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Evangelij Božjega 

kraljestva 
Je rešitev! 

Ali se zavedate, da je Jezus rekel, da konca ne more priti, dokler 

Božje kraljestvo ne bo prišlo svetu kot priči? 

 
"Tudi volk bo živel z jagnjetom ... Ne bodo poškodovali niti 

uničili na vsej moji sveti gori, kajti zemlja bo polna 

znanja Gospoda, saj vode pokrivajo morje." (Izaija 11: 

6,9) 
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Zakaj človeštvo ne more rešiti svojih težav? 

Ali veste, da je prva in zadnja stvar, ki jo Biblija kaže, Jezusa, ki jo je 
pridigal, zadevala evangelij Božjega kraljestva? 

Ali veste, da je bilo Božje kraljestvo poudarek apostolov in tistih, ki so 
jim sledili? 

Ali je Božje kraljestvo Jezusova oseba? Ali Božje kraljestvo Jezus zdaj živi 
svoje življenje v nas? Ali je Božje kraljestvo neka vrsta prihodnjega 

dejanskega kraljestva? Boste verjeli, kaj uči Sveto pismo? 

Kaj je kraljestvo? Le kaj je Božje kraljestvo? Kaj uči Sveto pismo? Česa se 
je naučila starokrščanska cerkev? 

Ali se zavedate, da konca ne more priti, dokler božjega kraljestva ne bi 
bilo priča svetu kot priči? 

Fotografija na sprednji strani prikazuje jagnje, ki leži z volkom, ki sta ga sestavila 
Burdine Printing and Graphics. Fotografija na zadnji strani je del prvotne stavbe 
cerkve Božje v Jeruzalemu, ki jo je leta 2013 posnel dr. Bob Thiel.  
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VSEBINA 
 

1. Ali ima človeštvo rešitve? 

2. Kateri evangelij je Jezus pridigal? 

3. Ali je bilo Božje kraljestvo znano v Stari zavezi? 

4. Ali so apostoli poučevali evangelij o 

Kraljevstvo? 

5. Viri zunaj Nove zaveze poučevali 

Božje kraljestvo. 

6. Grško-rimske cerkve učijo, da je kraljestvo 
pomembno, toda ... 

7. Zakaj Božje kraljestvo? 

Kontaktni podatki  

 

Opomba: Ta knjiga je prevod iz angleške različice osebe, ki ni član Stalne 
božje cerkve, zato nekateri izrazi morda ne prenesejo izvirnika v celoti, 
vendar upajo, da bodo blizu. Angleška različica je na voljo brezplačno na 
spletu na www.ccog.org                            
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1. Ali ima človeštvo rešitve? 

Svet se sooča s številnimi težavami . 

Lačni so številni. Številni ljudje so zatirani. Številni ljudje se soočajo z 
revščino. Številni narodi so hudo dolžni. Otroci, tudi nerojeni, se soočajo z 
zlorabo. Bolezni, odporne proti drogam, zadevajo veliko zdravnikov. V 
večjih industrijskih mestih je zrak preveč onesnažen, da bi bil zdrav. Razni 
politiki grozijo z vojno . Teroristični napadi se še naprej dogajajo . 

Ali lahko svetovni voditelji odpravijo težave, s katerimi se sooča 
človeštvo? 

Mnogi tako mislijo. 

Nova univerzalna agenda 

Dne 25. septembra 2015, ko je ključ-govoru, ki ga vatikanski papeža 
Frančiška, je 193 narodi Združenih narodov (ZN) je glasovalo za 
izvajanje " 17 Trajnostni razvojnih ciljev " kaj včasih se je imenovala New 
Universal agenda .Tukaj so 17 ciljev ZN:   

Cilj 1. Povsod ustaviti revščino v vseh oblikah 

Cilj 2. Počutiti lakoto, doseči varnost preskrbe s hrano in izboljšati 
prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo 

Cilj 3. Zagotoviti zdravo življenje in spodbujati dobro počutje za 
vse starosti 

Cilj 4. Zagotoviti vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje 
ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vse 

Cilj 5. Doseči enakost spolov in opolnomočiti vse ženske in dekleta 

Cilj 6. Zagotoviti razpoložljivost in trajnostno upravljanje z vodo in 
sanitarno oskrbo za vse 

Cilj 7. Zagotoviti dostop do dostopne, zanesljive, trajnostne in 
moderne energije za vse 
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Cilj 8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in trajnostno 
gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlovanje ter dostojno 
delo za vse 

Cilj 9. Graditi prožno infrastrukturo, spodbujati vključujočo in 
trajnostno industrializacijo ter spodbujati inovacije 

Cilj 10. Zmanjšanje neenakosti v državah in med njimi 

Cilj 11. Naredite mesta in človeška naselja vključujoča, varna, 
prožna in trajnostna 

Cilj 12. Zagotoviti trajnostne vzorce potrošnje in proizvodnje 

Cilj 13. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim 
spremembam in njenim vplivom 

Cilj 14. Ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in 
morske vire za trajnostni razvoj 

Cilj 15. Zaščita, obnova in spodbujanje trajnostne rabe kopenskih 
ekosistemov, trajnostno upravljanje z gozdovi, boj proti 
dezertifikaciji ter zaustavitev in obratna degradacija zemljišč ter 
zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti 

Cilj 16. Spodbujati mirne in vključujoče družbe za trajnostni 
razvoj, zagotoviti dostop do pravičnosti za vse in graditi 
učinkovite, odgovorne in vključujoče institucije na vseh ravneh 

Cilj 17. Okrepiti načine izvajanja in oživiti globalno partnerstvo za 
trajnostni razvoj 

Ta program naj bi se v celoti izvajal do leta 2030 in se imenuje 
tudi Agenda za trajnostni razvoj 2030 . Njen cilj je rešiti ail nega s katerimi 
se sooča človeštvo s predpisi, izobraževanje in mednarodni in medverski 
sodelovanja.   Medtem ko so mnogi od njegovih ciljev dobri, so nekatere 
njegove metode in cilji zlobni (prim. Geneza 3: 5 ). T njegov dnevni red , 
prav tako je v skladu z papeža Frančiška Laudato Si okrožnici. 



 

6 
 

" New Universal agenda " bi lahko imenovali " Nova katoliška 
agenda ", kot beseda " cath OLIC " pomeni " univerzalno. " Papež 
Frančišek je poklical posvojitev 
so najbolj New Universal agenda " pomemben znak upanja. ” 
Kot spremljanju sporazuma Združenih narodov, je bilo srečanje v Parizu 
decembra 2015 (uradno z naslovom 21 st konferenca pogodbenic Okvirne 
konvencije ZN o spremembi podnebja ). Papež Frančišek je tudi pohvalil ta 
mednarodni dogovor in svetuje narodom, naj „ pozorno sledijo poti 
naprej in z vedno večjim občutkom solidarnosti. ” 
  
Na pariške sporazume, ki so imeli posebne okoljske cilje in finančne 
obveznosti, se je strinjalo skoraj ves narod na svetu. (Nato je ameriški 
predsednik Barack Obama podpisal dokument, s katerim je ZDA leta 2016 
zavezal k temu, a leta 2017 je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, 
da ZDA NE bodo sprejele dogovorjenih pariških sporazumov. To je 
povzročilo mednarodno ogorčenje in pripomoglo k izolaciji ZDA iz Evrope 
in mnogih drugih delih sveta.) papež Francis pozneje izjavil človeštvo ", ki 
bo šel dol " , če to ne pomeni, da njegove spremembe v zvezi s 
podnebjem. 
  
Čeprav nihče ne želi, da dih onesnažen zrak, lačni, se osiromašena, 
ogrožena , itd., Bo človeški poskusi t on ciljev Organizacija združenih 
narodov "leta 2030 dnevni red in / ali Pariz priznava SOLV e probleme, s 
katerimi se sooča človeštvo? 
  
Pravilnik o uspehu Združenih narodov 

T on Združenih narodov je bila oblikovana in ustanovljena 24. oktobra 
1945 , po drugi svetovni vojni , da bi preprečili nove takšne spore in 
poskusite za promocijo miru v svetu. OZN je imel ob ustanovitvi 51 držav 
članic; zdaj jih je 193. 

Od ustanovitve Združenih narodov je bilo na stotine, če ne celo 
tisoč konfliktov po vsem svetu, vendar še nismo imeli tistega, kar bi lahko 
označili kot tretjo svetovno vojno. 
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Nekateri verjamejo, da je mednarodno sodelovanje kot terjatev Združenih 
narodov za pospeševanje , v kombinaciji z vrsto medverskega in 
ekumenskega dnevnem redu, da papež Frančišek in mnogi drugi verski 
voditelji se trudijo za promocijo , bo prinesel mir in blaginjo. 

Vendar pa rezultati Združenih narodov, ki so to storili, niso bili 
dobri . Poleg številnih oboroženih spopadov od ustanovitve Združenih 
narodov je več milijonov lačnih, beguncev in / ali obupno revnih. 

Pred več kot desetletjem so se Združeni narodi postavili za izvajanje 
svojih razvojnih ciljev tisočletja . Imela je osem „ razvojnih ciljev “, a to 
tudi po navedbah ZN ni uspelo. Tako so bili leta 2015 sprejeti njeni tako 
imenovani „ 17 ciljev trajnostnega razvoja “. Nekateri so 
optimistični. Nekateri menijo, da je to utopična fantazija. 

Kar zadeva utopijo, je papež Frančišek 6. maja 2016 dejal, da sanja o 
humani evropski utopiji, da bi njegova cerkev lahko pomagala tej 
celini. Pa vendar se bodo papeževe sanje izkazale kot nočna mora (prim. 
Razodetje 18). 

Morda je nekaj sodelovanja in uspeha , toda ... 

Merriam Webster 's Dictionary pravi, da je utopija " namišljeni kraj, v 
katerem so popolni vlada, zakoni in družbeni pogoji. "   Biblija uči, da 
človeštvo svojih težav ne more rešiti sam: 

23 O Gospod, vem, da človek ni v sebi; Ni človek tisti, ki hodi, da bi 
usmeril svoje korake. (Jeremija 10:23, NKJV v kolikor ni drugače 
navedeno) 

Biblija uči, da mednarodno sodelovanje ne bo uspelo: 

16 Uničenje in beda sta na poti; 17 In pot miru niso poznali. 18 Ni strah 
pred Bogom pred njihovimi očmi. (Rimljani 3: 16-18) 

Kljub temu si mnogi prizadevajo za pogled na utopično družbo in včasih 
celo poskušajo vključiti religijo. Toda skoraj nihče ni pripravljen slediti po 
poti edinega pravega Boga. To ni, da ne bo prišlo do napredka v smeri 
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katero koli od Združenih Nation'sor Vatikana ciljev . Nekaj bo (in številni 
cilji so dobri) , pa tudi nekaj pomanjkljivosti. 

Pravzaprav in verjetno po množičnih spopadih bo dogovorjena in 
potrjena vrsta mednarodnega mirovnega dogovora (Daniel 9:27) . Ko bo, 
bodo mnogi lažno verjeli, da bo človeštvo ustvarilo bolj mirno in utopično 
družbo. 

Marsikoga bo prevzel tako mednarodni „utopijski napredek“ (prim. 
Ezekiel 13:10) kot tudi različna znamenja in čudesa (2. Solunjanima 2: 9–
12). Toda Biblija pravi, da tak mir ne bo trajal (Daniel 9:27; 11: 31-44), 
kljub temu, kar lahko trdijo voditelji (1. Solunjan 5: 3; Izaija 59: 8). 

Ideja, da je , poleg Jezusa (prim Janezu 15: 5 ; Mt 24: 21-22 ) , lahko 
človeštvo bi utopija v tem "sedanje zlo starosti," je napačen evangelij 
(Gal 1: 3-10 ) . 

Če je človeštvo samo nesposobno, da bi resnično povzročilo utopijo, ali je 
možna kakršna koli utopija? 

Da. 

Božje kraljestvo bo ta planet in kasneje celo večnost fantastično 
izboljšalo. 
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2. Kateri evangelij je Jezus pridigal? 
Biblija uči, da bo utopična družba, imenovana Božje kraljestvo, 
nadomestila človeške vlade (Daniel 2:44; Razodetje 11:15; 19: 1-21). 

Ko je Jezus začel javno minis poskusiti, je začel s pridiganjem na evangelij 
K KRALJESTVO Boga . Mark je poročal: 

14 Zdaj, ko je bil Janez v ječo, je Jezus prišel v Galilejo, oznanjujoč 
evangelij o Božjem kraljestvu, 15 in rekel, " je izpolnjen čas, in Božje 
kraljestvo se je približalo. Pokajte se in verujte v 
evangelij « (Marko 1: 14–15). 

Izraz evangelij izvira iz grške besede, ki je preveden kot euangelion , in 
pomeni " dobro sporočilo " ali " dobra novica". " V N ew zaveze, angleška 
beseda " kraljestvo , " v zvezi z Božjega kraljestva, ki je omenjen približno 
149-krat v NKJV in 151 v DOUAY Rheimsa Biblije . Izhaja iz grške besede, ki 
je transliterirana kot bazilika, kar pomeni pravilo ali kraljestvo kraljevine. 

Ljudska kraljestva, kakor tudi Božje kraljestvo, imajo kralja (Razodetje 
17:14) , pokrivajo geografsko območje (Razodetje 11:15) , imajo 
pravila (Izaija 2: 3-4; 30: 9) in imajo predmeti (Luka 13:29) . 

Tu je prvo javno Jezusovo poučevanje, ki ga je zapisal Matej: 

23 In Jezus je obiskal vse Galileje, poučeval v svojih sinagogah, 
pridigal evangelij kraljestva (Matej 4:23). 

Matthew zapiše tudi: 

35 Nato je Jezus obiskal vsa mesta in vasi, poučeval v svojih 
sinagogah, pridigal evangelij kraljestva (Matt Hew 9:35). 

Nova zaveza kaže, da bo Je sus kraljeval za vedno: 

33 In kraljeval bo nad Jakobovo hišo večno, in njegovemu kraljestvu 
ne bo konca (Luka 1:33). 

Luka beleži, da je bil Jezus poslan, da je pridigal Božje 
kraljestvo. Opazite, kaj je učil Jezus: 
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43 Rekel jim je: » Božje kraljestvo moram tudi pridigati drugim 
mestom, ker sem bil zaradi tega poslan « (Luka 4:43). 

Ste že slišali, da je to pridigal? Ste se kdaj zavedali, da je bil Jezusov 
namen pošiljati božje kraljestvo? 

Luke tudi zapiše, da Jezus ni šel in oznanjal K KRALJESTVO Boga: 

10 In apostoli, ko so se vrnili, so mu povedali vse, kar so 
storili. Nato jih je vzel in zasebno odšel v zapuščeno mesto, ki je 
pripadalo mestu Betsaida. 11 Ko pa so množice to vedele, so mu 
sledile; in sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu (Luka 9: 
10–11). 

Jezus je učil, da mora biti Božje kraljestvo glavna prioriteta za tiste, ki mu 
bodo sledili : 

33 Toda iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost (Matej 
6:33). 

31 Toda iščite Božje kraljestvo in vse to se vam bo dodalo. 32 Ne 
bojte se, drobnica, ker vam je kraljestvo v veselje podariti 
kraljestvo (Luka 12,31-32). 

Kristjani naj bi PREDPISALI Božje kraljestvo. To storijo tako, da to 
postanejo njihova glavna prednostna naloga, saj živijo, kot bi jih imel 
Kristus v življenju in se veselijo njegovega vrnitve in kraljestva. Vendar 
večina, ki izpoveduje Kristusa, ne samo, da ne išče najprej Božjega 
kraljestva, niti ne ve, kaj je to. Mnogi tudi lažno verjamejo, da je od 
kristjanov pričakovati vključenost v svetovno politiko. Če ne razumejo 
Božjega kraljestva, ga ne 

živite zdaj, kot bi morali ali razumeli, zakaj je človeštvo tako pomanjkljivo. 

Obvestilo tudi, da th e bo kraljestvo dati malo čredo (prim Rimljanom 11: 
5). Ponižnost je potrebna, da bi bili pripravljeni biti del prave male črede. 

Na Zemlji še ni bilo ustanovljeno Božje kraljestvo 

J esus je učil, da bi morali njegovi privrženci moliti za prihodnost 
kraljestva, zato ga še nimajo: 

9 Oče naš v nebesih, sveti ime tvoje. 10 Tvoje kraljestvo 
prihaja. Vaša volja bo končana (Matej 6: 9-10). 
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Jezus je poslal svoje učence, da bi pridigal božje kraljestvo: 

1 Nato je skupaj poklical svojih dvanajst učencev in jim dal moč in 
oblast nad vsemi demoni in za zdravljenje bolezni. 2 Poslal jih je, 
naj pridigajo o božjem kraljestvu (Luka 9: 1-2). 

Jezus je učil, da samo Njegova prisotnost ni kraljestvo, saj 
kraljestvo takrat ni bilo ustanovljeno na Zemlji , zato je storil tisto, česar 
takrat v njegovem imenu ni izganjal demonov : 

28 Če pa izganjam demone po Božjem Duhu, bo zagotovo prišlo na 
vas božje kraljestvo (Matej 12:28). 

Prava kraljestvo je v prihodnosti - ali je tu kot M ark kažejo s : 

47 In če vas oko spravlja v greh, ga izlupite. Bolje je, da v Božje 
kraljestvo vstopite z enim očesom, namesto da bi ga imeli dve 
očesi ... (Marko 9:47). 

23 Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem, " Kako težko je za tiste, 
ki imajo premoženje, za vstop v Božje kraljestvo! " 24 In učenci so 
bili navdušeni nad njegovim besedam. Toda Jezus je spet 
odgovoril in jim rekel : Otroci, kako težko je tistim, ki zaupajo v 
bogastvo, vstopiti v Božje kraljestvo! 25 Kamel je lažje iti skozi iglo 
skozi oči, kot bogatašu, da vstopi v Božje kraljestvo. « (Marko 10: 
23-25). 

25 Zagotovo vam pravim, da ne bom več pil plodov trte do tistega 
dne, ko ga pijem novo v Božjem kraljestvu. " (Marko 14:25). 

43 Jožef iz Arimateje, ugledni član sveta, ki je že čakal na božje 
kraljestvo, ki je prišel in pogumno prevzel ... (Marko 15:43). 

