å bli KONGE - en 
REGLER! . . . 

Den samme Jesus Kristus som gikk over åsene og dalene i Det 
hellige land og Jerusalems gater for mer enn 1 900 år siden, 
kommer igjen. Han sa han ville komme igjen. Etter at han ble 
korsfestet, reiste Gud ham opp fra de døde etter tre dager og tre 
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netter (Matt 12:40; Apostlenes gjerninger 2:32; I Kor 15: 3-4). Han 
steg opp til Guds trone. Hovedkvarter for Universitetets regjering 
(Apostlenes gjerninger 1: 9-11; Hebr 1: 3; 8: 1; 10:12; Åp 3:21). 

Han er " adelsmannen " i lignelsen, som gikk til tronen i 

Gud - det " fjerne landet " - for å bli kronet som konge av konger 
over alle nasjoner, og deretter for å vende tilbake til jorden (Luk 
19: 12-27). 

Igjen er han i himmelen til ” tider for gjenoppretting av alle 
ting ” (Apostlenes gjerninger 3: 19-21). Restitusjon betyr 
gjenoppretting til en tidligere stat eller tilstand. I dette tilfellet 
gjenoppretting av Guds regjering på jorden, og dermed 
gjenoppretting av verdensfred og utopiske forhold. 

Den nåværende verdensuroen, eskalerende kriger og tilfredshet 
vil klimaks i verdensproblemer så store at med mindre Gud griper 
inn, ville intet menneskelig kjøtt bli frelst i live (Matt 24:22). På 
sitt aller høydepunkt når forsinkelse ville resultere i sprengning av 
alt liv fra denne planeten, vil Jesus Kristus komme tilbake. Denne 
gangen kommer han som guddommelig Gud. Han kommer i all 
kraften og æren til den univers-styrende Skaper. (Matt. 24:30; 
25:31.) Han kommer som “ kongenes konge og herrenes 
herre ” (Åp. 19:16), for å etablere verdens superregjering og 
herske over alle nasjoner “ med en jernstang ” (Åp. 19:15; 12: 
5) . . . 

Kristus uvelkommen? 

Men vil menneskeheten rope med glede og ønske ham 
velkommen i ekstase og entusiasme - selv med kirkene i 
tradisjonell kristendom? 

De vil ikke! De vil tro, fordi de falske ministrene til Satan (2. Kor. 
11: 13-15) har lurt dem, at han er Antikrist. Kirkene og nasjonene 
vil være sinte på hans komme (Åp 11:15 med 11:18), og de 
militære styrkene vil faktisk forsøke å kjempe mot ham for å 
ødelegge ham (Åp 17:14)! 

Nasjonene vil være engasjert i klimaksstriden for den kommende 
verdenskrig, med slagfronten i Jerusalem (Sak. 14: 1-2), og så vil 
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Kristus komme tilbake. I overnaturlig kraft vil han " kjempe mot 
de nasjonene " som kjemper mot ham (vers 3). Han vil fullstendig 
beseire dem (Åp 17:14)! “ Føttene hans skal stå på den dagen på 
Oljeberget, ” veldig kort vei øst for Jerusalem (Sak. 14: 
4). (Armstrong HW. The Mystery of the Ages, 1984) 

Bibelen erklærer at Jesus vil komme tilbake og at han vil vinne, men 
likevel vil mange kjempe mot ham (Åpenbaringen 19:19). M vil enhver 
påstå (basert på feil forståelse av bibelens profetier, men delvis på grunn 
av falske profeter og mystikere) at den gjenværende Jesus er 
den endelige Antikrist ! 

Følgende er også fra Herbert Armstrong : 

Sann religion - Guds sannhet styrket av Guds kjærlighet tildelt av 
Den Hellige Ånd ... GLEDE UTROLIG med å kjenne Gud og Jesus 
Kristus - å kjenne SANNhet - og varmen fra Guds guddommelige 
kjærlighet! ... 

Guds sanne kirkes lære er ganske enkelt læren om å " leve etter 
hvert ord " i Den hellige bibel ... 

Menn skal vende seg fra veien å " få " til veien for " gi " - Guds 
måte å elske på. 

En NY SIVILISERING skal nå gripe jorden! (ibid) 

Den NYE SIVILISERINGEN er Guds rike. Å forkynne at den nye 
sivilisasjonen skal komme og være basert på kjærlighet, er en viktig del av 
hva det sanne evangeliet om riket som Jesus og hans følge lærte handler 
om. T hat er noe som vi i Fortsetter guds kirke forkynner . 

Herbert Armstrong innså at Jesus lærte at det menneskelige 
samfunn, selv når det tror det vil adlyde, har avvist livets ” vei ” , 
kjærlighetsmåten. Nesten ingen synes å riktig forstå signi fi ning av hva 
Jesus underviste. 

Frelse gjennom Jesus er en del av evangeliet 

Nå er noen som har lest så langt trolig lurer på om Jesus ' død og rolle i 
frelsen. Ja, det er en del av evangeliet som Det nye testamente og 
Herbert W. Armstrong begge skrev om. 

Det nye testamente viser at evangeliet inkluderer frelse gjennom Jesus : 
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16 For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er 
Guds kraft til frelse for alle som tror, for jøden først og også for 
greskene (Rom 1:16). 

4 Derfor gikk de som var spredt overalt og forkynte 

ordet. 5 Da dro Filip ned til Samaria og forkynte Kristus for 
dem. … 12 Men da de trodde Filippus da han forkynte tingene om 
Guds rike og Jesu Kristi navn, ble både menn og kvinner 
døpt. … 25 Da de hadde vitnet og forkynt Herrens ord, vendte de 
tilbake til Jerusalem og forkynte evangeliet i 
mange samaritaners landsbyer . 26 Nå talte en Herrens engel til 
Filip … 40 Filippus ble funnet på Azotus. Og han gikk gjennom og 
forkynte i alle byene til han kom til Cæsarea . (Apostlenes 
gjerninger 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 han forkynte for dem Jesus og oppstandelsen . (Apostlenes 
gjerninger 17:18) 

30 Da bodde Paulus to hele år i sitt leide hus og tok imot alle som 
kom til ham, 31 og forkynte Guds rike og lærte alt det som angår 
Herren Jesus Kristus med full tillit, ingen forbød 
ham . (Apostlenes gjerninger 28: 30-31) 

Legg merke til at forkynnelsen inkluderte Jesus OG 
riket. Dessverre pleier en riktig forståelse av Evangeliet om Guds-rase å 
være savnet fra læren fra de gresk-romerske kirker . 

For å hjelpe oss å bli en del av det riket, elsket Gud mennesker så mye at 
han sendte Jesus for å dø for oss (Johannes 3: 16-17) og frelser oss ved 
hans nåde (Efeserne 2: 8) . Og det er en del av den gode nyheten (Apg 
20:24). 

Evangeliet om Guds rike er hva verden trenger, men ... 
Å jobbe for fred (Matteus 5: 9) og gjøre det gode er verdige mål (jf. Gal 
6,10). Ye t , mange av verdens ledere, inkludert religiøse , mener at det vil 
være internasjonal human samarbeid som vil bringe ert ce og velstand, og 
ikke K ingdom av Gud. Og selv om de vil ha noen tidsmessige 
suksesser , vil de ikke bare ikke lykkes, men noen av deres menneskelige 
anstrengelser vil til slutt bringe planeten Jorden til et punkt at det ville 
gjøre livet uholdbart hvis Jesus ikke kom tilbake for å etablere sitt 
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rike. Mennesker som fikser jorden uten Gud er et forgjeves og falskt 
evangelium (Salme 127: 1) .   

