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Evanjelium Božieho 

kráľovstva 
Je to riešenie! 

Uvedomujete si, že Ježiš povedal, že koniec nemôže prísť, kým 

nebude Božie kráľovstvo kázané svetu ako svedok? 

 
„Vlk bude bývať aj s baránkom… Nebudú ubližovať ani ničiť 

na všetkých mojich svätých vrchoch, lebo Zem bude plná 

poznania Pána, pretože vody pokrývajú more.“ (Izaiáš 

11: 6,9) 

 
podľa 

Bob Thiel, Ph.D. 
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Prečo ľudstvo nemôže vyriešiť svoje problémy? 

Viete, že prvé a posledné veci, o ktorých hovorí Biblia, o ktorých Ježiš 
kázal, sa týkali evanjelia Božieho kráľovstva? 

Viete, že Božie kráľovstvo bolo dôrazom apoštolov a tých, ktorí ich 
nasledovali? 

Je Božie kráľovstvo osobou Ježiša? Žije v nás teraz Ježišovo kráľovstvo 
Božie kráľovstvo? Je Božie kráľovstvo nejakým typom budúceho 

skutočného kráľovstva? Veríte tomu, čo učí Biblia? 

Čo je to kráľovstvo? Čo je to Božie kráľovstvo? Čo učí Biblia? Čo učila 
raná kresťanská cirkev? 

Uvedomujete si, že koniec nemôže prísť, kým nebude Božie kráľovstvo 
kázané svetu ako svedok? 

Fotografia na prednej obálke ukazuje jahňa ležiaceho s vlkom v zložení Burdine 
Printing and Graphics. Fotografia na zadnej obálke je súčasťou pôvodnej budovy 
kostola Božieho v Jeruzaleme, ktorú urobil v roku 2013 Dr. Bob Thiel.  
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1. Má ľudstvo riešenia? 

Svet čelí mnohým problémom . 

Mnoho ľudí má hlad. Mnoho ľudí je utláčaných. Mnoho ľudí čelí chudobe. 
Mnoho krajín má vážne dlhy. Deti, vrátane nenarodených, čelia 
zneužívaniu. Ochorenia odolné voči nárazom sa týkajú mnohých lekárov. 
Vojnu hrozia rôzni politici . Teroristické útoky sa stále dejú . 

Dokážu svetoví lídri vyriešiť problémy, ktorým čelí ľudstvo? 

Mnohí si to myslia. 

Nová univerzálna agenda 

25. septembra 2015, po key-note prejavu vatikánskej František sa 193 
národy Organizácie Spojených národov (OSN) Hlasovali realizovať " 17 
Trvalo udržateľný rozvoj Ciele " toho, čo niekedy bolo nazvané New 
Universal Agenda .Tu sú 17 cieľov OSN:   

Cieľ 1. Ukončiť chudobu vo všetkých jej formách všade 

Cieľ 2.A hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a zlepšenú 
výživu a podporovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo 

Cieľ 3. Zabezpečiť zdravý život a podporovať pohodu všetkých 
vekových skupín 

Cieľ 4. Zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a 
propagovať príležitosti celoživotného vzdelávania pre všetkých 

Cieľ 5. Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých 
žien a dievčat 

Cieľ 6. Zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľné hospodárenie s 
vodou a hygienu pre všetkých 

Cieľ 7. Zabezpečiť prístup k dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a 
modernej energii pre všetkých 
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Cieľ 8. Podporovať trvalo udržateľný, inkluzívny a udržateľný 
hospodársky rast, plné a produktívne zamestnanie a dôstojnú 
prácu pre všetkých 

Cieľ 9. Vybudovať odolnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a 
udržateľnú industrializáciu a podporovať inovácie 

Cieľ 10. Znížiť nerovnosť v rámci krajín a medzi nimi 

Cieľ 11. Zabezpečiť inkluzívnosť, bezpečnosť, odolnosť a 
udržateľnosť miest a ľudských sídiel 

Cieľ 12. Zabezpečiť trvalo udržateľné vzorce spotreby a výroby 

Cieľ 13. Podniknúť naliehavé kroky na boj proti zmene klímy a jej 
dôsledkom 

Cieľ 14. Zachovať a trvalo udržateľne využívať oceány, moria a 
morské zdroje na trvalo udržateľný rozvoj 

Cieľ 15. Chrániť, obnoviť a podporovať trvalo udržateľné 
využívanie suchozemských ekosystémov, trvalo udržateľné 
hospodárenie s lesmi, boj proti rozširovaniu púští a zastavenie a 
zvrátenie degradácie pôdy a zastavenie straty biodiverzity. 

Cieľ 16. Podporovať mierové a inkluzívne spoločnosti v záujme 
trvalo udržateľného rozvoja, poskytovať prístup k spravodlivosti 
pre všetkých a budovať efektívne, zodpovedné a inkluzívne 
inštitúcie na všetkých úrovniach 

Cieľ 17. Posilniť prostriedky vykonávania a oživiť globálne 
partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj 

Tento program by sa mal v plnej miere implementovať do roku 2030 a 
nazýva sa aj program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 . Kladie si 
za cieľ vyriešiť ail ment s čelí ľudstvo prostredníctvom regulácie, 
vzdelávania a medzinárodné a Interfaith spolupráce.   Aj keď mnohé z 
jeho cieľov sú dobré, niektoré z ich metód a cieľov sú zlé (porov. Genesis 
3: 5 ). T jeho program , tiež, je v súlade s František je Laudato Si encykliky. 
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" New Universal Agenda " by mohol byť nazývaný " New Catholic 
Agenda " ako slovo " cath OLIC " znamená " univerzálna. „ Pápež František 
nazval adopciu 
ofthe New Universal Agenda " dôležitým znamením nádeje. " 
V nadväznosti na dohodu s OSN, došlo k stretnutiu v Paríži v decembri 
2015 (oficiálne titulovaná 21 st Konferencie zmluvných strán Rámcového 
dohovoru OSN o zmene klímy ). Pápež František tiež ocenil túto 
medzinárodnú dohodu a radil národom, aby „ starostlivo nasledovali 
cestu a so stále rastúcim pocitom solidarity. " 
  
Takmer celý národ na svete súhlasil s parížskymi dohodami, ktoré mali 
konkrétne environmentálne ciele a finančné záväzky. (Potom prezident 
USA Barack Obama podpísal dokument, v ktorom sa USA zaviazali v roku 
2016, ale v roku 2017 prezident USA Donald Trump vyhlásil, že Spojené 
štáty NENESIA dohodnuté parížske dohody. To spôsobilo medzinárodné 
pobúrenie a pomohlo to izolovať USA z Európy a mnohých ďalších 
častiach sveta.) František neskôr uviedol, ľudstvo " pôjde dole " , ak to 
neznamená, že jeho zmeny súvisiace s klímou. 
  
Aj keď nikto nechce dýchať znečistený vzduch, hladovať, byť ochudobnení 
byť ohrozená , atď., Bude ľudské pokusy t he ciele 2030 agendy OSN a / 
alebo Paríž priznáva Solve e problémom čelí ľudstvo? 
  
Záznam Organizácie Spojených národov 

T on OSN bola vytvorená a založená 24. októbra 1945 , po druhej svetovej 
vojne , aby sa zabránilo ďalšej takou konfliktu a snažiť sa podporovať mier 
vo svete. Pri svojom vzniku mala OSN 51 členských štátov; je ich tam 193. 

Od vzniku Organizácie Spojených národov sa na celom 
svete vyskytli stovky, ak nie tisíce konfliktov, ale zatiaľ sme nemali to, čo 
by sa dalo charakterizovať ako tretia svetová vojna. 

Niektorí veria, že medzinárodná spolupráca ako nárokov spojených 
národov na podporu , v kombinácii s typom medzináboženského a 
ekumenické agendy, František a mnoho ďalších náboženských vodcov sa 
snaží podporovať , prinesie mier a prosperitu. 
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Organizácia Spojených národov, ktorá to urobila, však nemala dobré 
výsledky . Okrem početných ozbrojených konfliktov od vytvorenia 
Organizácie Spojených národov je viac miliónov hladných, utečencov a / 
alebo zúfalo chudobných. 

Pred viac ako desiatimi rokmi sa OSN zaviazala plniť svoje rozvojové ciele 
milénia . Mala osem „ rozvojových cieľov “, ale to sa nepodarilo, dokonca 
ani podľa samotnej OSN. V roku 2015 boli prijaté tzv. „ 17 cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja “. Niektoré sú optimistické. Niektorí to považujú za 
utopickú fantáziu. 

Pokiaľ ide o utópiu, pápež František 6. mája 2016 povedal, že sníval o 
humánnej európskej utópii, ktorú by jeho cirkvi mohla pomôcť dosiahnuť 
tento kontinent. Napriek tomu sa pápežov sen stane nočnou morou 
(Zjavenie 18). 

Môže existovať určitá spolupráca a úspech , ale ... 

Slovník spoločnosti Merriam Webster uvádza, že utópia je „ imaginárnym 
miestom, v ktorom sú vláda, zákony a spoločenské podmienky 
dokonalé. „   Biblia učí, že ľudstvo nemôže vyriešiť svoje problémy samo: 

23 Pane, viem, že spôsob človeka nie je sám o sebe; Nie je to 
človek, kto chodí usmerňovať svoje vlastné kroky. (Jeremiah 
10:23, NKJV, pokiaľ nie je uvedené inak) 

Biblia učí, že medzinárodná spolupráca zlyhá: 

16 Ničenie a bieda sú na ceste; 17 A spôsob pokoja, ktorý 
nepoznali. 18 Neexistuje strach z Boha pred ich očami. (Rimanom 3: 
16-18) 

Mnohí ľudia sa napriek tomu usilujú o svoj názor na utopickú spoločnosť a 
niekedy sa dokonca snažia zapojiť náboženstvo. Ale takmer žiadny z nich 
nie je ochotný nasledovať cesty jediného pravého Boha. To neznamená, 
že to nebude mať žiadny pokrok niektorého zo Spojených Nation'sor 
Vatikánu cieľov . Budú niektoré (a mnohé z cieľov sú dobré) , ako aj 
niektoré neúspechy. 
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V skutočnosti a pravdepodobne po masívnom konflikte bude dohodnutý a 
potvrdený druh medzinárodnej mierovej dohody (Daniel 9:27) . Ak je, 
bude mnohí nepravdivo veriť, že ľudstvo prinesie mierovejšiu a 
utopickejšiu spoločnosť. 

Mnohí sa zapoja do takého medzinárodného utopického pokroku 
(Ezechiel 13:10), ako aj rôznymi znakmi a zázrakmi (2 Tesalonickým 2: 9-
12). Ale Biblia hovorí, že taký mier nebude trvať (Daniel 9:27; 11: 31-44), 
napriek tomu, čo si vodcovia môžu nárokovať (1 Tesalonickým 5: 3; Izaiáš 
59: 8). 

Predstava, že , na rozdiel od Ježiša (porov Jn 15: 5 ; Matúš 24: 21-22 ) , 
ľudstvo môže priniesť utópia v tomto, súčasného veku zla ' je falošné 
evanjelium (Galatským 1: 3-10 ) . 

Ak je samotné ľudstvo úplne neschopné skutočne vyvolať utópiu, je 
možný nejaký druh utópie? 

Áno. 

Kráľovstvo Božie bude túto planétu a neskôr celú večnosť fantasticky 
vylepšiť. 
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2. Čo evanjelium Ježiš kázal? 
Biblia učí, že utópska spoločnosť s názvom Kráľovstvo Božie nahradí 
ľudské vlády (Daniel 2:44; Zjavenie 11:15; 19: 1-21). 

Keď Ježiš začal jeho verejné mini vyskúšať, začal kázať o evanjelium 
K ingdom boha . Tu je to, čo Mark nahlásil: 

14 Potom, čo bol Ján uväznený, prišiel Ježiš do Galilee, kázal 
evanjelium Božieho kráľovstva, 15 a povedal: „ Čas je naplnený a 
Božie kráľovstvo je blízko. Čiňte pokánie a verte v 
evanjelium “ (Marek 1: 14-15). 

Pojem evanjelium pochádza z gréckeho slova prepisovaného 
na euangelium a znamená „ dobrú správu “ alebo „ dobrú správu “ . " V 
N ew zákone, anglické slovo , kráľovstvo , ' súvisí s Božom kráľovstve, je 
uvedené približne 149 krát v NKJV a 151 v Douay Remeši Biblii . Pochádza 
z gréckeho slova prepisovaného na basiléliu, čo znamená pravidlo alebo 
oblasť kráľovských hodností . 

Ľudské kráľovstvá, ako aj Božie kráľovstvo, majú kráľa (Zjavenie 17:14) , 
pokrývajú zemepisnú oblasť (Zjavenie 11:15) , majú pravidlá (Izaiáš 2: 3-4; 
30: 9) a majú predmety (Lukáš 13:29) . 

Toto je prvé verejné učenie od Ježiša, ktoré Matthew zaznamenáva: 

23 A Ježiš obišiel celú Galileju, vyučoval vo svojich synagógach a 
kázal evanjelium kráľovstva (Matúš 4:23). 

Matthew tiež zaznamenáva: 

35 Ježiš prechádzal všetkými mestami a dedinami, učil v ich 
synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve (Matt kosiť 9,35). 

Nový zákon ukazuje, že Je sus navždy vládne : 

33 A bude kraľovať nad domom Jakobovým navždy a jeho 
kráľovstva nebude koniec. (Lukáš 1:33). 

Lukáš zaznamenáva, že účelom, za ktorým bol Ježiš poslaný, bolo 
kázať Božie kráľovstvo. Všimnite si, čo Ježiš učil: 

43 Povedal im: „ Musím kázať Božie kráľovstvo aj ostatným 
mestám, pretože som bol poslaný za týmto účelom “ (Lukáš 4:43). 
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Už ste to niekedy kázali? Uvedomili ste si niekedy, že Ježišovým účelom, 
ktorý bol poslaný, bolo kázať Božie kráľovstvo? 

Luke tiež zaznamenáva, že Ježiš sa ísť a kázať K ingdom Boží: 

10 A keď sa apoštolovia vrátili, oznámili mu všetko, čo 
urobili. Potom ich vzal a súkromne odišiel na pusté miesto, ktoré 
patrí mestu zvanému Bethsaida. 11 Ale keď to vedeli zástupy, 
nasledovali Ho; a prijal ich a hovoril im o Božom kráľovstve (Lukáš 
9: 10-11). 

Ježiš učil, že Božie kráľovstvo by malo byť najvyššou prioritou pre tých, 
ktorí Ho budú nasledovať : 

33 Najprv však hľadajte kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť 
(Matúš 6:33). 

31 Ale hľadajte Božie kráľovstvo a všetky tieto veci sa vám 
pridajú. 32 Neboj sa, malé stádo, lebo je pre mňa potešením ti dať 
svojho kráľovstva (Lukáš 12: 31-32). 

Kresťania majú hľadať na prvom mieste Božie kráľovstvo. Robia to tak, že 
to robia najvyššou prioritou tým, že žijú tak, ako by ich Kristus nechal žiť, a 
tešia sa na Jeho návrat a kráľovstvo. Avšak väčšina, ktorí vyznávajú Krista, 
nielenže nehľadá najprv Božie kráľovstvo, ale ani nevie, čo to je. Mnohí 
tiež falošne veria, že účasť na svetskej politike je to, čo Boh očakáva od 
kresťanov. Nerozumejú Božiemu kráľovstvu a nerozumejú 

žiť teraz, ako by mali alebo chápať, prečo je ľudstvo také chybné. 

Oznámenie tiež , že th e kráľovstva bude venovať malým stádu (porov 
Rimanom 11: 5). Ak chcete byť súčasťou skutočného kŕdľa, vyžaduje to 
pokoru. 

Božie kráľovstvo ešte nebolo na Zemi založené 

J esus učil, že jeho nasledovníci sa modlia, aby prišlo kráľovstvo, a preto 
ho už nevlastnia: 

9 Otče náš v nebi, posvätené buď tvoje meno. 10 Prichádza tvoje 
kráľovstvo. Urobíte to (Matúš 6: 9-10). 

Ježiš poslal svojich učeníkov, aby kázali Božie kráľovstvo K : 
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1 Potom zvolal svojich dvanásť učeníkov a dal im moc a autoritu 
nad všetkými démonmi a liečil choroby. 2 Poslal ich, aby kázali 
Božie kráľovstvo (Lukáš 9: 1-2). 

Ježiš učil, že Jeho prítomnosť sama nebola ríše, ako 
kráľovstvo sa nebude založená na Zemi potom , ako to je, prečo to urobil, 
čo urobil ani vyháňať démonov v jeho mene a potom : 

28 Ale ak vyháňam démonov Duchom Božím, určite na vás prišlo 
Božie kráľovstvo (Matúš 12:28). 

Skutočným kráľovstvo je v budúcnosti - ani to tu ako M archa reláciu s : 

47 A ak vaše oko spôsobí, že hrešíte, vytrhnite ho. Je lepšie, aby ste 
vstúpili do Božieho kráľovstva jedným okom, namiesto toho, aby 
ste mali dve oči, aby ste boli obsadení ... (Marek 9:47). 

23 Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „ Aké ťažké je pre 
tých, ktorí majú bohatstvo, vstúpiť do Božieho 
kráľovstva! " 24 Učeníci užasli nad jeho slovami. Ale odpovedal Ježiš 
znovu a povedal im: " Deti, ako je ťažké pre tých, ktorí dúfajú v 
bohatstve vstúpiť do kráľovstva Božieho! 25 Pre ťavu je ľahšie ísť 
cez oko ihly ako pre bohatého človeka vstúpiť do Božieho 
kráľovstva “ (Marek 10: 23-25). 

25 Naozaj vám hovorím, že už nebudem piť ovocie viniča až do 
toho dňa, keď ho pijem nové v Božom kráľovstve “ (Marek 14:25). 

43 Jozef z Arimathie, významný člen rady, ktorý sám čakal na Božie 
kráľovstvo, prichádzal a odvahu ... (Marek 15:43). 

Ježiš učil, že kráľovstvo teraz nie je súčasťou tohto súčasného sveta: 

36 Ježiš odpovedal: „ Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby 
bolo moje kráľovstvo z tohto sveta, moji služobníci by bojovali, 
aby som nebol vydaný Židom; ale teraz moje kráľovstvo nie je 
odtiaľto “ (Ján 18:36). 

Ježiš učil, že kráľovstvo príde potom, čo sa vráti ako jeho kráľ. 