Jezus je učil, da kraljestvo zdaj ni del tega sveta: 

36 Jezus je odgovoril: » Moje kraljestvo ni od tega sveta. Če bi bilo 
moje kraljestvo tega sveta, bi se moji služabniki borili, da ne bi bil 
izročen Judom; zdaj pa moje kraljestvo ni od tod « (Janez 18:36). 

Jezus je učil, da bo kraljestvo prišlo, ko se bo vrnil kot njegov kralj: 

31 “ Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi sveti angeli z njim, bo 
sedel na prestol svoje slave. 32 Vsi narodi se bodo zbrali pred njim, 
in ločil jih bo eden od drugega, kakor pastir deli ovce od koz. 33 In 
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postavil bo ovce na desno stran, koze pa na levo. 34 Nato bo kralj 
rekel tistim na desni strani: "Pridite, blagoslovljeni ste mojega 
očeta, podedujte kraljestvo, pripravljeno za vas, od ustanovitve 
sveta (Matej 25: 31-34). 

Ker Božjega kraljestva ni tukaj, resnične utopije ne bomo videli šele po 
njegovi ustanovitvi. Ker večina ne razume božjega kraljestva, ne 
razumejo, kako deluje njegova ljubeča vlada. 

Božje kraljestvo ne bo prišlo », dokler ne bo prišla polnost poganov « (Rim 
11:25) - in to se še ni zgodilo. 

Kaj je Jezus rekel kraljestvo je bilo všeč? 

Jezus je podal nekaj razlag, kakšno je božje kraljestvo: 

26 In rekel je : Božje kraljestvo je tako, kot da bi človek raztresel 
seme po tleh, 27 in bi moral spati ponoči in naraščati, seme pa bi 
moralo kaliti in rasti, sam pa ne ve, kako. 28 Kajti zemlja sama daje 
pridelke: najprej rezilo, nato glava, zatem polno zrno v glavi. 29 Ko 
pa zrnje dozori, takoj postavi srp, ker je žetev prišla. « (Marko 4: 
26-29). 

18 Potem je rekel: » Kaj je Božje kraljestvo všeč? In s čim ga 
primerjam? 19 Je kot gorčično seme, ki ga je človek vzel in dal na 
svoj vrt; in raslo je in postalo veliko drevo, zračne ptice so 
gnezdile na njegovih vejah. " 20 In spet je rekel: " S čim naj 
podobim božje kraljestvo? 21 To je podobno kvasu, ki ga je ženska 
vzela in skrila v tri mere obroka, dokler ni bilo vse 
posušeno. " (Luka 13: 18-21). 

Ti pari nakazujejo, da je božje kraljestvo sprva precej majhno, vendar bo 
postalo veliko. 

Luka je posnel tudi: 

29 Prišli bodo z vzhoda in zahoda, s severa in juga in sedli v božje 
kraljestvo (Luka 13:29). 

Tako bo božje kraljestvo imelo ljudi z vsega sveta. NE bo omejen na tiste, 
ki imajo izraelsko poreklo ali posebne etnične skupine . Ljudje od 
vsepovsod bodo sedeli v tem kraljestvu. 

Luka 17 in Kraljestvo 
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Luka 17: 20-21 zmede nekatere. Toda preden bo tisti, obvestilo, da bodo 
ljudje dejansko jesti K KRALJESTVO Boga : 

15 „ Blagor, ki bo jedel kruh v Božjem kraljestvu! « (Luka 14:15). 

Ker bodo ljudje (v prihodnosti ) jedli v Božjem kraljestvu , to ni samo 
nekaj, kar je bilo odloženo v njihovih srcih, kljub napačnim razumevanjem 
/ nesporazumom iz Luke 17:21, ki nakazujejo drugače. 

Moffattov prevod iz Luke 17: 20–21 lahko pomaga nekaterim razumeti: 

20 Na farizeje, ko je prišlo vladanje božje, jih je odgovoril: » Božje 
kraljestvo ne prihaja, kot ga upate ujeti; 21 nihče ne bo rekel: 
"Tukaj je" ali "Tukaj je", ker je vladanje božje zdaj v vaši 
sredini. « (Luka 17: 20–21, Moffatt ; glej tudi prevode NASB 
in ESV ) 

Opazite, da je Jezus nagovoril neverne, tesne in hinavske farizeje. Jezus 
jim je » odgovoril « - to niso bili farizeji, ki so Jezusa ugnali to 
vprašanje. Odklonili so ga. 

Smo v cerkvi? Ne ! 

Jezus je bil prav tako ne govorimo o cerkvi kmalu organizirano. Prav 
tako je bil on govoril o čustev v mislih in srcu. 

Jezus je govoril o svojem PRAVU ! Farizeji ga niso spraševali o cerkvi. Niso 
vedeli o nobeni novozavenski cerkvi, ki se bo kmalu začela. Niso spraševali 
o vrsti lepih občutkov. 

Če nekdo misli, da je kraljestvo Božje je th e CERKEV - in Božje kraljestvo 
je " znotraj " farizejev - je bila cerkev v farizejev? Očitno ne! 

Tak zaključek je precej smešen , kajne? Medtem ko nekateri protestantski 
prevodi del Luke 17:21 prevajajo kot " Božje kraljestvo je " znotraj 
vas " (NKJV / KJV), celo katoliška nova Jeruzalemska Biblija to pravilno 
prevaja kot " božje kraljestvo med vami. ” 

Jezus je bil med farizeji sredi. Zdaj so farizeji mislili, da se veselijo Božjega 
kraljestva. Vendar so to razumeli. Jezus je razložil, da ne bi bilo lokalno ali 
omejeno kraljestvo samo za Jude , kot se zdi, da mislijo (niti cerkev, kot 
nekateri zdaj verjamejo). Božje kraljestvo ne bi bila le ena od mnogih 
huma n in vidnih kraljestev, ki jih ljudje co uld opozarjajo ali videli, 
in reči, " To je to, tu " ; ali " to je kraljestvo tam. ” 
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Jezus , sam, se je rodil za kralja tega kraljestva, kot je jasno povedal Pilatu 
(Janez 18: 36-37). Razumejte, da Sveto pismo uporablja 
izraza " kralj " in " kraljestvo " zamenljivo ( npr. Daniel 7: 17-18, 23). KING 
prihodnjega kraljestva Božjega , takrat in tam, 
stoji zraven na farizejev . Vendar ga niso prepoznali za svojega kralja (Jn 
19,21). Ko se vrne, ga bo svet zavrnil (Razodetje 19:19). 

Jezus je nadaljeval v naslednjih verzih v Luki 17 in opisal svoj drugi prihod, 
ko bo Božje kraljestvo vladalo VSEEM ZEMLJU (nadaljevanje z Moffattom 
za doslednost v tem poglavju): 

22 V njegovih učencev je rekel: " Prišel bo dan, ko boste dolgo in 
dolgo zaman, da ima še en dan Sina človekovega. 23 Moški bodo 
rekli: Glej, tukaj je! "Glej, tam je!" toda ne odhajajte in ne bežite 
za njimi, 24 kajti strele, ki utripajo z ene strani neba na drugo, bo 
tudi Sin človekov dan. 25 Vendar mora najprej prenašati veliko 
trpljenje in ga mora današnja generacija zavrniti. (Luka 17: 22–25, 
Moffatt) 

Jezus se nanaša na rdečo barvo, ko utripa strela, tako kot v Mateju 24:27 -
31 , opisujoč svoj drugi prihod v PRAVO ves svet. Jezus ne pravi, da ga 
Njegovi ljudje ne bodo mogli videti, ko se bo vrnil. 

P eople ne bo prepoznal ga kot kralja (Razodetje 11:15) in se bo boj proti 
njemu (Razodetje 19:19)! Mnogi bodo mislili, da Jezus predstavlja 
antikrista. Jezus ni rekel, da je Božje kraljestvo znotraj teh farizejev - 
drugje jim je rekel, da ne bodo v kraljestvo zaradi svoje hinavščine (Matej 
23: 13-14). Prav tako ni Jezus rekel, da bo Cerkev kraljestvo. 

T je Božje kraljestvo je nekaj ljudi se nekega dne lahko ENTER - tako 
kot pri vstajenju pravičnih! Vendar pa tudi Abraham in drugi patriarhi še 
niso tam (prim. Heb Rews 11: 13-40). 

Učenci so vedeli, da Božje kraljestvo takrat osebno ni bilo znotraj njih in 
da se mora pojaviti kot naslednje , kar je prišlo po Luki 17:21, kaže: 

11 Zdaj, ko so to slišali, je spregovoril še eno prispodobo, ker je bil 
blizu Jeruzalema in ker so mislili, da se bo Božje kraljestvo takoj 
pojavilo (Luka 19:11). 

K KRALJESTVO je očitno tudi v prihodnje 
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Kako lahko ugotovite, ali je kraljestvo blizu? Kot del obravnave tega 
vprašanja je Jezus popisal preroške dogodke (Luka 21: 8-28) in nato učil : 

29 Poglejte si figo in vsa drevesa. 30 Ko že stopijo, vidite sami in 
veste, da je zdaj poletje že blizu. 31 Torej tudi vi, ko vidite, da se to 
dogaja, veste, da je Božje kraljestvo blizu (Luka 21: 29-31). 

Jezus je želel svoje ljudstvo slediti preroške dogodke vedeti, ko je K bi 
KRALJESTVO prišel. Jezus drugod je Svojemu ljudstvu rekel, naj pazijo in 
bodo pozorni na preroške dogodke (Luka 21:36; Marko 13: 33-37). Kljub 
Jezusovim besedam mnogi popustijo ob gledanju preroško povezanih 
svetovnih dogodkov. 

V Luku 22 in 23, je Jezus še enkrat pokazala, da je K je KRALJESTVO Boga 
tako mething, da bo izpolnjena v prihodnosti, ko se je učil: 

15 " Z gorečo željo sem hotel, da bi pojedel to pasho z vami, preden 
trpim; 16 kajti rečem vam, da ga ne bom več jedel, dokler se ne 
izpolni v Božjem kraljestvu. « 17 Nato je vzel skodelico in se zahvalil 
in rekel: » Vzemite to in razdelite med seboj; 18 kajti rečem vam, 
da ne bom pil sadja trte, dokler ne pride kraljestvo Božje. « (Luka 
22: 15-18). 

39 Toda eden izmed tistih grešnikov, ki so se križali z njim smo ga 
psovali in je rekel, " Če si Mesija, prihranite zase in prihranite nas 
tudi. « 40 In tovariš mu je zatiral in mu rekel: » Ali se Boga sploh ne 
bojiš? Kajti tudi vi ste obsojeni z njim. 41 In prav tako smo, ker smo 
vredni, saj smo poplačani glede na to, kar smo storili, a tega ni 
storilo nič hudega. " 42 In rekel je Ješui: " Gospod moj, spomni se 
me, ko prideš v svoje kraljestvo. " 43 In Ješua mu reče : Amen, 
pravim vam, da boste danes z menoj v raju. ” (Luka 23: 39–43, 
arameščina v navadni angleščini) 

K KRALJESTVO Boga ni com e takoj, ko je bil Jezus ubit bodisi kot nas tako 
Mark in Luke kažejo: 

43 Jožef iz Arimateje, ugledni član sveta, ki je že čakal na božje 
kraljestvo, ki je prišel in pogumno prevzel ... (Marko 15:43). 

51 Bil je iz Arimateje, judovskega mesta, ki je tudi sam čakal božje 
kraljestvo (Luka 23:51). 
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I t je fter vstajenje (1 Kor 15: 50-55) , da kristjani bodo še enkrat rodil , 
da vstopijo v K KRALJESTVO Boga , kot je John evidence: 

3 Jezus je odgovoril in mu rekel: » Resnično, resnično, povem ti: Če 
se kdo spet rodi, ne more videti Božjega kraljestva. « 4 Nikodem 
mu reče : Kako se človek lahko rodi, ko je star? Ali lahko drugič 
vstopi v materino maternico in se rodi? « 5 Jezus je 
odgovoril: » Zagotovo vam rečem, če se ne rodi voda in Duh, ne 
more vstopiti v božje kraljestvo (Jn 3: 3-5). 

Le Božje ljudstvo bodo videli zadnji post-tisočletno K KRALJESTVO Boga . 

Zdaj pa prosim še bolj razumeli, da je fter Jezus resurrec ted, je spet učil o 
K KRALJESTVO Boga: 

3 Tudi on se je po svojem trpljenju prikazal z mnogimi 
nezmotljivimi dokazi, ki jih je videl v štiridesetih dneh in govoril o 
stvareh, ki se nanašajo na božje kraljestvo (Dela 1: 3). 

Th e prvi in zadnji pridige , da Jezus je bilo o K KRALJESTVO Boga ! Jezus 
je prišel kot glasnik, da bi učil o tem kraljestvu. 

Tudi Jezus je apostola Janeza pisal o tisočletnem božjem kraljestvu, ki bi 
bilo na zemlji. Opazite, kaj je napisal John: 

4 Videla sem duše tistih, ki so bili obglavljeni za pričanje Jezusa in 
za božjo besedo, ki niso častili zveri ali njegove podobe in niso 
prejeli svojega znamenja na čelo ali na roke. In živeli in kraljevali 
so s Kristusom tisoč let (Razodetje 20: 4). 

Zgodnji kristjani so učili, da bo tisočletno božje kraljestvo na zemlji in 
nadomestilo vlade sveta, kot uči Sveto pismo (prim. Razodetje 5:10, 
11:15). 

Zakaj, če je Božje kraljestvo pomembno, o tem še niste slišali prav veliko? 

Delno zato, ker je Jezus to označil za skrivnost: 

11 In rekel jim je : Oddali so vam skrivnost božjega 
kraljestva; tistim, ki so zunaj, pa vse pridejo v prispodobe (Marko 
4,11). 

Tudi danes je pravo Božje kraljestvo za večino skrivnost, kar je tudi velik 
del Božjega načrta (glej tudi našo brezplačno knjigo na spletu 
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na www.ccog.org z naslovom: Skrivnost BOŽJI NAČRT Zakaj je Bog kaj 
ustvaril? Zakaj te je Bog ustvaril ? ) . 

Razmislite tudi o tem, da je Jezus rekel, da bo konec (starost) prišel 
(Kmalu) PO ZNANJU, ko je evangelij kraljestva na vsem svetu oznanjen kot 
DOGOVOR: 

14 In ta evangelij kraljestva bo pridigan po vsem svetu kot 
pričevanje vsem narodom, nato pa bo prišel konec (Matej 24:14). 

Razglasitev evangelija Božjega kraljestva je pomembno in ga je treba 
uresničiti v teh končnih časih . To je " dobro sporočilo ", saj daje resnično 
upanje človeškim težavam, kljub temu, kar učijo politični voditelji. 

Če upoštevate Jezusove besede, bi moralo biti jasno, da bi morala prava 
krščanska cerkev razglasiti ta evangelij kraljestva zdaj. To bi morala 
biti glavna prednostna naloga Cerkve . In da bi to naredili pravilno, bi 
morali več jezikov biti utilized.T njegov je tisto, kar Nadaljevanje Božja 
Cerkev si prizadeva storiti. In zato je bila ta knjižica prevedena v številne 
jezike. 

Jezus je naučil, da večina NE bo sprejela njegovega načina: 

13 „ Vstopite skozi ozka vrata; široka je vrata in široka je pot, ki vodi 
v uničenje, in veliko je tistih, ki gredo mimo nje.  14 Ker so vrata 
ozka in je težavna pot, ki vodi v življenje, in le malo jih je, ki bi jih 
našli. ( Matej 7: 13-14 ) 

Evangelij Božjega kraljestva vodi v življenje! 

Morda bi bilo zanimivo opozoriti, da čeprav se večina kristjanov, ki 
izpovedujejo, ne pozabi na domnevo, da je bil Kristusov poudarek na 
pridiganju evangelija božjega kraljestva, posvetni teologi in zgodovinarji 
pogosto razumejo, da to pravzaprav uči Biblija. 

Vendar je sam Jezus pričakoval, da bodo njegovi učenci učili evangelij 
Božjega kraljestva (Luka 9: 2,60). Ker bo prihodnje kraljestvo temeljilo na 
božjih zakonih, bo prineslo mir in blaginjo - in če upoštevate te zakone v 
tej dobi, bo prišlo do resničnega miru (Psalm 119: 165; Efežanom 2:15). 

In ta dobra novica o kraljestvu je bila znana v starozaveznih spisih. 

3. Ali je bilo kraljestvo znano v Stari zavezi? 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sl&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sl&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sl&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sl&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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Prva in zadnja Jezusova pridiga je oznanjala evangelij Božjega kraljestva 
(Marko 1: 14-15; Dela 1: 3). 

Božje kraljestvo je nekaj, o čemer bi morali Judje iz Jezusovega časa nekaj 
vedeti, kot je bilo omenjeno v njihovih spisih, ki jih danes imenujemo 
Stara zaveza. 

Daniel predaval o kraljestvu 
T je prerok Daniel napisal : 

40 In četrto kraljestvo bo enako močno kot železo, kolikor železo 
razbije in razbije vse; in kot železo, ki se drobi, se bo to kraljestvo 
zlomilo na kose in zdrobilo vse ostale. 41 Ker ste videli stopala in 
prste, deloma iz lončarske gline in deloma iz železa, se bo 
kraljestvo razdelilo; vendar bo moč železa v njem, tako kot ste 
videli železo, pomešano s keramično glino. 42 In kot so bili prsti 
stopal deloma iz železa in deloma iz gline, bo tudi kraljestvo 
deloma močno in deloma krhko. 43 Ko ste videli železo, pomešano 
s keramično glino, se bodo zmešale s človeškim semenom; vendar 
se ne bodo držale drug drugega, tako kot se železo ne meša z 
glino. 44 In v dneh teh kraljev bo nebeški Bog postavil kraljestvo, ki 
se ne bo nikoli uničilo; in kraljestvo ne bo prepuščeno drugim 
ljudem; razbila se bo na koščke in zaužila vsa ta kraljestva 
in večno bo stala (Daniel 2:40 -44). 

18 Toda svetniki Najvišjega bodo prejeli kraljestvo in ga posedli v 
kraljestvo za vedno in za vedno. " (Daniel 7:18). 

21 „ Gledal sem; in isti rog je vodil vojno proti svetnikom in 
prevladoval proti njim, 22 dokler niso prišli Starodavni dnevi in je 
bila izdana sodba v prid svetnikom Najvišjega in je prišel čas, da 
svetniki posedujejo kraljestvo . ( Daniel 7: 21-22 ) 

Od Daniela izvemo, da bo prišel čas, ko bo božje kraljestvo 
uničilo kraljestva tega sveta in bo trajalo večno. Izvemo tudi, da bodo 
svetniki sodelovali pri prejemanju tega kraljestva . 

