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Євангеліє Царства 

Божого 
Це рішення! 

Ви усвідомлюєте, що Ісус сказав, що кінець не може 

настати, поки Царство Боже не буде проповідено 

світові як свідок? 

 
"Вовк також буде жити з ягнятом ... Вони не будуть 

шкодити і не знищувати на всій святій моїй горі, бо 

земля буде сповнена знання Господа, оскільки води 

вкривають море" (Ісая 11: 6,9) 

 
За 

Боб Тіль, к.т.н. 
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Чому людство не може вирішити свої проблеми? 

Чи знаєте ви, що перше і останнє, що в Біблії показано, про що Ісус 
проповідував, стосувалося Євангелія Царства Божого? 

Чи знаєте ви, що Царство Боже було в центрі уваги апостолів і тих, 
хто першим пішов за ними? 

Чи Царство Боже є особою Ісуса? Чи живе Царство Боже Ісус своє 
життя в нас зараз? Чи є Царство Боже якийсь тип майбутнього 

фактичного царства? Чи вірите ви, чому вчить Біблія? 

Що таке королівство? Тільки що таке Царство Боже? Що вчить 
Біблія? Чого навчала ранньохристиянська церква? 

Чи усвідомлюєте ви, що кінець не може настати, поки Царство Боже 
не буде проповідено світові як свідок? 

На фотографії на передній обкладинці зображено ягня, що лежить з 
вовком, складене Бурдинським друком та графікою. 
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ЗМІСТ 
 

1. Чи має людство рішення? 

2. Яке Євангеліє проповідував Ісус? 

3. Чи було відоме Царство Боже в Старому Завіті? 

4. Чи навчали апостоли Євангеліє від 

Царство? 

5. Джерела за межами Нового Завіту викладаються 

Царство Боже. 

6. Греко-римські церкви навчають Царства важливо, 
але ... 

7. Чому Царство Боже? 

Контактна інформація  

 

Примітка. Ця книга є перекладом з англійської версії того, хто не є 
членом Церкви, що продовжується, тому деякі вирази можуть не 
повністю передати оригінал, але сподіваються бути близькими. 
Англійська версія доступна безкоштовно в Інтернеті на веб-сайті 
www.ccog.org   
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1. Чи має людство рішення? 

Світ стикається з багатьма проблемами . 

Багато людей голодні. Багато людей пригнічені. Багато людей 
стикаються з бідністю. Багато людей мають серйозні борги. Діти, в 
тому числі ненароджені, стикаються з жорстоким поводженням. 
Захворювання, стійкі до наркотиків, стосуються багатьох лікарів. У 
великих промислових містах повітря занадто забруднене, щоб бути 
здоровим. Різні політики загрожують війною . Терористичні атаки 
тривають . 

Чи можуть світові лідери виправити проблеми, що стоять перед 
людством? 

Багато хто так вважає. 

Нова універсальна програма 

25 вересня 2015 року, після виступу ключовий записці Ватикану 
Франциск, 193 країн Організації Об'єднаних Націй (ООН) 
проголосував за реалізації « 17 сталого розвитку тисячоліття » про 
те, що іноді було названо Нова універсальна порядок денний .Тут є 17 
цілей ООН:   

Мета 1. Скрізь всюди бідність у всіх її формах 

Мета 2.Підтримати голод, досягти продовольчої безпеки та 
покращення харчування та сприяння сталому сільському 
господарству 

Мета 3. Забезпечити здорове життя та сприяти благополуччю 
для всіх у будь-якому віці 

Мета 4. Забезпечити інклюзивну та справедливу якісну освіту 
та сприяти можливостям навчання протягом усього життя 
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Мета 5. Досягнення гендерної рівності та розширення 
можливостей усіх жінок та дівчат 

Мета 6. Забезпечити доступність та стійке управління водою 
та санітарними умовами для всіх 

Мета 7. Забезпечити доступ до доступної, надійної, стійкої та 
сучасної енергії для всіх 

Мета 8. Сприяти стійкому, всеосяжному та стійкому 
економічному зростанню, повної та продуктивної зайнятості 
та гідній роботі для всіх 

Мета 9. Побудувати стійку інфраструктуру, сприяти 
інклюзивній та стійкій індустріалізації та сприяти інноваціям 

Мета 10. Зменшити нерівність всередині та між країнами 

Мета 11. Зробіть міста та населені пункти всеосяжними, 
безпечними, стійкими та стійкими 

Мета 12. Забезпечити стійкі структури споживання та 
виробництва 

Мета 13. Вжити термінових заходів для боротьби зі зміною 
клімату та його наслідками 

Мета 14. Збереження та стійке використання океанів, морів та 
морських ресурсів для сталого розвитку 

Мета 15. Захист, відновлення та сприяння сталому 
використанню наземних екосистем, стійкому управлінню 
лісами, боротьбі з опустелюванням, зупинці та зворотній 
деградації земель та припиненню втрати біорізноманіття. 

Мета 16. Сприяти мирному та інклюзивному суспільству для 
сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх 
та створити ефективні, підзвітні та інклюзивні установи на всіх 
рівнях 
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Мета 17. Посилити засоби реалізації та активізувати 
глобальне партнерство задля сталого розвитку 

Цей порядок денний, як передбачається, буде повністю реалізований 
до 2030 року і також називається Порядок денний сталого 
розвитку на 2030 рік . Вона спрямована на вирішення 
хворіє МЕНТ сек , що стоять перед людством за допомогою 
регулювання, освіти і міжнародного та міжконфесійної співпраці.   
Хоча багато її цілей є добрими, деякі його методи та цілі є злими (пор. 
Буття 3: 5 ). T його програма , також узгоджується з Франциск 
в Laudato Si енцикліці. 

« Нова універсальна порядок денний » можна було б назвати « Нової 
католицької порядку денного » , як 
слово « Cath Оліч » означає « універсальний. » Франциск назвав 
прийняття 
OFTHE Новий універсальний порядку денного « є важливим знаком 
надії. " 
Як продовження угоди ООН у грудні 2015 року в Парижі відбулася 
зустріч (офіційно названа 21- ї Конференцією сторін Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату ). Папа Франциск також схвалив цю 
міжнародну угоду і порадив націям " ретельно йти по дорозі вперед 
та з постійно зростаючим почуттям солідарності. " 
  
Майже вся нація у світі погодилася на Паризькі угоди, які мали 
конкретні екологічні цілі та фінансові зобов'язання. (Тоді президент 
США Барак Обама підписав документ про зобов'язання США до цього 
в 2016 році, але в 2017 році президент США Дональд Трамп заявив, 
що США НЕ приймуть узгоджені до Паризьких домовленостей. Це 
викликало міжнародне обурення і допомогло ізолювати США з 
Європи та багатьох інших частинах світу.) Франциск пізніше заявив 
, людство « увійде » , якщо це не робить його зміни , пов'язані з 
кліматом. 
  
У той час як ніхто не хоче , щоб вдихнути забруднене повітря, 
голодують, збідніють, знаходиться під загрозою , і т.д 
.., Будуть спроби людини т він цілі 2030 року порядку денного 
питання ОРГАНІЗАЦІЇ та / або Париж узгоджують З х проблем , що 
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стоять перед людством? 
  
Дослідження Організації Об'єднаних Націй 

T він Об'єднані Нації були створені і створено 24 жовтня 1945 
року , після Другої світової війни , з тим щоб НЕ допустити інший 
такий конфлікт і спробувати просунути мир у всьому світі. Під час 
свого заснування в ООН було 51 держава-член; зараз їх 193. 

З моменту утворення Організації Об'єднаних Націй існували сотні, 
якщо не тисячі конфліктів у всьому світі, але ми ще не мали того, що 
можна було б охарактеризувати як третю світову війну. 

Деякі вважають, що міжнародна співпраця, подібно до Організації 
Об'єднаних Націй, претендує на сприяння , поєднаному з типом 
міжконфесійної та екуменічної програми, яку Папа Франциск та 
багато інших релігійних лідерів намагаються сприяти , принесе мир і 
процвітання. 

Однак досвід ООН для цього не вдався . Окрім численних збройних 
конфліктів з часу створення Організації Об'єднаних Націй, багато 
мільйонів голодують, біженці та / або відчайдушно бідні. 

Понад десять років тому Організація Об'єднаних Націй поклала на 
мету реалізацію своїх Цілей розвитку тисячоліття . Він мав 
вісім « цілей розвитку », але це не вдалося, навіть за даними самої 
ООН. Так, у 2015 році було прийнято так звані « 17 цілей сталого 
розвитку ». Деякі з оптимістичністю. Деякі вважають це утопічною 
фантазією. 

Що стосується утопії, 6 травня 2016 року папа Франциск сказав, що 
мріє про гуманну європейську утопію, що його церква може 
допомогти досягти цього континенту. Однак мрія Папи виявиться 
кошмаром (пор. Об'явлення 18). 

Можливо, буде якась співпраця та успіх , але ... 
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Словник Меріам Вебстер говорить, що утопія - це « уявне місце, в 
якому ідеальні умови уряду, закони та соціальні умови. ”   Біблія 
вчить, що людство не може самостійно вирішити свої проблеми: 

23 Господи, я знаю, що шлях людини не в собі; Це не людина, 
яка ходить, щоб керувати власними кроками. (Єремія 
10:23, NKJV протягом, якщо не вказано інше) 

Біблія вчить, що міжнародна співпраця не зможе: 

16 Руйнування і бідність на шляху; 17 І шляху миру вони не 
знали. 18 Божого страху перед їхніми очима немає. (Римлянам 
3: 16-18) 

Тим не менш, багато людей працюють над своїм поглядом на 
утопічне суспільство і навіть іноді намагаються залучити до релігії. 
Але майже ніхто не бажає йти шляхом єдиного істинного Бога. Справа 
не в тому, що не буде досягнуто жодного прогресу в напрямку 
досягнення будь-якої з цілей Об'єднаної нації або Ватикану . Будуть 
деякі (і багато цілей хороші) , а також деякі невдачі. 

Насправді і, ймовірно, після масштабних конфліктів, такий 
тип міжнародної мирової угоди буде узгоджений та підтверджений 
(Даниїл 9:27) . Коли це станеться, багато хто помилково схиляються 
до того, що людство створить більш мирне і утопічне суспільство. 

Багатьох захопить такий міжнародний «утопічний прогрес» (пор. 
Єзекіїль 13:10), а також різноманітні знаки та чудеса (2 Фес. 2: 9-
12). Але Біблія говорить, що такий мир не триватиме (Даниїл 9:27; 11: 
31-44), незважаючи на те, що можуть претендувати лідери (1 Фес. 5: 
3; Ісая 59: 8). 

Ідея, що , окрім Ісуса (пор. Івана 15: 5 ; Матвія 24: 21-22 ) , людство 
може принести утопію в цей "теперішній злий вік", є хибною 
євангелією (Галатам 1: 3-10 ) . 

Якщо людство одне цілком нездатне по-справжньому спричинити 
утопію, чи можливий будь-який тип утопії? 



9 
 

Так. 

Царство Боже зробить цю планету, а згодом і всю вічність, 
фантастично кращою. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Яке Євангеліє проповідував Ісус? 
Біблія вчить, що утопічне суспільство, яке називається Царством 
Божим, замінить людські уряди (Даниїл 2:44; Об'явлення 11:15; 19: 1-
21). 

Коли Ісус почав Його публічна Minis спробувати, він почав 
проповідувати в Євангеліє K ingdom Бога . Ось що повідомив Марк: 

14 Тепер після того, як Іоанн був посаджений у в'язницю, 
прийшов Ісус до Галілеї, і проповідував Божу Євангелію, 15 і 
каже: « Виповнилося час і наблизилося Царство 
Боже. Покаяйтесь і повірте в Євангеліє » (Марка 1: 14-15). 

Термін Євангеліє, походить від грецького слова, транслітерованого 
як euangelion , і означає " хороше повідомлення " або " добра 
новина". » У N ЕВ Заповіту, англійське слово " царство , " відноситься 
до царства Божого, згадується близько 149 разів на NKJV і 151 в Дуе 
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Реймсі Біблії . Він походить від грецького слова, транслітерованого 
як базилея, що означає правило або царство роялті. 

Людські царства, як і Боже царство, мають царя (Об'явлення 17:14) , 
вони охоплюють географічну область (Об'явлення 11:15) , мають 
правила (Ісая 2: 3-4; 30: 9) , і вони мають предметів (Лука 13:29) . 

Ось перше публічне вчення від Ісуса, яке Матвій записує: 

23 І Ісус ходив по всій Галілеї, навчаючи у своїх синагогах, 
проповідуючи Євангеліє Царства (Матвія 4:23). 

Метью також записує: 

35 Тоді Ісус обходив усі міста та села, навчаючи у своїх 
синагогах, проповідуючи Євангеліє Царства (Мф. Hew 9:35). 

Новий Завіт свідчить, що Je sus буде царювати назавжди: 

33 І царюватиме над Якововим домом навіки, і Царству Його не 
буде кінця (Луки 1:33). 

Лука зазначає, що метою послання Ісуса було 
проповідувати Царство Боже. Зауважте, чого навчав Ісус: 

43 Він сказав їм: « Я повинен проповідувати Царство Боже і в 
інших містах, бо з цією метою я був посланий » (Лк. 4:43). 

Ви коли-небудь чули, що проповідували? Чи коли-небудь ви 
усвідомлювали, що метою Ісуса для послання є 
проповідування Божого царства? 

Лука пише , що Ісус зробив йти і проповідувати K ingdom Бога: 

10 А апостоли, повернувшись, сказали Йому про все, що вони 
зробили. Тоді Він узяв їх і пішов убік приватно до безлюдного 
місця, яке належало місту під назвою Віфсаїда. 11 Але коли 
люди знали це, вони пішли за Ним; і Він прийняв їх і говорив 
їм про Царство Боже (Лк. 9: 10-11). 

Ісус навчав, що Царство Боже має бути головним пріоритетом для 
тих, хто ходить за Ним : 

33 Але шукайте спершу Царства Божого та Його праведності 
(Матвія 6:33). 
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31 Але шукайте Царства Божого, і все це додасться вам. 32 Не 
бійся, маленьке стадо, бо тобі приємно дарувати Царство 
твоєму Отцю (Лк. 12: 31-32). 

Християни ПОШУЮТЬ ПЕРШЕ Царство Боже. Вони роблять це, 
роблячи це своїм головним пріоритетом, живучи так, як Христос мав 
би їх жити і сподіваючись на Його повернення та Царство. Однак 
більшість тих, хто сповідує Христа, не тільки не спочатку шукають 
Царства Божого, навіть не знають, що це таке. Багато людей також 
помилково вважають, що участь християн у політиці - це те, чого Бог 
чекає від християн. Не розуміючи Божого Царства, вони цього не 
роблять 

жити зараз як слід або зрозуміти, чому людство настільки хибно. 

Зауважте також , що е е царство буде дано трохи стаду (пор Рим.11: 
5). Потрібна смиренність, щоб бути готовим бути частиною 
справжньої маленької зграї. 

Царство Боже ще не встановлено на Землі 

J esus навчав, що Його послідовники повинні молитися, щоб Царство 
настало, отже, вони вже не володіють ним: 

9 Отче наш на небі, освячене ім’я Твоє. 10 Прийде ваше 
царство. Ваша воля буде виконана (Матвія 6: 9-10). 

Ісус послав Своїх учнів, щоб проповідувати Царство Боже: 

1 Тоді Він закликав дванадцять учнів і дав їм силу та владу над 
усіма демонами, і вздоровляти від хвороб. 2 Він послав їх 
проповідувати Царство Боже (Лк. 9: 1-2). 

Ісус навчав, що тільки Його присутність не є Царством, як 
Царство тоді не було встановлене на Землі , тому він робив те, що 
тоді не виганяв демонів у Ім'я своє : 

28 А якщо я виганяю демонів Божим Духом, то Царство Боже 
напевне на вас прийшло (Матвія 12:28). 

Істинне царство в майбутньому - ні він зараз тут , як M ковчега шоу s : 

47 І якщо ваше око змушує вас грішити, вирвете його. Вам 
краще ввійти до Царства Божого одним оком, а не мати двох 
очей, щоб бути кинутими ... (Марк 9:47). 



12 
 

23 Ісус подивився навколо і сказав Своїм учням: « Як важко це 
для тих , у кого є багатим увійти в Царство Боже! » 24 Як 
побачили ж учні дивувалися Його слова. Але Ісус знову 
говорить їм, « Діти, як тяжко вповаючим багатим увійти в 
Царство Боже! 25 Верблюду легше пройти через око голки, ніж 
багатію ввійти в Царство Боже » (Марк 10: 23-25). 

25 Безумовно, кажу вам, я більше не питиму плоду виноградної 
лози до того дня, коли буду пити його новим у Царстві 
Божому » (Марк 14:25). 