31 " Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, 
zasadne na trón svojej slávy. 32 Zhromaždia sa pred 
ním všetky národy a oddelí ich jeden od druhého, pretože pastier 
oddeľuje ovce od kôz. 33 A postaví ovce na svoju pravú ruku, ale 
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kozy na ľavú. 34 Potom kráľ povie tým, čo sú po jeho pravici: 
„Poďte, požehnaný od môjho Otca, zdedte kráľovstvo pripravené 
pre vás od založenia sveta (Matúš 25: 31-34). 

Keďže tu nie je Božie kráľovstvo, neuvidíme skutočnú utópiu, kým nebude 
založená. Pretože väčšina nerozumie Božiemu kráľovstvu, nechápe, ako 
funguje Jeho milujúca vláda. 

Kráľovstvo Božie nepríde „ dovtedy, kým nepríde plnosť pohanov “ (Rim 
11:25) - a to sa ešte nestalo. 

Čo povedal Ježiš, že kráľovstvo bolo ? 

Ježiš poskytol niekoľko vysvetlení toho, ako vyzerá Božie kráľovstvo K : 

26 A povedal: „ Božie kráľovstvo je, akoby človek rozptýlil semeno 
na zemi, 27 a mal spať v noci a vstávať vo dne, a semeno by malo 
pučať a rásť, sám nevie ako. 28 Lebo zemina sama osebe poskytuje 
úrodu: najprv čepeľ, potom hlava, potom celé zrno v hlave. 29 Keď 
zrno dozrie, okamžite vloží kosák, pretože prišla úroda “ (Marek 4: 
26-29). 

18 Potom povedal: „ Aké je kráľovstvo Božie? A s čím to 
porovnám? 19 Je to ako horčičné semeno, ktoré vzal človek a vložil 
do svojej záhrady; a rástol a stal sa veľkým stromom a vtáky vo 
vzduchu hniezdili vo svojich vetvách. " 20 A opäť povedal: " Do akej 
mám prirovnám Božie kráľovstvo? 21 Je to ako kvas, ktorý vzala 
žena a schovala sa v troch mierkach jedla, až kým to nebolo 
všetko kvasené “ (Lukáš 13: 18-21). 

Tieto parametre naznačujú , že najprv je Božie kráľovstvo K dosť malé, ale 
bude sa zväčšovať. 

Luke tiež zaznamenal: 

29 Prídu z východu a západu, zo severu a juhu a sadnú si do 
Božieho kráľovstva (Lukáš 13:29). 

Božie kráľovstvo K bude mať ľudí z celého sveta. Nebude sa obmedzovať 
na tých, ktorí majú predkov Izraela alebo konkrétne etnické 
skupiny . Ľudia z celého sveta si sadnú do tohto kráľovstva. 

Lukáš 17 a kráľovstvo 
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Lukáš 17: 20-21 niektoré rozpakuje. Ale než sa dostane k tomu, všimnite 
si, že ľudia budú skutočne jesť v K ingdom boha : 

15 " Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v kráľovstve 
Božom! “ (Lukáš 14:15). 

Vzhľadom k tomu, ľudia (v fu ture) jesť K ingdom boha , to nie je len 
niečo, čo zrušil vo svojom srdci teraz, napriek nesprávnemu / 
nedorozumenia Lukáša 17:21, ktoré naznačujú niečo iné. 

Moffattov preklad Lukáša 17: 20-21 môže niektorým pomôcť pochopiť: 

20 Na žiadosť farizejov, keď sa kraľovala Božia vláda, odpovedal 
im: „ Vláda Božia neprichádza, ako dúfate, že si ju 
všimnete; 21 Nikto nehovorí: „Tu to je“ alebo „tam to je“, lebo 
Božia vláda je teraz vo vašom strede. “ (Lukáš 17: 20-21, Moffatt ; 
pozri tiež preklady NASB a ESV ) 

Všimnite si, že Ježiš hovoril s nekonvertovanými, 
telesnými a pokryteckými farizejmi. Ježiš " odpovedal im, " - i t bol farizeji, 
ktorí tak ked Ježiša otázku. Oni ho odmietli spoznať. 

Sme znovu v kostole? Nie ! 

Ježiš tiež čoskoro nehovoril o cirkvi, ktorá sa má 
zorganizovať. Ani sa mu hovoriť o nálad v mysli a srdca. 

Ježiš hovoril o svojom podpise ! Farizeji sa ho nepýtali na kostol. Čoskoro 
nevedeli o žiadnej novozákonnej cirkvi, ktorá sa mala začať. Nepýtali sa 
na druh pekného sentimentu. 

Ak si niekto myslí, že Božie kráľovstvo je cirkev - a Božie kráľovstvo 
bolo „vo vnútri “ farizejov - bol cirkev vo farizejoch? Očividne nie! 

Takýto záver je dosť smiešny, však? Zatiaľ čo niektoré protestantské 
preklady prekladajú časť Lukáša 17:21 ako „ Božie kráľovstvo je „ vo 
vás “ (NKJV / KJV), dokonca aj katolícka biblia v novom 
Jeruzaleme správne prekladá to, že „ Božie kráľovstvo je medzi vami. " 

Ježiš bol medzi farizejmi uprostred. Teraz si farizeji mysleli, že sa tešia 
na Božie kráľovstvo. Ale pochopili to. Ježiš vysvetlil, že to nebude iba 
miestne alebo obmedzené kráľovstvo len pre Židov , ako sa zdalo, že si 
myslia (ani cirkev, ako niektorí dnes veria). Božie kráľovstvo by nemalo 
byť len jedným z mnohých Huma n a viditeľné kráľovstve, ktoré 
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ľudia čo ULD poukázať na to, alebo vidieť, a hovoriť, " To je ono, 
tu " ; alebo " to je to kráľovstvo, tamto. " 

Sám Ježiš sa narodil, aby sa stal Kráľom tohto kráľovstva, ako to jasne 
povedal Pilátovi (Ján 18: 36-37). Pochopte, že Biblia používa 
pojmy „ kráľ “ a „ kráľovstvo “ zameniteľne ( napr. Daniel 7: 17-
18,23). Kráľ budúceho kráľovstva Božieho bolo vtedy a tam, 
stojaci vedľa na farizejom . Nepoznali by ho však ako svojho kráľa (Ján 
19:21). Keď sa vráti, svet ho odmietne (Zjavenie 19:19). 

Ježiš pokračoval v nasledujúcich veršoch v Lukáši 17 , aby opísal svoj 
druhý príchod, keď Božie kráľovstvo bude vládnuť VŠEM ZEMI 
(pokračovanie s Moffattom pre konzistentnosť v tejto kapitole): 

22 Svojim učeníkom povedal: „ Prídu dni, keď budete dlho a dlho 
zbytočne mať jedného dňa Syna človeka. 23 Muži povedia: „Pozri, 
tu je!“ "Vidíte, tam je!" ale nechoďte za nimi, ani nebežte, 24 ako 
blesky, ktoré blikajú z jednej strany neba na druhú, tak bude Syn 
človeka vo svoj deň. 25 Musí však najprv znášať veľké utrpenie a 
byť súčasnou generáciou odmietnutý. (Lukáš 17: 22-25, Moffatt) 

Ježiš zverte červená blesku bliká, rovnako ako u Matúša 24:27 -31 , 
popisujúci jeho druhom príchode vládnuť celému svetu. Ježiš nehovorí, že 
Jeho ľud ho nebude môcť vidieť, keď sa vráti. 

P eople nespozná ho za svojho kráľa (Zjavenie 11:15) a bude bojovať proti 
nemu (Zjavenie 19:19)! Mnohí si budú myslieť, že Ježiš predstavuje 
Antikrista. Ježiš nehovoril, že Božie kráľovstvo je vo vnútri tých 
farizejov. Povedal im inde, že nebudú v kráľovstve kvôli ich pokrytectvu 
(Matúš 23: 13-14). Ježiš ani nepovedal, že Cirkev bude Kráľovstvom. 

T že Božie kráľovstvo je niečo, čo ľudia budú jedného dňa budú 
môcť ENTER - rovnako ako pri vzkriesení spravodlivých! Napriek tomu , 
aj Abraham a ďalšie patriarchovia tam nie sú zatiaľ 
(porovnaj Žid elektronických váh 11: 13-40). 

Učeníci vedeli, že Božie kniežatstvo v nich nebolo osobne , a že sa muselo 
javiť ako nasledujúce , ktoré nasledovalo po Lukáši 17:21, ukazuje: 

11 Keď to počuli, hovoril o ďalšom podobenstve, pretože bol blízko 
Jeruzalema a pretože si mysleli, že Božie kráľovstvo sa objaví 
okamžite (Lukáš 19:11). 
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K ingdom bol jasne v budúcnosti 

Ako zistíte, či je K ingdom blízko? V rámci riešenia tejto otázky Ježiš 
uviedol prorocké udalosti (Lukáš 21: 8-28) a potom učil : 

29 Pozrite sa na fíkový strom a všetky stromy. 30 Keď už začínajú, 
vidíte a viete sami pre seba, že leto je teraz blízko. 31 Tak aj vy, keď 
vidíte, že sa tieto veci odohrávajú, viete, že Božie kráľovstvo je 
blízko (Lukáš 21: 29-31). 

Ježiš chcel svoj ľud sledovať prorocké udalosti vedieť, kedy K by ingdom 
prísť. Ježiš inde povedal svojmu ľudu, aby sledoval prorocké udalosti a 
venoval im pozornosť (Lukáš 21:36; Marek 13: 33-37). Napriek Ježišovým 
slovám mnoho zliav sleduje prorocko spojené svetové udalosti. 

V Lukášovi 22 a 23 Ježiš znova ukázal, že Božie kráľovstvo K je 
také metaforické, že sa naplní v budúcnosti, keď bude učiť: 

15 „ S vášnivou túžbou som si želal jesť túto Veľkú noc, skôr ako 
budem trpieť; 16 Lebo hovorím vám: Nebudem z toho jesť, dokiaľ 
sa nenaplní v Božom kráľovstve. " 17 Potom vzal kalich, 
dobrorečil a povedal: " Vezmite ho a rozdeľte medzi sebou; 18 Lebo 
hovorím vám, nebudem piť ovocie viniča, kým nepríde kráľovstvo 
Božie. “ (Lukáš 22: 15-18). 

39 Ale jeden z tých zločincov, ktorí boli s ním ukrižovaní, sa mu 
rúhal a povedal: „ Ak ste Mesiáš, zachráňte sa a tiež nás 
zachráňte. " 40 A jeho spoločník ho napomenul a povedal mu: " Si 
dokonca ani strach z Boha? Aj vy ste s ním v odsúdení. 41 A 
spravodlivo tak, pretože sme hodní, pretože sa nám vyplácajú 
podľa toho, čo sme urobili, ale týmto zlým sa nič zlé 
neurobilo. " 42 A on povedal: Ješua, " Môj Pane, pamätaj na mňa, 
keď prídeš do svojho kráľovstva. " 43 Ale Ježiš mu povedal: " Veru, 
myslím, že dnes vám hovorím budeš so mnou v raji. “ (Lukáš 23: 
39-43, aramejčina v jednoduchej angličtine) 

K ingdom Božie nie com e akonáhle Ježiš bol zabitý a to buď ako nám 
ukázal, ako Marek a Lukáš: 

43 Jozef z Arimathie, významný člen rady, ktorý sám čakal na Božie 
kráľovstvo, prichádzal a odvahu ... (Marek 15:43). 
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51 Bol z Arimathea, mesta Židov, ktorý sám tiež čakal na Božie 
kráľovstvo (Lukáš 23:51). 

Aj t je fter vzkriesenie (1 Korintským 15: 50-55) , že kresťania sa znovu 
narodil , aby vstúpiť do K ingdom Boha , ako John záznamov: 

3 Ježiš odpovedal a povedal mu: " Veru, hovorím vám, ak nie je 
človek narodiť znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. " 4 povedal 
Nikodém mu: " Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Môže 
vstúpiť druhýkrát do lona svojej matky a narodiť sa? " 5 Ježiš 
odpovedal: " Veru, hovorím vám, ak nie je človek nenarodí z vody 
az Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho (Jn 3: 3-5). 

Iba Boží ľud uvidí najvyšší post-tisícročný K- Kondóm Boží . 

Teraz, prosím, pochopte, že Ježiš bol znovu vzkriesený , znovu učil 
o Božom kráľovstve: 

3 Aj sám sa živý po svojom utrpení mnohými neomylnými dôkazmi, 
ktorý oni videli počas štyridsiatich dní a hovorili o veciach 
týkajúcich sa Božieho kráľovstva (Skutky 1: 3). 

Th e prvý a posledný kázanie , že Ježiš sa týkali K ingdom boží ! Ježiš 
prišiel ako posol, aby učil o tom Kráľovstve. 

Ježiš tiež nechal napísať apoštola Jána o tisícročnom Božom K bohu, ktorý 
bude na zemi. Všimnite si, čo napísal John: 

4 Videl som duše tých, ktorí boli sťatí za ich svedectvo o Ježišovi a 
za slovo Božie, ktorí neuctievali šelmu alebo jeho obraz a 
nedostali známku na ich čelo ani na ruky. A žili a vládli s Kristom 
tisíc rokov (Zjavenie 20: 4). 

Prví kresťania učili, že tisícročné kráľovstvo Božie bude na zemi a nahradí 
vlády sveta, ako to učí Biblia (Zjavenie 5:10, 11:15). 

Preto, ak je K ingdom Božie je s o dôležité, nie väčšina počul veľmi veľa o 
tom? 

Čiastočne, pretože to Ježiš nazval tajomstvom: 

11 A povedal im: " Vám je dané poznať tajomstvo Božieho 
kráľovstva; ale pre tých, ktorí sú vonku, všetko prichádza v 
podobenstvách (Marek 4:11). 
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Dokonca aj dnes je skutočné Božie kráľovstvo záhadou pre väčšinu, ako je 
veľa z Božieho plánu (pozri tiež našu bezplatnú knihu, online 
na www.ccog.org s názvom: PLÁŠŤ BOŽSKÉHO PLÁNU Prečo Boh stvoril 
niečo? Prečo vás Boh stvoril?) ? ) . 

Zvážte tiež, že Ježiš povedal, že koniec (veku) príde (čoskoro) po evanjeliu 
kráľovstva, ktoré sa káže na celom svete ako SNÍMKA: 

14 A toto evanjelium kráľovstva sa bude kázať na celom svete ako 
svedok všetkým národom, a potom príde koniec (Matúš 24:14). 

Vyhlasovanie evanjelia Božieho kráľovstva je dôležité a musí byť 
dosiahnuté v týchto konečných časoch . Je to „ dobrá správa “, pretože 
dáva skutočnú nádej ľudským chorobám, napriek tomu, čo môžu politickí 
vodcovia učiť. 

Ak uvažujete o Ježišových slovách, malo by byť jasné, že skutočná 
kresťanská cirkev by mala teraz vyhlasovať evanjelium kráľovstva . To 
by malo byť najvyššou prioritou Cirkvi . A aby sa tak stalo správne, viac 
jazykov by mala byť utilized.T jeho je to, čo Continuing Božiu cirkev sa 
snaží robiť. Z tohto dôvodu bola táto brožúra preložená do mnohých 
jazykov. 

Ježiš učil najviac, že by neakceptoval svoju cestu: 

13 „ Vchádzate cez úzku bránu; Lebo široká je brána a široká je 
cesta, ktorá vedie k zničeniu, a mnohí z nej idú 
dovnútra.  14 Pretože brána je úzka a ťažká je cesta, ktorá vedie k 
životu, a len málokto ju nájde. ( Matúš 7: 13-14 ) 

Evanjelium Božieho kráľovstva vedie k životu! 

Možno bude zaujímavé poznamenať, že hoci väčšina vyznávajúcich 
kresťanov sa zdá, že si nevšíma predstavu, že Kristov dôraz sa kládol na 
kázanie evanjelia o Božom kráľovstve, svetskí teológovia a historici často 
chápali, že to je to, čo Biblia skutočne učí. 

Sám Ježiš však očakával, že jeho učeníci budú učiť evanjelium Božieho 
kráľovstva (Lukáš 9: 2,60). Pretože budúce kráľovstvo bude založené na 
Božích zákonoch, prinesie mier a prosperitu - a dodržiavanie týchto 
zákonov v tomto veku vedie k skutočnému mieru (Žalm 119: 165; 
Efezanom 2:15). 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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A táto dobrá správa o kráľovstve bola známa v Starom zákone. 

3. Bolo kráľovstvo známe v Starom zákone? 

Ježišovo prvé a posledné zaznamenané kázanie zahŕňalo ohlasovanie 
evanjelia Božieho kráľovstva (Marek 1: 14-15; Skutky 1: 3). 

Božie kráľovstvo je niečo, o čom mali židia Ježišovho vedieť, ako to bolo 
spomenuté v ich písmach, ktoré teraz nazývame Starý zákon. 

Daniel učil o kráľovstve 
T sa prorok Daniel napísal : 

40 A štvrté kráľovstvo bude také silné ako železo, pretože železo sa 
pokazí a rozbije všetko; a ako železo, ktoré sa rozdrví, toto 
kráľovstvo sa rozbije na kúsky a rozdrví všetkých 
ostatných. 41 Zatiaľ čo ste videli nohy a prsty na nohách, čiastočne 
z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, kráľovstvo sa rozdelí; ale 
pevnosť železa bude v ňom, tak ako ste videli železo zmiešané s 
keramickou hlinkou. 42 Nohy chodidiel boli čiastočne zo železa a 
čiastočne z hliny, takže kráľovstvo bude čiastočne silné a 
čiastočne krehké. 43 Keď ste videli železo zmiešané s keramickou 
hlinkou, zmiešajú sa s mužským semenom; ale nepriľnú sa k sebe, 
rovnako ako železo sa nemieša s hlinkou. 44 A v dňoch týchto 
kráľov ustanoví nebeský Boh kráľovstvo, ktoré nebude nikdy 
zničené; a kráľovstvo nebude ponechané iným ľuďom; rozbije sa 
na kúsky a spotrebuje všetky tieto kráľovstvá a bude stáť naveky 
(Daniel 2:40-44 ). 

18 Ale svätci Najvyššieho dostanú kráľovstvo a budú ho mať 
navždy, naveky a navždy. “ (Daniel 7:18). 

21 „ Pozeral som; A ten istý roh bojoval proti svätým a zvíťazil proti 
nim 22, až kým neprišli starodávne dni, a nebol vynesený rozsudok 
v prospech svätých Najvyšších, a nastal čas, aby svätí vlastnili 
kráľovstvo. , ( Daniel 7: 21-22 ) 

Od Daniela sa dozvieme, že príde čas, 
keď Božie kráľovstvo K zničí kráľovstvo tohto sveta a bude trvať 
večne. Dozvieme sa tiež, že svätí budú zohrávať svoju úlohu pri prijímaní 
tohto kráľovstva . 
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Mnoho častí Danielova proroctvá sú pre našu dobu v 21. st storočia . 