Mnogi deli prerokbe Daniel so za naš čas v 21. st stoletja . 

Opazite nekaj odlomkov iz Nove zaveze: 
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12 " Deset rogov, ki si jih videl, so deset kraljev, ki so prejeli 
nobenega kraljestva, kot je še ni, vendar pa prejemajo pooblastila 
za eno uro, kot kralji z zverjo. 13 Oni so enotnega pomena in bodo 
dali svojo moč in oblast zverini. 14 Ti se bodo bojevali z Jagnjetom 
in Jagnje jih bo premagal, saj je Gospod nad gospodi in kralj 
kraljev; in tisti, ki so z njim, so poklicani, izbrani in 
zvesti. « (Razodetje 17: 12–14) 

Torej , vidimo tako v Stare in Nove zaveze koncept, ki bo konec, ko 
zemeljsko kraljestvo z desetimi deli in Bog ga bo uničil, in njegovo 
kraljestvo. 

Isaiah predaval o kraljestvu 
Bog je navdihnil Izaijo, da je pisal o prvem delu Božjega kraljestva, 
tisočletnem kraljevanju, znanem kot tisočletje, na ta način: 

1 Iz rodu Jesejevega bo nastala palica, iz njegovih korenin bo zrasla 
veja. 2 Duh Gospod bo počival na njem, Duh modrosti in 
razumevanja, Duh nasveta in moči, Duh znanja in strahu pred 
Gospodom. 

3 Njegovo veselje je v strahu pred Gospodom in ne bo sodil s 
pogledom svojih oči, niti ne bo odločal s posluhom njegovih 
ušes; 4 Toda s pravičnostjo bo razsodil uboge in odločal z 
pravičnostjo 

za krotke zemlje, udaril bo zemljo s palico svojih ust, z dihom 
ustnic pa bo pobil zlobne. 5 Pravičnost bo pas njegovih ledvic, 
zvestoba pa pas njegovega pasu. 

6 " Tudi volk bo živel z jagnjetino, leopard bo ležal z mladim 
kozlom, tele in mladi lev in tov, in majhen otrok jih bo 
vodil. 7 Krava in medved se paseta, mladiči bodo ležali skupaj, lev 
pa bo pojedel slamo kot vol. 8 Doječi otrok se igra ob luknji kobre, 
odstavljeni otrok pa položi roko v vrtino viperja. 9 Ne bodo 
poškodovali niti uničili na vsej moji sveti gori, kajti zemlja bo 
polna znanja Gospoda, saj vode pokrivajo morje. 

10 " In v tistem dnevu bo koren Jesejev, ki bo ljudem stal kot 
zastava; kajti pogani ga bodo iskali, in njegovo počivališče bo 
veličastno. « (Izaija 11: 1–10) 
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Razlog, ki sem ga navedel kot prvo umetnost ali prvo 
fazo Božjega kraljestva , je, da je to čas, ko bo to fizično (pred časom, ko 
bo sveto mesto Novi Jeruzalem prišlo z neba, razodetje 21) in bo trajalo 
tisoč let . Isaiah je potrdil fizični vidik te faze, ko je nadaljeval z: 

11 V tistem dnevu bo Gospod drugič spet postavil svojo roko, da si 
povrne ostanek svojih ljudi, ki so ostali, iz Asirije in Egipta, s 
Pathrosa in Cush-a, iz Elama in Shinarja, iz Hamatta in otokov 
morje. 

12 postavil bo zastavo za narode in zbral izgnanike Izraela in zbral 
razpršene Jude iz štirih kotičkov zemlje. 13 Tudi Efraimova zavist bo 
odšla, in Judovi nasprotniki bodo odseljeni; Efrajim ne bo zavidal 
Judi in Juda ne bo nadlegoval Efraima. 14 Toda leteli bodo na pleče 
Filistejcev proti zahodu; Skupaj bodo plenili ljudstvo Vzhoda, roko 
bodo položili na Edoma in Moaba, prebivalci Amona pa jim bodo 
ubogali. 15 Gospod bo popolnoma uničil jezik v morju v Egiptu, s 
svojo mogočno veter se bo stresajte pestjo nad reko, in ga udaril 
v sedmih potokih, in da ljudje prehajajo suho - obuti. 16 Tam 
bo avtocesta za ostanek njegovih ljudi. Kdo bo ostal iz Asirije, kot 
je bil Izrael, na dan, ko je prišel iz egiptovske dežele. ( Izaija 11: 
11-16 ) 

Tudi Izaija je bil navdihnjen za pisanje: 

2 Zdaj se bo v zadnjih dneh zgodilo, da se bo gora Gospodova hiša 
postavila na vrhu gora in se bo dvignila nad hribi, in vsi narodi se 
bodo pretakali nanjo. 3 Mnogi ljudje bodo prišli in rekli: » Pridi in 
pojdiva na goro GOSPODOVO, v hišo Boga Jakovljevega; naučil 
nas bo svojih poti in hodili bomo po njegovih poteh. " Kajti iz 
Siona bo šel zakon , in beseda Gospodova iz Jeruzalema. 4 Sodil bo 
med narodi in marsikoga prigovarjal, meče bodo pretepali v orele, 
kopja pa v obrezovanje kljuk; Narod se n ot dvigne meča proti 
narodu, niti se učijo vojno več . ... 11 Ponižni človeški pogledi se 
bodo ponižali, človeštvo se bo poklonilo grozoti in v tistem dnevu 
se bo povzdignil samo Gospod. (Izaija 2: 2-4 , 11 )  

Tako , bo to utopična čas miru na zemlji. U ltimately, bo to za vedno, s 
Jezus odločanje. Židovski Talmud na podlagi različnih spisov (Psalam 90: 
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4; 92: 1; Izaija 2:11; Oseja 6: 2) uči, da to traja 1.000 let ( Babilonski 
Talmud: Traktat Sanhedrin Folio 97a ). 

I saiah je bil navdihnjen, da je napisal tudi naslednje: 

6 Ker se nam rodi Otrok, v nas je dan Sin; In vlada mu bo na 
rami. In njegovo ime se bo imenovalo Čudoviti, svetovalec, 
Mogočni Bog, Oče večni, princ miru. 7 Ko se bo povečal njegova vlada 
in mir, Na Davidovem prestolu in nad kraljestvom njegovim ne bo 
konca, da bi ga ukazal in ustanovil s sodbo in pravičnostjo Od 
takrat naprej, tudi za vedno. To bo opravil gorečnost Gospoda 
hostij. (Izaija 9: 6-7) 

Opazite, da je Izaija rekel, da bo Jezus prišel in ustanovil kraljestvo z 
vlado. Medtem ko mnogi, ki izpovedujejo Kristusa, citirajo ta odlomek, 
zlasti vsako leto decembra, ponavadi spregledajo, da prerokuje več kot 
dejstvo, da bi se Jezus rodil . Biblija kaže, da ima božje kraljestvo vlado z 
zakoni o temah in da bo Jezus nad njim. Isaiah, Daniel in drugi so to 
prerokovali. 

Božji zakoni so način ljubezni ( Matej 22: 37–40 ; Jn 15,10) in Božje 
kraljestvo bo vladalo na podlagi teh zakonov. Zato bo Božje kraljestvo , 
kljub temu, koliko ga na svetu gleda, temeljilo na ljubezni. 

Psalmi in še več 

Bog, ki je navdihnil, je pisal o prihajajočem Božjem kraljestvu, ni samo 
Daniel in Izaija. 

Ezekiel je navdihnil, da je zapisal, da se bodo Izraelova plemena (ne le 
Judje), ki so bila raztresena v času velikega stiska, zbrala v tisočletnem 
kraljestvu: 

17 Zato recite: Tako pravi Gospod Bog: » Zbral vas bom iz ljudstev, 
zbral vas iz dežele, kjer ste bili raztreseni, in dal vam bom 
Izraelovo deželo. " " 18 In bodo šli tja, in bodo vzeli vse svoje 
grozotama in vse gnusobe od tam. 19 Nato jim bom dal eno srce 
in v njih bom dal novega duha in vzel kamnito srce iz njihovega 
telesa in jim dal srce mesa, 20 da bodo lahko hodili po mojih 
postavah in držali sodbe moje in naredi jih; in oni bodo Moje 
ljudstvo in jaz bom njihov Bog. 21 Toda za tiste, katerih srca 
sledijo želji po njihovih gnusnih stvareh in njihovih gnusobah, 
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bom povrnil njihova dejanja na lastne glave, « pravi Gospod 
Bog. ( Ezekiel 11: 17–21 ) 

Potomci izraelskih plemen ne bodo več raztreseni, ampak bodo upoštevali 
božje zakone in nehali jesti gnusne stvari (Levit 11; Ponovljeni zakon 14). 

V psalmih opazite naslednje o dobrih novicah o Božjem kraljestvu: 

27 Vsi konce sveta se spomnite in obrnite se k Gospodu, in vse 
družine narodov se poklonite pred vami. 28 Kajti kraljestvo je 
Gospodovo in vlada nad narodi. ( Psalmi 22: 27–28 ) 

6 Tvoj prestol, Bog, je večno in vekomaj; žezlo pravičnosti je žezlo 
tvojega kraljestva. ( Psalmi 45: 6 ) 

1 O, pojmi Gospodu novo pesem, pojmi Gospodu, vsa 
zemlja. 2 Pojte Gospodu, blagoslovite njegovo ime, iz dneva v dan 
oznanjajte dobro novico o svojem odrešenju. 3 Izjavi njegovo slavo 
med narodi, čudeže se mu med vsemi narodi. (Psalmi 96: 1-3 ; 
tudi prim. 1 Kronika 16: 23-24 ) 

10 Vsa vaša dela vas bodo hvalila, Gospod, in svetniki vas bodo 
blagoslovili. 11 Govorili bodo o slavi tvojega kraljestva in govorili 
bodo o svoji moči, 12 da bi ljudem sinov sporočil njegova mogočna 
dejanja in veličastno veličanstvo njegovega kraljestva. 13 Tvoje 
kraljestvo je večno kraljestvo in tvoje gospostvo traja skozi vse 
generacije.   ( Psalm 145: 10–13 ) 

Različni pisci v Stari zavezi so pisali tudi o vidikih kraljestva (npr. Ezekiel 
20:33; Obadiah 21; Micah 4: 7). 
Torej, ko je Jezus začel poučevati evangelij Božjega kraljestva, je njegovo 
neposredno občinstvo seznanilo z osnovnim konceptom. 
  
  

4. Ali so apostoli učili evangelij kraljestva? 

Medtem ko je veliko dejanje, kot evangelija je le dobra novica o osebi 
Jezusa, dejstvo pa je, da Jezusovi privrženci učil evangelij K KRALJESTVO 
Boga. To je sporočilo, ki ga je prinesel Jezus. 



 

23 
 

Pavel se je učil Božjega kraljestva 
Apostol P aul je pisal o Božjem kraljestvu in Jezusu: 

8 In šel je v sinagogo in tri mesece pogumno govoril, premišljeval 
in prepričeval o stvareh Božjega kraljestva (Dela 19: 8). 

25 In zdaj vem, da ste vsi, med katerimi sem pridigal Božje 
kraljestvo (Dela 20:25). 

23 In ko so ga določili na dan, so mnogi prihajali k njemu, ko je 
razlagal in slovesno izpovedoval o Božjem kraljestvu in jih od jutra 
do večera prepričeval o Jezusu tako iz Mojzesovega zakona kot 
prerokov . … 31 pridigovati božje kraljestvo in z vsem 
zaupanjem učiti stvari, ki zadevajo Gospoda Jezusa Kristusa , 
nihče mu ni prepovedal (Dela 28:23 , 31). 

Opazite, da Božje kraljestvo ne govori samo o Jezusu (čeprav je on 
njegov večji del), saj je Pavel tudi o Jezusu učil ločeno od tistega, kar je 
učil o Božjem kraljestvu. 

Pavel jo je imenoval tudi božji evangelij, toda še vedno je bil 
evangelij božjega kraljestva : 

9 … pridignili smo vam božji evangelij … 12, da bi hodili dostojno 
Boga, ki bi vas klical v svoje lastno kraljestvo in slavo . (1. 
Solunjanima 2: 9,12) 

Pavel jo je imenoval tudi Kristusov evangelij (Rimljanom 1,16). " Dobro 
sporočilo " Jezusa, je sporočilo, da se je učil. 

Upoštevajte, da ni šlo zgolj za evangelij o osebi Jezusa Kristusa ali samo za 
osebno odrešenje. Paul je dejal evangelij Kristusov vključeni uboga 
Jezusa, njegovo vrnitev , in sodbo božjo: 

6 ... Bog naj odplača stiske tistim, ki vas mučijo, 7 in naj vas moti, ki 
vas muči počitek z nami, ko se Gospod Jezus razode z neba s 
svojimi mogočnimi angeli, 8 v ognjenem ognju maščevanje tistim, 
ki Boga ne poznajo, in na tiste, ki ne ubogajo evangelija našega 
Gospoda Jezusa Kristusa. 9 Ti bodo kaznovani z večnim uničenjem 
pred Gospodovo navzočnostjo in iz slave njegove moči, 10 ko bo 
prišel tistega dne, da bi se proslavil v svojih svetnikih in da bi bil 
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občudovan med vsemi verniki, ker je naše pričevanje med vami je 
bilo verjel (2 Solunjanima 1: 6–10). 

Novi zavet kaže, da je kraljestvo nekaj, kar bomo prejeli, in ne da ga zdaj 
v celoti posedujemo: 

28 prejmemo kraljestvo, ki ga ni mogoče pretresati (Hebrejcem 
12:28). 

Lahko dojamemo in gledamo naprej, da smo zdaj del božjega kraljestva, 
vendar ga v celoti nismo vstopili. 

Pavel je posebej potrdil, da nekdo ne vstopi v božje kraljestvo kot smrtni 
človek, kot se zgodi po vstajenju: 

50 In to pravim, bratje, da meso in kri ne moreta podedovati Božjega 
kraljestva; prav tako korupcija ne podeduje nekoristnosti. 51 Glej, 
povem vam skrivnost: Vsi ne bomo spali, ampak vsi se bomo 
spremenili - 52 v trenutku, v utripu očesa , ob zadnji trobenti. Kajti 
zvenela bo trobenta in mrtvi bodo vstali nepopustljivi, mi pa se 
bomo spremenili (1. Korinčanom 15: 50–52). 

1 Zato vam zaračujem pred Bogom in Gospodom Jezusom 
Kristusom, ki bosta sodila živim in mrtvim po njegovem 
prikazovanju in njegovem kraljestvu (2. Timoteju 4: 1). 

Pavel tega ni le učil, toda Jezus bo Bogu Očetu izročil kraljestvo : 

20 Toda zdaj je Kristus vstal od mrtvih in je postal prvi plod tistih, ki 
so zaspali. 21 Ker je človek prišel od smrti, je prišel tudi človek 
vstajenje mrtvih. 22 Kajti tako v Adamu vsi umrejo, tako se tudi v 
Kristusu oživijo vsi. 23 Toda vsak po svojem vrstnem redu: Kristus 
prvi plodovi, zatem tisti, ki so Kristusovi ob njegovem 
prihodu. 24 Potem je konec, ko bo podelil kraljestvo Bogu Očetu, 
ko bo prenehal vse vladavine in vse oblasti in moči. 25 Kajti 
kraljevati mora, dokler ne postavi vseh sovražnikov pod noge. (1. 
Korinčanom 15: 20–25). 

Pavel je tudi učil, da nepravični (prelomniki zapovedi ) ne bodo 
podedovali božjega kraljestva: 

9 Ali ne veste, da nepravični ne bodo podedovali Božjega 
kraljestva? Ne bodite prevarani. Niti bludniki, niti malikovalci, niti 



 

25 
 

prešuštniki, niti homoseksualci, niti sodomiti, 10 niti tatovi, ne 
hrepeneči, ne pijanci, ne odganjalci, ne izsiljevalci ne bodo 
podedovali Božjega kraljestva (1. Korinčanom 6: 9–10). 

19 Zdaj so razvidna dela mesa, ki so: prešuštvo, blud, nečistost, 
razvpitost, 20 malikovanje, čarovništvo, sovraštvo, prepir, 
ljubosumje, izbruhi jeze, sebične ambicije, nesoglasja, 
krivoverstva, 21 zavist, umori, pijančevanje, slave in podobno; o 
čemer vam prej povem, tako kot sem vam tudi že v preteklosti 
rekel, da tisti, ki takšne stvari izvajajo, ne bodo podedovali 
božjega kraljestva (Galaćanom 5: 19-21). 

5 Za to veste, da noben bludnik, nečista oseba, niti 

pohoten človek, ki je malikovalec, ima kakršno koli dediščino v 
Kristusovem in božjem kraljestvu (Efežanom 5: 5). 

Bog ima standarde in zahteva kesanje od greha, da bi lahko vstopil v svoje 
kraljestvo. Apostol Pavel je opozoril, da nekateri ne bi naučil, da je 
Jezusov evangelij odgovor, ampak drugo je : 

3 Milost vam in mir od Boga Očeta in našega Gospoda Jezusa 
Kristusa, 4 ki ste se dali za naše grehe, da bi nas po volji našega 
Boga in očeta izročil iz te sedanje zle dobe, 5 ki bo slava za 
vekomaj. Amen 6 čudim se, da se tako kmalu obrnete od Tistega, 
ki vas je poklical v Kristusovi milosti, k drugemu evangeliju, 7 ki ni 
drugo; vendar obstajajo nekateri, ki vas mučijo in želijo sprevrstiti 
Kristusov evangelij. 8 Toda tudi če mi ali angel z neba pridignemo 
kakšen drug evangelij za vas, razen tistega, kar smo vam 
napovedovali, ga pustite, da mu je v prid. 9 Kot smo že povedali, 
tako tudi zdaj zdaj spet trdim, če vam kdo izpoveduje kakšen drug 
evangelij, razen tistega, kar ste prejeli, naj se mu 
pripeti. (Galačanom 1: 3 -9)  

3 Bojim pa se, da ne bi nekako, kot je kača prevarala Evo zaradi 
svoje spretnosti, tako da bi se ti lahko pokvarili od preprostosti, ki 
je v Kristusu. 4 Kajti če tisti, ki prihaja, pridiga drugega Jezusa, ki ga 
nismo pridigal, ali če prejmete drugačnega duha, ki ga niste 
prejeli, ali drugačnega evangelija, ki ga niste sprejeli - lahko se 
strinjate s tem! (2 Kor 11: 3- 4) 
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Kaj je " drugo " in " drugačen, " pravzaprav lažna , evangelij? 

