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Evangeliet om Guds 

rike 
Det är lösningen! 

Förstår du att Jesus sa att slutet inte kan komma förrän Guds 

rike förkunnas för världen som ett vittne? 

 
"Vargen ska också bo hos lammet ... De ska inte skada eller 

förstöra på hela mitt heliga berg, för jorden ska vara full 

av Herrens kunskap. När vattnet täcker havet." (Jesaja 

11: 6,9) 
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Varför kan inte mänskligheten lösa sina problem? 

Vet du att de första och sista saker som Bibeln visar att Jesus predikade 
om rörde evangeliet om Guds rike? 

Vet du att Guds rike var apostlarnas betoning och de första som följde 
dem? 

Är Guds rike Jesus Jesu person? Lever Guds rike Jesus sitt liv i oss nu? Är 
Guds rike någon typ av framtida faktiskt rike? Kommer du att tro på vad 

Bibeln lär? 

Vad är ett kungarike? Vad är Guds rike? Vad lär Bibeln? Vad lärde den 
tidiga kristna kyrkan? 

Förstår du att slutet inte kan komma förrän Guds rike har predikats till 
världen som ett vittne? 

Fotografiet på framsidan visar ett lamm som ligger ner med en varg som 
komponerat av Burdine Printing and Graphics. Fotografiet på baksidan är en del 
av den ursprungliga Church of God-byggnaden i Jerusalem som togs 2013 av Dr. 
Bob Thiel.  
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1. Har mänskligheten lösningarna? 

2. Vilket evangelium predikade Jesus? 

3. Var Guds rike känt i Gamla testamentet? 

4. Lärde apostlarna evangeliet om 

Rike? 

5. Källor utanför Nya testamentet undervisade 

Guds rike. 

6. Grekisk-romerska kyrkor lär kungariket är viktigt, men 
... 

7. Varför Guds rike? 

Kontaktinformation  

 

Obs: Den här boken är en översättning från den engelska versionen av 
någon som inte är medlem i den fortsatta kyrkan av Gud, varför vissa 
uttryck kanske inte helt förmedlar originalet, men hoppas vara nära. Den 
engelska versionen finns gratis online på www.ccog.org                            
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1. Har mänskligheten lösningarna? 

Världen står inför många problem . 

Många människor är hungriga. Många människor är förtryckta. Många 
människor möter fattigdom. Många länder är i allvarlig skuld. Barn, 
inklusive ofödda, möter missbruk. Läkemedelsresistenta sjukdomar berör 
många läkare. Stora industristäder har luft för förorenat för att vara 
friska. Olika politiker hotar krig . Terrorattacker händer fortfarande . 

Kan världsledare fixa de problem som mänskligheten står inför? 

Många tycker det. 

Ny universalagenda 

Den 25 september 2015 efter en grundton tal av Vatikanens Franciskus de 
193 nationer i Förenta Nationerna (FN) röstade för att genomföra ” 17 
Hållbar Development Goals ” vad som ibland kallades den nya Universal 
Agenda .Här är FN: s 17 mål:   

Mål 1. Avsluta fattigdomen i alla dess former överallt 

Mål 2. Att hungra, uppnå livsmedelssäkerhet och förbättrad 
näring och främja hållbart jordbruk 

Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för 
alla i alla åldrar 

Mål 4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning i hög 
kvalitet och främja möjligheter till livslångt lärande för alla 

Mål 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnor och flickor 

Mål 6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar hantering av vatten 
och sanitet för alla 

Mål 7. Se till tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern 
energi för alla 
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Mål 8. Främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för 
alla 

Mål 9. Bygg elastisk infrastruktur, främja inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja innovation 

Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

Mål 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara 

Mål 12. Säkerställa hållbar konsumtions- och produktionsmönster 

Mål 13. Vidta brådskande åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringar och dess effekter 

Mål 14. Bevara och hållbart använda hav, hav och marina resurser 
för hållbar utveckling 

Mål 15. Skydda, återställa och främja hållbar användning av 
markekosystem, hållbart hantera skogar, bekämpa ökenspridning 
och stoppa och vända nedbrytning av marken och stoppa 
biologisk mångfaldsförlust 

Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, ge tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, 
ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer 

Mål 17. Stärka implementeringsmedel och återuppliva det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling 

Denna dagordning är tänkt att vara fullständigt genomförd fram till 
2030 och kallas också 2030-agendan för hållbar utveckling . Det syftar till 
att lösa Ail ment s mänskligheten står inför genom reglering, utbildning 
och internationella och inter samarbete.   Även om många av dess mål 
är bra, är några av dess metoder och mål onda (jfr. 1 Mos 3: 5 ). T hans 
agenda , även är förenlig med Franciskus s Laudato Si encyklika. 
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Den " nya universella agendan " skulle kunna kallas "den nya katolska 
agendan " eftersom ordet " cath olic " betyder " universal. ” Påven Francis 
kallade adoptionen 
of the New Universal Agenda ” ett viktigt tecken på hopp. ” 
Som en uppföljning till FN-avtal, det var ett möte i Paris i december 2015 
(officiellt titeln 21 st konferensen mellan parterna i FN: s ramkonvention 
om klimatförändringar ). Påven Francis berömde också det internationella 
avtalet och rådde nationerna ” att noggrant följa vägen framåt och med 
en ständigt växande känsla av solidaritet. ” 
  
Nästan alla nationer i världen gick med på Parisavtalen, som hade 
specifika miljömål och ekonomiska åtaganden. (Då undertecknade USA: s 
president Barack Obama ett dokument för att förbinda USA till detta 
under 2016, men under 2017 uttalade USA: s president Donald Trump att 
USA INTE skulle acceptera de överenskomna till Parisavtalen. Detta 
orsakade internationell upprörelse och har bidragit till att isolera USA från 
Europa och många andra delar av världen.) Påven Francis sade senare att 
mänskligheten " kommer att gå ner " om det inte gör hans förändringar 
relaterade till klimatet. 
  
Även om ingen vill att andas förorenad luft, gå hungrig, att utarmas, 
äventyras , etc., Kommer mänskliga försök t han mål för united 2030 
agenda och / eller Paris överens Solv e problemen mänskligheten? 
  
Förenta nationernas banerekord 

T han FN bildades och etablerades på 24 oktober 1945 , efter andra 
världskriget , för att förhindra en annan sådan konflikt och försöka främja 
fred i världen. Vid grundandet hade FN 51 medlemsländer; det finns nu 
193. 

Det har funnits hundratals, om inte tusentals, konflikter runt om i världen 
sedan FN bildades, men vi har ännu inte haft det som kunde beskrivas 
som det tredje världskriget. 

Vissa tror att internationellt samarbete som FN påstår att främja , 
i kombination med den typ av tros- och ekumenisk agenda som påven 
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Francis och många andra religiösa ledare försöker främja , kommer att ge 
fred och välstånd. 

Förbunden för att göra detta har dock inte varit bra . Förutom de 
många väpnade konflikterna sedan FN bildades är flera miljoner hungriga, 
flyktingar och / eller desperat fattiga. 

För över ett decennium sedan avsåg FN att genomföra 
sina tusenårsmål . Det hade åtta " utvecklingsmål ", men detta lyckades 
inte, även enligt FN själv. Så 2015 antogs dess så kallade " 17 hållbara 
utvecklingsmål ". Några är optimistiska. Vissa anser att det är en utopisk 
fantasi. 

Så långt utopi går, den 6 maj 2016, sade påven Francis att han drömde 
om en human europeisk utopi som hans kyrka kunde hjälpa den 
kontinenten att uppnå. Ändå kommer påvens dröm att bli en mardröm 
(jfr. Uppenbarelseboken 18). 

Det kan vara lite samarbete och framgång , men ... 

Merriam Webster 's Dictionary säger att utopia är " en imaginär plats där 
regeringen, lagar och sociala förhållanden är perfekta. ”   Bibeln lär att 
mänskligheten inte kan lösa sina problem på egen hand: 

23 Herre, jag vet att människans väg inte är i sig själv; Det är inte 
hos människor som går för att styra sina egna steg. (Jeremia 
10:23, NKJV hela om inte annat anges) 

Bibeln lär att internationellt samarbete kommer att misslyckas: 

16 Förstörelse och elände är i deras vägar; 17 Och fredsvägen har de 
inte känt. 18 Det finns ingen rädsla för Gud för deras 
ögon. (Romarna 3: 16-18) 

Ändå arbetar många människor mot sin syn på ett utopiskt samhälle och 
försöker till och med ibland att involvera religion. Men nästan ingen är 
villig att följa den en sanna Guds vägar. Det är inte så att det inte kommer 
att göras några framsteg mot någon av FN: s eller Vatikanens mål . Det 
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kommer att finnas några (och många av målen är bra) såväl som några 
bakslag. 

Egentligen, och antagligen efter massiv konflikt, kommer en typ 
av internationell fredsavtal att godkännas och bekräftas (Daniel 
9:27) . När det är så tenderar många felaktigt att tro att mänskligheten 
kommer att åstadkomma ett mer fredligt och utopiskt samhälle. 

Många kommer att tas in av sådana internationella 'utopiska framsteg' 
(jfr. Esekiel 13:10) såväl som av olika tecken och underverk (2 
Tessalonikerna 2: 9-12). Men Bibeln säger att sådan fred inte kommer att 
pågå (Daniel 9:27; 11: 31-44), trots vad ledare kan hävda (1 Tessaloniker 
5: 3; Jesaja 59: 8). 

Tanken att , bortsett från Jesus (jfr Joh 15: 5 ; Matteus 24: 21-22 ) , kan 
mänskligheten ta utopi i denna 'nuvarande onda ålder' är ett falskt 
evangelium (Gal 1: 3-10 ) . 

Om mänskligheten ensam är helt oförmögen att verkligen åstadkomma 
utopi, är någon typ av utopi möjlig? 

Ja. 

Guds rike kommer att göra denna planet och senare all evighet fantastiskt 
bättre. 
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2. Vilket evangelium predikade Jesus? 
Bibeln lär att ett utopiskt samhälle, kallat Guds rike, kommer att ersätta 
mänskliga regeringar (Daniel 2:44; Uppenbarelseboken 11:15; 19: 1-21). 

När Jesus började sin offentliga minis försöker, började han genom att 
predika den evangelium K ingdom Guds . Så här rapporterade Mark: 

14 Efter att Johannes sattes i fängelse kom Jesus till Galiléa och 
predikade evangeliet om Guds rike. 15 Och sa: ” Tiden är fullbordad 
och Guds rike är nära. Omvänd dig och tro på 
evangeliet " (Markus 1: 14-15). 

Termen evangelium kommer från det grekiska ordet translittererat 
som euangelion och betyder " goda budskap " eller " goda nyheter. ” I 
N ew Testamentet, det engelska ordet ’ rike , ’ i samband med Guds 
rike, nämns cirka 149 gånger i NKJV och 151 i Douay Reims Bibeln . Det 
kommer från det grekiska ordet translittererat som basileia som betyder 
regeln eller konungariket. 

Mänskliga riken, liksom Guds rike, har en kung (Uppenbarelseboken 
17:14) , de täcker ett geografiskt område (Uppenbarelseboken 11:15) , de 
har regler (Jesaja 2: 3-4; 30: 9) , och de har ämnen (Lukas 13:29) . 

Här är den första offentliga läran från Jesus som Matteus registrerar: 

23 Och Jesus gick runt i hela Galileen och undervisade i sina 
synagogor och predikade kungariket om evangeliet (Matteus 
4:23). 

Matthew spelar också in: 

35 Då gick Jesus omkring i alla städer och byar och undervisade i 
sina synagogor och predikade riketets evangelium 
(Matt Hew 9:35). 

Det nya testamentet visar att Je sus kommer att regera för evigt: 

33 Och han kommer att regera över Jakobs hus för evigt, och av 
hans rike kommer det inte att bli något slut (Lukas 1:33). 
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Luke registrerar att syftet som Jesus skickades var att predika Guds 
rike. Lägg märke till vad Jesus lärde: 

43 Han sade till dem: " Jag måste predika Guds rike för de andra 
städerna, för för detta ändamål har jag skickats " (Lukas 4:43). 

Har du någonsin hört det predikat? Visste du någonsin att Jesu mål för att 
sändas var att predika Guds kungdom? 

Luke berättar också att Jesus gick och predikade Guds kungdom: 

10 Och apostlarna berättade honom allt de hade gjort när de hade 
återvänt. Då tog han dem och gick åt sidan privat till en öde plats 
som tillhörde staden som heter Betsaida. 11 Men då folkmassorna 
visste det, följde de honom; och han tog emot dem och talade 
med dem om Guds rike (Luk 9: 10-11). 

Jesus lärde att Guds rike borde vara högsta prioritet för dem som skulle 
följa honom : 

33 Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet (Matteus 6:33). 

31 Men sök efter Guds rike, så kommer allt detta att läggas till 
dig. 32 Var inte rädd, lilla hjord, för det är din fars goda glädje att 
ge dig riket (Lukas 12: 31-32). 

Kristna ska söka FÖRST Guds rike. De gör detta genom att göra detta till 
sin högsta prioritet genom att leva som Kristus skulle få dem att leva och 
ser fram emot hans återkomst och rike. Men de flesta som bekänner sig 
till Kristus söker inte bara Guds rike först, de vet inte ens vad det 
är. Många tror också falskt att det är vad Gud förväntar sig av kristna att 
vara involverad i världslig politik. Genom att inte förstå Guds rike gör de 
det inte 

lev nu som de borde eller förstå varför mänskligheten är så felaktig. 

Observera också att th e rike kommer att ges till en liten flock (jfr Rom 11: 
5). Det kräver ödmjukhet att vara villig att vara en del av den lilla flocken. 

Guds rike har ännu inte etablerats på jorden 

J esus lärde att hans anhängare skulle be för att riket skulle komma, och 
därför har de inte redan det: 
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9 Vår Fader i himlen, ditt heliga är ditt namn. 10 Ditt rike 
kommer. Din vilja görs (Matteus 6: 9-10). 

Jesus sände sina lärjungar ut för att predika Guds kungdom: 

1 Då kallade han sina tolv lärjungar samman och gav dem makt 
och myndighet över alla demoner och att bota sjukdomar. 2 Han 
skickade dem för att predika Guds rike (Luk 9: 1-2). 

Jesus lärde att hans närvaro ensam var inte riket, som 
riket var inte fastställts på jorden då som det är varför han gjorde det han 
gjorde inte kasta ut demoner i hans namn då : 

28 Men om jag kastar ut demoner genom Guds Ande, har Guds rike 
säkert kommit över dig (Matteus 12:28). 

Den sanna rike är i framtiden - inte heller är det här nu som M ark 
show s : 

47 Och om ditt öga får dig att synda, plocka ut det. Det är bättre för 
dig att komma in i Guds rike med ett öga, snarare än att ha två 
ögon, att bli kastade ... (Markus 9:47). 

23 Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: ” Hur svårt det är 
för dem som har rikedom att komma in i Guds rike! ” 24 Och 
lärjungarna häpnade vid hans ord. Men Jesus svarade igen och 
sade till dem: ” Barn, hur svårt det är för dem som litar på 
rikedom att komma in i Guds rike! 25 Det är lättare för en kamel att 
gå genom en nålöga än för en rik man att komma in i Guds 
rike ” (Markus 10: 23-25). 

25 Visst säger jag eder: Jag kommer inte längre att dricka av 
vinstockens frukt förrän den dagen då jag dricker den ny i Guds 
rike ” (Markus 14:25). 

43 Joseph från Arimathea, en framstående rådsmedlem, som själv 
väntade på Guds rike, kom och tog mod ... (Markus 15:43). 

Jesus lärde att riket inte nu är en del av denna nuvarande värld: 

36 Jesus svarade: ” Mitt rike är inte av denna värld. Om Mitt rike 
var av denna värld, skulle mina tjänare slåss, så att jag inte skulle 
överlämnas till judarna; men nu är mitt rike inte härifrån ” (Joh 
18:36). 
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Jesus lärde att kungariket kommer att komma efter att han återvände 
som kung: 

31 ” När människosonen kommer i sin härlighet och alla heliga 
änglar med honom, då kommer han att sitta på sin 
härlighet. 32 Alla nationer kommer att samlas inför honom och han 
kommer att skilja dem från varandra, när en herde delar sina får 
från getterna. 33 Och han kommer att sätta fåren på sin högra 
hand, men getterna till vänster. 34 Då kommer kungen att säga till 
dem på hans högra hand: 'Kom, du välsignad av min Fader, ärv 
det rike som är förberett för dig från världens grund (Matteus 25: 
31-34). 

Eftersom Guds rike inte är här, kommer vi inte att se en verklig utopia 
förrän det har upprättats. Eftersom de flesta inte förstår Guds rike 
misslyckas de med att förstå hur hans kärleksfulla regering fungerar. 