43 Йосиф з Аріматеї, видатний член ради, який сам чекав 
Царства Божого, прийшовши і відважившись ... (Марк 15:43). 

Ісус навчав, що Царство зараз не є частиною цього сучасного світу: 

36 Ісус відповів: « Царство моє не від світу цього. Якби Моє 
царство було з цього світу, раби Мої билися, щоб мене не 
видали юдеям; але тепер Царство Моє не звідси » (Івана 
18:36). 

Ісус навчав, що Царство настане після того, як Він повернеться як його 
Цар: 

31 “ Коли Син Людський прийде в славі Своїй, і всі святі ангели з 
Ним, тоді Він сяде на престол Слави Своєї. 32 Усі народи будуть 
зібрані перед Ним, і Він відділить їх один від одного, як пастух 
розділяє овець своїх від козлів. 33 І поставить овець праворуч 
Своє, а козлів ліворуч. 34 Тоді Цар скаже тим, хто праворуч 
Його: "Прийди, ти благословенний Отче мій, успадкуй 
царство, приготоване для тебе від заснування світу" (Матвія 
25: 31-34). 

Оскільки Царства Божого тут немає, ми не побачимо справжньої 
утопії до того моменту, як вона буде встановлена. Оскільки більшість 
не розуміє Божого царства, вони не розуміють, як працює Його 
люблячий уряд. 

Царство Боже не настане ", поки не настане повнота язичників " (Рим. 
11:25) - і це ще не сталося. 

Що сказав Ісус царство було як? 
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Ісус дав кілька пояснень того, що таке Боже королівство: 

26 І сказав Він: “ Царство Боже - це як би людина розкидала 
насіння по землі, 27 і спала вночі, вдень вставала, а насіння 
повинно проростати і рости, він сам не знає як. 28 Бо земля дає 
урожай сам по собі: спочатку лезо, потім голова, після цього 
повне зерно в голові. 29 А коли дозріває зерно, він негайно 
кладе на серп, бо прийшов урожай ” (Марк 4: 26-29). 

18 Тоді Він сказав: « Що таке Царство Боже? І з чим я його 
порівняю? 19 Це схоже на гірчичне насіння, яке взяв і посадив 
чоловік у своєму саду; і воно виросло і стало великим 
деревом, і пташині повітря гніздилися на його гілках. » 20 І 
знову Він сказав, « До чого порівняю Я Божеє Царство? 21 Це як 
закваска, яку жінка брала і ховала в три міри їжі, поки не було 
все заквашене » (Лк. 13: 18-21). 

Ці пар Ables suggestthat, у - перших, K ingdom Бога дуже мала, але 
буде великий. 

Лука також записав: 

29 Вони прийдуть зі сходу та заходу, з півночі та півдня, і сядуть 
у Царство Боже (Лк. 13:29). 

Таким чином, у Божому королівстві будуть люди з усього світу. Він НЕ 
обмежується тими, хто має походження ізраїльтян або конкретні 
етнічні групи . Люди з усіх куточків сядуть у це царство. 

Лука 17 і Царство 

Лука 17: 20-21 здивує декого. Але перед тим , як до того , що, 
зауважте , що люди на насправді є в K ingdom Бога : 

15 “ Благословен той, хто їсть хліб у Царстві Божому! ” (Луки 
14:15). 

Так як люди (в фу р) є в K ingdom Бога , це не просто що - то відкладіть 
в їх серцях зараз, незважаючи на неправильний переклад / 
непорозумінь Луки 17:21 , які свідчать про зворотне. 

Переклад Моффата від Луки 17: 20-21 може допомогти зрозуміти: 

20 Будучи як фарисеї спитали Його , коли прийде Царство Боже, 
відповідав їм : « Панування Бога не приходить , як ви 
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сподіваєтеся зловити погляд його; 21 ніхто не скаже: "Ось це" 
чи "Ось воно", бо Царство Боже зараз у вас. ” (Лука 17: 20-21, 
Moffatt ; див. Також переклади NASB та ESV ) 

Зауважте, що Ісус розмовляв із фарисеями, що не перетворювались, 
плотними та лицемірними . Ісус " відповів на них ", - я не фарисеї, 
котрі поцікавились питанням Ісуса . Вони відмовилися його визнати. 

Ми знову їх у церкві? Ні ! 

Ісус також не говорив про церкву, яка незабаром буде організована. І 
НЕ був він говорив про настрої в розумі чи серці. 

Ісус говорив про СВОЮ РЕГІН ! Фарисеї не питали Його про 
церкву. Вони нічого не знали про будь-яку новозавітну церкву, яка 
незабаром буде створена. Вони не питали про тип гарненьких 
настроїв. 

Якщо хтось думає, що Царство Боже - це ЦЕРКВА - а Царство Боже 
було " в межах " фарисеїв - чи була ЦЕРКВА в межах 
фарисеїв? Очевидно, що ні! 

Такий висновок досить смішний, чи не так? Хоча деякі протестантські 
переклади перекладають частину Луки 17:21 як " Царство Боже -
 " всередині вас " (NKJV / KJV), навіть католицька Біблія в Новому 
Єрусалимі правильно перекладає це як " Царство Боже серед вас. " 

Ісус був серед фарисеїв посеред. Тепер фарисеї думали, що 
сподіваються на Царство Боже. Але вонизрозуміли це. Ісус пояснив, 
що це не буде місцеве або обмежене Царство лише для євреїв , як 
вони, здається, думають (ні церква, як вважають деякі зараз). Царство 
Бога не було б всього лише один з багатьох Huma п і видимих царств 
, які люди зі ÜLD вказують або побачити, і сказати, « Ось воно, 
тут » ; або " це Царство, там. " 

Сам Ісус народився королем того Царства, як Він прямо сказав Пілату 
(Івана 18: 36-37). Зрозумійте, що Біблія 
вживає взаємозамінно терміни « цар » і « царство » ( наприклад, Дан
иїл 7: 17-18,23). ЦАРЦЕ майбутнього Царства Божого тоді і там 
стояло поруч з фарисеями . Але вони не визнали б Його царем (Івана 
19:21). Коли Він повернеться, світ відкине Його (Об’явлення 19:19). 
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У наступних віршах в Луки 17 Ісус продовжив опис Свого другого 
пришестя, коли Царство Боже буде правити ВСІМ ЗЕМЛЮ 
(продовжуючи з Моффатом для послідовності в цій главі): 

22 Для своїх учнів він сказав: « Там прийде день , коли ви 
будете довго і довго марно мати хоча б один день Сина 
Людського. 23 Чоловіки скажуть: Дивіться, ось він! "Бач, ось 
він!" але не виходьте і не біжіть за ними, 24 бо подібно 
блискавці, що спалахує з одного боку на інший, таким буде 
Син Людський у свій день. 25 Але він повинен спершу пережити 
великі страждання і бути відкинутими нинішнім 
поколінням. (Лука 17: 22-25, Моффат) 

Ісус відноситься червоним до блимання блискавки так само, як у 
Матвія 24:27 -31 , описуючи Своє друге пришестя до ВЛАГО всього 
світу. Ісус не каже, що Його люди не зможуть побачити Його, коли Він 
повернеться. 

P юди не визнають Його своїм царем (Одкровення 11:15) і буде 
боротися проти Нього (Одкровення 19:19)! Багато хто подумає, що 
Ісус представляє Антихриста. Ісус не казав, що Царство Боже є в 
тих фарисеях - він сказав їм деінде, що вони не збираються бути у 
Царстві через їх лицемірство (Матвія 23: 13-14). Також Ісус не казав, 
що Церква буде Царством. 

T він Царство Боже що - то люди повинні один день бути 
в змозі ENTER - як за воскресіння праведних! Тим НЕ менше , 
навіть Авраам і інші патріархи ще не там (пор Євр rews 11: 13-40). 

Учні знали , що K ingdom Бога не було в них особисто тоді , і що він 
повинен був з'явитися в наступному , який прийшов після того, 
як Лука 17:21, показує: 

11 Тепер, почувши це, він говорив ще одну притчу, бо Він був 
поруч з Єрусалимом і тому, що вони думали, що Царство 
Боже з'явиться негайно (Лк. 19:11). 

K ingdom явно в майбутньому 

Як ти можеш дізнатися, чи близький Крінгдом? У рамках вирішення 
цього питання Ісус перерахував пророчі події (Луки 21: 8-28), а потім 
навчав : 
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29 Подивіться на смоковницю та всі дерева. 30 Коли вони вже 
починають, ви самі бачите і знаєте, що зараз літо. 31 Тож ви 
також, бачачи, що це відбувається, знаєте, що Боже Царство 
поруч (Лк. 21: 29-31). 

Ісус хотів , щоб Його народ слідувати пророчим подій , щоб знати 
, коли K ingdom прийде. Ісус деінде казав Своїм людям спостерігати і 
звертати увагу на пророчі події (Луки 21:36; Марк 13: 33-
37). Незважаючи на слова Ісуса, багато хто знижує перегляд пророчо 
пов'язаних світових подій. 

В Євангелії від Луки 22 і 23, Ісус знову показав , що K ingdom Бога був 
настільки mething , що будуть виконані в майбутньому , коли Він 
навчав: 

15 “ Із гарячим бажанням я хотів з'їсти цю Пасху з вами, перш 
ніж страждати; 16 Бо кажу вам: Я вже не буду їсти його, поки 
воно не виповниться в Царстві Божому. » 17 Тоді Він узяв чашу, 
і подяку вчинивши, сказав: « Візьми це і розділити його між 
собою; 18 Бо кажу вам: не буду пити плодів виноградної лози, 
поки не настане Царство Боже » (Лк. 22, 15-18). 

39 Але один з тих лиходіїв , які були розп'яті з ним був хулить 
його , і він сказав, « Якщо ти Месія, врятувати себе і врятувати 
нас також. » 40 І його компаньйон дорікнув його , і він 
сказав йому: « Ви навіть не боїтеся Бога? Бо ви також з ним 
осуджуєтесь. 41 І ми справедливо так, бо ми гідні, бо ми 
відплачуємося відповідно до того, що ми зробили, але нічого 
зла не було зроблено цим. » 42 І він сказав Ієшуа, « Мій 
Господь, згадай мене , коли прийдеш у Царство Твоє. » 43 Але 
Йешуа сказав йому: « Істинно кажу вам , що сьогодні ти будеш 
зі Мною в раю. ” (Лука 23: 39-43, арамейською мовою 
простою англійською) 

K ingdom Бога НЕ кому е , як тільки Ісус був убитий або як Марк і Лука 
показує нам: 

43 Йосиф з Аріматеї, видатний член ради, який сам чекав 
Царства Божого, прийшовши і відважившись ... (Марк 15:43). 

51 Він був з Аріматеї, міста єврейського, яке також чекало 
Царства Божого (Лк. 23:51). 
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Я - це воскресіння (1 Коринтян 15: 50-55), що християни знову 
народжуватимуться, щоб увійти в Царство Боже , як зазначає Іван: 

3 Ісус відповів і сказав йому: « Істинно, істинно кажу тобі: Коли 
хто не народиться згори, то не може побачити Божого 
Царства. » 4 сказав Никодим Йому, « Як може людина 
родитися , бувши старою? Чи може він увійти вдруге в утробу 
матері і народитися? » 5 Ісус відповів: « Істинно, істинно кажу 
тобі: Коли хто не народиться від води і Духа, не може увійти в 
Царство Боже (Івана 3: 3-5). 

Тільки Божий народ буде бачити в кінцевому підсумку після 
тисячолітнього K ingdom Бога . 

Тепер, будь ласка, далі зрозумійте, що після того, як Ісус воскрес , він 
знову вчив про Боже Царство: 

3 Він також представив себе живим після Своїх страждань 
багатьма непогрішними доказами, їх бачив протягом сорока 
днів і говорив про речі, що стосуються Царства Божого (Дії 1: 
3). 

Th е перша і остання проповідях , що Ісус дав були про K ingdom 
Бога ! Ісус прийшов як посланник навчати про це Царство. 

Ісус також змусив апостола Іоанна написати 
про тисячолітнє Боже царство, яке буде на землі. Зауважте, що 
написав Іван: 

4 Я бачив душі тих, хто був обезголовлений за свідчення Ісуса 
та за слово Боже, які не поклонялися звірі чи його образу і не 
отримали його позначки на чолі чи на руках. І вони жили і 
царювали з Христом тисячу років (Об’явлення 20: 4). 

Ранні християни навчали, що тисячолітнє Царство Боже буде на землі 
і замінить уряди світу, як вчить Біблія (пор. Об'явлення 5:10, 11:15). 

Чому, якщо Божественне королівство важливе, ви не дуже багато про 
нього чули ? 

Частково тому, що Ісус назвав це таємницею: 
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11 І Він сказав їм: « Для того, щоб вам було дано пізнати 
таємниці Божого Царства; а для тих, хто знаходиться назовні, 
все приходить в притчах (Марк 4:11). 

Навіть сьогодні справжнє Царство Боже є загадкою для більшості, як і 
багато чого з Божого плану (див. Також нашу безкоштовну книгу в 
Інтернеті на веб-сайті www.ccog.org під назвою: ТАЙНІСТЬ 
ПЛАНА БОГА. Чому Бог створив щось? Чому Бог створив тебе? ? ) . 

Поміркуйте також, що Ісус сказав, що кінець (вік) настане (незабаром) 
ПІСЛЯ Євангелія Царства проповідується в усьому світі як СВІДОМКА: 

14 І цю Євангелію Царства проповідують у всьому світі як 
свідчення всіх народів, і тоді настане кінець (Матвія 24:14). 

Проголошення Євангелія Царства Божого є важливим і має бути 
здійснено в ці кінцеві часи . Це " гарне послання ", оскільки 
воно надає справжню надію на страждання людства , незважаючи на 
те, чого можуть навчити політичні лідери. 

Якщо ви враховуєте слова Ісуса, то має бути зрозуміло, що 
справжня християнська церква повинна проголошувати це 
Євангеліє Царства зараз. Це має бути головним пріоритетом для 
Церкви . А для того, щоб це зробити правильно, слід використовувати 
кілька мов. Це те, що прагне продовжувати Церква Божа . І саме 
тому цей буклет перекладено на десятки мов. 

Ісус навчав, що більшість НЕ прийме Його шлях: 

13 “ Увійдіть вузькими воротами; бо широкий - це ворота, а 
широкий - шлях, який веде до руйнування, і є багато тих, хто 
проходить повз нього.  14 Оскільки вузька брама і важкий шлях, 
який веде до життя, і мало хто їх знаходить. ( Матвія 7: 13-14 ) 

Євангеліє Царства Божого веде до життя! 

Можливо, буде цікаво відзначити, що хоча більшість християн, що 
сповідують, здається, що вони не звертають уваги на те, що акцент 
Христа був на проповідуванні Євангелія Божого царства, світські 
богослови та історики часто розуміли, що саме цього навчає Біблія. 

І все ж, сам Ісус очікував, що Його учні навчать Євангелію Царства 
Божого (Луки 9: 2,60). Оскільки майбутнє царство буде ґрунтуватися 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf


19 
 

на Божих законах, воно принесе мир і процвітання - і дотримання цих 
законів у цьому віці призводить до справжнього миру (Псалом 119: 
165; Ефесянам 2:15). 

І ця добра новина про царство була відома у старозавітних писаннях. 

3. Чи було відоме Царство у Старому Завіті? 

Перша та остання записана проповідь Ісуса передбачала 
проголошення Євангелія Царства Божого (Марк 1: 14-15; Дії 1: 3). 

Царство Бога - це те, про що євреї Ісусового часу мали б щось знати, 
як це було зазначено у їхніх писаннях, які ми сьогодні називаємо 
Старим Завітом. 

Даніель вчив про королівство 
T він пророк Даниїл писав : 

40 І четверте царство буде настільки ж міцне, як залізо, 
наскільки залізо розбивається на шматки і розбиває все; і як 
залізо, що дробить, це царство розіб'ється на частини і 
розтрощить усіх інших. 41 Поки ви бачили ступні і пальці ніг, 
частково з гончарної глини і частково із заліза, царство 
розділиться; але міцність заліза буде в ньому, як ви бачили 
залізо, змішане з керамічною глиною. 42 І як пальці ніг були 
частково із заліза та частково з глини, то царство буде 
частково міцним і частково крихким. 43 Як ви побачили залізо, 
змішане з керамічною глиною, вони змішаться з людським 
насінням; але вони не будуть дотримуватися один одного, так 
само як залізо не змішується з глиною. 44 А за днів цих царів 
Бог Небесний встановить царство, яке ніколи не буде 
зруйноване; і царство не залишиться іншим людям; воно 
розіб'ється на шматки і погубить усі ці царства, і буде стояти 
вічно (Даниїл 2:40 -44). 