Lažni evangelij ima različne dele. 

Na splošno velja, lažni evangelij je verjeti, da vam ni treba ubogati Boga 
in res si prizadevajo , da v živo res na njegovi poti, medtem ko trdi, da ve, 
Boga (prim Mt 7: 21-23) . Nagiba se k sebičnosti. 

Kača je pred skoraj 6000 leti (1. Mojzesova 3) zvabila, da je Eva padla za 
lažni evangelij - in ljudje so verjeli, da znajo bolje od Boga in bi se morali 
odločiti za zlo in zlo. Y es, ko je Jezus prišel, Njegovo ime je pogosto 
vezana na različnih lažnih evangelijev - andthis je kontinuirano ing in se bo 
nadaljevalo v času končnega Antikrist. 

Zdaj že v času apostola Pavla je bil lažni evangelij v bistvu gnostično-
mistična mešanica resnice in napake . Gnostiki so v osnovi verjeli, da je 
potrebno posebno znanje za dosego duhovnega uvida, vključno z 
odrešenjem. Gnostiki so ponavadi verjeli, da to, kar je storilo meso, nima 
posebne posledice in so nasprotovali spoštovanju Boga v zadevah, kot 
je sobota sedmega dne . Eden takih lažnih voditeljev je bil Simon Magus , 
na katerega je opozoril apostol Peter (Dela 8: 18–21). 

Ampak to i ni Easy 
Kaže, Nova zaveza, da Philip poučujejo K KRALJESTVO Boga: 

5 Nato se je Filip spustil v mesto Samarijo in jim pridigal 
Kristusa . ... 12 verjeli so Filipu, ko je pridigal o božjem 
kraljestvu ... (Dela 8: 5,12). 

Toda Jezus, Pavel in učenci so učili, da ni dovoljeno vstopiti v Božje 
kraljestvo: 

24 In ko je Jezus videl, da je postal zelo žalosten, je rekel: » Kako 
težko je tistim, ki imajo bogastvo, vstopiti 
v Božje kraljestvo !  25 Kajti kameli je lažje iti skozi iglo skozi oči, kot 
bogatašu, da vstopi v Božje kraljestvo. ” 

26 In tisti, ki so slišali, da je dejal, » Kdo se torej more rešiti? ” 

27 Vendar je rekel: » Kaj je pri ljudeh nemogoče, je mogoče pri 
Bogu. ” ( Luka 18: 24–27 ) 
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22 » V mnogih trpljenjih moramo vstopiti v Božje kraljestvo « (Dela 
14:22). 

3 Bogu se moramo vedno zahvaliti za vas, bratje, kot se spodobi, 
ker vaša vera močno raste in ljubezen vsakega izmed vas bogati 
drug do drugega, 4 tako da se tudi sami hvalimo med cerkvami Bog 
za tvojo potrpežljivost in vero v vsa tvoja preganjanja in stiske, ki 
jih trpiš, 5 kar je očiten dokaz pravične Božje sodbe, da se lahko 
šteješ za dostojno kraljestvo Božje, za katero tudi trpiš; 6 ker je z 
Bogom pravično odplačevati stiske tistim, ki vas mučijo, 7 in dati 
vam motene počitek z nami, ko se Gospod Jezus odpove z neba s 
svojimi mogočnimi angeli, (2 Solunjan 1: 3-7 ). 

Zaradi težav so v tej dobi poklicani in izbrani le nekateri (Matej 22: 1-14; 
Janez 6:44; Hebrejcem 6: 4-6). Drugi bodo pozvani pozneje, saj Biblija 
kaže, da bodo tisti, » ki so se zmotili v duhu, razumeli in drugi, ki so se 
pritožili, naučili nauka « (Izaija 29:24). 

Peter se je učil kraljestva 
Apostol Peter je učil, da je kraljestvo večno in da je treba Božji 
evangelij pridno spoštovati ali pa bo prišlo do sodbe: 

10 Zato, bratje, bodite še bolj pridni, da bi bili prepričani v svoj klic 
in volitve, kajti če to storite, se ne boste nikoli spotaknili; 11 kajti 
tako vas bo obilno oskrbel vhod v večno kraljestvo našega 
Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa (2. Petr. 1: 10-11). 

17 Ker je prišel čas, da se začne sodba pri Božji hiši; in če se začne 
najprej pri nas, kaj bo na koncu tistih, ki ne bodo poslušali božjega 
evangelija? (1. Peter 4:17). 

Zadnja knjiga S Biblije in Kraljevino 
Biblija uči, da je " Bog ljubezen " (1. Janezov 4: 8,16) in Jezus Bog (Janez 1: 
1,1 4) - bo božje kraljestvo imelo kralja, ki je ljubezen in katerega zakoni 
podpirajo ljubezen , ne sovraštvo (prim. Razodetje 22: 14–15) . 

Zadnja knjiga Svetega pisma posebej obravnava K KRALJESTVO Boga. 

15 Nato je zazvenel sedmi angel: In na nebesih so se oglasili glasni 
glasovi: " Kraljestva tega sveta so postala kraljestva našega 
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Gospoda in njegovega Kristusa in kraljeval bo za vedno in 
vekomaj! « (Razodetje 11:15). 

Jezus bo kraljeval v kraljestvu! In Sveto pismo razkriva dva njegova 
naslova: 

16 In na obleki in stegnu ima napisano ime: KRALJEV KRALJEV IN 
GOSPODOV GOSPOD (Razodetje 19:16). 

A je Jezus edini, ki bo kraljeval? Opazite ta odlomek: 

4 In videl sem prestole, in oni so sedeli na njih, in sodila jim je 
sodba. Potem sem videl duše tistih, ki so bili obglavljeni za 
pričanje Jezusa in za božjo besedo, ki niso častili zveri ali njegove 
podobe in niso prejeli svojega znamenja na čela ali na roke. In 
živeli in kraljevali s Kristusom tisoč let . . . 6 Blagor in sveti je tisti, ki 
sodeluje pri prvem vstajenju. Nad takšno drugo smrtjo nima moči, 
vendar bodo duhovniki božji in Kristusovi in bodo kraljevali z njim 
tisoč let (Razodetje 20: 4,6). 

Pravi kristjani bodo vstali, da bodo kraljevali s Kristusom tisoč let! Ker je 
kraljestvo bo trajalo večno (Razodetje 11:15), vendar so kraljujejo 
omenjeno je le tisoč let .T njegovo iswhy sem iz tega prej kot v prvi fazi 
kraljestva - thephysical, na tisočletno , faze v nasprotju s končno , bolj 
duhovna, faza . 

V knjigi Razodetja je navedenih nekaj dogodkov, ki se dogajajo 
med tisočletno in zadnjo fazo Božjega kraljestva : 

7 Ko bo minilo tisoč let, bo Satan izpuščen iz zapora 8 in šel ven, da 
bo zavajal narode, ki so v štirih kotičkih Zemlje, Goga in Magoga, 
da jih bo zbral v boj, katerih število je tako morski pesek. ... 11 Nato 
sem videl velikega belega prestola in Tistega, ki je sedel na njem, 
pred čigar obrazom sta pobegnila zemlja in nebo. In zanje ni bilo 
najdenega mesta. 12 In videl sem mrtve, majhne in velike, kako 
stojijo pred Bogom, in knjige so se odprle. In odprla se je še ena 
knjiga, ki je Knjiga življenja. In mrtve so sodili po njihovih delih po 
stvareh, zapisanih v knjigah. 13 Morje je opustilo mrtve, ki so bili v 
njem, in smrt in had sta izročila mrtve, ki so bili v njih. In sodili so, 
vsak po svojih delih. 14 Nato sta bila smrt in ogenj vržena v ognjeno 
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jezero. To je že druga smrt. 15 In kdor ni bil zapisan v Knjigi 
življenja, je bil vržen v ognjeno jezero (Razodetje 20: 7-8, 11-15). 

Knjiga Razodetja kaže, da bo prišlo do poznejše faze, ki bo nastopila po 
tisočletnem vladanju in po drugi smrti: 

1 Zdaj sem videl novo nebo in novo zemljo, kajti prvo nebo in prva 
zemlja sta minila. Tudi morja ni bilo več. 2 Nato sem, Janez, videl 
sveto mesto, Novi Jeruzalem, ki se je od neba spustil od Boga, 
pripravljeno kot nevesta, okrašena za svojega moža. 3 In slišal sem 
močan glas iz nebes rekel: » Glej, prebivališče Boga je z moškimi, 
in je prebival bo z njimi, in oni bodo njegovo ljudstvo. Sam Bog bo 
z njimi in bo njihov Bog. 4 In Bog bo izbrisal vsako solzo z njihovih 
oči; ne bo več smrti, ne žalosti, ne joka. Ne bo več bolečine, saj so 
prejšnje stvari minile. « (Razodetje 21: 1-4) 

1 In pokazal mi je čisto reko vode življenja, bistrega kot kristal, ki 
izhaja iz božjega prestola in Jagnjeta. 2 Sredi njene ulice in na obeh 
straneh reke je bilo drevo življenja, ki je rodilo dvanajst plodov, 
vsako drevo pa je vsak mesec obrodilo sadove. Listi drevesa so bili 
za ozdravljenje narodov. 3 In ne bo več prekletstva, toda v njem bo 
božji prestol in Jagnje in njegovi služabniki mu bodo služili. 4 Videli 
bodo njegov obraz, in njegovo ime bo na njihovih čelih. 5 Tam ne 
bo nočne noči: ne potrebujejo ne svetilke niti sončne svetlobe, 
kajti Gospod Bog jim daje svetlobo. In kraljevali bodo večno in 
večno. (Razodetje 22: 1-5) 

Upoštevajte, da to kraljevanje, ki je po tisoč letih, vključuje božje 
služabnike in traja večno. Sveto mesto, ki je bilo pripravljeno v nebesih, 
bo zapustilo nebo in se spustilo na zemljo. To je začetek zaključne 
faze Božjega kraljestva.   Čas NI VEČ BOLEČINE ALI ŽELJA! 

Krojki bodo podedovali zemljo (Matej 5: 5) in vse stvari (Razodetje 21: 
7). Zemlja, vključno s svetim mestom, ki bo na njej, bo boljša, ker se bodo 
uresničile božje poti. Zavedajte se : 

7 Od povečanja njegove vlade in miru t tu ne bo konca (Izaija 9: 7). 

Po zaključni fazi Božjega kraljestva bo očitno prišlo do rasti, saj bodo vsi 
ubogali Božjo vlado . 

To bo najslavnejši čas: 
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9 Toda kakor je zapisano: " Oče ni videlo in ne slišilo ušes, prav 
tako niso vstopili v človekovo srce. Stvari, ki jih je Bog pripravil za 
tiste, ki ga ljubijo. ” 10 Toda Bog nam jih je razodel po svojem 
Duhu ( 1. Korinčanom 2: 9-10 ). 

To je čas ljubezni, veselja in večnega udobja. Čas bo fantastičen! Božje 
kraljestvo bo poskrbelo za fantastično boljšo večnost. Ali ne želite 
sodelovati v tem? 

5. Viri zunaj Nove zaveze so učili Božje kraljestvo 
Ali so zgodnji Kristusovi profesorji mislili, da naj bi pridigali evangelij 
dobesednega božjega kraljestva? 
Da. 
Pred leti je v predavanju, ki ga profesor Bart Ehrman Univerze v Severni 
Karolini , je večkrat in pravilno, je poudaril, da za razliko od večine 
izpoveduje kristjani danes, Jezus in njegov zgodnji privrženci proc laimed 
Božje kraljestvo. Čeprav dr Ehrman je splošno razumevanje krščanstva 
zelo razlikuje od da na permanentno Božje Cerkve, bi se strinjamo, da je 
evangelij kraljestva, kar je Jezus sam razglasil in njegovi privrženci 
verjeli . Strinjali bi se tudi, da mnogi trdijo kristjani danes tega ne 
razumejo. 

Najstarejše ohranjeno pisanje in pridiga po novem zavezi 
K KRALJESTVO Boga je pomemben del tega, kar je trdil, da je " najstarejša 
popoln Chr istian pridiga, da je preživela " (Holmes MW Ancient Christian 
pridigo apostolski očetje.. Grška Besedila in angleški prevodi, 2nd ed 
Baker Knjige, Grand Rapids, 2004 , str. 102 ). Ta starogrška 
pridiga vsebuje naslednje izjave o tem : 

5: 5 In veste, bratje, da je naše bivanje v telesu sveta nepomembno in 
minljivo, toda Kristusova obljuba je velika in čudovita: počivajte v 
kraljestvu, ki prihaja, in življenju večnemu. 

Zgornja izjava kaže, da kraljestvo ni zdaj, ampak bo prišlo in bo 
večno. Nadalje ta starodavna pridiga navaja: 

6: 9 In če niti taki pravičniki, kot so ti, niso sposobni s svojimi 
pravičnimi dejanji rešiti svojih otrok, kakšno zagotovilo imamo, da 
bomo vstopili v božje kraljestvo, če ne bomo ohranili krsta čistega 
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in nedorečenega? Ali kdo bo naš zagovornik, če ne bomo 
ugotovili, da imamo sveta in pravična dela? 9: 6 Zato ljubimo drug 
drugega, da bomo vsi vstopili v Božje kraljestvo. 11: 7 Torej, če 
vemo, kaj je v Božjem pogledu, bomo vstopili v njegovo kraljestvo 
in prejeli obljube, ki jih » uho ni slišalo, niti oči ni videlo, niti 
človeško srce si ni predstavljalo. ” 

12: 1 Počakajmo torej vsako uro na uro za Božjim kraljestvom v 
ljubezni in pravičnosti, saj ne poznamo dneva Božjega 
pojavljanja. 12: 6 pravi, kraljestvo mojega očeta bo prišlo. 

Zgornje navedbe kažejo, da je potrebna ljubezen skozi ustrezno življenje, 
da smo še vedno ni vstopil v K KRALJESTVO Boga, in da se pojavi po dnevu 
Bog pojavlja - da je po Jezusu vrne znova. To i S očeta kraljestvo in t je 
kraljestvo ni samo Jezus. 

To je intere želo , da je najstarejši očitno Christian pridiga , da je Bog 
dopustil, da preživi uči isto K KRALJESTVO Boga, da Nova zaveza uči 
in stalni Božja Cerkev zdaj uči (je možno, da bi se lahko od 
dejanskega C hurch leta G oD , ampak moj omejeno poznavanje grške 
omejuje moje sposobnosti, da bi se bolj izjavo) . 

Cerkveni voditelji drugega stoletja in evangelij kraljestva 
Opozoriti je treba na začetku 2 nd stoletja Papias , poslušalec od Janeza in 
prijatelj Polycarp in šteje, da je svetnik 
s katoliki , učil tisočletno kraljestvo. Evzebij je zapisal, da je Papija učil: 

... prišlo bo tisočletje po vstajenju mrtvih, ko se bo na tej zemlji 
vzpostavilo osebno Kristusovo vladanje . (Fragmenti Papija, VI. 
Glej tudi Evzebij, Cerkvena zgodovina, knjiga 3, XXXIX, 12) 

Papias učil, da to bi bil čas velikega obilja: 

Na podoben način je [rekel], da bi zrno pšenice proizvedlo deset 

tisoč ušes in da bi imelo vsako uho deset tisoč zrn, vsako zrno pa 
bi dalo deset kilogramov prozorne, čiste, fine moke; in da bi 
jabolka, semena in trava obrodila v podobnih razmerjih; in da bi 
vse živali, ki bi se nato hranile samo z zemeljskimi produkcijami, 
postale mirne in harmonične ter bi bile človeku popolne 
pokornosti. " [Pričevanje o teh stvareh piše v pisni obliki Papija, 
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starodavnega človeka, ki je bil v četrti svoji knjigi prisluškovalec 
Janeza in prijatelja Polikarpa; za pet knjig ga je sestavil on ...] 
(Fragmenti Papija, IV) 

V novozaveznem pismu Korinčanom piše: 

42: 1-3 Apostoli so za nas prejeli evangelij od Gospoda Jezusa 
Kristusa; Jezus Kristus je bil poslan od Boga. Torej potem je Kristus 
od Boga, apostoli pa od Kristusa. Obe sta torej izhajali iz božje 
volje po določenem redu. Potem ko so prejeli obdolžitev in bili 
popolnoma prepričani z vstajenjem našega Gospoda Jezusa 
Kristusa in potrjeni v Božji besedi s popolnim zagotovilom Svetega 
Duha, so šli z veseljem obvestit, da bo prišlo 
kraljevo božje kraljestvo . 

Polikarp iz Smirne je bil zgodnjekrščanski voditelj, ki je bil Janezov učenec, 
zadnji od prvotnih apostolov do d ie. Polikarp c. 120-135 AD učil : 

Blagor revnim in preganjani zaradi pravičnosti, ker je njihovo 
kraljestvo božje . (Polikarp. Pismo Filipljanom, poglavje II. 
Od očetov Ante-Nicene, zvezek 1 , ki sta ga uredila Alexander 
Roberts in James Don aldson. Ameriška izdaja, 1885) 

Če vemo, da se " Bog ne posmehuje ", bi morali hoditi dostojno 
njegove zapovedi in slave ... Kajti dobro je, da bi se morali 
odrezati pred poželenji, ki so na svetu, saj " vsaka poželenje 
nasprotuje. duh; " In " niti bralci, niti izseljenci, niti zlorabe 
človeštva ne bodo podedovali Božjega kraljestva, " niti tisti, ki 
delajo stvari nedosledne in nesprejemljive . ( prav tam , poglavje 
V) 

Nato mu služimo v strahu in z vsem spoštovanjem, kakor nam je 
sam zapovedal, in kot apostoli, ki so nam pridignili evangelij, in 
preroki, ki so predhodno oznanjali Gospodov prihod . (prav tam, 
poglavje VI) 

Tako kot drugi v Novi zavezi je tudi Polikarp učil, da bodo pravični in 
ne prelomni pripadniki podedovali Božje kraljestvo. 