Všimnite si niektoré pasáže z Nového zákona: 

12 " Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí nedostali 
kráľovstva ako doteraz, ale dostávajú orgán po dobu jednej 
hodiny ako králi spolu so šelmou. 13 Toto je jedna myseľ a zvieraťu 
dá svoju moc a autoritu. 14 Budú viesť vojnu s Baránkom a Baránok 
ich premôže, lebo On je Pán pánov a Kráľ kráľov; a tí, ktorí sú s 
Ním, sú povolaní, vyvolení a verní. “ (Zjavenie 17: 12-14) 

Takže , vidíme v Starom i Novom zákone predstavu, že tam bude čas 
ukončenia pozemské kráľovstvo s desiatimi dielov a že Boh ho zničiť a 
nastoliť svoje kráľovstvo. 

Izaiáš sa učil o kráľovstve 
Boh inšpiroval Izaiáša, aby napísal prvú časť Božieho kráľovstva, tisícročnú 
vládu známu ako milénium, takto: 

1 Vystúpi rod zo stonky Jesse a z jeho koreňov vyrastie 
vetva. 2 Duch Pánov na ňom spočinie, Duch múdrosti a 
porozumenia, Duch rady a sily, Duch poznania a strachu z Pána. 

3 Jeho potešením je strach Hospodinov, a nebude súdiť podľa očí 
svojich očí, ani rozhodovať počúvaním jeho uší; 4 Ale so 
spravodlivosťou bude súdiť chudobných a spravodlivo rozhodovať 

pre pokorných zeme: udrie na zem tyčou svojich úst a dychom 
svojich pier zabije bezbožných. 5 Spravodlivosť bude pásom bedier 
a vernosť pásom pasu. 

6 „ Vlk bude bývať aj s baránkom, leopard si ľahne s mladou kozou, 
teľa a mladý lev a spolu s tučným mäsom. A bude ich viesť malé 
dieťa. 7 Krava a medveď sa budú pásť, ich mladí budú ležať spolu, 
a lev bude jesť slamu ako vôl. 8 Dojčiace dieťa sa bude hrať za 
kobrovu dieru a odstavené dieťa položí ruku do brvna 
zmije. 9 Nebudú zraňovať ani ničiť na všetkých mojich svätých 
vrchoch, lebo Zem bude plná poznania Pána, pretože vody 
pokrývajú more. 
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10 „ A toho dňa bude Koreň Jesseho, ktorý bude stáť za praporom 
ľudu, lebo Ho budú hľadať pohania a jeho miesto odpočinku bude 
slávne. ” (Izaiáš 11: 1-10) 

Dôvod, prečo som to označil ako prvú snímku alebo prvú 
fázu Božieho Kjótska , je ten, že to bude čas (pred časom, keď sväté 
mesto, Nový Jeruzalem zostúpi z neba, Zjavenie) 21) a bude trvať tisíc 
rokov . Izaiáš potvrdil fyzický aspekt tejto fázy, keď pokračoval v: 

11 V ten deň sa stane, že Pán podruhé položí svoju ruku, aby získal 
späť zvyšok svojho ľudu, ktorý zostal: z Assýrie a Egypta, od 
Pathrosa a Cusha, od Elama a Šinara, od Hamata a ostrovov more. 

12 Postaví prapor pre národy a shromaždí vyvrhnutých Izraela a 
zhromaždí rozptýlené Judo zo štyroch kútov zeme. 13 Odíde aj 
závisť Efraimova, a porazí sa Judovi protivníci, Efraim nebude 
závidieť Júdovi, a Júda nebude obťažovať Efraima. 14 Ale budú 
padať na plece Filištínov smerom na západ, spoločne vydrancujú 
ľud Východu, položia svoju ruku na Edoma a Moába, a poslúchajú 
ich Ammonský ľud. 15 Pán bude úplne zničiť jazýček mora Egypta S 
Jeho prudký vietor Bude triasť päsťou cez rieku, a udrie ho do 
siedmich potokov a zabezpečiť, aby muži prejsť sucha -
 obutý. 16 Tam bude jednať o cesty pre pozostatok jeho peoplewho 
bude naľavo od Asýrie, ako to bolo pre IsraelIn v deň, keď prišiel z 
Egypta. ( Izaiáš 11: 11-16 ) 

Izaiáš bol tiež inšpirovaný písať: 

2 A stalo sa to v posledných dňoch, keď bude hora domu 
Hospodinovho postavená na vrchole vrchov, a bude vyvýšená nad 
vrchy, a budú k nej stúpať všetky národy. 3 Mnohí ľudia prídu a 
povedia: „ Poďte a choďme hore na horu Pánovu, do domu Boha 
Jakobovho, naučí nás svoje cesty a budeme chodiť po jeho 
chodníkoch. " Alebo z Siona vyjde zákon , a slovo Hospodinovo z 
Jeruzalema. 4 Bude súdiť medzi národmi a bude povzniesť 
mnohých ľudí, zbijú svoje meče na pluhy a ich kopije na 
prerezávanie háčikov; Národ n ot lift up proti národu meča, a 
nebudú sa učiť vojne už . ... 11 Pokorný vzhľad človeka bude 
ponížený, pokornosť ľudí bude sklonená a toho dňa bude 
vyvýšený iba Pán. (Izaiáš 2: 2-4 , 11 )  
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Tak , bude to utopické doba mieru na zemi. U ltimately, bude to navždy, s 
Ježiš vládnuť. Na základe rôznych veršov (Žalm 90: 4; 92: 1; Izaiáš 2:11; 
Hozea 6: 2) to židovský Talmud učí toto trvanie 1 000 rokov ( Babylonský 
Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a ). 

Aj saiah bol inšpirovaný tiež zapísať nasledujúce: 

6 Lebo nám sa narodí dieťa, nám je daný Syn; A vláda bude na jeho 
pleci. Jeho meno sa bude volať Úžasný, radca, mocný Boh, večný 
otec, princ mieru. 7 Z nárastu jeho vlády a mieru nebude koniec, 
na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, nariadiť ho a 
ustanoviť ho súdom a spravodlivosťou Od toho času vpred, 
naveky. Horlivosť Pána zástupov to vykoná. (Izaiáš 9: 6-7) 

Všimnite si, že Izaiáš povedal, že Ježiš príde a založí kráľovstvo s 
vládou. Zatiaľ čo mnohí, ktorí vyznávajú Krista, citujú túto pasáž, najmä 
každý rok v decembri, majú tendenciu prehliadať, že prorokuje viac ako 
skutočnosť, že by sa Ježiš narodil . Biblia ukazuje, že Božie kniežatstvo má 
vládu so zákonmi o predmetoch a že nad ním bude Ježiš. Izaiáš, Daniel a 
ďalší to prorokovali. 

Božie zákony sú cestou lásky ( Matúš 22: 37-40 ; Ján 15:10) a podľa týchto 
zákonov sa bude vládnuť Božie kráľovstvo . Z tohto dôvodu bude Božie 
kráľovstvo K , aj keď to mnohí na svete vidia, vychádzať z lásky. 

Žalmy a ďalšie 

Nebol to len Daniel a Izaiáš, ktorý Boh inšpiroval písať o prichádzajúcom 
kráľovstve Božom. 

Ezechiel bol inšpirovaný napísať, že tí z izraelských kmeňov (nielen 
Židov), ktorí boli rozptýlení počas Veľkého súženia, sa zhromaždia v 
tisícročnom kráľovstve: 

17 Preto hovorte: Takto hovorí Pán Panovník: „ Zhromaždím ťa z 
národov, shromaždím ťa z krajín, v ktorých ťa rozptýli, a dám ti 
izraelskú zem. " ' 18 A pôjdu tam, a budú odnášať všetky jeho 
ohavnosti a všetky jeho ohavnosti odtiaľ. 19 Potom im dám jedno 
srdce a vložím do nich nového ducha a vyberiem kamenné srdce 
z ich tela a dám im srdce z tela, 20 aby chodili v mojich 
ustanoveniach a zachovávali moje súdy a urob ich; a oni budú 
mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 21 Ale pokiaľ ide o tých, 
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ktorých srdcia nasledujú túžbu po ich ohavných veciach a 
ohavnostiach, nahradím ich skutky na ich vlastných 
hlavách, “ hovorí Pán Boh. ( Ezekiel 11: 17-21 ) 

Potomkovia izraelských kmeňov už nebudú rozptýlení, ale budú poslúchať 
Božie ustanovenia a prestanú jesť ohavné veci (Leviticus 11; 
Deuteronómia 14). 

V žalmoch si všimnite nasledujúce dobré správy o Božom kráľovstve: 

27 Na všetky konce sveta si pamätajte a obráťte sa na Pána a všetky 
rodiny národov sa budú klaňať pred vami. 28 Lebo kráľovstvo je 
Pánovo a vládne nad národmi. ( Žalmy 22: 27-28 ) 

6 Tvoj trón, Bože, je naveky a veky; žezlo spravodlivosti je žezlo 
Tvojho kráľovstva. ( Žalmy 45: 6 ) 

1 Ó, spievaj Pánovi novú pieseň! Spievaj Pánovi, celú zem. 2 Spievaj 
Pánovi, požehnaj Jeho meno, zvestuj dobrú správu jeho spasenia 
zo dňa na deň. 3 Vyhlasujte Jeho slávu medzi národmi, jeho 
zázraky medzi všetkými národmi. (Žalmy 96: 1-3 ; porovnaj tiež 1 
Kroniky 16: 23-24 ) 

10 Všetky tvoje skutky ťa budú chváliť, Pane, a tvoji svätí ťa budú 
žehnať. 11 Budú hovoriť o sláve tvojho kráľovstva a tvojej 
moci. 12 Zoznámiť synov človeka s jeho mocnými skutkami a 
slávnou majestátnosťou svojho kráľovstva. 13 Tvoje kráľovstvo je 
večné kráľovstvo a Tvoje panstvo trvá po všetky generácie.   
( Žalm 145: 10 - 13 ) 

Rôzni spisovatelia v Starej zmluve tiež písali o aspektoch kráľovstva 
(napr. Ezechiel 20:33; Obadiah 21; Micah 4: 7). 
Keď teda Ježiš začal učiť evanjelium Božieho kráľovstva, jeho 
bezprostredné publikum malo určitú znalosť základného konceptu. 
  
  

4. Učili apoštolovia evanjelium Kráľovstva? 
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Zatiaľ čo mnoho akt ako evanjelia je práve dobré správy o osobe Ježiša, 
je skutočnosťou, že Ježišovi nasledovníci učil evanjelium K ingdom 
boha. To je posolstvo, ktoré Ježiš priniesol. 
Paul učil Božie kráľovstvo 
Apoštol P aul písal o Božom kráľovstve a Ježišovi: 

8 A vošiel do synagógy a tri mesiace odvážne hovoril, uvažoval a 
presvedčoval o veciach Božieho kráľovstva (Skutky 19: 8). 

25 A teraz už viem, že vy všetci, medzi ktorými som kázal Božie 
kráľovstvo (Skutky 20:25). 

23 A keď ho menovali jeden deň, mnohí k nemu prišli k nemu v 
jeho príbytku, ktorému vysvetlil a slávnostne vypovedal o Božom 
kráľovstve a presvedčil ich o Ježišovi z Mojžišovho zákona aj z 
Prorokov od rána do večera . … 31 kázať Božie kráľovstvo a učiť 
veci, ktoré sa týkajú Pána Ježiša Krista s úplnou dôverou, nikto mu 
nezakazuje (Skutky 28:23 , 31). 

Všimnite si, že Božie kráľovstvo K nie je len o Ježišovi (hoci je 
jeho hlavnou časťou), pretože Pavol tiež učil o Ježišovi oddelene od toho, 
čo učil o Božom kráľovstve K. 

Pavol to nazval aj evanjeliom Božím, ale stále bol 
evanjeliom Božieho kráľovstva K : 

9 … kázali sme vám evanjelium Božie ... 12, aby ste chodili hodni 
Boha, ktorý vás volá do svojho vlastného kráľovstva a slávy . (1 
Tesalonickým 2: 9,12) 

Pavol to nazval aj Kristovým evanjeliom (Rimanom 1:16). " Dobrá 
správa " Ježiša, správy, že on učil. 

Uvažujte, že to nebolo iba evanjelium o osobe Ježiša Krista alebo len o 
osobnej spáse. Paul povedal, že evanjelium Kristovo zahrnuté počúvali 
Ježiša, jeho návrat , aj Boží súd: 

6 ... Boh, aby som ti, ktorí ťa trápia, splatil, 7 a aby ti, ktorí sú s nami 
v pokoji, odpočinuli, keď sa Pán Ježiš zjaví z neba so svojimi 
mocnými anjelmi, 8 v ohnivom ohni a pomstia tých, ktorí 
nepoznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho 
Pána Ježiša Krista. 9 Tieto budú potrestané večným zničením z 
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prítomnosti Pána az slávy Jeho moci, 10 keď príde v ten deň, aby 
bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný medzi všetkými, 
ktorí veria, pretože naše svedectvo uverili ste medzi vami (2 
Tesalonickým 1: 6-10). 

Nový zákon ukazuje, že kráľovstvo je niečo, čo dostaneme, a nie to, že ho 
teraz plne vlastníme: 

28 dostávame kráľovstvo, ktoré nemožno otrasiť (Židom 12:28). 

Môžeme sa teraz uchopiť a posunúť dopredu k tomu, aby sme boli 
časťou Božieho K- kondomu, ale ešte sme ho úplne nevstúpili. 

Pavol konkrétne potvrdil, že človek nevstúpil úplne do Božieho kráľovstva 
ako smrteľný človek, ako sa to stáva po zmŕtvychvstaní: 

50 Teraz hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo 
Božie; korupcia nezdedí narušenie. 51 Hľa, hovorím vám tajomstvo: 
Nebudeme všetci spať, ale my sa všetci zmeníme - 52 za okamih, v 
záblesku oka , na poslednej trúbke. Lebo trúbka bude znieť a 
mŕtvi budú vznášať neporušiteľní a my sa zmeníme (1 Korintským 
15: 50-52). 

1 Preto vás obviňujem pred Bohom a Pánom Ježišom Kristom, 
ktorý bude súdiť žijúcich a mŕtvych podľa jeho zjavenia a jeho 
kráľovstva (2 Timoteovi 4: 1). 

Pavol to nielen učil, ale aj tým, že Ježiš vydal Bohu Otcovi K- domdom : 

20 Ale Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvou plodinou tých, ktorí 
zaspali. 21 Lebo pretože človek prišiel na smrť, aj človek prišiel na 
vzkriesenie mŕtvych. 22 Lebo tak ako v Adamovi všetci zomrú, aj v 
Kristovi budú všetci živí. 23 Ale každý vo svojom vlastnom poriadku: 
Kristus, prvé ovocie, potom tí, čo sú Kristovi pri jeho 
príchode. 24 Potom prichádza koniec, keď odovzdáva kráľovstvo 
Bohu Otcovi, keď ukončuje všetku vládu, všetku autoritu a 
moc. 25 Lebo on musí kraľovať, až kým nevloží všetkých nepriateľov 
pod svoje nohy. (1 Korintským 15: 20-25). 

Pavol tiež učil, že nespravodliví (rozkazovatelia ) nebudú zdediť Božie 
kráľovstvo. 
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9 Či nevieš, že nespravodliví nezdedia Božie 
kráľovstvo? Nenechajte sa oklamať. Ani smilníci, ani 
modloslužebníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli, ani 
sodomiti, 10 ani zlodeji, ani lačníci, ani opilci, ani revolucionári ani 
vydierači nebudú zdediť Božie kráľovstvo (1 Korintským 6: 9-10). 

19 Teraz sú zjavné diela tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, 
nečistota, ohavnosť, 20 modlárstvo, čarodejníctvo, nenávisť, spory, 
žiarlivosť, výbuchy hnevu, sebecké ambície, nezhody, 
hereze, 21 závisť, vražda, opilosť, milovníci a podobne; o čom vám 
hovorím vopred, rovnako ako som vám už v minulosti povedal, že 
tí, ktorí také veci praktizujú, nededia dedičstvo Božieho kráľovstva 
(Galatským 5: 19-21). 

5 Za to viete, že ani smilník, nečistý človek ani 

chamtivý človek, ktorý je modloslužobníkom, má akékoľvek 
dedičstvo v kráľovstve Krista a Boha (Efezským 5: 5). 

Boh má normy a vyžaduje pokánie od hriechu, aby mohol vstúpiť do 
svojho kráľovstva. Apoštol Pavol varoval, že niektorí by sa učia, 
že Ježišovo evanjelium je odpoveď, ale ďalšie je : 

3 Milosť vám a pokoj od Boha Otca a nášho Pána Ježiša 
Krista, 4 ktorý sa dal za naše hriechy, aby nás mohol vytrhnúť z 
tohto súčasného zlého veku podľa vôle nášho Boha a 
Otca, 5 ktorým je sláva navždy. Amen. 6 Čudujem sa, že sa odvrátila 
tak skoro od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému 
evanjeliu, 7 , ktorý nie je iný; ale sú niektorí, ktorí vás trápia a chcú 
zvrátiť Kristovo evanjelium. 8 Ale aj keby sme vám my, alebo anjel 
z neba, kázali iné evanjelium ako to, čo sme vám kázali, nech je 
prekliaty. 9 Ako sme už povedali, tak teraz hovorím znova, ak vám 
niekto káže iné evanjelium, než aké ste dostali, nech je 
prekliaty. (Gal 1: 3 -9)  

3 Obávam sa však, že nejaký had, ako had, podviedol Evu svojou 
chytrosťou, aby sa tvoja myseľ mohla poškodiť z jednoduchosti, 
ktorá je v Kristovi. 4 Lebo ak ten, ktorý prichádza, káže iného 
Ježiša, ktorého sme nehlásali, alebo či prijmete iného ducha, 
ktorého ste neprijali, alebo iného evanjelia, ktoré ste neprijali - 
môžete sa s tým dobre zmieriť! (2 Korintským 11: 3 - 4) 
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Čo bolo „ iné “ a „ iné “, skutočne falošné , evanjelium? 

Falošné evanjelium má rôzne časti. 

Všeobecne platí, že falošné evanjelium je veriť, že nemusíte počúvať Boha 
a naozaj snažiť sa žiť pravdivý na jeho ceste, keď tvrdí, že poznajú 
Boha (porov Matúš 7: 21-23) . Má tendenciu byť sebecký. 

