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Иворез Инмарлэн 

Эксэйлыкез 
 

Но решение та вал! 

Валад ке тон, мар шуод, иисуслы, уг быгаты шуыса пум вуоз, 

дыр дуннеын тодо тодытонэз инмарлэн эксэйлыкез уз луы-а? 

 
"Кион но ... соос уг куашка, ми но ӵош улӥсез валес вылын изъян 

медаз вайы вал быдэс святой гурезям ыжпи, уго кузё-инмаре, 

музъем тырмемын, тодон-валанъёсыз сярысь, кызьы зарезь ву 

шобыртӥз". (Исайя 11:6, 9) 
 

Ог  

Кӧжы Тиледлы, философияя доктор. 
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Мае уг быгатиськы, адямиос асьсэос проблемаез решать каро? 

Тон тодӥськод на, нырысетӥез но, берпуметӥез но-а мар-а, мар 
сярысь, кызьы библия возьмало, иисусэз тодӥсько, эксэйлыкез 

иворез инмарлэн йӧты-а? 

"Тодӥськоды-а тӥ, мар со луиз нырысетӥез но валтӥсь меретэз 
апостолэз, инмарлэн эксэйлыкез, со сьӧры кин? 

Инмар эксэйлык сярысь, иисус лыктӥзы шат? Ми иисус инмар 
эксэйлык улӥсьёс ас улон али? Кыӵе меда лыктӥсь инмар 

эксэйлыкез-со зэмос типъёсыз эксэйлык вуоно? Оске вал тыныд, 
сое, малы дышетэ библия? 

Королевстволэн-а мар-а сыӵе? Мар бен сыӵе инмарлэн эксэйлыкез? 
Малы библиез дышетоно? Черк раннехристианский ма дышетэ? 

Вала тон, уг луы-а мар-а пумозь вуиз со дыр, дуннеын тодо 
тодытонэз инмарлэн эксэйлыкез уз луы дыр? 
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Обложка вылаз суредамын туспуктэм вылын ыжпи, кион вӧзын кылле, and 
Graphics Printing Burdine кылдӥз. Обложка вылаз возьматӥзы 
туспуктэмезлэн мышпалаз черклэн юртаз оригинальной инмар 
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пуштросэз 
 

1. Адямиослы решение вань-а? 

2. Евангелизэ тодытыса, Иисус кыӵе? 

3. Вуж сӥзён-косонэныз инмар эксэйлык тодмо 

луэ шат? 

4. Эксэйлык Иворъёс апостолъёс дышетӥзы 

меда? 

5. Ошмес доры чакланы выль сӥзён-косон ӧвӧл, 

инмар эксэйлык сярысь дышето 

6. Греко-римской черк дышетӥзы, кулэ малы 

эксэйлык, Нош… 

7. Малы Эксэйлык Инмар 

 

Тодэтъёс 
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1.  Адямиослы решение вань-а? 

Світ стикається з багатьма проблемами. 

Багато людей голодують. Багато людей пригноблені. Багато людей 
стикаються з бідністю. Багато країн мають серйозні борги. Діти, в тому 
числі ненароджені, зазнають жорстокого поводження. Стійкі до ліків 
хвороби хвилюють багатьох лікарів. У великих промислових містах 
повітря занадто забруднене, щоб бути здоровим. Різні політики 
погрожують війною. Теракти продовжують відбуватися. 

Чи можуть світові лідери вирішити проблеми, з якими стикається 
людство? 

Багато хто так вважає. 

Новий універсальний порядок денний 

25 вересня 2015 року, після основної промови Папи Римського з 
Ватикану Франциска, 193 країни Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
проголосували за впровадження «17 цілей сталого розвитку» того, що 
іноді називають Новою універсальною програмою . Ось 17 цілей ООН: 

Ціль 1. Скрізь покінчити з бідністю в усіх її формах 

Ціль 2. Покінчити з голодом, досягти продовольчої безпеки та 
покращити харчування та сприяти сталому сільському 
господарству 

Ціль 3. Забезпечення здорового життя та сприяння добробуту 
для всіх у будь-якому віці 

Ціль 4. Забезпечити інклюзивну та справедливу якісну освіту 
та сприяти можливостям навчання протягом усього життя для 
всіх 

Ціль 5. Досягти гендерної рівності та розширити можливості 
всіх жінок і дівчат 
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Ціль 6. Забезпечити доступність та стале управління водою та 
санітарією для всіх 

Ціль 7. Забезпечити доступ до доступної, надійної, сталої та 
сучасної енергії для всіх 

Ціль 8. Сприяти стійкому, інклюзивному та сталому 
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та 
гідній роботі для всіх 

 Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння 
інклюзивній та сталий індустріалізації та сприяння інноваціям 

Ціль 10. Зменшити нерівність усередині та між країнами 

Ціль 11. Зробити міста та населені пункти інклюзивними, 
безпечними, стійкими та сталими 

Ціль 12. Забезпечити стійкі моделі споживання та 
виробництва 

Ціль 13. Вжити термінових заходів для боротьби зі зміною 
клімату та її наслідками 

Ціль 14. Збереження та раціональне використання океанів, 
морів і морських ресурсів для сталого розвитку 

Ціль 15. Захищати, відновлювати та сприяти сталому 
використанню наземних екосистем, раціонально управляти 
лісами, боротися з опустелюванням, а також зупинити та 
повернути назад деградацію земель та зупинити втрату 
біорізноманіття 

Ціль 16. Сприяти мирним та інклюзивним суспільствам для 
сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх і 
створити ефективні, підзвітні та інклюзивні інституції на всіх 
рівнях 

Ціль 17. Зміцнити засоби реалізації та активізувати глобальне 
партнерство для сталого розвитку 
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Передбачається, що цей порядок денний буде повністю реалізований 
до 2030 року, і його також називають Порядком денним сталого 
розвитку до 2030 року . Він спрямований на вирішення проблем, з 
якими стикається людство, шляхом регулювання, освіти та 
міжнародної та міжконфесійної співпраці. Хоча багато його цілей є 
добрими, деякі з його методів і цілей є злими (пор. Буття 3:5). Цей 
порядок денний також узгоджується з енциклікою Папи Франциска 
Laudato Si . 

« Новий загальний порядок денний» можна було б назвати «новим 
католицьким порядком денним», оскільки слово «католицький» 
означає «універсальний». Папа Франциск назвав усиновлення 
Нового універсального порядку денного « важливий знак надії». 
На виконання угоди ООН у грудні 2015 року в Парижі відбулася 
зустріч (офіційна назва – 21 - ша Конференція сторін Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату ). Папа Римський Франциск також 
високо оцінив цю міжнародну угоду та порадив націям «уважно 
слідувати майбутнім шляхом із постійно зростаючим почуттям 
солідарності». 
 
Майже всі країни світу погодилися з Паризькими угодами, які мали 
конкретні екологічні цілі та фінансові зобов’язання. (У 2016 році 
президент США Барак Обама підписав документ, який зобов’язує 
США це зробити, але в 2017 році президент США Дональд Трамп 
заявив, що Сполучені Штати НЕ приймуть узгоджені Паризькі угоди. 
Це викликало міжнародне обурення та допомогло ізолювати США з 
Європи та багатьох інших частин світу.) Пізніше Папа Франциск 
заявив, що людство «занепаде», якщо не внесе зміни, пов’язані з 
кліматом. 
 
Хоча ніхто не хоче дихати забрудненим повітрям, голодувати, бути 
бідним, бути під загрозою зникнення тощо, чи спроби людини 
вирішити проблеми, з якими стикається людство, досягнення цілей 
порядку денного ООН на період до 2030 року та/або Паризьких угод? 
 
Послужний список Організації Об'єднаних Націй 
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Організація Об’єднаних Націй була створена 24 жовтня 1945 року 
після Другої світової війни, щоб запобігти ще одному подібному 
конфлікту та спробувати сприяти миру у світі. На момент заснування 
ООН налічувала 51 державу-члена; зараз їх 193. 

З моменту створення Організації Об’єднаних Націй у світі відбулися 
сотні, якщо не тисячі конфліктів, але ми ще не мали того, що можна 
назвати третьою світовою війною. 

Дехто вважає, що міжнародна співпраця, яку ООН претендує на 
просування, у поєднанні з типом міжконфесійної та екуменічної 
програми, яку намагаються просувати Папа Франциск та багато інших 
релігійних лідерів , принесе мир і процвітання. 

Однак результати діяльності Організації Об’єднаних Націй у цьому не 
були хорошими. На додачу до численних збройних конфліктів з часу 
створення Організації Об’єднаних Націй, багато мільйонів голодують, 
є біженцями та/або відчайдушно бідними. 

Понад десять років тому Організація Об’єднаних Націй приступила до 
реалізації своїх Цілей розвитку тисячоліття . Вона мала вісім 
«цілей розвитку», але це не вдалося, навіть за словами самої ООН. 
Так, у 2015 році були прийняті її так звані «17 цілей сталого розвитку». 
Деякі налаштовані оптимістично. Деякі вважають це утопічною 
фантазією. 