Za Polikarpa naj bi se ga naučili tudi: 
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In naslednje sobote je rekel; Slišite moje vzdih, ljubljeni božji 
otroci. Prilagodil sem vam, ko so bili škofje, in zdaj spet vse vas 
vabim, da dekorativno in dostojno hodite po Gospodovi poti 
... Pazite in spet bodite pripravljeni, naj vas srca ne 
pretehtajo, nova zapoved Kar zadeva ljubezen do drugega, se 
njegov nenadoma kaže kot hitra strela, velika sodba po ognju, 
večno življenje, Njegovo nesmrtno kraljestvo. In vse, kar se učite 
od Boga, veste, da ko iščete navdihnjeno Sveto pismo, v srca 
vklesajte s peresom Svetega Duha, da bodo zapovedi ostale v vas 
neizbrisne. " (Življenje Polikarpa, poglavje 24. JB Lahka noga , 
Apostolski očetje, letnik 3.2, 1889, str. 488-506) 

Melito s Sardisa , ki je bil vodja Božje Cerkve , c. 170 AD, poučeval: 

Zakaj zakon, objavljen v evangeliju, je star v novem, oba izhajata 
iz Siona in Jeruzalema; in zapoved, izdana v milosti, in vrsta v 
končnem izdelku, in jagnje v Sinu, ovca v človeku in človek v Bogu 
... 

Toda evangelij je postal razlaga zakona in njegovega 

izpolnitev, cerkev pa je postala skladišče resnice ... 

To je tisti, ki nas je rešil iz suženjstva v svobodo, iz teme v 
svetlobo, iz smrti v življenje, iz tiranije v večno kraljestvo . (Melito. 
Homily On the Passover. Verses 7,40,68. Prevod iz Keruxa: The 
Journal of Online Theology . Http: //www.kerux .com / dokumenti 
/ KeruxV4N1A1.asp) 

Tako je Božje kraljestvo wa je znano, da je nekaj večno, in ne le sedanja 
krščanska ali Katoliška cerkev in vključeni Božji zakon. 

Še eno pisanje sredi poznega drugega stoletja spodbuja ljudi, naj gledajo v 
kraljestvo: 

Zato naj vas nihče več ne širi in ne gleda nazaj, ampak se voljno 
približajte evangeliju božjega kraljestva . (Roman Klement. 
Priznanja, knjiga X, poglavje XLV. Izvlečeno iz očetov Ante-Nicene, 
zvezek 8. Uredila Alexander Roberts in James Do naldson. 
Ameriška izdaja, 1886 ) 
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Poleg tega, čeprav očitno tega ni napisal nihče v resnični cerkvi, pisanje 
sredi drugega stoletja z naslovom Pastir Hermas v prevodu Roberts 
& Donaldson uporablja izraz " Božje kraljestvo " štirinajstkrat. 

Pravi kristjani in celo mnogi samo izpovedujejo Kristusa so v Božjem 
kraljestvu v drugem stoletju vedeli nekaj . 

Celo katoliški in vzhodno-pravoslavni svetnik Irenej je razumel, da bodo 
kristjani po vstajenju vstopili v božje kraljestvo. Opazite, kaj je napisal, 
c. 180 AD : 

Kajti takšno je stanje tistih, ki so verjeli, saj v njih nenehno prebiva 
Sveti Duh, ki mu ga je dal v krstu in ga je sprejel prejemnik, če 
hodi po resnici in svetosti ter pravičnosti in potrpežljivosti. Kajti ta 
duša ima v njih vstajenje, ki verjame, telo ponovno dobi dušo in 
skupaj z njo z močjo Svetega Duha vzgaja in vstopa v Božje 
kraljestvo . (Irenej, St., škof v Lionu. Iz armenščine prevedel 
Armitage Robinson. Demonstracija apostolskega pridiganja, 
poglavje 42. Wells, Somerset, oktober 1879. Kot je objavljeno v 
DRUŠTVO ZA SPREJEMANJE KRISTIČNEGA ZNANJA. NEW YORK: 
MAKMILLAN CO, 1920). 

Teofil iz Antiohije je učil: 

Omenil pa sem Njegovo dobroto; če ga imenujem K ingdom, 
omenim njegovo slavo ... Kajti če bi ga že od začetka naredil 
nesmrtnega, bi ga naredil za Boga. … Tako ga ni naredil niti 
nesmrtni niti še smrtni, ampak, kot smo že povedali, zmožen 
obeh; tako da bi se moral, če bi se nagnil k nesmrtnosti, držati 
božje zapovedi, od njega prejel kot nagrado nesmrtnost in postal 
Bog . (Teofil, Avtolik, 1: 3, 2:27) 

Katoliški svetnik Hipolit je v začetku tretjega stoletja zapisal: 

In prejeli boste nebeško kraljestvo, ki ste, medtem ko ste bivali v 
tem življenju, poznali nebesnega kralja. In boš spremljevalec 
Božanstva in so-dedič s Kristusom, ki ga ni več zasužnjilo 
poželenja ali strasti in nikoli več ne bi zapravil bolezni. Ker ste 
postali Bog : za kakršna koli trpljenja, ki ste jih doživeli, ko ste bili 
človek, vam jih je dal, ker ste bili smrtni plesni, ampak karkoli je, 
da bi Bog dal, vam je ta Bog obljubil, da vas bo obdaril, ker ste so 
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bili pobožani in rojeni nesmrtnosti . ( Hipolit. Zavračanje vseh 
herezij , knjiga X, poglavje 30 ) 

Cilj ljudi je, da bi bili obogateni v prihodnjem Božjem kraljestvu. 

Problemi v drugem in tretjem stoletju 
Kljub široki sprejem, i n drugi stoletja, anti-zakon odpadnik voditelj 
imenovan Markion vstal . Marcion je poučeval zoper božji zakon , soboto 
in dobesedno božje kraljestvo. Čeprav so ga Polikarp in drugi zanikali, je 
imel stik z rimsko cerkvijo kar nekaj časa in zdelo se je, da ima tam vpliv . 

V drugem in tretjem stoletju so se alegoristi uveljavljali v Aleksandriji 
(Egipt). Man y alegoristi so nasprotovali nauku bližajočega se 
kraljestva. Opazite poročilo o nekaterih od teh llegoristov: 

Dionizije se je rodil iz plemiške in bogate poganske družine v 
Aleksandriji, izobražen je bil v njihovi filozofiji. Zapustil je 
poganske šole, da je postal Origenski učenec, ki mu je uspelo 
voditi katehetsko šolo v Aleksandriji ...  

Klement, Origen in gnostična šola so s svojim domišljijskim in 
alegoričnim tolmačenjem pokvarili nauke svetih oraklov… 
pridobili so si ime " alegoristi. " Nepos se je javno boril proti 
alegoristom in trdil, da bo na Zemlji Kristusovo kraljevanje ...  

Dionizije je oporekal Neposovim privržencem in po njegovem 
mnenju ... » takšno stanje stvari, kakršno zdaj obstaja v Božjem 
kraljestvu. " To je prva omemba Božjega kraljestva, ki obstaja v 
današnjem stanju cerkva ... 

Nepos je zanikal njihovo napako in pokazal, da nebeško kraljestvo 
ni alegorično, ampak je dobesedno prihajajoče kraljestvo našega 
Gospoda v vstajenju v večno življenje ... 

Torej je bila ideja o kraljestvu v sedanjem stanju stvari zasnovana 
in rojena v gnostični šoli alegoristov v Egiptu, 200 do 250 AD, pol 
stoletja, preden so škofi v cesarstvu prišli do prestola. … 

Klement je zamisel o Božjem kraljestvu zasnoval kot stanje 
resničnega duševnega spoznanja Boga. Origen ga je predstavil kot 
duhovni pomen, ki se skriva v navadnem pismu Svetega 
pisma . (Ward, Henry Dana. Evangelij kraljestva: Kraljevstvo ne s 
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tega sveta; ne na tem svetu; ampak priti v nebeško deželo, 
vstajenje mrtvih in povrnitev vseh stvari. Objavil Claxton, Remsen 
& Haffelfinger, 1870 , str. 124–125)  

Medtem ko je škof Nepos učil evangelij božjega kraljestva, so se alegoristi 
trudili, da bi ga lažno, manj dobesedno razumeli. Škof Apollinaris iz 
Hierapolisa se je približno istočasno skušal boriti tudi z napakami 
alegoristov. Tisti, ki so resnično bili v božji cerkvi, so se skozi zgodovino 
zavzemali za resnico dobesednega Božjega kraljestva. 

Herbert W. Armstrong je učil evangelij kraljestva, plus 
V 20 th stoletja, pozno Herbert W. Armstrong je napisal: 

Ker so zavrnili Kristusov evangelij . . . , svet je moral na svoje 
mesto izpodriniti nekaj drugega. Morali so 
izumiti ponaredek! Tako smo slišali o Božjem kraljestvu, ki je 
govorilo kot o lepi plahoti - lepem občutku v človeških srcih - 
zreducira ga na eterično, neresnično NIČ! Drugi so napačno 
predstavili, da je " CRKVA " kraljestvo. . . Prerok Daniel, ki je živel 
600 let pred Kristusom, je vedel, da je Božje kraljestvo resnično 
kraljestvo - vlada, ki vlada nad 

dobesedni LJUDI na zemlji ... 

Tukaj. . . je Božja razlaga o tem, kaj je KRALJESTVO BOGA: " In v 
dneh teh kraljev ... " - tu govorimo o desetih prstih, delu železa in 
delu krhke gline. To se s povezovanjem prerokbe z Danilom 7 ter 
Razodetjem 13 in 17 nanaša na nove ZDRUŽENE DRŽAVE EVROPE, 
ki se zdaj oblikujejo . .. pred tvojimi očmi! Razodetje 17:12 navaja 
podrobnost, da bo zveza TEN KRALJEV ALI KRALJESTV, ki bodo 
(Otk. 17: 8) oživela staro Rimsko carstvo. . . 

Ko Kristus pride, prihaja kot KRALJ kraljev in vlada celotni zemlji 
(Otk 19,11-16); in NJEGOVO KRALJESTVO - BOGOJE KRALJESTVO - 
je rekel Daniel, da bi POTROBIL vsa ta svetovna kraljestva. V 
Razodetju 11:15 je zapisano z naslednjimi 
besedami: " Kraljevstva tega sveta so postala KRALJEVA NAŠEGA 
GOSPODA IN NJEGOVEGA BOŽIČA; in kraljeval bo za vedno in za 
vedno " ! To je KRALJESTVO BOGA. KRAJ je sedanjih vlad - da, tudi 
ZDA in britanske države. Nato bodo postali kraljestva - VLADI - 
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Gospoda JESUSA KRISTA, nato pa kralj kraljev po vsej 
zemlji. Zaradi tega se PRAVILO, da je KRALJESTVO BOGA 
dobesedna VLADA. Kakor je bilo Kaldejsko cesarstvo KRALJESTVO 
- tudi kot je bilo rimsko cesarstvo KRALJESTVO - tako je 
KRALJESTVO BOGA vlada. To je prevzeti VLADO NARODA 
sveta. Jezus Kristus je bil PROROČEN, da je KRALJ - PRAVILNIK! ... 

Spet prihaja isti Jezus Kristus, ki je hodil po hribih in dolinah Svete 
dežele in ulic Jeruzalema pred več kot 1.900 leti. Rekel je, da bo 
spet prišel. Potem ko je bil križan, ga je Bog po treh dneh in treh 
nočeh dvignil od mrtvih (Mt 12:40; Dela 2:32; I. Kor 15: 3-4). Vzpel 
se je na Božji prestol. Sedež vlade Vesolja (Dela 1: 9–11; Heb 1: 3; 
8: 1; 10:12; Otk 3,21). 

Je " plemič " prispodobe, ki je šel na prestol 

Boga - » daljno državo « - naj bi korogirali kot kralja kraljev nad 
vsemi narodi in se nato vrnili na zemljo (Luka 19: 12–27). 

Spet je v nebesih do " časa vračanja vseh stvari " (Dela 3: 19-
21). Restitucija pomeni vrnitev v prejšnje stanje ali stanje. V tem 
primeru je ponovna vzpostavitev Božje vlade na zemlji in s tem 
ponovna vzpostavitev svetovnega miru in utopičnih razmer. 

Prisotni svetovni nemiri, stopnjevanje vojn in prepirov bodo 
vrhunec v svetovnih težavah tako velik, da razen če Bog ne 
posreduje, nobeno človeško meso ne bi bilo rešeno živega (Mt 
24,22). Na vrhuncu, ko bi zaradi zamude prišlo vse življenje s tega 
planeta, se bo vrnil Jezus Kristus. Tokrat prihaja kot božanski 
Bog. Prihaja v vsej moči in slavi vesoljskega vladajočega 
Stvarnika. (Mt 24:30; 25:31.) Prihaja kot " kralj kraljev in Gospod 
lordov " (Otk 19,16), da vzpostavi svetovno nadvlado in vlada 
vsem narodom " z železno palico « (Otk 19,15; 12,5) . . . 

Kristus nezaželen? 

Toda ali bo človeštvo kričalo od veselja in ga pozdravilo 
v ohranjenem zanosu in navdušenju - ali bodo zbolele celo cerkve 
tradicionalnega krščanstva? 

Ne bodo! Verjeli bodo, ker so jih lažni Satanini ministranti (II. Kor 
11,13-15) zavajali, da je antikrist. Cerkev in narodi bodo jezni ob 
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njegovem prihodu (Otk 11,15 z 11,18), vojaške sile pa se bodo 
dejansko poskušale boriti proti njemu, da bi ga uničile (Otk 
17,14)! 

Narodi bodo sodelovali v vrhuncu bitke prihajajoče III svetovne 
vojne z bojiščem pri Jeruzalemu (Zeh. 14: 1-2) in nato se bo 
Kristus vrnil. V nadnaravni moči se bo " boril proti tistim 
narodom ", ki se borijo proti njemu (verz 3). Popolnoma jih bo 
premagal (Otk 17,14)! " Njegove noge bodo v tistem dnevu stale 
na oljski gori, " zelo kratka razdalja vzhodno od Jeruzalema (Zeh. 
14: 4). (Armstrong HW. Skrivnost starosti, 1984) 

Biblija izjavlja, da se bo Jezus vrnil in bo zmagal, vendar se bodo mnogi 
borili proti njemu (Razodetje 19:19). M koli bo zahtevek (na 
podlagi napačnega razumevanja biblijske prerokbe, ampak deloma zaradi 
lažnih prerokov in mistikov), da vračanje je Jezus končno Antikrist ! 

Tudi od Herberta Armstronga : 

Resnična religija - Božja resnica, podkrepljena z Božjo ljubeznijo, 
ki jo je podaril Sveti Duh ... JOŽI NEZAKOČNO spoznati Boga in 
Jezusa Kristusa - spoznati resnico - in toplino božjega LJUBEZNI! ... 

Božje nauke resnične Cerkve so preprosto " živeti od vsake 
besede " svete Biblije ... 

Moški se bodo preusmerili od načina " priti " do načina " daj " -
 Božjega načina ljubezni. 

NOVA CIVILIZACIJA bo zdaj prijela zemljo! (prav tam) 

NOVA CIVILIZACIJA je Božje kraljestvo. Razglasitev, da bo prišla nova 
civilizacija in ki bo temeljila na ljubezni, je glavni del tega, kar vse uči pravi 
evangelij kraljestva, ki so ga učili Jezus in njegovi lastniki . T klobuk je 
nekaj, kar smo v stalni Cerkev Boga pridigajo . 

Herbert Armstrong je spoznal, da je Jezus učil, da človeška družba, tudi ko 
misli, da jo želi ubogati, zavrača ' dani način ' življenja, način 
ljubezni. Skoraj nihče ne zdi, da pravilno razumejo signi fi CANCE o tem, 
kaj je bil Jezus poučevanje. 

Odrešenje po Jezusu je del evangelija 
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Zdaj pa nekateri, ki so prebrali ta sedaj verjetno sprašujem o 
Jezusovi ' smrti in vlogo v odrešenje. Da, to je del evangelija, o katerem 
sta pisala Nova zaveza in Herbert W. Armstrong. 

Novi zavet prikazuje, da evangelij vključuje zveličanje po Jezusu : 

16 Ker se ne sramim Kristusovega evangelija, ker je Božja moč za 
odrešenje za vse, ki verujejo, najprej za Jude in tudi za Grke 
(Rimljanom 1,16). 

4 Zato so raztreseni šli povsod pridigovati 

beseda. 5 Nato se je Filip spustil v mesto Samarijo in jim pridigal 
Kristusa. … 12 Ko pa so verjeli Filipu, ko je pripovedoval o božjem 
kraljestvu in imenu Jezusa Kristusa, so se krstili moški in 
ženske. … 25 In ko so pričevali in pridigali Gospodovo besedo, so se 
vrnili v Jeruzalem in v mnogih samaritanskih vaseh propovedali 
evangelij. 26 Zdaj je Gospod Gospod govoril s Filipom ... 40 Filip je bil 
najden pri Azotu. In ko je hodil, je pridigal po vseh mestih, dokler 
ni prišel v Cezarejo . (Dela 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 jim je pridigal Jezus in vstajenje . (Dela 17:18) 

30 Nato je Pavel dve leti bival v svoji najeti hiši in sprejel vse, ki so 
prišli k njemu, 31 pridigal božje kraljestvo in z vsem zaupanjem učil 
stvari, ki se tičejo Gospoda Jezusa Kristusa , in nihče mu tega ni 
prepovedal . (Dela 28: 30–31) 

Obvestilo pri pridigi je vključevalo Jezusa in kraljestvo. Na žalost pravilno 
razumevanje evangelija božjega kraljestva ponavadi ne izhaja 
iz učenja grško-rimskih cerkva . 

Pravzaprav je Bog, da bi nam pomagal postati del tega kraljestva, ljubil 
ljudi tako zelo, da je poslal Jezusa, da umre za nas (Janez 3: 16-17) in nas 
rešil po svoji milosti (Efežanom 2: 8) . In to je del dobre novice (Dela 
20:24). 

Evangelij kraljestva je tisto, kar potrebuje svet, toda ... 
Delati za mir (Matej 5: 9) in delati dobro sta vredno cilja (prim. Galaćanom 
6:10). Ye t , številni svetovni voditelji, vključno z verskimi , verjamejo, 
da bo mednarodno človeško sodelovanje, ki bo prineslo grah ce in 
blaginjo, in ne K KRALJESTVO Boga. In čeprav bodo imeli nekaj časovnih 
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uspehov , ne le, da ne bodo uspeli, bodo nekateri njihovi človeški napori 
na koncu pripeljali planet Zemljo do te mere, da bi življenje postalo 
nevzdržno, če se Jezus ne bi vrnil, da bi ustanovil svoje kraljestvo. Ljudje, 
ki popravljajo zemljo brez Boga, so zaman in lažni evangelij (Psalm 127: 
1) .   