18 Але святі Всевишнього отримають царство і володіють 
Царством навіки, навіть на віки вічні. (Даниїла 7:18). 

21 « Я спостерігав; і той самий ріг вів війну проти святих і 
панував проти них 22, поки не настала Древня днів, і було 
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винесено рішення на користь святих Всевишнього, і настав 
час, коли святі володіють царством . ( Даниїл 7: 21-22 ) 

Від Даниїла ми дізнаємось, що настане час, коли Царство Боже 
зруйнує царства цього світу і проіснує вічно. Також ми дізнаємось, 
що святі братимуть свою участь у отриманні цього царства . 

Багато частин пророцтва Даниїла є для нашого часу в 21 - м столітті . 

Зауважте кілька уривків Нового Завіту: 

12 “ Десять рогів, яких ти бачив, - це десять царів, котрі ще не 
отримали царства, але вони отримують владу на одну годину, 
як царі зі звіром. 13 Вони з одного розуму, і вони віддадуть звірі 
свою владу та владу. 14 Вони воюють з Агнцем, і Ягнят здолає 
їх, бо Він є володарем панів і царем царів; а тих, хто з Ним, 
покликані, обрані та вірні. ” (Об’явлення 17: 12-14) 

Отже , в Старому та Новому Заветах ми бачимо концепцію того, що 
настане кінцевий час земного царства з десятьма частинами і що Бог 
знищить його і встановить Своє Царство. 

Ісая вчив про Царство 
Бог надихнув Ісаю написати про першу частину Царства Божого, 
тисячорічне царювання, відоме як тисячоліття, таким чином: 

1 З стебла Єссея вийде прут, і з його коріння виросте гілка. 2 Дух 
Господній буде спочивати на Ньому, Дух мудрості та 
розуміння, Дух ради і сили, Дух пізнання та страху 
Господнього. 

3 Його захоплення - це страх перед Господом, і він не буде 
судити за поглядом очей своїх, а також не вирішувати, 
слухаючи Його вуха; 4 А справедливістю Він судитиме бідних, і 
вирішує справедливістю 

бо лагідний земний, він ударить землею палицею уста своїх, а 
диханням губ своїх поб'є нечестивих. 5 Праведність буде 
поясом стегна Його, а вірність поясом Його талії. 

6 « Вовк також буде жити з ягнятом, леопард лягатиме з 
молодим козлом, теля та молодий лев та вгодований разом; і 
маленька дитина поведе їх. 7 Корова та ведмідь пасуться; їхні 
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молоді лягатимуть разом, а лев їсть солому, як бик. 8 Дитина, 
що годує, буде грати в норі кобри, а відлучена дитина 
покладе руку в вертеп гадюки. 9 Вони не будуть шкодити і не 
знищувати на всій святій моїй горі, бо земля буде сповнена 
пізнання Господа, оскільки води покривають море. 

10 " І в той день буде Корінь Єссея, який буде стояти як знамя 
для людей; бо язичники будуть шукати Його, і місце його 
відпочинку стане славним. ” (Ісая 11: 1-10) 

Причина , чому я назвав це перший р мистецтва або першої фази 
До ingdom Бога , є те , що цей час , коли це буде фізична (до того часу 
, коли святе місто Єрусалим, новий , Який сходить із неба, 
Одкровення 21) і триватиме тисячу років . Ісая підтвердив фізичний 
аспект цієї фази, коли продовжив: 

11 У цей день Господь знову вдруге покладе руку Свою, щоб 
відновити залишки народу, що залишився, з Ассирії та Єгипту, 
від Патросу і Куша, від Елама та Шінара, від Хамату та островів 
море. 

12 Він поставить прапор для народів, і збирає ізгоїв Ізраїля, і 
збирає розігнані Юди з чотирьох куточків землі. 13 І заздрість 
Єфрема відійде, і вороги Юди будуть знищені; Єфрем не буде 
заздрити Юді, і Юда не буде переслідувати Єфрема. 14 Але 
вони полетять на плече филистимлян на захід; разом 
грабуватимуть народ Сходу, вони покладуть руку на Едома та 
Моава, а народ Аммонів буде їм підкорятися. 15 Господь 
знищить язик Єгипетського моря, Своїм могутнім вітром 
ударить кулаком над річкою, і вдарить по семерох потоків, і 
змусить людей перехреститися - кує. 16 Буде шосе для залишку 
народу Його, хто залишиться з Ассирії, як це було для Ізраїлю 
в той день, коли він вийшов із єгипетської землі. ( Ісая 11: 11-
16 ) 

Ісая також надихнувся написати: 

2 І станеться в останні дні, що гора Господнього дому 
встановиться на вершині гір, і буде піднесена над пагорбами, і 
всі народи припливуть до неї. 3 Багато людей прийдуть і 
кажуть: " Прийди, піднімемося на гору Господню, до дому 
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Бога Якова; Він навчить нас Своїх шляхів, і ми підемо Його 
стежками. » Бо вийде з Сіону Закон , і слово Господнє з 
Єрусалиму. 4 Він буде судити між народами і докоряти 
багатьом людям, вони будуть бити мечі їхні в орачі, а їхні 
списи в обрізки; Нація не повинна н О.Т. підніме меч проти 
нації, і більше не вчитися воювати . ... 11 Високі погляди 
людини будуть принижені, гордовитість людей схилиться, і 
Господь один буде піднесений у той день. (Ісая 2: 2-4 , 11 )  

Таким чином , це буде утопічний час миру на землі. U ltimately, це 
буде назавжди, з Ісусом панівним. Грунтуючись на різних писаннях 
(Псалом 90: 4; 92: 1; Ісая 2:11; Осія 6: 2), єврейський Талмуд вчить, що 
це триває 1000 років ( Вавилонський Талмуд: Трактат Синедріон 
Фоліо 97а ). 

I Saiah надихнувся також написати таке: 

6 Бо нам народжується дитина, в нас дається Син; І уряд стане 
на Його плече. І його ім'ям буде називатися Прекрасний, 
Радник, Бог Всемогутній, Вічний Отець, Князь 
Миру. 7 Зростання Його уряду та миру Не буде кінця, на 
престолі Давида та над Його царством, щоб наказати це та 
встановити його судом та справедливістю Відтоді, навіть 
навіки. Завзятість Господа Саваофа виконає це. (Ісая 9: 6-7) 

Зауважте, що Ісая сказав, що Ісус прийде і встановить царство з 
урядом. Хоча багато хто сповідує Христа, цитують цей уривок, 
особливо у грудні кожного року, вони схильні випускати з уваги, що 
це пророкує більше, ніж те, що Ісус буде родом . Шоу Біблії , що 
K ingdom Бога має уряд з законами над суб'єктами, і що Ісус буде над 
ним. Ісая, Даниїл та інші пророкували це. 

Закони Божі - це спосіб любові ( Матвія 22: 37-40 ; Івана 15:10), і Боже 
Царство буде правити відповідно до цих законів. Отже, Царство 
Боже , незважаючи на те, скільки його бачить у світі, буде 
ґрунтуватися на любові. 

Псалтир та інше 

Не тільки Даниїл та Ісая надихнули Бога писати про прийдешнє 
Царство Боже. 
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Єзекіїл надихнувся написати, що племена Ізраїля (а не лише євреї), 
які були розкидані за часів Великої Скрути, збиратимуться в 
тисячолітнє царство: 

17 Тому скажіть: Так говорить Господь Бог: “ Я зберу вас із 
народів, зберу вас із країн, де ви розсіялися, і дам вам 
землю Ізраїлеву. » " 18 І вони підуть туди, і вони заберуть всі 
свої мерзоти і всю його гидоту звідти. 19 Тоді я дам їм одне 
серце, і вкладу всередині них нового духу, і візьму 
кам'янисте серце з їхнього тіла, і дам їм тіло із серця, 20 щоб 
вони могли ходити за постановами Моїми та виконувати 
суди Мої та робити їх; і вони будуть Моїм народом, і я буду 
їхнім Богом. 21 А що стосується тих, чиї серця слідують за 
бажанням їхніх грізних речей і їхніх гидот, то я відплачу їхні 
вчинки на власні голови, - говорить Господь Бог. ( Єзекіїль 
11: 17-21 ) 

Нащадки племен Ізраїлю більше не будуть розкидані, але будуть 
дотримуватися Божих наказів і перестануть їсти гидотні речі (Левіт 11; 
Второзаконня 14). 

Зауважте у псалмах про добру звістку про Боже царство: 

27 Всі кінці світу, пам'ятай і звернись до Господа, і всі родини 
народів поклоняться перед тобою. 28 Бо царство Господнє, і Він 
править над народами. ( Псалтир 22: 27-28 ) 

6 Твій престол, Боже, на віки вічні; скіпетр праведности - 
скипетр Царства Твого. ( Псалми 45: 6 ) 

1 О, співай Господеві нову пісню, співай Господеві, вся 
земля. 2 Співайте Господеві, благословляйте Його ім'я, 
оголошуйте з дня на день добру звістку про спасіння 
Його. 3 Проголоси його славу між народами, чудеса Його між 
усіма народами. (Псалти 96: 1-3 ; також пор. 1 Хроніки 16: 23-
24 ) 

10 Усі твої діла славлять Тебе, Господи, і святі Твої 
благословлять тебе. 11 Вони будуть говорити про славу Царства 
Твого, і говорити про Твою силу, 12 щоб повідомити людям 
синам Його могутні вчинки та славну величність Царства 
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Його. 13 Царство твоє - це вічне царство, і панування твоє 
триває протягом усіх поколінь.   ( Псалм 145: 10-13 ) 

Різні письменники Старого Завіту також писали про аспекти царства 
(наприклад, Єзекіїль 20:33; Одія 21; Міхей 4: 7). 
Отже, коли Ісус почав викладати євангелію Царства Божого, Його 
безпосередня аудиторія ознайомилася з базовим поняттям. 
  
  

4. Чи навчали апостоли Євангеліє Царства? 

У той час як багато хто діє як Євангеліє тільки хороші новини 
про особу Ісуса, реальність така , що послідовники Ісуса вчили 
Євангеліє K ingdom Бога. Це повідомлення, яке приніс Ісус. 
Павло навчав Царства Божого 
Апостол П аул писав про Царство Бога та Ісуса: 

8 І він увійшов до синагоги і три місяці сміливо говорив, 
міркуючи та переконуючи про речі Царства Божого (Дії 19: 8). 

25 І справді, тепер я знаю, що ви всі, серед кого я пішов 
проповідувати Царство Боже (Дії 20:25). 

23 І коли вони призначили його на день, багато хто прийшов до 
нього в його помешкання, якому він пояснював і урочисто 
свідчив про Царство Боже, переконуючи їх щодо Ісуса і з 
Закону Мойсея, і з Пророків, з ранку до 
вечора . … 31 проповідуючи Царство Боже і вчаючи речей, що 
стосуються Господа Ісуса Христа, з усією впевненістю ніхто не 
забороняє йому (Дії 28:23 , 31). 

Зауважте, що Божество не лише стосується Ісуса (хоча Він є 
його основною частиною), оскільки Павло також навчав Ісуса 
окремо від того, що він навчав про Божество. 

Павло також називав це Євангелієм Божим, але це все ще було 
євангелією Царства Божого : 
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9 ... ми проповідували вам Євангеліє Боже ... 12 щоб ви ходили 
гідно Бога, який закликає вас у своє Царство та славу . (1 Фес. 
2: 9,12) 

Павло також називав це Євангелієм Христовим (Римлянам 
1:16). « Гарне сполучення » Ісус, повідомлення , що Він учив. 

Подумайте, що це було не просто євангеліє про людину Ісуса 
Христа чи просто про особисте спасіння. Павло каже , що Євангеліє 
Христа включені підкоряючись Ісуса, Його повернення , і суд Божий: 

6 … Бог відплатить скорботою тим, хто тебе турбує, 7 і дасть тобі 
неспокійних спокою з нами, коли Господь Ісус відкрився з 
небес своїми могутніми ангелами, 8 у полум'ї вогняним, 
помстившись тим, хто не знає Бога, і про тих, хто не слухається 
євангелії Господа нашого Ісуса Христа. 9 Вони будуть покарані 
вічним руйнуванням від присутності Господа та від слави Його 
сили, 10 коли Він прийде в той день, щоб прославитись у Своїх 
святих і милуватися серед усіх віруючих, тому що наше 
свідчення серед вас повірили (2 Фес. 1: 6-10). 

Новий Завіт показує, що Царство - це те, що ми отримаємо, а не те, 
що ми зараз цілком володіємо ним: 

28 ми отримуємо царство, яке неможливо похитнути (Євр. 
12:28). 

Ми можемо зрозуміти і перейти до того, що зараз є частиною 
Божого Кінгдома, але повністю не увійшли до нього. 

Павло спеціально підтвердив, що ніхто не входить повністю у Боже 
королівство як смертна людина, як це відбувається після воскресіння: 

50 Тепер я кажу, браття, що плоть і кров не можуть успадкувати 
Царство Боже; а також корупція не успадковує 
порушення. 51 Ось, я кажу вам таємницю: Ми не будемо всі 
спати, але всі ми змінимось - 52 в мить, в мерехтіння очей , на 
останню трубу. Бо звучить труба, і мертві воскреснуть 
нетлінні, і ми будемо змінені (1 Кор. 15: 50-52). 

1 Тому я доручаю вам перед Богом і Господом Ісусом Христом, 
який буде судити живих і мертвих за Його явищем і Його 
Царством (2 Тимофія 4: 1). 
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Павло не тільки цього вчив, але Ісус передасть королівство 
Богові Отцю : 

20 А тепер Христос воскрес із мертвих і став первоплодом тих, 
хто заснув. 21 Бо від людини прийшла смерть, і через людину 
прийшло воскресіння мертвих. 22 Бо як у Адама всі вмирають, 
так і в Христі всі оживуть. 23 Але кожен у своєму порядку: 
Христос первісно плоди, згодом ті, хто є Христос при Його 
приході. 24 Тоді настає кінець, коли Він передає Царство Богові-
Отцю, коли Він покладе край усім правлінню та всій владі та 
силі. 25 Бо Він повинен царювати, поки не покладе всіх ворогів 
під ноги Свої. (1 Коринтян 15: 20-25). 

Павло також навчав, що неправедні ( порушники заповідей ) не 
успадкують Царства Божого: 

9 Чи не знаєте ви, що неправедні не успадкують Царства 
Божого? Не обманюйте. Ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні 
перелюбники, ні гомосексуалісти, ні содоміти, ні 10 злодії, ні 
зажерливі, ні п’яниці, ні гадюки, ні вимагачі не успадковують 
Царство Боже (1 Кор. 6: 9-10). 

19 Тепер очевидні твори плоті, які є: перелюбство, блуд, 
нечистота, розкутість, 20 ідолопоклонство, чаклунство, 
ненависть, сварки, заздрість, спалахи гніву, егоїстичні амбіції, 
розбрати, єресі, 21 заздрість, вбивства, пияцтво, гуляння 
тощо; про яку я заздалегідь кажу вам, як я також вам і казав за 
минулий час, що ті, хто практикує подібні речі, не успадкують 
Царства Божого (Галатам 5: 19-21). 

5 Бо ви знаєте, що жоден блудниця, нечиста людина, і не 

зажерливий чоловік, який є ідолопоклонником, має будь-яку 
спадщину у царстві Христа і Бога (Еф. 5: 5). 

Бог має стандарти і вимагає покаяння від гріха, щоб мати можливість 
увійти до Свого Царства. Апостол Павло попереджав , що деякі не 
вчать , що Євангеліє Ісуса є відповідь, а інше є : 

3 Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса 
Христа, 4 що віддав Себе за наші гріхи, щоб Він визволив нас з 
цього нинішнього злого віку, згідно волі нашого Бога і 
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Отця, 5 кому слава. навіки вічні. Амінь. 6 Я дивуюсь тому, що ти 
так швидко відвертаєшся від Того, хто покликав тебе в 
благодаті Христа, до іншого Євангелія, 7 яке не є іншим; але є 
такі, хто вас турбує і хоче зіпсувати Євангеліє Христове. 8 Але 
навіть якщо ми чи ангел із небес проповідуємо вам будь-яке 
інше Євангеліє, ніж те, що ми вам проповідували, нехай він 
проклятий. 9 Як ми говорили раніше, так зараз я знову кажу, 
якщо хтось проповідує вам якесь інше Євангеліє, ніж те, що ви 
отримали, нехай буде проклятим. (Гал. 1: 3 -9)  

3 Але я боюся, щоб якось, як змія не обдурив Єву своєю 
хитрістю, щоб розум твій зіпсувався від простоти, що є в 
Христі. 4 Бо якщо той, хто приходить, проповідує іншого Ісуса, 
якого ми не проповідували, або якщо ви отримаєте інший дух, 
якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, яку ви не прийняли 
- ви цілком можете миритися з цим! (2 Коринтян 11: 3- 4) 

Що було « інше » і « різні, » на насправді брехня , Євангеліє? 