Щодо утопії, то 6 травня 2016 року Папа Римський Франциск сказав, 
що мріє про гуманну європейську утопію, яку його церква могла б 
допомогти цьому континенту досягти. Однак сон Папи виявиться 
кошмаром (пор. Об’явлення 18). 

Можливо, буде певна співпраця та успіх, але… 

Словник Merriam Webster стверджує, що утопія — це «уявне місце, де 
уряд, закони та соціальні умови ідеальні». Біблія вчить, що людство 
не може вирішити свої проблеми самостійно: 
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23 Господи, я знаю дорогу людини не в ній самій; Людині , яка 
ходить, не властиво керувати своїми кроками. (Єремія 10:23, 
NKJV всюди, якщо не вказано інше) 

Біблія вчить, що міжнародна співпраця зазнає невдачі: 

16 Руїна й нещастя на їхніх дорогах; 17 І дороги миру вони не 
знали. 18 Нема страху Божого перед їхніми очима. (Римлянам 
3:16-18) 

Тим не менш, багато людей працюють над своїм поглядом на 
утопічне суспільство і навіть іноді намагаються залучити релігію. Але 
майже ніхто не бажає йти шляхами єдиного правдивого Бога. Справа 
не в тому, що не буде прогресу в досягненні будь-яких цілей ООН чи 
Ватикану. Будуть деякі (і багато цілей хороші), а також деякі невдачі. 

Насправді, ймовірно, після масштабного конфлікту буде погоджено та 
підтверджено якийсь тип міжнародної мирної угоди (Даниїла 9:27). 
Коли це станеться, багато хто буде хибно схильний вірити, що 
людство створить більш мирне та утопічне суспільство. 

Багато хто буде захоплений таким міжнародним «утопічним 
прогресом» (пор. Єзекіїля 13:10), а також різними ознаками та 
чудесами (2 Фессалонікійців 2:9-12). Але Біблія каже, що такий мир не 
триватиме (Даниїла 9:27; 11:31-44), незважаючи на те, що можуть 
стверджувати лідери (1 Фессалонікійців 5:3; Ісаї 59:8). 

 

Думка про те, що, окрім Ісуса (пор. Івана 15:5; Матвія 24:21-22), 
людство може створити утопію в цей «теперішній лихий вік», є 
фальшивою Євангелією (Галатам 1:3-10). 

Якщо лише людство абсолютно нездатне створити утопію, чи 
можлива будь-яка утопія? 

Так. 
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Царство Боже зробить цю планету, а згодом і всю вічність 
фантастично кращими. 
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2. Евангелизэ тодытыса, Иисус кыӵе? 

Біблія вчить, що утопічне суспільство, яке називається Царством 
Божим, замінить людські уряди (Даниїла 2:44; Об’явлення 11:15; 19:1-
21). 

Коли Ісус розпочав Своє публічне служіння, Він почав з 
проповідування євангелії Царства Божого . Ось що повідомив 
Марк: 

14 Після того як Іоанн був ув’язнений, Ісус прийшов у Галілею, 
проповідуючи Євангеліє про Царство Боже, 15 і кажучи: «Час 
сповнився, і Царство Боже наблизилось. Покайтесь і віруйте в 
Євангелію» (Марка 1:14-15). 

Термін « євангеліє» походить від грецького слова, транслітерованого 
як euangelion , і означає «добра звістка» або «добра новина». У 
Новому Завіті англійське слово «царство», пов’язане з Божим 
царством, згадується приблизно 149 разів у NKJV і 151 разів у Біблії 
Дуе Реймса . Воно походить від грецького слова, транслітерованого як 
basileia , що означає правління або царство королівської влади. 

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

Ось перше публічне вчення Ісуса, записане Матвієм: 

23 І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в їхніх синагогах, 
проповідуючи Євангелію Царства (Матвія 4:23). 

Матвій також записує: 

35 Тоді Ісус ходив по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх 
синагогах, проповідуючи Євангелію Царства (Матвія 9:35). 
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Новий Завіт показує, що Ісус царюватиме вічно: 

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

Лука записує, що Ісус був посланий з метою проповідувати Царство 
Боже. Зверніть увагу, чого навчав Ісус: 

43 Він сказав їм: «Я повинен проповідувати Царство Боже й 
іншим містам, бо на це мене послано» (Луки 4:43). 

Ви коли-небудь чули таке проповідування? Чи усвідомлювали ви 
коли-небудь, що метою Ісуса було послання проповідувати Царство 
Боже? 

Лука також записує, що Ісус пішов і проповідував Царство Боже: 

10 І апостоли, повернувшись, розповіли Йому про все, що 
зробили. Тоді Він взяв їх і пішов наодинці в безлюдне місце, 
що належало до міста, яке зветься Віфсаїда. 11 Але коли народ 
довідався, то пішов 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 піде за Ним: 

33 Шукайте ж найперше Царства Божого та Його праведності 
(Матвія 6:33). 

31 Шукайте ж Царства Божого, і все це вам додасться. 32 Не 
бійся, мала череда, бо Отець ваш зволив дати вам Царство 
(Лк. 12, 31-32). 

Християни повинні ШУКАТИ СПЕРШУ Царства Божого. Вони роблять 
це, роблячи це своїм головним пріоритетом, живучи так, як хотів би 
від них Христос, і з нетерпінням чекаючи Його повернення та Царства. 
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Однак більшість тих, хто сповідує Христа, не тільки не шукають 
насамперед Царства Божого, вони навіть не знають, що воно таке. 
Багато хто також помилково вірить, що Бог очікує від християн брати 
участь у мирській політиці. Не розуміючи Божого царства, вони не 
розуміють 

жити зараз так, як їм належить, або зрозуміти, чому людство таке 
недоліки. 

Зауважте також, що Царство буде дане малій отарі (пор. Рим. 11:5). 
Потрібне смирення, щоб мати бажання бути частиною справжньої 
маленької отари. 

Царство Боже на Землі ще не встановлено 

Ісус навчав, що Його послідовники повинні молитися про прихід 
царства, тому вони ще не мають його: 

9 Отче наш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє . 10 Нехай 
прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя (Матвія 6:9-10). 

Ісус послав Своїх учнів проповідувати Царство Боже: 

1 Тоді Він скликав Своїх дванадцятьох учнів і дав їм силу та 
владу над усіма демонами та лікувати хвороби. 2 Він послав їх 
проповідувати Царство Боже (Луки 9:1-2). 

Ісус навчав, що лише Його присутність не була царством, оскільки тоді 
царство не було встановлене на Землі, тому Він зробив те, що Він не 
виганяв демонів у Своїм імені тоді: 

28 Коли ж Я Духом Божим виганяю демонів, то справді 
прийшло до вас Царство Боже (Матвія 12:28). 

Справжнє царство в майбутньому , але його немає зараз, як показує 
Марк: 
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47 І якщо твоє око спонукає тебе до гріха, вирви його. Краще 
тобі з одним оком увійти в Царство Боже, ніж з двома очима, 
щоб бути викинутим... (Марка 9:47). 

23 Ісус озирнувся навкруги й сказав Своїм учням: «Як важко 
тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже!» 24 І учні були 
здивовані словами Його. Але Ісус знову відповів і сказав їм: 
«Діти, як важко ввійти в Царство Боже тим, хто надіється на 
багатство! 25 Легше верблюдові пройти крізь голчине вушко, 
ніж багатому ввійти в Царство Боже» (Марка 10:23-25). 

25 Поправді кажу вам: Я вже не буду пити від плоду 
виноградного до того дня, коли буду пити його новим у 
Царстві Божому» (Марка 14:25). 

43 Йосип з Ариматеї, видатний член ради, який сам чекав 
Царства Божого, прийшов і набрався відваги … (Марка 15:43). 

Ісус навчав, що Царство тепер не є частиною нинішнього світу: 

36 Ісус відповів: «Царство Моє не від світу цього. Якби Моє 
Царство було від цього світу, Мої слуги боролися б, щоб Мене 
не видали юдеям; але тепер Моє Царство не звідси» (Івана 
18:36). 

Ісус навчав, що царство прийде після того, як Він повернеться як його 
Цар: 

31 Коли прийде Син Людський у славі Своїй, і всі святі Анголи з 
Ним, тоді Він сяде на престолі слави Своєї. 32 Усі народи 
зберуться перед Ним, і Він відділить їх одного від одного, як 
пастух відділяє овець від козлів. 33 І Він поставить овець 
праворуч Себе, а козлів ліворуч. 34 Тоді Цар скаже тим, хто 
праворуч Його: Прийдіть, благословенні Отця Мого, 
успадкуйте Царство, уготоване вам від закладин світу (Матвія 
25:31-34). 
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Оскільки Царства Божого немає, ми побачимо справжню утопію лише 
після його встановлення. Оскільки більшість не розуміє Божого 
царства, вони не можуть зрозуміти, як працює Його люблячий уряд. 

Царство Боже не прийде, «доки не ввійде повнота поган» (Рим. 
11:25), а цього ще не сталося. 

Яким було Царство, за словами Ісуса? 