Guds rike kommer inte ” förrän hednernas fullhet har kommit in ” (romer 
11:25) - och det har inte hänt ännu. 

Hur sa Jesus att kungariket var ? 

Jesus gav några förklaringar om hur Guds kungdom är: 

26 Och han sa: " Guds rike är som om en människa skulle sprida 
utsäde på marken, 27 och sova om natten och stiga upp om dagen, 
och fröet skulle spira och växa, han vet inte själv hur. 28 För jorden 
ger grödor av sig själv: först bladet, sedan huvudet, därefter 
fullkornet i huvudet. 29 Men när säden mognar, lägger han 
omedelbart in segeln, eftersom skörden har kommit ” (Markus 4: 
26-29). 

18 Då sade han: " Hur är Guds rike? Och med vad ska jag jämföra 
det? 19 Det är som ett senapsfrö, som en man tog och satte i sin 
trädgård; och det växte och blev ett stort träd, och luftens fåglar 
häckade i dess grenar. ” 20 Och åter sade han, ” I vilken ska jag 
likna Guds rike? 21 Det är som surdej, som en kvinna tog och 
gömde sig i tre måttmål tills det hela var surt. ” (Lukas 13: 18-21). 

Dessa parabler tyder på att till en början är Guds kungarom ganska litet 
men kommer att bli stort. 

Luke spelade också in: 
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29 De kommer från öster och väster, från norr och söder och 
kommer att sitta i Guds rike (Lukas 13:29). 

Således kommer Guds kungdom att ha människor från hela världen. Det 
kommer INTE att begränsas till de som har israeliska förfäder eller 
specifika etniska grupper . Människor från hela världen kommer att 
sitta ner i detta rike. 

Luke 17 och kungariket 

Luke 17: 20-21 förvirrar vissa. Men innan det blir till det, märker att folk 
faktiskt kommer att äta i K ingdom Guds : 

15 ” Välsignad är den som ska äta bröd i Guds rike! ” (Lukas 14:15). 

Eftersom människor (i framtiden) kommer att äta i Guds kungdom , är det 
inte bara något som läggs åt i deras hjärtan nu, trots missförståelser / 
missförstånd av Lukas 17:21 som antyder något annat. 

Moffatt-översättningen av Luke 17: 20-21 kan hjälpa vissa att förstå: 

20 När han frågades av fariséerna när Guds regering kom, svarade 
han dem: " Guds regering kommer inte när du hoppas se 
det. 21 Ingen kommer att säga 'Här är det' eller 'Där är det', för 
Guds regering är nu i din mitt. ” (Luke 17: 20-21, Moffatt ; se 
även översättningar från NASB och ESV ) 

Lägg märke till att Jesus talade till de okonverterade, 
köttliga och hycklande fariséerna. Jesus ” svarade dem ” - det var 
fariséerna som frågade Jesus frågan. De vägrade att känna igen honom. 

Vi är de i KIRKEN? Nej ! 

Jesus var också talar inte om en kyrka som snart kommer att 
organiseras. Inte heller var han talar om känslor i sinnet eller hjärtat. 

Jesus pratade om sin REGERING ! Fariséerna frågade honom inte om en 
kyrka. De visste ingenting om någon ny testamentskyrka som snart skulle 
inledas. De frågade inte om en typ av vacker känsla. 

Om man tror att Guds rike är kyrkan - och Guds rike 
var ” inom ” fariséerna - var KIRKEN inom fariséerna? Uppenbarligen inte! 

En sådan slutsats är ganska löjlig eller inte? Medan vissa protestantiska 
översättningar översätter en del av Lukas 17:21 som " Guds rike är " inuti 
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dig " (NKJV / KJV), översätter till och med den katolska New Jerusalem 
Bibeln det som " Guds rike är bland er. ” 

Jesus var den bland fariséerna mitt bland. Nu tyckte fariséerna att de såg 
fram emot Guds rike. Men de förstod det. Jesus förklarade att det inte 
skulle vara ett lokalt eller begränsat kungarike endast för judarna , som de 
tycktes tro (inte heller en kyrka som vissa tror nu). Guds rike skulle inte 
bara vara en av många huma n och synliga riken där människor co uld 
påpeka eller se och säga, ” Det här är det här ” ; eller " det är kungariket 
där borta. ” 

Jesus föddes själv för att vara Kungariket för det riket, som han tydligt 
berättade för Pilatus (Johannes 18: 36-37). Förstå att Bibeln använder 
termerna ” kung ” och ” kungarike ” omväxlande ( t.ex. Daniel 7: 17-
18,23). Kungen av framtida kungariket Guds var där och då, 
står bredvid de fariséerna . Men de skulle inte känna igen honom som sin 
kung (Johannes 19:21). När han kommer tillbaka kommer världen att 
avvisa honom (Uppenbarelseboken 19:19). 

Jesus fortsatte i följande vers i Lukas 17 för att beskriva hans andra 
ankomst, när Guds rike ska styra HELA JORDEN (fortsätter med Moffatt 
för konsekvens i detta kapitel): 

22 Till sina lärjungar sade han: ” Det kommer dagar då ni längtan 
och förgäves kommer att ha ens en dag av människosonen. 23 Män 
kommer att säga: "Se, här är han!" "Se, där är han!" men gå inte 
ut eller spring efter dem, 24 för som blixtnedslag som blinkar från 
ena sidan av himlen till den andra, så kommer människans Son att 
vara på sin egen dag. 25 Men han måste först uthärda stort lidande 
och förkastas av den nuvarande generationen. (Luke 17: 22-25, 
Moffatt) 

Jesus hänvisar rött till blixtar som blinkar, precis som i Matteus 24:27 -31 , 
och beskriver hans andra ankomst till REGEL över hela världen. Jesus 
säger inte att hans folk inte kommer att kunna se honom när han kommer 
tillbaka. 

P eople kommer inte att erkänna honom som sin kung (Upp 11:15) och 
kommer att kämpa mot honom (Uppenbarelseboken 19:19)! Många tror 
att Jesus representerar Antikrist. Jesus sa inte att Guds rike fanns inom 
dessa fariséer - Han sa till någon annanstans att de inte skulle vara i 
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kungariket på grund av deras hyckleri (Matteus 23: 13-14). Jesus sa 
inte heller att kyrkan skulle bli kungariket. 

T han Guds rike är något människan ska en dag kunna ENTER - som vid 
uppståndelse bara! Ändå är inte ens Abraham och de andra patriarkerna 
där ännu (jfr Heb rews 11: 13-40). 

Lärjungarna visste att Guds kungdom inte var inom dem personligen 
då och att det måste se ut som följande , som kom efter Luke 17:21, visar: 

11 När de hörde det här talade han om en annan liknelse, för att 
han var nära Jerusalem och för att de trodde att Guds rike skulle 
omedelbart dyka upp (Luk 19:11). 

Den K ingdom var klart i framtiden 

Hur kan du veta om K ingdom är nära? Som en del av att hantera den 
frågan listade Jesus profetiska händelser (Luke 21: 8-28) och undervisade 
sedan : 

29 Titta på fikonträdet och alla träd. 30 När de redan växer ut ser du 
och vet själva att sommaren nu är nära. 31 Så att du också, när du 
ser dessa saker hända, vet att Guds rike är nära (Luk 21: 29-31). 

Jesus ville att hans folk skulle följa profetiska händelser för att veta 
när K ingdom skulle komma. Jesus berättade någon annanstans för sitt 
folk att se och uppmärksamma profetiska händelser (Luk. 21:36; Markus 
13: 33-37). Trots Jesu ord har många rabatter som tittar på profetiskt 
kopplade världshändelser. 

I Lukas 22 & 23, Jesus åter visade att K ingdom Guds var så mething som 
skulle uppfyllas i framtiden när han lärde: 

15 ” Jag har önskat att äta denna påsk med dig innan jag lider; 16 ty 
jag säger er: jag kommer inte längre äta av det förrän det har 
uppfyllts i Guds rike. ” 17 Sedan tog han bägaren, och 
tackade och sade ” Ta detta och dela det mellan er; 18 ty jag säger 
er: jag kommer inte att dricka av vinstockens frukt förrän Guds 
rike kommer ” (Luk 22: 15-18). 

39 Men en av de onda som korsfästes med honom, hånade honom 
och han sa: " Om du är Messias, rädda dig själv och rädda oss 
också. ” 40 och hans kamrat tillrättavisade honom och han sade 
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till honom: ” Är du inte ens rädd för Gud? Ty du är också 
fördömande med honom. 41 Och vi med rätta, för att vi är värda, 
för vi återbetalas enligt vad vi har gjort, men inget ont har gjorts 
av den här. ” 42 Då sade han till Yeshua, ” Min Herre, tänk på mig 
när du kommer in i ditt rike. ” 43 Men Jeshua sade 
till honom: ” Amen, säger jag till er att idag ska vara med mig i 
paradiset. ” (Luke 23: 39-43, arameiska på vanligt engelska) 

K ingdom Guds inte com e så snart Jesus dödades antingen som både 
Markus och Lukas visa oss: 

43 Joseph från Arimathea, en framstående rådsmedlem, som själv 
väntade på Guds rike, kom och tog mod ... (Markus 15:43). 

51 Han var från Arimathea, en stad av judarna, som själv också 
väntade på Guds rike (Luk 23:51). 

Jag t är en fter uppståndelsen (1 Kor 15: 50-55) att de kristna kommer att 
födas på nytt för att komma in K ingdom Guds , som John poster: 

3 Jesus svarade och sade till honom: " Säkerligen säger jag dig: 
såvida man inte är född igen, kan han inte se Guds 
rike. ” 4 Nikodemus sade till honom, ” Hur kan en man födas när 
han är gammal? Kan han komma in en gång till sin mors liv och 
födas? ” 5 Jesus svarade: ” Säkerligen säger jag dig: såvida man 
inte är född av vatten och Anden, kan han inte gå in i Guds rike 
(Johannes 3: 3-5). 

Endast Guds folk kommer att se den ultimata efter 
tusenåriga K ingdom Guds . 

Nu kan du dessutom förstå att en fter Jesus var resurrec ted, han 
undervisade på nytt om K ingdom Guds 

3 Han presenterade sig också levande efter sitt lidande av många 
ofelbara bevis, som han sågs av dem under fyrtio dagar och 
talade om de saker som hänför sig till Guds rike (Apg 1: 3). 

De första och sista predikningarna som Jesus gav handlade om Guds 
Kungdom ! Jesus kom som budbäraren för att lära om det riket. 
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Jesus hade också aposteln Johannes skriver om den tusenåriga 
K ingdom Guds som skulle vara på jorden. Lägg märke till vad han fick 
John att skriva: 

4 Jag såg själarna hos dem som hade halshuggats för sitt vittne till 
Jesus och för Guds ord, som inte hade dyrkat djuret eller hans 
bild och inte fått sitt märke på deras pannor eller på deras 
händer. Och de levde och regerade med Kristus i tusen år 
(Uppenbarelseboken 20: 4). 

De tidiga kristna lärde att Guds tusenåriga rike skulle vara på jorden och 
ersätta världens regeringar som Bibeln lär ut (jfr. Uppenbarelseboken 
5:10, 11:15). 

Varför, om Guds Kungdom är viktig, har de inte hört så mycket om det? 

Delvis för att Jesus kallade det ett mysterium: 

11 Och han sade till dem: " Ni har fått veta mysteriet om Guds 
rike; men för dem som är utanför kommer allt i liknelser (Markus 
4:11). 

Till och med idag är Guds sanna rike ett mysterium för de flesta, liksom 
mycket av Guds plan (se också vår gratis bok, online på www.ccog.org 
med titeln: GUDENS MYSTERI) Varför skapade Gud något? Varför skapade 
Gud dig ? ) . 

Tänk också på att Jesus sa att slutet (i tiden) kommer att komma (snart) 
EFTER rikets evangelium predikas i hela världen som en VITNESS: 

14 Och detta evangelium om kungariket kommer att predikas i hela 
världen som ett vittne för alla nationer, och då kommer slutet att 
komma (Matteus 24:14). 

Att förkunna evangeliet om Guds rike är viktigt och ska genomföras under 
dessa sluttider . Det är ett " gott budskap " eftersom det överför det 
verkliga hoppet till mänsklighetens sjukdomar, trots vad politiska ledare 
kan lära. 

Om du tänker på Jesu ord, bör det vara tydligt att den sanna kristna 
kyrkan bör förkunna det evangeliet om riket nu. Detta bör vara dess 
högsta prioritet för kyrkan . Och för att göra detta på rätt sätt bör flera 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sv&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sv&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sv&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sv&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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språk användas. Det är vad Guds fortsatta kyrka strävar efter att 
göra. Och det är därför denna broschyr har översatts till massor av språk. 

Jesus lärde mest skulle INTE acceptera hans sätt: 

13 “ Gå in vid den smala grinden; ty bred är porten och bred är 
vägen som leder till förstörelse, och det är många som går in 
genom den.  14 Eftersom smal är grinden och svårt är det sätt som 
leder till livet, och det är få som finner det. ( Matteus 7: 13-14 ) 

Evangeliet om Guds rike leder till liv! 

Det kan vara av intresse att notera att även om de flesta bekännande 
kristna verkar omedveten om tanken att Kristus betonade på att 
predika evangeliet om Guds kungdom, har sekulära teologer och 
historiker ofta förstått att detta är vad Bibeln faktiskt lär. 

Ändå förväntade Jesus sig att hans lärjungar skulle lära sig evangeliet om 
Guds rike (Luk 9: 2,60). Eftersom det framtida kungariket kommer att 
baseras på Guds lagar kommer det att ge fred och välstånd - och lydnad 
av dessa lagar i denna tid leder till sann fred (Psalm 119: 165; 
Efesierbrevet 2:15). 

Och denna goda nyhet om kungariket var känd i Gamla testamentets 
skrifter. 

3. Var kungariket känt i Gamla testamentet? 

Jesu första och sista inspelade predikan involverade att förkunna 
evangeliet om Guds rike (Markus 1: 14-15; Apostlagärningarna 1: 3). 

Guds rike är något som judarna under Jesu tid borde ha känt till något om 
som det nämndes i deras skrifter, som vi nu kallar Gamla testamentet. 

Daniel lärde om kungariket 
T han profeten Daniel skrev : 

40 Och det fjärde kungariket ska vara lika starkt som järn, i det att 
järn bryter i stycken och krossar allt; och som järn som krossar 
kommer det riket att gå i stycke och krossa alla andra. 41 Medan du 
såg fötterna och tårna, dels av keramiklera och delvis av järn, ska 
riket delas; men järnens styrka ska vara i det, precis som du såg 
järnet blandat med keramisk lera. 42 Och eftersom fotfoten var 
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delvis av järn och delvis av lera, så kommer kungariket att vara 
delvis stark och delvis bräcklig. 43 När du såg järn blandat med 
keramisk lera, kommer de att blandas med människors frö; men 
de kommer inte att hålla fast vid varandra, precis som järn inte 
blandas med lera. 44 Och på dessa kungas dagar kommer 
himmelens Gud att inrätta ett kungarike som aldrig kommer att 
förstöras; och kungariket ska inte lämnas åt andra människor; den 
ska brytas i stycke och konsumera alla dessa riken och den ska stå 
evigt (Daniel 2:40 -44). 

18 Men de Heligas heliga ska ta emot riket och äga riket för evigt, 
även för evigt och alltid. ' (Daniel 7:18). 

21 ” Jag såg på; och samma horn gjorde krig mot de heliga och 
rådde mot dem, 22 tills de gamla av dagarna kom, och en dom 
gjordes till förmån för de heliges heliga, och tiden kom för att de 
heliga skulle äga riket . ( Daniel 7: 21-22 ) 

Från Daniel lär vi oss att tiden kommer att komma 
när Guds kungariket kommer att förstöra kungadömen i denna värld och 
kommer att bestå för evigt. Vi lär oss också att de heliga kommer att ha 
sin del i att ta emot detta rike . 

Många delar av Daniels profetior är för vår tid på 21 : a århundradet . 

Lägg märke till några avsnitt från Nya testamentet: 

12 " De tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte har fått 
något rike, men de får myndighet under en timme som kungar 
med djuret. 13 Dessa är av ett sinne, och de kommer att ge sin 
kraft och auktoritet till odjuret. 14 Dessa kommer att kriga med 
lammet, och lammet kommer att övervinna dem, ty han är 
herrens herre och kungarnas kung; och de som är med honom 
kallas, utvalda och trogen. ” (Uppenbarelseboken 17: 12-14) 

Så , ser vi i både Gamla och Nya testamentet konceptet att det kommer 
att finnas en sluttid jordiskt rike med tio delar och att Gud kommer att 
förstöra den och etablera hans rike. 