Mnogi v svetu se trudijo, da skupaj pol versko babilonski mednarodni 
načrt, da bi v novega svetovnega reda v 21. st stoletja. To je nekaj, kar 
je Nadaljevalna božja Cerkev zanikala od svojega nastanka in namerava še 
naprej zanikati. Odkar je Satan prevaral Evo, da je pred skoraj 6000 leti 
postala evangelijska različica (Postanek 3), so mnogi ljudje verjeli, da bolje 
kot Bog vedo, kaj bo njih in svet naredilo boljše. 

Po Svetem pismu bo potrebna kombinacija vojaškega voditelja v Evropi 
(imenovanega kralj severa , ki ga imenujejo tudi Zver razodetja 13: 1-10 ), 
skupaj z verskim voditeljem (imenovanim lažni prerok, imenovan 
tudi THE končni antikrist in dvoročna zver Razodetja 13: 11-17) iz mesta 
sedmih gričev (Razodetje 17: 9,18), da bi vnesel svetovni 
red " Babilon " (Razodetje 17 in 18) . Čeprav človeštvo potrebuje vrnitev 
Kristusa in vzpostavitev njegovem kraljestvu, mnogi v svetu ne bo 
pozorna na to sporočilo v 21. st stoletja - bodo še vedno verjamejo, različne 
verzije lažno evangelija satanove. Toda svet bo dobil pričo. 

Spomnimo se, da je Jezus učil: 

14 In ta evangelij kraljestva bo pridigan po vsem svetu kot 
pričevanje vsem narodom, in potem bo prišel konec. (Matej 
24:14) 

Opazite, da bo evangelij kraljestva na svet prišel kot priča, potem bo prišel 
konec. 

Vzrokov za to je več. 

Eno je, da Bog želi, da svet sliši resnični evangelij pred začetkom Velikega 
stiska (ki se kaže v Mateju 24:21). Tako je evangelijsko sporočilo priča in 
opozorilo (prim. Ezekiel 3; Amos 3: 7). Posledica tega bo več poganskih 
spreobrnitev, preden se bo Jezus vrnil (Rimljani 11:25) in zadostne ne-
poganske spreobrnitve (Rimljani 9:27), preden se bo Jezus vrnil. 

Druga stvar je, da bo vsebina sporočila v nasprotju s pogledi 
naraščajoče Zverje , kralja severa , skupaj z lažnim prerokom, zadnjim 
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antikristom . V bistvu bodo obljubljali mir s človeškim naporom, vendar 
bo pripeljal do konca (Matej 24:14) in uničenja (prim. 1 Solunjan 5: 3). 

Zaradi znakov in leži čudežev, povezanih z njimi (2 Tesaloničanom 2: 9), 
najbolj na svetu, bo cho o sebi, da verjamejo v laži (2 Tesaloniçanom 2: 9-
12), namesto evangeljskega sporočila. Zaradi nepravilne 
condemnati dodatki za tisočletno K KRALJESTVO Boga s 
strani rimskih katoličanov , Eastern Orthodox , luteranci, in drugi, mnogi 
zmotno bo trdijo, da o sporočilo f tisočletno evangelij K KRALJESTVO 
Boga, je napačen evangelij povezana z antikrista . 

Zvesti Philadelphijski kristjan (Razodetje 3: 7-13) bo oznanjal tisočletni 
evangelij kraljestva in sporočil svetu, kaj se bodo lotili nekateri svetovni 
voditelji (vključno z Zvedo in lažnim prerokom). 

Podprli bodo sporočilo svetu, da bo Zver , kralj Severne sile, skupaj 
z lažnim prerokom, končnim antikristom , na koncu uničil (skupaj z 
nekaterimi njihovimi zavezniki) ZDA in anglo-države Združenega kraljestva 
, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija (Daniel 11:39) in bodo kmalu zatem 
uničili arabsko / islamsko konfederacijo (Daniel 11: 40-43), ki bodo 
delovale kot instrumenti demonov (Razodetje 16: 13-14) in se bo 
na koncu boril proti Jezusu Kristusu po vrnitvi (Razodetje 16: 14; 19: 19-
20). Zvesti Filadelfijci (Razodetje 3: 7-13) bodo naznanili, da kmalu prihaja 
tisočletno kraljestvo. To bi verjetno ustvarilo veliko medijskega poročanja 
in prispevalo k izpolnitvi Mateja 24:14. Mi v Božji Cerkvi, ki se nadaljuje , 
pripravljamo literaturo (v več jezikih), dodajamo spletna mesta in 
izvajamo druge korake, da bi se pripravili na "kratko delo" (prim. 
Rimljanom 9:28), ki bo vodilo k Božji odločnosti, da Matej 24: 14 je bil 
dovolj zadovoljen kot priča za konec. 

T je "lažni evangelij" razglaša svetovni voditelji (verjetno nekaj 
"novega" tip top vodja Eur ope skupaj z zmanjšanim papeža , ki 
bo trdijo obliko katolicizma ) ne bo tako - ne bodo želeli na svetu, da se 
naučijo, kaj so res bo (in morda tudi sami sprva ne bodo verjeli, prim. 
Izaija 10: 5-7). Verjetno bodo tudi oni in / ali njihovi podporniki lažno 
poučevali, da bodo verni Filadelfiji zagovarjali ekstremistično doktrino 
( milenijstvo ) prihajajočega antikrista. Ne glede na obsodbe, ki jih 
naredijo pripadniki Filadelfija in / ali njihovi privrženci, in božja cerkev, 
ki se nadaljuje, bo sprožila preganjanje (Daniel 11: 29-35 ; Razodetje 12: 
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13-15). To bo pripeljalo tudi do konca - začetka velike stiske (Matej 24:21; 
Daniel 11:39; prim. Matej 24: 14-15 ; Daniel 11:31) in tudi čas zaščite za 
verno Filadelfijo Kristjani (Razodetje 3: 10; 12: 14-16). 

Zver in lažni prerok bo poskusil s silo, gospodarskim izsiljevanjem, znaki, 
lažnimi čudeži, umorom in drugimi pritiski (Razodetje 13: 10-17; 16:14; 
Daniel 7:25; 2 Solunjanki 2: 9-10), da bi imeli nadzor . Kristjani bodo 
prosili: 

10 » Koliko časa, o Gospod, sveti in resnični, dokler ne presodiš in 
maščeval naše krvi za tiste, ki prebivajo na zemlji? ” ( Razodetje 
6:10 ) 

Božji ljudje so se skozi stoletja spraševali: » Kako dolgo bo minilo, dokler 
se ne bo Jezus vrnil? ” 

Čeprav ne vemo, na dan ali uro, pričakujemo, da bo Jezus donosa (in 
tisočletno Božje kraljestvo s sedežem ) v 21 st stoletja, ki temelji na 
številnih spisih (npr Matej 24: 4-34; Psalm 90: 4; Ozej 6: 2; Luka 21: 7 -36 ; 
Hebrejcem 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1. Solunjan 5: 4), za katere 
nekatere dele vidimo, da so izpolnjeni .  

Če je Jezus pa ne poseže, svet w bolan sta uničila vse življenje: 

21 Kajti tedaj bo velika stiska, kakršne še ni bilo od začetka sveta do 
tega časa, ne in ne bo nikoli. 22 In če se ne bi skrajšali tisti dnevi, se 
ne bi rešilo nobenega mesa; toda zaradi izbrancev se bodo ti 
dnevi skrajšali. (Matej 24: 21–22) 

29 Takoj po stiski teh dni bo sonce zatemnilo in luna ne bo oddajala 
svoje svetlobe; zvezde bodo padle z neba in nebesne sile se bodo 
otresle. 30 Potem se bo na nebesih pojavilo znamenje Sina 
človekovega in potem bodo vsa plemena na zemlji žalovala in 
bodo videli Sin človeškega, ki prihaja na nebesnih oblakih z močjo 
in veliko slavo. 31 In poslal bo svoje angele z zvokom trobente in 
zbrali bodo njegove izvoljene iz štirih vetrov, z enega konca neba 
na drugega. (Matej 24: 29–31) 

K KRALJESTVO Boga je tisto, kar svet potrebuje. 

Veleposlaniki za Kraljevino 
Kakšna je vaša vloga v Kraljevini? 
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Zdaj, če ste pravi kristjan, ste , da je ambasador za to. Opazite, kaj je 
napisal apostol Pavel: 

20 Zdaj smo Kristusovi veleposestniki, kot da se Bog preklinja skozi 
nas: vas vprošujemo v Kristusovo ime, bodite pomirjeni z 
Bogom. (2. Korinčanom 5:20) 

14 Zato stojte, ko ste si z resnico oprli pas, si nadeli na naramnico 
pravičnost, 15 in si ogrnili noge s pripravo evangelija 
miru; 16 predvsem pa vzemite ščit vere, s katerim boste lahko 
potešili vse ognjene strele hudobnih. 17 Vzemite odrešilno čelado 
in meč Duha, ki je Božja beseda; 18 Molim vedno z vso molitvijo in 
prošnjo po Duhu in budno spremljam v ta namen z vso 
vztrajnostjo in prošnjo za vse svetnike - 19 in zame, da se mi lahko 
izreče, da bom pogumno odprl usta, da bom spoznal skrivnost 
evangelija, 20 za katerega sem veleposlanik v verigah; da lahko v 
njem pogumno govorim, kot bi moral govoriti. (Efežanom 6: 14–
20) 

Kaj je veleposlanik? Merriam-Webster ima naslednjo opredelitev: 

1 : uradni odposlanec; zlasti : diplomatski agent najvišjega ranga, 
akreditiran pri tuji vladi ali suverenu kot rezidentski predstavnik 
svoje vlade ali suverena ali imenovan za posebno in pogosto 
začasno diplomatsko nalogo   

2 a : pooblaščeni zastopnik ali sel  

Če ste pravi kristjan, ste za Kristusa uradni odposlanec! Opazite, kaj je 
napisal apostol Peter: 

9 Toda vi ste izbrana generacija, kraljevsko duhovništvo, sveti 
narod, njegovi posebni ljudje, da lahko oznanjate pohvale 
Tistemu, ki vas je pozval iz teme v njegovo čudovito svetlobo; 10 ki 
nekoč niso bili ljudstvo, zdaj pa so božje ljudstvo, ki ni dobilo 
usmiljenja, ampak je zdaj dobilo usmiljenje. (1. Peter 2: 9–10) 

Kot kristjani moramo biti del svetega naroda. 

Kateri narod je zdaj svet? 
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No, gotovo nobeden od kraljestev tega sveta - vendar pa na koncu bo del 
Kristusovega K KRALJESTVO (Razodetje 11:15). To je Božji narod, 
njegova K KRALJESTVO da je sveto. 

Kot veleposlaniki se običajno ne ukvarjamo z neposredno politiko narodov 
tega sveta. Toda zdaj moramo živeti Božji način življenja (glej tudi 
brezplačno knjigo, ki je na voljo na spletni strani www.ccog.org z 
naslovom: Kristjani: ambasadorji za Božje kraljestvo, svetopisemska 
navodila o življenju kristjana ) . S tem se bolje naučimo, zakaj so najboljši 
Božji načini, da smo lahko v njegovem kraljestvu kralji in duhovniki in 
kraljevanje s Kristusom na zemlji : 

5 Tistemu, ki nas je ljubil in nas iz lastne krvi opral od naših 
grehov, 6 in nas je kralje in duhovnike postavil svojemu Bogu in 
Očetu, Njemu bi bila slava in oblast nad vse 
vekomaj. Amen (Razodetje 1: 5-6) 

10 In postavili so nas kralji in duhovniki Bogu našemu; In kraljevali 
bomo na zemlji. (Razodetje 5:10) 

Prihodnji vidik tega bo poučevanje tistih, ki so potem smrtni, hoditi po 
božjih poteh: 

19 Kajti prebivalci bodo prebivali na Sionu v Jeruzalemu; ne boš več 
jokal. Ob zvoku tvojega joka bo zelo milostiv; ko ga bo slišal, ti bo 
odgovoril. 20 In čeprav vam Gospod daje kruh stiske in vodo stiske, 
vendar se vaši učitelji ne bodo več premaknili v kotiček, ampak oči 
bodo videle vaše učitelje. 21 Tvoja ušesa bodo slišala besedo za 
sabo, ki pravi: " Tako je, pojdite po njem ", kadar se obrnete na 
desno roko ali kadar zavijete na levo. (Izaija 30: 19–21) 

W hile, da je prerokba za tisočletno kraljestvo, v tem času morali kristjani 
biti pripravljeni učiti: 

12 ... do tega trenutka bi morali biti učitelji (Hebrejcem 5:12) 

15 Posveti Gospoda Boga v svojih srcih in bodi vedno pripravljen 
dati odgovor vsakemu človeku, ki te prosi za upanje, ki je v tebi s 
krotkostjo in strahom (1 Peter 3,15, KJV). 

Iz Svetega pisma je razvidno, da bodo mnogi bolj verni kristjani, tik pred 
začetkom Velikega stiska, marsikdo poučili: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sl&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sl&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sl&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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33 In tisti, ki razumejo, bodo mnogi poučevali (Daniel 11:33) 

Torej bi morali zdaj delati učenje , rasti v milosti in znanju (2. Petr. 3: 
18 ). Del vaše vloge v Božjem kraljestvu je, da lahko poučujete. In za bolj 
zvesti, Philadelphian (Raz 3: 7-13) , kristjani , bo to prav 
tako vključuje podporo pomembno evangeljsko pričevanje pred začetkom 
tisočletno kraljestvo (prim Mt 24:14). 

Ko bo ustanovljeno Božje kraljestvo , bodo božji ljudje pomagali obnoviti 
poškodovani planet: 

12 Tisti med vami zgradite stara mesta za odpadke; 
Dvignili boste temelje mnogih generacij in vas bodo vodili 
Popravilo Kršitve, Restavrator ulic, da bi se nastanil . (Izaija 58:12) 

Tako bodo božji ljudje, ki so v tej dobi živeli Božji ljudje, v tem času 
obnove lažje prebivali v mestih (in drugod). Svet bo resnično boljše 
mesto. Zdaj bi morali biti Kristusovi ambasadorji, da lahko služimo tudi v 
njegovem kraljestvu. 

Res evangelij Sporočilo je preobrazbe 

Jezus je rekel: » Če se držite moje besede, ste resnično moji učenci.  32 In 
spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. " ( Janez 8: 31-
32 ). Poznavanje resnice o evangeliju Božjega kraljestva nas osvobodi, da 
smo ujeti v lažne upanje tega sveta. Lahko pogumno podpremo načrt, ki 
deluje - Božji načrt! Satan je prevaril ves svet (Razodetje 12: 9) in Božje 
kraljestvo je resnična rešitev. Moramo se zagovarjati in zagovarjati 
resnico (prim. Jn 18:37). 

Evangelijsko sporočilo je več kot za osebno odrešenje. Dobra novica o 
Božjem kraljestvu naj bi v tej dobi spremenila eno: 

2 In ne bodite usklajeni s tem svetom, ampak se preoblikujte s 
prenovo svojega uma, da boste lahko dokazali, kaj je ta dobra in 
sprejemljiva in popolna božja volja. ( Rimljanom 12: 2 ) 

Pravi kristjani so spremenjeni tako, da služijo Bogu in drugim: 

22 Služabniki, poslušajte vse, kar so vaši gospodarji po telesu, ne z 
očesno službo kot možje, ampak v iskrenosti srca, ki se bojijo 
Boga. 23 In karkoli storite, storite srčno, kakor Gospodu in ne 
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ljudem, 24 vedoč, da boste od Gospoda dobili nagrado 
dediščine; kajti služite Gospodu Kristusu. ( Kološanom 3: 22–24 ) 

28 Ker torej prejmemo kraljestvo, ki ga ni mogoče pretresati, 
imejmo milost, s katero bomo s spoštovanjem in božjim strahom 
lahko služili Bogu. ( Hebrejcem 12:28 ) 

Pravi kristjani živijo drugače od sveta. Sprejemamo Božje standarde nad 
svetovnimi, kaj je pravilno in kaj narobe. Pravični živijo z vero (Hebrejcem 
10:38), saj je za to potrebno vero, da bi v tej dobi živeli Božji 
način. Kristjani so veljali za tako drugačen od sveta, v katerem so živeli, da 
je njihov način življenja v Novi zavezi označil kot " Pot " (Dela 9: 2; 19: 9; 
24: 14,22). Svet živi sebično, pod Satanovo močjo, na tako 
imenovanem " Kajnovi poti " (Jude 11). 

Evangelij Božjega kraljestva je sporočilo pravičnosti, veselja in miru 
(Rimljani 14:17). Preroška beseda, ki je pravilno razumljena, tolaži (prim. 
1. Korinčanom 14: 3; 1. Solunjanom 4:18), zlasti ko gledamo, kako se svet 
ruši (prim. Luka 21: 8-36). Pravi krščanski način življenja vodi v duhovno 
obilje in telesne blagoslove (Marko 10: 29–30). To je del, zakaj tisti, ki ga 
živijo, razumejo, da svet potrebuje Božje kraljestvo. Kristjani so 
ambasadorji Božjega kraljestva. 

Kristjani svoje upanje polagamo v duhovni, ne v fizični, čeprav živimo v 
fizičnem svetu (Rimljani 8: 5-8). Imamo " evangelijsko 
upanje " (Kološanom 1:23). To so zgodnji kristjani razumeli, da mnogi, ki 
danes izpovedujejo Jezusa, resnično ne razumejo. 

  

  

6. Grško-rimske cerkve učijo, da je kraljestvo 
pomembno, toda ... 
Grško-rimske cerkve verjamejo, da učijo vidike Božjega kraljestva, 
vendar imajo težave resnično razumeti, kaj v resnici je.  Na 
primer, Katoliška enciklopedija uči o kraljestvu: 

Kristusovi ... Na vsaki stopnji njegovega učenja o prihodu tega 
kraljestva njegovi različni vidiki, natančen pomen, način, kako ga 
je treba doseči, tvorijo sestavino njegovih diskurzov, tako da se 
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njegov diskurz imenuje " evangelij o kraljestvu " ... začeli so 
govoriti o Cerkvi kot o " Božjem kraljestvu " ; prim. Col., I, 13; I 
Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10 itd. ... pomeni Cerkev kot tista 
božanska ustanova… (Papež H. Božje kraljestvo. Katoliška 
enciklopedija, letnik VIII. 1910). 