Mange i verden er i ferd med å sette sammen en semi-religiøs babylonske 
internasjonalt plan for å sette i en ny verdensorden i 21 st århundre. Dette 
er noe som Fortsetter Guds kirke har sagt opp siden starten og planlegger 
å fortsette å fordømme. Siden Satan ba Eva om å falle for en versjon av 
evangeliet hans for nesten 6000 år siden (1. Mosebok 3), 
har mange mennesker trodd at de vet bedre enn Gud hva som vil gjøre 
dem og verden bedre. 

I følge Bibelen vil det ta en kombinasjon av en militær leder i Europa 
(kalt Nordkongen , også kalt Udyrets åpenbaring 13: 1-10 ) sammen med 
en religiøs leder (kalt den falske profeten, også kalt THE den 
endelige Antikrist og det tohornede dyret i Åpenbaringen 13: 11-17) fra 
byen med syv åser (Åpenbaringen 17: 9,18) for å få 
en ' babylonisk ' (Åpenbaringen 17 og 18) verdensorden. Selv om 
menneskeheten trenger Kristi gjenkomst og opprettelsen av hans rike, vil 
mange i verden ikke ta hensyn til denne meldingen i 21 st -tallet - de vil 
fortsette å tro ulike versjoner av Satans falske evangelium. Men verden vil 
motta et vitne. 

Husk at Jesus lærte: 

14 Og dette evangeliet om riket vil bli forkynt i hele verden som et 
vitne for alle nasjonene, og da vil slutten komme. (Matteus 24:14) 

Legg merke til at rikets evangelium vil nå verden som et vitne, da vil 
slutten komme. 

Det er flere årsaker til dette. 

Den ene er at Gud vil at verden skal høre det sanne evangeliet før starten 
av den store trengsel (som viser seg å starte i Matteus 24:21). Således er 
evangeliets budskap et vitne og en advarsel (jf. Esekiel 3; Amos 3: 7). Det 
vil resultere i flere hedenske omvendelser før Jesus kommer tilbake 
(Romerne 11:25) og tilstrekkelige ikke-hedenske omvendelser (Romerne 
9:27) før Jesus kommer tilbake. 

En annen er at kjernen i meldingen vil være i strid med synspunkter fra 
det stigende udyret , King of the North makt, sammen med den falske 
profeten, den endelige Antikrist . De vil i utgangspunktet love fred 
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gjennom menneskelig innsats, men det vil føre til slutt (Matteus 24:14) og 
ødeleggelse (jf. 1. Tessaloniker 5: 3). 

På grunn av tegn og liggende verk knyttet til dem (2 Tess 2: 9), de fleste 
i verden vil cho o se til å tro en løgn (2 Tess 2: 9-12) i stedet for 
evangeliets budskap. På grunn av urettmessige fordømmelser av 
tusenårsriket K Guddom av de romerske katolikkene , østlige 
ortodokse , lutherske og andre, vil mange med urett hevde at 
budskapet om tusenårsevangeliet om Guds Gud er det falske evangelium 
assosiert med Antikrist . 

De trofaste Philadelphian Christian (Åpenbaringen 3: 7-13) vil forkynne 
det tusenårige evangeliet om riket i tillegg til å fortelle verden hva visse 
verdslige ledere (inkludert dyret og den falske profeten) vil gjøre opp til. 

De vil støtte å fortelle verden budskapet om at udyret , King of the 
North makt sammen med den falske profeten, den endelige Antikrist , til 
slutt vil ødelegge (sammen med noen av deres allierte) USA og Anglo-
nasjonene i Storbritannia , Canada, Australia og New Zealand (Daniel 
11:39) og ikke de vil ødelegge en arabisk / islamsk konføderasjon (Daniel 
11: 40-43), fungere som demonenes instrumenter (Åpenbaringen 16: 13-
14) , og til slutt vil kjempe mot Jesus Kristus når han kommer tilbake 
(Åpenbaringen 16:14; 19: 19-20). De trofaste Philadelphians 
(Åpenbaringen 3: 7-13) vil kunngjøre at tusenårsriket snart 
kommer. Dette vil sannsynligvis gi mye mediedekning og bidra til 
oppfyllelsen av Matteus 24:14. Vi i Fortsetter Guds kirke forbereder 
litteratur (på flere språk), legger til nettsteder og tar andre skritt for å 
forberede oss på det 'korte arbeidet' (jf. Romerne 9:28) som vil føre til 
Guds besluttsomhet om at Matteus 24:14 har blitt gitt tilstrekkelig som 
vitne for at det skal komme. 

T han 'falskt evangelium' proklamerte verdens ledere (sannsynligvis noen 
'nye' type øverste leder av Eur ope sammen med en nedsatt paven som 
vil kreve en form for katolisisme ) vil ikke sånn - de vil ikke vil at verden 
skal vite hva de vil virkelig gjøre (og kanskje ikke engang tro det selv med 
det første, jf. Jesaja 10: 5-7). De og / eller deres støttespillere vil trolig 
falske lære at de trofaste filadelfier vil uttale seg om 
en ekstremistisk doktrine ( millenarisme ) om en kommende 
antikrist. Uansett hvilken fordømmelse de og / eller deres tilhengere gir 
mot de filadelfiske trofaste og Fortsetter Guds kirke vil utløse forfølgelse 



42 
 

(Daniel 11: 29-35 ; Åpenbaringen 12: 13-15). Dette vil også føre til 
slutten - starten på den store trengsel (Matt 24:21; Daniel 11:39; jf. 
Matteus 24: 14-15 ; Daniel 11:31) samt en beskyttelsestid for den trofaste 
Filadelfia Kristne (Åpenbaringen 3:10; 12: 14-16). 

Dyren og den falske profeten vil prøve makt, økonomisk utpressing, tegn, 
løgnerunder, drap og andre press (Åpenbaringen 13: 10-17; 16:14; Daniel 
7:25; 2. Tessaloniker 2: 9-10) for å ha kontroll . Kristne vil spørre: 

10 “ Hvor lenge, Herre, hellig og sann, før du dømmer og hevner 
vårt blod på dem som bor på jorden? ” ( Åpenbaringen 6:10 ) 

Gjennom tidene har Guds folk lurt på: “ Hvor lang tid vil det gå før Jesus 
kommer tilbake? ” 

Selv om vi ikke kjenner dagen eller timen, forventer vi Jesus til avkastning 
(og tusen Guds rike etablert ) i 21 st århundre basert på mange skriftsteder 
(f.eks Matteus 24: 4-34; Salme 90: 4; Hosea 6: 2; Lukas 21: 7 -36 ; 
Hebreerne 1: 1-2; 4: 4,11; 2. Peter 3: 3-8; 1. Tessaloniker 5: 4), hvorav 
noen deler vi nå ser oppfylt .  

Hvis Jesus betyr ikke gripe inn, verden w syk har utslettet alt liv: 

21 For da vil det være stor trengsel, slik som det ikke har vært siden 
verdens begynnelse til denne tiden, og heller aldri vil være. 22 Og 
med mindre disse dagene ble forkortet, ville intet kjøtt bli 
frelst; men for de utvalgte vil disse dager bli forkortet. (Matteus 
24: 21-22) 

29 Umiddelbart etter disse tiders trengsel vil solen bli mørklagt, og 
månen vil ikke gi lys. stjernene vil falle fra himmelen, og 
himmelens krefter skal ristes. 30 Da vil Menneskesønnens tegn 
vises i himmelen, og da vil alle jordens stammer sørge, og de vil 
se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og 
stor herlighet. 31 Og han vil sende sine engler med en flott lyd av 
trompet, og de vil samle Hans utvalgte fra de fire vindene, fra den 
ene enden av himmelen til den andre. (Matteus 24: 29-31) 

Guds slekt er det verden trenger. 