Jesaja lärde om kungariket 
Gud inspirerade Jesaja att skriva om den första delen av Guds rike, det 
tusenåriga regeringen som kallas millenniet på detta sätt: 
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1 Det kommer ut en stång från Isess stam, och en gren ska växa ut 
ur sina rötter. 2 Herrens ande skall vila på honom, visdomens och 
förståelsens ande, rådens och kraftens ande, kunskapens och 
Herrens rädsla. 

3 Hans glädje är i Herrens rädsla, och han skall inte döma efter 
synen av ögonen och inte bestämma genom att höra 
öronen. 4 Men med rättfärdighet skall han döma de fattiga och 
bestämma med rättvisa 

för jordens saktmodiga, han slår jorden med sin munstång, och 
med sina andas läppar kommer han att döda de 
ogudaktiga. 5 Rättfärdighet skall vara hans länders bälte, och 
trofasthet bältet i hans midja. 

6 ” Vargen ska också bo hos lammet, leoparden ligger vid den unga 
geten, kalven och det unga lejonet och fettet tillsammans, och ett 
litet barn ska leda dem. 7 Ko och björn ska bete, deras unga ska 
ligga tillsammans, och lejonet ska äta halm som oxen. 8 Det 
ammande barnet leker vid kobras hål, och det avvunna barnet ska 
lägga sin hand i huggars hölje. 9 De ska inte skada eller förstöra på 
hela mitt heliga berg, för jorden ska vara full av Herrens kunskap. 
När vattnet täcker havet. 

10 " Och på den dagen kommer det att finnas en rot av Jesse, som 
kommer att stå som ett baner för folket, ty hedningarna kommer 
att söka honom, och hans viloplats ska vara härlig. ” (Jesaja 11: 1-
10) 

Anledningen till att jag hänvisade till detta som den första bilden eller den 
första fasen av Guds Gud , är att det är en tid där det kommer att vara 
fysiskt (före den tid då den heliga staden, Nya Jerusalem kommer från 
himlen, Uppenbarelse 21) och kommer att pågå i tusen år . Jesaja 
bekräftade den fysiska aspekten av denna fas när han fortsatte med: 

11 Det kommer att ske på den dagen att Herren kommer att räcka 
sin hand igen för andra gången för att återfå återstoden av hans 
kvarvarande folk, från Assyria och Egypten, från Pathros och 
Kush, från Elam och Sinar, från Hamath och öarna i havet. 

12 Han kommer att sätta upp ett baner för nationerna och samla 
Israels utdrivna och samla de spridda från Juda från jordens fyra 
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hörn. 13 Även Efraims avund kommer att avgå, och Judas 
motståndare ska utrotas, Efraim ska inte avundas över Juda, och 
Juda ska inte trakassera Efraim. 14 Men de ska flyga ner på 
filisterns axel mot väster, tillsammans plundra de östra folket, de 
ska lägga sin hand på Edom och Moab, och Ammons folk ska lyda 
dem. 15 Herren spillo tungan of the Sea i Egypten, med hans stark 
vind Han kommer att skaka hans näve över floden, och slå den i 
sju bäckar och göra män gå över torr - skodd. 16 Det kommer att 
finnas en motorväg för återstoden av hans folk som kommer att 
lämnas från Assyria, som det var för Israel På den dag då han kom 
upp från Egypten. ( Jesaja 11: 11-16 ) 

Jesaja inspirerades också att skriva: 

2 Nu kommer det att ske under de senare dagarna, att Herrens hus 
berg ska upprättas på toppen av bergen och vara upphöjd över 
kullarna, och alla nationer ska strömma till det. 3 Många 
människor kommer att säga: " Kom, låt oss gå upp till Herrens 
berg, till Jakobs Guds hus. Han kommer att lära oss sina vägar, 
och vi ska vandra på hans vägar. ” För från Sion ska lagen gå 
ut och Herrens ord från Jerusalem. 4 Han skall döma mellan 
nationerna och bestraffa många människor, de ska slå sina svärd i 
plogar och deras spjut till beskärningskrokar; Nation skall n ot 
lyfta svärd mot nation, inte heller skall de lära sig krig 
längre . ... 11 Människans höga blickar ska vara ödmjuka, 
människors höghet skall böjas, och Herren ensam skall upphöjas 
på den dagen. (Jesaja 2: 2-4 , 11 )  

Således kommer det att vara en utopisk tid för fred på jorden. U ltimately, 
kommer detta att vara för evigt, med Jesus dom. Baserat på olika skrifter 
(Psalm 90: 4; 92: 1; Jesaja 2:11; Hosea 6: 2), lär den judiska talmuden 
detta varar i 1000 år ( Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a ). 

Jag saiah blev inspirerad att också skriva följande: 

6 Ty ett barn föddes för oss, en son ges till oss; Och regeringen 
kommer att ligga på hans axel. Och hans namn kommer att kallas 
Underbar, rådgivare, mäktig Gud, evig far, Prince of Peace. 7 Av 
ökningen av hans regering och fred Det kommer inget slut, på 
Davids tron och över hans rike, att beordra det och etablera det 
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med dom och rättvisa Från den tiden framåt, även för 
evigt. Herrens världens iver kommer att utföra detta. (Jesaja 9: 6-
7) 

Lägg märke till att Jesaja sa att Jesus skulle komma och etablera ett 
kungarike med en regering. Medan många som bekänner sig till Kristus 
citerar detta avsnitt, särskilt i december varje år, tenderar de att förbise 
att det profeterar mer än det faktum att Jesus skulle bli född . Bibeln visar 
att Guds kungdom har en regering med lagar om ämnen och att Jesus 
kommer att vara över den. Jesaja, Daniel och andra profeterade det. 

Guds lagar är kärlekens väg ( Matteus 22: 37-40 ; Johannes 15:10) 
och Guds Kungdom kommer att styras efter dessa lagar. Därför kommer 
Guds konungdom, baserat på hur många i världssynen det, baseras på 
kärlek. 

Psalms och mer 

Det var inte bara Daniel och Jesaja som Gud inspirerade att skriva om det 
kommande Guds rike. 

Ezekiel inspirerades att skriva att de av Israels stammar (inte bara 
judarna) som var utspridda under den stora tribulationens tid skulle 
samlas i millennials rike: 

17 Säg därför: 'Så säger Herren Gud: ' Jag kommer att samla dig 
från folken, samla dig från de länder där du har varit spridd och 
jag ska ge dig Israels land. ” ' 18 Och de kommer att åka dit, och 
de kommer att ta bort alla dess avskyvärdheter och alla dess 
styggelser därifrån. 19 Då kommer jag att ge dem ett hjärta och 
lägga en ny ande in i dem och ta det steniga hjärtat ur deras kött 
och ge dem ett hjärta av kött, 20 så att de kan vandra i mina 
stadgar och hålla mina domar och gör dem; och de ska vara mitt 
folk, och jag skall vara deras Gud. 21 Men för dem vars hjärtan 
följer önskan om sina avskyvärdheter och deras styggelser, skall 
jag låta deras gärningar på sina egna huvuden, ” säger Herren 
Gud. ( Esekiel 11: 17-21 ) 

Efterkommorna till Israels stammar kommer inte längre att spridas utan 
kommer att följa Guds stadgar och sluta äta avskyvärda saker (3 Mosebok 
11; 5 Mosebok 14). 
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Lägg märke till följande i psalmen om de goda nyheterna om Guds rike: 

27 Alla världens ändar ska komma ihåg och vända sig till Herren, 
och alla nationernas familjer ska tillbe inför dig. 28 Ty riket är 
Herrens, och han styr över nationerna. ( Psalms 22: 27-28 ) 

6 Din tron, o Gud, är för evigt och alltid, ett rättfärdighetssprotor 
är ditt rike. ( Psalms 45: 6 ) 

1 Åh, sjung för Herren en ny låt! Sjung för Herren, hela 
jorden. 2 Sjung för Herren, välsigna hans namn, förkunna de goda 
nyheterna om hans frälsning från dag till dag. 3 Förklara Hans ära 
bland nationerna, Hans under under alla folk. (Psalms 96: 1-3 ; se 
även 1 Krönikeboken 16: 23-24 ) 

10 Alla dina gärningar ska prisa dig, Herre, och dina heliga ska 
välsigna dig. 11 De talar om ditt rikes härlighet och talar om din 
kraft, 12 för att göra människors barn kända för hans mäktiga 
handlingar och hans rike härliga majestät. 13 Ditt rike är ett evigt 
kungarike, och ditt herravälde varar i alla generationer.   ( Psalm 
145: 10-13 ) 

Olika författare i Gamla testamentet skrev också om aspekter av 
kungariket (t.ex. Esekiel 20:33; Obadiah 21; Mika 4: 7). 
Så när Jesus började undervisa om evangeliet om Guds rike, hade hans 
omedelbara publik någon kännedom om grundbegreppet. 
  
  

4. Lärde apostlarna evangeliet om kungariket? 

Medan många agera som evangeliet är bara den goda nyheten 
om personen Jesus, är verkligheten den att Jesu efterföljare 
undervisade om evangeliet av K ingdom Gud. Det är budskapet som 
Jesus kom med. 
Paul lärde sig Guds rike 
Aposteln P aul skrev om Guds och Jesus kungdom: 
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8 Och han gick in i synagogen och talade djärvt i tre månader och 
resonerade och övertalade om saker och ting i Guds rike (Apg 19: 
8). 

25 Och ja, nu vet jag att ni alla, bland vilka jag har predikat Guds 
rike (Apg 20:25). 

23 Då de hade utnämnt honom en dag, kom många till honom vid 
hans logi, till vilken han förklarade och vittnade högtidligt om 
Guds rike och övertalade dem om Jesus från både Mose lag och 
profeter, från morgon till kväll . ... 31 predika Guds rike och 
undervisa det som berör Herren Jesus Kristus med all förtroende, 
ingen förbjuder honom (Apg 28:23 , 31). 

Lägg märke till att Guds kungdom inte bara handlar om Jesus (även om 
han är en viktig del av det), eftersom Paulus också lärde om Jesus 
separat från vad han lärde om Guds kungdom. 

Paulus kallade det också Guds evangelium, men det var fortfarande 
evangeliet om Guds kungdom : 

9 ... vi predikade för dig evangeliet om Gud ... 12 att du skulle gå 
värdig till Gud som kallar dig till sitt eget rike och härlighet . (1 
Thessalonians 2: 9,12) 

Paulus kallade det också Kristi evangelium (Rom 1,16). Den ” bra 
budskap ” om Jesus, det budskap som han undervisade. 

Tänk på att det inte bara handlade om ett evangelium om Jesus Kristus 
person eller bara om personlig frälsning. Paulus sade evangelium ingår 
lyda Jesus, Hans återkomst , och Guds dom: 

6 ... Gud ska återbetala med trängsel de som besvärar dig, 7 och ge 
dig som är oroliga vila med oss när Herren Jesus uppenbaras från 
himlen med sina mäktiga änglar, 8 i flammande eld med hämnd på 
dem som inte känner Gud, och på dem som inte följer evangeliet 
om vår Herre Jesus Kristus. 9 Dessa ska bestraffas med evigt 
förstörelse från Herrens närvaro och från hans makts 
härlighet, 10 när han kommer på den dagen för att bli förhärligad i 
sina heliga och beundras bland alla de som tror, för vårt 
vittnesbörd bland er troddes (2 Tessalonikerna 1: 6-10). 
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Nya testamentet visar att kungariket är något som vi ska ta emot, inte att 
vi nu helt har det: 

28 Vi får ett rike som inte kan skakas (Hebreerbrevet 12:28). 

Vi kan förstå och glädja oss åt att vara en del av Guds Kungdom nu, men 
har inte gått helt in i det. 

Paulus bekräftade specifikt att man inte fullständigt kommer in i Guds 
kungdom som en dödlig människa, som det händer efter uppståndelsen: 

50 Nu säger jag, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds 
rike; korruption ärver inte heller inkorruption. 51 Se, jag säger er 
ett mysterium: Vi ska inte alla sova, men vi kommer alla att 
förändras - 52 på ett ögonblick, i ett blinkande öga , vid den sista 
trompet. För trompet kommer att låta, och de döda kommer att 
uppkomma oförstörbara, och vi kommer att förändras (1 Kor 15: 
50-52). 

1 Jag anklagar er därför inför Gud och Herren Jesus Kristus, som 
kommer att döma de levande och döda vid hans uppträdande och 
hans rike (2 Timoteus 4: 1). 

Paulus lärde inte bara det, utan att Jesus skulle överlämna Kungdom till 
Gud Fadern : 

20 Men nu är Kristus uppstånd från de döda och har blivit 
förstgröden av de som somnat. 21 Ty eftersom döden av 
människan kom, av människan kom också de döda 
uppståndelsen. 22 Ty som i Adam dör alla, liksom i Kristus, alla 
kommer att bli levande. 23 Men var och en i sin egen ordning: 
Kristus förstfrukten, därefter de som är Kristus vid hans 
ankomst. 24 Då kommer slutet, när han överlämnar kungariket till 
Gud Fadern, när han slutar all styrning och all myndighet och 
makt. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under 
sina fötter. (1 Korinter 15: 20-25). 

Paulus lärde också att orättvisa ( budbrott) inte kommer att ärva Guds 
kungdom: 

9 Vet du inte att de orättvisa inte kommer att ärva Guds rike? Bli 
inte lurad. Varken horer, eller avgudadyrkare eller 
äktenskapsbränare eller homoseksuella eller sodomiter, 10 eller 
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tjuvar, inte begär, eller berusare, eller räddare eller utpressare 
kommer att ärva Guds rike (1 Kor 6: 9-10). 

19 Nu är köttens verk uppenbara, det vill säga: äktenskapsbrott, 
hoed, orenhet, ohygglighet, 20 avgudadyrkor, trolldom, hat, 
förnöjelser, avund, utbrott av vrede, själviska ambitioner, 
olikheter, kätterier, 21 avund, mord, beruselse, uppenbarelser och 
liknande; som jag berättar för dig på förhand, precis som jag 
också har sagt till tidigare, att de som utövar sådana saker inte 
kommer att ärva Guds rike (Galaterna 5: 19-21). 

5 För detta vet ni att ingen hoärare, oren person och inte heller 

den eftertraktade mannen, som är en avgudadyrkare, har någon 
arv i Kristi och Guds rike (Efesierbrevet 5: 5). 

Gud har standarder och kräver omvändelse från synd för att kunna 
komma in i hans rike. Den Aposteln Paulus varnade för att vissa inte skulle 
lära att Jesu evangelium är svaret, men en annan är : 

3 Nåd till dig och frid från Gud Fadern och vår Herre Jesus 
Kristus, 4 som gav sig själv för våra synder, så att han kunde befria 
oss från denna nuvarande onda ålder, enligt vår Guds och Faders 
vilja, 5 till vilka vara ära för alltid. Amen. 6 Jag undrar att du så snart 
vänder dig bort från honom som kallade dig i Kristi nåd till ett 
annat evangelium, 7 som inte är något annat; men det finns några 
som besvärar dig och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men även 
om vi eller en ängel från himlen predikar något annat evangelium 
till dig än vad vi har predikat för dig, låt honom förbannas. 9 Som 
vi har sagt tidigare, så säger jag nu igen, om någon predikar något 
annat evangelium till dig än vad du har fått, låt honom 
förbannas. (Galaterna 1: 3 -9)  

3 Men jag är rädd, så att ormen, på något sätt, lurade Eva av hans 
finess, så att dina sinnen kan fördärvas från det enkla som finns i 
Kristus. 4 För om den som kommer predikar en annan Jesus som vi 
inte har predikat, eller om du får en annan anda som du inte har 
mottagit, eller ett annat evangelium som du inte har accepterat - 
kanske du väl klarar det! (2 Kor 11: 3- 4) 

Vad var det ” andra ” och ” annorlunda ” faktiskt falskt , gospel? 
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Det falska evangeliet har olika delar. 

I allmänhet är det falska evangeliet att tro att du inte behöver lyda Gud 
och verkligen sträva efter att leva riktigt på hans sätt medan du säger att 
du känner Gud (jfr Matt 7: 21-23) . Det tenderar att vara självisk 
orienterad. 

Ormen bedrade Eva att falla för ett falskt evangelium för nästan 6000 år 
sedan (1 Mosebok 3) - och människor har trott att de vet bättre än Gud 
och borde bestämma sig själv och onda. Y es efter Jesus kom, hans namn 
ofta kopplad till olika falska evangelier - andthis har continu ning och 
kommer att fortsätta in i tid för den slutliga Antikrist. 

Nu tillbaka i aposteln Paulus tid var det falska evangeliet essentiellt en 
gnostisk / mystisk blandning av sanning och misstag . Gnostiker trodde i 
princip att speciell kunskap var vad som behövdes för att uppnå andlig 
insikt, inklusive frälsning. Gnostiker tenderade att tro att det köttet gjorde 
inte hade någon speciell konsekvens och de var emot att lyda Gud i frågor 
som den sjunde dagens sabbat . En sådan falsk ledare var Simon 
Magus , som varnades av aposteln Peter (Apostlagärningarna 8: 18-21). 