Хибне Євангеліє має різні частини. 

Загалом, помилкове євангеліє вірити , що ви не повинні підкорятися 
Богу і дійсно прагнути до живої вірно для Його шляху, претендуючи 
знати Бога (пор Матвія 7: 21-23) . Вона має тенденцію бути егоїстично 
орієнтованою. 

Змій спокусив Єву потрапити на фальшиве Євангеліє майже 6000 
років тому (Буття 3) - а люди вірили, що вони знають краще за Бога і 
повинні вирішити собі зло і зло для себе. Y - ес, після того, як прийшов 
Ісус, Його ім'я часто додаються до різних хибним євангелій -
 andthis було Continu ІНГ і триватиме в момент остаточного 
антихриста. 

Тепер, ще за часів апостола Павла, помилкове Євангеліє 
було фактично гностичним / містичним поєднанням правди та 
помилок . Гностики в основному вважали, що необхідні спеціальні 
знання для досягнення духовного прозріння, включаючи 
порятунок. Гностики схилялися до думки, що те, що робила плоть, не 
має особливого наслідку, і вони виступали проти того, щоб слухатися 
Бога в таких питаннях, як субота сьомого дня . Одним із 
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таких помилкових лідерів був Симон Маг , якого попередив апостол 
Петро (Дії 8: 18-21). 

Але я нелегко 
Шоу Нового Завіту , що Філіп вчив K ingdom Бога: 

5 Тоді Філіп спустився до міста Самарії та проповідував їм 
Христа . … 12 вони повірили Філіпу, коли він проповідував речі 
про Царство Боже … (Дії 8: 5,12). 

Але Ісус, Павло та учні навчали, що не вдається вступити у Царство 
Боже: 

24 І коли Ісус побачив , що він став дуже сумний, Він 
сказав: « Як важко це для тих , у кого є багатим увійти в 
Царство Боже!  25 Бо верблюду легше пройти через око голки, 
ніж багатію ввійти в Царство Боже. " 

26 І ті , хто чув , як кажуть « Хто ж тоді може спастися? " 

27 Але Він сказав: « Те , неможливе людям можливе для 
Бога. ” ( Луки 18: 24-27 ) 

22 " Ми повинні через багато негараздів увійти до Царства 
Божого " (Дії 14:22). 

3 Ми зобов’язані завжди дякувати Богові за вас, брати, як 
годиться, тому що ваша віра дуже зростає, і любов кожного з 
вас всі рясніє один до одного, 4 щоб ми самі похвалилися вами 
серед церков Бог за ваше терпіння і віру в усі ваші 
переслідування і страждання, які ви терпите, 5 що є явним 
свідченням справедливого суду Божого, що вас можуть 
вважати гідними Царства Божого, за яке ви також 
страждаєте; 6 оскільки справедливо з Богом відплатити 
скорботою тим, хто вас турбує, 7 і дати тобі, хто занепокоєний, 
відпочити з нами, коли Господь Ісус відкрився з неба своїми 
могутніми ангелами, (2 Фес. 1: 3-7 ). 

Через труднощі лише в цей час покликані і вибрані деякі, щоб бути 
частиною цього (Матвія 22: 1-14; Івана 6:44; Євр. 6: 4-6). Інші 
називатимуться пізніше, оскільки Біблія показує, що ті, 
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хто « помилився в дусі , прийде до розуміння, а ті, хто скаржився, 
вивчать вчення » (Ісая 29:24). 

Пітер навчав Царства 
Апостол Петро вчив, що Царство вічне і що Євангелію Божому 
потрібно старанно виконувати, або буде суд: 

10 Тому, браття, будьте ще більш ретельними, щоб зробити свій 
поклик і вибори впевненими, бо якщо ви зробите це, ви 
ніколи не спотикаєтесь; 11 бо так вам буде доставлений вхід у 
вічне царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа (2 
Петра 1: 10-11). 

17 Бо прийшов час, щоб суд почався в Божий дім; і якщо воно 
розпочнеться спочатку з нас, яким буде кінець тим, хто не 
слухається Євангелія Божого? (1 Петра 4:17). 

Остання книга S Біблії і Королівства 
Біблія вчить, що « Бог є любов » (1 Ів. 4: 8,16), а Ісус є Бог (Івана1: 
1,1 4) - у Божому царстві буде Цар, котрий є любов, і закони якого 
підтримують любов , а не ненависть (пор. Об’явлення 22: 14-15) . 

В останній книзі Біблії спеціально йдеться про Боже королівство. 

15 І засурмив сьомий Ангол , і на небі гучні голоси, 
кажучи: « царство світу цього стали царством Господа нашого 
і Христа Його, і буде царювати у віки віків! ” (Об’явлення 
11:15). 

Ісус буде царювати в царстві! І Біблія розкриває два його назви: 

16 І має на халаті та на стегні своє ім'я, написане: ЦАРОЛЬ ЦАРІВ 
І ГОСПОДА ГОСПОДА (Об'явлення 19:16). 

Але чи єдиний Ісус буде царювати Ісус? Помітьте цей уривок: 

4 І я побачив престоли, і вони сіли на них, і суд був здійснений 
їм. Тоді я побачив душі тих, хто був обезголовлений за 
свідчення Ісуса та за слово Боже, які не поклонялися звірі чи 
його образу і не отримали його позначки на чолі чи на руках. І 
вони жили і царювали з Христом тисячу років . . . 6 Блаженний і 
святий той, хто бере участь у першому воскресінні. Над ними 
друга смерть не має сили, але вони будуть священиками Бога 
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і Христа і царюватимуть з Ним тисячу років (Об’явлення 20: 
4,6). 

Справжні християни воскреснуть, щоб царювати з Христом протягом 
тисячі років! Оскільки королівство триватиме вічно (Об'явлення 
11:15), але це згадане царювання було лише тисячу років. Я його 
назвав раніше першою фазою царства - фізичною, тисячолітньою , 
фазою на відміну від остаточної , більш духовна, фаза . 

У Книзі Об'явлення занесено декілька подій, що відбуваються 
між тисячолітньою та завершальною фазами Царства Божого : 

7 Тепер, коли минуло тисяча років, Сатана буде звільнений зі 
своєї в'язниці 8 і вийде, щоб обдурити народи, що знаходяться 
в чотирьох куточках землі, Гог та Магог, щоб зібрати їх разом 
на бій, число яких пісок морський. ... 11 Тоді я побачив великий 
білий престол і того, хто сидів на ньому, від якого обличчя 
втекли земля і небо. І їм не знайшлося місця. 12 І я побачив 
мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги 
були відкриті. І була відкрита ще одна книга - Книга життя. А 
мертвих судили за їхніми ділами за тим, що було записано в 
книгах. 13 Море віддало мертвих, що були в ньому, і Смерть і 
Аїд визволили мертвих, що були в них. І їх судили, кожен 
відповідно до своїх творів. 14 Тоді Смерть і Аїд були кинуті в 
озеро вогненне. Це друга смерть. 15 А хто не знайдений, 
записаний у Книзі життя, був кинутий у озеро вогненне 
(Об'явлення 20: 7-8, 11-15). 

Книга Об'явлення показує, що буде наступна фаза, яка настане після 
тисячорічного правління та після другої смерті: 

1 Тепер я побачив нове небо і нову землю, бо перше небо і 
перша земля минули. Також моря більше не було. 2 Тоді я, 
Іван, побачив святе місто, Новий Єрусалим, який сходить з 
небес від Бога, приготований як наречена, прикрашена для 
чоловіка. 3 І почув я гучний голос із неба , який говорив: « Оце 
оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, і вони будуть Його 
народом. Сам Бог буде з ними і буде їх Богом. 4 І Бог витрусить 
кожну сльозу з їхніх очей; не буде вже ні смерті, ні печалі, ні 
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плачу. Біль більше не буде, бо колишні речі 
минули. ” (Об’явлення 21: 1-4) 

1 І він показав мені чисту річку води життя, прозору, як 
кришталь, що виходила з престолу Бога та Агнця. 2 Посеред 
його вулиці та по обидва боки від річки було дерево життя, 
яке дало дванадцять плодів, кожне дерево щомісяця дало 
свої плоди. Листя дерева були для зцілення народів. 3 І більше 
не буде прокляття, але Божий престол і Агнця будуть в ньому, 
і Його слуги Йому будуть служити. 4 Вони побачать Його 
обличчя, а Ім'я Його буде на чолах. 5 Не буде там ночі: їм не 
потрібна ні світильник, ні світло сонця, бо Господь Бог дає їм 
світло. І царюватимуть вони на віки вічні. (Об'явлення 22: 1-5) 

Зауважте, що це правління, яке перебуває після тисячі років, включає 
слуг Божих і триває вічно. Святе місто, яке було приготоване на небі, 
покине небо і зійде на землю. Це початок завершальної фази Царства 
Божого.   Час НІ БІЛЬШЕ БОЛЬНОГО АБО НЕ ПОТРІБНО! 

Лагідний успадкує землю (Матвія 5: 5) і все (Об’явлення 21: 7). Земля, 
включаючи Святе місто, яке буде на ній, стане кращим, оскільки Божі 
шляхи будуть здійснені. Зрозумійте це : 

7 Із підвищення його уряду та миру тут не буде кінця (Ісая 9: 7). 

Очевидно, що після завершальної фази Царства 
Божого буде зростання, оскільки всі будуть підкорятися Божому 
уряду . 

Це буде найславетніший час: 

9 А як написано: « Око не бачило і не чуло вуха, і не входило в 
людське серце. Те, що Бог приготував для тих, хто Його 
любить. » 10 Але Бог відкрив нам через Свого Духа ( 1 Кор 2: 9-
10 ). 

Це час любові, радості та вічного затишку. Це буде фантастичний 
час! Царство Боже створить для фантастично кращої вічності. Ви не 
хочете брати участь у цьому? 

5. Джерела за межами Нового Завіту навчали 
Царства Божого 
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Чи думали ранні професори Христа, що вони повинні проповідувати 
євангелію буквального Царства Божого? 
Так. 
Багато років тому, в лекції професора Барта Ермана з Університету 
Північної Кароліни , він неодноразово , і правильно, підкреслив , що 
в відміну від більшості сповідують християн сьогодні, Ісус і Його ранні 
послідовники користь laimed Царство Боже. Хоча загальне 
розуміння доктора Ермана християнства сильно відрізняється 
від розуміння Церкви, що продовжується, Боже, ми погоджуємось, 
що Євангеліє Царства - це те, що проголосив Сам Ісус, і в що його 
послідовники вірили . Ми також погодимось, що багато хто сьогодні 
заявляє християн цього не розуміють. 

Найдавніша збережена післязавітна писемність та проповідь 
K ingdom Бога була значна частина того , що стверджував, що « є 
найстарішим Chr istian проповідь, яка пережила » (Holmes MW 
Стародавня християнська Нагірна Апостольські Отці. Грецький 
. Тексти і переклад на англійську мову, 2 видавництва Бейкер Книги, 
Гранд Репідс, 2004 , стор 102 ). Ця давньохристиянська 
проповідь містить такі твердження про неї : 

5: 5 Крім того, ви знаєте, брати, що наше перебування у світі 
плоті незначне і минуще, але обіцянка Христа велика і 
дивовижна: спочивайте в царстві, що настає, і життя вічне. 

Наведене вище твердження показує, що царства не зараз, але прийде 
і буде вічним. Крім того, ця давня проповідь говорить: 

6: 9 А якщо навіть такі праведні люди, як вони, не здатні своїми 
праведними вчинками врятувати своїх дітей, то яка у нас 
гарантія вступу до Царства Божого, якщо ми не зможемо 
зберегти наше хрещення чистим і непорушним? Або хто буде 
нашим захисником, якщо ми не знайшли святих і праведних 
справ? 9: 6 Тож полюбимо одне одного, щоб усі ми увійшли до 
Царства Божого. 11: 7 Отже, якщо ми знаємо, що є правильним в 
очах Бога, ми увійдемо в його царство і отримаємо обіцянки, 
які « вухо не чуло, ні очей не бачило, ні серце людини не 
уявляло. " 
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12: 1 Будемо чекати, тому годину за годиною Царства Божого в 
любові та праведності, оскільки ми не знаємо дня явлення 
Бога. 12: 6 він каже: настане царство Отця мого. 

Наведені вище твердження показують, що любов через належне 
життя потрібна, що ми все ще не увійшли до Божого царства, і що це 
відбувається після дня появи Бога - тобто після того, як Ісус знову 
повернеться. Це я S Царство Отця і т він царство не тільки Ісус. 

Це Інтері жала , що найстаріша по- видимому , християнська 
проповідь , що Бог дозволив вижити вчить тому ж K ingdom Бога , що 
Новий Завіт навчає і Продовж Церква Бога в даний час викладає 
(можливо , що це може бути від фактичного C hurch з G од , але моє 
обмежене знання грецької обмежує мою здатність зробити 
твердіше декларацію) . 

Лідери Церкви другого століття та Євангеліє Царства 
Слід зазначити , на початку 2 - го століття , що Папіі , слухач Іоанна і 
один Полікарпа і вважаються 
святим католиками , вчили тисячолітнє царство. Євсевій записав, 
що Папій навчав: 

... настане тисячоліття після воскресіння з мертвих, коли на цій 
землі буде встановлено особисте правління 
Христа . (Фрагменти Папії, VI. Див. Також Євсевія, Церковна 
історія, Книга 3, XXXIX, 12) 

Папій навчав, що це буде час великого достатку: 

Так само [Він сказав], що пшениця з зерна дасть десять 

тисяча колосків, і щоб кожне колос мав десять тисяч зерен, і 
кожне зерно дало б десять фунтів прозорого, чистого, тонкого 
борошна; і щоб яблука, і насіння, і трава давали б аналогічні 
пропорції; і що всі тварини, харчуючись тоді лише земними 
подіями, стали б миролюбними та гармонійними та 
піддавалися людині. " [Свідчення свідчать про це в письмовій 
формі Папія, стародавньої людини, яка була слухачем Івана та 
другом Полікарпа, у четвертій книзі; п’ять книг, складених 
ним ...] (Фрагменти Папії, IV) 

Пост-новозавітний лист до Коринтян говорить: 
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42: 1-3 Апостоли отримали для нас Євангеліє від Господа Ісуса 
Христа; Ісус Христос був посланий від Бога. Тож Христос від 
Бога, а апостоли - від Христа. Тому обидва вийшли з волі 
Божої у встановленому порядку. Отже, отримавши 
звинувачення і повністю запевнившись воскресінням Господа 
нашого Ісуса Христа і підтвердженого Словом Божим із 
повним упевненістю Святого Духа, вони вийшли з радісною 
звісткою про те, що цар Божий повинен прийти. 

Полікарп Смірна був ранньохристиянським лідером, який був учнем 
Іоанна, останнім з первісних апостолів до д . Полікарп c. 120-135 н.е. 
викладав : 

Блаженні бідні, а тих, хто переслідується за правду, бо їхнє 
Царство Боже . (Полікарп. Лист до Філіппійців, глава II. 
Від батьків Анте-Нікей, Том 1 за редакцією Олександра 
Робертса та Джеймса Дон Олдсона. Американське видання, 
1885 р.) 

Знаючи, що " Бог не знущається ", ми повинні ходити гідно 
Його заповіді та слави ... Бо добре, що вони повинні бути 
відрізані від похотей, що є у світі, оскільки " кожна похоть 
воює проти дух; " І " ні розпусники, ні розпусні, ні 
зловмисники з людством не повинні успадковувати Царство 
Боже ", ні ті, хто робить непослідовні і непристойні речі . ( там 
же , Глава V) 

Давайте тоді ми служимо Йому зі страхом і з усією 
шанобливістю, як Сам Він наказав нам, і як апостоли, які 
проповідували нам Євангеліє, і пророки, які заздалегідь 
проголосили прихід Господа . (там же, глава VI) 

Як і інші в Новому Завіті, Полікарп навчав, що праведні, а не рушійні 
командири , успадкують Царство Боже. 