Čeprav je zgoraj kazalo na „ Col., I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 
10, " če jih pogledate, boste ugotovili, da nobeden od teh verzov ne 
govori o tem, da je Cerkev Božje kraljestvo. Učijo vernike, da bodo del 
Božjega kraljestva ali da je Jezusovo kraljestvo. Biblija opozarja, da bi 
mnogi spremenili evangelij ali se obrnili na drugo, neresnično (Galačanom 
1: 3–9). Na žalost so to storili različni.  

Jezus je učil: » Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu, 
razen preko mene « ( Janez 14: 6 ). Peter je učil: » Tudi v nobenem 
drugem ni odrešenja, saj med ljudmi ni nobenega drugega imena, 
pod katerim bi se morali rešiti « ( Dela 4,12 ). Peter je Judom rekel, da 
morajo vsi imeti vero, da se bodo pokesali in sprejeli Jezusa, da se reši 
(Dela 2:38). 

V nasprotju s tem je papež Frančišek učil, da se ateisti brez Jezusa lahko 
rešijo z dobrimi deli! Uči tudi, da se Judje lahko rešijo, ne da bi sprejeli 
Jezusa! Poleg tega se zdi, da tudi on in nekateri grško-Rimljani menijo, da 
je ne-svetopisemska različica Marije ključ evangelija in ključ ekumenske in 
medverske enotnosti. Na žalost oni in drugi ne razumejo pomena Jezusa 
IN resničnega evangelija Božjega kraljestva. Mnogi promovirajo lažne 
evangelije. 

Številni si želijo hoditi po ogledu in verjeti v svet. Novi zavet uči, da 
morajo kristjani gledati zgoraj: 

2. Svojo misel usmerite na stvari zgoraj, ne na stvari na 
zemlji. ( Kološanom 3: 2 ) 

7 Kajti hodimo po veri, ne po pogledu. ( 2. Korinčanom 5: 7 ) 

Papež Pio XI je v bistvu učil hoditi ob pogledu na svojo cerkev: 

... katoliška cerkev ... je Kristusovo kraljestvo na 
zemlji. ( Pijeva enciklika QuasPrimas ). 
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V Catholi cBible 101 spletnih mest, terjatve, " Božje kraljestvo je bila 
ustanovljena na zemlji, po Jezusu Kristusu v letu 33 AD, v obliki njegove 
Cerkve, ki jo je Peter vodil .. . katoliška cerkev. " Ye t tisočletno Božje 
kraljestvo ni tukaj, niti je cerkev v Rimu, vendar pa bo na zemlji. Čeprav 
ima prava božja Cerkev » ključe kraljestva « (Matej 16: 1 9 ), so tisti, ki 
trdijo, da je cerkev kraljestvo, » odvzeli ključ znanja « (Luka 11:52). 

Rimska cerkev se tako močno uči proti kmalu prihajajočem zemeljskem 
tisočletju Božjega kraljestva, da je v bistvu edini " nauk Antikrista ", ki 
je naveden v uradnem katekizmu Katoliške cerkve : 

676 Antikristijska prevara se že začne oblikovati v svetu vsakič, ko 
se v zgodovini uveljavlja trditev, da je mesijansko upanje, ki ga je 
mogoče izvesti skozi zgodovino šele z eshatološko sodbo. Cerkev 
je zavrnila celo spremenjene oblike tega ponarejanja kraljestva, ki 
naj bi se dobilo pod imenom milenerstvo ... (Katekizem Katoliške 
cerkve. Imprimatur Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. 
Doubleday, NY 1995, str. 194) 

Žal bodo imeli tisti, ki se s tem strinjajo, velike težave z razglasitvijo 
evangelija Božjega kraljestva. Nekateri bodo vzeli 

grozni koraki proti tistim, ki to razglašajo (Daniel 7:25; 11: 30-36). Toda, 
morda si mislite, ali ne bodo vsi, ki izpovedujejo Jezusa kot Gospoda, v 
kraljestvu? Ne, ne bodo. Opazite, kaj je rekel Jezus: 

21 " Ni vsakdo, ki mi pravi: 'Gospod, Gospod," začne v nebeško 
kraljestvo, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta v 
nebesih.  22 Mnogi mi bodo v tistem dnevu rekli: Gospod, Gospod, 
ali nismo prerokovali v tvojem imenu, izganjali demone v tvojem 
imenu in v tvojem imenu storili veliko čudes?  23 Nato jim bom 
razglasil: Nikoli te nisem poznal; oddaljite se od mene, vi, ki 
prakticirate brezpravnost! " ( Matej 7: 21–23 ) 

Apostol Pavel je ugotovil, da " skrivnost brezpravja " wa i « že na delu « ( 2 
Tes 2: 7 ), v svojem času. Ta brezpravnost je povezana tudi z nečim, na kar 
Sveto pismo opozarja v končnih časih, ki se imenujejo " Skrivnost, Babilon 
Veliki " (Razodetje 17: 3-5). 

" Skrivnost brezvladja " se nanaša na izpoveduje kristjani, ki verjamejo, da 
jim ni treba, da Božji Deset zapovedi prava, itd, in / ali obstaja toliko 
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sprejemljive izjeme, in / ali so sprejemljive oblike pokore, da bi prekinil 
Bog zakon, zato pa mislijo , da th ey imajo obliko Božjega zakona, se ne 
držimo obliko krščanstva, ki bi Jezus in njegovi apostoli prepozna kot 
legitimne. 

Grko-Rimljani so podobni farizejem, ki so kršili božje zapovedi, vendar so 
trdili, da je njihova tradicija sprejemljiva - Jezus je takšen pristop zanikal 
(Matej 15: 3-9)! Izaija je tudi opozoril, da se bodo ljudje, ki trdijo, da so 
Božji, uprli njegovemu zakonu (Izaija 30: 9). Ta brezpravni upor je nekaj, 
kar na žalost vidimo še danes. 

Druga „ skrivnost “ se zdi, da rimska cerkev verjame, da bodo njeni 
militaristični ekumenski in medverski programi pripeljali do miru in 
nebiblijske različice Božjega kraljestva na zemlji. Pismo svari pred 
prihajajočo ekumensko enotnostjo, ki jo uči, bo nekaj let uspešno 
(opomba: prikazan je New Jeruzalem Biblija , prevod katoliško odobren 
prevod): 

4 Prostirali so se pred zmajem, ker je zveru dal oblast; in so se 
brcali pred zverjo, rekoč: Kdo se lahko primerja z zverjo? Kdo se 
lahko bori proti njej? ' 5 Zver je smela dajati svoje hvalospeve in 
bogokletje in naj bo aktivna dvainštirideset mesecev; 6 in je blatil 
svoje bogokletje proti Bogu, zoper njegovo ime, njegov nebeški 
šotor in vse, ki so tam zaklonjeni. 7 Dovoljeno je bilo vojskovati 
proti svetnikom in jih osvojiti ter jim dajati moč nad vsako raso, 
narodom, jezikom in narodom; 8 in vsi ljudje sveta ga bodo častili, 
torej vsi, katerih ime ni bilo zapisano od ustanovitve sveta v knjigi 
žrtvovanja Jagnjeta. 9 Naj poslušajo vsi, ki slišijo: 10 Tisti, ki so ujeti v 
ujetništvo; tiste za smrt z mečem do smrti z mečem. Zato morajo 
imeti svetniki vztrajnost in vero. (Razodetje 13: 4-10, NJB) 

Biblija svari pred končnim časom babilonske enotnosti: 

1 Eden od sedmih angelov, ki so imeli sedem sklede, je prišel k 
meni in rekel: "Pridi sem in pokazal ti bom kaznovanje velike 
prostitutke, ki je ustoličena ob obilnih vodah, 2 s katero so bili vsi 
kralji zemlje so se prostituirali in ki je celo vino prebivalstva popila 
z vinom njene preljube. " 3 Odpeljal me je v duhu v puščavo in tam 
sem videl žensko, ki je jahala škrlatno zver, ki je imela sedem glav 
in deset rogov in je bil povsod napisan bogokletni naslovi. 4 Ženska 
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je bila oblečena v škrlatno in škrlatno in je bleščala z zlatom in 
dragulji ter biseri in držala je zlato vinsko skodelico, napolnjeno z 
gnusno umazanijo svoje prostitucije; 5 na njenem čelu je bilo 
vneto ime, kriptično ime: "Veliki Babilon, mati vseh prostitutk in 
vseh umazanih praks na zemlji ." 6 Videla sem, da je bila pijana, 
pijana s krvjo svetnikov in s krvjo Jezusovih mučencev; in ko sem 
jo zagledal, sem bil povsem zgrožen. (Razodetje 17: 1-6, NJB) 

9 'To zahteva pametnost. V Sedem glav je sedem gričev , na 
katerih ženska sedi. . . 18 Ženska, ki ste jo videli, je veliko mesto, ki 
ima oblast nad vsemi vladarji na zemlji. " (Razodetje 17: 9,18, 
NJB) 

1 Po tem sem videl drugega angela, ki se je spuščal z neba, z veliko 
oblastjo, ki mu je bila dana; zemlja je zasijala s svojo slavo. 2 Na 
vrh svojega glasu je zaklical: „Padel je Babilon , padel je Babilon 
Veliki in postal je preganjalce hudičev in prenočišče za vsakega 
hudobnega duha in umazane, gnusne ptice. 3 Vsi narodi so 
globoko pili vina njene prostitucije; vsak kralj na zemlji se je z njo 
prostituiral in vsak trgovec se je z njo razbohotil. " 4 Drugi glas je 
govoril z neba; Slišal sem, kako govori: ' Pridi, moji ljudje, stran 
od nje, da ne bi delili njenih zločinov in imeli enake kuge . 5 Njeni 
grehi so segali do neba in Bog ima v mislih njene zločine: ravnajte 
z njo, kot je ravnala z drugimi. 6 Plačati ji je treba dvakrat več od 
zneska, ki ga je zahtevala. Imela bo dvakrat močno skodelico 
lastne mešanice. 7 Vsako njeno pompo in orgijo je treba uskladiti z 
mučenjem ali agonijo. Ustoličena sem kot kraljica, misli; Nisem 
vdova in nikoli ne bom poznala strahospoštovanja. 8 Zaradi tega 
bodo čez en dan na njej padle kuge: bolezen in žalovanje ter 
lakota. Zgorela bo do tal. Gospod Bog, ki jo je obsodil, je 
mogočen. " 9 Žalujoči in jokali bodo po njej zemeljski kralji, ki so se 
prostituirali z njo in z njo držali orgije. Vidijo dim, ko gori, 
(Razodetje 18: 1-9, NJB) 

V Zahariji Biblija svari pred prihajajočim Babilonom in pokaže, da se 
pravilna enotnost ne bo zgodila šele, ko se bo Jezus vrnil: 
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10 Pazi! Pazi! Bežite iz dežele severa - izjavlja GOSPOD, ker sem vas 
razpršil na štiri nebesne vetrove - izjavi 
GOSPOD. 11 Pazi! Pobegni, Sion, ki zdaj živi s hčerko Babilonsko! 

12 Kajti to pravi GOSPOD Sabaoth, odkar se je naročila Slava 

o narodih, ki so te oropali: "Kdor se te dotakne, se dotakne 
jabolka mojega očesa. 13 Glej, zamahnil bom z roko nad njimi in 
tisti, ki so jih zasužnjili, jih bodo oropali . " Potem boste vedeli, da 
me je poslal GOSPOD Sabaoth! 14 Pojte, veselite se, hči Sionska, 
kajti zdaj prihajam živeti med vas - izjavi Jahve! 15 In tistega dne se 
bodo mnogi narodi spreobrnili v GOSPODA. Ja, postali bodo 
njegovi ljudje in živeli bodo med vami. Potem boste vedeli, da me 
je poslal GOSPOD Sabaoth! 16 GOSPOD bo prevzel Judo, njegov 
delež v Sveti deželi, in ponovno postavil Jeruzalem po svoji 
izbiri. (Zaharija 2: 10-16, NJB; v različicah KJV / NKJV upoštevajte, 
da so verzi navedeni kot Zaharija 2: 6-12) 

Biblija očitno obsoja ekumenska in medverska gibanja, ki jih spodbujajo 
Združeni narodi, Vatikan, številni protestanti in vzhodni pravoslavni 
voditelji, in jih ne bi smeli spodbujati. Jezus opozoril na tiste , ki trdijo, da 
se mu slediti, ki bi " zavedli veliko « (Mt 24: 4-5). Veliko ekumenizma je 
povezano z " belim konjenikom " Razodetja 6: 1-2 (ki NI Jezus) in bludnico 
Razodetja 17. 

Tako kot Zaharija je tudi apostol Pavel učil, da se resnična enotnost vere 
ne bo zgodila šele, ko se bo Jezus vrnil: 

13 dokler vsi ne dosežemo enotnosti v veri in spoznanju Božjega 
Sina in oblikujemo popolnega Človeka, popolnoma zrelega s 
polnostjo samega Kristusa. (Efežanom 4:13, NJB) 

Tisti, ki verjamejo, da je ta enotnost pred Jezusovim vrnitvijo, so v 
zmoti. Ko se bo Jezus vrnil, bo moral uničiti enotnost narodov, ki se bodo 
nasprotovali njemu: 

11: 15 Nato je sedmi angel pihal svojo trobento in slišali so glasove, ki 
so kričali na nebesih in klicali: 'Sveto kraljestvo je postalo 
kraljestvo našega Gospoda in njegovega Kristusa in kraljeval bo za 
vedno in za vedno.' 16 Štiriindvajset starejših, ustoličenih v Božji 
navzočnosti, se je oprijelo in se dotaknilo tal s čeli, ki so častili 
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Boga 17, s temi besedami: 'Zahvaljujemo se vam, vsemogočni 
Gospod Bog, ki ste, ki je bil, za ob prevzemu svoje velike moči in 
začetku vladanja. 18 Narodi so bili vznemirjeni in zdaj je napočil čas 
za vaše maščevanje in za mrtve, ki jih bodo sodili, in za vaše 
služabnike preroke, za svetnike in za tiste, ki se bojijo vašega 
imena, tako majhnega kot velikega, nagrajeni . Prišel je čas za 
uničenje tistih, ki uničujejo zemljo. " (Razodetje 11: 15-18, NJB) 

19: 6 In slišal sem, kako so se slišali glasovi ogromne množice, kot 
zvok oceana ali velik grmenj groma, in odgovoril: "Aleluja! Začelo 
se je vladanje Gospoda, našega vsemogočnega Boga; . . . 19 Nato 
sem videl zver z vsemi zemeljskimi kralji in njihovimi armadami, ki 
so se zbrali, da bi se borili proti jezdecu in njegovi vojski. 20 Toda 
zver je bila ujeta skupaj z lažnim prerokom, ki je v imenu zveri 
delal čudeže in s tem prevaral tiste, ki so sprejeli trženje z zverjo 
in tiste, ki so častili njegov kip. Ta dva sta bila živo vržena v 
ognjeno jezero gorečega žvepla. 21 Vse ostale pa je ubil meč 
Jahača, ki je prišel iz njegovih ust, in vse ptice so se samegale s 
svojim mesom. . . 20: 4 Nato sem videl prestole, kjer so zasedli svoje 
sedeže, in na njih je bilo podeljeno pooblastilo za 
odločanje. Videla sem duše vseh, ki so bili obglavljeni, da so bili 
priča Jezusu in da so pridigali Božjo besedo, in tistih, ki niso želeli 
častiti zveri ali njegovega kipa in ne bi sprejeli blagovne znamke 
na svojih čelih ali rokah; zaživeli so in kraljevali s Kristusom tisoč 
let. (Razodetje 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

Upoštevajte, da bo moral Jezus uničiti svetovne vojske, združene proti 
njemu. Potem bodo kraljevali On in svetniki. Takrat bo prišlo do ustrezne 
enotnosti vere. Na žalost bodo mnogi poslušali lažne ministre, ki se zdijo 
dobri, vendar niso, kot je opozoril apostol Pavel (2. Korinčanom 11: 14-
15). Če bi več resnično razumelo Sveto pismo in evangelij Božjega 
kraljestva, bi se manj borilo proti Jezusu. 

7. Zakaj Božje kraljestvo? 
Čeprav ljudje radi mislijo, da smo tako pametni, je naše razumevanje 
omejeno, vendar je Božje " razumevanje neskončno " (Psalm 147: 5). 

Zato bo potreben Božji poseg, da popravimo ta planet. 
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Medtem ko mnogi verjamejo v Boga, je velika večina ljudi ne želijo živeti, 
kot je resnično usmerja. Opazite naslednje: 

8 Pokazal ti je, človek, kaj je dobro; In kaj od tebe zahteva Gospod, 
toda storiti pravično, ljubiti usmiljenje in ponižno hoditi s svojim 
Bogom? ( Mih. 6: 8 ) 

Ponižno hoditi z Bogom ni nekaj, kar je človeštvo resnično hotelo 
storiti. Od časa Adama in Eve (1. Mojzesova 3: 1-6) se je človek kljub 
Božjim zapovedim odločil, da se zanašajo nase in na svoje prioritete (Božji 
izid 20: 3–17).  

Knjiga pregovorov uči: 

5 Zaupajte v Gospoda z vsem srcem in se ne naslanjajte na svoje 
razumevanje; 6 Priznajte ga na vse načine, in usmeril bo vaše 
poti. 7 Ne bodite modri v svojih očeh, bojite se Gospoda in se 
oddaljite od zla. ( Pregovori 3: 5-7 ) 

Vendar večina ljudi resnično ne bo zaupala Bogu z vsem srcem ali čakala, 
da mu usmeri korake. Mnogi pravijo, da bodo storili, kar Bog želi, vendar 
tega ne storijo. Satan je prevaril človeštvo (Razodetje 12: 9) in je padel 
zaradi poželenja po svetu in 'ponosa življenja' (1 Jn 2,16).  

Zato so se mnogi lotili lastnih verskih tradicij in posvetnih vlad, ker mislijo, 
da najbolje znajo. Vendar se ne (prim. Jeremija 10:23) niti ne bodo 
resnično pokesali. 

Zato človeštvo potrebuje Božje kraljestvo (prim. Matej 24: 21-22). 

Razmislite o lepotah 

Ena najbolj znanih serij izjav, ki jo je dal Jezus, so bile moči, ki jih je dal v 
svoji pridigi na Oljčni gori. 