Men det jag är inte lätt 
Nya Testamentets visar att Philip visade K ingdom Of God: 

5 Då gick Filippus ner till staden Samaria och predikade Kristus för 
dem . ... 12 de trode Filippus när han predikade saker som rör Guds 
rike ... (Apg 8: 5,12). 

Men Jesus, Paulus och lärjungarna lärde att det inte är nödvändigt att 
komma in i Guds rike: 

24 Och när Jesus såg att han blev mycket sorglig sa han: ” Hur svårt 
är det för dem som har rikedom att komma in i Guds rike!  25 Ty 
det är lättare för en kamel att gå genom en nålöga än för en rik 
man att komma in i Guds rike. ” 

26 Och de som hörde det sa: " Vem kan då räddas? ” 

27 Men han sa: ” Det som är omöjligt med människor är möjligt 
med Gud. ” ( Lukas 18: 24-27 ) 

22 ” Vi måste genom många trängsel komma in i Guds 
rike ” (Apostlagärningarna 14:22). 
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3 Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, som det passar, 
eftersom er tro växer mycket, och var och en av er alla kärlekar 
överflödar varandra, 4 så att vi själva skryter av er bland kyrkorna i 
Gud för ditt tålamod och tro på alla dina förföljelser och 
förödelser som du håller ut, 5 som är ett tydligt bevis på Guds 
rättfärdiga dom, så att du kan räknas värdig till Guds rike, som du 
också lider för; 6 eftersom det är rättfärdigt med Gud att 
återbetala dem som besvärar dig med trängsel, 7 och ge dig som 
är oroliga vila hos oss när Herren Jesus uppenbaras från himlen 
med sina mäktiga änglar, (2 Tessaloniker 1: 3-7 ). 

På grund av svårigheterna är det nu bara några som kallas och väljs i 
denna tid för att vara en del av det (Matteus 22: 1-14; Johannes 6:44; 
Hebreerbrevet 6: 4-6). Andra kommer att kallas senare, eftersom Bibeln 
visar att de " som har gjort sig oroliga i andan kommer att förstå, och de 
som klagade kommer att lära sig lära " (Jesaja 29:24). 

Peter lärde kungariket 
Aposteln Peter lärde att kungariket var evigt, och att Guds evangelium 
måste följas noggrant eller så skulle det finnas en dom: 

10 Därför, bröder, var ännu mer flitig för att säkerställa ditt kall och 
val, för om du gör dessa saker kommer du aldrig att snubbla; 11 för 
så kommer en ingång tillföras dig rikligt till det eviga riket för vår 
Herre och Frälsare Jesus Kristus (2 Peter 1: 10-11). 

17 Ty det är dags att domen börjar i Guds hus; och om det börjar 
med oss först, vad blir slutet på dem som inte följer Guds 
evangelium? (1 Peter 4:17). 

Den sista boken är av Bibeln och Konungariket 
Bibeln lär att " Gud är kärlek " (1 Johannes 4: 8,16) och Jesus är Gud 
(Johannes 1: 1,1 4) - Guds kungdom kommer att ha en kung som är kärlek 
och vars lagar stöder kärlek , inte hat (se Uppenbarelseboken 22: 14-15) . 

Den sista Bibeln diskuterar specifikt Guds Kungdom. 

15 Då ljöd den sjunde ängeln: Och det hörde höga röster i himlen 
och sade: ” Denna världs rike har blivit rike för vår Herre och hans 
Kristus, och han kommer att regera för 
evigt! ” (Uppenbarelseboken 11:15). 
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Jesus kommer att regera i kungariket! Och Bibeln avslöjar två av hans 
titlar: 

16 Och han har på sitt mantel och på låret ett namn skrivet: 
Kungens kung och HERRENS HERRARE (Uppenbarelseboken 
19:16). 

Men är Jesus den enda som kommer att regera? Lägg märke till detta 
avsnitt: 

4 Och jag såg troner, och de satt på dem, och dom överkom till 
dem. Då såg jag själarna hos de som hade halshuggats för sitt 
vittne till Jesus och för Guds ord, som inte hade dyrkat djuret eller 
hans bild och inte fått sitt märke på deras pannor eller på deras 
händer. Och de levde och regerade med Kristus i tusen 
år . . . 6 Välsignad och helig är han som deltar i den första 
uppståndelsen. Under sådana har den andra döden ingen makt, 
men de ska vara präster för Gud och Kristus och kommer att 
regera med honom i tusen år (Uppenbarelseboken 20: 4,6). 

Sanna kristna kommer att återuppstå för att regera med Kristus i tusen 
år! Eftersom kungariket kommer att bestå för evigt (Uppenbarelseboken 
11:15), men den nämnda regeringen var bara tusen år . Hans varför jag 
hänvisade till detta tidigare som den första fasen av kungariket -
 teoretisk, tusenårig fas i motsats till den slutliga , mer spirituell, fas . 

Ett fåtal grenar listade i Uppenbarelseboken som förekommer mellan 
de tusenåriga och slutfasen av Guds rike : 

7 När tusen år har gått ut kommer Satan att släppas från sitt 
fängelse 8 och gå ut för att lura de nationer som finns i jordens 
fyra hörn, Gog och Magog, för att samla dem i strid, vars antal är 
som havets sand. ... 11 Då såg jag en stor vit tron och honom som 
satt på den, från vars ansikte jorden och himlen flydde bort. Och 
de fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, små och 
stora, stå inför Gud, och böcker öppnades. Och en annan bok 
öppnades, som är Livets bok. Och de döda bedömdes efter deras 
verk, enligt det som var skrivet i böckerna. 13 Havet gav upp de 
döda som var i det, och Death and Hades överlämnade de döda 
som var i dem. Och de dömdes, var och en enligt hans 
gärningar. 14 Då kastades Döden och Hades i eldsjön. Detta är den 
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andra döden. 15 Och någon som inte hittats skriven i livets bok 
kastades i eldsjön (Uppenbarelseboken 20: 7-8, 11-15). 

Uppenbarelseboken visar att det kommer att finnas en senare fas som 
kommer efter tusenårs regeringen och efter den andra döden: 

1 Nu såg jag en ny himmel och en ny jord, för den första himlen 
och den första jorden hade gått bort. Det fanns inte heller mer 
hav. 2 Då såg jag, John, den heliga staden, Nya Jerusalem, komma 
ner från himlen från Gud, beredd som en brud som pryddes för 
sin man. 3 Och jag hörde en hög röst från himlen säga: ” Se, Guds 
tabernakel är hos människor, och han kommer att bo hos dem, 
och de ska vara hans folk. Gud själv kommer att vara med dem 
och vara deras Gud. 4 Och Gud kommer att torka bort varje tår 
från deras ögon; det ska inte finnas mer död, inte heller sorg eller 
gråt. Det kommer inte att vara mer smärta, för de tidigare 
sakerna har gått bort. ” (Uppenbarelseboken 21: 1-4) 

1 Och han visade mig en ren flod av livets vatten, klar som kristall, 
som fortsatte från Guds och lammets tron. 2 Mitt på gatan och på 
vardera sidan av floden låg livets träd, som bar tolv frukter, varje 
träd gav sin frukt varje månad. Trädets blad var för att läka 
nationerna. 3 Och det kommer inte att bli mer förbannelse, men 
Guds och lammets tron ska vara i den, och hans tjänare ska tjäna 
honom. 4 De ska se hans ansikte, och hans namn ska vara på deras 
pannor. 5 Det kommer inte vara någon natt där: De behöver ingen 
lampa eller solsken, för Herren Gud ger dem ljus. Och de ska 
regera för evigt och alltid. (Uppenbarelseboken 22: 1-5) 

Lägg märke till att denna regeringstid, som är efter tusen år, inkluderar 
Guds tjänare och varar för evigt. Den heliga staden, som bereddes i 
himlen, kommer att lämna himlen och kommer att komma ner till 
jorden. Detta är början på den sista fasen av Guds Kungdom.   En tid med 
INGEN MER RENGÖRNING ELLER LIDANDE! 

Den ödmjuka kommer att ärva jorden (Matteus 5: 5) och allting 
(Uppenbarelseboken 21: 7). Jorden, inklusive den heliga staden som 
kommer att ligga på den, kommer att bli bättre eftersom Guds vägar 
kommer att implementeras. Inser att : 
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7 Av de ökande myndigheterna i hans regering och fred kommer 
här inte att bli något slut (Jesaja 9: 7). 

Det är uppenbart att det kommer att bli tillväxt efter att den sista fasen 
av Guds Kungdom har börjat eftersom alla kommer att lyda Guds 
regering . 

Detta kommer att vara en mest härlig tid: 

9 Men som det står skrivet: ” Ögon har inte sett eller hört hört och 
inte gått in i människans hjärta. Det som Gud har förberett för 
dem som älskar honom. ” 10 Men Gud har uppenbarat dem för oss 
genom sin ande ( 1 Kor 2: 9-10 ). 

Det är en tid av kärlek, glädje och evig komfort. Det blir en fantastisk 
tid! Guds rike kommer att skapa en fantastiskt bättre evighet. Vill du inte 
ha din del i det? 

5. Källor utanför Nya testamentet lärde Guds rike 
Trodde tidiga professorer på Kristus att de skulle förkunna evangeliet 
om ett bokstavligt Guds rike? 
Ja. 
År sedan, i en föreläsning av professor Bart Ehrman vid University of 
North Carolina , han upprepade gånger , och på rätt sätt, underströk 
att till skillnad från de flesta bekännande kristna idag, Jesus och hans 
tidiga efterföljare proc laimed Guds rike. Även om Dr. 
Ehrmans övergripande förståelse av kristendomen skiljer sig mycket 
från den för den fortsatta Guds kyrka, skulle vi hålla med om att 
evangeliet om kungariket är det Jesus själv förkunnade och hans 
anhängare trodde på . Vi håller också med om att många som hävdade 
kristna idag inte förstår det. 

Det äldsta bevarade författningen och predikan efter det nya 
testamentet 
Guds K ingdom var en betydande del av vad som påstås vara ” den äldsta 
fullständiga kristiska predikan som har överlevt ” (Holmes MW Ancient 
Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English 
Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004 , s. 
102 ). Denna antika kristna predikan innehåller dessa uttalanden om den : 
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5: 5 Dessutom vet ni, bröder, att vår vistelse i köttvärlden är 
obetydlig och övergående, men Kristi löfte är stort och underbart: 
vila i det kommande riket och evigt liv. 

Ovanstående uttalande visar att kungariket inte är nu, utan kommer och 
blir evigt. Vidare säger denna antika predikan: 

6: 9 Om även sådana rättfärdiga män som dessa inte med hjälp av 
sina egna rättfärdiga handlingar kan rädda sina barn, vilken 
försäkring har vi då att gå in i Guds rike om vi inte håller vår dop 
ren och oförstörd? Eller vem kommer att vara vår förespråkare 
om vi inte har visat att vi har heliga och rättfärdiga verk? 9: 6 Låt oss 
därför älska varandra, så att vi alla kan gå in i Guds rike. 11: 7 Därför, 
om vi vet vad som är rätt i Guds ögon, kommer vi att gå in i hans 
rike och ta emot de löften som ” örat inte har hört eller öga sett 
eller människans hjärta föreställt sig. ” 

12: 1 Låt oss därför vänta timme efter timme på Guds rike i kärlek 
och rättfärdighet, eftersom vi inte vet dagen för Guds 
uppträdande. 12: 6 säger han, min faders rike kommer att komma. 

Ovanstående uttalanden visar att kärlek genom rätt levande behövs, att 
vi fortfarande inte har gått in i Guds kungdom och att den inträffar efter 
dagen för Guds uppträdande - det är efter att Jesus återvänder 
igen. Det jag är Faderns rike och t han rike är inte bara Jesus. 

Det är intere sting att den äldsta synes kristna predikan som Gud har rätt 
att överleva lär samma K ingdom av Gud att Nya testamentet undervisar 
och fortsatt Church of God lär nu (det är möjligt att det kan vara från en 
faktisk C hurch av G od , men min begränsade kunskap om grekiska 
begränsar min förmåga att göra en fastare förklaring) . 

Second Century Church Leaders and the Evangelium of the Kingdom 
Det bör noteras i början av det andra århundradet att Papias , en hörare 
av John och en vän till Polycarp och anses vara en helgon av romersk-
katoliker , lärde tusenåriga riket. Eusebius spelade in att Papias lärde: 

... det kommer att finnas ett millennium efter uppståndelsen från 
de döda, när Kristi personliga regeringstid kommer att upprättas 
på denna jord . (Fragment of Papias, VI. Se även Eusebius, kyrkans 
historia, bok 3, XXXIX, 12) 
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Papias lärde att detta skulle vara en tid med stort överflöd: 

På samma sätt [sade han] att ett vetekorn skulle producera tio 

tusen öron, och att varje öra skulle ha tiotusen korn, och varje 
säd skulle ge tio kilo klart, rent, fint mjöl; och att äpplen, frön och 
gräs skulle producera i liknande proportioner; och att alla djur, 
som bara livnärde sig på jordens produktioner, skulle bli fredliga 
och harmoniska och vara i perfekt underkastelse av 
människan. ” [Vittnesbörd bärs av dessa saker skriftligen av 
Papias, en gammal man, som var en hörare av John och en vän till 
Polycarp, i den fjärde av sina böcker; för fem böcker 
komponerades av honom ...] (Fragments of Papias, IV) 

I det nya testamentets brev till korintierna står: 

42: 1-3 Apostlarna mottog evangeliet för oss från Herren Jesus 
Kristus; Jesus Kristus skickades ut från Gud. Så då är Kristus från 
Gud, och apostlarna kommer från Kristus. Båda kom därför av 
Guds vilja i den bestämda ordningen. Efter att ha fått en 
anklagelse och efter att ha blivit fullständigt försäkrade genom 
vår Herre Jesu Kristi uppståndelse och bekräftats i Guds ord med 
fullständig försäkring av den Helige Anden, fortsatte de med de 
fina budskapen att Guds kung skulle komma. 

Polycarp av Smyrna var en tidig kristen ledare, som var en lärjunge av 
John, den sista av de ursprungliga apostlarna till d ie. Polycarp c. 120-135 
e.Kr. lärde ut : 

Välsignade är de fattiga och de som förföljs för rättfärdighetens 
skull, för deras är Guds rike . (Polycarp. Brev till Filippianerna, 
kapitel II. Från Ante-Nicene Fathers, bind 1 som redigerats av 
Alexander Roberts & James Don aldson. Amerikansk utgåva, 
1885) 

Då vi vet att " Gud inte är hånad ", borde vi gå värdiga till hans 
bud och härlighet ... För det är väl att de ska avskäras från de 
lyster som finns i världen, eftersom " varje lust strider mot 
själen; " Och " varken håndare eller utslagna eller missbrukare av 
sig själva med mänskligheten ska ärva Guds rike " eller de som gör 
saker som är inkonsekventa och oföränderliga . ( ibid , kapitel V) 



34 
 

Låt oss då tjäna honom i rädsla och med all vördnad, precis som 
han själv har befallit oss, och som apostlarna som predikade 
evangeliet till oss, och de profeter som förut förkunnade Herrens 
ankomst . (ibid, kapitel VI) 

Liksom andra i Nya testamentet lärde Polycarp att de rättfärdiga, inte 
kommandot och brytarna, ska ärva Guds kungdom. 

Följande påstods också ha lärt sig av Polycarp: 

Och på följande sabbat sa han; Hör min uppmaning, älskade Guds 
barn. Jag besvärad er när biskoparna var närvarande, och nu 
uppmanar jag er alla att gå dekorativt och värdefullt på Herrens 
väg ... Se upp, och återigen Var redo, låt era hjärtan inte 
tyngas, det nya budet beträffande kärlek till varandra, uppträder 
hans plötsligt plötsligt som av snabba blixtar, den stora eldens 
dom, det eviga livet, hans odödliga rike. Och allt du undervisar 
om Gud vet du, när du granskar de inspirerade skrifterna, graver 
dig med den Helige Andes pennor på era hjärtan, så att buden 
kan bli i dig outplånlig. ' (Life of Polycarp, kapitel 24. JB Lightfoot, 
The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, s. 488-506) 

Melito av Sardis , som var en ledare av Guds kyrka , c. 170 e.Kr., lärde: 

För lagen utfärdad i evangeliet - den gamla i den nya, båda 
kommer ut från Sion och Jerusalem; och budet utfärdat i nåd och 
typen i den färdiga produkten, och lammet i Son och fåren i en 
man och mannen i Gud ... 

Men evangeliet blev förklaringen av lagen och dess 

fullföljande, medan kyrkan blev magasinet för sanning ... 