Також, як стверджувалося, навчав Полікарп: 

А наступної суботи він сказав; «Почуйте моє заклик, улюблені 
діти Божі. Я закликав вас, коли були єпископи, і тепер знову 
закликаю всіх вас ходити покірно і гідно дорогою Господньою 
... Стежте, і знову будьте готові, нехай ваші серця не 
зважуються, нова заповідь Що стосується любові один до 
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одного, Його прихід раптово проявляється як швидка 
блискавка, великий суд вогнем, життя вічне, Його безсмертне 
царство. І все, про що ви навчаєтесь від Бога, ви знаєте, коли 
ви шукаєте натхнене Писання, вигравіруйте пером Святого 
Духа на ваших серцях, щоб заповіді перебували в вас 
незгладимими. " (Життя Полікарпа, глава 24. Дж. Б. 
Світлоногий, Апостольські отці, т. 3.2, 1889, стор. 488-506) 

Меліто Сардиського , який був лідером Церкви Божої , c. 170 н.е., 
викладав: 

Бо дійсно закон, виданий у Євангелії, - старий у новому, 
обидва зійшлися з Сіону та Єрусалиму; і заповідь, видана в 
благодаті, і тип у готовому продукті, і ягня в Сині, і вівця в 
людині, і людина в Богові ... 

Але Євангеліє стало поясненням закону та його 

здійснення, тоді як церква стала коморою істини ... 

Це той, хто позбавив нас від рабства до свободи, від темряви 
до світла, від смерті до життя, від тиранії до вічного 
царства . (Меліто. Хомілія на Пасху. Вірші 7,40,68. Переклад 
від Kerux: The Journal of Internet Theology . Http: 
//www.kerux .com / dokuments / KeruxV4N1A1.asp) 

Таким чином, Царство Боже, як відомо, було чимось вічним, а не 
просто нинішньою християнською чи католицькою церквою і 
включало Божий закон. 

Ще одна середина кінця другого століття пише письмово закликає 
людей звертатися до царства: 

Тому нехай ніхто з вас більше не розбирається і не дивиться 
назад, але охоче наближається до Євангелія Царства 
Божого . (Роман Клемент. Визнання, Книга X, Розділ XLV. Витяг 
від батьків Анте-Нікейн, Том 8. Під редакцією Олександра 
Робертса та Джеймса До Налдсона. Американське видання, 
1886 р. ) 

Крім того, хоча це було очевидно, що його не написано ні в одній 
справжній церкві, але в середині другого століття написане під 
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назвою Пастир Герм в перекладі Робертс і Дональдсон вживає 
вираз " царство Боже " чотирнадцять разів. 

Справжні християни , і навіть багато хто тільки сповідують Христа , 
знали щось про Боже Царство у другому столітті. 

Навіть католицький і східно-православний святий Іриней розумів, що 
після воскресіння християни увійдуть у Царство Боже. Зауважте, що 
він написав, c. 180 р. Н.е .: 

Бо таким є стан тих, хто повірив, оскільки в них постійно 
перебуває Святий Дух, який був даний Ним у хрещенні, і 
зберігається одержувачем, якщо він ходить у правді та 
святості та праведності та терпінній терпінні. Бо ця душа має 
воскресіння в тих, хто вірить, тіло знову приймає душу, а 
разом з нею силою Святого Духа піднімається і входить у 
Царство Боже . (Іриней, Св., Єпископ Ліону. Перекладено з 
Вірменії Армітажем Робінзоном. Демонстрація апостольської 
проповіді, глава 42. Уеллс, Сомерсет, жовтень 1879 р. СО, 
1920). 

Теофіл Антіохійський навчав: 

Я згадую Його добро; якби я називав його Кінгдом, я згадую 
його славу ... Бо якби він зробив його безсмертним з самого 
початку, він зробив би його Богом. ... І тоді Він не зробив його 
безсмертним, але ще смертним, але, як ми вже говорили 
вище, не здатним і на обидва; щоб, якщо він схилявся до 
речей безсмертя, дотримуючись заповіді Божої, він повинен 
отримати як винагороду від Нього безсмертя і став 
Богом . (Теофіл, До Автолики, 1: 3, 2:27) 

Католицький святий Іполіт на початку третього століття писав: 

І отримаєте Царство Небесне, ви, хто, перебуваючи в цьому 
житті, пізнав Небесного Царя. І ти будеш супутником Божества 
і співнаступником із Христом, більше не поневоленим 
похотями чи пристрастями і більше ніколи не марнуючи 
хворобою. Бо ти став Богом : за будь-які страждання, які ти 
зазнав, будучи людиною, ці Він дав тобі, тому що ти був 
смертною пліснявою, але що б не відповідав Богові, цей Бог 
пообіцяв дарувати тебе, бо ти були обожественні і зароджені 



37 
 

до безсмертя . ( Іполіт. Спростування всіх єресей , книга X, 
гл. 30 ) 

Мета для людини - обожнюватися в майбутньому Царстві Божому. 

Проблеми у ІІ та ІІІ століттях 
Незважаючи на його широке визнання, у другому 
столітті лідер протизаконного відступника 
на ім'я Марсіон піднявся . Марсіон навчав проти 
закону Божого , суботи та буквального Божого царства. Незважаючи 
на те, що його засуджували Полікарп та інші, він досить довго 
контактував з Римською церквою і, здається, на це впливає . 

У другому та третьому століттях в Олександрії (Єгипет) алегористи 
ставали засновниками . Людина у аллегорістов проти вчення про 
прийдешнє царстві. Зверніть увагу на звіт про деяких із 
цих легористів: 

Діонісій народився з шляхетної та заможної язичницької 
родини в Олександрії, її здобували освіту в їхній філософії. Він 
покинув язичницькі школи, щоб стати учнем Орігена, якого він 
зміг завідувати катехитичною Олександрійською школою ...  

Климент, Оріген та гностична школа зіпсували доктрини 
святих оракулів своїми вигадливими та алегоричними 
тлумаченнями ... вони здобули для себе 
ім'я « Алегористи. ” Непос публічно боровся з алегористами і 
стверджував, що на землі відбудеться царювання Христа…  

Діонісій посперечався з послідовниками Непоса і за його 
свідченням… « такий стан речей, який існує зараз у Божому 
царстві. " Це перша згадка про Царство Боже, яке існує в 
теперішньому стані церков ... 

Непос докорив їх помилку, показавши, що Царство Небесне 
не є алегоричним, але є буквальним пришестям Царства 
нашого Господа у воскресінні до вічного життя ... 

Тож ідея королівства прийти в сучасний стан речей була 
задумана і зародилася в гностичній школі аллегористів в 
Єгипті, 200 до 250 р. Н. Е., За повне століття до того, як 
єпископи імперії стали вважатися окупантами престолу. … 
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Климент задумав ідею Царства Божого як стану справжнього 
розумового пізнання Бога. Оріген виклав це як духовне 
значення, яке ховається в простому листі Святого 
Письма . (Уорд, Генрі Дана. Євангеліє Королівства: Царство не 
з цього світу; не в цьому світі; але прийти в Небесну країну, 
воскресіння з мертвих і відновлення всіх речей. Опубліковано 
Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870 , стор. 124-125)  

Таким чином, поки єпископ Непос викладав євангелію 
Божого царства, алегористи намагалися придумати його помилкове, 
менш буквальне розуміння. Єпископ Аполлінаріс 
Ієраполіс також намагався боротися з помилками алегористів 
приблизно в той самий час. Ті, хто справді в Церкві Божій, 
відстоювали правду буквального Божого Царства протягом усієї 
історії. 

Гербер В. Армстронг викладав Євангеліє Царства, плюс 
У 20 - м столітті, в кінці Herbert W. Armstrong писав: 

Тому що вони відкинули Христове Євангеліє . . . , світ повинен 
був витіснити щось інше на своєму місці. Вони мали 
вигадати підробку! Таким чином, ми почули, як Царство Боже 
говорилося як про просто чудову рівність - приємні настрої в 
людських серцях - зведення його до ефірного, нереального 
НІЧОГО! Інші неправильно представили, що " ЦЕРКВА " - це 
царство. . . Пророк Даниїл, який жив 600 років до Христа, знав, 
що Царство Боже - це справжнє царство - уряд, що керує 

буквальні ЛЮДИ на землі ... 

Ось . . - це Боже пояснення того, що таке Царство БОГА: " А за 
часів цих царів ... " - тут йдеться про десять пальців, частина 
заліза і частина крихкої глини. Це, з'єднуючи пророцтво з 
Даниїлом 7 та Об'явленням 13 та 17, посилається на нові 
ОБЕДИНЕННІ ДЕРЖАВИ ЄВРОПИ, які зараз 
формуються . .. перед твоїми очима! Об'явлення 17:12 чітко 
пояснює, що це буде союз Десяти царів чи царств, який (Одкр. 
17: 8) воскресить стару РОМСЬКУ ІМПЕРІЮ. . . 

Коли Христос приходить, він приходить, як КРАЛЬ царів, 
керуючи всією землею (Об. 19: 11-16); і Його КРАЛІСТВО -
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 ЦАРСТВО БОГА - сказав Даниїл, щоб ПОБУТИТИ всі ці мирські 
царства. Об'явлення 11:15 вказує це такими 
словами: " Царства цього світу стають ЦАРАМИ НАШОГО 
ГОСПОДА ТА ЙОГО ХРИСТА: і він буде царювати на віки 
вічні " ! Це Царство БОГА. Це кінець нинішніх урядів - так, і 
навіть США та британські країни. Тоді вони стануть царствами 
- ПРАВИЛАМИ - Господа Ісуса ХРИСТА, потім ЦАРОМ царів по 
всій землі. Це повністю ВІДКРИТИ той факт, що Царство БОГА - 
це буквальне ВЛАДЖЕННЯ. Як навіть Халдейська імперія була 
КРАЛІЦЕЮ - навіть як Римська імперія була КРАЛСТВОМ - так 
Царство БОГУ - уряд. Це взяти на себе УПРАВЛІННЯ НАЦІЇ 
світу. Ісус Христос був НАРОДЖЕНОГО, щоб бути королем - 
ПРАВИЛОМ ... 

Знову повертається той самий Ісус Христос, який ходив по 
пагорбах і долинах Святої Землі та вулицях Єрусалиму понад 
1900 років тому. Він сказав, що приїде знову. Після розп'яття 
Бог воскресив його з мертвих через три дні і три ночі (Мф. 
12:40; Дії 2:32; I Кор. 15: 3-4). Він піднявся на Престол 
Божий. Штаб-квартира уряду Всесвіту (Дії 1: 9-11; Євр. 1: 3; 8: 
1; 10:12; Об. 3:21). 

Він є « дворянином » притчі, який пішов на Престол 

Бог - " далека країна " - повинен бути коронованим як Цар 
королів над усіма народами, а потім повернутися на землю 
(Лк. 19: 12-27). 

Знову ж, він перебуває на небі до " часів реституції 
всього " (Дії 3: 19-21). Реституція означає відновлення 
колишнього стану чи стану. У цьому випадку відновлення 
Божого уряду на землі, а отже, відновлення світового миру та 
утопічних умов. 

Сучасні світові смути, наростаючі війни та суперечки стануть 
кульмінацією світової неприємності настільки великою, що, 
якщо Бог не втрутиться, жодна людська плоть не була б 
врятована живою (Мф. 24:22). У той самий кульмінаційний 
момент, коли затримка призведе до вибуху всього життя з цієї 
планети, Ісус Христос повернеться. Цього разу він приходить 
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як божественний Бог. Він приходить у всій силі і славі Всесвіту 
правлячого Творця. (Мф. 24:30; 25:31.) Він приходить як " Цар 
царів і Володар владик " (Об. 19:16), щоб встановити світовий 
наддержавний уряд і керувати всіма народами " залізним 
жезлом. ” (Об. 19:15; 12: 5) . . . 

Христос небажаний? 

Але чи буде людство кричати від радості і вітати його 
в ожесточеному екстазі та ентузіазмі - чи хворіють навіть 
церкви традиційного християнства? 

Вони не будуть! Вони повірять, бо брехливі служителі сатани 
(ІІ Кор. 11: 13-15) обманули їх, що він - антихрист. Церкви та 
народи будуть гніватися на його прихід (Об. 11:15 з 11:18), і 
військові сили насправді намагатимуться боротися з ним, щоб 
знищити його (Об. 17:14)! 

Нації братимуть участь у кульмінаційній битві майбутньої ІІІ 
світової війни з фронтом бою під Єрусалимом (Зх. 14: 1-2), і 
тоді Христос повернеться. У надприродній силі він 
буде " боротися проти тих народів ", які борються проти нього 
(вірш 3). Він цілком переможе їх (Откр. 17:14)! " Його ноги 
будуть стояти в цей день на Оливковій горі ", дуже коротка 
відстань на схід від Єрусалиму (Зах. 14: 4). (Армстронг HW. 
Таємниця віків, 1984) 

Біблія заявляє, що Ісус повернеться, і Він переможе, але багато хто 
воюватиме проти Нього (Об'явлення 19:19). Я можу стверджувати 
(виходячи з неправильного розуміння біблійних пророцтв, але 
частково через помилкових пророків та містиків), 
що Ісус, що повернувся, є остаточним Антихристом ! 

Наступні я також від Герберта Армстронга : 

Істинна релігія - Божа правда, уповноважена Божою любов’ю, 
наданою Святим Духом ... РАДИ НЕПРАВИМНО пізнавати Бога 
та Ісуса Христа - пізнавати ПРАВДУ - і тепло Божої любові! ... 

Вчення істинної Церкви Бога - це просто те, що « жити кожним 
словом » Священної Біблії ... 
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Чоловіки переходять від шляху « дістатися » до 
способу « дати » - способу кохання Бога. 

НОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ тепер захопить землю! (там же) 

НОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ - це Царство Боже. Проголошення того, що нова 
цивілізація має прийти і грунтуватися на любові, є головною частиною 
того, про що йдеться у справжньому Євангелії Царства, якому 
навчали Ісус та Його послідовники . T капелюх є те , що ми 
в Продовж Церкви Бога проповідують . 

Герберт Армстронг зрозумів, що Ісус навчає, що людське суспільство, 
навіть коли він думає, що хоче слухатися, 
відкинуло " поступку " життя, спосіб любові. Майже ніхто не здається 
правильно зрозуміти що означає фі Cance того , що Ісус навчав. 

Спасіння через Ісуса є частиною Євангелія 

Тепер ті , хто прочитав це далеко , напевно , цікаво про Ісуса ' смерті і 
ролі у порятунку. Так, це частина євангелії, про яку писали Новий Завіт 
та Герберт Армстронг. 

Новий Завіт показує, що Євангеліє включає спасіння через Ісуса : 

16 Бо я не соромлюсь Христового Євангелія, бо це сила Божа на 
спасіння для всіх, хто вірить, першим для єврея, а також для 
грека (Рим. 1:16). 

4 Тому розсіяні йшли скрізь, проповідуючи 

слово. 5 Тоді Філіп спустився до міста Самарії та проповідував 
їм Христа. … 12 Але коли вони повірили Філіпу, коли він 
проповідував речі про Царство Боже та ім’я Ісуса Христа, 
чоловіки та жінки хрестилися. ... 25 І коли вони засвідчили та 
проповідували слово Господнє, вони повернулися до 
Єрусалиму, проповідуючи Євангеліє у багатьох селах 
самарян. 26 Тепер ангел Господній розмовляв з 
Філіпом ... 40 Філіп був знайдений в Азота. І, проходячи через 
нього, він проповідував у всіх містах, поки не прийшов до 
Кесарії . (Дії 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 він проповідував їм Ісуса та воскресіння . (Дії 17:18) 
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30 Тоді Павло пробув два цілі роки у власному орендованому 
будинку і прийняв усіх, хто прийшов до нього, 31 проповідуючи 
Царство Боже і всьому впевнено навчаючи справи, що 
стосуються Господа Ісуса Христа , і ніхто не забороняв 
йому . (Дії 28: 30-31) 

Помітьте проповідь, включаючи Ісуса та царство. До жаль, правильне 
розуміння Євангелія K ingdom Бога як правило, міс ІНГ з вчення про 
греко-римських церков . 

Власне, щоб допомогти нам стати частиною цього царства, Бог так 
полюбив людей, що Він послав Ісуса померти за нас (Івана 3: 16-17) і 
врятував нас Його благодаттю (Еф. 2: 8) . І це є частиною доброї 
новини (Дії 20:24). 

Євангеліє Царства - те, що потрібно світові, але ... 
Працювати заради миру (Матвія 5: 9) і робити добро - цінні цілі (пор. 
Галатам 6:10). Е. т , багато світових лідерів, в тому числі релігійних , 
вважають , що це буде міжнародне співробітництво людини , який 
принесе гороховий се і процвітання, а не K ingdom Бога. І хоча вони 
матимуть певні часові успіхи , вони не тільки не матимуть успіху, 
але деякі їх людські зусилля в кінцевому рахунку доведуть планету 
Землю до того, що це зробило б життя нестійким, якби Ісус не 
повернувся до встановлення Свого Царства. Люди, що виправляють 
землю без Бога, є марною і хибною євангелією (Псалом 127: 1) .   