Ісус дав деякі пояснення того, що таке Царство Боже: 

26 І сказав Він: «Царство Боже подібне до того, коли б людина 
розсіяла зерно на землю, 27 і спала б уночі, а вставала вдень, і 
зерно проростало б і виростало, а він сам не знає, як. 28 Бо 
земля сама по собі родить: спочатку зерно, потім колосок, 
потім повне зерно в колосі. 29 Коли ж зерно дозріє, зараз же 
посилає серпа, бо жнива настали» (Марка 4:26-29). 

18 Тоді Він сказав: «На що схоже Царство Боже? І з чим мені це 
порівняти? 19 Воно схоже на гірчичне зерно, яке взяв чоловік і 
посадив у своєму саду; і воно виросло, і стало великим 
деревом, і птахи небесні гніздилися на його гілках». 20 І знову 
сказав: «До чого уподібню Царство Боже? 21 Воно подібне до 
закваски, яку жінка взяла й поклала в три міри муки, аж поки 
все не вкисло» (Лк. 13, 18-21). 

Ці притчі показують, що спочатку Царство Боже досить маленьке, але 
воно стане великим. 

Лука також записав: 

29 Прийдуть зі сходу та заходу, з півночі та півдня, і сядуть у 
Царстві Божому (Лк. 13:29). 
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Таким чином, Царство Боже матиме людей з усього світу. Це НЕ 
обмежуватиметься тими, хто має ізраїльське походження або певні 
етнічні групи. Люди, звідусіль, сядуть у цьому царстві. 

Лука 17 і Царство 

Луки 17:20-21 декого бентежить. Але перш ніж перейти до цього, 
зауважте, що люди насправді будуть їсти в Царстві Божому: 

15 «Блаженний, хто споживатиме хліб у Царстві Божому!» 
(Луки 14:15). 

Оскільки люди (у майбутньому) їстимуть у Царстві Божому, це не 
просто щось відкладене в їхніх серцях зараз, незважаючи на 
неправильний переклад/нерозуміння Луки 17:21, які свідчать про 
інше. 

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

20 Коли його запитали фарисеї, коли настане Царство Боже, він 
відповів їм: «Царування Боже прийде не так, як ви 
сподіваєтеся побачити його; 21 Ніхто не скаже: «Ось воно» чи 
«Ось воно», бо Царство Боже тепер посеред вас». (Луки 17:20-
21, Моффат; див. також переклади NASB і ESV) 

Зверніть увагу, що Ісус говорив до ненавернених, тілесних і 
лицемірних фарисеїв. Ісус «відповів їм», — це запитання поставили 
Ісусу фарисеї. Вони відмовилися визнати Його. 

Вони були в ЦЕРКВІ? Ні! 

Ісус також не говорив про невдовзі організовану церкву. Він також не 
говорив про почуття в розумі чи серці. 
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Ісус говорив про Своє ПРАВЛІННЯ! Фарисеї не питали Його про 
церкву. Вони нічого не знали про новозавітну церкву, яка незабаром 
буде заснована. Вони не питали про тип гарних почуттів. 

Якщо хтось думає, що Царство Боже — це ЦЕРКВА — і Царство Боже 
було «всередині» фарисеїв — чи була ЦЕРКВА всередині фарисеїв? 
Очевидно 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 Нова Єрусалимська 
Біблія правильно перекладає це як «Царство Боже серед вас». 

Ісус був одним із фарисеїв. Тепер фарисеї думали, що з нетерпінням 
чекають Царства Божого. Але вони це неправильно зрозуміли. Ісус 
пояснив, що це не буде місцеве або обмежене Царство лише для 
євреїв, як вони, здається, думали (ані церква, як дехто тепер вважає ). 
Боже Царство не було б просто одним із багатьох людських і видимих 
царств, на які люди могли б вказати або побачити і сказати: «Ось 
воно, тут»; або «це Царство, там». 

Сам Ісус був народжений, щоб бути ЦАРЕМ цього Царства, як Він 
прямо сказав Пилату (Івана 18:36-37). Зрозумійте, що Біблія 
використовує терміни «цар» і «царство» як синоніми (наприклад, 
Даниїла 7:17-18 , 23 ). ЦАР майбутнього Царства Божого тоді й там 
стояв поруч із фарисеями. Але вони не хотіли визнавати Його своїм 
царем (Івана 19:21). Коли Він повернеться, світ відкине Його 
(Об’явлення 19:19). 

У наступних віршах Луки 17 Ісус продовжував описувати Своє друге 
пришестя, коли Царство Боже правитиме ВСІЄЮ ЗЕМЛЮ 
(продовжуючи Моффатта для послідовності в цьому розділі): 

22 Своїм учням Він сказав: «Прийдуть дні, коли ви марно 
бажатимете мати хоча б один день Сина Людського. 23 Люди 
скажуть: Ось він! «Дивіться, ось він!» але не виходь і не біжи 
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за ними, 24 бо як блискавка, що спалахує з одного краю неба 
на інший, так буде Син Людський свого дня. 25 Але спочатку 
він повинен витерпіти великі страждання і бути відкинутим 
теперішнім поколінням. (Луки 17:22-25, Моффат) 

Ісус говорив про блискавку , так само як у Матвія 24:27-31, описуючи 
Своє друге пришестя, щоб ПРАВИТИ всім світом. Ісус не каже, що Його 
люди не зможуть побачити Його, коли Він повернеться. 

Люди не визнають Його своїм ЦАРЕМ (Об’явлення 11:15) і будуть 
воювати проти Нього (Об’явлення 19:19)! Багато хто подумає, що Ісус 
є антихристом. Ісус не казав, що Царство Боже було всередині тих 
фарисеїв — Він сказав їм в іншому місці, що вони не будуть у Царстві 
через своє лицемірство (Матвія 23:13-14). Ісус також не казав, що 
Церква буде Царством. 

Царство Боже – це те, куди люди одного разу зможуть УВІЙТИ – як під 
час воскресіння праведних! Однак навіть Авраама та інших патріархів 
ще немає (пор. Євреям 11:13-40). 

Учні знали, що Царство Боже не було в них особисто, і що воно 
повинно було з’явитися, як показано в наступному, що з’явилося після 
Луки 17:21: 

11 Коли вони це почули, Він сказав іншу притчу, бо був поблизу 
Єрусалиму і вони думали, що Царство Боже з’явиться зараз 
(Лк. 19:11). 

Королівство явно було в майбутньому 

Як визначити, чи близько Царство? Відповідаючи на це питання, Ісус 
перерахував пророчі події (Луки 21:8-28), а потім навчав: 

29 Подивіться на фігове дерево і на всі дерева. 30 Коли вони 
вже пускають бруньки, ви самі бачите й знаєте, що літо вже 
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близько. 31 Так і ви, коли побачите, що це відбувається, 
знайте, що Царство Боже близько (Лк. 21:29-31). 

Ісус хотів, щоб Його люди слідкували за пророчими подіями, щоб 
знати, коли прийде Царство. В іншому місці Ісус сказав Своїм людям 
спостерігати та звертати увагу на пророчі події (Луки 21:36; Марка 
13:33-37). Незважаючи на слова Ісуса, багато хто відмовляється від 
перегляду пророчо пов’язаних світових подій. 

У Луки 22 і 23 Ісус знову показав, що Царство Боже — це те, що 
сповниться в майбутньому, коли Він навчав: 

15 Я палко бажав їсти цю Пасху з вами перед тим, як 
постраждати; 16 Кажу бо вам, що більше не буду їсти його, аж 
поки воно не сповниться в Царстві Божому». 17 Тоді Він взяв 
чашу, подякував і сказав: «Візьміть це та розділіть між собою; 
18 Кажу бо вам: не буду пити від плоду виноградного, аж поки 
не прийде Царство Боже» (Лк. 22:15-18). 

39 Але один із тих лиходіїв, що були розіп’яті з Ним, зневажав 
Його і сказав: «Якщо Ти Месія, то спаси себе і спаси й нас». 40 І 
товариш його докорив йому, і він сказав йому: «Хіба ти навіть 
Бога не боїшся? Бо й ви разом із ним на осуд. 41 І ми 
справедливо, тому що ми гідні, бо нам відплачено за те, що 
ми зробили, але цей не зробив нічого злого». 42 І сказав він 
Ієшуа : «Мій Господи, згадай мене, коли прийдеш у Твоє 
Царство». 43 Але Ієшуа сказав йому: «Амінь, я кажу тобі, що 
сьогодні ти будеш зі мною в раю». (Луки 23:39-43, 
арамейською простою англійською) 

Царство Боже не настало, як тільки Ісус був убитий, як показують нам 
і Марк, і Лука: 

43 Йосип з Ариматеї, видатний член ради, який сам чекав 
Царства Божого, прийшов і набрався відваги … (Марка 15:43). 
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51 Він був з Ариматеї, юдейського міста, яке також чекало 
Царства Божого (Луки 23:51). 