Det här är den som befriade oss från slaveri till frihet, från mörker 
till ljus, från död till liv, från tyranni till ett evigt rike . (Melito. 
Homily On the Passover. Vers 7,40,68. Översättning från Kerux: 
The Journal of Online Theology . Http: //www.kerux. Com / 
document / KeruxV4N1A1.asp) 

Således Guds rike wa s kända för att vara något evigt, och inte bara den 
nuvarande kristna eller katolska kyrkan och ingår Guds lag. 
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En annan skrift från mitten av slutet av andra århundradet uppmanar 
människor att se till kungariket: 

Låt därför ingen av er längre spridas eller se bakåt, utan gärna 
närma oss till evangeliet om Guds rike . (Roman Clement. 
Erkännelser, bok X, kapitel XLV. Utdrag ur Ante-Nicene Fathers, 
bind 8. Redigerad av Alexander Roberts & James Do naldson. 
Amerikansk utgåva, 1886 ) 

Även om det uppenbarligen inte skrivits av någon i den verkliga 
kyrkan, använder skriften i mitten av andra århundradet med titeln The 
Shepherd of Hermas i översättningen av Roberts & Donaldson 
uttrycket “ Guds rike ” fjorton gånger. 

Sanna kristna , och till och med många som bara bekänner Kristus , 
visste något om Guds kungdom under andra seklet. 

Till och med den katolska och östorthodoxa helgonet Irenaeus förstod att 
efter uppståndelsen på skulle kristna komma in i Guds kungdom. Lägg 
märke till vad han skrev, c. 180 e.Kr . : 

För ett sådant är tillståndet för dem som trodde, eftersom i dem 
ständigt följer den Helige Ande, som gavs av honom i dopet och 
behålls av mottagaren, om han går i sanning och helighet och 
rättfärdighet och tålamod. För denna själ har en uppståndelse i 
dem som tror, kroppen tar emot själen igen, och tillsammans 
med den, genom den Helige Andes kraft, upphöjs och går in i 
Guds rike . (Irenaeus, St., biskopen i Lyon. Översatt från 
armeniska av Armitage Robinson. Demonstrationen av den 
apostoliska predikningen, kapitel 42. Wells, Somerset, oktober 
1879. Såsom publicerades i SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN 
KNOWLEDGE. NEW YORK: MACMILLAN CO, 1920). 

Theophilus of Antioch lärde: 

Jag menar hans godhet; om jag kallar honom K ingdom, nämner 
jag bara hans ära ... Ty om han hade gjort honom odödlig från 
början, skulle han ha gjort honom till Gud. ... varken, då, odödlig 
eller ännu dödlig gjorde han honom, men, som vi har sagt ovan, 
kan båda; så att om han lutar sig till odödlighetens saker och 
håller Guds bud, skulle han få belöning från honom odödlighet 
och bli Gud . (Theophilus, To Autolycus, 1: 3, 2:27) 
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Den katolska helgon Hippolytus skrev i början av tredje århundradet: 

Och du ska ta emot himmelriket, du som, medan du vistade i 
detta liv, kände den himmelska kungen. Och du ska vara en 
följeslagare till gudomen och en med arvtagare med Kristus, inte 
längre förslavad av lyster eller lidanden och aldrig mer slösas bort 
av sjukdom. För du har blivit Gud : för det lidande du har 
genomgått när du var en man gav han dig, för att du var av dödlig 
mögel, men oavsett vad det är förenligt med Gud att förmedla, 
har dessa Gud lovat att ge dig, för att du har varit deifierade och 
födda till odödlighet . ( Hippolytus. Refutation of All 
Heresies , Book X, Chap ter 30 ) 

Målet för människor är att deifieras i det kommande Guds rike. 

Problem i andra och tredje århundradet 
Trots sin utbredda acceptans, i det andra århundradet, uppstod en anti-
lag apostatledare med namnet Marcion . Marcion lärde sig 
mot Guds lag , sabbaten och Guds bokstavliga kungdom. Även om han 
fördömdes av Polycarp och andra, hade han kontakt med Romkyrkan en 
god stund och tycktes ha inflytande där . 

Under andra och tredje århundradena blev allegorister establis hed i 
Alexandria (Egypten). Man y allegorister motsatte sig doktrinen om det 
kommande riket. Lägg märke till rapporten om några av de som 
är llegorister: 

Dionysius föddes av en ädla och förmögen hednisk familj i 
Alexandria och utbildades i deras filosofi. Han lämnade de 
hedniska skolorna för att bli en elev av Origen, som han lyckades 
med ansvaret för den kateketiska skolan i Alexandria ...  

Clement, Origen och den gnostiska skolan förstörde doktrinerna 
för de heliga oraklerna med deras fantasifulla och allegoriska 
tolkningar ... de fick själva namnet ” Allegorister. ” Nepos 
bekämpade offentligt allegoristerna och hävdade att det kommer 
att bli en Kristi regering på jorden ...  

Dionysius bestred med Nepos anhängare och med hans 
redogörelse ... ”ett sådant tillstånd som nu finns i Guds 
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rike. ”Det här är det första omnämnandet av Guds rike som finns i 
kyrkornas nuvarande tillstånd ... 

Nepos bestraffade sitt fel och visade att himmelriket inte är 
allegoriskt, utan är vår Herrens bokstavliga kommande rike i 
uppståndelsen till evigt liv ... 

Så idén om kungariket kom i det nuvarande tillståndet tänktes 
och fördes fram i den gnostiska skolan för allegorister i Egypten, 
200 till 250 e.Kr., ett helt århundrade innan imperiets biskopar 
kom att betraktas som ockupanter av tronen ... 

Clement uppfattade idén om Guds rike som ett tillstånd av verklig 
mental kunskap om Gud. Origen framförde det som en andlig 
betydelse som gömdes i skrifterna . (Ward, Henry Dana. 
Evangeliet om kungariket: Ett kungarike inte om denna värld; inte 
i denna värld; men att komma i det himmelska landet, om 
uppståndelsen från de döda och om återupprättandet av alla 
saker. Publicerat av Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870 , s. 124-
125)  

Så länge biskop Nepos lärde evangeliet om Guds kungdom, försökte 
allegoristerna komma med en falsk, mindre bokstavlig, förståelse av 
det. Biskop Apollinaris av Hierapolis också försökt att bekämpa fel i 
allegorists ungefär samtidigt. De som verkligen var i Guds kyrka stod för 
sanningen om det bokstavliga Guds rike genom historien. 

Herbert W. Armstrong lärde sig evangeliet om kungariket, plus 
I 20 : e århundradet, den sena Herbert W. Armstrong skrev: 

Eftersom de förkastade Kristus evangelium . . . , världen var 
tvungen att ersätta något annat på sin plats. De var tvungna att 
uppfinna en förfalskning! Så vi har hört Guds rike talas om som 
bara en vacker platitude - ett trevligt känsla i mänskliga hjärtan - 
att reducera det till en eterisk, verklig Inget! Andra har visat 
felaktigt att ” KIRKEN ” är kungariket. . . Profeten Daniel, som 
levde 600 år före Kristus, visste att Guds rike var ett riktigt 
kungarike - en regering som styr över 

bokstavliga människor på jorden ... 
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Här. . . är Guds förklaring av vad GUDENS KUNGARIKET ÄR: " Och 
på dessa kungas dagar ... " - det talar här om tio tår, del av järn 
och del av spröd lera. Detta, genom att ansluta profetian till 
Daniel 7, och Uppenbarelseboken 13 och 17, hänvisar till de nya 
FÖRENADE STATERNA I EUROPA som nu bildas . .. inför dina 
ögon! Uppenbarelseboken 17:12 förklarar detaljen att det ska 
vara en sammanslutning av tio kungar eller kungariker som 
(Uppenbarelseboken 17: 8) ska återupprätta den gamla romerska 
EMPIRE. . . 

När Kristus kommer kommer han som KONung av kungar och 
härskar hela jorden (Upp. 19: 11-16); och Hennes KUNGARIKET -
 GUDENS KUNGARIK - sa Daniel, är att konsumera alla dessa 
världsliga riken. Uppenbarelseboken 11:15 säger det med dessa 
ord: ” Denna världs rike har blivit Kungarna i vår Herre och hans 
Kristus: och han kommer att regera för alltid och alltid ” ! Detta är 
GUDENS KONUNG. Det är slutet på de nuvarande regeringarna - 
ja, och till och med Förenta staterna och de brittiska länderna. De 
ska då bli kungadömen - HERRENS REGERINGAR - JESUS CHRIST, 
sedan KONING av kungar över hela jorden. Detta gör helt klart 
det faktum att KUNGARIKET AV GUD är en bokstavlig 
REGERING. Även som det kaldeiska riket var ett KUNGARIKET - till 
och med som det romerska riket var ett KUNGARIKET - så är 
KUNGARIKET AV GUD en regering. Det är att ta över regeringen 
för världens nationer. Jesus Kristus föddes för att bli KONING - en 
REGLER! ... 

Samma Jesus Kristus som vandrade över kullarna och dalarna i 
det heliga landet och Jerusalems gator för mer än 1 900 år sedan 
kommer igen. Han sa att han skulle komma igen. Efter att han 
korsfästes väckte Gud honom från de döda efter tre dagar och tre 
nätter (Matt. 12:40; Apostlagärningarna 2:32; I Kor. 15: 3-4). Han 
steg upp till Guds tron. Universitetets huvudkontor 
(Apostlagärningarna 1: 9-11; Heb. 1: 3; 8: 1; 10:12; Upp. 3:21). 

Han är " adelsmannen " i liknelsen, som gick till tronen i 

Gud - det " långa landet " - för att krönas som kung av kungar 
över alla nationer och sedan återvända till jorden (Luk 19: 12-27). 
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Återigen är han i himlen till ” tiderna för alla 
återupprättelse ” (Apostlagärningarna 3: 19-
21). Återställning betyder att återställa till ett tidigare stat eller 
tillstånd. I detta fall återställande av Guds regering på jorden, och 
därmed återupprättandet av världsfreden och utopiska 
förhållanden. 

Den nuvarande världsuroen, eskalerande krig och förnödenheter 
kommer att klimma i världsbesvär så stora att, om inte Gud 
ingriper, skulle inget mänskligt kött räddas vid liv (Matt. 
24:22). Jesus Kristus kommer att återvända vid sin högsta 
höjdpunkt när förseningen skulle leda till att allt liv sprängs från 
denna planet. Den här gången kommer han som gudomlig 
Gud. Han kommer i all kraft och härlighet som den universum 
härskande Skaparen. (Matt. 24:30; 25:31.) Han kommer 
som ” kungarnas kung och herrens herre ” (Op. 19:16) för att 
etablera världsöverregering och styra alla nationer ” med en 
järnstång ” (Op. 19:15; 12: 5) . . . 

Kristus ovälkommen? 

Men kommer mänskligheten att ropa av glädje och välkomna 
honom i f renzied ekstase och entusiasm - om inte ens de 
traditionella kristendomen? 

De kommer inte! De kommer att tro, på grund av att Satan: s 
falska ministrar (II Kor. 11: 13-15) har lurat dem, att han är 
Antikrist. Kyrkorna och nationerna kommer att vara arga på hans 
ankomst (Upp. 11:15 med 11:18), och de militära styrkorna 
kommer faktiskt att försöka slåss mot honom för att förstöra 
honom (Upp. 17:14)! 

Nationerna kommer att engagera sig i den klimatiska striden 
under det kommande världskriget III, med stridsfronten i 
Jerusalem (Sak 14: 1-2) och sedan kommer Kristus att återvända. I 
övernaturlig kraft kommer han att " slåss mot de 
nationerna " som slåss mot honom (vers 3). Han kommer helt att 
besegra dem (Upp 17:14)! ” Hans fötter ska stå på den dagen på 
olivberget, ” mycket kort öster om Jerusalem (Sach. 14: 
4). (Armstrong HW. The Mystery of the Ages, 1984) 
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Bibeln förklarar att Jesus kommer att återvända och att han kommer att 
vinna, men ändå kommer många att slåss mot honom 
(Uppenbarelseboken 19:19). M någon kommer att hävda (baserat 
på missförståelse av Bibelns profetior, men delvis på grund av falska 
profeter och mystiker) att den återvändande Jesus är den sista Antikrist ! 

Följande är också från Herbert Armstrong : 

Sann religion - Guds sanning bemyndigad med Guds kärlek 
tilldelad av den Helige Ande ... GLEDA OTROLIG att känna Gud 
och Jesus Kristus - att känna SANNHET - och värmen från Guds 
gudomliga KÄRLIGHET! ... 

Guds sanna kyrks lärdomar är helt enkelt de som ” lever efter 
varje ord ” i den heliga Bibeln ... 

Män ska vända sig från " få " till vägen för " ge " - Guds sätt att 
älska. 

En NY CIVILISATION ska nu gripa jorden! (ibid) 

Den NYA CIVILISATIONEN är Guds rike. Att förkunna att den nya 
civilisationen ska komma och vara baserad på kärlek är en viktig del av 
vad det sanna evangeliet om riket som Jesus och hans följare lärde 
handlar om. Det är något som vi i Guds fortsatta kyrka predikar . 

Herbert Armstrong insåg att Jesus undervisade om att det mänskliga 
samhället, även när det tror att det vill lyda, har förkastat livets ” väg ” , 
kärlekens väg. Nästan ingen verkar riktigt förstå signi fi cance vad Jesus 
undervisade. 

Frälsning genom Jesus är en del av evangeliet 

Nu några som har läst så här långt förmodligen undrar om Jesus " död och 
roll i frälsningen. Ja, det är en del av evangeliet som Nya testamentet och 
Herbert W. Armstrong båda skrev om. 

Det nya testamentet visar att evangeliet inkluderar frälsning genom 
Jesus : 

16 Jag skämmer mig inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft 
till frälsning för alla som tror, för juden först och även för 
grekarna (Rom 1,16). 

4 Därför gick de som var spridda överallt och predikade 
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ordet. 5 Då gick Filippus ner till staden Samaria och predikade 
Kristus för dem. … 12 Men när de trodde Filippus när han predikade 
saker som rör Guds rike och Jesus Kristus, döptes både män och 
kvinnor. … 25 Så när de hade vittnat och predikat Herrens ord, 
återvände de till Jerusalem och predikade evangeliet i många 
samaritanska byar. 26 Nu talade en Herrens ängel till 
Filippus ... 40 Philip hittades i Azotus. Och han gick igenom och 
predikade i alla städer tills han kom till 
Cæsarea . (Apostlagärningarna 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 Han predikade för dem Jesus och 
uppståndelsen . (Apostlagärningarna 17:18) 

30 Då bodde Paulus två hela år i sitt egna hyrda hus och tog emot 
alla som kom till honom 31 och predikade Guds rike och undervisade 
det som berör Herren Jesus Kristus med all förtroende, utan att 
förbjuda honom . (Apostlagärningarna 28: 30-31) 

Observera att vid predikningen ingick Jesus OCH kungariket. Tyvärr en 
riktig förståelse av evangelium K ingdom Guds tenderar att vara miss ing 
från undervisning i grekisk-romerska kyrkor . 

För att hjälpa oss att bli en del av det riket älskade Gud faktiskt människor 
så mycket att han skickade Jesus för att dö för oss (Johannes 3: 16-17) och 
räddade oss genom hans nåd (Efesierbrevet 2: 8) . Och det är en del av de 
goda nyheterna (Apostlagärningarna 20:24). 

Rikets evangelium är vad världen behöver, men ... 
Att arbeta för fred (Matteus 5: 9) och göra gott är värdefulla mål (jfr 
Galaterna 6:10). Ye t , många av världens ledare, inklusive religiösa , tror 
att det kommer att bli internationellt mänskligt samarbete som kommer 
att ge pea ce och välstånd, och inte K ingdom Gud. Och även om de 
kommer att ha några temporära framgångar , kommer de inte bara inte 
att lyckas, utan några av deras mänskliga ansträngningar kommer i 
slutändan att föra planet Jorden till den punkten att det skulle göra livet 
ohållbart om Jesus inte återvände för att etablera sitt rike. Människor 
som fixar jorden utan Gud är ett förgäves och falskt evangelium (Psalm 
127: 1) .   

Många i världen försöker att sätta ihop en halv religiös babyloniska 
internationell plan för att sätta i en ny världsordning i 21 : 
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a århundradet. Detta är något som den fortsatta Guds kyrka har fördömt 
sedan starten och planerar att fortsätta att fördöma. Sedan Satan 
förtalade Eva att falla för en version av sitt evangelium för nästan 6000 år 
sedan (1 Mosebok 3) har många människor trott att de vet bättre än Gud 
vad som kommer att göra dem och världen bättre. 