Багато в світі намагаються зібрати напіврелігійний вавилонський 
міжнародний план поставити в новому світовому порядку в 21 -
 м століття. Це те, що Церква, що продовжується, Божа заперечувала з 
моменту заснування, і планує продовжувати доношувати. Оскільки 
сатана забаяв Єву прийти до версії свого Євангелія майже 6000 років 
тому (Буття 3), багато людей вірили, що вони краще за Бога знають, 
що зробить їх і світ кращим. 

Згідно з Біблією, це потребуватиме поєднання воєначальника в 
Європі (його називають Царем Півночі , який також називають Звітом 
Об'явлення 13: 1-10 ) разом з релігійним лідером (званий фальшивим 
пророком, який також називається THE остаточний Антихрист і 
дворогий Звір Об'явлення 13: 11-17) з міста семи пагорбів 
(Об'явлення 17: 9,18), щоб навести світовий 
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порядок « вавилонських » (Об'явлення 17 і 18) . Хоча людство 
потребує повернення Христа і встановлення Його царства, багато в 
світі не буде звертати увагу на це повідомлення , в 21 - м столітті - вони 
будуть продовжувати вірити різні варіанти помилкового Євангелія 
Сатани. Але світ отримає свідчення. 

Нагадаємо, що Ісус навчав: 

14 І цю Євангелію Царства проповідують у всьому світі як 
свідчення для всіх народів, і тоді настане кінець. (Матвія 
24:14) 

Зауважте, що Євангеліє Царства досягне світу як свідок, тоді кінець 
настане. 

Для цього є кілька причин. 

Одне полягає в тому, що Бог хоче, щоб світ почув справжнє Євангеліє 
до початку Великої скорботи (яка показана в Матвія 24:21). Таким 
чином, євангельське повідомлення є свідком і попередженням (пор. 
Єзекіїль 3; Амос 3: 7). Це призведе до більшого перетворення 
язичників до повернення Ісуса (Римлянам 11:25) та достатнього 
перетворення неєвреїв (Римлянам 9:27) до повернення Ісуса. 

Інше полягає в тому, що суть послання буде суперечити поглядам 
зростаючого Звіру , Короля Північної влади, разом з Лжепророком, 
остаточним Антихристом . Вони в основному обіцяють мир 
людськими зусиллями, але це призведе до кінця (Матвія 24:14) та 
знищення (пор. 1 Сол. 5: 3). 

З - за знаками та чудами , пов'язаних з ними (2 Солунян 2: 9), 
більшість в світі буде чо про себе , щоб вірити брехні (2 Солунян 2: 9-
12) замість євангельського послання. Через неправильні 
засудження тисячолітнього Божого царства римо-
 католиками , східними православними , лютеранами та іншими, 
багато хто помилково стверджуватиме, що повідомлення 
про тисячолітнє Євангеліє Божого царства є хибною євангелією, 
пов'язаною з Антихристом . 

Вірний філадельфійський християнин (Об'явлення 3: 7-13) 
проголосить тисячолітнє Євангеліє Царства, а також розповість світові 
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про те, що дотримуються певні світові лідери (в тому числі Звір і 
Лжепророк). 

Вони підтримають розповісти світові повідомлення про те, 
що Звір , Король Північної держави, разом з Лжепророком, 
остаточним Антихристом , остаточно знищить (разом з деякими їх 
союзниками) США та англо-нації Сполученого Королівства , Канаду, 
Австралію та Нову Зеландію (Даниїл 11:39), і вони незабаром після 
цього знищать арабсько-ісламську конфедерацію (Даниїл 11: 40-43), 
функціонуючи як інструменти демонів (Об'явлення 16: 13-14) , і 
в кінцевому рахунку буде боротися з Ісусом Христом після Його 
повернення (Об'явлення 16: 14; 19: 19-20). Вірні філадельфійці 
(Об'явлення 3: 7-13) сповістять, що незабаром настане тисячолітнє 
царство. Це, ймовірно, призведе до значного висвітлення у ЗМІ та 
сприятиме здійсненню Матвія 24:14. Ми в Подальшого Церкви Божої 
готують літературу (на декількох мовах), додаючи до веб - сайтах, а 
також вживати інших заходів з підготовки до «короткій роботи» (пор 
Римлян 9:28) , що призведе до визначення Бога , що Метью 24: 14 був 
достатньо представлений як свідок для кінця. 

T він «помилкове євангеліє» , оголошують світові лідери (ймовірно 
, деякі «новий» типу верхнього лідера Eur ОПА поряд з 
скомпрометованим понтифіком , який буде претендувати на форму 
католицизму ) не так - вони не хочуть, щоб світ , щоб дізнатися , що 
вони дійсно зробить це (іможе спочатку навіть не повірити в це, пор. 
Ісаї 10: 5-7). Вони та / або їхні прихильники також, ймовірно, 
помилково навчатимуть, що вірні філадельфійці 
підтримуватимуть російську екстремістську доктрину ( тисячоліття ) 
майбутнього антихриста. Незалежно від засуджень , що вони і / або їх 
послідовники роблять по відношенню до Філадельфійської вірному і 
в Подальшої Церкви Божий викличуть переслідування (Данило 11: 29-
35 ; Revelation12: 13-15). Це також призведе до кінця - початку 
Великої скорботи (Матвія 24:21; Даниїла 11:39; пор. Матвія 24: 14-15 ; 
Даниїла 11:31), а також часу захисту для вірної Філадельфії. 
Християни (Об’явлення 3: 10; 12: 14-16). 

Звір і Лжепророк пробуватимуть сили, економічного шантажу, знаків, 
неправдивих вчинків, вбивств та іншого тиску (Об'явлення 13: 10-
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17; 16:14; Даниїл 7:25; 2 Фессалонянам 2: 9-10), щоб мати контроль 
. Християни просять: 

10 “ Доки, Господи, святий і правдивий, поки Ти не судиш і не 
помстимо нашій крові за тих, хто живе на 
землі? ” ( Об’явлення 6:10 ) 

Протягом століть Божий народ дивувався: " Як довго пройде, доки 
Ісус не повернеться? " 

У той час як ми не знаємо ні дня , ні години, ми очікуємо , що Ісус 
повернутися (і тисячолітнє Царство Боже встановлено ) в 21 - м столітті 
на підставі багатьох писаннях (наприклад , Матвія 24: 4-34; Псалом 
90: 4; Осія 6: 2; Луки 21: 7 -36 ; Євр. 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Петра 3: 3-8; 1 
Солунянам 5: 4), деякі частини яких ми бачимо, як виконані .  

Якщо Ісус дійсно не втручався, світ ж погано знищив все життя: 

21 Бо тоді буде велика скорбота, яка не була від початку світу 
до цього часу, ні, і ніколи не буде. 22 І якщо ті дні не 
скоротяться, жодна плоть не врятується; але заради обраних 
ці дні будуть скорочені. (Матвія 24: 21-22) 

29 Одразу після скорботи тих днів сонце потемніє, а місяць не 
дасть свого світла; зірки впадуть з неба, і сили небесні будуть 
похитнуті. 30 Тоді на небі з’явиться знак Сина Людського, і тоді 
всі племена землі оплакують, і вони побачать Сина 
Людського, що приходить на небесні хмари з силою та 
великою славою. 31 І Він пошле Своїх ангелів з великим звуком 
сурми, і вони зберуть Його вибраних із чотирьох вітрів, від 
одного кінця неба до іншого. (Матвія 24: 29-31) 

K ingdom Бога , що світ потребує. 

Посли Королівства 
Яка ваша роль у Королівстві? 

Зараз, якщо ви справжній християнин, ви повинні бути послом для 
цього. Зауважте, що написав апостол Павло: 

20 Тоді ми є послами Христа, як ніби Бог благає нас: ми 
закликаємо вас від імені Христа, примиріться з Богом. (2 Кор. 
5:20) 
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14 Отож, встаньте, оперезавши талію правдою, поклавши на 
нагрудний знак праведності, 15 і підперши ноги, готуючи 
Євангелію миру; 16 перш за все, взявши щит віри, за 
допомогою якого ви зможете вгамувати всі вогненні стріли 
нечестивих. 17 І візьміть шолом спасіння та меч Духа, що це 
слово Боже; 18 молюсь завжди з усією молитвою і благанням у 
Дусі, пильнуючи до цього з усією наполегливістю і благанням 
за всіх святих - 19 і за мене, щоб мені було висловлено 
висловлювання, щоб я сміливо відкривав уста свої, щоб 
прозвучити таємниця Євангелія, 20 для якої я є послом у 
ланцюгах; що в ній я можу говорити сміливо, як я повинен 
говорити. (Ефесянам 6: 14-20) 

Що таке посол? Мерріам-Вебстер має таке визначення: 

1 : офіційний посланник; особливо : дипломатичний агент 
вищого рангу, акредитований у закордонному уряді чи 
суверені як резидент представника свого власного уряду чи 
суверена або призначений на спеціальне та часто тимчасове 
дипломатичне завдання   

2 a : уповноважений представник або повідомлення  

Якщо ви справжній християнин, ви офіційний посланник Христа! 
Зауважте, що написав апостол Петро: 

9 Але ви - вибране покоління, царське священство, святий 
народ, Його особливі люди, щоб ви могли проголошувати 
хвалу Того, хто покликав вас із темряви, у Його дивовижне 
світло; 10 хто колись не був народом, але тепер є людьми 
Божими, які не милосердя, а тепер милосердя. (1 Петра 2: 9-
10) 

Як християни, ми маємо бути частиною святої нації. 

Який народ зараз святий? 

Ну, звичайно , жоден з царств цього світу - але в кінцевому підсумку 
вони не стануть частиною Христа K ingdom (Одкровення 11:15). Це 
народ Божий, Його K ingdom , що свято. 
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Як посли, ми зазвичай не займаємося прямою політикою націй цього 
світу. Але ми повинні жити Божим способом життя зараз (див. Також 
безкоштовну книгу на веб- сайті www.ccog.org під 
назвою: Християни: посли Божого Царства, біблійні вказівки про 
життя як християнина ) . Роблячи це, ми краще дізнаємося, чому 
Божі шляхи найкращі, щоб у Його Царстві ми могли бути царями та 
священиками та царювати з Христом на землі : 

5 Того, хто нас любив і вмив нас від наших гріхів своєю 
власною кров'ю, 6 і поставив нас царями і священиками Його 
Богові та Батькові, Йому слава і панування на віки 
вічні. Амінь. (Об'явлення 1: 5-6) 

10 І зробили нас царями та священиками для нашого Бога; І 
царюватимемо на землі. (Об'явлення 5:10) 

Одним із майбутніх аспектів цього буде навчання тих, хто смертний, 
тоді ходити Божими шляхами: 

19 Бо народ буде жити на Сіоні в Єрусалимі, ви більше не 
будете плакати. Він буде дуже милостивий до вас при голосі 
вашого крику, коли Він почує це, то відповість вам. 20 І хоч 
Господь дарує тобі хліб лиха і воду скорботи, та все ж твої 
вчителі вже не будуть перенесені в кут, але очі твої побачать 
твоїх учителів. 21 Ваші вуха почують позаду вас слово, яке 
говорить: " Це шлях, ходіть нею ", коли ви повертаєте 
праворуч або будь-коли, коли повернете ліворуч. (Ісая 30: 19-
21) 

Якщо ж є пророцтвом тисячолітнього царства, в цьому віці християни 
повинні бути готові навчати: 

12 … до цього часу ви повинні бути вчителями (Євр. 5:12) 

15 Але освячуйте Господа Бога в своїх серцях, і будьте готові 
завжди відповідати кожному чоловікові, який просить у вас 
причини надії, яка є в вас лагідністю та страхом (1 Пет. 3:15, 
СПП). 

Біблія показує, що багато вірніших християн, безпосередньо перед 
початком Великої скорботи, навчать багатьох: 

33 А ті, хто розуміє, багато хто навчать (Даниїл 11:33) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=uk&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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Отже, навчання , зростаючи в благодаті та знаннях (2 Петра 3: 18 ), - 
це те, що ми повинні робити зараз. Частина вашої ролі в Божий 
королівстві полягає в тому, щоб вміти навчати. А для більш 
вірних, філадельфійців (Об'явлення 3: 7-13) , християн , 
це також включає підтримку важливого свідчення Євангелія перед 
початком тисячолітнього царства (пор. Матвія 24:14). 

Після встановлення Царства Божого Божі люди будуть використані 
для відновлення пошкодженої планети: 

12 Ті, хто серед вас, побудуйте старі місця для сміття; 
Ти піднімеш основи багатьох поколінь, і будеш покликаний 
ремонтером порушень, реставратором вулиць жити . (Ісая 
58:12) 

Таким чином, Божий народ, який жив Божим шляхом у цей вік , 
полегшить життя людей у містах (та інших місцях) у цей час 
відновлення. Світ справді стане кращим місцем. Ми повинні бути 
послами Христа зараз, щоб ми могли також служити в Його Царстві. 

Істинне Євангеліє Повідомлення трансформує 

Ісус сказав: “ Якщо ви будете дотримуватися мого слова, то справді ви 
є Моїми учнями.  32 І пізнаєш правду, і правда зробить тебе 
вільною » ( Івана 8: 31-32 ). Знання правди про Євангеліє Царства 
Божого звільняє нас від пастки в хибних надіях цього світу. Ми 
можемо сміливо підтримувати діючий план - Божий план! Сатана 
обдурив увесь світ (Об'явлення 12: 9), і Царство Боже - справжнє 
рішення. Нам потрібно відстоювати і відстоювати правду (пор. Івана 
18:37). 

Повідомлення Євангелія - це більше, ніж про особисте 
спасіння. Хороші новини про Царство Боже повинні перетворити одну 
в цьому віці: 

2 І не будьте прихильні до цього світу, але перетворіться 
оновленням вашого розуму, щоб ви могли довести, що таке 
добра і прийнятна та досконала воля Божа. ( Римлянам 12: 2 ) 

Справжні християни перетворюються на служіння Богові та іншим: 

22 Раби, виконайте все, що ваші господарі за плоттю, не з очної 
служби, як люди, які бажають, але щиросердечно, боячись 
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Бога. 23 І що б ви не робили, робіть це від душі, як для Господа, 
а не для людей, 24 знаючи, що від Господа отримаєте нагороду 
за спадщину; бо ти служиш Господу Христу. ( Колоссянам 3: 
22-24 ) 

28 Отже, оскільки ми отримуємо царство, яке неможливо 
похитнути, давайте мати благодать, завдяки якій ми можемо 
служити Богові з благоговінням і благочестивим 
страхом. ( Євреї 12:28 ) 

Справжні християни живуть інакше від світу. Ми приймаємо Божі 
стандарти вище світових за те, що правильно і 
неправильно. Праведний вірою (Євр. 10:38), як це потрібно для віри, 
щоб жити Божим шляхом у цей вік. Християни вважалися настільки 
відмінними від світу, в якому вони жили, що їх спосіб життя в Новому 
Завіті позначався як « Шлях » (Дії 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Світ живе 
егоїстично, під владою сатани, тим, що було названо « шляхом 
Каїна » (Іуда 11). 

Євангеліє Царства Божого - це повідомлення праведності, радості та 
миру (Римлянам 14:17). Пророче слово, правильно зрозуміле, є 
втішним (пор. 1 Коринтян 14: 3; 1 Солунянам 4:18), особливо коли ми 
спостерігаємо, як світ руйнується (пор. Лк. 21: 8-36). Справжній 
християнський спосіб життя призводить до духовного достатку та 
фізичних благ (Марка 10: 29-30). Це частина того, чому люди, які його 
живуть, розуміють, що світу потрібне Царство Боже. Християни - 
посли Царства Божого. 

Християни покладають надію на духовний, а не фізичний, хоча ми 
живемо у фізичному світі (Рим. 8: 5-8). У нас є « євангельська 
надія » (Кол. 1:23). Це те, що ранні християни розуміли, що багато хто 
сповідує Ісуса сьогодні не по-справжньому розуміє. 

  

  

6. Греко-римські церкви навчають Царства важливо, 
але ... 
Греко-римські церкви вважають, що вони викладають аспекти 
Царства Божого, але їм важко зрозуміти, що це 
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насправді.  Наприклад, Католицька енциклопедія викладає це про 
царство: 

Христові ... На кожному етапі Його вчення про появу цього 
Царства, його різні аспекти, його точний зміст, спосіб його 
досягнення, формують основу Його дискурсів, настільки, що 
Його дискурс називається " Євангелієм царства » ... вони 
почали говорити про Церкву як про « царство 
Боже » ; пор. Кол., І, 13; I Thess., Ii, 12; Апок., І, 6, 9; v, 10 і т. д. 
... це означає Церкву як цю Божественну установу ... (Папа Х. 
Царство Боже. Католицька енциклопедія, том VIII. 1910). 