Саме після воскресіння (1 Коринтян 15:50-55) християни народяться 
знову, щоб увійти в Царство Боже, як Іван записує: 

3 Ісус відповів і сказав йому: «Поправді кажу тобі: коли хто не 
народиться згори, не може побачити Царства Божого». 4 

Никодим сказав Йому: «Як може людина народитися, коли 
вона стара? Чи може він увійти вдруге в утробу матері своєї і 
народитися?» 5 Ісус відповів: «Поправді, поправді кажу тобі: 
коли хто не народиться від води й Духа, не може ввійти в 
Царство Боже» (Івана 3:3-5). 

Тільки Божий народ побачить остаточне Царство Бога після 
тисячоліття. 

Тепер, будь ласка, зрозумійте, що після того, як Ісус воскрес, Він знову 
навчав про Царство Боже: 

3 Він також показав Себе живим після Своїх страждань 
багатьма непомильними доказами, будучи перед ними 
протягом сорока днів і говорячи про речі, що стосуються 
Царства Божого (Дії 1:3). 

Перша і остання проповіді Ісуса були про Царство Боже! Ісус 
прийшов як посланець, щоб навчати про те Царство. 

Ісус також наказав апостолу Івану написати про тисячолітнє Царство 
Боже, яке буде на землі. Зверніть увагу, що Він наказав Іванові 
написати: 

4 Я бачив душі тих, хто був обезголовлений за свідчення про 
Ісуса і за слово Боже, які не поклонилися звірині чи його 
образу, і не прийняли знака його на своїх чолах і на своїх 
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руках. І вони жили та царювали з Христом тисячу років 
(Об’явлення 20:4). 

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

Чому, якщо Царство Боже таке важливе, більшість не чули про нього? 

Частково тому, що Ісус назвав це таємницею: 

11 І сказав Він до них: «Вам дано пізнати таємницю Царства 
Божого; а для тих, хто назовні, усе приходить у притчах 
(Марка 4:11). 

Навіть сьогодні справжнє Царство Боже є таємницею для більшості, 
як і більша частина Божого плану (див. також нашу безкоштовну книгу 
онлайн на www.ccog.org під назвою: ТАЄМНИЦЯ БОЖЬОГО ПЛАНУ 
Чому Бог щось створив? Чому Бог створив вас ? ). 

Подумайте також про те, що Ісус сказав, що кінець (віку) настане 
(незабаром) ПІСЛЯ того, як Євангеліє Царства буде проповідувано по 
всьому світу як СВІДЧЕННЯ: 

14 І ця Євангелія Царства буде проповідувана по всьому світу 
на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець (Матвія 
24:14). 

Проголошення євангелії Царства Божого є важливим і має бути 
здійснено в ці останні часи. Це «хороше послання», оскільки воно 
дає справжню надію на вирішення проблем людства, незважаючи 
на те, чого можуть навчати політичні лідери. 

Якщо взяти до уваги слова Ісуса, то має бути зрозуміло, що 
правдива християнська церква має проголошувати Євангелію 
Царства зараз. Це має бути головним пріоритетом для Церкви. І щоб 
зробити це належним чином, слід використовувати кілька мов. Це те, 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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до чого прагне Неперервна Церква Бога. І тому цей буклет було 
перекладено багатьма мовами. 

Ісус навчав, що більшість НЕ прийме Його шлях: 

13 «Входьте тісними ворітьми; бо широкі ворота й широка 
дорога, що веде до погибелі, і багато нею ходять. 14 Бо вузькі 
ворота і вузька дорога, що веде до життя, і мало тих, хто 
знаходить її. (Матвія 7:13-14) 

Євангеліє Царства Божого веде до життя! 

Можливо, буде цікаво зауважити, що хоча більшість християн, які 
вважають себе християнами, здається, не звертають уваги на те, що 
Христос наголошував на проповідуванні Євангелія Царства Божого, 
світські теологи та історики часто розуміють, що це те, чого насправді 
вчить Біблія. 

Проте Сам Ісус очікував, що Його учні будуть навчати євангелії 
Царства Божого (Луки 9:2 , 60 ). Оскільки майбутнє царство 
базуватиметься на Божих законах, воно принесе мир і процвітання, а 
дотримання цих законів у цей час веде до справжнього миру (Псалом 
119:165; Ефесянам 2:15). 

І ця добра новина про царство була відома в писаннях Старого Завіту. 
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3.  Вуж сӥзён-косонэныз инмар эксэйлык 
тодмо луэ шат? 

Перша й остання записана проповідь Ісуса включала проголошення 
євангелії Царства Божого (Марка 1:14-15; Дії 1:3). 

Боже царство — це те, про що євреї часів Ісуса повинні були щось 
знати, оскільки воно згадувалося в їхніх писаннях, які ми тепер 
називаємо Старим Завітом. 

Даниїл навчав про Царство 

Пророк Даниїл писав: 

40 І четверте царство буде міцним, як залізо, оскільки залізо 
ламає на шматки і розбиває все; і як залізо, що розчавлює, те 
царство розіб'ється на шматки й розтрощить усі інші. 41 

Оскільки ти бачив ноги та пальці, частково з гончарної глини, а 
частково із заліза, царство буде розділене; але сила заліза 
буде в ньому, як ти бачив залізо, змішане з керамічною 
глиною. 42 І як пальці на ногах були частково із заліза, а 
частково з глини, так і царство буде частково міцним, а 
частково крихким. 43 Як ти бачив залізо, змішане з керамічною 
глиною, вони змішаються з насінням людей; але вони не 
будуть злипатися одна з одною, як залізо не змішується з 
глиною. 44 І за днів цих царів Бог небес поставить царство, яке 
ніколи не буде зруйноване; і царство не залишиться іншим 
людям; воно розтрощить і зруйнує всі ці царства, і стоятиме 
навіки (Даниїла 2:40-44). 

18 Але святі Всевишнього отримають царство, і володітимуть 
царством назавжди, навіть на віки вічні». (Даниїла 7:18). 

21 «Я дивився; і той самий ріг вів війну проти святих і 
перемагав їх, 22 аж поки не прийшов Старий днями, і не було 
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винесено суд на користь святих Всевишнього, і настав час для 
святих посісти царство . (Даниїла 7:21-22) 

Від Даниїла ми дізнаємося, що настане час, коли Царство Боже 
знищить царства цього світу і триватиме вічно. Ми також дізнаємося, 
що святі візьмуть участь в отриманні цього царства. 

Багато частин пророцтв Даниїла стосуються нашого часу 21 століття . 

Зверніть увагу на деякі уривки з Нового Завіту: 

12 «Десять рогів, які ти бачив, це десять царів, які ще не 
отримали царства, але вони отримають владу на одну годину, 
як царі зі звіриною. 13 Ці однодумці, і вони віддадуть свою 
силу та владу звірині. 14 Вони воюватимуть з Агнцем, і Агнець 
переможе їх, бо Він Господь панів і Цар царів; і ті, хто з Ним, 
покликані, обрані та вірні”. (Об’явлення 17:12-14) 

Отже, як у Старому, так і в Новому Завітах ми бачимо концепцію про 
те, що в кінці часів буде земне царство з десяти частин, і що Бог 
знищить його та встановить Своє царство. 

Ісая навчав про Царство 

Бог надихнув Ісаю написати про першу частину Царства Божого, 
тисячолітнє правління, відоме як тисячоліття, таким чином: 

1 Із стебла Єссеєвого вийде палиця, а з коріння його виросте 
гілка. 2 Дух Господній спочине на Ньому, Дух премудрості й 
розуму, Дух ради й могутності, Дух знання й страху 
Господнього. 

3 Його радість у страху Господньому, і Він не буде судити з 
погляду очей Своїх, і не буде розсуджувати по слуху вух Своїх. 
4 Але Він судитиме вбогих по правді, і розсудить по 
справедливості 
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для лагідних землі; Жезлом уст Своїх Він землю вдарить, а 
подихом уст Своїх уб'є нечестивих. 5 Правда буде поясом 
стегон Його, а вірність поясом стегон Його. 

6 І вовк буде жити з ягням, і леопард буде лежати з 
козенятком, і теля, і левеня, і вгодоване разом; І вестиме їх 
маленька дитина. 7 Корова та ведмідь пастимуться; Діти їхні 
будуть лежати разом; І лев буде їсти солому, як віл. 8 Немовля 
буде гратися біля нори кобри, а відлучене дитя простягне 
свою руку до лігва гадюкового. 9 На всій святій Моїй горі вони не 
будуть чинити шкоди й не шкодити , бо земля буде повна 
пізнання Господа, як вода покриває море. 

10 “І в той день буде Корінь Єссея, Який буде стояти як прапор 
для людей; Бо шукатимуть Його погани, і місце спочинку Його 
буде славне». (Ісая 11:1-10) 

Причина, чому я назвав це першою частиною або першою фазою 
Царства Божого, полягає в тому, що це час, коли воно буде фізичним 
(до часу, коли святе місто, Новий Єрусалим, зійде з небес, Об’явлення 
21). і триватиме тисячу років. Ісайя підтвердив фізичний аспект цієї 
фази, коли продовжив: 

11 І станеться того дня, що Господь знову простягне Свою руку 
вдруге, щоб повернути рештку Свого народу, що залишився, з 
Ассирії та Єгипту, з Патроса та Кушу, з Еламу та Шінару, з 
Хамату та з острови моря. 