Hada prinútila Evu, aby padla pred falošným evanjeliom pred takmer 6 
000 rokmi (Genesis 3) - a ľudia verili, že vedia lepšie ako Boh a mali by sa 
rozhodnúť pre seba a zlo. Y es, potom, čo prišiel Ježiš Jeho meno bolo 
často spájané s rôznymi falošnými evanjelií - andthis bol Contini ing a 
bude pokračovať počas konečného antikrista. 

Teraz, v čase apoštola Pavla, bolo falošné evanjelium v podstate 
gnostickým / mystickým mixom pravdy a omylov . Gnostici v podstate 
verili, že špeciálne vedomosti sú to, čo je potrebné 
na dosiahnutie duchovného vhľadu, vrátane spasenia. Gnostici mali 
tendenciu veriť, že to, čo telo robilo, nemalo nijaký osobitný význam a 
boli proti tomu, aby sa poslúchali Boha v záležitostiach, ako je siedmy deň 
soboty . Jedným takým falošným vodcom bol Simon Magus , ktorého 
varoval apoštol Peter (Skutky 8: 18-21). 

Ale aj to nie je ľahké 
Nový zákon ukazuje, že Filip učí K Božie kráľovstvo: 

5 Potom Filip išiel dolu do mesta Samárie a kázal im 
Krista . … 12 verili Filipovi, keď kázal veci týkajúce sa Božieho 
kráľovstva … (Skutky 8: 5,12). 

Ježiš, Pavol a učeníci však učili, že nie je ľahké vstúpiť do Božieho 
kráľovstva: 

24 A keď videl Ježiš, že sa veľmi zarmútil, povedal: „ Aké ťažké je 
pre tých, ktorí majú bohatstvo, vstúpiť do 
kráľovstva Božieho!  25 Lebo ľahšie prechádza ťava veľkým okom 
ihly ako pre bohatého, ktorý vstupuje do Božieho kráľovstva. " 

26 A tí, ktorí to počuli, povedali: „ Kto potom môže byť spasený? " 

27 Ale on povedal: „ V Bohu nie sú možné veci, ktoré sú pre ľudí 
nemožné. “ ( Lukáš 18: 24-27 ) 
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22 „ Mnohými súženiami musíme vstúpiť do Božieho 
kráľovstva “ (Skutky 14:22). 

3 Máme ďakovať Bohu vždycky z vás, bratia, ako je montáž, 
pretože vaša viera rastie nesmierne, a láska jedného každého z 
vás všetkých oplýva k sebe, 4 tak, že my sami chváliť vás medzi 
kostolmi Boh za vašu trpezlivosť a vieru vo všetkých 
prenasledovania a útlaku, ktoré vydržať, 5, čo je zrejmý dôkaz 
spravodlivého súdu Božieho, ktoré vám môžu byť hoden Božieho 
kráľovstva, pre ktoré tiež trpia; 6 keďže je spravodlivé s Bohom 
splácať súžením tých, ktorí ťa trápia , 7 a dať ti, ktorí sú s nami v 
pokoji, keď je Pán Ježiš zjavený z neba so svojimi mocnými 
anjelmi, (2 Tesalonickým 1: 3-7 ). 

Kvôli ťažkostiam sú teraz v tomto veku povolané a vybrané len niektoré z 
nich (Matúš 22: 1-14; Ján 6:44; Židom 6: 4-6). Iní budú povolaní neskôr, 
pretože Biblia ukazuje, že „ tí, ktorí sa dopustili chyby, pochopia, tí, ktorí 
sa sťažovali, sa učia doktrínu “ (Izaiáš 29:24). 

Peter učil Kráľovstvo 
Apoštol Peter učil, že kráľovstvo je večné a že Božie evanjelium musí 
byť dôsledne dodržiavané, alebo tam bude súdený: 

10 Preto, bratia, buďte ešte usilovnejší, aby ste si zaistili svoje 
volanie a vyvolenie, pretože ak urobíte tieto veci, nikdy 
nenakazí; 11 Preto vám bude v hojnom množstve privítaný vstup 
do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista (2 
Peter 1: 10-11). 

17 Nastal čas, aby súd začal v dome Božom; a ak to najskôr u nás, 
aký bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelium Božie? (1 
Peter 4:17). 

Posledná kniha to biblia a Dánskym kráľovstvom 
Biblia učí, že „ Boh je láska “ (1 Ján 4: 8,16) a Ježiš je Boh (Ján 1,1,1 4) -
 Božstvo K bude mať kráľa, ktorý je láska a ktorého zákony podporujú 
lásku , nie nenávisť (Zjavenie 22: 14-15) . 

Posledná kniha Biblie konkrétne zaoberá K ingdom Božej. 
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15 Potom zaznel siedmy anjel: A v nebi boli hlasné hlasy, ktoré 
hovorili: „ Kráľovstvá tohto sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána 
a Jeho Krista, a bude kraľovať na veky vekov! “ (Zjavenie 11:15). 

Ježiš bude kraľovať v kráľovstve! A Biblia odhaľuje dva z jeho titulov: 

16 A na svojom rúchu a na svojom stehne má napísané meno: KRÁĽ 
KRÁĽOV A PÁN MOROV (Zjavenie 19:16). 

Ale je Ježiš jediný, kto bude kraľovať? Všimnite si túto pasáž: 

4 A videl som tróny, sedeli na nich a bol im zverený súd. Potom 
som videl duše tých, ktorí boli sťatí za ich svedectvo o Ježišovi a za 
slovo Božie, ktorí neuctievali šelmu alebo jeho obraz a nedostali 
známku na ich čelo ani na ruky. A žili a kraľovali s Kristom tisíc 
rokov . , , 6 Blahoslavený a svätý je ten, kto sa zúčastnil prvého 
zmŕtvychvstania. Nad touto druhou smrťou nemá moc, ale budú 
to kňazi Boží a Kristov a budú s ním vládnuť tisíc rokov (Zjavenie 
20: 4,6). 

Praví kresťania budú vzkriesení, aby vládli s Kristom za tisíc rokov! Pretože 
kráľovstvo bude trvať večne (Zjavenie 11:15), ale spomínané panovanie 
bolo len tisíc rokov . Jeho iswhy som to označoval skôr ako prvú fázu 
kráľovstva - fyzickú, tisícročnú , fázu na rozdiel od záverečnej , viac 
duchovný, fáza . 

V Knihe Zjavenia je uvedených niekoľko udalostí, ktoré sa vyskytujú 
medzi tisícročnou a záverečnou fázou Božieho kráľovstva : 

7 Teraz, keď už uplynulo tisíc rokov, bude Satan prepustený z 
väzenia 8 a pôjde von, aby oklamal národy, ktoré sú v štyroch 
rohoch Zeme, Gog a Magog, aby ich zhromaždili do bitky, ktorej 
počet je ako piesok mora. … 11 Potom som uvidel veľkého bieleho 
trónu a toho, ktorý na ňom sedel, z ktorého tváre utiekla zem a 
nebo. Neboli nájdené žiadne miesto pre nich. 12 A videl som 
mŕtvych, malých a veľkých, stojacich pred Bohom a otvorené 
knihy. Bola otvorená ďalšia kniha, ktorou je Kniha života. A mŕtvi 
boli súdení podľa svojich skutkov podľa vecí, ktoré boli napísané v 
knihách. 13 More vzdalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, a smrť a Hádes 
vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A boli súdení, každý podľa svojich 
skutkov. 14 Potom boli Smrť a Hádes vrhnutí do ohnivého 
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jazera. Toto je druhá smrť. 15 A nikto, kto nenájde písaný v knihe 
života, bol vrhnutý do ohnivého jazera (Zjavenie 20: 7-8, 11-15). 

Kniha Zjavenie ukazuje, že nastane neskoršia fáza, ktorá príde po 
tisícročnej vláde a po druhej smrti: 

1 Teraz som videl nové nebo a novú zem, pretože prvé nebo a prvá 
zem pominuli. Už tam nebolo more. 2 Potom som ja, Ján, videl 
som sväté mesto Nový Jeruzalem, ako zostupuje z neba z Boha, 
pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho manžela. 3 A počul 
som mocný hlas z neba povedal: " Hľa, stánok Boží s ľuďmi, a on 
bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. Sám Boh bude s nimi a 
bude ich Bohom. 4 A Boh utrie každú slzu z očí; už nebude viac 
smrti ani smútku ani plaču. Už nebude viac bolesti, pretože 
predchádzajúce veci pominuli. “ (Zjavenie 21: 1-4) 

1 A ukázal mi čistú rieku vody života, čistú ako krištáľovú, 
vychádzajúcu z Božieho trónu a Baránka. 2 Uprostred svojej ulice a 
po oboch stranách rieky bol strom života, ktorý niesol dvanásť 
plodov, z ktorých každý vydal každý mesiac svoje ovocie. Listy 
stromu slúžili na liečenie národov. 3 A nebude viac kliatby, ale trón 
Boží a Baránok bude v ňom, a jeho služobníci mu budú 
slúžiť. 4 Uvidia svoju tvár a jeho meno bude na ich čele. 5 Nebude 
tam žiadna noc: nepotrebujú svetlo ani slnko, pretože Pán Boh ich 
dáva. A budú kraľovať na veky vekov. (Zjavenie 22: 1-5) 

Všimnite si, že táto vláda, ktorá je po tisíc rokoch, zahŕňa Božích 
služobníkov a trvá večne. Sväté mesto, ktoré bolo pripravené v nebi, 
opustí nebo a zostúpi na zem. Toto je začiatok záverečnej fázy Božieho 
kmeňa K.   ČAS NIE JE VIAC BARVY ALEBO POTREBY! 

Pokorný zdedí zem (Matúš 5: 5) a všetky veci (Zjavenie 21: 7). Zem 
vrátane Svätého mesta, ktoré bude na nej, bude lepšia, pretože sa budú 
realizovať Božie cesty. Uvedomte si, že : 

7 Z nárastu jeho vlády a mieru tu nebude koniec (Izaiáš 9: 7). 

Je zrejmé , že bude mať rast po finálnej fázy K ingdom Boha začala ako 
všetci budú poslúchať Boží vládu . 

Toto bude najslávnejší čas: 
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9 Ale ako je napísané: „ Oko nevideli ani nepočuli ucho, nevstúpili 
ani do srdca človeka. To, čo Boh pripravil pre tých, ktorí Ho 
milujú. " 10 Ale Boh zjavil nám je skrze svojho Ducha ( 1K 2: 9-10 ). 

Je to čas lásky, radosti a večného pohodlia. Bude to fantastický čas! Božie 
kráľovstvo sa postará o fantasticky lepšiu večnosť. Nechceš sa na tom 
podieľať? 

5. Zdroje mimo Nového zákona učili Božie kráľovstvo 
Mysleli si prvotní profesori Krista, že majú kázať evanjelium doslovného 
Božieho kráľovstva? 
Áno. 
Pred rokmi, v prednáške prof Bart Ehrman z University of North Carolina , 
že opakovane a správne zdôraznil, že na rozdiel od väčšiny vyznávajúci 
kresťania dnes, Ježiš a jeho nasledovníci čoskoro proc laimed Božie 
kráľovstvo. Hoci Dr. Ehrman svoje celkové chápanie kresťanstva výrazne 
líši od ktorej z ďalšieho cirkvi Božej, by sme sa dohodli, že evanjelium 
kráľovstva je to, čo Ježiš sám vyhlásil a jeho nasledovníci verili . Súhlasíme 
tiež s tým, že mnohí tvrdení kresťania to dnes nechápu. 

Najstaršie zachované post-nové zákonné písanie a kázeň 
K ingdom Božia bola významná časť z toho, čo je vyhlasoval, že 
je " najstarší kompletný Chr ISTIAN kázanie, ktorý prežil " (Holmes MW 
Ancient Christian kázne Apoštolskí otcovia: .. Gréckych textov a anglické 
preklady, 2. ed Baker Books Grand Rapids, 2004 , s. 102 ). Táto staroveká 
kresťanská kázeň obsahuje tieto vyhlásenia : 

5: 5 Navyše viete, bratia, že náš pobyt vo svete mäsa je 
zanedbateľný a prechodný, ale Kristovo zasľúbenie je veľké a 
úžasné: odpočinok v nadchádzajúcom kráľovstve a život večný. 

Vyššie uvedené vyhlásenie ukazuje, že kráľovstvo nie je teraz, ale príde a 
bude večné. Ďalej, toto starobylé kázanie uvádza: 

6: 9 Ak teda ani tí spravodliví muži, ktorých títo nie sú schopní 
svojimi vlastnými spravodlivými skutkami spasiť svoje deti, akú 
istotu máme pri vstupe do Božieho kráľovstva, ak nedokážeme 
udržať krst čistým a nepoškvrneným? Alebo kto bude náš 
obhajca, ak sa nezistí, že máme sväté a spravodlivé skutky? 9: 
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6 Preto sa milujme jeden druhého, aby sme všetci vstúpili do 
Božieho kráľovstva. 11: 7 Preto, ak vieme, čo je v Božích očiach 
správne, vstúpime do jeho kráľovstva a dostaneme zasľúbenia, 
ktoré „ ucho nepočuli ani nevideli oči ani si nepredstavili srdce 
človeka. " 

12: 1 Počkajte teda každú hodinu na Božie kráľovstvo v láske a 
spravodlivosti, pretože nevieme deň Božieho zjavenia. 12: 6 hovorí, 
že príde kráľovstvo môjho Otca. 

Vyššie uvedené výroky ukazujú, že je potrebná láska prostredníctvom 
správneho života, že sme stále nevstúpili do Božieho kráľovstva a že k nej 
dôjde po dni Božieho zjavenia - teda potom, čo sa Ježiš znovu vráti. Je 
to aj to kráľovstva Otcovho a t on kráľovstvo nie je len Ježiš. 

Je intere bodnutie , že najstaršie zrejme Christian kázanie , že Boh dovolil 
prežiť učia rovnaký K ingdom Boha, že Nový zákon učí a Continuing cirkev 
boha teraz učí (je možné, že by to mohlo byť od skutočného C hurch 
z G oD , ale má obmedzené znalosti gréčtiny obmedzuje svoju schopnosť 
vytvoriť pevnejšie vyhlásenie) . 

Vedúci cirkvi v druhom storočí a evanjelium kráľovstva 
Je potrebné poznamenať, na začiatku 2 nd storočia že Papias , 
poslucháč John a priateľ Polycarpe a považovaný za svätého rímskym 
katolíkom , učil tisícročné kráľovstvo. Eusebius zaznamenal, že Papias učil: 

... po zmŕtvychvstaní z mŕtvych bude tisícročie, keď sa na tejto 
zemi ustanoví Kristova osobná vláda . (Fragmenty Papias, VI. Pozri 
tiež Eusebius, Cirkevná história, Kniha 3, XXXIX, 12) 

Papias učil, že to bude doba veľkého množstva: 

Podobne [povedal], že zrno pšenice bude produkovať desať 

tisíc uší, a že každé ucho bude mať desať tisíc zŕn a každé zrno 
poskytne desať libier čistej, čistej a jemnej múky; a že jablká, 
semená a tráva budú produkovať v podobných pomeroch; a že 
všetky zvieratá, ktoré by sa potom kŕmili iba výrobou zeme, by sa 
stali mierumilovnými a harmonickými a boli by dokonale 
podriadené človeku. “ [Svedectvo o týchto veciach písomne nesie 
Papias, staroveký muž, ktorý bol počúvateľom Jána a priateľom 
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Polykarpu, vo štvrtej z jeho kníh; za päť kníh, ktoré zložil ...] 
(Fragmenty Papias, IV) 

V liste Korinťanov po novozmluvnom liste sa uvádza: 

42: 1-3 Apoštoli pre nás prijali evanjelium od Pána Ježiša Krista; Ježiš 
Kristus bol vyslaný od Boha. Kristus je teda od Boha a apoštolovia 
sú od Krista. Obidve teda vyšli z vôle Božej v určenom 
poradí. Potom, čo dostali obvinenie a boli úplne istí 
zmŕtvychvstaním nášho Pána Ježiša Krista a potvrdení v Božom 
slove s úplnou istotou Ducha Svätého, vyšli s radosťou, aby prišiel 
kráľ m Boží. 

Polykarp Smyrny bol ranom kresťanským vodcom, ktorý bol Jánovým 
učeníkom, posledným z pôvodných apoštolov d . Polykarp c. Vyučovanie 
120 - 135 nl : 

Blahoslavení chudobní a tí, ktorí sú prenasledovaní kvôli 
spravodlivosti, lebo ich je Božie kráľovstvo . (Polykarp. List 
Filipanom, Kapitola II. Od otcov Ante-Nicene, zväzok 1, ako ich 
editoval Alexander Roberts a James Don aldson. American 
Edition, 1885) 

Keď vieme, že „ Boh nie je zosmiešňovaný “, mali by sme chodiť 
hodní Jeho prikázania a slávy ... Je dobre, že by mali byť odrezaní 
od žiadostiv, ktoré sú na svete, pretože „ každý chtíč bojuje proti 
duch; „ A „ ani smilníci, ani nezmieriteľní, ani zneužívajúci ľudstvo 
nezdedia Božie kráľovstvo, “ ani tí, ktorí konajú veci 
nekonzistentne a nezabezpečene . ( tamtiež , kapitola V) 

Potom mu slúžime v strachu a so všetkou úctou, tak ako nám to 
prikázal on sám, ako apoštolov, ktorí nám zvestovali evanjelium, a 
prorokom, ktorí predtým ohlasovali príchod Pána . (tamtiež, 
kapitola VI) 

Rovnako ako ostatní v Novom zákone, Polykarp učil, že spravodliví, 
nie velitelia ističov, zdedia Božstvo K. 

Polycarp tiež tvrdil, že ho učili: 

A na nasledujúcu sobotu povedal; „Počúvaj moje nabádanie, 
milovaní Božie deti. Prisťahoval som si vás, keď boli prítomní 
biskupi, a teraz vás všetkých znovu nabádam, aby ste vytrvalo a 
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dôstojne chodili po Pánovej ceste ... Dávajte si pozor a 
znova buďte pripravení, nenechajte sa vážiť vaše srdce, nové 
prikázanie čo sa týka lásky k sebe, jeho príchod sa náhle prejavil 
ako rýchle blesky, veľký ohnivý súd, večný život, jeho nesmrteľné 
kráľovstvo. A všetko, čo sa učí o Bohu, viete, keď hľadáte 
inšpirované Písmo, vyryté perom Ducha Svätého vo svojich 
srdciach, aby prikázania zostali vo vás nezmazateľné. “ (Life of 
Polycarp, kapitola 24. JB Lightfoot, Apoštolskí otcovia, zv. 
3.2, 1889, s. 488-506) 

Melito zo Sardis , ktorý bol vodcom Božej cirkvi , c. 170 nl, učil: 

Lebo zákon vydaný v evanjeliu - starý v novom, ktorý vychádza zo 
Siona a Jeruzalema; a prikázanie vydané v milosti, druh hotového 
výrobku a jahňa v Synovi, ovce v človeku a muž v Bohu ... 