Хоча вище сказане вказувало на " полковник, I, 13; I Thess., Ii, 
12; Апок., І, 6, 9; v, 10, " якщо ви подивитесь їх, ви побачите, що жоден 
із цих віршів нічого не говорить про те, що Церква є Царством 
Божим. Вони навчають віруючих бути частиною Царства Божого чи 
того, що це царство Ісуса. Біблія застерігає, що багато хто змінить 
Євангеліє або звернеться до іншого, неправдивого (Галатам 1: 3 -
9). На жаль, це зробили різні.  

Ісус навчав: « Я - шлях, правда та життя. Ніхто не приходить до Отця, 
окрім Мене » ( Івана 14: 6 ). Петро вчив: « Ні в якому іншому немає 
порятунку, бо немає іншого імені під небом, даного між людьми, 
завдяки якому ми повинні бути врятовані » ( Дії 4:12 ). Петро сказав 
євреям, що всі повинні мати віру, щоб покаятися і прийняти Ісуса, щоб 
його спасти (Дії 2:38). 

На противагу цьому Папа Франциск навчав, що атеїсти без Ісуса 
можна врятувати добрими ділами! Він також вчить, що євреїв можна 
врятувати, не приймаючи Ісуса! Крім того, він і деякі греко-римляни 
також вважають, що небіблійна версія «Марії» є ключем до євангелії, 
а також запорукою екуменічної та міжконфесійної єдності. На жаль, 
вони та інші не розуміють важливості Ісуса та справжнього Євангелія 
Царства Божого. Багато хто пропагує помилкові євангелії. 

Багато хто хоче ходити по погляду і вірити у світ. Новий Завіт вчить, 
що християни повинні дивитися вище: 

2 Встановіть свою думку на речі вище, а не на речі на 
землі. ( Колоссянам 3: 2 ) 

7 Бо ми ходимо вірою, а не зором. ( 2 Кор. 5: 7 ) 
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Однак Папа Пій XI в основному вчив ходити, бачачи свою церкву: 

... католицька церква ... це Царство Христове на 
землі. (Енцикліка Пія КвазаПріма ). 

У Catholi cBible 101 Веб - сайт стверджує, « Царство Боже було 
встановлено на землі Ісусом Христом в році 33 нашої ери, в формі 
Його Церкви, у чолі з Петром .. . католицька 
церква. " Ти тисячолітнього Царства Божого тут немає, і це не Римська 
Церква, але це буде на землі. Хоча справжня Церква Божа 
має « ключі від царства » (Матвія 16: 1 9 ), ті, хто стверджує, що це 
церква є Царством, « забрали ключ знань » (Лк. 11:52). 

Римська Церква настільки рішуче вчить проти найближчого земного 
тисячолітнього Царства Божого, що це в основному єдине « вчення 
про Антихриста », перелічене в офіційному Катехізисі Католицької 
Церкви : 

676 Обман антихриста вже починає набувати форми у світі 
щоразу, коли в історії висувається претензія, що месіанська 
надія, яка може бути реалізована поза історією лише через 
есхатологічне судження. Церква відкинула навіть видозмінені 
форми цієї фальсифікації королівства, щоб під назвою 
міленіаризм ... (Катехізис Католицької Церкви. Імприматтур 
Потест + Йосиф Кардинал Ратцынгер. Дводенний, Нью-Йорк, 
1995, стор. 194) 

На жаль, у тих, хто погодиться з цим, виникнуть великі проблеми з 
проголошенням Євангелія Царства Божого врешті-решт. Деякі 
візьмуть 

жахливі кроки проти тих, хто проголосив це (Даниїл 7:25; 11: 30-
36). Але, можна подумати, чи не всі, хто сповідує Ісуса як Господа, 
будуть у царстві? Ні, їх не буде. Зауважте, що сказав Ісус: 

21 “ Не кожен, хто каже Мені: Господи, Господи, увійде до 
Царства Небесного, але той, хто виконує волю Отця Мого на 
небі.  22 Багато людей скажуть Мені в той день: Господи, 
Господи, хіба ми не пророкували в Твоє ім’я, виганяли 
демонів в Ім'я Твоє та чинили Ім'я Твоє чимало?  23 І тоді я 
оголошу їм: Я ніколи не знав вас; відступай від Мене, ти, хто 
практикуєш беззаконня! ' ( Матвія 7: 21-23 ) 
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Апостол Павло зазначив « таємниця беззаконня » ва ами « вже на 
роботі » ( 2 Солунян 2: 7 ) свого часу. Це беззаконня також пов'язане з 
тим, на що Біблія застерігає в кінці часів, що називається « Тайна, 
Вавилон Великий » (Об’явлення 17: 3-5). 

« Таємниця беззаконня » пов'язана з сповідують християнами , які 
вважають , що вони не повинні тримати Божий закон Десять 
заповідей і т.д. , і / або є дуже багато прийнятних винятків до нього і / 
або існує прийнятні форми аскези , щоб розірвати Бог закон, тому 
в той час як вони думають , що го еу мають форму закону Божого, 
вони не тримає форму християнства , що Ісус або Його апостоли 
визнати законними. 

Греко-римляни схожі на фарисеї, які порушили Божі заповіді, але 
стверджували, що їхні традиції зробили це прийнятним - Ісус 
заперечив цей підхід (Матвія 15: 3-9)! Ісая також попередив, що 
люди, які претендують на Бога, повстануть проти Його закону (Ісая 30: 
9). Цей беззаконний заколот - це те, що ми, на жаль, бачимо і 
сьогодні. 

Ще однією « таємницею » є те, що Римська Церква, здається, вірить, 
що її мілітаристські екуменічні та міжконфесійні програми призведуть 
до миру та небіблійної версії Царства Божого на землі. Писання 
застерігає від наступаючої екуменічної єдності, яку вона навчає, 
протягом кількох років буде успішною (примітка: показана Біблія 
Нового Єрусалиму , переклад, затверджений католиком): 

4 Вони блукали перед драконом, бо він віддав звірі владу; і 
вони блукали перед звіром, кажучи: "Хто може порівняти зі 
звіром? Хто може проти цього боротися? 5 Звірові було 
дозволено висловлювати свої похвали та хули та діяти сорок 
два місяці; 6 І вигукував це богохульство проти Бога, проти 
Його імені, Його небесного намету та всіх притулених 
там. 7 Дозволено було воювати проти святих і перемагати їх, і 
давали владу над кожною расою, людьми, мовою та нацією; 8 і 
всі люди світу будуть поклонятися цьому, тобто всі, чиє ім’я не 
було записане з моменту заснування світу в книзі життя 
жертвоприношення Агнця. 9 Нехай слухає кожен, хто чує, 10 тих, 
хто перебуває в полоні, до неволі; ті на смерть мечем до 
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смерті мечем. Ось чому святі повинні мати наполегливість та 
віру. (Об'явлення 13: 4-10, NJB) 

Біблія застерігає від закінчення часу вавілонської єдності: 

1 Один із семи ангелів, у яких було сім чаш, прийшов говорити 
до мене і сказав: "Прийди сюди, і я покажу тобі покарання 
великої повії, яка була пересторонена біля рясних вод, 2 з 
якими всі царі землі проститутували себе, і хто змусив усіх 
населення світу напитися вином її перелюбу ". 3 Він відвів мене 
духом у пустелю, і там я побачив жінку, що їхала на червоного 
звіра, який мав сім голів і десять рогів і на них написані 
богохульні назви. 4 Жінка була одягнена у фіолетовий та 
червоний колір і виблискувала золотом, коштовностями та 
перлами, і тримала золоту чашку, наповнену огидною 
брудністю своєї проституції; 5 на лобі було написано ім'я, 
криптовалюта: «Великий Вавилон, мати всіх повій і всіх 
брудних звичаїв на землі» . 6 Я бачив, що вона п’яна, п’яна 
кров’ю святих та кров'ю мучеників Ісуса; і коли я побачив її, я 
був повністю загадкований. (Об'явлення 17: 1-6, NJB) 

9 'Це вимагає кмітливості. Ці сім голів це сім пагорбів , на яких 
жінка сидить. . . 18 Жінка, яку ти бачив, це велике місто, яке 
має владу над усіма володарями на землі. (Об'явлення 17: 
9,18, NJB) 

1 Після цього я побачив іншого ангела, який спускався з небес, 
з великим авторитетом, який йому дано; земля сяяла його 
славою. 2 Вгорі голосу він кричав: "Вавилон упав, Великий 
Вавилон впав, і став переслідуванням чортів і помешканням 
для кожного дурного духу і брудної, огидної пташки. 3 Усі 
народи пили глибоко від вина її проституції; кожен король на 
землі проститутував з нею, і кожен купець розбагатів через її 
розпусту ". 4 Інший голос говорив з неба; Я чув, як вона 
говорила: " Вийди, мої люди, подалі від неї, щоб ти не 
поділявся на її злочини і не мав тих самих чум ." 5 Її гріхи 
сягнули до неба, і Бог має на увазі її злочини: поводьтеся з 
нею так, як вона поводилася з іншими. 6 Їй потрібно виплатити 
вдвічі більше, ніж вона вимагала. Вона повинна мати вдвічі 
міцну чашку власної суміші. 7 Кожна її помпованість та оргія 
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повинна відповідати катуванню чи агонії. Мене привласнюють 
як королеву, думає вона; Я не вдова і ніколи не дізнаюся про 
страх. 8 За це за один день на неї впадуть чуми: хвороба, траур 
та голод. Вона буде спалена до землі. Господь Бог, який 
засудив її, є могутнім. 9 'Будуть плакати і плакати за нею земні 
царі, які блуднили з нею і тримали з нею оргії. Вони бачать 
дим, як вона горить (Об'явлення 18: 1-9, NJB) 

В Захарії, Біблія застерігає проти наступаючого Вавилона і показує 
, що правильне єдність не відбудеться , поки після повернення Ісуса: 

10 Обережно! Дивись! Утікай із північної землі, - заявляє Яхве, - 
бо Я розпорошив тебе на чотири небесні вітри, - говорить 
Господь. 11 Дивись! Здійсни втечу, Сіоне, тепер живеш з 
дочкою Вавилоновою! 

12 Бо говорить Господь Саваот, відколи настав Слава 

про народи, які тебе пограбували: "Хто до тебе доторкнеться, 
той торкнеться яблука мого ока. 13 Подивіться, я махну рукою 
на них, і вони будуть пограбовані тими, кого поневолили. Тоді 
ви дізнаєтесь, що послав мене Яхве Сабо! 14 Співай, радуйся, 
дочко Сіону, бо зараз я приходжу жити серед тебе, - заявляє 
Яхве! 15 І того дня багато народів навернуться до Господа. Так, 
вони стануть його людьми, і вони будуть жити серед вас. Тоді 
ви дізнаєтесь, що Ягве Сабаот послав мене до вас! 16 Господь 
заволодіє Юдою, його частиною у Святій землі, і знову 
зробить Єрусалим своїм вибором. (Захарія 2: 10-16, NJB; 
зверніть увагу на версії KJV / NKJV, вірші вказані як Захарія 2: 
6-12) 

Вселенські та міжконфесійні рухи, які пропагують Організація 
Об'єднаних Націй, Ватикан, багато протестантів та східно-православні 
лідери, чітко засуджені Біблією, і їх не слід заохочувати. Ісус 
попередив тих, хто заявляв , що слідкують за Ним, хто « обдурить 
багатьох » (Матвія 24: 4-5). Багато екуменізму пов'язане з " білим 
вершником " Об'явлення 6: 1-2 (хто НЕ є Ісусом) та блудницею 
Об'явлення 17. 

Як Захарія, Апостол Павло вчив , що справжнє єдність віри не 
відбуватиметься до тих пір , після повернення Ісуса: 
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13 поки ми не досягнемо єдності у вірі та пізнанні Сина Божого і 
не сформуємо досконалу Людину, повністю зрілу з повнотою 
самого Христа. (Ефесянам 4:13, NJB) 

Ті, хто вважає, що ця єдність настає до повернення Ісуса, 
помиляються. Насправді, коли Ісус повернеться, Йому доведеться 
знищити єдність народів, які згуртуються проти Нього: 

11: 15 Тоді сьомий ангел підірвав свою сурму, і голоси, які 
кричали на небі, звучали: Царство світу стало Царством 
Господа нашого і Його Христа, і Він буде царювати на віки 
вічні. 16 Двадцять чотири старійшини, престолені перед Богом, 
простували себе і торкнулися землі чолами, що вклоняються 
Богові 17 цими словами: "Дякуємо вам, Всемогутній Господи 
Боже, Той, Хто є, Той, Хто був, бо припускаючи вашу велику 
силу і починаючи своє правління. 18 Народилися обурені 
народи, і тепер прийшов час вашої помсти, і за мертвих 
судити, і за рабів ваших пророків, і святих, і тих, хто боїться 
вашого імені, малого та великого, бути винагородженим. 
. Настав час знищити тих, хто руйнує землю. (Об'явлення 11: 
15-18, NJB) 

19: 6 І я почув, як здалося, голоси величезної юрби, як звук 
океану чи великий гром грому, відповідаючи: 
"Алілуя! Почалося правління Господа, Бога нашого 
Всевишнього; . . . 19 Тоді я побачив звіра з усіма земними 
царями та їхніми військами, що зібралися воювати Вершника 
та його війська. 20 Але звір був узятий у полон разом з 
фальшивим пророком, який творив чудеса від імені звіра, і 
ними обманув тих, хто прийняв маркування звіра та тих, хто 
поклонився його статуї. Ці двоє кинулися живими до 
вогненного озера палаючої сірки. 21 Всі решта були вбиті 
мечем Вершника, який вийшов з його уст, і всі птахи зліпили 
себе тілом. . . 20: 4 Тоді я побачив престоли, де вони посіли свої 
місця, і на них було надано право судити. Я бачив душі всіх, 
хто був обезголовлений за те, що вони були свідками Ісуса і за 
те, що проповідували Боже слово, і тих, хто відмовився 
поклонятися звірині або його статуї і не прийняв марку на чолі 
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чи руках; вони ожили і царювали з Христом тисячу 
років. (Об'явлення 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

Зауважте, що Ісусу доведеться знищити об'єднані проти нього армії 
світу. Тоді Він і святі будуть царювати. Саме тоді буде належна єдність 
віри. На жаль, багато хто слухатиме брехливих служителів, які 
здаються добрими, але це не так, як попередив апостол Павло (2 Кор. 
11: 14-15). Якщо більше по-справжньому зрозуміє Біблію та Євангеліє 
Царства Божого, менше би боротися проти Ісуса. 

7. Чому Царство Боже? 
Хоча людям подобається вважати нас такими розумними, існують 
обмеження в нашому розумінні, проте « розуміння Бога є 
нескінченним » (Псалом 147: 5). 

Ось чому знадобиться Боже втручання, щоб виправити цю планету. 

Хоча багато хто вірить у Бога, переважна більшість людей не бажають 
жити так, як Він справді керує. Зауважте: 

8 Він показав тобі, чоловіче, що добре, а що Господь вимагає 
від тебе, але робити справедливо, любити милосердя і 
смиренно ходити зі своїм Богом? ( Міхей 6: 8 ) 

Ходити покірно з Богом - це не те, що по-справжньому хотіло зробити 
людство. З часів Адама та Єви (Буття 3: 1-6) люди вирішили 
покладатися на себе та свої пріоритети, вище Бога, незважаючи на 
Його заповіді (Вихід 20: 3-17).  

Книга прислів'їв вчить: 

5 Довіряйте Господу всім серцем своїм, і не спирайтеся на 
власне розуміння; 6 У всіх ваших шляхах визнайте Його, і Він 
направить дороги ваші. 7 Не будь мудрим у власних очах, бійся 
Господа та відступай від зла. ( Прислів’я 3: 5-7 ) 

Однак більшість людей не по-справжньому довіряють Богові всім 
серцем і не чекатимуть, коли Він направить їх кроки. Багато хто каже, 
що вони будуть робити те, що Бог хоче, але цього не 
роблять. Людство було обмануто сатаною (Об'явлення 12: 9) і впало 
на похоті світу та «гордість життя» (1 Івана 2:16).  
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Тому багато хто придумав власні релігійні традиції та світські уряди, 
адже вони думають, що вони найкраще знають. Однак вони цього не 
роблять (пор. Єремія 10:23) і не справді покаяться. 

Ось чому людство потребує Царства Божого (пор. Матвія 24: 21-22). 

Розгляньте Блаженства 

Однією з найвідоміших серій тверджень, які дав Ісус, були 
достоїнства, які він виголосив у своїй проповіді на Оливній горі. 