12 Він поставить прапор для народів, і збере вигнанців Ізраїля, і 
збере розпорошених Юдеї з чотирьох кінців землі. 13 І 
заздрість Єфрема відійде, і вороги Юди будуть знищені; 
Єфрем не заздрить Юді, і Юда не буде докучати Єфремові. 14 І 
полетять вони на плечі филистимлян на захід; Разом вони 
будуть грабувати людей Сходу; Вони покладуть свою руку на 
Едом і Моав; І люди Аммона будуть коритися їм. 15 Господь 
закляттям винищить залив Єгипетського моря; Своїм могутнім 
вітром Він потрясає Своїм кулаком над Рікою, І вдарить її по 
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семи потоках, І змусить людей переходити через неї взутих. 16 

Для рештки Його народу, що залишиться з Ассирії, буде 
дорога , як це було для Ізраїля в день, коли він вийшов із 
землі Єгипетської. (Ісая 11:11-16) 

Ісая також був натхненний написати: 

2 Тепер станеться в останні дні , що гора дому Господнього 
буде встановлена на вершині гір, і буде піднесена над 
пагорбами; І всі народи потечуть до нього. 3 Прийде багато 
людей і скажуть: Ходіть, і піднімемося на гору Господню, до 
дому Бога Якова; Він навчить нас Своїх доріг, і ми підемо Його 
стежками». Бо з Сіону вийде закон , і слово Господнє з 
Єрусалиму. 4 Він буде судити між народами, і докорить 
багатьом людям; Мечі свої перекують на лемеші, а списи свої 
на серпи; Народ на народ меча не підніме, і війни вже не 
навчаться. ... 11 Пишні погляди людини будуть принижені, 
пиха людська буде схилена, і Господь єдиний буде 
піднесений того дня. (Ісая 2: 2-4,11 ) 

Таким чином, це буде утопічний час миру на землі. Зрештою, це буде 
вічно, коли правитиме Ісус. Базуючись на різних віршах (Псалом 90:4; 
92:1; Ісая 2:11; Осія 6:2), єврейський Талмуд вчить, що це триває 1000 
років (Вавилонський Талмуд: Трактат Синедріону, Фоліо 97a). 

Я також був натхненний написати наступне: 

6 Бо Дитя народилося нам , Син даний нам; І влада буде на 
Його плечі. І назвуть Йому ім’я: Дивний, Порадник, Бог 
сильний, Отець вічності, Князь миру. 7 Зростанню Його 
правління та миру Не буде кінця На престолі Давида та над 
Його царством, щоб упорядкувати його та встановити його 
правосуддям та справедливістю Відтоді й навіки. Ревність 
Господа Саваота зробить це. (Ісая 9:6-7) 
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Зверніть увагу, що Ісая сказав, що Ісус прийде і заснує царство з 
урядом. Хоча багато тих, хто сповідує Христа, цитують цей уривок, 
особливо в грудні кожного року, вони схильні не помічати того, що в 
ньому пророкується більше, ніж про те, що Ісус народиться. Біблія 
показує, що Царство Боже має уряд із законами над підданими, і що 
Ісус буде ним керувати. Ісая, Даниїл та інші пророкували це. 

Закони Бога — це шлях любові (Матвія 22:37-40; Івана 15:10), і 
Царство Боже буде керуватися на основі цих законів. Отже, Царство 
Боже, незважаючи на те, скільки людей у світі його бачать, 
базуватиметься на любові. 

Псалми та інше 

Бог надихнув не лише Даниїла та Ісаю написати про прийдешнє 
Царство Боже. 

Єзекіїль отримав натхнення написати, що ті племена Ізраїлю (не лише 
євреї), які були розпорошені під час Великої скорботи, будуть зібрані 
разом у тисячолітньому царстві: 

17 Тому скажи: Так говорить Господь Бог: Я зберу вас із 
народів, зберу вас із тих країн, де ви розпорошені, і дам вам 
Ізраїлеву землю.» 18 І вони підуть туди, і вони заберуть звідти 
всі його гидоти та всі його гидоти. 19 Тоді Я дам їм одне серце, 
і Я вкладу в них новий дух, і вийму кам’яне серце з їхньої 
плоті, і дам їм серце з плоті, 20 щоб вони ходили Моїми 
уставами і додержувалися Моїх присудів, робити їх; і вони 
будуть Моїм народом, а Я буду їхнім Богом. 21 А тих, чиє серце 
бажає їхніх гидот і їхніх гидот, Я відплачу їхні вчинки на їхні 
власні голови, — говорить Господь Бог. (Єзекіїль 11:17-21) 

Нащадки племен Ізраїля більше не будуть розпорошені, але будуть 
підкорятися Божим постановам і перестануть їсти огидні речі (Левит 
11; Повторення Закону 14). 
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Зверніть увагу на наступне в псалмах про добру новину про Боже 
царство: 

27 Усі кінці світу згадають і навернуться до Господа, і всі 
племена народів поклоняться перед Тобою. 28 Бо царство 
Господнє, і Він панує над народами. (Псалми 22:27-28) 

6 Престол Твій, Боже, навіки вічні; Скіпетр правди – це скіпетр 
Царства Твого. (Псалми 45:6) 

1 О, заспівайте Господеві нову пісню! Співайте Господу, вся 
земле. 2 Співайте Господу, благословляйте ім'я Його; З дня на 
день проголошуйте добру новину про Його спасіння. 3 

Сповіщайте про славу Його між народами, про чуда Його між 
усіма народами. (Псалми 96:1-3; також див. 1 Хронік 16:23-24) 

10 Нехай славлять Тебе, Господи, усі діла Твої, і благословлять 
Тебе святі Твої. 11 Вони будуть говорити про славу Твого 
царства, і будуть говорити про Твою силу, 12 щоб розповісти 
синам людським про могутність Його та про славну велич 
Його царства. 13 Твоє царство — вічне царство, І панування 
Твоє на всі покоління. (Псалом 145:10-13) 

Різні автори Старого Завіту також писали про аспекти царства 
(наприклад, Єзекіїль 20:33; Овдій 21; Михей 4:7). 

Отже, коли Ісус почав навчати євангелії Царства Божого, Його 
безпосередні слухачі були трохи знайомі з основною концепцією. 
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4.  Эксэйлык Иворъёс апостолъёс дышетӥзы 
меда? 

Хоча багато хто поводиться так, ніби євангелія — це лише добра 
новина про особу Ісуса, насправді послідовники Ісуса навчали 
євангелії Царства Божого. Це послання, яке приніс Ісус. 

Апостол Павло писав про Царство Боже та Ісуса: 

8 І він увійшов до синагоги і три місяці сміливо проповідував, 
міркуючи та переконуючи про Царство Боже (Дії 19:8). 

25 І справді, тепер я знаю, що ви всі, серед яких я ходив, 
проповідуючи Царство Боже (Дії 20:25). 

23 Отож, коли вони призначили йому день, багато хто прийшов 
до нього в його помешкання, і він їм пояснював і урочисто 
свідчив про Царство Боже, переконуючи їх про Ісуса як із 
Закону Мойсея, так і з Пророків, від ранку до вечора. … 31 
проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса 
Христа з повною віддачею, ніхто не забороняє йому (Дії 28 : 
23,31 ). 

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

Павло також назвав це Євангелієм Бога, але це все ще було 
Євангелієм Царства Божого: 

9 … ми проповідували вам Євангеліє Боже … 12 щоб ви ходили 
гідно Бога, Який кличе вас у Своє власне царство і славу. (1 
Фессалонікійців 2: 9,12 ) 



 

33 
 

Павло також назвав це євангелією Христа (Римлянам 1:16). “Добра 
звістка” Ісуса, звістка, яку Він навчав.  

Подумайте, що це було не просто Євангеліє про особу Ісуса Христа чи 
просто про особисте спасіння. Павло сказав, що євангелія Христа 
включає покору Ісусу, Його повернення та Божий суд: 

6 … Бог відплатить скорботою тим, хто вас турбує, 7 і дає вам, 
хто страждає, відпочити з нами, коли Господь Ісус з’явиться з 
неба зі Своїми могутніми ангелами, 8 у полум’яному вогні 
мститься тим, хто не знає Бога, і на тих, хто не кориться 
євангелії Господа нашого Ісуса Христа. 9 Вони будуть покарані 
вічним знищенням від присутності Господа та від слави Його 
сили, 10 коли Він прийде, того дня, щоб бути прославленим у 
Своїх святих і щоб Ним захоплювалися всі віруючі, тому що 
наше свідчення між вами повірили (2 Фессалонікійців 1:6-10). 

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

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

Ми можемо розуміти і з нетерпінням чекати того, щоб бути частиною 
Царства Божого зараз, але ще не повністю увійшли в нього. 