Enligt Bibeln kommer det att ta en kombination av en militär ledare i 
Europa (kallas kungen av norr , även kallad Udyret av Uppenbarelseboken 
13: 1-10 ) tillsammans med en religiös ledare (kallad falsk profet, även 
kallad THE sista Antikrist och det tvåhorniga vilddjuret i 
Uppenbarelseboken 13: 11-17) från staden med sju kullar 
(Uppenbarelseboken 17: 9,18) för att få in 
en ' Babylonian ' (Uppenbarelseboken 17 och 18) världsordning. Även 
mänskligheten behöver Kristi återkomst och upprättandet av hans rike, 
många i världen inte kommer att uppmärksamma detta meddelande i 21 : 

a århundradet - de kommer att fortsätta att tro olika versionerna av Satans 
falska evangelium. Men världen kommer att få ett vittne. 

Kom ihåg att Jesus lärde: 

14 Och detta evangelium om riket kommer att predikas i hela 
världen som ett vittne för alla nationer, och sedan kommer 
slutet. (Matteus 24:14) 

Lägg märke till att rikets evangelium kommer att nå världen som ett 
vittne, då kommer slutet att komma. 

Det finns flera skäl till detta. 

Den ena är att Gud vill att världen ska höra det sanna evangeliet innan 
den stora trängseln börjar (som visas att starta i Matteus 
24:21). Evangeliets budskap är således ett vittne och en varning (jfr. 
Esekiel 3; Amos 3: 7). Det kommer att resultera i fler hedniska 
omvandlingar innan Jesus återvänder (Rom 11: 25) och tillräckliga icke-
hedning omvändelser (Rom 9:27) innan Jesus återvänder. 

En annan är att huvudet i meddelandet kommer att strida mot åsikter 
från det stigande odjuret , King of the North makt, tillsammans med 
den falska profeten, den sista Antikrist . De kommer i princip att lova fred 
genom mänsklig ansträngning, men det kommer att leda till slutet 
(Matteus 24:14) och förstörelse (jfr 1 Tessaloniker 5: 3). 
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På grund av tecken och liggande underverk i samband med dem (2 Tess 2: 
9), de flesta i världen kommer cho o se att tro en lögn (2 Tess 2: 9-12) i 
stället för evangeliets budskap. På grund av felaktiga fördömanden av 
Guds tusenåriga K ingdom av romersk- katolikerna , östra 
ortodoxa , lutherska och andra, kommer många felaktigt att hävda att 
meddelandet om tusenåriga evangeliet om Guds Gud är det falska 
evangeliet förknippat med Antikrist . 

De trogna Philadelphian Christian (Uppenbarelseboken 3: 7-13) kommer 
att förkynna riket om tusenåriga evangeliet och berätta världen vad vissa 
världsliga ledare (inklusive djuret och falska profeten) kommer att göra 
upp till. 

De kommer att stödja att berätta världen meddelandet att Beast , King of 
the North makten, tillsammans med den falska profeten, den sista 
Antikristen , till slut kommer att förstöra (tillsammans med några av deras 
allierade) USA och Anglo-nationerna i Storbritannien , Kanada, Australien 
och Nya Zeeland (Daniel 11:39) och de kommer att kort därefter förstöra 
en arabisk / islamisk konfederation (Daniel 11: 40-43), fungera som 
instrument för demonerna (Uppenbarelseboken 16: 13-14) och kommer 
i slutändan att kämpa mot Jesus Kristus efter hans återkomst 
(Uppenbarelseboken 16: 14; 19: 19-20). De trogna filadelfierna 
(Uppenbarelseboken 3: 7-13) kommer att tillkännage att tusenriksriket 
kommer snart. Detta skulle sannolikt generera mycket mediaomslag och 
bidra till uppfyllandet av Matteus 24:14. Vi i Guds fortsatta kyrka 
förbereder litteratur (på flera språk), lägger till webbplatser och tar andra 
steg för att förbereda oss för det ”korta arbetet” (jfr Romerbrevet 9:28) 
som kommer att leda till Guds beslutsamhet att Matteus 24: 14 har 
tillhandahållits tillräckligt som vittne för slutet av det kommande. 

T han 'falska evangelium' proklamera världens ledare (sannolikt några 
'nya' typ av högsta ledare Eur opa tillsammans med en nedsatt påven som 
kommer anspråk en form av katolicismen ) inte kommer att gilla det - de 
kommer inte vill att världen ska veta vad de kommer verkligen att göra 
(och kan inte ens tro det själva först, jfr Jesaja 10: 5-7). De och / eller 
deras anhängare kommer sannolikt också falskt att lära att de trogna 
filadelfierna kommer att förespråka en n extremistisk doktrin 
( millenarismen ) av en kommande antikrist. Oavsett fördömelse som de 
och / eller deras följare gör mot de filadelfiska trofasta 
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och Guds fortsatta kyrka kommer att utlösa förföljelse (Daniel 11: 29-
35 ; Uppenbarelseboken 12: 13-15). Detta kommer också att leda till 
slutet - början av den stora trängseln (Matteus 24:21; Daniel 11:39; jfr 
Matt 24: 14-15 ; Daniel 11:31) samt en tid för skydd för den trogna 
Filadelfia Kristna (Uppenbarelseboken 3: 10; 12: 14-16). 

Djuret och den falska profeten kommer att försöka kraft, ekonomisk 
utpressning, tecken, lögniga underverk, mord och andra påfrestningar 
(Uppenbarelseboken 13: 10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tessalonikerna 2: 9-
10) för att ha kontroll . Kristna kommer att fråga: 

10 " Hur länge, Herre, helig och sann, tills du bedömer och hämnar 
vårt blod på dem som bor på jorden? ” ( Uppenbarelseboken 
6:10 ) 

Genom tiderna har Guds folk undrat, ” Hur lång tid kommer det att gå tills 
Jesus kommer tillbaka? ” 

Även om vi inte vet dagen eller timmen, förväntar vi oss att Jesus att 
återvända (och tusenåriga rike etablerat ) i 21 : a århundradet bygger på 
många skrifter (t.ex. Matteus 24: 4-34; Psalm 90: 4; Hosea 6: 2; Luke 21: 
7 -36 ; Hebreerbrevet 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1 Tessalonikerbrevet 
5: 4), av vilka vissa delar vi nu ser uppfyllda .  

Om Jesus har inte ingripa, världens w sjuk ha utplånat allt liv: 

21 För då kommer det att bli stor trängsel, som inte har varit sedan 
världens början förrän denna tid, ingen eller heller aldrig kommer 
att bli. 22 Och om inte dessa dagar förkortades, skulle inget kött 
räddas; men för de utvalda ska de dagar förkortas. (Matteus 24: 
21-22) 

29 Omedelbart efter den tidens trängsel kommer solen att bli 
mörkare, och månen kommer inte att ge sitt ljus; stjärnorna 
kommer att falla från himlen, och himmelens krafter kommer att 
skakas. 30 Då kommer människans son att visas i himlen, och sedan 
kommer alla jordens stammar att sörja, och de kommer att se 
människosonen komma på himmelens moln med kraft och stor 
ära. 31 Och han kommer att skicka sina änglar med ett stort ljud av 
en trumpet, och de kommer att samla hans utvalda från de fyra 
vindarna, från ena änden av himlen till den andra. (Matteus 24: 
29-31) 
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K ingdom Guds är vad världen behöver. 

Ambassadörer för kungariket 
Vad är din roll i kungariket? 

Just nu, om du är en riktig kristen, ska du vara ambassadör för det. Lägg 
märke till vad aposteln Paulus skrev: 

20 Nu är vi ambassadörer för Kristus, som om Gud bönföll genom 
oss: vi beder er på Kristi vägnar, bli försonade med Gud. (2 
Korinthierna 5:20) 

14 Stå därför upp, om du har buntat din midja med sanning, stått 
på rättfärdighetens bröstplatta, 15 och förhettat dina fötter med 
beredningen av fredens evangelium. 16 framför allt, ta skölden till 
tron med vilken du kommer att kunna släcka alla den ondas 
brännande dart. 17 Och ta frälsningshjälmen och Andens svärd, 
som är Guds ord; 18 Jag ber alltid med all bön och uppmaning i 
Anden och håller vaken för detta ändamål med all uthållighet 
och uppmaning för alla de heliga - 19 och för mig, så att jag kan ge 
yttrande för mig, så att jag kan öppna min mun med frimodighet 
att göra mig känd evangeliets mysterium, 20 för vilket jag är 
ambassadör i kedjor; att i det kan jag tala djärvt, som jag borde 
tala. (Efesierna 6: 14-20) 

Vad är en ambassadör? Merriam-Webster har följande definition: 

1 : en officiell sändebud; speciellt : en diplomatisk agent av högsta 
rang ackrediterad till en utländsk regering eller suveräne som 
bosättningsrepresentant för sin egen regering eller suveräna eller 
utnämnd till ett särskilt och ofta tillfälligt diplomatiskt uppdrag   

2 a : en auktoriserad representant eller messenger  

Om du är en riktig kristen är du en officiell sändebud för Kristus! Lägg 
märke till vad aposteln Peter skrev: 

9 Men du är en utvald generation, ett kungligt prästadöme, en 
helig nation, hans eget speciella folk, så att du kan förkunna 
berömmen av honom som kallade dig ur mörkret till hans 
underbara ljus; 10 som en gång inte var ett folk, men nu är Guds 
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folk, som inte hade fått nåde men nu fått barmhärtighet. (1 Peter 
2: 9-10) 

Som kristna ska vi vara en del av en helig nation. 

Vilken nation är nu helig? 

Jo, förvisso ingen av denna världens riken - men de i slutändan kommer 
att vara en del av Kristi K ingdom (Upp 11:15). Det är Guds nation, 
Hans K ingdom som är helig. 

Som ambassadörer deltar vi normalt inte i den direkta politiken för 
världens nationer. Men vi ska leva Guds sätt att leva nu (se också den 
gratis bok som finns på www.ccog.org med titeln: Kristna: ambassadörer 
för Guds rike, bibliska instruktioner om att leva som kristen ) . Genom att 
göra det, lär vi oss bättre varför Guds vägar är bäst, så att vi i hans rike 
kan vara kungar och präster och regera med Kristus på jorden : 

5 Till honom som älskade oss och tvättade oss från våra synder i 
sitt eget blod, 6 och har gjort oss till kungar och präster till sin Gud 
och Fader, till honom till ära och herra för evigt och 
alltid. Amen. (Uppenbarelseboken 1: 5-6) 

10 Och har gjort oss till kungar och präster till vår Gud; Och vi ska 
regera på jorden. (Uppenbarelseboken 5:10) 

En framtida aspekt av det kommer att lära dem som är dödliga att gå på 
Guds vägar: 

19 Ty folket ska bo i Sion i Jerusalem, du får inte gråta mer. Han 
kommer att vara väldigt nådig mot dig i ljudet av ditt rop; När han 
hör det kommer han att svara dig. 20 Och även om Herren ger dig 
brödet av motgångar och ångestens vatten, men dina lärare 
kommer inte att flyttas in i ett hörn längre, men dina ögon ska se 
dina lärare. 21 Dina öron ska höra ett ord bakom dig och säga: " Så 
är det, gå i det ", när du vänder dig till höger eller så snart du 
vänder åt vänster. (Jesaja 30: 19-21) 

W edan som är en profetia för tusenåriga riket, i denna åldersgrupp 
kristna måste vara beredd att undervisa: 

12 ... vid denna tid borde du vara lärare (Hebreerbrevet 5:12) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sv&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sv&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sv&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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15 Men helga Herren Gud i era hjärtan: och var alltid redo att ge ett 
svar till varje man som ber er ett skäl till det hopp som finns i dig 
med ödmjukhet och rädsla (1 Peter 3:15, KJV). 

Bibeln visar att många av de mer trogna kristna kommer att, strax innan 
den stora trängseln börjar, instruera många: 

33 Och de av de människor som förstår ska instruera många (Daniel 
11:33) 

Så att lära sig , växa i nåd och kunskap (2 Peter 3: 1 8), är något vi borde 
göra nu. En del av din roll i Guds kungdom är att kunna undervisa. Och för 
de trofastare, Philadelphian (Uppenbarelseboken 3: 7-13) , kristna , 
kommer detta också att omfatta stöd till 
det viktiga evangeliumsvittnet före början av tusenårsriket (jfr Matteus 
24:14). 

Efter att Guds rike har upprättats kommer Guds folk att användas för att 
återställa en skadad planet: 

12 De från er ska bygga de gamla avfallsplatserna; 
Du ska höja grunderna i många generationer, och du kommer 
att ledas till reparatören av brottet, restauratören av gatorna till 
bostaden . (Jesaja 58:12) 

Således kommer Guds folk som levde Guds väg i denna tid att göra det 
lättare för människor att bo i städer (och på annat håll) under denna 
restaureringstid. Världen kommer verkligen att vara en bättre plats. Vi 
borde vara ambassadörer för Kristus nu, så att vi också kan tjäna i hans 
rike. 

Det sanna evangeliets budskap är transformativt 

Jesus sa: ” Om du följer mitt ord är du verkligen mina lärjungar.  32 Och 
du ska känna sanningen, och sanningen kommer att göra dig 
fri " ( Johannes 8: 31-32 ). Att känna sanningen om evangeliet om Guds 
rike befriar oss från att fångas i världens falska hopp. Vi kan djärvt stödja 
en plan som fungerar - Guds plan! Satan har lurat hela världen 
(Uppenbarelseboken 12: 9) och Guds rike är den verkliga lösningen. Vi 
måste stå för och förespråka sanningen (jfr Johannes 18:37). 

Evangeliets budskap handlar mer än om personlig frälsning. Den goda 
nyheten om Guds rike borde förvandla en i denna tid: 
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2 Och bli inte anpassad till denna värld, utan förvandlas genom att 
förnya ditt sinne, så att du kan bevisa vad som är den goda och 
acceptabla och perfekta vilja från Gud. ( Romarna 12: 2 ) 

Sanna kristna förvandlas till att tjäna Gud och andra: 

22 Bondservants, lyda i allt dina herrar enligt köttet, inte med 
ögontjänst, som män behagar, men i uppriktighet av hjärta, 
fruktar Gud. 23 Och vad ni än gör, gör det hjärtligt, liksom mot 
Herren och inte till människor, 24 och vet att ni från Herren kommer 
att få arvets belöning; ty du tjänar Herren Kristus. ( Kolosserna 3: 
22-24 ) 

28 Eftersom vi får ett kungarike som inte kan skakas, låt oss därför 
ha nåd genom vilken vi kan tjäna Gud på ett acceptabelt sätt med 
vördnad och gudsfrykt. ( Hebreerbrevet 12:28 ) 

Sanna kristna lever annorlunda än världen. Vi accepterar Guds normer 
över världen för vad som är rätt och fel. De rättfärdiga lever av tro 
(Hebreerbrevet 10:38), eftersom det kräver tro att leva Guds sätt i denna 
tid. Kristna ansågs så annorlunda än den värld de levde i, att deras livssätt 
kallades ” vägen ” i Nya testamentet (Apg 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Världen 
lever själviskt, under Satans sväng, i det som har kallats ” Kains 
väg ” (Judas 11). 

Evangeliet om Guds rike är ett budskap om rättfärdighet, glädje och fred 
(Romarna 14:17). Det profetiska ordet, korrekt förstått, är tröstande (jfr 1 
Kor 14: 3; 1 Tessaloniker 4:18), särskilt när vi ser på världen smuldra (jfr. 
Luke 21: 8-36). Den verkliga kristna livsstilen leder till andligt överflöd och 
fysiska välsignelser (Markus 10: 29-30). Detta är en del av varför de som 
lever den förstår att världen behöver Guds rike. Kristna är ambassadörer 
för Guds rike. 

Kristna lägger vårt hopp i den andliga, inte den fysiska, även om vi lever i 
en fysisk värld (Rom 8: 5-8). Vi har ” hopp om evangeliet ” (Kolosserna 
1:23). Detta är något som de tidiga kristna förstod att många som 
bekänner Jesus idag inte riktigt förstår. 
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6. Grekisk-romerska kyrkor lär kungariket är viktigt, men 
... 
De grekisk-romerska kyrkorna tror att de lär ut aspekter av Guds rike, 
men har problem med att förstå vad det verkligen är.  Till 
exempel lär The Catholic Encyclopedia detta om riket: 

Kristi ... I varje skede i hans undervisning tillkomsten av detta rike, 
dess olika aspekter, dess exakta betydelse, hur det ska uppnås, 
utgör grunden för hans diskurser, så mycket att hans diskurs 
kallas " evangeliet" av kungariket ” ... de började tala om kyrkan 
som ” Guds rike ” ; jfr Kol, I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10 
osv ... betyder det kyrkan som den gudomliga institutionen ... 
(påven H. Guds rike. The Catholic Encyclopedia, bind VIII. 1910). 

Även om ovanstående pekade på ” Kol. I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 
9; v, 10, ” om du letar upp dem, kommer du att upptäcka att ingen av 
dessa verser säger något om att kyrkan är Guds rike. De lär de troende 
vara en del av Guds rike eller att det är Jesu rike. Bibeln varnar för att 
många skulle förändra evangeliet eller vända sig till något annat , ett 
osannat (Galaterna 1: 3-9). Tyvärr har olika gjort det.  