Evanjelium sa však stalo vysvetlením zákona a jeho 

naplnenie, zatiaľ čo kostol sa stal skladom pravdy ... 

Toto je ten, ktorý nás vyslobodil z otroctva do slobody, z temnoty 
do svetla, zo smrti do života, z tyranie do večného 
kráľovstva . Verzia 7,40,68. Preklad z Keruxa: The Journal of 
Online Theology . Http: //www.kerux .com / documents / 
KeruxV4N1A1.asp. 

To znamená, že kráľovstvo Božie wa s známe, že je niečo večný, a nie len 
aktuálne kresťan alebo katolícka cirkev a zahŕňal Boží zákon. 

Ďalšie písanie z druhej polovice druhého storočia nabáda ľudí, aby sa 
pozreli do kráľovstva: 

Preto sa nikto z vás nemôže ďalej šíriť ani pozerať dozadu, ale 
ochotne pristupovať k evanjeliu Božieho kráľovstva . (Roman 
Clement. Uznania, kniha X, kapitola XLV. Výňatok z otcov Ante-
Nicene, zväzok 8. Editoval Alexander Roberts a James Do naldson. 
American Edition, 1886 ). 

Okrem toho, aj keď to bolo zjavné, že ho nikto nenapísal v pravom 
kostole, písanie v polovici druhého storočia s názvom Pastier Hermas v 
preklade Roberts & Donaldson používa výraz „ Božie 
kráľovstvo “ štrnásťkrát. 
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Praví kresťania , a dokonca mnohí iba vyznávajú Krista , vedeli niečo 
o Božom K bohu v druhom storočí. 

Dokonca aj katolícky a východný ortodoxný svätý Irénus pochopil, že po 
vzkriesení vstúpia kresťania do Božieho kráľovstva. Všimnite si, čo napísal, 
c. 180 nl : 

Lebo taký je stav tých, ktorí uverili, pretože v nich stále zostáva 
Ducha Svätého, ktorý bol od neho pokrstený, a je držaný 
prijímateľom, ak kráča v pravde a svätosti a spravodlivosti a 
trpezlivosti. Lebo táto duša má vzkriesenie v tých, ktorí veria, že 
telo, ktoré prijíma dušu znova a spolu s ňou, mocou Ducha 
Svätého, je vzkriesené a vstupuje do Božieho 
kráľovstva . (Irenaeus, St., biskup z Lyonu. Preložený z arménčiny 
Armitage Robinson. Demonštrácia apoštolského kázania, kapitola 
42. Wells, Somerset, október 1879. Publikované v SOCIETY PRO 
PROPOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. NEW YORK: MACMILLAN 
CO, 1920). 

Theophus of Antioch vyučoval: 

Ja ale spomínam Jeho dobrotu; Keby som ho nazval K múdrosťou, 
spomenul by som si Jeho slávu ... Lebo keby ho od začiatku učinil 
nesmrteľným, urobil by z neho Boha. … Potom ho teda ani 
nesmrteľný, ani smrteľný neurobil, ale, ako sme už povedali 
vyššie, schopný oboch; aby sa naklonil veciam nesmrteľnosti, 
zachovávajúc prikázanie Božie, mal by od Neho dostať odmenu 
nesmrteľnosť a stať sa Bohom . (Theophilus, To Autolycus, 1: 3, 
2:27) 

Katolícky svätý Hippolytus začiatkom tretieho storočia napísal: 

A dostanete nebeské kráľovstvo, vy, ktorí ste počas svojho pobytu 
v tomto živote poznali nebeského kráľa. A vy budete spoločníkom 
Božstva a spoludedičom s Kristom, ktorý už nebude zotročený 
žiadostivosťou alebo vášňami a už nikdy nebude premrhaný 
chorobou. Lebo ste sa stali Bohom : za akékoľvek utrpenie, ktoré 
ste podstúpili, keď ste človekom, tieto vám dal, pretože ste boli 
smrteľnými plesňami, ale čokoľvek je to v súlade s Bohom, ktoré 
vám môžeme odovzdať, tento Boh sľúbil, že vás prepožičia, 
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pretože vy boli zbožnení a splodení nesmrteľnosťou . ( Hippolytus. 
Vyvrátenie všetkých heréz , kniha X, kapitola 30 ) 

Cieľom pre ľudí je byť v nadchádzajúcom kráľovstve Božom. 

Problémy v druhom a treťom storočí 
Napriek jeho všeobecnému prijatiu, v druhom storočí, povstal anti-
zákonný apostatický vodca menom Marcion . Marcion učil proti 
zákonu Božiemu , o sobote ao doslovnom Božom slovníku. Polycarp a iní 
ho síce odsúdili, mal však nejaký čas kontakt s Rímskou cirkvou a zdá sa, 
že tam mal vplyv . 

V druhom a treťom storočí sa v Alexandrii 
(Egypt) začali presídľovať alegorici . Človek a alegoristi boli proti doktríne 
prichádzajúceho kráľovstva. Všimnite si správu o niektorých z 
týchto llegoristov: 

Dionýzius sa narodil z ušľachtilej a bohatej pohanskej rodiny v 
Alexandrii a bol vychovávaný vo svojej filozofii. Z pohanských škôl 
odišiel, aby sa stal žiakom Origena, ktorému sa podarilo viesť 
katechetickú školu v Alexandrii ...  

Clement, Origen a gnostická škola kazili doktríny svätých oráklov 
svojimi vymyslenými a alegorickými interpretáciami ... získali pre 
seba názov „ Allegoristi. „ Nepos verejne bojoval proti 
alegoristom a tvrdil, že na zemi bude Kristova vláda…  

Dionýzos popieral prívržencov Neposu a podľa jeho účtu ... „ taký 
stav vecí, aký teraz existuje v Božom kráľovstve. „ Toto je prvá 
zmienka o Božom kráľovstve, ktoré existuje v súčasnom stave 
cirkví ... 

Nepos pokáral ich chybu a ukázal, že nebeské kráľovstvo nie je 
alegorické, ale je doslovným prichádzajúcim kráľovstvom nášho 
Pána vo zmŕtvychvstaní do večného života ... 

Myšlienka kráľovstva prísť v súčasnom stave vecí bola 
koncipovaná a vynájdená v gnostickej škole alegoristov v Egypte, 
200 až 250 po Kr., Celé storočie predtým, ako boli biskupi ríše 
považovaní za obyvateľov trónu. ... 
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Klement počal myšlienku Božieho kráľovstva ako stav pravého 
duševného poznania Boha. Origen to uviedol ako duchovný 
význam skrytý v obyčajnom liste Písma . (Ward, Henry Dana. 
Evanjelium kráľovstva: Kráľovstvo nie z tohto sveta; Nie z tohto 
sveta; Ale aby prišlo do nebeskej krajiny, o zmŕtvychvstaní z 
mŕtvych a o restitucii všetkých vecí. Publikácia Claxton, Remsen a 
Haffelfinger, 1870 , s. 124 - 125)  

Zatiaľ čo biskup Nepos učil evanjelium o Božom kráľovstve, alegoristi sa 
snažili prísť s falošným, menej doslovným 
porozumením. Biskup Apollinaris z Hierapolisu sa tiež snažil bojovať proti 
chybám alegoristov v rovnakom čase. Tí, čo boli skutočne v Cirkvi Božej, v 
dejinách stáli za pravdou doslovného Božieho kráľovstva. 

Herbert W. Armstrong učil evanjelium kráľovstva, Plus 
V 20 th storočia, neskoré Herbert W. Armstrong napísal: 

Pretože odmietli Kristovo evanjelium . , , , svet musel na svojom 
mieste nahradiť niečo iné. Museli vymyslieť falzifikát! Počuli sme 
teda o Božom kráľovstve, ktoré bolo povedané iba ako pekná 
nálada - pekný sentiment v ľudských srdciach - redukujúce ho na 
éterický, neskutočný NIC! Iní mylne uviedli, že „ KOSTOL “ je 
kráľovstvo. , , Prorok Daniel, ktorý žil 600 rokov pred Kristom, 
vedel, že Božie kráľovstvo je skutočné kráľovstvo - vláda, ktorá 
vládne nad ním 

doslovný ĽUDÍ na Zemi ... 

Tu . , , je Božím vysvetlením toho, čo je KRÁĽOVSKÉ 
KRÁĽOVSTVO: „ A v dňoch týchto kráľov ... “ - tu sa hovorí o 
desiatich prstoch, časti železa a časti krehkej hliny. Toto spojením 
proroctva s Danielom 7 a Zjavením 13 a 17 odkazuje na nové 
SPOJENÉ ŠTÁTY EURÓPY, ktoré sa teraz formujú . .. pred vašimi 
očami! Zjavenie 17:12 objasňuje podrobnosti, že to bude zväzok 
TEN KINGS ALEBO KRÁĽOVSTVOV, ktorý (Zj. 17: 8) vzkriesi starého 
Rímskeho EMPIRE. , , 

Keď príde Kristus, prichádza ako Kráľ kráľov, ktorý vládne celej 
zemi (Zj. 19: 11-16); a JEHO KRÁĽOVSTVO -
 KRÁĽOVSKÉ KRÁĽOVSTVO - povedal Daniel, SPOTREBUJÚ všetky 
tieto svetské kráľovstvá. Zjavenie 11:15 to hovorí týmito 
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slovami: „ Kráľovstvá tohto sveta sa stali KRÁĽOVSTVAMI NAŠEHO 
PÁNA A JEHO KRISTA: a bude kraľovať na veky vekov ! “ ! Toto je 
KRÁĽSKE KRÁĽOVSTVO. Je to koniec súčasných vlád - áno, 
dokonca aj USA a britské národy. Stanú sa potom kráľovstvom - 
VLÁDOU - Pána Ježiša Krista, potom Kráľa kráľov nad celou 
Zemou. Tým sa úplne ZASTAVUJE skutočnosť, že KRÁĽOVSKE 
KRÁĽOVSTVO je doslova VLÁDA. Aj keď bola Chaldejská ríša 
KRÁĽOVSTVOM - dokonca aj ako Rímska ríša - KRÁĽOVSTVO - 
KRÁĽOVSKÉ KRÁĽOVSTVO je vláda. Má prevziať VLÁDU národov 
sveta. Ježiš Kristus bol NARODENÝ, aby bol kráľom - PRAVIDLO! ... 

Zase prichádza ten istý Ježiš Kristus, ktorý prešiel po kopcoch a 
údoliach Svätej zeme a na uliciach Jeruzalema pred viac ako 1 900 
rokmi. Povedal, že príde znova. Keď bol ukrižovaný, Boh ho 
vzkriesil z mŕtvych po troch dňoch a troch nociach (Mt 12:40; 
Skutky 2:32; 1Kor 15: 3-4). Vystúpil na Boží trón. Ústredie vlády 
vesmíru (Skutky 1: 9-11; Žid 1: 3; 8: 1; 10:12; Zj. 3:21). 

Je to „ šľachtic “ podobenstva, ktorý išiel na trón 

Boh - „ ďaleká krajina “ - aby bol korunovaný za kráľa kráľov vo 
všetkých krajinách a potom sa vrátil na zem (Lukáš 19: 12-27). 

Opäť je v nebi až do „ časov reštitúcie všetkých vecí “ (Skutky 3: 
19-21). Reštitúcia znamená obnovenie pôvodného stavu alebo 
stavu. V tomto prípade je obnovenie Božej vlády na zemi, a teda 
obnovenie svetového mieru a utopických podmienok. 

Dnešné nepokoje sveta, eskalujúce vojny a konflikty vyvrcholia 
svetovými ťažkosťami tak veľkými, že pokiaľ nebude zasiahnutý 
Boh, nebude zachránené žiadne ľudské telo nažive (Mt 24:22). Na 
samom vrchole, keď by oneskorenie malo za následok vyhodenie 
všetkého života z tejto planéty, Ježiš Kristus sa vráti. Tentoraz 
prichádza ako božský Boh. Prichádza v celej sile a sláve Stvoriteľa, 
ktorý vládne vesmírom. (Mat. 24:30; 25:31.) Prichádza ako „ Kráľ 
kráľov a Pán lordov “ (Zj. 19:16), aby založil svetovú vládu a vládol 
všetkým národom „ železnou tyčou“ “ (Zj. 19:15; 12: 5) . , , 

Kristus nevítaný? 
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Bude však ľudstvo kričať radosťou a privítať ho vo vytrhnutej 
extáze a nadšení - choré dokonca aj kostoly tradičného 
kresťanstva? 

Oni nebudú! Budú veriť, pretože falošní ministri Satana (II. Kor. 
11: 13-15) ich podviedli, že je Antikrist. Cirkvi a národy sa budú 
hnevať na jeho príchod (Zj. 11:15 s 11:18) a vojenské sily sa ho 
skutočne pokúsia bojovať, aby ho zničili (Zj. 17:14)! 

Národy sa zapoja do vrcholnej bitky nadchádzajúcej druhej 
svetovej vojny, s bojiskom v Jeruzaleme (Zech. 14: 1-2) a potom 
sa vráti Kristus. V nadprirodzenej sile bude „ bojovať proti tým 
národom “, ktoré proti nemu bojujú (verš 3). Úplne ich porazí (Zj. 
17:14)! " Jeho nohy sa postaví v ten deň na hore Olivovej, " veľmi 
krátku vzdialenosť na východ od Jeruzalema (Zech. 14: 
4). (Armstrong HW. Tajomstvo vekov, 1984) 

Biblia vyhlasuje, že Ježiš sa vráti a vyhrá, ale mnohí proti nemu bojujú 
(Zjavenie 19:19). M akákoľvek vôľa tvrdenia (na 
základe nesprávneho pochopenia biblických proroctiev, ale čiastočne 
kvôli falošných prorokov a mystiky), aby vracajúci sa Ježiš je konečný 
antikrist ! 

Nasledujúce je tiež od Herberta Armstronga : 

Skutočné náboženstvo - Božia pravda, posilnená láskou k Bohu, 
ktorú dodáva Duch Svätý ... RADOSŤ NEZNAMENATEĽNÁ, že 
poznáme Boha a Ježiša Krista - poznáme Pravdu - a teplo Božej 
LÁSKY! ... 

Učenie Božej pravej Cirkvi je jednoducho učením „ žiť podľa 
každého slova “ v Svätej Biblii ... 

Muži sa musia obrátiť od cesty „ dostať “ k ceste „ dať “ - Božia 
láska. 

NOVÁ CIVILIZÁCIA teraz uchopí Zem! (Tamtiež) 

NOVÁ CIVILIZÁCIA je Božie kráľovstvo. Vyhlásenie, že nová civilizácia má 
prísť a byť založená na láske, je hlavnou súčasťou toho, o čom je skutočné 
evanjelium kráľovstva, o ktorom sa Ježiš a jeho folklórne veže učili. T hat 
je niečo, čo my v Continuing Church boha kázať . 
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Herbert Armstrong si uvedomil, že Ježiš učil, že ľudská spoločnosť, aj keď 
si myslia, že chce počúvať, odmietol , dať prednosť v jazde ' života, cestu 
lásky. Takmer nikto Zdá sa, že správne uchopiť Sign fi canc o tom, čo Ježiš 
bol vyučovania. 

Spasenie skrze Ježiša je súčasťou evanjelia 

Teraz sú niektorí, ktorí dočítali až sem pravdepodobne uvažovať o 
Ježišovej " smrti a úlohu v záchrane. Áno, to je časť evanjelia, o ktorej 
písali Nový zákon a Herbert W. Armstrong. 

Nový zákon ukazuje, že evanjelium zahŕňa spasenie skrze Ježiša : 

16 Lebo sa nehanbím za Kristovo evanjelium, pretože Božia moc je 
spasením pre všetkých, ktorí veria, za Žida ako prvého, ako aj za 
Gréka (Rimanom 1:16). 

4 Preto tí, čo boli rozptýlení, šli všade kázať 

slovo. 5 Potom Filip išiel dolu do mesta Samárie a kázal im 
Krista. … 12 Keď oni uverili Filipovi, keď kázal veci týkajúce sa 
Božieho kráľovstva a mena Ježiša Krista, boli pokrstení muži aj 
ženy. … 25 A keď svedčili a kázali Pánovo slovo, vrátili sa do 
Jeruzalema a kázali evanjelium v mnohých dedinách 
Samaritánov. 26 A Filipov anjel Hospodinov hovoril ... 40 Filipa sa 
našiel v Azote. A keď prechádzal, kázal vo všetkých mestách, až 
prišiel do Cezáree . (Skutky 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 kázal im Ježiša a zmŕtvychvstanie . (Skutky 17:18) 

30 Potom Pavel prebýval dva celé roky vo svojom vlastnom 
prenajatom dome a prijal všetkých, ktorí k nemu prišli, 31 kázali 
Božie kráľovstvo a učili veci, ktoré sa týkajú Pána Ježiša Krista so 
všetkou dôverou, nikto mu nezakázal . (Skutky 28: 30-31) 

Všimnite si toho pri kázaní vrátane Ježiša a kráľovstva. Je smutné, 
že správne pochopenie evanjelia K ingdom Božia býva chýbať ing 
z učenia týchto grécko-rímskej kostoly . 

V skutočnosti, aby nám pomohol stať sa súčasťou tohto kráľovstva, Boh 
miloval ľudí natoľko, že poslal Ježiša, aby za nás zomrel (Ján 3: 16-17) a 
zachránil nás svojou milosťou (Efezanom 2: 8) . A to je súčasť dobrej 
správy (Skutky 20:24). 
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Evanjelium kráľovstva je to, čo svet potrebuje, ale ... 
Pracovať pre mier (Matúš 5: 9) a robiť dobro sú užitočné ciele (Galatským 
6:10). Ye t , mnoho svetových vodcov, vrátane tých náboženských , veria, 
že to bude medzinárodná ľudskej spolupráce, ktorá prinesie hrachovú CE 
a prosperitu, a nie K ingdom Božej. A hoci budú mať určité časové 
úspechy , nielenže nebudú úspešné, ale niektoré ich ľudské snahy 
nakoniec privedú planétu Zem do tej miery, že život by bol neudržateľný, 
ak by sa Ježiš nevrátil, aby ustanovil svoje Kráľovstvo. Ľudia, ktorí 
opravujú zem bez Boha, sú márne a falošné evanjelium (Žalm 127: 1) .   