Зверніть увагу на те, що Він сказав: 

3 « Блаженні бідні духом, бо їхнє Царство Небесне. 4 Блаженні 
ті, хто сумує, бо втішаться вони. 5 Блаженні лагідні, бо вони 
успадкують землю. 6 Блаженні ті, хто голодує і спрагне 
праведності, бо вони наситяться. 7 Блаженні милосердні, бо 
вони помилуються. 8 Блаженні чисті серцем, бо вони побачать 
Бога. 9 Блаженні миротворці, бо вони будуть називатися 
синами Божими. 10 Блаженні ті, хто переслідується за правду, 
бо їхнє Царство Небесне. ( Матвія 5: 3-10 ) 

Я т в Царстві Бога (пор Марка 4: 30-31) , часто згадується як 
Царство Небесне Матфеєм ( пор Мт 13:31) , де ці благословенні 
обіцянки будуть виконані. Він знаходиться в Царстві Божому 
, що обіцянка буде виконана е O г лагідних , щоб успадковувати 
землю і чисте , щоб побачити Бога . Я з нетерпінням чекаю на добру 
звістку про благословення в Царстві Божому! 

Божі шляхи - це знову правильно 

Правда полягає в тому, що Бог - це любов (1 Івана 4: 8,16), а Бог НЕ 
Егоїст. Божі закони показують любов до Бога та ближнього (Марк 12: 
29-31; Яків 2: 8-11). Шляхи світу є егоїстичними і закінчуються смертю 
(Рим. 8: 6). 

Зауважте, що Біблія показує, що справжні християни дотримуються 
заповідей: 

1 Вт hoever вірує , що Ісус є Христос, той родився від Бога, і 
всякий , хто любить Його породив любить той , хто народився 
від Нього. 2 Цим ми знаємо, що любимо дітей Божих, коли 
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любимо Бога і дотримуємося Його заповідей. 3 Бо це любов 
Бога, яку ми дотримуємося Його заповідей. І Його заповіді 

не обтяжують. ( 1 Івана 5: 1-3 ) 

Усі Божі « заповіді - це праведність » (Псалом 119: 172). Його шляхи 
чисті (1 Ти тус 1:15). На жаль, багато хто прийняв різні 
форми " беззаконня " і не усвідомлює, що Ісус прийшов НЕ, щоб 
зруйнувати закон чи пророків, а виконати їх (Матвія 5:17), пояснивши 
їх справжній сенс і розширивши їх за межі багатьох думка 
(наприклад, Матвія 5: 21-2 8 ). Ісус навчав, що « хто робить і навчає їх, 
той буде називатися великим у Царстві Небесному » ( Матвія 5:19 ) 
(терміни «Царство Боже» і «Царство Небесне» 
взаємозамінні).                      

Біблія вчить, що віра без діл мертва (Якова 2:17). Багато хто 
стверджує, що слідкує за Ісусом, але по-справжньому не вірить Його 
вченням (Матвія 7: 21-23) і не буде наслідувати Йому як слід (пор. 1 
Коринтян 11: 1). « Гріх є порушенням закону » (1 Івана 3: 4, УПО), і всі 
згрішили (Римлянам 3:23). Однак Біблія показує, що милосердя 
переможе над судом (Якова 2:13), оскільки Бог справді має план для 
всіх (пор. Луки 3: 6). 

Людські рішення, крім Божих шляхів, не спрацюють. У тисячолітньому 
царстві Ісус буде правити « залізним жезлом » (Об'явлення 19:15), і 
добро буде панувати, оскільки люди житимуть Божим шляхом. ВСІ 
світові проблеми існують, оскільки товариства цього 
світу відмовляються підкорятися Богові та Його закону . Історія 
показує, що людство не здатне вирішувати проблеми суспільства: 

6 Бо бути тілесно налаштованим - це смерть, а душевно думати 
- це життя і мир. 7 Бо плотський розум - ворожнеча проти 
Бога; бо він не підпорядковується закону Божому, і справді не 
може бути. 8 Тож ті, хто в плоті, не можуть догодити 
Богові. ( Римлянам 8: 6-8 ) 

Християни мають зосередитися на духовному, і їм дано Божий Дух 
зробити це в цей вік (Рим. 8: 9), незважаючи на наші особисті слабкі 
сторони: 

26 Бо ви бачите своє покликання, браття, що покликані не 
багато мудрих по плоті, не багато могутніх, не багато 
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благородних.  27 Але Бог вибрав нерозумні речі світу, щоб 
поставити їх на сором мудрим, і Бог вибрав слабкі речі світу, 
щоб принизити сором сильним; 28 І основні речі світу, і те, що 
зневажає Бог, вибрав, і те, що немає, нічим не збити те, що 
є, 29 щоб жодна плоть не славилася перед Ним. 30 А ви від Нього 
є в Христі Ісусі, котрим ви стали для нас мудрістю від Бога, і 
справедливістю, і посвяченням, і викупленням 31, що, як 
написано: « Хто славить, нехай славить Господа. ” ( 1 
Коринтян 1: 26-31 ) 

Християни мають славу в Божий план! Ми йдемо вірою зараз (2 Кор. 
5: 7), дивлячись нагорі (Колоссянам 3: 2) у вірі (Євр. 11: 6). Ми будемо 
благословлені за дотримання Божих заповідей (Об’явлення 22:14). 

Чому Євангеліє Царства Божого? 

Протестанти схильні вважати, що, прийнявши Ісуса як рятівника, 
вони домагалися Царства Божого. Католики вважають, що хрещені, 
навіть як немовлята, увійшли до своєї церкви як царство. Католики та 
східні православні схильні думати, що через таїнства тощо вони 
домагаються Царства Божого. Поки християни мають бути 
хрещеними, греко-римсько-протестанти прагнуть шукати світ, щоб 
вирішити проблеми людства. Вони, як правило, мають земну 
спрямованість (пор. Рим. 8: 6-8 ). 

Шукати спочатку Царства Божого (Матвія 6:33) має бути ціллю життя 
на все життя для християн. Мета - не в пошуку світу для вирішення, а 
до Бога та Його шляхів. Хороша новина про Царство Боже змінює 
наше життя. 

Біблія говорить, що християни будуть правити разом з Ісусом, але чи 
ти розумієш, що це означає, що справжні християни дійсно будуть 
правити над містами? Ісус навчав: 

12 „ Якийсь шляхтич пішов у далеку країну, щоб отримати собі 
царство і повернутися. 13 І він покликав десять своїх слуг, 
доставив їм десять мін і сказав їм: Робіть справи, поки я не 
прийду. 14 Але його громадяни ненавиділи його і послали за 
ним делегацію, кажучи: Не будемо мати цієї людини, щоб 
панувати над нами. 

15 " І так сталося, що коли він повернувся, отримавши 
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царство, то він наказав цим слугам, яким він дав гроші, 
покликатись до нього, щоб він міг знати, скільки кожен 
чоловік здобув, торгуючи. 16 Тоді прийшов перший і сказав: 
Господарю, ваша міна заробила десять мін.  17 І сказав він до 
нього: Молодці, добрий слугу; тому що ви були дуже вірними, 
мали владу над десятьма містами. 18 І прийшов другий, 
кажучи: Господарю, ваша міна заробила п’ять мін.  19 І сказав 
він йому: Ти також над п'ятьма містами. ( Луки 19: 12-19 ) 

Будь вірний тому мало, що маєш зараз. Християни матимуть 
можливість панувати над реальними містами, у справжньому 
царстві. Ісус також сказав: " Моя нагорода зі мною, щоб віддавати 
кожному відповідно до його праці " ( Об'явлення 22:12 ). У Бога є 
план (Йов 14:15) і місце (Івана 14: 2) для тих, хто по-справжньому 
відповість на Нього (Івана 6:44; Об'явлення 17:14). Царство Боже 
справжнє, і ви можете бути його частиною! 

На початку 2016 року в журналі Science з’явилася стаття під 
назвою « Сила натовпу », яка вказувала, що штучний інтелект та 
краудсорсинг можуть вирішити « злі проблеми», що стоять перед 
людством. Однак стаття не змогла зрозуміти, що таке зло, а вже як її 
вирішити. 

Співпраця, крім наступних істинних шляху Бога, як приречена на 
провал в 21 - м столітті , як це було після Великого потопу , коли 
людство співпрацювало побудувати відмовив Вавилонську вежу 
(Буття 11: 1-9). 

Проблеми у світі в таких місцях, як Близький Схід (незважаючи на 
очікувані часові вигоди, наприклад, Даниїл 9: 27а; 1 Солунянам 5: 3), 
люди не вирішать - нам потрібен мир Царства Божого (Рим. 14: 17). 

Проблеми міжнародного тероризму, незважаючи на очікувані 
вигоди, не будуть вирішені (пор. Єзекіїль 21:12) ошуканими в ООН 
(пор. Об'явлення 12: 9) - нам потрібна радість і затишок Царства 
Божого. 

Проблеми довкілля НЕ будуть вирішені міжнародним 
співробітництвом, оскільки світові нації допоможуть знищити землю 
(Об'явлення 11:18), але їх вирішить Царство Боже. 
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Питання сексуальної аморальності, абортів та продажу частин 
людського тіла вирішуватимуть не США (пор. Об'явлення 18:13) , а 
Царство Боже. 

Масивна заборгованість США, Великобританії та багатьох інших країн 
не буде вирішена шляхом міжнародного посередництва, а в 
кінцевому рахунку (після знищення за Хавакука 2: 6-8) Царством 
Божим. 

Невігластво і неправильне вчинення ООН не вирішить - нам потрібне 
Царство Боже. Релігійні чвари справді не вирішать жоден екуменічно-
міжконфесійний рух, який погодиться на спасіння, окрім справжнього 
Ісуса з Біблії. Гріх - ПРОБЛЕМА у світі, і для цього нам потрібна Ісусова 
жертва та Його повернення у Царство Боже. Сучасна медична наука 
не має всіх відповідей на здоров'я людини - нам потрібне Царство 
Боже. 

Голодні питання не вирішать генетично модифіковані організми, які 
піддають частинам світу ризик голоду через потенційні невдачі 
врожаю - нам потрібне Царство Боже. 

Масова бідність у частинах Африки, Азії та інших місцях, хоча виграє 
час від кінця часу "Вавилон" (пор. Об'явлення 18: 1-19), не вирішить 
проблему бідності - нам потрібне Царство Боже. Ідея, що, окрім Ісуса, 
людство може принести утопію в цей "теперішній злий вік", є хибною 
євангелією (Галатам 1: 3-10). 

Тисячолітній фаза K ingdom Бога є буквальним царство , яке буде 
встановлено на землі. Він базуватиметься на законах, що люблять 
Бог, і люблячого Бога як лідера. T він святі будуть царювати з Христом 
тисячу років (Одкровення 5:10; 20: 4-6). Це царство включатиме тих, 
хто справді є в Церкві Божій, але в жодному писанні не сказано, 
що Боже Царство є насправді Церквою (католицькою чи 
іншою). Римська Церква виступила проти тисячолітнього вчення, 
і пізніше вона буде більш рішуче протистояти євангельському 
посланню Біблії, коли ми наближатимемося до кінця. Це, ймовірно, 
отримає значне висвітлення у ЗМІ, що може допомогти виконати 
Матвія 24:14. 

У своїй фінальній фазі Царство Боже включатиме « Новий Єрусалим, 
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зійти з неба з Бога ” (Об’явлення 21: 2), і його збільшення не буде 
кінця. Не буде більше неправди, більше смутку і більше смерті. 

Проповідування та розуміння євангелії Божого царства є важливою 
темою Біблії. Про це навчали старозавітні письменники. Про це 
навчали Ісус, Павло та Іван . Про нього 
навчали найдавніша « християнська » проповідь, що вижила за 
межами Нового Завіту. Про це навчали християнські лідери другого 
століття, як Полікарп та Меліто . Ми в Continuin г Церква Бога навчити 
його today.Recall , що K ingdom Бога є першим предметом , що шоу 
Біблії Ісус проповідував про (Мк 1:13 Це було також те , що Він 
проповідував після воскресіння. (Дії 1: 3) - і це те, чого християни 
повинні шукати першими (Матвія 6:33) . 

Євангеліє стосується не лише життя та смерті Ісуса . T він акцент 
Євангелія , що Ісус і Його F ollowers викладається був прихід K ingdom 
Бога. Євангеліє Царства включає в себе порятунок через Христос, а 
й включає в себе S teachingthe кінця людських урядів (Одкровення 
11: 1 5) . 

Пам’ятайте, Ісус навчав, що кінець не настане, поки після того, як 
Євангеліє Царства проповідується світові як свідок усіх народів 
(Матвія 24:14) . І це проповідування відбувається зараз. 

Хороша новина полягає в тому, що Царство Боже - це рішення 
проблем, з якими стикається людство . І все-таки, я НЕ хочуть її 
підтримати, не почути , не хотіти вірити в її правду . Боже Царство 
вічне (Матвія 6:13), тоді як « цей світ минає » ( 1 Кор. 7:31 ) . 

Про твердження правдивої євангелії Царства Божого - це те, до чого 
ми серйозно ставимося до Церкви, що продовжується . Ми прагнемо 
викладати все, чого вчить Біблія (Матвія 28: 19-20), включаючи 
Царство Боже (Матвія 24:14). Поки ми чекаємо цього царства, нам 
потрібно вчитися і слідувати Божим шляхам і потішити інших, хто хоче 
вірити в правду. 

Чи ви не повинні підтримувати проголошення Євангелія 
прийдешнього Царства Божого? Чи вірите ви в євангелію Царства 
Божого? 
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Церква Божа, що продовжується 
 
Офіс Церкви, що продовжується в США, знаходиться за адресою: 
1036 W. Величний Проспект, Гровер-Біч, Каліфорнія, 93433 США; веб-
сайт www.ccog.org. 
 

Веб-сайти Церкви Божої (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Цей сайт зосереджений на Азії. 
CCOG.IN Цей сайт орієнтований на індійську спадщину.  
CCOG.EU Цей сайт орієнтований на Європу.  
CCOG.NZ Цей веб-сайт орієнтований на Нову Зеландію та інших осіб із 
походженням з британського походження. 
CCOG.ORG Це головний веб-сайт продовження Церкви Божої. Він 
обслуговує людей на всіх континентах. Він містить статті, посилання та 
відео. 
CCOGCANADA.CA Цей сайт орієнтований на користувачів Канади. 
CCOGAfrica.ORG Цей веб-сайт орієнтований на користувачів з Африки. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Це веб-сайт іспанської 
мови для Церкви, що продовжується. 
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. Це веб-сайт Філіппін Церкви, що 
продовжується. Він має інформацію англійською та тагалогською 
мовами. 
 

Веб-сайти з новин та історії 
 

COGWRITER.COM Цей веб-сайт є головним інструментом 
проголошення, він містить новини, вчення, історичні статті, відео та 
пророчі оновлення. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Це легко запам’ятати веб-сайт із статтями 
та інформацією про історію церкви. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Це веб-сайт радіо онлайн, який висвітлює 
новини та біблійні теми. 
 

Відеоканали BitChute YouTube для проповідей та приміток 
проповідей 
 

BibleNewsProphecy канал. Відео сермонет CCOG. 
CCOGAfrica канал. Повідомлення CCOG африканськими мовами. 
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CCOG Animations канал для вивчення аспектів християнських 
вірувань. 
CCOGSermones канал містить повідомлення іспанською мовою. 
ContinuingCOG канал. Відео проповіді CCOG. 
На фотографії показано нижче деяких з декількох цеглин, що 
залишилися (плюс деякі, додані пізніше) будівлі в Єрусалимі, іноді 
відомих як Cenacle, але краще описаних як Церква Божа на Західному 
пагорбі Єрусалиму (в даний час називається Mt. Zion): 
 

 
 
Вважається, що це місце, можливо, найдавнішої справжньої християнської 
будівлі церкви. Будівля, в якій було б проповідувано Євангеліє Ісуса Царства 
Божого. Це була будівля в Єрусалимі, яка навчала Євангелію Царства 
Божого. 
 

 
З цієї причини ми також невпинно дякуємо Богові, тому що ... ви, 
брати, стали послідовниками церков Божих, які в Юдеї є в Христі 
Ісусі. (1 Сол. 2: 13-14) 
 
Серйозно претендуйте на віру, яка колись назавжди була передана 
святим (Іуда 3) 
 
Він (Ісус) сказав їм: "Я повинен проповідувати Царство Боже в 
інших містах, тому що для цього я був посланий" (Луки 4:43) 
 
Але шукайте Царства Божого, і всі ці речі будуть додані вам. Не 
бійтеся, отарці, бо Царство ваше задоволення дарує вам. (Луки 12: 
31-32) 
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І це Євангеліє Царства буде проповідуватися в усьому світі як 
свідок до народів, і тоді настане кінець. (Матвія 24:14) 
 
     language edition. 
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