Ambassadører for kongeriket 
Hva er din rolle i kongeriket? 
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Akkurat nå, hvis du er en ekte kristen, skal du være ambassadør for 
det. Legg merke til hva apostelen Paulus skrev: 

20 Nå er vi ambassadører for Kristus, som om Gud ber gjennom 
oss: vi ber deg på Kristi vegne, vær forsonet med Gud. (2. Korinter 
5,20) 

14 Stå da, omsluttet midjen din med sannhet, tar på deg 
rettferdighetens brystplate, 15 og tappet føttene dine med 
forberedelse av fredsevangeliet; 16 Fremfor alt tar du troens skjold 
som du vil være i stand til å slukke alle den ildes brennende 
dart. 17 Ta frelseshjelmen og Åndens sverd, som er Guds ord; 18 

Jeg ber alltid med alle bønner og bønner i Ånden, og holder øye 
med dette med all utholdenhet og bønn for alle de hellige - 19 og 
for meg, så jeg kan komme til uttrykk for at jeg kan åpne munnen 
frimodig for å gjøre kjent. evangeliets mysterium, 20 som jeg er 
ambassadør i kjeder for; at i det kan jeg tale frimodig, som jeg 
burde snakke. (Efeserne 6: 14-20) 

Hva er en ambassadør? Merriam-Webster har følgende definisjon: 

1 : en offisiell utsending; spesielt : en diplomatisk agent av 
høyeste rang akkreditert til en utenlandsk regjering eller suveren 
som beboerrepresentant for sin egen regjering eller suverene 
eller utnevnt til en spesiell og ofte midlertidig diplomatisk 
oppgave   

2 a : en autorisert representant eller messenger   

Hvis du er en ekte kristen, er du en offisiell utsending, for Kristus! Legg 
merke til hva apostelen Peter skrev: 

9 Men du er en valgt generasjon, et kongelig presteskap, en hellig 
nasjon, hans eget spesielle folk, slik at du kan forkynne lovprisen 
for ham som kalte deg ut av mørket i hans fantastiske lys; 10 som 
en gang ikke var et folk, men som nå er Guds folk, som ikke hadde 
fått nåde, men nå har fått nåde. (1. Peter 2: 9-10) 

Som kristne skal vi være en del av en hellig nasjon. 

Hvilken nasjon er nå hellig? 
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Vel, absolutt ingen av denne verdens riker - men de til slutt vil være en 
del av Kristi K ingdom (Åp 11:15). Det er Guds nasjon, Hans K ingdom som 
er hellig. 

Som ambassadører engasjerer vi oss normalt ikke i den direkte politikken 
til nasjonene i denne verden. Men vi skal leve Guds levesett nå (se 
også gratisboken tilgjengelig på www.ccog.org med tittelen: Kristne: 
ambassadører for Guds rike, bibelske instruksjoner om å leve som 
kristen ) . Ved å gjøre det, lærer vi bedre hvorfor Guds veier er best, slik at 
vi i hans rike kan være konger og prester og regjere med Kristus på 
jorden : 

5 Til ham som elsket oss og vasket oss fra våre synder i sitt eget 
blod, 6 og har gjort oss til konger og prester til sin Gud og far, til 
ham være herlighet og herredømme for alltid og 
alltid. Amen. (Åpenbaringen 1: 5-6) 

10 Og har gjort oss til konger og prester til vår Gud; Og vi skal 
regjere på jorden. (Åpenbaringen 5:10) 

Et fremtidig aspekt av det vil være å lære dem som er dødelige å gå på 
Guds måter: 

19 For folket skal bo i Sion i Jerusalem; Du skal ikke gråte mer. Han 
vil være veldig nådig mot deg når du roper; Når han hører det, vil 
han svare deg. 20 Og selv om Herren gir deg motgangens brød og 
lidelsens vann, men lærerne dine vil ikke bli flyttet inn i et hjørne 
lenger, men dine øyne skal se lærerne dine. 21 Ørene dine skal 
høre et ord bak deg og si: " Slik er det, gå i det! " Når du vender 
deg til høyre eller når du vender til venstre. (Jesaja 30: 19-21) 

Når dette er en profeti for tusenårsriket, må kristne i denne tidsalderen 
være forberedt på å undervise: 

12 … nå burde du være lærere (Hebreerne 5:12) 

15 Men hellig Herren Gud i dine hjerter, og vær alltid klar til å gi et 
svar til alle mennesker som ber deg om en grunn til håpet som er 
i deg med saktmodighet og frykt (1. Peter 3:15, KJV). 

Bibelen viser at mange av de mer trofaste kristne vil rett før starten av 
den store trengsel instruere mange: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=no&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=no&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=no&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=no&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=no&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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33 Og de av folket som forstår, skal instruere mange (Daniel 11:33) 

Så å lære , vokse i nåde og kunnskap (2. Peter 3: 1 8), er noe vi bør gjøre 
nå. En del av din rolle i Guds Kongenom er å kunne undervise. Og for de 
mer trofaste, Philadelphian (Åpenbaringen 3: 7-13) , kristne , vil 
dette også omfatte å støtte det viktige evangeliumsvitnet før starten av 
tusenårsriket (jf. Matteus 24:14). 

Etter at Guds rike er opprettet, vil Guds folk brukes til å gjenopprette en 
skadet planet: 

12 De fra dere skal bygge de gamle avfallsplassene; 
Du skal heve grunnlaget for mange generasjoner; Og du skal 
bli ledet Reparatøren av bruddet, Gjenoppretteren til gatene i 
Dwell In . (Jesaja 58:12) 

Dermed vil Guds folk som levde Guds måte i denne tidsalderen gjøre det 
lettere for folk å bo i byer (og andre steder) i løpet av denne 
gjenopprettelsestiden. Verden vil virkelig være et bedre sted. Vi bør være 
ambassadører for Kristus nå, så vi også kan tjene i hans rike. 

Det sanne evangeliets budskap er transformativt 

Jesus sa: " Hvis du holder deg til Mitt ord, er du virkelig mine 
disipler.  32 Og du skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg 
fri » ( Johannes 8: 31-32 ). Når vi kjenner sannheten om Evangeliet om 
Guds rike, frigjør vi oss fra å bli fanget i verdens falske forhåpninger. Vi 
kan frimodig støtte en plan som fungerer - Guds plan! Satan har lurt hele 
verden (Åpenbaringen 12: 9), og Guds rike er den sanne løsningen. Vi må 
stå for og gå inn for sannheten (jf. Joh. 18:37). 