Mnoho ľudí v celom svete sa snažia dať dohromady semi-náboženskú 
babylonskej medzinárodného pláne dať do nového svetového poriadku v 
21. st storočia. To je niečo, čo Božia Cirkev pokračujúca odsúdila od svojho 
založenia a plánuje ju aj naďalej vypovedať. Od satana prosil Evu, aby 
prepadla o verziu svojho evanjelia takmer pred 6000 rokmi (Genesis 
3), mnoho ľudí verilo, že vedia lepšie ako Boh, čo ich urobí a svet lepším. 

Podľa Biblie to bude vyžadovať kombináciu vojenského vodcu v Európe 
(nazývaného Kráľ severu , tiež nazývaný Zviera Zjavenia 13: 1-10 ) spolu s 
náboženským vodcom (nazývaným falošný prorok, tiež 
nazývaný THE posledný antikrist a dvojhnedé zviera Zjavenia 13: 11-17) z 
mesta siedmich kopcov (Zjavenie 17: 9,18), aby priniesli svetový 
poriadok „ Babylonský “ (Zjavenie 17 a 18) . Aj keď ľudstvo potrebuje 
návrat Krista a vytvorenie jeho kráľovstva, mnohí vo svete nebude 
venovať pozornosť na túto správu v 21. st storočia - budú aj naďalej veriť, 
rôzne verzie Satanovho falošné evanjelium. Ale svet dostane svedectvo. 

Pripomeňme si, že Ježiš učil: 

14 A toto evanjelium kráľovstva sa bude kázať na celom svete ako 
svedok všetkým národom, a potom príde koniec. (Matúš 24:14) 

Všimnite si, že evanjelium kráľovstva dorazí na svet ako svedok, potom 
príde koniec. 

Existuje niekoľko dôvodov. 

Jedným z nich je, že Boh chce, aby svet počul pravdivé evanjelium pred 
začiatkom Veľkého súženia (ktoré sa ukazuje od Matúša 
24:21). Tak evanjelium správa je svedkom a varovania (pozri Ez 3; Amos 3: 
7). Bude to mať za následok viac pohanských konverzií predtým, ako sa 
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Ježiš vráti (Rimanom 11:25), a dostatočné množstvo nemanželských 
konverzií (Rimanom 9:27) skôr, ako sa Ježiš vráti. 

Ďalším je to, že podstata tejto správy bude v rozpore s názormi 
stúpajúcej šelmy , kráľa severnej moci, spolu s falošným prorokom, 
posledným antikristom . V zásade sľubujú mier ľudským úsilím, ale 
povedie to až do konca (Matúš 24:14) a zničenie (1 Tesalonickým 5: 3). 

Vzhľadom k tomu, zo znamení a zázraky klamlivými spojených s nimi (2 
Thessalonians 2: 9), najviac na svete, bude cho o sebe sa domnievať, lož 
(2 Tesalonickým 2: 9-12) namiesto posolstvo evanjelia. Kvôli 
nesprávnemu odsúdeniu tisícročného Božieho 
kánonu rímskymi katolíkmi , východnými pravoslávnymi , luteránmi a 
ďalšími, mnohí nesprávne tvrdia, že posolstvom o tisícročnom 
evanjeliu Božieho kánonu je falošné evanjelium spojené s Antikristom. , 

Veriaci filadelfskí kresťania (Zjavenie 3: 7-13) vyhlásia miléniové 
evanjelium kráľovstva a oznámia svetu, čo budú robiť niektorí svetoví 
vodcovia (vrátane Šelmy a Falošného proroka). 

Budú podporovať rozprávanie svetu správu, že šelma , kráľ severnej moci, 
spolu s falošným prorokom, posledným antikristom , nakoniec zničí (spolu 
s niektorými zo svojich spojencov) USA a anglo-národy Spojeného 
kráľovstva. , Kanada, Austrália a Nový Zéland (Daniel 11:39) a onedlho 
zničia arabsko-islamskú konfederáciu (Daniel 11: 40-43), pôsobia ako 
nástroje démonov (Zjavenie 16: 13-14). a nakoniec bude po svojom 
návrate bojovať proti Ježišovi Kristovi (Zjavenie 16: 14; 19: 19-20). Veriaci 
Filadelfi (Zjavenie 3: 7-13) oznámia, že tisícročné kráľovstvo sa čoskoro 
dostane. Toto by pravdepodobne vyvolalo veľa mediálneho pokrytia a 
prispelo by k naplneniu Matúša 24:14. My v Cirkvi 
Božích pokračujúcich pripravujeme literatúru (vo viacerých jazykoch), 
pridávame na webové stránky a podnikáme ďalšie kroky na prípravu 
„krátkej práce“ (Rimanom 9:28), ktorá povedie k Božiemu rozhodnutiu, že 
Matúš 24: 14 bol ako svedok pre budúci koniec dostatočne poskytnutý. 

To, že „falošné evanjelium“ vyhlasuje svetových vodcov (pravdepodobne 
nejaký „nový“ typ špičkového lídra Eur ope spolu s 
kompromitovaným pápežom, ktorý si bude nárokovať formu 
katolicizmu ), sa nebude páčiť - nebudú chcieť, aby sa svet dozvedel, čo 
bude to naozaj robiť (a možno tomu ani len neveria sami, porov. Izaiáš 10: 
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5-7). Oni a / alebo ich priaznivci budú tiež pravdepodobne nepravdivo 
učiť, že verní Philadelphovia budú obhajovať n extrémistickú doktrínu 
( milenarianizmus ) prichádzajúceho antikrista. Akékoľvek odsúdenia, 
ktoré urobia oni a / alebo ich nasledovníci voči veriacim vo Filadelfii 
a Božej cirkvi pokračujúcej, budú viesť k prenasledovaniu (Daniel 11: 29-
35 ; Zjavenie 12: 13-15). Toto tiež povedie ku koncu - začiatok Veľkého 
súženia (Matúš 24:21; Daniel 11:39; porov. Matúš 24: 14-15 ; 
Daniel 11:31), ako aj čas ochrany verných Philadelphie. Kresťania 
(Zjavenie 3: 10; 12: 14-16). 

Šelma a falošný prorok sa budú snažiť mať kontrolu, silu, ekonomické 
vydieranie, príznaky, ležiace zázraky, vraždu a iné tlaky (Zjavenie 13: 10-
17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tesalonickým 2: 9-10). , Kresťania sa budú pýtať: 

10 " Ako dlho, Pane svätý a pravý, kým ste súdiť a mstiť našu krv na 
tých, ktorí bývajú na zemi? “ ( Zjavenie 6:10 ) 

Po celý vek sa Boží ľud pýtal: „ Ako dlho bude trvať, kým sa Ježiš nevráti? " 

Aj keď nevieme dňa ani hodiny, očakávame návrat Ježiša (a tisícročné 
kráľovstvo Božie so sídlom ) v 21 st storočí založený na mnohých písiem 
(napr Matúš 24: 4-34; Žalm 90: 4; Ozeáš 6: 2: Lukáš 21: 7-36 ; Židom 1: 1-
2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1 Tesalonickým 5: 4), ktorých niektoré časti sú 
teraz splnené .  

Ak Ježiš však nezasahuje, svet w chorý zničili všetok život: 

21 Lebo potom bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až 
do tohto času, ani nebude, ani nikdy nebude. 22 A keby tieto dni 
neboli skrátené, nebolo by zachránené žiadne telo; ale pre 
vyvolených budú tieto dni skrátené. (Matúš 24: 21-22) 

29 Ihneď po súžení tých dní bude slnko zatemnené a mesiac nedá 
svoje svetlo; hviezdy padnú z neba a otriasnu sa mocnosti 
nebies. 30 Potom sa v nebi objaví znamenie Syna človeka, a potom 
budú trúchliť všetky pokolenia zeme, a uvidia Syna človeka 
prichádzajúceho na nebeské oblaky s mocou a slávou. 31 A pošle 
svojich anjelov s veľkým zvukom na trúbku a zhromaždia svojich 
vyvolených zo štyroch vetrov, z jedného konca neba na 
druhý. (Matúš 24: 29-31) 

K ingdom Boha je to, čo svet potrebuje. 
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Veľvyslanci za kráľovstvo 
Aká je vaša úloha v Kráľovstve? 

Práve teraz, ak ste skutočný kresťan, musíte za to 
byť veľvyslancom . Všimnite si, čo napísal apoštol Pavol: 

20 Teraz sme teda veľvyslancami Krista, akoby Boh prosil cez nás: 
prosíme vás, aby ste v mene Krista boli zmierení s Bohom. (2 
Korintským 5:20) 

14 Postavte sa preto, že ste si opásali pravý pas, mali ste na hrudi 
spravodlivosti, 15 a obetovali si nohy prípravou evanjelia 
pokoja; 16 predovšetkým vezmite štít viery, ktorým dokážete uhasiť 
všetky ohnivé šípky bezbožného. 17 A vezmi prilbu spasenia a meč 
Ducha, ktorý je Božím slovom; 18 modliac sa vždy so všetkou 
modlitbou a prosbou v Duchu, pozorne sledujúc tento cieľ so 
všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých - 19 a za mňa, 
aby mi bolo dané slovo, aby som mohol odvážne otvoriť ústa, aby 
som sa prihlásil. tajomstvo evanjelia, 20 pre ktorého som 
veľvyslancom v reťaziach; aby som v ňom mohol hovoriť odvážne, 
ako by som mal hovoriť. (Efezanom 6: 14-20) 

Čo je veľvyslanec? Merriam-Webster má nasledujúcu definíciu: 

1 : oficiálny vyslanec; najmä : diplomatický zástupca najvyššej 
úrovne akreditovaný pre zahraničnú vládu alebo panovníka ako 
rezidentný zástupca svojej vlády alebo panovníka alebo 
vymenovaný na osobitné a často dočasné diplomatické 
pridelenie   

2 : poverený zástupca alebo posol 

Ak ste skutočným kresťanom, ste oficiálnym vyslancom Krista! Všimnite 
si, čo napísal apoštol Peter: 

9 Ale vy ste vyvolené pokolenie, kráľovské kňazstvo, svätý národ, 
jeho osobitný ľud, aby ste mohli zvestovať chválu Toho, ktorý vás 
povolal z temnoty do Jeho úžasného svetla; 10 ktorí kedysi neboli 
ľudom, ale teraz sú Božím ľudom, ktorý nezískal milosrdenstvo, 
ale teraz získal milosrdenstvo. (1 Peter 2: 9-10) 

Ako kresťania musíme byť súčasťou svätého národa. 
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Ktorý národ je teraz svätý? 

Určite žiadne z kráľovstiev tohto sveta - ale nakoniec budú súčasťou 
Kristovho K ingdomu (Zjavenie 11:15). Je to svätý národ Božie, jeho K-
 kondóm. 

Ako veľvyslanci sa normálne nezúčastňujeme priamej politiky národov 
tohto sveta. Máme však teraz žiť Boží spôsob života (pozri tiež bezplatnú 
knihu na adrese www.ccog.org s názvom: Kresťania: Veľvyslanci Božieho 
kráľovstva, Biblické pokyny o živote ako kresťan ) . Týmto spôsobom sa 
lepšie učíme, prečo sú Božie cesty najlepšie, takže v Jeho kráľovstve 
môžeme byť kráľmi a kňazmi a vládnuť s Kristom na zemi : 

5 Tomu, kto nás miloval a umyl nás z našich hriechov svojou 
vlastnou krvou, 6 a urobil nás kráľmi a kňazmi svojho Boha a Otca, 
aby sme boli slávou a panstvom na veky vekov. Amen. (Zjavenie 
1: 5-6) 

10 A učinili z nás kráľov a kňazov nášho Boha; A budeme kraľovať 
na zemi. (Zjavenie 5:10) 

Jedným z budúcich aspektov tohto bude učenie tých, ktorí sú smrteľní, 
aby chodili po Božích cestách: 

19 Lebo ľud bude bývať v Sione v Jeruzaleme, už viac nebudete 
plakať. Bude vám veľmi milostivý pri zvuku vášho volania, keď to 
počuje, on vám odpovie. 20 A hoci vám Pán dáva Chléb 
protivenstva a vodu trápenia, vaši učitelia sa už nebudú presunúť 
do kúta, ale vaše oči uvidia vašich učiteľov. 21 Vaše uši počujú za 
vami slovo, ktoré hovorí: „ Toto je cesta, choďte do 
toho, “ Vždy , keď sa obrátite na pravú ruku alebo vždy, keď sa 
otočíte doľava. (Izaiáš 30: 19-21) 

W ri, že je proroctvo o tisícročné kráľovstvo, v tomto veku kresťania 
potrebné byť pripravený učiť: 

12 ... v tom čase by ste mali byť učiteľmi (Židom 5:12) 

15 Ale posvätte Pána Boha vo svojich srdciach: a buďte vždy 
pripravení dať odpoveď každému človeku, ktorý sa vás pýta na 
nádej, ktorá je vo vás s pokorou a strachom (1. Peter 3:15, KJV). 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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Biblia ukazuje, že mnoho verných kresťanov bude tesne pred začiatkom 
Veľkého súženia poučiť mnohých: 

33 A tí z ľudí, ktorí rozumejú, budú poučiť mnohých (Daniel 11:33) 

Učenie , rast v milosti a vedomostiach (2 Peter 3: 1 8) je niečo, čo by sme 
mali robiť teraz. Súčasťou vašej úlohy v Božom kráľovstve je schopnosť 
učiť. A pre vernejších, Philadelphovcov (Zjavenie 3: 7-13) , kresťanov , 
bude to tiež zahŕňať podporu dôležitého svedectva evanjelia pred 
začiatkom tisícročného kráľovstva (porov. Matúš 24:14). 

Po založení Božieho kráľovstva sa Boží ľud použije na pomoc pri obnove 
poškodenej planéty: 

12 Tí z vás postavia staré odpadové miesta; 
Ste pozdvihne základy mnoho generácií, a tie musia byť 
ráže viedol Repairer porušenie, obnoviteľa Streets na 
bývanie . (Izaiáš 58:12) 

Preto Boží ľud, ktorý žil v tomto veku Božou cestou , uľahčí ľuďom bývanie 
v mestách (a inde) počas tohto obdobia obnovy. Svet bude skutočne 
lepším miestom. Teraz by sme mali byť veľvyslancami Krista, aby sme 
mohli slúžiť aj v Jeho kráľovstve. 

Pravda Gospel správ je Transformative 

Ježiš povedal: „ Ak zostanete v mojom slove, ste skutočne mojimi 
učeníkmi.  32 A poznáš pravdu a pravda ťa oslobodí “ ( Ján 8: 31-
32 ). Poznanie pravdy o evanjeliu Božieho kráľovstva nás oslobodzuje od 
uväznenia vo falošných nádejiach tohto sveta. Môžeme odvážne podporiť 
plán, ktorý funguje - Boží plán! Satan podviedol celý svet (Zjavenie 12: 9) a 
Božie kráľovstvo je skutočným riešením. Musíme sa postaviť za pravdu a 
obhajovať ju (porov. Jn 18:37). 

Evanjelium je viac ako osobné spasenie. Dobrá zvesť Božieho kráľovstva 
by mala zmeniť túto v tomto veku: 

2 A neprispôsobte sa tomuto svetu, ale premieňajte ho obnovením 
mysle, aby ste dokázali, čo je to dobrá, prijateľná a dokonalá vôľa 
Božia. ( Rimanom 12: 2 ) 

Praví kresťania sú transformovaní, aby slúžili Bohu a iným: 
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22 Bondservants, poslúchajte vo všetkých veciach svojich pánov 
podľa tela, nie s očnou slušbou ako ľudskí potešitelia, ale v 
úprimnosti srdca, bojiac sa Boha. 23 A nech robíte čokoľvek, urobte 
to srdečne, ako Pánovi, a nie ľuďom, 24 s vedomím, že od Pána 
dostanete odmenu za dedičstvo; lebo slúžite Pánovi 
Kristovi. ( Kolosenským 3: 22-24 ) 

28 Preto, pretože prijímame kráľovstvo, ktoré sa nedá otriasať, 
máme milosť, ktorou môžeme s úctou a zbožným strachom slúžiť 
Bohu. ( Židom 12:28 ) 

Praví kresťania žijú odlišne od sveta. Akceptujeme Božie štandardy nad 
svetom za to, čo je správne a čo zlé. Spravodliví žijú vierou (Židom 10:38), 
pretože vyžaduje vieru žiť Božiu cestu v tomto veku. Kresťania boli 
považovaní za také odlišné od sveta, v ktorom žili, že ich spôsob života 
bol v Novom zákone označený ako „ Cesta “ (Skutky 9: 2; 19: 9; 24: 
14,22). Svet žije sebecky pod Satanovou pohupou v tom, čo sa 
nazýva „ cesta Kaina “ (Jude 11). 

Evanjelium Božieho kráľovstva je posolstvom spravodlivosti, radosti a 
pokoja (Rimanom 14:17). Prorocké slovo, správne pochopené, je 
upokojujúce (1 Korintským 14: 3; 1 Tesalonickým 4:18), zvlášť keď 
sledujeme, ako sa svet rúca (porov. Lukáš 21: 8-36). Skutočný kresťanský 
spôsob života vedie k duchovnému množstvu a fyzickým požehnaniam 
(Marek 10: 29-30). To je súčasť toho, prečo tí, ktorí to žijú, chápu, že svet 
potrebuje Božie kráľovstvo. Kresťania sú veľvyslancami Božieho 
kráľovstva. 

Kresťania vložili našu nádej do duchovného, nie do fyzického, aj keď 
žijeme vo fyzickom svete (Rimanom 8: 5-8). Máme „ nádej 
evanjelia “ (Kolosenským 1:23). To je niečo, čo starí kresťania pochopili, že 
mnohí, ktorí dnes vyznávajú Ježiša, tomu skutočne nerozumejú. 

  

  

6. Grécko-rímske cirkvi učia kráľovstvo je dôležité, ale ... 
Grécko-rímske cirkvi sa domnievajú, že učia aspekty Božieho kráľovstva, 
ale majú problémy so skutočným pochopením toho, o čo v skutočnosti 
ide.  Napríklad katolícka encyklopédia to učí o kráľovstve: 
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Kristovo ... V každej fáze Jeho učenia príchod tohto kráľovstva, 
jeho rôzne aspekty, jeho presný význam, spôsob, ktorým sa má 
dosiahnuť, tvoria jadro jeho diskurzov natoľko, že sa jeho diskurz 
nazýva „ evanjelium“. o kráľovstve “ ... začali hovoriť o Cirkvi ako 
o „ kráľovstve Božom “ ; porov Col. I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 
9; v, 10 atď. ... znamená to Cirkev ako túto Božskú inštitúciu ... 
(Pápež H. Kráľovstvo Božie. Katolícka encyklopédia, zväzok VIII. 
1910). 