Opazite nekaj, kar je rekel: 

3 " Blagor ubogim po duhu, kajti njihovo je nebeško 
kraljestvo. 4 Blagor tistim, ki žalijo, ker se bodo tolažili. 5 Blagor 
krotkim, ker bodo dedovali zemljo. 6 Blagor tistim, ki gladijo in 
žejijo pravičnosti, saj se bodo napolnile. 7 Blagor usmiljeni, ker 
bodo usmiljeni. 8 Blagor čistim srcem, ker bodo videli 
Boga. 9 Blagor mirovnikom, ker se bodo imenovali božji 
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sinovi. 10 Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti 
njihovo je kraljestvo nebeško. ( Matej 5: 3-10 ) 

Jaz sem v Božjem kraljestvu (prim. Marko 4: 30–31) , ki ga Matej pogosto 
imenuje kraljestvo nebeško ( prim. Matej 13:31) , kjer bodo izpolnjene te 
blagoslovene obljube. To je v Božjem kraljestvu, da bo obljuba 
izpolnjena f o r krotkim, da podedovali in čista, da Boga . L ook 
pričakuje dobre novice za blagoslove v Božje kraljestvo! 

Božji Načini ponovno desno 

Resnica je, da je Bog ljubezen (1. Janezov 4: 8,16) in Bog NI sebičen. Božji 
zakoni kažejo ljubezen do Boga in do bližnjega (Marko 12: 29-31; Jakov 2: 
8-11). Poti sveta so sebične in se končajo s smrtjo (Rimljani 8: 6). 

Upoštevajte, da Sveto pismo kaže, da resnični kristjani upoštevajo 
zapovedi: 

1 W sodbo Hoever verjame, da je Jezus Kristus, je rojen iz Boga, in 
vsak, kdor ljubi tistega, ki zaplodil Kdor je rojen iz njega tudi 
ljubi. 2 S tem vemo, da ljubimo Božje otroke, ko ljubimo Boga in se 
držimo njegovih zapovedi. 3 Kajti to je Bog ljubezni, da se držimo 
njegovih zapovedi. In njegove zapovedi 

se ne obremenjujejo. ( 1. Janez 5,1-3 ) 

Vse Božje " zapovedi so pravičnost " (Psalm 119: 172). Njegovi načini so 
čisti (1 Ti tus 1:15). Na žalost so mnogi sprejeli različne 
oblike " brezpravnosti " in se ne zavedajo, da Jezus ni prišel uničiti zakona 
ali prerokov, ampak jih je izpolnil (Matej 5,17) tako, da je razložil njihov 
resnični pomen in jih razširil onstran tistega, kar mnogi misel (npr. Matej 
5: 21–2 8 ). Jezus je učil, da " kdor jih dela in uči, ga bodo v nebeškem 
kraljestvu imenovali velikega " ( Matej 5,19 ) (izraza "Božje kraljestvo" in 
"nebeško kraljestvo" sta zamenljiva).                      

Biblija uči, da je vera brez del mrtva (Jakov 2:17). Mnogi trdijo, da sledijo 
Jezusu, vendar resnično ne bodo verjeli njegovim naukom (Matej 7: 21–
23) in ga ne bodo posnemali tako, kot bi morali (prim. 1 Korinčanom 11: 
1). " Greh je kršitev zakona " (1 Jn 3,4, KJV) in vsi so grešili (Rimljani 
3,23). Vendar Biblija kaže, da bo usmiljenje zmagalo nad sodbo (Jakov 
2,13), saj ima Bog resnično načrt za vse (prim. Luka 3: 6). 
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Človeške rešitve, razen božjih načinov, ne bodo delovale. V tisočletnem 
kraljestvu bo Jezus vladal s " železno palico " (Razodetje 19:15) in dobro 
bo prevladalo, saj bodo ljudje živeli po božji poti. VSE svetovni problemi 
obstajajo, ker družbe tega sveta nočejo ubogati Boga in njegovega 
zakona . Zgodovina kaže , da človeštvo ne more rešiti družbenih 
problemov: 

6 Ker je telesno misleč, je smrt, duhovnost pa je življenje in 
mir. 7 Ker je plodni um sovraštvo do Boga; kajti zanj ne velja božji 
zakon, niti ne more biti. 8 Torej tisti, ki so v telesu, ne morejo 
ugajati Bogu. ( Rimljani 8: 6-8 ) 

Kristjani se moramo osredotočiti na duhovno in jim je v tej dobi dodeljen 
Božji Duh (Rimljanom 8: 9), kljub našim osebnim slabostim: 

26 Videli ste, klicanje, bratje, da se ne kliče veliko modrih po telesu, 
ne veliko mogočnih, ne veliko plemenitih.  27 Toda Bog je izbral 
neumne stvari sveta, ki bi se jih sramovali modrih, in Bog je izbral 
šibke stvari sveta, da bi se sramotili stvari, ki je mogočna; 28 in 
temeljne stvari sveta in tiste, ki jih je Bog zaničeval, je izbral Bog, 
in stvari, ki jih ni, da bi ničesar, kar je, izginilo , 29 da se nobeno meso 
ne bi slavilo pred njegovo prisotnostjo. 30 Toda od Njega ste v 
Kristusu Jezusu, ko ste postali za nas modrost od Boga - in 
pravičnost ter posvečenje in odrešenje 31, da je, kot je 
zapisano, " kdor slavi, naj se slavi v Gospodu. « ( 1. Korinčanom 1: 
26–31 ) 

Kristjani naj bi slavili v Božjem načrtu! Zdaj gremo po veri (2. Korinčanom 
5: 7) in v veri gledamo zgoraj (Kološanom 3: 2) (Hebrejcem 11: 
6). Blagoslovljeni bomo, če bomo držali božje zapovedi (Razodetje 22:14). 

Zakaj evangelij božjega kraljestva? 

Protestanti imajo občutek, da so nekoč, ko so sprejeli Jezusa za 
odrešenika, iskali božje kraljestvo. Katoličani verjamejo, da so krščeni, 
tudi kot dojenčki, v svojo cerkev vstopili kot kraljestvo. Katoličani in 
vzhodni pravoslavci ponavadi mislijo, da s pomočjo zakramentov itd. 
Iščejo božje kraljestvo. Medtem ko naj bi krstili kristjane, se grško-rimsko-
protestanti ponavadi zazrejo v svet, da bi rešili človekove težave. Običajno 
imajo zemeljsko osredotočenost (prim. Rimljanom 8: 6-8 ). 
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Prvo iskanje Božjega kraljestva (Matej 6:33) naj bi bilo kristjanom 
življenjski cilj. Cilj, ne iskati sveta rešitev, temveč Boga in njegovih 
poti. Dobra novica o Božjem kraljestvu nam spremeni življenje. 

Biblija pravi, da bodo kristjani vladali z Jezusom, a ali se zavedate, da to 
pomeni, da bodo resnični kristjani dejansko vladali nad mesti? Jezus je 
učil: 

12 „ Neki plemič je odšel v daljno deželo, da bi si prisvojil kraljestvo 
in se vrnil. 13 In poklical je deset svojih hlapcev, jim dostavil deset 
min in jim rekel: Delajte, dokler ne pridem. 14 Toda njegovi 
državljani so ga sovražili in so poslali za njim delegacijo, ki je 
dejala: Ne bomo imeli tega človeka, da bi kraljeval nad nami. 

15 „ In tako je bilo, ko se je vrnil, ko je prejel 

kraljestvu, je nato zapovedal tem služabnikom, katerim je dal 
denar, naj ga pokličejo, da bi vedel, koliko je vsak človek pridobil s 
trgovanjem. 16 Nato je prišel prvi in rekel: Gospodar, tvoja mina je 
zaslužila deset min.  17 In rekel mu je: Dobro opravljeno, 
služabnik; ker ste bili zvesti zelo malo, imate oblast nad desetimi 
mesti. " 18 In drugi je prišel in rekel: Gospodar, tvoja mina je 
zaslužila pet min.  19 Tudi on mu je rekel: Tudi vi ste čez pet 
mest. ( Luka 19: 12-19 ) 

Bodite zvesti nad tem, kar imate zdaj. Kristjani bodo imeli možnost vladati 
nad resničnimi mesti, v pravem kraljestvu. Jezus je tudi rekel: » Moja 
nagrada je z mano, da vsakemu dodelim po svojem delu « ( Razodetje 
22:12 ). Bog ima načrt (Job 14:15) in kraj (Janez 14,2) za tiste, ki se bodo 
resnično odzvali nanj (Janez 6:44; Razodetje 17:14). Božje kraljestvo je 
resnično in vi ste lahko del tega! 

V začetku leta 2016 je revija Science objavljala članek z naslovom " Moč 
množic ", ki nakazuje, da umetna inteligenca in prenašanje moči lahko 
rešita " hudobne težave", s katerimi se sooča človeštvo. Kljub temu pa 
članek ni razumel, kaj je hudodelstvo, kaj šele, kako ga rešiti. 

Sodelovanje, razen po prave načine za Boga, je tako obsojena na propad v 
21. st stoletja, kot je bilo spet po veliki poplavi, ko je človeštvo sodelovali 
graditi neuspešno Babilonski stolp (Genesis 11: 1-9). 
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Težave v svetu, kjer je Bližnji vzhod (kljub pričakovanim časovnim 
dobitkom, npr. Daniel 9: 27a; 1. Solunjan 5: 3), ljudje ne bodo rešili - 
potrebujemo mir Božjega kraljestva (Rimljani 14: 17). 

Problemi mednarodnega terorizma, kljub pričakovanim dobičkom, 
prevarani v Združenih narodih ne bodo rešili (prim. Ezekiel 21:12) (prim. 
Razodetje 12: 9) - potrebujemo veselje in udobje Božjega kraljestva. 

Okoljskih problemov NE bo rešilo mednarodno sodelovanje, saj bodo 
svetovni narodi pomagali uničiti zemljo (Razodetje 11:18), ampak jih bo 
rešilo Božje kraljestvo. 

Vprašanja spolne nemoralnosti, splava in prodaje delov človeškega telesa 
ne bodo reševale ZDA (prim. Razodetje 18:13) , ampak Kraljevino Božje. 

Ogromnega dolga, ki ga imajo ZDA, Velika Britanija in številni drugi narodi, 
ne bomo rešili z mednarodnim posredovanjem, ampak na koncu (po 
uničenju po Habakkuku 2: 6-8) s strani Božjega kraljestva. 

Združeni narodi nevednosti in napačnega ravnanja ne bodo rešili - 
potrebujemo Božje kraljestvo. Verske prepire ne bo resnično rešilo 
nobeno ekumensko-medversko gibanje, ki bi pristalo na odrešenje razen 
pravega Jezusa iz Biblije. Greh je PROBLEM v svetu in za to 
potrebujemo Jezusovo žrtvovanje in njegovo vrnitev v Božje 
kraljestvo. Sodobna medicinska znanost nima vseh odgovorov za zdravje 
ljudi - potrebujemo Božje kraljestvo. 

Gladnih vprašanj ne bodo rešili gensko spremenjeni organizmi, ki zaradi 
nevarnosti pridelka v nekaterih delih sveta ogrožajo lakoto - potrebujemo 
Božje kraljestvo. 

Množična revščina v delih Afrike, Azije in drugod, čeprav bo od konca časa 
"Babilon" koristil (prim. Razodetje 18: 1-19), ne bo rešil problema revščine 
- potrebujemo Božje kraljestvo. Misel, da človeštvo razen Jezusa lahko 
prinese utopijo v tej "sedanji zlobni dobi", je lažni evangelij (Galačanom 1: 
3–10). 

Tisočletno faza K KRALJESTVO Boga je dobesedno kraljestvo, ki bo 
ustanovljena na zemlji. Temeljilo bo na ljubečih Božjih zakonih in 
ljubečem Bogu kot voditelju. T on svetniki bodo kraljevali s Kristusom 
tisoč let (Raz 5,10; 20: 4-6). To kraljestvo bo vključevalo tiste, ki so 
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resnično v božji Cerkvi, vendar v nobenem spisu ni zapisano, da je božje 
kraljestvo pravzaprav Cerkev (katoliška ali kako drugače). Rimska cerkev 
je nasprotovala tisočletnemu učenju in pozneje bo močneje nasprotovala 
evangelijskemu sporočilu Biblije, ko se bomo bližali koncu. To bo verjetno 
dobilo pomemben medijski pokritost, kar bo morda pomagalo izpolniti 
Matej 24:14. 

Božje kraljestvo bo v svoji končni fazi vključevalo „ Novi Jeruzalem, 

sestopiti z neba z Boga « (Razodetje 21: 2) in njegovemu povečanju ne bo 
konca. Ne bo več nepravičnosti, več žalosti in ne bo več smrti. 

Propovedanje in razumevanje evangelija božjega kraljestva je pomembna 
tema Biblije. O njej so poučevali starozavezni pisci. O tem so 
poučevali Jezus, Pavel in Janez . Najstarejši " Christian " pridiga preživeti 
zunaj Nova zaveza učil o tem. O tem so poučevali krščanski voditelji, kot 
sta Polikarp in Melito . Mi v Nadaljevanje g cerkve Boga učiti 
se today.Recall da K je KRALJESTVO Boga prvi predmet, da Sveto pismo 
kaže Jezus pridigal o (Mark 01:13 To je bilo tudi tisto, kar je pridigal o po 
vstajenju. (Apostolska dela 1: 3) - in to je nekaj, kar bi morali kristjani 
iskati najprej (Matej 6:33) . 

Evangelij ne govori samo o življenju in smrti Jezusa . T je poudarek 
evangelija, da je Jezus in njegovi f ollowers poučeval je bil prihod 
K KRALJESTVO Boga. Evangelij kraljestva vključuje odrešenje 
skozi Kristusa, ampak tudi vključujejo S teachingthe konec človeške 
oblasti (Razodetje 11: 1, 5) . 

Ne pozabite, da je Jezus učil, da konca ne bo, ko bo po tem, ko je bil 
evangelij kraljestva prepuščen svetu kot priča vsem narodom (Matej 
24:14) . In to pridigovanje se zdaj dogaja. 

Dobra novica je, da je Božje kraljestvo rešitev za težave, s katerimi se 
sooča človeštvo . Kljub temu ga ne želim podpirati in ne slišiti , ne želim 
verjeti resnici . Božje kraljestvo je večno (Matej 6,13), medtem ko » ta 
svet mineva « ( 1 Kor 7,31 ) . 

Pro uveljavljanje pravi evangelij o Božjem kraljestvu, je nekaj, kar smo 
v permanentno so cerkve Božjega resno . Prizadevamo si, da bi se naučili 
vsega, česar Biblija uči (Matej 28: 19-20), vključno s kraljestvom božjim 
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(Matej 24:14). Medtem ko čakamo to kraljestvo, se moramo naučiti in 
slediti Božjim načinom ter potolažiti druge, ki želijo verjeti resnici. 

Ali ne bi smeli podpirati oznanjevanja evangelija prihajajočega Božjega 
kraljestva? Ali boste verjeli evangeliju Božjega kraljestva? 

 

Nadaljevalna božja cerkev 
 
Ameriški urad Stalne božje cerkve se nahaja na naslovu: 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Plaža, Kalifornija, 93433 ZDA; spletnem mestu 
www.ccog.org. 
 

Nadaljnje spletne strani Cerkve Božje (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Ta stran se osredotoča na Azijo. 
CCOG.IN To spletno mesto je namenjeno tistim iz indijske dediščine.  
CCOG.EU To spletno mesto je usmerjeno v Evropo. 
CCOG.NZ To spletno mesto je usmerjeno proti Novi Zelandiji in drugim z 
britanskim poreklom. 
CCOG.ORG To je glavno spletno mesto Nadaljnje Božje Cerkve. Služi 
ljudem na vseh celinah. Vsebuje članke, povezave in videoposnetke. 
CCOGCANADA.CA To spletno mesto je namenjeno tistim v Kanadi. 
CCOGAfrica.ORG To spletno mesto je namenjeno tistim v Afriki. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. To je spletno mesto v 
španskem jeziku za stalno božjo cerkev. 
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. To je filipinska spletna stran Stalne 
božje cerkve. Informacije ima v angleščini in tagalogu. 
 

Spletne strani z novicami in zgodovino 
 

COGWRITER.COM Ta spletna stran je glavno razglaševalno orodje in 
vsebuje novice, nauk, zgodovinske članke, videoposnetke in preroške 
posodobitve. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM To je enostavno zapomniti spletno mesto s 
članki in informacijami o cerkveni zgodovini. 
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BIBLENEWSPROPHECY.NET To je spletno radijsko spletno mesto, ki 
pokriva novice in svetopisemske teme. 
 

YouTube BitChute Video kanali za pridige in beležke 
 

BibleNewsProphecy kanal. CCOG video posnetki. 
CCOGAfrica kanal. CCOG sporočila v afriških jezikih. 
CCOG Animations kanal za poučevanje vidikov krščanskih verovanj. 
CCOGSermones kanal ima sporočila v španskem jeziku. 
ContinuingCOG kanal. CCOG video pridige. 
Na fotografiji je prikazano nekaj nekaj preostalih zidakov (skupaj z nekaj 
poznejšimi) stavbe v Jeruzalemu, včasih znane kot Cenacle, vendar bolje 
opisane kot Božja cerkev na Jeruzalemskem Zahodnem griču (trenutno 
imenovana gora Zion): 
 

 
 
Verjame se, da je bilo to mesto najstarejše resnične krščanske cerkvene zgradbe. 
Stavba, v kateri naj bi bilo pridigano Jezusovo evangelij Božjega kraljestva. To je 
bila zgradba v Jeruzalemu, ki je učila evangelij Božjega kraljestva. 
 

 
Zaradi tega se tudi mi nenehno zahvaljujemo Bogu, ker ... vi, bratje, ste 
postali privrženci božjih cerkva, ki so v Judeji v Kristusu Jezusu. (1. 
Solunjanima 2: 13-14) 
 
Resno se spoprijemajte za vero, ki je bila nekoč za vse izročena svetnikom. 
(Jude 3) 
 
Rekel jim je (Jezus): "Tudi jaz moram pridigati Božje kraljestvo v druga 
mesta, ker sem bil zaradi tega poslan." (Luka 4:43) 
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Toda iščite Božje kraljestvo in vse te stvari bodo dodane k vam. Ne bojte 
se, drobnica, ker vam bo očetovo veselje podarilo kraljestvo. (Luka 12: 31–
32) 
 
In ta evangelij kraljestva bo pridigan po vsem svetu kot priča o narodu, 
potem pa bo prišel konec. (Matej 24:14) 
 
     language edition. 
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