Evangeliebudskapet handler mer enn om personlig frelse. Den gode 
nyheten om Guds rike burde forvandle en i denne tidsalder: 

2 Og ikke bli konform med denne verden, men bli forvandlet ved å 
fornye tankene dine, så du kan bevise hva som er den gode og 
akseptable og perfekte viljen til Gud. ( Romerne 12: 2 ) 

Ekte kristne blir forvandlet til å tjene Gud og andre: 

22 Obligasjonstjenere, adlyd i alle ting dine herrer etter kjødet, ikke 
med øyehjelp, som mennesker behagere, men i hjertets 
oppriktighet og frykter Gud. 23 Og hva du enn gjør, gjør det intenst 



46 
 

som for Herren og ikke til mennesker. 24 Når du vet at du fra Herren 
vil motta arvets belønning; for du tjener Herren 
Kristus. ( Kolosserne 3: 22-24 ) 

28 Derfor, siden vi mottar et rike som ikke kan ristes, så la oss ha 
nåde, ved hvilken vi kan tjene Gud akseptabelt med ærbødighet 
og gudsfrykt. ( Hebreerne 12:28 ) 

Ekte kristne lever annerledes enn verden. Vi aksepterer Guds standarder 
over verden for hva som er rett og galt. De rettferdige lever etter tro 
(Hebreerne 10:38), da det tar tro for å leve Guds måte i denne 
tidsalderen. Kristne ble ansett for å være så forskjellige fra verden de 
levde i, at deres livsform ble omtalt som " Veien " i Det nye testamente 
(Apg 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Verden lever egoistisk, under Satans sving, i 
det som har blitt kalt “ Kaines vei ” (Judas 11). 

Evangeliet om Guds rike er et budskap om rettferdighet, glede og fred 
(Rom 14:17). Det profetiske ordet, riktig forstått, er trøstende (jf. 1 Kor 
14: 3; 1 Tessaloniker 4:18), spesielt når vi ser på verden smuldre (jf. Luk. 
21: 8-36). Den sanne kristne livsstilen fører til åndelig overflod og fysiske 
velsignelser (Markus 10: 29-30). Dette er en del av grunnen til at de som 
lever den forstår at verden trenger Guds rike. Kristne er ambassadører for 
Guds rike. 

Kristne legger håpet vårt i det åndelige, ikke det fysiske, selv om vi lever i 
en fysisk verden (Romerne 8: 5-8). Vi har " håpet om 
evangeliet " (Kolosserne 1:23). Dette er noe de første kristne forsto at 
mange som bekjenner Jesus i dag, ikke virkelig forstår det. 

  

  

6. Gresk-romerske kirker lærer at riket er viktig, men ... 
De gresk-romerske kirkene mener at de lærer aspekter ved Guds rike, 
men har problemer med å virkelig forstå hva det egentlig er.  For 
eksempel lærer The Catholic Encyclopedia dette om riket: 

Kristi… På hvert trinn i hans lære undervisningen om dette riket, 
dets forskjellige aspekter, dets nøyaktige betydning, måten det 
skal oppnås på, danner grunnlaget for diskursene hans, så mye at 
hans diskurs kalles ” evangeliet”. om riket ” ... de begynte å tale 
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om kirken som “ Guds rike ” ; jfr Kol., I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 
6, 9; v, 10 osv. ... det betyr kirken som den guddommelige 
institusjonen ... (pave H. Guds rike. The Catholic Encyclopedia, 
bind VIII. 1910). 

Selv om ovennevnte pekte på “ Kol., I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 
10, ” hvis du vil slå dem opp, vil du oppdage at ikke ett av disse versene 
sier noe om at Kirken er Guds rike. De lærer at de troende vil være en del 
av Guds rike eller at det er Jesu rike. Bibelen advarer om at mange vil 
forandre evangeliet eller vende seg til et annet , et usant (Galaterne 1: 3-
9). Dessverre har forskjellige gjort det.  

Jesus lærte: ” Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen 
uten gjennom meg ” ( Johannes 14: 6 ). Peter lærte: " Det er heller ingen 
frelse i noe annet, for det er ikke noe annet navn under himmelen gitt 
blant mennesker som vi må bli frelst " ( Apostlenes gjerninger 
4:12 ). Peter sa til jødene at alle må ha troen til å omvende seg og 
akseptere Jesus for å bli frelst (Apg 2:38). 

I motsetning til dette har pave Frans lært at ateister uten Jesus kan bli 
frelst ved gode gjerninger! Han lærer også at jøder kan bli frelst uten å ta 
imot Jesus! I tillegg ser det ut til at han og noen gresk-romere også 
vurderer at en ikke-bibelsk versjon av 'Mary' er en nøkkel til evangeliet, så 
vel som en nøkkel til ekumenisk og tverrrelighet. Dessverre forstår de og 
andre ikke viktigheten av Jesus OG det sanne evangeliet om Guds 
rike. Mange promoterer falske evangelier. 

Mange ønsker å gå av syne og ha tro på verden. Det nye testamente lærer 
at kristne skal se over: 

2 Sett tankene dine på tingene ovenfor, ikke på tingene på 
jorden. ( Kolosserne 3: 2 ) 

7 For vi vandrer ved troen, ikke ved synet. ( 2. Korinter 5: 7 ) 

Likevel lærte pave Pius XI i utgangspunktet å gå ved synet av kirken: 

... den katolske kirke ... er Kristi rike på jorden. (Pius 
’leksikon Quas Primas ). 

De Catholi cBible 101 hjemmeside hevder, “ Guds rike ble opprettet på 
jorden ved Jesus Kristus i år 33 e.Kr., i form av hans kirke, ledet av 
Peter .. . den katolske kirke. ” Dere t tusen Guds rike er ikke her det er 
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heller ikke Kirken i Roma, men det vil være på jorden. Selv om den sanne 
Guds kirke har “ nøklene til riket ” (Matteus 16: 1 9 ), har de som hevder 
en kirke er riket “ tatt bort kunnskapens nøkkel ” (Luk 11:52). 

Kirken i Roma lærer så sterkt mot et snart kommende jordisk tusenårsrik 
Guds rike at det i utgangspunktet er den eneste " læren om Antikrist " 
som er oppført i den offisielle katekismen for den katolske kirke : 

676 Antikrists bedrag begynner allerede å ta form i verden hver 
gang kravet fremmes om å innse det historiske messianske håpet 
som bare kan realiseres utover historien gjennom den 
eskatologiske dommen. Kirken har avvist til og med modifiserte 
former for denne forfalskningen av kongeriket for å komme 
under navnet millenarisme ... (Catechism of the Catholic Church. 
Imprimatur Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 
1995, s. 194) 

Dessverre vil de som er enige i dette ha store problemer med å 
kunngjøre Evangeliet om Guds rike til slutt. Noen vil ta 

forferdelige skritt mot dem som forkynner det (Daniel 7:25; 11: 30-
36). Men, tenker du kanskje, vil ikke alle som bekjenner Jesus som Herre 
være i riket? Nei, det blir de ikke. Legg merke til hva Jesus sa: 

21 “ Ikke alle som sier til meg: 'Herre, Herre' skal komme inn i 
himmelriket, men han som gjør min fars vilje i 
himmelen.  22 Mange vil si til meg på den dagen: 'Herre, Herre, har 
vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort 
mange underverker i ditt navn?'  23 Og så vil jeg erklære dem: 'Jeg 
har aldri kjent deg; vekk fra meg, dere som praktiserer lovløshet! 
' ( Matteus 7: 21-23 ) 

Apostelen Paulus bemerket “ lovløshetens hemmelighet ” wa s “ allerede 
i arbeid ” ( 2 Tess 2: 7 ) i sin tid. Denne lovløsheten er også relatert til noe 
Bibelen advarer mot i endetidene som kalles “ Mystery, Babylon the 
Great ” (Åpenbaringen 17: 3-5). 