Павло конкретно підтвердив, що людина не може повністю увійти в 
Царство Боже як смертна людина, як це відбувається після 
воскресіння: 

50 Тепер я кажу це, брати, що плоть і кров не можуть 
успадкувати царство Боже; і тління не успадковує нетління. 51 

Ось кажу вам таємницю: не всі ми помремо, але всі 
змінимося, 52 миттєво, як оком мить, при останній сурмі. Бо 
засурмить, і мертві воскреснуть нетлінними, і ми змінимося (1 
Коринфян 15:50-52). 
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1 Отже, я закликаю вас перед Богом і Господом Ісусом 
Христом, який судитиме живих і мертвих під час Свого 
приходу та Свого царства 

(2 Тимофія 4:1). 

Павло не тільки навчав цьому, але й тому, що Ісус передасть Царство 
Богові Отцю: 

20 Але нині Христос воскрес із мертвих і став первістком із 
покійних. 21 Бо як смерть через людину, то через людину й 
воскресіння мертвих. 22 Бо як в Адамі всі вмирають, так і в 
Христі всі оживуть. 23 Але кожен у своєму порядку: Христос 
первісток , а потім ті, що Христові, під час Його приходу. 24 Тоді 
настане кінець, коли Він передасть царство Богові Отцю, коли 
Він покладе кінець усякому правлінню, усій владі та силі. 25 Бо 
Він має царювати, доки не покладе всіх ворогів під ноги Свої. 
(1 Коринтян 15:20-25). 

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

9 Хіба ви не знаєте, що неправедні Царства Божого не 
успадкують? Не обманюйтеся. Ані розпусники, ані 
ідолопоклонники, ані перелюбники, ані гомосексуалісти, ані 
мужеложники, 10 ані злодії, ані зажерливі, ані п’яниці, ані 
злоріки, ані грабіжники не успадкують Царства Божого (1 
Коринтян 6:9-10). 

19 Учинки тіла очевидні, а саме: перелюб, блуд, нечистота, 
розпуста, 20 ідолопоклонство, чарівництво, ненависть, 
суперечки, заздрощі, спалахи гніву, корисливі амбіції, 
незгоди, єресі, 21 заздрість, убивства, пияцтво, гулянки тощо; 
про що я вам наперед кажу, як і колись казав, що ті, хто 
чинить таке, Царства Божого не успадкують (Галатів 5:19-21). 
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5 Знайте бо це , що жоден розпусник, чи нечистий, чи 
користолюбець, який є ідолопоклонником, не має спадку в 
Царстві Христа й Бога (Ефесян 5:5). 

Бог має стандарти і вимагає покаяння у гріхах, щоб мати можливість 
увійти в Його царство. Апостол Павло попереджав, що дехто не буде 
навчати, що Євангеліє Ісуса є відповіддю, а інші: 

3 Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса 
Христа, 4 Який віддав Себе за наші гріхи, щоб визволити нас 
від теперішнього лихого віку, згідно з волею Бога й Отця 
нашого, 5 Якому слава навіки вічні. Амінь. 6 Я дивуюся, що ви 
так швидко відвертаєтеся від Того, Хто покликав вас у 
благодаті Христа, до іншої Євангелії, 7 яка не є іншою; але є 
деякі, які вас турбують і хочуть спотворити Христову 
Євангелію. 8 Але навіть якщо ми чи Ангол з неба 
проповідуватиме вам інше Євангеліє, ніж те, що ми вам 
проповідували, нехай буде проклятий! 9 Як ми вже казали 
раніше, так і тепер повторюю: коли хтось проповідує вам 
Євангеліє інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде 
проклятий. (Галатам 1:3-9) 

3 Але я боюся, щоб якось, як змій звів Єву своєю хитрістю, так 
ваші розуми не зіпсувалися від простоти, що в Христі. 4 Бо 
якщо той, хто прийде, проповідує іншого Ісуса, якого ми не 
проповідували, або якщо ви отримаєте іншого духа, якого ви 
не отримали, або іншу Євангелію, яку ви не прийняли, — ви 
цілком можете змиритися з цим! (2 Коринтян 11:3-4) 

Що було «іншим» і «іншим», насправді фальшивим Євангелієм? 

Фальшиве Євангеліє має різні частини. 

Загалом, фальшива євангелія полягає в тому, щоб вірити, що ви не 
повинні слухатися Бога і справді прагнути жити вірно Його шляху, 
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стверджуючи, що знаєте Бога (пор. Матвія 7:21-23). Він має тенденцію 
бути егоїстично орієнтованим. 

Майже 6000 років тому (Буття 3) змій підвів Єву на фальшиве 
євангеліє, і люди вірили, що вони знають краще за Бога і повинні самі 
вирішувати, що робити, чи добро. Так, після приходу Ісуса Його ім’я 
часто прив’язували до різних фальшивих євангелій—і це тривало і 
триватиме до часів останнього Антихриста. 

Тепер, за часів апостола Павла, фальшиве євангеліє було по суті 
гностично-містичним поєднанням істини та помилок. Гностики в 
основному вважали, що для досягнення духовного розуміння, 
включаючи спасіння, необхідні спеціальні знання. Гностики були 
схильні вірити, що те, що робила плоть, не мало особливих наслідків, 
і вони були проти покори Богові в таких питаннях, як сьомий день 
суботи. Одним із таких фальшивих лідерів був Симон Волхв, якого 
попереджав апостол Петро (Дії 8:18-21). 

Але це не легко 

Новий Завіт показує, що Пилип навчав Царства Божого: 

5 Тоді Пилип зійшов до міста Самарії і проповідував їм Христа. 
… 12 вони повірили Пилипу, коли він проповідував речі про 
Царство Боже … (Дії 8: 5,12 ). 

Але Ісус, Павло та учні навчали, що нелегко увійти в Царство Боже: 

24 І коли Ісус побачив, що він дуже засмутився, Він сказав: «Як 
важко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже! 25 Бо 
легше верблюду пройти крізь вушко голки, ніж багатому 
ввійти в Царство Боже». 

26 А ті, що чули, сказали: «Хто ж може спастися?» 
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27 Але Він сказав: «Неможливе для людей можливе для Бога». 
(Луки 18:24-27) 

22 «Через багато скорбот нам належить увійти в Царство Боже 
» ( Дії 14:22). 

3 Ми зобов’язані завжди дякувати Богові за вас, браття, як є 

доречно, тому що віра ваша дуже зростає, і любов кожного з 
вас у всіх один до одного множиться, 4 щоб ми самі хвалилися 
вами в церквах Божих за вашу терпеливість і віру в усіх ваших 
переслідуваннях і скорботах, які ви терпите, 5 що є явним 
доказом праведного суду Божого, щоб ви були гідні Царства 
Божого, за яке ви й страждаєте. 6 Бо це справедливість у Бога 
віддати скорботою тим, хто вас турбує, 7 і дати вам, хто 
страждає, відпочити з нами, коли Господь Ісус з’явиться з 
неба з Своїми могутніми Анголами (2 Фессалонікійців 1:3-7). ). 

Через труднощі лише деякі зараз покликані та обрані в цьому віці, 
щоб стати його частиною (Матвія 22:1-14; Івана 6:44; Євреям 6:4-6). 
Інші будуть покликані пізніше, оскільки Біблія показує, що ті, «хто 
заблукав духом, прийдуть до розуміння, а ті, хто скаржився, навчаться 
науки» (Ісая 29:24). 

Апостол Петро навчав, що царство вічне, і що Євангеліє Бога потрібно 
старанно виконувати, інакше настане суд: 

10 Тому, брати, будьте ще більш старанні, щоб утвердити своє 
покликання та обрання, бо, роблячи це, ви ніколи не 
спіткнетеся; 11 бо так буде відкритий вам вхід у вічне Царство 
Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа (2 Петра 1:10-11). 

17 Бо настав час, щоб суд почався в домі Божому; і якщо це 
почнеться з нас першими, то який буде кінець тих, хто не 
слухається Євангелії Божої? (1 Петра 4:17). 
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Останні книги Біблії та Царства 

Біблія вчить, що «Бог є любов» (1 Івана 4:8,16) і Ісус є Богом (Івана 
1:1,14)—Царство Боже матиме Царя, Який є любов і чиї закони 
підтримують любов, а не ненависть (пор. Об’явлення 22:14-15). 

Біблія також показує, що Бог пошле ангела, який проголошуватиме 
вічну євангелію Божого царства (Об’явлення 14:6-7), а потім ще 
одного ангела, щоб вказати, що Вавилон, незважаючи на вигляд 
великого, падає (Об’явлення 14:8-9). Ці повідомлення будуть 
надприродними підтвердженнями євангелії, яку світ раніше отримав 
як свідчення, і виглядатимуть факторами для «великого натовпу» , 
який прийде до Бога під час кінця (Об’явлення 7:9-14). На відміну від 
остаточної вавилонської влади, яка буде виникати та падати (пор. 
Об’явлення 18:1-18), остання фаза Божого царства триває вічно: 

15 Тоді засурмив сьомий ангел: І знялися гучні голоси на небі, 
що говорили: «Царства світу цього стали царствами Господа 
нашого та Христа Його, і Він царюватиме на віки вічні!» 
(Об’явлення 11:15). 

Ісус буде царювати в царстві! І Біблія відкриває два Його титули: 

16 І на одежі Його, і на стегні Його написане ім’я: ЦАР ЦАРІВ І 
ГОСПОДЬ ВЛАДІВ (Об’явлення 19:16). 