Jesus lärde: ” Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern 
utom genom mig ” ( Joh 14: 6 ). Peter lärde: ” Det finns inte heller någon 
frälsning för något annat, för det finns inget annat namn under himlen 
som ges bland människor som vi måste räddas ” ( Apostlagärningarna 
4:12 ). Peter sa till judar att alla måste ha tron att omvända sig och 
acceptera Jesus för att bli frälst (Apostlagärningarna 2:38). 

Till skillnad från detta har påven Francis lärt sig att ateister utan Jesus kan 
räddas genom goda gärningar! Han lär också att judar kan räddas utan att 
acceptera Jesus! Dessutom verkar han och några grekisk-romare också 
anser att en icke-bibelsk version av 'Maria' är en nyckel till evangeliet 
samt en nyckel till ekumenisk och interreligiös enhet. Tyvärr förstår de 
och andra inte vikten av Jesus OCH det sanna evangeliet om Guds 
rike. Många främjar falska evangelier. 

Många vill gå i sikte och ha tro på världen. Det nya testamentet lär att 
kristna ska se ovan: 

2 Tänk på saker ovan, inte på saker på jorden. ( Kolosserna 3: 2 ) 
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7 Ty vi vandrar i tro, inte genom synen. ( 2 Kor 5: 7 ) 

Ändå lärde påven Pius XI i princip att gå vid synen av sin kyrka: 

... den katolska kyrkan ... är Kristi rike på jorden. (Pius's 
encykliska QuasPrimas ). 

De Catholi cBible 101 webbplats fordringar, ” Guds rike bildades på jorden 
genom Jesus Kristus i AD år 33, i form av hans kyrka, som leds av 
Peter .. . den katolska kyrkan. ” Ni är Guds tusenåriga rike inte här och det 
är inte heller kyrkan Rom, men det kommer att vara på jorden. Även om 
den sanna Guds kyrka har ” nycklarna till kungariket ” (Matteus 16: 1 9 ), 
har de som hävdar att en kyrka är kungariket ” tagit bort kunskapens 
nyckel ” (Luk 11:52). 

Kyrkan i Rom lär sig så starkt mot ett snart kommande jordiskt tusenåriga 
Guds rike att det i grund och botten är den enda ” antikristsläran ” 
som anges i den katolska kyrkans officiella katekism : 

676 Antikrists bedrägeri börjar redan ta form i världen varje gång 
anspråk görs att inrätta historia det messianska hoppet som bara 
kan realiseras bortom historien genom den eskatologiska 
bedömningen. Kyrkan har avvisat till och med modifierade former 
av denna förfalskning av kungariket för att komma under namnet 
millenarianism ... (Catechism of the Catholic Church. Imprimatur 
Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 194) 

Tyvärr kommer de som håller med om detta att ha stora problem med att 
förkunna evangeliet om Guds rike i slutändan. Vissa kommer att ta 

fruktansvärda steg mot dem som förkunnar det (Daniel 7:25; 11: 30-
36). Men, kanske du tänker, kommer inte alla som betecknar Jesus som 
Herre vara i riket? Nej, de kommer inte att vara det. Lägg märke till vad 
Jesus sa: 

21 ” Inte alla som säger till mig, 'Herre, Herre,' kommer att komma 
in i himmelriket, utan han som gör min faders vilja i 
himlen.  22 Många kommer att säga till mig på den dagen: 'Herre, 
Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, kastat ut demoner i ditt 
namn och gjort många underverk i ditt namn?'  23 Och sedan 
kommer jag att förklara för dem: 'Jag har aldrig känt er; gå ifrån 
mig, du som utövar laglöshet! ' ( Matteus 7: 21-23 ) 
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Aposteln Paulus noterade ” mysterium laglöshet ” wa s ” redan på 
jobbet ” ( 2 Tess 2: 7 ) på sin tid. Denna laglöshet är också relaterad till 
något som Bibeln varnar mot i slutetiderna som kallas ” Mystery, Babylon 
den stora ” (Uppenbarelseboken 17: 3-5). 

Den ” mysterium laglöshet ” är relaterad till bekännande kristna som tror 
att de inte behöver hålla Guds tio budord lag, etc. och / eller det finns så 
många acceptabla undantag den och / eller det finns acceptabla former 
av botgöring för att bryta Guds lag, så medan de tror att th ey har en form 
av Guds lag, de är inte att hålla en form av kristendom som Jesus eller 
hans apostlar skulle känna igen som legitim. 

De grekisk-romarna är som fariséerna som bröt mot Guds bud, men 
hävdade att deras traditioner gjorde detta acceptabelt - Jesus fördömer 
denna inställning (Matteus 15: 3-9)! Jesaja varnade också för att 
människor som påstår sig vara Gud skulle göra uppror mot hans lag 
(Jesaja 30: 9). Detta laglösa uppror är något vi tyvärr ser detta till idag. 

Ett annat ” mysterium ” verkar vara att Romkyrkan verkar tro att dess 
militaristiska ekumeniska och interreligiska agendor kommer att leda till 
fred och en icke-bibelsk version av Guds rike på jorden. Skriften varnar 
mot en kommande ekumenisk enhet som den lär ut kommer att vara 
framgångsrik under några år (not: New Jerusalem Bible , en katolsk-
godkänd översättning, visas): 

4 De utskjutit sig framför draken för att han hade gett djuret sin 
auktoritet; och de satte sig framför djuret och sa: "Vem kan 
jämföra sig med djuret? Vem kan slåss mot det? ' 5 Djuret fick lära 
sig sitt skryt och blasfemi och att vara aktivt i fyrtiotvå 
månader; 6 Och det gav sin blasfemi mot Gud, mot hans namn, 
hans himmelska tält och alla de som är skyddade där. 7 Det var 
tillåtet att kriga mot de heliga och erövra dem, och fick makt över 
varje ras, folk, språk och nation; 8 och alla människor i världen 
kommer att dyrka den, det vill säga alla vars namn inte har 
skrivits ned sedan grundandet av världen i offerlammets 
livsbok. 9 Låt alla som kan höra, lyssna: 10 De som är fångenskapen i 
fångenskap; de för döden med svärdet till döden av svärdet. Det 
är därför de heliga måste ha uthållighet och 
tro. (Uppenbarelseboken 13: 4-10, NJB) 
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Bibeln varnar mot en slutetid Babylon enhet: 

1 En av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom för att tala 
till mig och sade: 'Kom hit och jag ska visa er straff för den stora 
prostituerade som är förankrad vid rikligt vatten, 2 med vilka alla 
jordens kungar har prostituerat sig själva och vem har gjort hela 
världsbefolkningen full av hennes äktenskapsvin. ' 3 Han tog mig i 
anda till en öken, och där såg jag en kvinna rida på en skarlagdjur 
som hade sju huvuden och tio horn och hade blasfemiska titlar 
skrivna över det hela. 4 Kvinnan var klädd i lila och skarlakansröd 
och glitterade med guld och juveler och pärlor, och hon höll en 
guldvinup fylld med den motbjudande smuts av hennes 
prostitution; 5 på hennes panna skrevs ett namn, ett kryptiskt 
namn: 'Babylon den stora, modern till alla prostituerade och alla 
smutsiga praxis på jorden .' 6 Jag såg att hon var full, berusad av 
de helgonas blod och Jesu martyrers blod; och när jag såg henne 
blev jag helt mystifierad. (Uppenbarelseboken 17: 1-6, NJB) 

9 'Detta kräver snedighet. De sju huvuden är de sju kullarna som 
kvinnan sitter på. . . 18 Kvinnan som du såg är den stora 
staden som har myndighet över alla härskare på jorden. 
' (Uppenbarelseboken 17: 9,18, NJB) 

1 Efter detta såg jag en annan ängel komma ner från himlen, med 
stor auktoritet till honom. jorden strålade med sin 
härlighet. 2 Högst upp på hans röst ropade han: 'Babylon har 
fallit, Babylon den stora har fallit och har blivit djävulens tillskott 
och en logi för varje dålig ande och smutsig, avskyvärd fågel. 3 Alla 
nationer har druckit djupt av hennes prostitutionsvin; varje kung 
på jorden har prostituerat sig med henne, och varje köpman blev 
rik genom hennes avsked. 4 En annan röst talade från himlen; Jag 
hörde det säga: ' Kom ut, mitt folk, bort från henne, så att du 
inte får dela i hennes brott och ha samma plågor att 
bära . 5 Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har 
hennes brott i åtanke: behandla henne som hon har behandlat 
andra. 6 Hon måste betalas dubbelt så mycket som hon 
krävde. Hon ska ha en dubbelt stark kopp av sin egen 
blandning. 7 Var och en av hennes pompor och orgier ska matchas 
av en tortyr eller en ångest. Jag trollkar som drottning, tycker 
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hon; Jag är ingen änka och kommer aldrig att känna sömn. 8 För 
det, på en dag, kommer plågorna att falla på henne: sjukdom och 
sorg och svält. Hon kommer att brännas till marken. Herren Gud 
som har fördömt henne är mäktig. ' 9 'Det kommer att sörja och 
gråta över henne av jordens kungar som har prostituerat sig med 
henne och hållit orgier med henne. De ser röken när hon bränner, 
(Uppenbarelseboken 18: 1-9, NJB) 

I Sakarja varnar Bibeln mot ett kommande Babylon och visar att rätt 
enhet inte kommer att hända förrän efter att Jesus återvänder: 

10 Se upp! Se upp! Fly från norrlandet - förklarar Yahweh - för jag 
har spridit er till de fyra himmelvindarna - förklarar Yahweh. 11 Se 
upp! Gör din flykt, Sion, nu bor med Babels dotter! 

12 Ty Yahweh Sabaoth säger detta, sedan härligheten beställde 

mig, om de nationer som plundrade dig, 'Den som vidrör dig rör 
vid mitt ögons äpple. 13 Se nu, jag ska vinka min hand över dem 
och de kommer att plundras av dem som de har förverkat i. Då 
kommer du att veta att Yahweh Sabaoth har skickat mig! 14 Sjung, 
gläd dig, Sions dotter, för nu kommer jag att leva bland er - 
Yahweh förklarar! 15 Och på den dagen kommer många nationer 
att omvändas till Yahweh. Ja, de kommer att bli hans folk och de 
kommer att bo bland er. Då kommer du att veta att Yahweh 
Sabaoth har skickat mig till dig! 16 Jahve kommer att ta besittning 
av Juda, hans del i det heliga landet, och återigen göra Jerusalem 
till sitt val. (Sakarja 2: 10-16, NJB; notera i KJV / NKJV-versionerna 
är verserna listade som Sakarja 2: 6-12) 

De ekumeniska och interreligionsrörelser som Förenta nationerna, 
Vatikanen, många protestanter och östortodoxa ledare främjar förklaras 
tydligt av Bibeln och bör inte uppmuntras. Jesus varnade för dem 
som hävdar att följa honom som skulle " lura många " (Matteus 24: 4-
5). Mycket ekumenism är relaterat till den " vita ryttaren " i 
Uppenbarelseboken 6: 1-2 (som INTE är Jesus) och skörden i 
Uppenbarelseboken 17. 

Liksom Sakaria, lärde aposteln Paulus också att sann troens enhet inte 
skulle hända förrän efter Jesus återkomst: 
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13 tills vi alla når enhet i tro och kunskap om Guds Son och bildar 
den perfekta mannen, fullmogen med Kristi fullhet. (Efesierbrevet 
4:13, NJB) 

De som tror att denna enhet kommer före Jesu återkomst är i 
fel. Faktiskt, när Jesus kommer tillbaka, kommer han att behöva förstöra 
enheternas nationer som kommer att samla mot honom: 

11: 15 Då blåste den sjunde ängeln sin basun, och röster kunde höras 
ropa i himlen och kallade: 'Världsriket har blivit vår Herrens och 
hans Kristi rike och han kommer att regera för alltid och 
alltid.' 16 De tjugofyra äldste, som tråkade sig i Guds närvaro, 
utmattade sig och berörde marken med sina pannor som tillbe 
Gud 17 med dessa ord: 'Vi tackar er, den Allsmäktige Herre Gud, 
han som är, han som var för antar din stora kraft och börjar din 
regeringstid. 18 Nationerna var i uppror och nu har tiden kommit 
för din vedergällning och att de döda ska dömas och för dina 
tjänare profeterna, för de heliga och för de som fruktar ditt 
namn, små och stora lika, för att belönas . Det är dags att förstöra 
dem som förstör jorden. ' (Uppenbarelseboken 11: 15-18, NJB) 

19: 6 Och jag hörde vad som tycktes vara rösterna från en stor 
folkmassa, som havets ljud eller det stora åskan som svarade: 
'Alleluia! Herrens, vår Allmäktiges Guds regering har 
börjat; . . . 19 Då såg jag djuret, med alla jordens kungar och deras 
arméer, samlade för att slåss mot ryttaren och hans armé. 20 Men 
djuret fångades tillsammans med den falska profeten som hade 
gjort underverk på djurets vägnar och av dem lurat de som hade 
accepterat branding med djurets märke och de som dyrkade hans 
staty. Dessa två kastades levande in i den eldiga svavel sjön. 21 Alla 
övriga dödades av ryttarens svärd, som kom ut ur hans mun, och 
alla fåglarna slänkte sig med sitt kött. . . 20: 4 Då såg jag troner, där 
de tog sitt säte, och till dem fick makten att döma. Jag såg 
själarna för alla som hade halshuggats för att ha bevittnat för 
Jesus och för att ha predikat Guds ord, och de som vägrade att 
dyrka odjuret eller hans staty och inte ville acceptera varumärket 
på deras pannor eller händer; de kom till liv och regerade med 
Kristus i tusen år. (Uppenbarelseboken 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
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Lägg märke till att Jesus kommer att behöva förstöra världens arméer 
som är förenade mot honom. Då kommer han och de heliga att 
regera. Det är då det kommer att vara ordentlig enhet i tron. Tyvärr 
kommer många att lyssna på falska ministrar som verkar vara bra, men 
inte är det, som aposteln Paulus varnade (2 Kor 11: 14-15). Om fler 
verkligen skulle förstå Bibeln och evangeliet om Guds rike skulle mindre 
slåss mot Jesus. 

7. Varför Guds rike? 
Även om människor gillar att tro att vi är så smarta, finns det gränser för 
vår förståelse, men Guds ” förståelse är oändlig ” (Psalm 147: 5). 

Det är därför det kommer att ta Guds ingripande för att fixa denna planet. 

Medan många tror på Gud, är de allra flesta människor ovilliga att leva 
som han riktigt riktar. Lägg märke till följande: 

8 Han har visat dig, o människa, vad är bra; och vad kräver Herren 
av dig, men gör rättvist, att älska barmhärtighet och vandra 
ödmjukt med din Gud? ( Mika 6: 8 ) 

Att gå ödmjukt med Gud är inte något som mänskligheten verkligen varit 
villig att göra. Från Adam och Evas tid (1 Mosebok 3: 1-6) har människor 
valt att lita på sig själva och deras prioriteringar, ovanför Guds, trots hans 
bud (2 Mos 20: 3-17).  

Ordspråksboken lär: 

5 Lita på Herren av hela ditt hjärta och luta dig inte på din egen 
förståelse; 6 Erkänn honom på alla dina vägar, och han ska rikta 
dina vägar. 7 Var inte klok i dina egna ögon; frukta Herren och vika 
från det onda. ( Ordspråken 3: 5-7 ) 

Ändå kommer de flesta människor inte verkligen att lita på Gud med hela 
sitt hjärta eller vänta på att Honom ska leda sina steg. Många säger att de 
kommer att göra vad Gud vill, men gör det inte. Mänskligheten har lurats 
av Satan (Uppenbarelseboken 12: 9) och har fallit för världens lyster och 
”livets stolthet” (1 Johannes 2:16).  

Därför har många kommit med sina egna religiösa traditioner och 
sekulära regeringar, eftersom de tror att de vet bäst. De gör emellertid 
inte (jfr. Jeremia 10:23) och kommer verkligen inte omvända sig. 
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Det är därför mänskligheten behöver Guds rike (jfr Matteus 24: 21-22). 

Tänk på Saliguden 

En av de mest välkända serierna av uttalanden som Jesus gav var de 
salighet som han gav i sin predikan på Olivberget. 