Den “ lovløshetens hemmelighet ” er relatert til bekjennende kristne som 
tror at de ikke trenger å holde Guds de ti bud, etc. og / eller det er så 
mange akseptable unntak fra det, og / eller det er akseptable former for 
bot for å bryte Guds lov, så mens de tror at th ey har en form for Guds 
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lov, de er ikke å holde en form for kristendom som Jesus eller hans 
apostler ville anerkjenne som legitim. 

Gresk-romerne er som fariseerne som brøt Guds bud, men hevdet at 
deres tradisjoner gjorde dette akseptabelt - Jesus fordømte den 
tilnærmingen (Matt 15: 3-9)! Jesaja advarte også om at folk som påstår å 
være Gud, ville gjøre opprør mot hans lov (Jesaja 30: 9). Dette lovløse 
opprøret er noe vi dessverre ser dette til i dag. 

Et annet " mysterium " ser ut til å være at Roma kirke ser ut til å tro at 
dens militaristiske økumeniske og interreligiøse agendaer vil føre til fred 
og en ikke-bibelsk versjon av Guds rike på jorden. Skriften advarer mot en 
kommende økumenisk enhet som den lærer vil i noen år være vellykket 
(merk: New Jerusalem Bible , en katolsk godkjent oversettelse, vises): 

4 De satte seg ut foran dragen fordi han hadde gitt dyret sin 
autoritet; og de satte seg foran dyret og sa: 'Hvem kan 
sammenligne med dyret? Hvem kan kjempe mot det? ' 5 Dyret fikk 
lov til å gi sin skryt og blasfemi og være aktiv i 42 måneder; 6 Og 
den ga sin blasfemi mot Gud, mot hans navn, hans himmelske telt 
og alle de som er skjermet der. 7 Det var lov å føre krig mot de 
hellige og erobre dem, og gitt makt over hver rase, folk, språk og 
nasjon; 8 og alle mennesker i verden vil tilbe den, det vil si alle hvis 
navn ikke er skrevet ned siden verdens grunnleggelse i 
offerlammets livsbok. 9 La alle som kan høre, høre: 10 De som er i 
fangenskap til fangenskap; de for døden med sverdet til døden 
med sverdet. Dette er grunnen til at de hellige må ha utholdenhet 
og tro. (Åpenbaringen 13: 4-10, NJB) 

Bibelen advarer mot Babylon-enhetens slutttid: 

1 En av de syv englene som hadde de syv skålene, kom for å tale til 
meg og sa: 'Kom hit, så vil jeg vise deg straffen til den store 
prostituerte som er trøstet ved rikelig vann, 2 som alle jordens 
konger har vært sammen med har prostituert seg, og som har 
gjort hele verdens befolkning full av vinen sin utroskap. 3 Han tok 
meg i ånd til en ørken, og der så jeg en kvinne ri på et 
skarlagensrødt dyr som hadde syv hoder og ti horn og hadde 
blasfemiske titler skrevet over det hele. 4 Kvinnen var kledd i lilla 
og skarlagen og glitret med gull og juveler og perler, og hun holdt 
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en gullvinekup fylt med den motbydelige skitten av 
prostitusjonen sin; 5 på pannen hennes ble skrevet et navn, et 
kryptisk navn: 'Babylon den store, mor til alle de prostituerte og 
all den skitne praksis på jorden .' 6 Jeg så at hun var full, full av de 
helliges blod og Jesu martyrer. og da jeg så henne, ble jeg 
fullstendig mystifisert. (Åpenbaringen 17: 1-6, NJB) 

9 'Dette krever treghet. De syv hodene er de syv åsene som 
kvinnen sitter på. . . 18 Kvinnen du så, er den store byen som har 
myndighet over alle herskere på jorden. ' (Åpenbaringen 17: 9,18, 
NJB) 

1 Etter dette så jeg en annen engel komme ned fra himmelen, med 
stor autoritet gitt ham; jorden skinte av sin herlighet. 2 På toppen 
av sin røst ropte han: 'Babylon er falt, Babylon den store har falt, 
og er blitt tilholdssted for djevler og et losji for enhver stygg ånd 
og skitten, avskyelig fugl. 3 Alle nasjonene har drukket dypt av sin 
prostitusjonsvin; hver konge på jorden har prostituert seg med 
henne, og hver kjøpmann ble rik gjennom hennes utskytning. 
' 4 En annen røst talte fra himmelen; Jeg hørte det si: ' Kom ut, 
folkene mine, bort fra henne, slik at du ikke får del i 
forbrytelsene hennes og har de samme plagene å 
bære . 5 Hennes synder har nådd opp til himmelen, og Gud har 
hennes forbrytelser i tankene: behandle henne som hun har 
behandlet andre. 6 Hun må få utbetalt det dobbelte av beløpet 
hun hadde. Hun skal ha en dobbelt sterk kopp av sin egen 
blanding. 7 Hver eneste pompe og orgie hennes skal matches av 
en tortur eller en kval. Jeg er trollbundet som dronning, tenker 
hun; Jeg er ingen enke og vil aldri kjenne på sorg. 8 For det, på en 
dag, vil plagene falle på henne: sykdom og sorg og 
hungersnød. Hun vil bli brent til grunn. Herren Gud som har 
fordømt henne er mektig. ' 9 'Det blir sorg og gråt over henne av 
jordens konger som har prostituert seg med henne og holdt 
orgier med henne. De ser røyken når hun brenner, (Åpenbaringen 
18: 1-9, NJB) 

I Sakarja advarer Bibelen mot et kommende Babylon og viser at riktig 
enhet ikke vil skje før etter at Jesus kommer tilbake: 
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10 Se opp! Se opp! Fly fra det nordlige landet - sier Yahweh - for jeg 
har spredt dere til de fire himmelvindene - erklærer Yahweh. 11 Se 
opp! Gjør din flukt, Sion, som nå bor sammen med Babels 
datter! 

12 For Yahweh Sabaoth sier dette, siden Ære bestilte 

meg, om nasjonene som plyndret deg, 'Den som berører deg, 
berører øyeølet mitt. 13 Se nå, jeg vinker hånden min over dem, og 
de vil bli plyndret av dem som de har slaveret med. ' Da vil du vite 
at Yahweh Sabaoth har sendt meg! 14 Syng, gled deg, Sions datter, 
for nå kommer jeg til å bo blant dere - erklærer Jahwe! 15 Og på 
den dagen vil mange nasjoner bli omvendt til Yahweh. Ja, de vil 
bli hans folk, og de vil bo blant dere. Da vil du vite at Yahweh 
Sabaoth har sendt meg til deg! 16 Herren vil ta Juda i besittelse, 
hans del i det hellige land, og igjen gjøre Jerusalem til hans 
valg. (Sakaria 2: 10-16, NJB; legg merke til i KJV / NKJV-versjonene 
at versene er listet som Sakaria 2: 6-12) 

De økumeniske og interreligiøse bevegelsene som De forente nasjoner, 
Vatikanet, mange protestanter og østortodokse ledere fremmer, er 
tydelig fordømt av Bibelen og bør ikke oppmuntres. Jesus advarte mot de 
som hevdet å følge ham som ville " lure mange " (Matteus 24: 4-5). Mye 
økumenisme er relatert til den " hvite rytteren " i Åpenbaringen 6: 1-2 
(som IKKE er Jesus) og skjøgen av Åpenbaringen 17. 