Але чи єдиний Ісус царюватиме? Зверніть увагу на цей уривок: 

4 І я бачив престоли, і вони сиділи на них, і їм був даний суд. 
Тоді я побачив душі тих, хто був обезголовлений за свідчення 
про Ісуса і за слово Боже, які не поклонилися звірині чи його 
образу, і не отримали знака його на своїх чолах і на своїх 
руках. І вони жили і царювали з Христом тисячу років. . . 6 

Блаженний і святий той, хто має участь у першому воскресінні. 
Над такими друга смерть не має влади, але вони будуть 
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священиками Бога і Христа і царюватимуть з Ним тисячу років 
(Об’явлення 20: 4,6 ). 

Справжні християни воскреснуть, щоб царювати з Христом тисячу 
років! Тому що царство триватиме вічно (Об’явлення 11:15), але 
згадане царювання тривало лише тисячу років. Ось чому я раніше 
називав це першою фазою царства — фізичною, тисячолітньою, 
фазою на відміну від останньої, більш духовної фази. 

Кілька подій перераховані в Книзі Одкровення як такі, що відбулися 
між тисячоліттям і останньою фазою Царства Божого: 

7 Тепер, коли мине тисяча років, Сатана буде звільнений зі 
своєї в’язниці 8 і вийде обманювати народи, які знаходяться в 
чотирьох кутах землі, Ґоґа та Маґоґа, щоб зібрати їх разом для 
битви, число яких таке, як пісок морський. … 11 Тоді я побачив 
великий білий престол і Того, Хто сидить на ньому, від лиця 
Якого втекла земля і небо. І місця для них не знайшлося. 12 І 
побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і 
розгорнулися книги. І була розгорнута інша книга, яка є Книга 
життя. І мертві були суджені за своїми вчинками, за тим, що 
написано в книгах. 13 Віддало море мертвих, що були в ньому, 
а смерть і ад віддали мертвих, що в них. І вони були суджені, 
кожен за своїми вчинками. 14 Тоді смерть і ад були вкинені в 
озеро вогняне. Це вже друга смерть. 15 І кожен, хто не був 
знайдений записаним у Книзі Життя, був укинутий в озеро 
вогняне (Об’явлення 20:7-8, 11-15). 

Книга Одкровення показує, що буде наступна фаза, яка настане після 
тисячолітнього правління та після другої смерті: 

1 Тепер я побачив нове небо й нову землю, бо перше небо й 
перша земля минули. І моря вже не було. 2 Тоді я, Іван, 
побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив із неба від 
Бога, приготований, як наречена, прикрашена для свого 
чоловіка. 3 І почув я гучний голос із неба, який говорив: «Ось 
оселя Бога з людьми, і Він буде жити з ними, і вони будуть 
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Його народом. Сам Бог буде з ними і буде їхнім Богом. 4 І Бог 
кожну сльозу з їхніх очей зітре; не буде більше ні смерті, ні 
смутку, ні плачу. Більше не буде болю, бо минуло минуле». 
(Об’явлення 21:1-4) 

1 І він показав мені чисту ріку води життя, прозору, як 
кришталь, що текла від престолу Бога й Агнця. 2 Посередині 
його вулиці й по обидва боки ріки було дерево життя, яке 
приносило дванадцять плодів, і кожне дерево приносило свій 
плід кожного місяця. Листя дерева було для зцілення народів. 
3 І не буде більше прокляття , але престол Бога та Агнця буде в 
ньому, а слуги Його будуть служити Йому. 4 Вони побачать 
обличчя Його, і ім'я Його буде на їхніх чолах. 5 Не буде там 
ночі: не потребують вони ні світильника, ні світла сонця, бо 
Господь Бог дає їм світло. І вони будуть царювати на віки вічні. 
(Об’явлення 22:1-5) 

Зауважте, що це царювання, яке настає після тисячі років, включає 
слуг Бога і триває вічно. Святе місто, яке було уготоване на небі, 
покине небо і зійде на землю. Це початок останньої фази Царства 
Божого. Час БІЛЬШЕ БІЛЬШЕ НІ СТРАЖДАНЬ! 

Лагідні успадкують землю (Матвія 5:5) і все (Об’явлення 21:7). Земля, 
включаючи Святе Місто, яке буде на ній, стане кращою, тому що Божі 
шляхи будуть реалізовані. Усвідомте, що: 

7 Розмноженню Його правління та миру не буде кінця (Ісая 
9:7). 

Очевидно , що після початку останнього етапу Царства Божого буде 
зростання, оскільки всі підкорятимуться Божому уряду. 

Це буде найславетніший час: 

9 Але, як написано: «Не бачило око й не чуло вухо, і на серце 
людині не спадало того, що Бог приготував для тих, хто 
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любить Його». 10 Але Бог відкрив їх нам через Свого Духа (1 
Коринтянам 2:9-10). Це час любові, радості та вічного 
комфорту. Це буде фантастичний час! Царство Боже створить 
фантастично кращу вічність. Хіба ти не хочеш взяти в цьому 
свою участь? 
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5.  Ошмес доры чакланы выль сӥзён-косон 
ӧвӧл, инмар эксэйлык сярысь дышето 

Чи перші професори Христа думали, що вони повинні проповідувати 
євангелію буквального Царства Божого? 

Так. 

Багато років тому в лекції, прочитаній професором Бартом Ерманом з 
Університету Північної Кароліни, він неодноразово і правильно 
наголошував, що, на відміну від більшості сучасних християн, Ісус і 
Його ранні послідовники проголошували Царство Боже. Хоча 
загальне розуміння християнства доктором Ерманом значно 
відрізняється від розуміння Неперервної Церкви Бога, ми 
погоджуємося, що Євангеліє Царства – це те, що проголошував Сам 
Ісус і у що вірили Його послідовники. Ми також погоджуємося, що 
багато християн, які стверджують сьогодні, не вірять у це. розуміти 
це. 

Найстаріший збережений текст і проповідь після Нового Завіту 

Царство Боже було значною частиною того, що, як стверджується, є 
«найдавнішою повною християнською проповіддю, яка збереглася» 
(Holmes MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek 
Texts and English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, 
стор. 102). Ця стародавня християнська проповідь містить такі заяви 
про це: 

5:5 Крім того, ви знаєте, браття, що наше перебування в 
тілесному світі нікчемне і минуще, але обітниця Христова 
велика і дивна: спочинок у майбутньому Царстві і життя вічне. 

Наведене вище твердження показує, що царство не зараз, але 
прийде і буде вічне. Крім того, ця стародавня проповідь говорить: 
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6:9 Тепер , якщо навіть такі праведні люди, як ці, не здатні за 
допомогою своїх власних праведних вчинків врятувати своїх 
дітей, яку впевненість ми маємо щодо входу в царство Боже, 
якщо ми не збережемо наше хрещення чистим і 
незаплямованим? Або хто буде нашим захисником, якщо ми 
не знайдемо святих і праведних діл? 9:6 Тому любімо один 
одного, щоб усі ми ввійшли в Царство Боже. 11:7 Отже, якщо ми 
знаємо, що є правильним в очах Бога, ми увійдемо в Його 
Царство й отримаємо обітниці, яких «ухо не чуло, і око не 
бачило, і на серце людині не спало». 

12:1 Отож , чекаймо щогодини Царства Божого в любові й 
праведності, бо не знаємо дня появи Бога. 12:6 він каже: 
прийде царство мого Отця. 

Наведені вище твердження показують, що любов через належне 
життя необхідна, що ми ще не увійшли в Царство Боже, і що це 
станеться після дня появи Бога, тобто після повернення Ісуса. Це 
царство Отця, і це царство — це не лише Ісус. 

Цікаво, що найдавніша очевидно християнська проповідь, якій Бог 
дозволив зберегтися, навчає того самого Царства Божого, про яке 
навчає Новий Завіт і Продовжуюча Церква Бога (цілком можливо, що 
це може бути справжня Церква Бога, але моє обмежене знання 
грецької мови обмежує мою здатність зробити твердішу заяву). 

Церковні лідери другого століття та Євангеліє Царства 

Слід зазначити, що на початку 2- го століття Папій , слухач Івана і друг 
Полікарпа, якого римо-католики вважають святим, навчав про 
тисячолітнє царство. Євсевій записав, що Папій навчав: 

... буде тисячоліття після воскресіння з мертвих, коли особисте 
правління Христа буде встановлено на цій землі. (Фрагменти 
Папія , VI. Див. також Євсевій, Історія Церкви, книга 3, XXXIX, 
12) 
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Папій навчав, що це буде час великого достатку: 

Подібним чином [Він сказав], що пшеничне зерно дасть 
десять 

тисяча колосків, і що кожен колос матиме десять тисяч зерен, 
і кожне зерно дасть десять фунтів прозорого, чистого, тонкого 
борошна; і що яблука, і насіння, і трава дадуть у подібних 
пропорціях; і щоб усі тварини, харчуючись тоді лише 
продуктами землі, стали миролюбними та гармонійними та 
повністю підкорялися людині. ” [Про ці речі письмово свідчить 
Папій , стародавня людина, яка була слухачем Івана та другом 
Полікарпа, у четвертій своїй книзі; бо п'ять книг він склав...] 
(Фрагменти Папія , IV) 

Послання до Коринтян після Нового Завіту говорить: 

42:1-3 Апостоли отримали для нас Євангеліє від Господа Ісуса 
Христа; Ісус Христос був посланий від Бога. Отже, Христос від 
Бога, а апостоли від Христа. Тому обидва прийшли з волі 
Божої в установленому порядку. Отож, отримавши доручення 
та отримавши повну впевненість через воскресіння Господа 
нашого Ісуса Христа та підтверджені в слові Божому з повною 
впевненістю Святого Духа, вони вирушили з радісною 
звісткою, що прийде Царство Боже. 