Lägg märke till vad han sa: 

3 ” Välsignade är de fattiga i ande, för deras är 
himmelriket. 4 Välsignade är de som sörjer, ty de 
tröstas. 5 Välsignade är de ödmjuka, ty de ska ärva 
jorden. 6 Välsignade är de som hungrar och törstar efter 
rättfärdighet, ty de ska bli fyllda. 7 Välsignade är de barmhärtiga, 
ty de kommer att få barmhärtighet. 8 Välsignade är de rena i 
hjärtat, ty de ser Gud. 9 Välsignade är fredsmakarna, ty de skall 
kallas Guds barn. 10 Välsignade är de som förföljs för 
rättfärdighetens skull, för deras är himmelriket. ( Matteus 5: 3-
10 ) 

Jag är i Guds rike (jfr Markus 4: 30-31) , ofta benämnd himmelriket av 
Matteus ( jfr Matteus 13:31) , där dessa välsignade löften kommer att 
uppfyllas. Det är i Guds rike att löftet kommer att uppfyllas f o r de 
ödmjuka att ärva jorden och ren att se Gud . Jag är också fram emot 
de goda nyheterna om välsignelserna i Guds rike! 

Guds sätt A rätt 

Sanningen är att Gud är kärlek (1 Johannes 4: 8,16) och Gud är INTE 
självisk. Guds lagar visar kärlek till Gud och vår granne (Mark 12: 29-31; 
Jakob 2: 8-11). Världens vägar är själviska och slutar i döden (Rom 8: 6). 

Lägg märke till att Bibeln visar att riktiga kristna följer buden: 

1 W Hoever tror att Jesus är Kristus är född av Gud, och alla som 
älskar honom som födde älskar honom som född av honom 
också. 2 Genom detta vet vi att vi älskar Guds barn, när vi älskar 
Gud och håller hans bud. 3 Ty detta är Guds kärlek, att vi håller 
hans bud. Och hans bud 

är inte betungande. ( 1 Johannes 5: 1-3 ) 

Alla Guds ” bud är rättfärdighet ” (Psalm 119: 172). Hans vägar är rena (1 
Ti tusen 1:15). Tyvärr har många accepterat olika former 
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av ” laglöshet ” och inser inte att Jesus INTE kom för att förstöra lagen 
eller profeterna utan att uppfylla dem (Matteus 5:17) genom att förklara 
deras verkliga betydelse och utvidga dem utöver vad många tänkte (t.ex. 
Matteus 5: 21-2 8 ). Jesus lärde att ” den som gör och lär dem, han 
kommer att kallas stor i himmelriket ” ( Matteus 5:19 ) (termerna ”Guds 
rike” och ”himmelriket” är utbytbara).                      

Bibeln lär att tro utan verk är död (Jakob 2:17). Många hävdar att de följer 
Jesus, men kommer inte riktigt att tro på hans lärdomar (Matteus 7: 21-
23) och kommer inte att efterlikna honom som de borde (jfr 1 Kor 11: 
1). ” Synd är överträdelsen av lagen ” (1 Johannes 3: 4, KJV) och alla har 
syndat (Rom 3:23). Bibeln visar emellertid att barmhärtighet kommer att 
segra över domen (Jakob 2:13) eftersom Gud verkligen har en plan för 
alla (jfr Luke 3: 6). 

Mänskliga lösningar, förutom Guds vägar, kommer inte att fungera. I 
tusenårsriket kommer Jesus att regera med ” en stång av 
järn ” (Uppenbarelseboken 19:15), och goda kommer att råda eftersom 
människor kommer att leva Guds väg. ALLA världens problem finns 
eftersom samhällen i denna värld vägrar att lyda Gud och hans 
lag . Historia show s mänskligheten inte kan lösa problemen i samhället: 

6 För att vara karnellt sinnade är döden, men att vara andligt 
sinnade är liv och fred. 7 Eftersom det köttliga sinnet är fiendskap 
mot Gud; ty det är inte underkastat Guds lag och kan inte heller 
vara det. 8 Då kan de som är i köttet inte behaga Gud. ( Romarna 
8: 6-8 ) 

Kristna ska fokusera på det andliga och få Guds Ande att göra det i denna 
tid (Rom 8: 9), trots våra personliga svagheter: 

26 Ty ni ser er kallelse, bröder, att inte många kloka enligt köttet, 
inte många mäktiga, inte många ädla.  27 Men Gud har valt 
världens dumma saker för att skämma de kloka, och Gud har valt 
världens svaga saker för att skämma de mäktiga sakerna. 28 Och 
världens grundläggande saker och de som föraktas har Gud valt, 
och de saker som inte är, för att intet göra det som är, 29 så att inget 
kött skulle ära i hans närvaro. 30 Men av honom är du i Kristus 
Jesus, som blev för oss visdom från Gud - och rättfärdighet 
och förlåtelse och förlossning - 31 att, som det står 
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skrivet: ”Den som ära, låt honom ära i Herren. ” ( 1 Korinterbrev 
1: 26-31 ) 

Kristna ska hylla Guds plan! Vi går genom tro nu (2 Kor 5: 7) och ser ovan 
(Kolosserna 3: 2) i tro (Hebreerbrevet 11: 6). Vi kommer att bli välsignade 
för att vi håller Guds bud (Uppenbarelseboken 22:14). 

Varför evangeliet om Guds rike? 

Protestanter tenderar att känna att när de väl har accepterat Jesus som 
frälsare, att de har sökt Guds rike. Katoliker tror att de som döptes, även 
som spädbarn, har gått in i deras kyrka som kungariket. Katoliker och de 
östlig ortodoxa tenderar att tro att de genom sakramenter osv söker Guds 
rike. Medan kristna ska döpas tenderar grekisk-romerska-protestanter att 
se till världen för att lösa mänsklighetens problem. De tenderar att ha ett 
jordiskt fokus (jfr. Rom 8: 6-8 ). 

Att först söka Guds rike (Matteus 6:33) är att vara ett livslångt mål för 
kristna. Ett mål, inte att leta efter världen efter lösningar, utan till Gud 
och hans vägar. Den goda nyheten om Guds rike förändrar våra liv. 

Bibeln säger att kristna kommer att härska med Jesus, men inser du att 
det betyder att verkliga kristna faktiskt kommer att regera över 
städer? Jesus lärde: 

12 ” En viss adelsman gick in i ett långt land för att ta emot sig ett 
kungarike och att återvända. 13 Då ringde han tio av sina tjänare 
och levererade dem tio minor och sade till dem: "Gör affärer tills 
jag kommer." 14 Men hans medborgare hatade honom och 
skickade en delegation efter honom och sade: "Vi kommer inte 
att denna man ska regera över oss." 

15 ” Och det var så att när han återvände efter att ha fått 

rike, befallde han sedan dessa tjänare, till vilka han hade gett 
pengarna, att kallas till honom, så att han kunde veta hur mycket 
varje man hade tjänat genom handel. 16 Då kom den första och sa: 
"Mästare, din mina har tjänat tio minas."  17 Och han sade till 
honom: 'Bra gjort, bra tjänare; eftersom du var trogen i mycket 
lite, har myndighet över tio städer. ' 18 Och den andra kom och 
sade: "Mästare, din mina har tjänat fem minas."  19 På samma sätt 
sa han till honom: "Du är också över fem städer." ( Luk 19: 12-19 ) 
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Var trogen på det lilla du har nu. Kristna kommer att ha möjlighet att 
härska över verkliga städer, i ett riktigt kungarike. Jesus sade också: " Min 
belöning är med mig att ge till var och en enligt hans 
arbete " ( Uppenbarelseboken 22:12 ). Gud har en plan (Job 14:15) och en 
plats (Johannes 14: 2) för dem som verkligen kommer att svara på honom 
(Johannes 6:44; Uppenbarelseboken 17:14). Guds rike är på riktigt och du 
kan vara en del av det! 

I början av 2016 hade tidskriften Science en artikel med titeln " The crowd 
of crowd " som indikerade att konstgjord intelligens och crowddsourcing 
kunde lösa de " onda problem" som mänskligheten står inför. Ändå kunde 
artikeln inte förstå vad ondska var, än mindre hur man löser det. 

Samarbete, bortsett från att följa de sanna Guds vägar är lika dömd att 
misslyckas i 21 : a århundradet som det var tillbaka efter den stora 
översvämningen när mänskligheten samarbetade för att bygga den 
misslyckade Babels torn (Genesis 11: 1-9). 

Problem i världen, på platser som Mellanöstern (trots förväntade 
temporära vinster, t.ex. Daniel 9: 27a; 1 Tessaloniker 5: 3), kommer inte 
att lösas av människor - vi behöver freden i Guds rike (Rom 14: 17). 

Problemen med internationell terrorism, trots förväntade vinster, 
kommer inte att lösas (jfr. Esekiel 21:12) av de lurade i FN (se 
Uppenbarelseboken 12: 9) - vi behöver glädjen och trösten i Guds rike. 

Miljöproblemen kommer INTE att lösas genom internationellt samarbete, 
eftersom världens nationer hjälper till att förstöra jorden 
(Uppenbarelseboken 11:18), men de kommer att lösas av Guds rike. 

Frågor om sexuell omoral, abort och försäljning av mänskliga kroppsdelar 
kommer inte att lösas av USA (se Uppenbarelseboken 18:13) utan av 
Guds rike. 

USA: s, Storbritanniens och många andra nationers enorma skuld kommer 
inte att lösas genom internationell mäklare, utan till slut (efter förstörelse 
enligt Habakkuk 2: 6-8) av Guds rike. 

Okunnighet och felutbildning kommer inte att lösas av FN - vi behöver 
Guds rike. Religiösa strider kommer inte riktigt att lösas av någon 
ekumenisk-trosrörelse som accepterar frälsning bortsett från Bibelns 
sanna Jesus. Synd är PROBLEMET i världen och för det behöver vi Jesu 
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offer och hans återkomst i Guds rike. Modern medicinsk vetenskap har 
inte alla svar för människors hälsa - vi behöver Guds rike. 

Hungerfrågor kommer inte att lösas av genetiskt modifierade organismer 
som utsätter delar av världen för hungersnöd på grund av potentiella 
avgrödningsfel - vi behöver Guds rike. 

Den enorma fattigdomen i delar av Afrika, Asien och på andra håll, medan 
den gynnar en tid från slutet 'Babylon' (se Uppenbarelseboken 18: 1-19), 
kommer inte att lösa fattigdomsproblemet - vi behöver Guds 
rike. Tanken att förutom Jesus kan mänskligheten ge utopi i denna 
"nuvarande onda tid" är ett falskt evangelium (Galaterna 1: 3-10). 

Den tusenåriga fasen av K ingdom Gud är en bokstavlig rike som kommer 
att upprättas på jorden. Det kommer att baseras på Guds kärleksfulla 
lagar och en kärleksfull Gud som ledare. De heliga kommer att regera 
med Kristus i tusen år (Uppenbarelseboken 5:10; 20: 4-6). Detta 
kungarike kommer att omfatta de som verkligen finns i Guds kyrka, utan 
några skrifter säger att Guds kungdom faktiskt är kyrkan (katolsk eller på 
annat sätt). Kyrkan i Rom har motsatt sig tusentals undervisningen 
och senare kommer den mer kraftfullt att motsätta sig Bibelns 
evangelium när vi närmar oss slutet. Detta kommer troligen att få 
betydande mediatäckning som kan hjälpa till att uppfylla Matteus 24:14. 

I sin slutliga fas kommer Guds rike att inkludera ” Nya Jerusalem, 

att komma ner från himlen från Gud ” (Uppenbarelseboken 21: 2) och av 
dess ökning kommer det inte att bli något slut. Det kommer inte att 
finnas mer orättfärdighet, ingen mer sorg och ingen död mer. 

Att predika och förstå evangeliet om Guds kungdom är ett viktigt tema i 
Bibeln. Gamla testamentets författare lärde om det. Jesus, Paul 
och John lärde om det. Den äldsta ' kristna ' predikan som överlevde 
utanför Nya testamentet lärde om den. I början av andra 
århundradet lärde kristna ledare, som Polycarp och Melito , om det. Vi 
i Continuin g Church of God lär det today.Recall att K ingdom av Gud är 
den första ämne som Bibeln visar Jesus predikade om (Mark 01:13 Det 
var också vad han predikade om efter uppståndelsen. (Apg 1: 3) - och det 
är något som kristna bör söka först (Matteus 6:33) . 
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Evangeliet handlar inte bara om Jesu liv och död . T han betoning av 
evangeliet som Jesus och hans f ollowers visade var det kommande 
K ingdom Gud. Evangelium riket innefattar frälsning genom Kristus, men 
också inkludera s teachingthe slutet av mänskliga regeringar (Upp 
11: 1 5) . 

Kom ihåg att Jesus lärde att slutet inte skulle komma förrän efter att 
evangeliet om riket hade predikats till världen som ett vittne för alla 
nationer (Matteus 24:14) . Och att predikningen händer nu. 

Den goda nyheten är att Guds rike är lösningen på de problem som 
mänskligheten står inför . Ändå vill jag INTE stödja det, inte heller höra 
det , eller vill tro sanningen om det. Guds rike är evigt (Matteus 6:13), 
medan " denna värld försvinner " ( 1 Kor 7:31 ) . 

Att säga att det verkliga evangeliet om Guds rike är något som vi 
i Guds fortsatta kyrka ser allvarligt på . Vi strävar efter att lära allt som 
Bibeln lär ut (Matteus 28: 19-20), inklusive Guds rike (Matteus 
24:14). Medan vi väntar på det riket måste vi lära oss och följa Guds vägar 
och trösta andra som vill tro på sanningen. 

Bör du inte stödja förkynnandet av evangeliet om det kommande Guds 
rike? Kommer du att tro på evangeliet om Guds rike? 

 

Fortsättning av Guds kyrka 
 
USA: s kontor för den fortsatta kyrkan av gud finns på: 1036 W. Stor 
Aveny, Grover Strand, Kalifornien, 93433 USA; webbplats www.ccog.org. 
 

Fortlöpande Kyrka av Gud (CCOG) webbplatser 
 

CCOG.ASIA Denna webbplats har fokus på Asien. 
CCOG.IN Denna webbplats är inriktad på de med indiskt arv.  
CCOG.EU Denna webbplats är riktad mot Europa. 
CCOG.NZ Denna webbplats är riktad mot Nya Zeeland och andra med 
brittisk härstammad bakgrund. 
CCOG.ORG Detta är huvudsidan för The ContinuingChurch of God. Det 
tjänar människor på alla kontinenter. Den innehåller artiklar, länkar och 
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videor. 
CCOGCANADA.CA Denna webbplats är riktad mot de i Kanada. 
CCOGAfrica.ORG Denna webbplats är riktad mot de i Afrika. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Detta är den spanska 
språkwebbplatsen för den fortsatta gudskyrkan. 
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. Detta är Filippinernas webbplats för 
den fortsatta gudskyrkan. Den har information på engelska och Tagalog. 
 

Nyheter och historiska webbplatser 
 

COGWRITER.COM Denna webbplats är ett viktigt proklamationsverktyg 
och har nyheter, doktrin, historiska artiklar, videor och profetiska 
uppdateringar. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Det här är en webbplats som är lätt att 
komma ihåg med artiklar och information om kyrkans historia. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Detta är en online-radiowebbplats som täcker 
nyheter och bibliska ämnen. 
 

YouTube BitChute-videokanaler för predikaner och 
predikananteckningar 
 

BibleNewsProphecy kanal. CCOG-sermonettvideor. 
CCOGAfrica kanal. CCOG-meddelanden på afrikanska språk. 
CCOG Animations kanal för att lära ut aspekter av kristen tro. 
CCOGSermones kanalen har meddelanden på spanska. 
ContinuingCOG kanal. CCOG-videopedemonier. 
Bilden visar nedan några av de få kvarvarande tegelstenarna (plus några 
tillagda senare) av en byggnad i Jerusalem, ibland känd som Cenacle, men 
bättre beskrivs som Guds kyrka på Jerusalems västra kulle (för närvarande 
kallad Mount Sion): 
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Detta tros ha varit platsen för kanske den tidigaste verkliga kristna 
kyrkobyggnaden. En byggnad som Jesu 'evangelium om Guds rike' skulle ha 
predikats i. Detta var en byggnad i Jerusalem som lärde evangeliet om Guds rike. 
 

 
Av den anledningen tackar vi också Gud utan att upphöra, för ... ni, 
bröder, blev efterföljare av Guds kyrkor i Judea i Kristus Jesus. (1 
Tessaloniker 2: 13-14) 
 
Kämpa hårt för den tro som en gång för alla överlämnades till de heliga. 
(Jud 3) 
 
Han (Jesus) sade till dem: "Jag måste predika Guds rike för de andra 
städerna också, för för detta ändamål har jag skickats." (Lukas 4:43) 
 
Men söka efter Guds rike, och alla dessa saker [c] ska läggas till dig. Var 
inte rädd, lilla hjord, för det är din fars glädje att ge dig riket. (Lukas 12: 
31-32) 
 
Och detta evangelium om kungariket kommer att predikas i hela världen 
som ett vittne för alla nationerna, och då kommer slutet att komma. 
(Matteus 24:14) 
 
     language edition. 
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