Aj keď vyššie uvedené poukázalo na „ stĺp, I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 
9; v, 10, „ ak ich vyhľadáte, zistíte, že nikto z týchto veršov nehovorí nič o 
tom, že Cirkev je Božím kráľovstvom. Učí, že veriaci budú súčasťou 
Božieho kráľovstva alebo že je to Ježišovo kráľovstvo. Biblia varuje, že 
mnohí by zmenili evanjelium alebo sa obrátili na inú, nepravdivú 
(Galatským 1: 3 - 9). Bohužiaľ to urobili mnohí.  

Ježiš učil: „ Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba 
skrze mňa “ ( Ján 14: 6 ). Peter učil: „ Ani v žiadnom inom nie je spasenie, 
lebo medzi mužmi nie je dané iné meno, ktorým musíme byť 
spasení “ ( Skutky 4:12 ). Peter povedal Židom, že všetci musia mať vieru, 
aby mohli činiť pokánie a prijať Ježiša, aby bol spasený (Skutky 2:38). 

Na rozdiel od toho pápež František učil, že ateisti bez Ježiša môžu byť 
spasení dobrými skutkami! Učí tiež, že Židia môžu byť spasení bez toho, 
aby prijali Ježiša! Okrem toho sa zdá, že on a niektorí grécko-Rimania sa 
domnievajú, že nebiblická verzia „Márie“ je kľúčom k evanjeliu, ako aj 
kľúčom k ekumenickej a medzináboženskej jednote. Bohužiaľ, oni a iní 
nerozumejú dôležitosti Ježiša a skutočného evanjelia Božieho 
kráľovstva. Mnohí propagujú falošné evanjeliá. 

Mnohí si želajú chodiť z dohľadu a mať vieru vo svet. Nový zákon učí, že 
kresťania majú vyzerať vyššie: 

2 Zamysli sa na veci vyššie, nie na veci na zemi. ( Kolosenským 3: 
2 ) 

7 Lebo chodíme vierou, nie zrakom. ( 2 Korintským 5: 7 ) 

Napriek tomu sa pápež Pius XI. V podstate naučil chodiť podľa svojho 
pohľadu na svoj kostol: 
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... katolícka cirkev ... je kráľovstvo Kristovo na 
zemi. ( Piusove encykliky QuasPrimas ). 

Tieto Catholi cBible 101 nároky webové stránky, " Božie kráľovstvo bola 
založená na zemi Ježiš Kristus v roku 33 nášho letopočtu, v podobe Jeho 
Cirkvi, ktorú vedie Peter .. . katolícka cirkev. " Ye t tisícročná Božie 
kráľovstvo nie je tu ani nie je rímska cirkev, ale bude to na zemi. Hoci 
pravá Cirkev Božia má „ kľúče k kráľovstvu “ (Matúš 16: 1 9 ), tí, ktorí 
tvrdia, že cirkev je kráľovstvom, „ vzali kľúč poznania “ (Lukáš 11:52). 

Rímska cirkev učí tak dôrazne proti blížiacemu sa pozemskému 
tisícročnému Božiemu kráľovstvu, že je to v podstate jediná „ doktrína 
Antikrista “ uvedená v oficiálnom Katechizme katolíckej cirkvi : 

676 Antikristov klam sa už začína formovať na svete zakaždým, 
keď sa v histórii tvrdí, že si uvedomuje mesiánsku nádej, ktorú je 
možné realizovať mimo dejín iba pomocou eschatologického 
úsudku. Cirkev odmietla aj modifikované formy tohto falšovania 
kráľovstva, ktoré by sa dostali pod meno milenarianizmu… 
(Katechizmus katolíckej cirkvi. Imprimatur Potest + Joseph 
Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 194) 

Je smutné, že tí, ktorí s tým súhlasia, budú mať nakoniec veľké problémy s 
ohlasovaním evanjelia Božieho kráľovstva. Niektorí si to vezmú 

hrozné kroky proti tým, ktorí to hlásajú (Daniel 7:25; 11: 30-36). Ale 
môžete si myslieť, že nie všetci, ktorí vyznávajú Ježiša ako Pána, sú v 
kráľovstve? Nie, nebudú. Všimnite si, čo povedal Ježiš: 

21 " Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane ', vojde do kráľovstva 
nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca v 
nebesiach.  22 Mnohí mi v ten deň povedia: Pane, Pane, či sme 
neprorokovali v tvojom mene, nevyhadzovali démonov v tvojom 
mene a neurobili sme veľa zázrakov v tvojom mene?  23 A potom 
im oznámim: „Nikdy som ťa nepoznal; odchýl sa odo mňa, ty, čo 
praktizuješ bezprávie! “ ( Matúš 7: 21-23 ) 

Apoštol Pavol vzal na vedomie " tajomstvo neprávosti " wa y " už v 
práci " ( 2 Tesalonickým 2: 7 ) vo svojej dobe. Táto bezprávia súvisí aj s 
niečím, čo Biblia varuje pred časmi, ktoré sa nazývajú „ Tajomstvo, 
Babylon Veľký “ (Zjavenie 17: 3-5). 
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" Tajomstvo neprávosti " sa vzťahuje k vyznávajúci kresťanov, ktorí sa 
domnievajú, že oni nepotrebujú, aby Božie Desatoro právo atď a / alebo 
je ich toľko prijateľné výnimky z neho a / alebo nie sú prijateľné formy 
pokánia rozbiť Božie zákon, takže aj keď si myslia , že th ey majú podobu 
Božieho zákona, nie sú udržať formu kresťanstva, že Ježiš ani jeho apoštoli 
by uznať oprávnenosť týchto dôvodov. 

Gréci sú ako farizeji, ktorí porušili Božie prikázania, ale tvrdili, že ich 
tradície sa stali prijateľnými - Ježiš tento prístup odsúdil (Matúš 15: 3-
9)! Izaiáš tiež varoval, že ľudia, ktorí tvrdia, že sú Božími, sa vzbúria proti 
jeho zákonu (Izaiáš 30: 9). Toto nezákonné povstanie je niečo, čo, 
bohužiaľ, vidíme dodnes. 

Zdá sa, že ďalšou „ záhadou “ je, že Rímska cirkev verí, že jej militaristické 
ekumenické a medzináboženské programy povedú k mieru a nebiblickej 
verzii Božieho kráľovstva na zemi. Písmo varuje pred blížiacou sa 
ekumenickou jednotou, ktorú učí, na niekoľko rokov bude úspešná 
(poznámka: je ukázaná Biblia Nového Jeruzalema , preklad schválený 
katolíkom): 

4 Pokorili sa pred drakom, pretože dal šelme jeho autoritu; a 
poklonili sa pred šelmou a povedali: Kto je porovnateľný s 
šelmou? Kto proti tomu môže bojovať? “ 5 Šelma sa nechala 
ústami pochváliť a rúhať sa a byť aktívna štyridsaťdva 
mesiacov; 6 a ústne sa rúhali Bohu proti jeho mene, jeho 
nebeskému stanu a všetkým tým, ktorí tam boli chránení. 7 Bolo 
dovolené viesť vojnu proti svätým a dobyť ich a dať moc nad 
každou rasou, ľudom, jazykom a národom; 8 a všetci ľudia na svete 
ho budú uctievať, to znamená, že všetci, ktorých meno nebolo 
napísané od založenia sveta v knihe života obetného 
Baránka. 9 Kto počúva, nech počúva: 10 Tí, ktorí sú v zajatí; tie za 
smrť mečom k smrti mečom. Preto musia mať svätí vytrvalosť a 
vieru. (Zjavenie 13: 4-10, NJB) 

Biblia varuje pred Babylonskou jednotou v čase ukončenia: 

1 Jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš prišiel so mnou 
hovoriť, a povedal:, Poď sem, a ukážem ti trest nad veľkú 
prostitútkou, ktorá tróni vedľa hojných vodách, 2 s kým všetkých 
kráľov krajiny prostituovali sa, a tak sa všetci obyvatelia sveta opili 
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vínom svojho cudzoložstva. ““ 3 V duchu ma vzal na púšť a videl 
som tam ženu jazdiacu na šarlatovej šelme, ktorá mala sedem 
hláv a desať rohov a na ktorej boli napísané rúhavé tituly. 4 Žena 
bola oblečená vo fialovej a šarlátovej farbe a trblietaná zlatom, 
šperkami a perlami a držala zlatý pohár naplnený nechutnou 
špinou svojej prostitúcie; 5 na jej čele bolo napísané meno, 
záhadný názov:, Veľký Babylon, matka všetkých prostitútok a 
všetky špinavé praktiky na zemi . ' 6 Videl som, že bola opitá, 
opitá krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov; a keď som ju 
uvidel, bol som úplne zmätený. (Zjavenie 17: 1-6, NJB) 

9 'To si vyžaduje šikovnosť. Na sedem hláv je sedem kopca , na 
ktorom je žena sedí. , , 18 Žena, ktorú ste videli, je veľké 
mesto, ktoré má autoritu nad všetkými vládcami na zemi. 
“ (Zjavenie 17: 9,18, NJB) 

1 Potom som videl zostúpiť iného anjela z neba s veľkou autoritou, 
ktorá mu bola daná; Zem žiarila svojou slávou. 2 Na vrchu svojho 
hlasu zakričal: „Babylon padol, Babylon Veľký padol a stal sa 
strašidelným diablom a miestom pre každého odporného ducha a 
špinavého, hnusného vtáka. 3 Všetky národy pili hlboko z vína 
svojej prostitúcie; Každý kráľ na zemi sa s ňou prostituoval a 
každý obchodník zbohatol v dôsledku svojho zbohatnutia. ““ 4 Z 
neba sa ozval ďalší hlas; Počul som, ako sa hovorí: „ Vyjdi, môj 
ľud, preč od nej, takže sa nezdieľate na jej zločinoch a nemáte 
rovnaké rany . 5 Jej hriechy siahajú až do neba a Boh má na mysli 
svoje zločiny: zaobchádzajte s ňou ako s ostatnými. 6 Musí byť 
vyplatená dvojnásobok sumy, ktorú požadovala. Má mať dvakrát 
silnú šálku vlastnej zmesi. 7 Každú z jej pompéz a orgií má 
zodpovedať mučeniu alebo agónii. Som považovaná za kráľovnú, 
myslí si; Nie som vdova a nikdy nebudem poznať úmrtie. 8 Preto 
na ňu jedného dňa padnú rany: choroba, smútok a hlad. Bude 
spálená na zem. Pán Boh, ktorý ju odsúdil, je mocný. ““ 9 Králi 
zeme, ktorí sa s ňou prostituovali a držali s ňou orgie, budú pre ňu 
smútok a plač. Vidia dym, keď horí (Zjavenie 18: 1-9, NJB) 

V Zachariášovi Biblia varuje pred prichádzajúcim Babylonom a ukazuje, že 
k riadnej jednote dôjde až po návrate Ježiša: 
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10 Pozor! Dávaj pozor! Utečte zo severnej zeme - vyhlasuje 
Hospodin, lebo som vás rozptýlil do štyroch nebeských vetrov - 
vyhlasuje Hospodin. 11 Pozor! Urobte svoj útek, Sion, teraz žijúci s 
Babylonskou dcérou! 

12 Lebo to hovorí Hospodin Sabaot, od slávnosti slávy 

ja, o národoch, ktoré ťa vydrancovali: 'Každý, kto sa ťa dotkne, sa 
dotkne jablka môjho oka. 13 Teraz sa pozriem, budem na ne 
mávnuť rukou a tí, ktorých zotročili , budú vydrancovaní . “ Potom 
budete vedieť, že ma poslal Hospodin Sabaoth! 14 Spievaj, raduj sa, 
dcéra Siona, lebo teraz idem bývať medzi vami - vyhlasuje 
Hospodin! 15 A toho dňa bude mnoho národov premenených na 
Hospodina. Áno, stanú sa jeho ľudom a budú žiť medzi 
vami. Potom budete vedieť, že ma poslal Hospodin 
Sabaoth! 16 Hospodin sa zmocní Júdu, jeho podielu vo Svätej zemi, 
a znova si vyberie Jeruzalem. (Zachariáš 2: 10–16, NJB; vo 
verziách KJV / NKJV si všimnite, že verše sú uvedené ako Zachariáš 
2: 6-12) 

Ekumenické a medzináboženské hnutia, ktoré propagujú Organizácie 
Spojených národov, Vatikán, veľa protestantov a východných 
pravoslávnych predstaviteľov, sú Bibliu jasne odsúdené a nemali by sa 
podporovať. Ježiš varoval pred tými , ktorí tvrdia , že ho majú nasledovať 
a ktorí „ mnohých podvádzajú “ (Matúš 24: 4-5). Veľa ekumenizmu súvisí 
s „ bielym jazdcom “ Zjavenia 6: 1-2 (ktorý NIE JE Ježiš) a so smilstvom 
Zjavenia 17. 

Podobne ako Zachariáš, aj apoštol Pavol učil, že skutočná jednota viery by 
nastala až po návrate Ježiša: 

13 až kým všetci nedosiahneme jednotu vo viere a poznaní Syna 
Božieho a nevytvoríme dokonalého človeka, plne vyzretého s 
plnosťou samotného Krista. (Efezanom 4:13, NJB) 

Tí, ktorí veria, že táto jednota prichádza pred Ježišovým návratom, sa 
mýlia. Keď sa Ježiš vráti, v skutočnosti bude musieť zničiť jednotu 
národov, ktoré sa proti nemu zhromaždia: 

11: 15 Potom siedmy anjel vyfúkol trúbu a bolo počuť hlasy, ktoré 
kričali v nebi a volali: „Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom 
nášho Pána a jeho Krista a bude vládnuť na veky 
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vekov.“ 16 Dvadsaťštyri starších, povznášajúcich sa v prítomnosti 
Boha, sa poklonili a dotkli sa zeme svojimi uctievaním 
Boha 17 týmito slovami: „Ďakujeme ti, Všemohúci Pane Bože, ten, 
ktorý je, On, ktorý bol prevzatie vašej veľkej moci a začiatok vašej 
vlády. 18 Národy boli rozhorčené a teraz prišiel čas na vašu odplatu 
a na to, aby boli súdení mŕtvi a aby boli odmenení vaši proroci, 
vaši proroci, svätci a tí, ktorí sa bojia vášho mena, malých i 
veľkých. , Nastal čas zničiť tých, ktorí ničia zem. ““ (Zjavenie 11: 
15-18, NJB) 

19: 6 Počul som, čo sa zdalo byť hlasom obrovského davu, ako zvuk 
oceánu alebo veľký hukot hromu, odpovedajúci: „Alleluia! Vláda 
Pána, nášho Všemohúceho Boha, sa začala; , , , 19 Potom som videl 
zviera so všetkými kráľmi zeme a ich armádami, zhromaždenými v 
boji proti jazdcovi a jeho armáde. 20 Ale šelmu zajali spolu s 
falošným prorokom, ktorý robil zázraky v mene šelmy, a oni 
podviedli tých, ktorí prijali znamenie šelmy a tých, ktorí uctievali 
jeho sochu. Títo dvaja boli vrhnutí živí do ohnivého jazera horiacej 
síry. 21 Všetci ostatní boli zabití mečom Jazdca, ktorý vyšiel z jeho 
úst, a všetci vtáci sa napíjali mäsom. , , 20: 4 Potom som uvidel tróny, 
kde sedeli, a bola im daná moc vynášať rozsudky. Videl som duše 
všetkých, ktorí boli sťatí za to, že boli svedkami pre Ježiša a za to, 
že kázali Božie slovo, a tých, ktorí odmietli uctievať šelmu alebo 
jeho sochu a neprijímali značku na ich čelo alebo ruky; ožili a 
kraľovali s Kristom tisíc rokov. (Zjavenie 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

Všimnite si, že Ježiš bude musieť zničiť svetové armády zjednotené proti 
nemu. Potom bude kraľovať On a svätí. Vtedy dôjde k riadnej jednote 
viery. Je smutné, že mnohí budú počúvať falošných ministrov, ktorí sa 
javia dobre, ale nie sú, ako varoval apoštol Pavol (2 Korintským 11: 14-
15). Keby viac skutočne rozumelo Biblii a evanjeliu Božieho kráľovstva, 
menej by bojovalo proti Ježišovi. 

7. Prečo Božie kráľovstvo? 
Aj keď si ľudia radi myslia, že sme takí múdri, naše chápanie má svoje 
hranice, no Božie „ porozumenie je nekonečné “ (Žalm 147: 5). 

Preto bude na opravu tejto planéty potrebný Boží zásah. 
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Zatiaľ čo mnohí veria v Boha, drvivá väčšina ľudí sú ochotní žiť tak, 
ako si skutočne riadia. Všimnite si toto: 

8 Ukázal ti, ó človeče, čo je dobré, a čo od teba požaduje Pán, aby 
si spravedlivo robil, miloval milosrdenstvo a pokorne chodil so 
svojím Bohom? ( Micah 6: 8 ) 

Ak chcete pokorne chodiť s Bohom, nie je to, čo by bolo ľudstvo skutočne 
ochotné urobiť. Od čias Adama a Evy (Genesis 3: 1-6) sa ľudia napriek 
svojim prikázaniam (Exodus 20: 3-17) rozhodli, že sa budú spoliehať na 
seba a na svoje priority, nad Božími.  

Kniha prísloví učí: 

5 Dôverujte v Pána celým svojím srdcom a neopierajte sa o svoje 
vlastné pochopenie; 6 Vo všetkých svojich cestách ho uznávaj, a 
On nasmeruje tvoje cesty. 7 Nebuď múdri vo svojich očiach, 
nebojte sa Pána a odbočte od zla. ( Príslovia 3: 5-7 ) 

Väčšina ľudí však neverí v Boha z celého srdca ani nebude čakať, až svoje 
kroky usmerní. Mnohí hovoria, že budú robiť to, čo Boh chce, ale nerobia 
to. Ľudstvo bolo oklamané Satanom (Zjavenie 12: 9) a upadalo do 
žiadostivosti sveta a „pýchy života“ (1. Ján 2:16).  

Preto mnohí prišli s vlastnými náboženskými tradíciami a sekulárnymi 
vládami, pretože si myslia, že vedia najlepšie. Avšak (porov. Jeremiáš 
10:23), ani sa nebudú kajať. 

Preto ľudstvo potrebuje Božie kráľovstvo (porov. Matúš 24: 21-22). 

Zvážte blahoslavenstvá 

Jedným z najznámejších sérií vyhlásení, ktoré Ježiš dal, boli 
blahoslavenstvá, ktoré dal vo Svojej kázni na Olivovej hore. 