I likhet med Sakaria, lærte apostelen Paulus også at sann troenhet ikke 
ville skje før etter at Jesus kom tilbake: 

13 til vi alle når enhet i tro og kunnskap om Guds sønn og danner 
det perfekte menneske, fullt modent med Kristi fylde 
selv. (Efeserne 4:13, NJB) 

De som tror denne enheten kommer før Jesu hjemkomst, tar feil. Når 
Jesus kommer tilbake, vil han faktisk måtte ødelegge enheten til nasjoner 
som vil motta ham: 

11: 15 Så blåste den syvende engelen sin trompet, og det kunne 
høres stemmer som ropte i himmelen og ropte: 'Verdens rike er 
blitt vår Herres og hans Kristi rike, og han vil regjere for alltid og 
alltid.' 16 De tjuefire eldste, trollbundet i Guds nærhet, satte seg 
ned og rørte ved bakken med pannen som tilbad Gud 17 med disse 
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ordene: Vi takker deg, den allmektige Herre Gud, han som er han 
som var for antar du din store makt og begynner din 
regjering. 18 Nasjonene var i opprør, og nå er tiden inne for din 
gjengjeldelse og at de døde skal dømmes, og for dine tjenere, 
profetene, for de hellige og for de som frykter navnet ditt, små og 
store, for å bli belønnet . Tiden er inne for å ødelegge dem som 
ødelegger jorden. ' (Åpenbaringen 11: 15-18, NJB) 

19: 6 Og jeg hørte hva som så ut til å være stemmene fra et stort 
publikum, som lyden av havet eller det store tordenbrølet, og 
svarte: 'Alleluia! Herren vår Guds allmektige regjeringstid har 
begynt; . . . 19 Da så jeg dyret, med alle jordens konger og deres 
hærer, samlet seg for å kjempe mot rytteren og hans hær. 20 Men 
dyret ble tatt til fange sammen med den falske profeten som 
hadde utført mirakler på dyrets vegne og av dem hadde lurt dem 
som hadde godtatt merkevarebygging med dyrets merke og de 
som hadde tilbedt statuen hans. Disse to ble kastet levende inn i 
den brennende innsjøen med svovel. 21 Alle de andre ble drept av 
rytterens sverd, som kom ut av munnen hans, og alle fuglene slo 
seg med sitt kjøtt. . . 20: 4 Så jeg troner der de satte seg og fikk makt 
til å dømme. Jeg så sjelene til alle som ble halshogd for å ha vært 
vitne for Jesus og for å ha forkynt Guds ord, og de som nektet å 
tilbe dyret eller statuen hans og ikke ville akseptere merkevaren 
på panna eller hender; de kom til live og regjerte med Kristus i 
tusen år. (Åpenbaringen 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

Legg merke til at Jesus vil måtte ødelegge verdens hærer forenet mot 
ham. Så vil Han og de hellige regjere. Det er da det vil være ordentlig 
enhet i troen. Dessverre vil mange høre på falske ministre som ser bra ut, 
men ikke er, slik apostelen Paulus advarte (2. Korinter 11: 14-
15). Hvis flere virkelig ville forstå Bibelen og Evangeliet om Guds rike, ville 
mindre slåss mot Jesus. 

7. Hvorfor Guds rike? 
Selv om mennesker liker å tro at vi er så smarte, er det grenser for vår 
forståelse, men likevel er Guds " forståelse uendelig " (Salme 147: 5). 

Derfor vil det ta Guds inngripen å fikse denne planeten. 
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Mens mange tror på Gud, er det store flertallet av mennesker ikke villige 
til å leve slik han virkelig leder. Legg merke til følgende: 

8 Han har vist deg, du mann, hva som er bra; Og hva krever Herren 
av deg, men å gjøre rettferdig, elske barmhjertighet og vandre 
ydmykt med din Gud? ( Mika 6: 8 ) 

Å vandre ydmykt med Gud er ikke noe menneskeheten virkelig har vært 
villig til å gjøre. Fra Adam og Evas tid (1. Mosebok 3: 1-6) har mennesker 
valgt å stole på seg selv og deres prioriteringer, over Gud, til tross for 
hans bud (2. Mosebok 20: 3-17).  

Ordspråkene lærer: 

5 Stol på Herren av hele ditt hjerte, og støtt ikke på din egen 
forståelse; 6 Kjenn ham på alle dine måter, og han skal lede dine 
stier. 7 Vær ikke klok i dine egne øyne; Frykt Herren og vekk fra det 
onde. ( Ordspråkene 3: 5-7 ) 

Likevel vil de fleste ikke virkelig stole på Gud av hele sitt hjerte eller vente 
på at han skal lede sine skritt. Mange sier at de vil gjøre det Gud vil, men 
ikke gjør det. Menneskeheten er blitt lurt av Satan (Åpenbaringen 12: 9) 
og har falt for verdens lyster og livets stolthet (1. Johannes 2:16).  

Derfor har mange kommet med sine egne religiøse tradisjoner og 
sekulære regjeringer, fordi de tror de vet best. De gjør imidlertid ikke (jf. 
Jeremia 10:23) og vil heller ikke virkelig omvende seg. 

Det er derfor menneskeheten trenger Guds rike (jf. Matteus 24: 21-22). 

Tenk på Saligstedene 

En av de mest kjente uttalelser som Jesus ga, var salighetene som han ga i 
sin preken på Oljeberget. 

Legg merke til noe av det Han sa: 

3 “ Salige er de fattige i ånden, for deres er himmelriket. 4 Salige er 
de som sørger, for de skal trøstes. 5 Salige er de saktmodige, for 
de skal arve jorden. 6 Salige er de som sultet og tørster etter 
rettferdighet, for de skal bli mette. 7 Salige er de barmhjertige, for 
de skal få nåde. 8 Salige er de rene i hjertet, for de skal se 
Gud. 9 Salige er fredsmennene, for de skal kalles Guds 
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sønner. 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens 
skyld, for deres er himmelriket. ( Matteus 5: 3-10 ) 

Jeg t er i riket av Gud (jf Mark 4: 30-31) , ofte referert til som Kingdom 
of heaven av Matthew ( jf Matt 13:31) , hvor disse velsignet løfter vil bli 
oppfylt. Det er i Guds rike at løftet skal oppfylles f o r de saktmodige 
å arve jorden og den rene å se Gud . Jeg gleder meg også til den gode 
nyheten om velsignelsene i Guds rike! 

Guds måter En rett 

Sannheten er at Gud er kjærlighet (1. Johannes 4: 8,16) og Gud er IKKE 
egoistisk. Guds lover viser kjærlighet til Gud og vår neste (Markus 12: 29-
31; James 2: 8-11). Verdens måter er egoistiske og ender i døden (Rom 8: 
6). 

Legg merke til at Bibelen viser at virkelige kristne holder budene: 

1 W hoever tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og hver den 
som elsker ham som fikk sønnen elsker også den som er født av 
ham. 2 Ved dette vet vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og 
holder hans bud. 3 For dette er kjærligheten Gud, at vi holder hans 
bud. Og hans bud 

er ikke tyngende. ( 1. Johannes 5: 1-3 ) 

Alle Guds « bud er rettferdighet » (Salme 119: 172). Hans veier er ren (1 
Ti tus 1:15). Dessverre har mange akseptert forskjellige former 
for " lovløshet " og er ikke klar over at Jesus IKKE kom til å ødelegge loven 
eller profetene, men for å oppfylle dem (Matteus 5:17), ved å forklare 
deres virkelige betydning og utvide dem utover hva mange tenkt (f.eks. 
Matteus 5: 21-2 8 ). Jesus lærte at « den som gjør og lærer dem, han skal 
kalles stor i himmelriket » ( Matteus 5:19 ) (begrepene 'Guds rike' og 
'himmelriket' er utskiftbare).                      