Všimnite si, čo povedal: 

3 „ Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo. 4 Blahoslavení, ktorí smútia, lebo budú 
potešení. 5 Blahoslavení pokorní, lebo zdedia zem. 6 Blahoslavení, 
ktorí hladujú a túžia po spravodlivosti, lebo budú 
naplnení. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo získajú 
milosrdenstvo. 8 Blahoslavení čistí v srdci, lebo uvidia 
Boha. 9 Blahoslavení mierotvorci, lebo sa budú volať Božími 
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synmi. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich 
je nebeské kráľovstvo. ( Matúš 5: 3-10 ) 

Ja sa nachádzam v Božom kráľovstve (Marek 4: 30-31) , ktorý Matúš často 
označuje ako Nebeské kráľovstvo ( porov. Matúš 13:31) , kde sa tieto 
požehnané zasľúbenia splnia. To je v Božom kráľovstve, že sľub bude 
splnený f o r pokorných k zdedí krajinu a čistá, aby vidieť Boha . L OOK 
tešiť na dobré správy z požehnania v Božom kráľovstve! 

Božie cesty pravdu 

Pravda je taká, že Boh je láska (1 Ján 4: 8,16) a Boh NIE JE sebecký. Božie 
zákony ukazujú lásku k Bohu a nášmu blížnemu (Marek 12: 29-31; Jakub 
2: 8-11). Cesty sveta sú sebecké a končia smrťou (Rimanom 8: 6). 

Všimnite si, že Biblia ukazuje, že skutoční kresťania dodržiavajú 
prikázania: 

1 W Hoever veria, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha, a každý, kto 
miluje toho, ktorý splodil toho, kto je splodený jest z neho tiež 
miluje. 2 Týmto vieme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha 
a zachovávame Jeho prikázania. 3 Lebo toto je láska Boha, že 
zachovávame Jeho prikázania. A jeho prikázania 

nie sú zaťažujúce. ( 1. Ján 5: 1-3 ) 

Všetky Božie „ prikázania sú spravodlivosť “ (Žalm 119: 172). Jeho cesty sú 
čisté (1 Ti tus 1:15). Bohužiaľ, mnohí prijali rôzne formy „ bezprávia “ a 
neuvedomujú si, že Ježiš neprišiel zničiť zákon alebo prorokov, ale naplniť 
ich (Matúš 5:17) tým, že vysvetlil ich skutočný význam a rozšíril ich nad 
rámec toho, čo mnohí (napr. Matúš 5: 21-2 8 ). Ježiš učil, že „ ktokoľvek 
ich robí a učí, bude v nebeskom kráľovstve nazývaný veľkým “ ( Matúš 
5:19 ) (pojmy „Božie kráľovstvo“ a „nebeské kráľovstvo“ sú vzájomne 
zameniteľné).                      

Biblia učí, že viera bez skutkov je mŕtva (Jakub 2:17). Mnohí tvrdia, že 
nasledujú Ježiša, ale nebudú veriť jeho učeniu (Matúš 7: 21-23) a nebudú 
ho napodobňovať tak, ako by mali (1 Korintským 11: 1). „ Hriech je 
porušením zákona “ (1. Ján 3: 4, KJV) a všetci zhrešili (Rimanom 
3:23). Biblia však ukazuje, že milosrdenstvo zvíťazí nad súdom (Jakub 
2:13), pretože Boh má skutočne plán pre všetkých (porov. Lukáš 3: 6). 
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Ľudské riešenia, okrem Božích spôsobov, nebudú fungovať. V miléniovom 
kráľovstve bude Ježiš vládnuť „ železnou tyčou “ (Zjavenie 19:15) a zvíťazí 
dobro, pretože ľudia budú žiť Božou cestou. Existujú všetky svetové 
problémy, pretože spoločnosti tohto sveta odmietajú poslúchať Boha a 
jeho zákon . HISTÓRIA prehliadky s ľudstvo nie je schopný riešiť problémy 
spoločnosti: 

6 Lebo na smrteľnú myseľ je smrť, ale na duchovnú myseľ je život a 
mier. 7 Pretože telesná myseľ je nepriateľstvom proti Bohu; Lebo 
nepodlieha Božiemu zákonu a ani nemôže byť. 8 Takže tí, ktorí sú v 
tele, sa nemôžu potešiť Bohu. ( Rimanom 8: 6-8 ) 

Kresťania sa majú sústrediť na duchovného ducha a sú im udelení Boží 
duch, aby tak urobili v tomto veku (Rimanom 8: 9), napriek našim 
osobným slabostiam: 

26 Lebo vidíte svoje povolanie, bratia, že nie je povolaných mnoho 
múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani veľa 
vznešených.  27 Ale Boh si vybral hlúpe veci sveta, aby zahanbil 
múdrych, a Boh si vybral slabé veci sveta, aby zahanbil veci, ktoré 
sú mocné; 28 a základné veci sveta a veci, ktoré sú pohŕdané 
Bohom si vybral, a veci, ktoré nie sú, aby ničomu nepriniesli 
veci, 29 ktoré by žiadne telo nemalo sláviť v Jeho prítomnosti. 30 Ale 
z neho ste v Kristu Ježišovi, pre nás sa stalo múdrosťou od Boha - 
a spravodlivosť a jeho predkupenie a vykúpenie - 31, ktoré, ako je 
napísané: „ Ten, kto slávu, nech sa slávi v Pánovi. ” ( 1 Korintským 
1: 26-31 ) 

Kresťania sa majú sláviť v Božom pláne! Teraz kráčame vierou (2 
Korintským 5: 7), pozeráme sa nad vierou (Kolosenským 3: 2) (Židom 11: 
6). Budeme požehnaní za to, že dodržiavame Božie prikázania (Zjavenie 
22:14). 

Prečo evanjelium Božie kráľovstvo? 

Protestanti majú tendenciu cítiť, že akonáhle prijmú Ježiša ako Spasiteľa, 
že hľadajú Božie kráľovstvo. Katolíci veria, že pokrstení, dokonca aj ako 
deti, vstúpili do svojej cirkvi ako kráľovstvo. Katolíci a pravoslávna cirkev si 
myslia, že prostredníctvom sviatostí atď. Hľadajú Božie kráľovstvo. Zatiaľ 
čo kresťania majú byť pokrstení, grécko-rímski protestanti majú tendenciu 



56 
 

hľadať svet, aby vyriešili problémy ľudstva. Majú tendenciu mať 
pozemské zameranie ( Rimanom 8: 6-8 ). 

Najprv hľadať Božie kráľovstvo (Matúš 6:33) má byť pre kresťanov 
celoživotným cieľom. Cieľom nie hľadať riešenia pre svet, ale Boh a jeho 
cesty. Dobrá správa o Božom kráľovstve mení náš život. 

Biblia hovorí, že kresťania budú vládnuť s Ježišom, ale uvedomujete si, že 
to znamená, že skutoční kresťania budú vládnuť mestám? Ježiš učil: 

12 „ Určitý šľachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby pre seba získal 
kráľovstvo a vrátil sa. 13 Zavolal teda desať svojich služobníkov, 
vydal im desať míľ a povedal im: Podnikajte, dokiaľ 
neprídem. 14 Ale jeho občania ho nenávideli a poslali za ním 
delegáciu, hovoriac: Nebudeme mať toho muža, ktorý by nad 
nami panoval. 

15 „ A tak to bolo, keď sa vrátil, keď dostal 

kráľovstvo potom prikázal týmto sluhom, ktorým dal peniaze, aby 
mu boli povolaní, aby vedel, koľko každý človek získal 
obchodovaním. 16 Potom prišiel prvý a povedal: „Majster, tvoja 
baňa zarobila desať min.“  17 A on mu povedal: Dobre, dobrý 
sluha; pretože si bol veľmi verný, mal autoritu nad desiatimi 
mestami. ““ 18 A prišiel druhý a povedal: „Majster, tvoja mína 
zarobila päť min.“  19 Podobne mu povedal: Aj vy ste starší ako päť 
miest. ( Lukáš 19: 12-19 ) 

Buďte verní tomu, čo máte teraz. Kresťania budú mať možnosť vládnuť 
nad skutočnými mestami v skutočnom kráľovstve. Ježiš tiež 
povedal: „ Moja odmena je so mnou, dať každému podľa jeho 
práce “ ( Zjavenie 22:12 ). Boh má plán (Jób 14:15) a miesto (Jn 14, 2) pre 
tých, ktorí na Neho skutočne reagujú (Jn 6:44; Zjavenie 17:14). Božie 
kráľovstvo je skutočné a vy môžete byť jeho súčasťou! 

Začiatkom roku 2016 bol v časopise Science publikovaný článok s 
názvom „ Sila davov “, ktorý naznačoval, že umelá inteligencia a 
crowdsourcing môžu vyriešiť „ zlé problémy“, ktorým čelí ľudstvo. Napriek 
tomu článok nerozumel tomu, čo je zlo, nieto ako to vyriešiť. 

Spolupráca, na rozdiel od v nadväznosti na skutočné Božie cesty, je 
odsúdená na neúspech v 21. st storočia ako to bolo späť po veľkej povodni, 
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kedy ľudstvo spolupracoval stavať zlyhal Babylonskú vežu (Genesis 11: 1-
9). 

Problémy vo svete, na miestach ako je Blízky východ (napriek očakávaným 
časovým ziskom, napr. Daniel 9: 27a; 1 Tesalonickým 5: 3), ľudia 
nevyriešia - potrebujeme pokoj Kráľovstva Božieho (Rimanom 14: 17). 

Problémy medzinárodného terorizmu, napriek očakávaným ziskom, 
nebudú vyriešené (porov. Ezechiel 21:12) klamaním v OSN (Zjavenie 12: 9) 
- potrebujeme radosť a útechu Božieho kráľovstva. 

Problémy životného prostredia NEBUDÚ vyriešené medzinárodnou 
spoluprácou, pretože svetové národy pomôžu zničiť Zem (Zjavenie 11:18), 
ale budú vyriešené Božím kráľovstvom. 

Otázky sexuálnej nemorálnosti, potratov a predaja častí ľudského tela 
nevyriešia USA (Zjavenie 18:13) , ale Božie kráľovstvo. 

Obrovský dlh, ktorý USA, Veľká Británia a mnoho ďalších národov nebude 
vyriešený prostredníctvom medzinárodného sprostredkovania, ale 
nakoniec (po zničení Habakkuka 2: 6-8) Božím kráľovstvom. 

Organizácia Spojených národov nevyrieši ignoranciu a zlé učenie - 
potrebujeme Božie kráľovstvo. Náboženské konflikty sa skutočne 
nevyriešia žiadnym ekumenicko-medzináboženským hnutím, ktoré by 
súhlasilo so spasením okrem pravého Ježiša Biblie. Hriech je 
PROBLÉMOM vo svete, a preto potrebujeme Ježišovu obeť a Jeho návrat 
v Božom kráľovstve. Moderná lekárska veda nemá všetky odpovede na 
ľudské zdravie - potrebujeme Božie kráľovstvo. 

Hladové problémy nevyriešia geneticky modifikované organizmy, ktoré 
ohrozujú časti sveta hladomorom z dôvodu potenciálneho zlyhania plodín 
- potrebujeme Božie kráľovstvo. 

Masívna chudoba v niektorých častiach Afriky, Ázie a inde, zatiaľ čo čas z 
konca Babylonského obdobia (porov. Zjavenie 18: 1-19) 
bude ťažiť, problém chudoby nevyrieši - potrebujeme Božie 
kráľovstvo. Myšlienka, že okrem Ježiša môže ľudstvo priniesť utópiu v 
tomto „súčasnom zlom veku“, je falošné evanjelium (Galatským 1: 3-10). 

Tisícročná fáza K ingdom Božie je doslovný kráľovstvo, ktorá bude 
založená na zemi. Bude vychádzať z milujúcich Božích zákonov a 
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milujúceho Boha ako vodcu. T he svätí budú vládnuť s Kristom tisíc 
rokov (Zj 5:10; 20: 4-6). Toto kráľovstvo bude zahŕňať tých, ktorí sú 
skutočne v Cirkvi Božej, no v žiadnom Písme sa neuvádza, že Božie 
kráľovstvo je v skutočnosti Cirkev (katolícka alebo iná). Rímska cirkev sa 
postavila proti miléniovému učeniu a neskôr sa bude blížiť ku 
koncu silnejšie proti evanjeliovému posolstvu Biblie . Toto 
pravdepodobne získa významné mediálne pokrytie, ktoré môže pomôcť 
splniť Matúša 24:14. 

Vo svojej konečnej fáze bude Božie kráľovstvo zahŕňať „ Nový Jeruzalem, 

zostupovať z neba od Boha “ (Zjavenie 21: 2) a jeho nárast nebude 
koniec. Už nebude viac nespravodlivosti, viac smútku a smrti. 

Kázanie a porozumenie evanjeliu Božieho kráľovstva je dôležitou témou 
Biblie. O tom sa učili autori Starého zákona. Ježiš, Pavol a Ján o tom 
učili. Najstarší , kresťanská ' kázanie prežiť mimo Nový zákon učil o 
tom. Začiatkom druhého storočia sa o tom učili kresťanskí vodcovia, 
napríklad Polycarp a Melito . My v Continuin g Cirkvi Božej učí, 
že today.Recall že K ingdom Boha je prvá vec, ktorá sa ukazuje Biblie Ježiš 
kázal o (Marek 1:13 To bolo tiež to, čo kázal o po vzkriesení. (Skutky 1: 3) - 
a je to niečo, čo by kresťania mali hľadať ako prvé (Matúš 6:33) . 

Evanjelium nie je len o Ježišovom živote a smrti . T on dôraz evanjelia, že 
Ježiš a jeho f ollowers učil bol príchod K ingdom Boha. Evanjelium 
kráľovstva zahŕňa spasenie skrze Krista, ale tiež zahŕňajú S teachingthe 
koniec ľudských vlád (Zjavenie 11: 1, 5) . 

Pamätajte, že Ježiš učil, že koniec nenastane, kým nebude evanjelium 
kráľovstva kázané svetu ako svedok všetkým národom (Matúš 24:14) . A 
toto kázanie sa teraz deje. 

Dobrou správou je, že Božie kráľovstvo je riešením problémov, ktorým 
čelí ľudstvo . Napriek tomu, m ost nechcú podporovať, ani počuť , n alebo 
nechcú veriť pravde . Božie kráľovstvo je večné (Matúš 6:13), zatiaľ 
čo „ tento svet pominie “ ( 1 Korintským 7:31 ) . 

Pre nárokovanie pravdivé evanjelium o Božom kráľovstve je niečo, čo my 
v ďalšieho kostola Božieho vážne . Usilujeme sa učiť všetko, čo učí Biblia 
(Matúš 28: 19-20), vrátane Božieho kráľovstva (Matúš 24:14). Kým 
očakávame toto kráľovstvo, musíme sa učiť a nasledovať Božie cesty a 
potešiť ostatných, ktorí chcú veriť pravde. 
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Nemali by ste podporovať ohlasovanie evanjelia prichádzajúceho Božieho 
kráľovstva? Veríte evanjeliu Božieho kráľovstva? 

 

Pokračujúca Cirkev Božia 
 
Úrad USA v kostole Božieho pokračovania sa nachádza na adrese: 1036 
W. veľký trieda, Grover pláž, Kalifornia, 93433 USA; webová stránka 
www.ccog.org. 
 

Webové stránky Stálej cirkvi Božej (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Táto stránka je zameraná na Áziu. 
CCOG.IN Táto stránka je zameraná na stránky indického dedičstva.  
CCOG.EU Táto stránka je zameraná na Európu.  
CCOG.NZ Táto stránka je zameraná na Nový Zéland a ďalšie osoby s 
pôvodom v Británii. 
CCOG.ORG Toto je hlavná webová stránka Stáleho výkupu Boha. Slúži 
ľuďom na všetkých kontinentoch. Obsahuje články, odkazy a videá. 
CCOGCANADA.CA This stránka je zameraná na ľudí v Kanade. 
CCOGAfrica.ORG Táto stránka je zameraná na ľudí v Afrike. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Toto je webová stránka 
španielskeho jazyka pre Božiu cirkev pokračujúcu. 
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. Toto je webová stránka Filipíny 
Stálej cirkvi Božej. Má informácie v angličtine a tagaloge. 
 

Webové stránky so správami a históriou 
 

COGWRITER.COM Táto webová stránka je hlavným proklamačným 
nástrojom a obsahuje správy, doktrínu, historické články, videá a prorocké 
aktualizácie. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Toto je ľahko zapamätateľná webová 
stránka s článkami a informáciami o histórii cirkvi. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Toto je webová stránka rádia online, ktorá 
pokrýva správy a biblické témy. 
 

Video kanály YouTube BitChute pre kázania a kázeňské poznámky 

BibleNewsProphecy kanálov. Videá kázne CCOG. 
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CCOGAfrica kanálov. Správy CCOG v afrických jazykoch. 
CCOG Animations kanál na výučbu aspektov kresťanskej viery. 
CCOGSermones kanál má správy v španielskom jazyku. 
ContinuingCOG kanálov. Video kázne CCOG. 
Na fotografii je znázornené niekoľko zopár tehál (plus niektoré z nich boli 
pridané neskôr) budovy v Jeruzaleme, ktorá sa niekedy nazýva Cenacle, 
ale lepšie sa opisuje ako Božia cirkev na západnom kopci v Jeruzaleme (v 
súčasnosti nazývaná Mt. Sion): 
 

 
 
Predpokladá sa, že toto bolo miesto snáď najskoršej skutočnej budovy kresťanskej 
cirkvi. Budova, v ktorej by sa kázalo Ježišovo „evanjelium Božieho kráľovstva“. 
Bola to budova v Jeruzaleme, ktorá učila evanjelium Božieho kráľovstva. 
 

 
Z tohto dôvodu tiež ďakujeme Bohu bez prestania, pretože ... vy, bratia, 
ste sa stali stúpencami Božích cirkví, ktoré sú v Judsku v Kristu Ježišovi (1 
Tesalonickým 2: 13-14). 
 
Úprimne bojujte za vieru, ktorá bola raz pre všetkých vydaná svätým. 
(Jude 3) 
 
(Ježiš) im povedal: „Musím kázať Božie kráľovstvo ostatným mestám, 
pretože som bol za týmto účelom poslaný.“ (Lukáš 4:43) 
 
Ale hľadajte kráľovstvo Božie a všetky tieto veci sa k vám pridajú. Neboj 
sa, malé stádo, pretože je pre mňa veľkým potešením, aby vám dal 
kráľovstvo. (Lukáš 12: 31-32) 
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A toto evanjelium kráľovstva sa bude kázať na celom svete ako svedok 
všetkých národov a potom príde koniec. (Matúš 24:14) 
 
     language edition. 
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