Bibelen lærer at troen uten gjerninger er død (Jak 2:17). Mange hevder å 
følge Jesus, men vil ikke tro hans lære (Matteus 7: 21-23) og vil ikke 
etterligne ham som de skal (jf. 1. Korinter 11: 1). “ Synd er lovens 
overtredelse ” (1. Johannes 3: 4, KJV) og alle har syndet (Rom 
3:23). Bibelen viser imidlertid at barmhjertighet vil seire over dommen 
(Jak 2:13) ettersom Gud virkelig har en plan for alle (jf. Luk 3: 6). 
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Menneskelige løsninger, bortsett fra Guds veier, vil ikke fungere. I 
tusenårsriket vil Jesus regjere med ” en stang av jern ” (Åpenbaringen 
19:15), og god vil seire når folk vil leve Guds måte. ALLE verdens 
problemer eksisterer fordi samfunn i denne verden nekter å adlyde Gud 
og hans lov . Historien viser s menneskeheten er ikke i stand til å løse 
problemene i samfunnet: 

6 For å være kjødelig tenkende er død, men å være åndelig 
tenkende er liv og fred. 7 Fordi det kjødelige sinn er fiendskap mot 
Gud; for den er ikke underlagt Guds lov, og den kan den heller 
ikke være. 8 Så de som er i kjødet, kan ikke glede Gud. ( Romerne 
8: 6-8 ) 

Kristne skal fokusere på det åndelige og få tildelt Guds Ånd til å gjøre det i 
denne tidsalderen (Rom 8: 9), til tross for våre personlige svakheter: 

26 For dere ser deres kall, brødre, at ikke mange kloke etter kjødet, 
ikke mange mektige, ikke mange edle.  27 Men Gud har valgt 
verdens tåpelige ting til å skamme de kloke, og Gud har valgt 
verdens svake ting for å skamme de mektige; 28 og verdens 
grunnleggende ting og det som foraktes Gud har valgt, og det 
som ikke er, for ikke å introdusere de ting som er, 29 så intet kjød 
skal ære i hans nærvær. 30 Men av ham er du i Kristus Jesus, 
som ble til oss visdom fra Gud - og rettferdighet og forkynnelse og 
forløsning - 31 som, som det står skrevet: ” Den som ærer, la ham 
ære i Herren. ” ( 1. Korinter 1: 26-31 ) 

Kristne skal ære i Guds plan! Vi går ved tro nå (2. Korinter 5: 7) og ser 
ovenfor (Kolosserbrevet 3: 2) i tro (Hebreerne 11: 6). Vi vil bli velsignet for 
å holde Guds bud (Åpenbaringen 22:14). 

Hvorfor Evangeliet om Guds rike ? 

Protestanter har en tendens til å føle at når de først har akseptert Jesus 
som frelser, at de har søkt Guds rike. Katolikker tror de som døpes, selv 
som spedbarn, har kommet inn i kirken sin som riket. Katolikker og de 
østlige ortodokse har en tendens til å tro at de gjennom sakramenter osv. 
Søker Guds rike. Mens kristne skal døpes, pleier gresk-romersk-
protestanter å se til verden for å løse menneskehetens problemer. De har 
en tendens til å ha et jordisk fokus (jf. Rom 8: 6-8 ). 
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Å først søke Guds rike (Matteus 6:33) er å være et livslangt mål for 
kristne. Et mål, ikke å se etter verden for løsninger, men til Gud og hans 
veier. Den gode nyheten om Guds rike forandrer livene våre. 

Bibelen sier at kristne vil styre med Jesus, men er du klar over at det betyr 
at ekte kristne faktisk vil herske over byer? Jesus lærte: 

12 “ En mann av høi byrd drog til et land langt borte for å få konge 
og gå tilbake. 13 Så kalte han ti av sine tjenere og leverte dem ti 
stykker og sa til dem: Gjør forretninger til jeg kommer. 14 Men 
innbyggerne hans hatet ham og sendte en delegasjon etter ham 
og sa: 'Vi vil ikke ha denne mannen til å regjere over oss.' 

15 “ Og slik var det da han kom tilbake etter å ha mottatt 

rike, befalte han da disse tjenerne, som han hadde gitt pengene, 
til å bli kalt til ham, for å få vite hvor mye hver eneste mann 
hadde tjent på handel. 16 Så kom den første og sa: 'Mester, din 
mina har tjent ti miner.'  17 Og han sa til ham: 'Godt gjort, gode 
tjener; fordi du var trofast i veldig liten grad, har autoritet over ti 
byer. ' 18 Og den andre kom og sa: "Mester, din mina har tjent fem 
minas."  19 På samme måte sa han til ham: Du er også over fem 
byer. ( Lukas 19: 12-19 ) 

Vær trofast over det lille du har nå. Kristne vil ha muligheten til å herske 
over virkelige byer, i et virkelig rike. Jesus sa også: " Min lønn er med meg 
å gi til enhver etter sitt arbeid " ( Åpenbaringen 22:12 ). Gud har en plan 
(Job 14:15) og et sted (Joh 14: 2) for de som virkelig vil svare på ham (Joh 
6:44; Åpenbaringen 17:14). Guds rike er virkelig, og du kan være en del av 
det! 

I begynnelsen av 2016 hadde tidsskriftet Science en artikkel med 
tittelen " The power of crowd " som indikerte at kunstig intelligens og 
crowddsourcing kunne løse de " onde problemer" som menneskeheten 
står overfor. Likevel klarte ikke artikkelen å forstå hva ondskap var, enn si 
hvordan man løste den. 

Samarbeid, bortsett fra å følge de sanne Guds veier er som dømt til å 
mislykkes i det 21 st århundre som det var tilbake etter den store flommen 
når menneskeheten samarbeidet for å bygge den mislykkede Babels tårn 
(Genesis 11: 1-9). 
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Problemer i verden, på steder som Midt-Østen (til tross for forventet 
tidsmessig gevinst, f.eks. Daniel 9: 27a; 1 Tessaloniker 5: 3), vil ikke bli løst 
av mennesker - vi trenger fred for Guds rike (Rom 14: 17). 

Problemene med internasjonal terrorisme, til tross for forventet gevinst, 
vil ikke bli løst (jf. Esekiel 21:12) av de bedragere i FN (jf. Åpenbaringen 
12: 9) - vi trenger gleden og trøsten ved Guds rike. 

Miljøproblemene vil IKKE løses ved internasjonalt samarbeid, ettersom 
verdens nasjoner vil bidra til å ødelegge jorden (Åpenbaringen 11:18), 
men de vil bli løst av Guds rike. 

Spørsmål om seksuell umoral, abort og salg av menneskelige kroppsdeler 
vil ikke løses av USA (jf. Åpenbaringen 18:13) , men av Guds rike. 

USAs, Storbritannias og mange andre nasjoners enorme gjeld vil ikke bli 
løst gjennom internasjonal megling, men til slutt (etter ødeleggelse per 
Habakkuk 2: 6-8) av Guds rike. 

Uvitenhet og feilutdannelse vil ikke løses av FN - vi trenger Guds 
rike. Religiøse stridigheter vil ikke virkelig bli løst av noen økumenisk-
trosfaglige bevegelser som godtar frelse bortsett fra den sanne 
Bibelen. Synd er PROBLEMET i verden, og for det trenger vi Jesu offer og 
hans gjenkomst i Guds rike. Moderne medisinsk vitenskap har ikke alle 
svarene for menneskers helse - vi trenger Guds rike. 

Sultproblemer vil ikke bli løst av genmodifiserte organismer som setter 
deler av verden i fare for hungersnød på grunn av potensielle avlingsfeil - 
vi trenger Guds rike. 

Den enorme fattigdommen i deler av Afrika, Asia og andre steder, mens 
den drar nytte av endetiden 'Babylon' (jf. Åpenbaringen 18: 1-19), vil ikke 
løse fattigdomsproblemet - vi trenger Guds rike. Tanken om at 
menneskeheten, bortsett fra Jesus, kan gi utopi i denne 'nåværende onde 
tid', er et falskt evangelium (Galaterne 1: 3-10). 

Den tusenårige fase av K ingdom av Gud er en bokstavelig rike som vil bli 
etablert på jorden. Det vil være basert på de kjærlige lovene til Gud og en 
kjærlig Gud som leder. De hellige vil regjere med Kristus i tusen 
år (Åpenbaringen 5:10; 20: 4-6). Dette riket vil omfatte de som virkelig er i 
Guds kirke, men ingen skriftsteder sier at Guds kongeni faktisk er kirken 
(katolsk eller på annen måte). Roma-kirken har motarbeidet 
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tusenårsundervisningen, og senere vil den kraftigere motsette Bibelens 
evangeliums budskap når vi kommer nærmere slutten. Dette vil 
sannsynligvis få betydelig mediedekning som kan bidra til å oppfylle Matt 
24:14. 

I sin endelige fase vil Guds rike omfatte ”Det nye Jerusalem, 

å komme ned fra himmelen fra Gud ” (Åpenbaringen 21: 2), og av dens 
økning vil det ikke være slutt. Det blir ikke mer urettferdighet, ikke mer 
sorg og ikke mer død. 

Å forkynne og forstå Evangeliet om Guds rike er et viktig tema i 
Bibelen. Gamle testamente forfattere lærte om det. Jesus, Paulus 
og Johannes lærte om det. Den eldste ' kristne ' preken som overlevde 
utenfor Det nye testamente, lærte om det. Tidlige andre 
århundre lærte kristne ledere, som Polycarp og Melito , om det. Vi 
i Fortsetter Guds kirke lærer det i dag. Husk at Guds kongeråd er det 
første emnet som Bibelen viser at Jesus forkynte om (Markus 1:13 . Det 
var også det han forkynte om etter oppstandelsen (Apostlenes gjerninger 
1: 3) - og det er noe de kristne bør søke først () Matt 6,33) . 

Evangeliet handler ikke bare om Jesu liv og død . Da han la vekt på 
evangeliet som Jesus og hans medmennesker underviste, var Guds 
kommende kongenom. Evangeliet om riket omfatter frelse 
gjennom Kristus, men også inkludere s undervisning slutten av 
menneskelige regjeringer (Åp 11: 1 5) . 

Husk at Jesus lærte at slutten ikke ville komme før etter at evangeliet om 
riket ble forkynt for verden som et vitne for alle nasjonene (Matteus 
24:14) . Og at forkynnelsen skjer nå. 

Den gode nyheten er at Guds rike er løsningen på problemene med 
menneskeheten . Likevel ønsker jeg IKKE å støtte det eller høre det , 
n eller ønsker å tro sannheten om det. Guds rike er evig (Matteus 6:13), 
mens “ denne verden forgår ” ( 1. Korinter 7:31 ) . 

Det å hevde det sanne evangeliet om Guds rike er noe vi i Fortsetter Guds 
kirke ser alvorlig på . Vi streber etter å lære alle ting som Bibelen lærer 
(Matteus 28: 19-20), inkludert Guds rike (Matteus 24:14). Mens vi venter 
på det riket, må vi lære og følge Guds veier og trøste andre som vil tro 
sannheten. 
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Bør du ikke støtte forkynnelsen av evangeliet om det kommende Guds 
rike? Vil du tro Evangeliet om Guds rike ? 

 

Fortsetter Guds kirke 
 
USAs kontor for Fortsetter Guds kirke ligger på: 1036 W. Grand Avenue, 
Grover Beach, California, 93433 USA; nettstedet www.ccog.org. 
 

Fortsetter Guds kirke (CCOG) nettsteder 
 

CCOG.ASIA Dette nettstedet har fokus på Asia. 
CCOG.IN Dette nettstedet er målrettet mot de med indisk arv.  
CCOG.EU Dette nettstedet er målrettet mot Europa.  
CCOG.NZ Dette nettstedet er målrettet mot New Zealand og andre med 
britisk avstammet bakgrunn. 
CCOG.ORG Dette er hovednettstedet til Fortsetter Guds kirke. Det tjener 
mennesker på alle kontinenter. Den inneholder artikler, lenker og 
videoer. 
CCOGCANADA.CA Dette nettstedet er målrettet mot de i Canada. 
CCOGAfrica.ORG Dette nettstedet er målrettet mot de i Afrika. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Dette er det spanske 
språket for Fortsetter Guds kirke. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Dette er Filippinens nettsted for 
Fortsetter Guds kirke. Den har informasjon på engelsk og Tagalog. 
 

Nyheter og historie nettsteder 
 

COGWRITER.COM Dette nettstedet er et viktig proklamasjonsverktøy og 
har nyheter, lære, historiske artikler, videoer og profetiske oppdateringer. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Dette er et nettsted som er lett å huske 
med artikler og informasjon om kirkens historie. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Dette er et nettradionettsted som dekker 
nyheter og bibelske emner. 
 

YouTube og BitChute-videokanaler for prekener og prekener 
 

BibleNewsProphecy kanal. CCOG-prekenvideoer. 
CCOGAfrica kanal. CCOG-meldinger på afrikanske språk. 
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CCOG Animations kanal for å lære sider om kristen tro.  
CCOGSermones kanalen har meldinger på spansk. 
ContinuingCOG kanal. CCOG video prekener.  
Bildet viser noen av de få gjenværende mursteinene (pluss noen lagt til senere) av 
en bygning i Jerusalem, noen ganger kjent som Cenacle, men bedre beskrevet 
som Guds kirke på Jerusalems vestlige bakke (for tiden kalt fjellet Sion): 
 

 
 
Dette antas å ha vært stedet for kanskje den tidligste virkelige kristne 
kirkebygningen. En bygning som Jesu 'evangelium om Guds rike' ville blitt forkynt i. 
Dette var en bygning i Jerusalem som lærte Evangeliet om Guds rike. 
 

 

Av denne grunn takker vi også Gud uten å slutte, fordi ... dere, brødre, ble 

tilhengere av Guds menigheter i Judea er i Kristus Jesus. (1. Tessalonikerbrev 

2: 13-14) 

 

Kjemp inderlig for troen som en gang for alle ble overlevert til de hellige. (Judas 

3) 

 

Han (Jesus) sa til dem: "Jeg må forkynne Guds rike for de andre byene, for jeg 

er blitt sendt til dette formålet." (Lukas 4:43) 

 

Men søk Guds rike, så skal alle disse tingene bli lagt til deg. Frykt ikke, lille 

flokk, for det er din fars glede å gi deg riket. (Lukas 12: 31-32) 

 

Og dette evangeliet om riket vil bli forkynt i hele verden som et vitne for alle 

nasjonene, og da vil slutten komme. (Matteus 24:14) 

 

     language edition. 
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