Полікарп Смірнський був лідером ранніх християн, який був учнем 
Івана, останнього з перших апостолів, який помер. Полікарп c. 120-
135 н.е. навчав : 

Блаженні вбогі та переслідувані за правду, бо їхнє Царство 
Боже. (Полікарп. Послання до Филип’ян, розділ II. З 
донікейських отців, том 1 за редакцією Олександра Робертса 
та Джеймса Дональдсона. Американське видання, 1885) 
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Отже, знаючи, що «Бог осміяний не буває», ми повинні ходити 
гідно Його заповіді та слави...Бо добре, щоб вони були 
відлучені від пожадливостей, які є у світі, оскільки «кожна 
пожадливість воює проти них». дух; “і “ані розпусники, ані 
жінкоподібні, ані чоловіконегідники не успадкують Царства 
Божого ”, ані ті, хто робить речі непослідовні та негідні. (там 
же, розділ V) 

Тож служимо Йому зі страхом і з усією пошаною, як Він Сам 
нам заповів, і як апостоли, що проповідували нам Євангеліє, і 
пророки, що звіщали наперед прихід Господній. (там же, 
Розділ VI) 

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

Також стверджується, що Полікарп навчав наступного: 

І в наступну суботу він сказав: «Послухайте моє заохочення, 
улюблені діти Божі. Я заклинав вас, коли були присутні 
єпископи, а тепер знову закликаю всіх вас ходити пристойно й 
гідно дорогою Господньою... Пильнуйте, і знову Будьте 
готові, Нехай не обтяжуються ваші серця, нова заповідь 
щодо любові один до одного, Його пришестя раптово 
виявилося як швидка блискавка, великий суд у вогні, вічне 
життя, Його безсмертне царство. І все, що ви знаєте, чого 
навчено від Бога, досліджуючи натхнене Писання, викарбуйте 
пером Святого Духа у ваших серцях, щоб заповіді перебували 
в вас незнищенно». (Життя Полікарпа, розділ 24. Дж . Б. 
Лайтфут, Апостольські отці, т. 3.2, 1889 р., стор. 488-506) 

Мелітон Сардійський, який був лідером Церкви Бога, бл. 170 рік 
нашої ери, навчав: 

Бо справді закон, виданий в Євангелії – старе в новому, 
обидва виходять разом із Сіону та Єрусалиму; і заповідь, 
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видана в благодаті, і прообраз у готовому продукті, і ягня в 
Сині, і вівця в людині, і людина в Бозі... 

Але євангеліє стало поясненням закону та його 

виконання , а церква стала сховищем істини... 

Це той, хто визволив нас із рабства на свободу, з темряви на 
світло, зі смерті на життя, з тиранії на вічне царство. ( Мелітон 
. Проповідь про Пасху. Вірші 7,40 , 68. Переклад з Kerux : The 
Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

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

Ще одне письмо середини кінця другого століття закликає людей 
дивитися на царство: 

Тому нехай ніхто з вас більше не лукавить і не озирається 
назад, але охоче наближається до Євангелія Царства Божого. 
(Римський Климент. Визнання, книга X, розділ XLV. Уривок з 
донікейських отців, том 8. Під редакцією Олександра 
Робертса та Джеймса Дональдсона. Американське видання, 
1886) 

Крім того, хоча це, очевидно, не було написано кимось із справжньої 
церкви, у творі середини II століття під назвою «Пастух Герми » у 
перекладі Робертса та Дональдсона вживається вираз «царство 
Боже» чотирнадцять разів. 

Правдиві християни, і навіть багато тих, хто лише сповідує Христа, 
знали дещо про Царство Боже у другому столітті. 
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Навіть католицький і православний святий Іриней розумів, що після 
воскресіння християни увійдуть у Царство Боже. Зверніть увагу, що він 
написав, c. 180 рік нашої ери: 

Бо таким є стан тих, хто увірував, оскільки в них постійно 
перебуває Святий Дух, який був даний Ним у хрещенні, і 
зберігається приймаючим, якщо він ходить у правді, і святості, 
і праведності, і терпеливості. Бо ця душа має воскресіння в 
тих, хто вірує, тіло знову приймає душу, а разом з нею, силою 
Святого Духа, воскресає і входить у Царство Боже . (Іриней, 
св., єпископ Ліонський. Переклад з вірменської Армітаджа 
Робінсона. Демонстрація апостольської проповіді, розділ 42. 
Уеллс, Сомерсет, жовтень 1879 р. Як опубліковано в 
ТОВАРИСТВІ СПРИЯННЯ ХРИСТИЯНСЬКИМ ЗНАННЯМ. НЬЮ-
ЙОРК: THE MACMILLAN CO, 1920). 

Феофіл Антіохійський навчав: 

Я лише згадую Його доброту; якщо я називаю Його Царством, 
я згадую лише Його славу... Бо якби Він зробив його 
безсмертним від початку, Він зробив би його Богом. … Отже, 
Він не зробив його ні безсмертним, ні все ж смертним, але, як 
ми сказали вище, здатним і на те, і на інше; так що, якщо він 
буде схилятися до речей безсмертя, дотримуючись заповіді 
Божої, він повинен отримати як нагороду від Нього 
безсмертя, і повинен стати Богом. ( Теофіл , До Автоліка , 1:3, 
2:27) 

Католицький святий Іполит на початку третього століття писав: 

І ти отримаєш Царство Небесне, ти, хто, перебуваючи в цьому 
житті, знав Царя Небесного. І ти будеш товаришем Божества і 
співспадкоємцем Христа, більше не поневоленим 
пожадливостями чи пристрастями, і ніколи більше не 
виснаженим хворобами. Бо ти став Богом: будь-які 
страждання, яких ти зазнав, будучи людиною, Він дав тобі, 
тому що ти був смертної форми , але все, що погоджується з 
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Богом передати, Бог обіцяв дати тобі ці, тому що ти були 
обожествлені і народжені до безсмертя. (Іполит. 
Спростування всіх єресей, книга X, розділ 30) 

Метою для людей є обожнення в прийдешньому Царстві Божому. 

Проблеми ІІ-ІІІ ст 

Незважаючи на його широке визнання, у другому столітті піднявся 
лідер-відступник проти закону на ім’я Маркіон . Маркіон навчав 
проти закону Божого, суботи та буквального Царства Божого. Хоча 
його засуджували Полікарп та інші, він досить довго мав контакти з 
Римською Церквою і, здавалося, мав там вплив. 

У II—III століттях в Олександрії (Єгипет) утверджуються алегористи. 
Багато алегористів виступали проти вчення про майбутнє царство. 
Зверніть увагу на звіт про деяких із цих алегористів: 

Діонісій народився в знатній і заможній язичницькій родині в 
Александрії, і отримав освіту в їхній філософії. Він залишив 
язичницькі школи, щоб стати учнем Орігена, якого він змінив 
на чолі Олександрійської катехитичної школи… 

Климент, Оріген і гностична школа спотворювали доктрини 
святих оракулів своїми вигадливими та алегоричними 
тлумаченнями... вони отримали собі назву «алегористи». 
Непот публічно боровся з алегористами і стверджував, що на 
землі буде правління Христа... 

Діонісій сперечався з послідовниками Непота, і, за його 
словами, « такий стан речей, який зараз існує в Царстві 
Божому». Це перша згадка про Царство Боже, яке існує в 
сучасному стані церков… 
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Непот дорікнув їхній помилці, показавши, що царство небесне 
не є алегоричним, а є буквальним майбутнім царством 
нашого Господа у воскресінні для вічного життя... 

Таким чином, ідея царства, що прийде за нинішнього стану 
речей, була задумана та висунута в гностичній школі 
алегористів у Єгипті, 200–250 рр. нашої ери, за повне століття 
до того, як єпископи імперії стали вважатися посадниками 
трону. … 

Климент виношував ідею Царства Божого як стан справжнього 
розумового пізнання Бога. Оріген виклав це як духовний сенс, 
прихований у простій букві Святого Письма . (Ворд, Генрі 
Дана. Євангеліє Царства: Царство не від цього світу; не в 
цьому світі; але прийде в небесну країну, воскресіння з 
мертвих і відновлення всього. Опубліковано Клакстоном, 
Remsen & Haffelfinger , 1870, стор. 124-125) 

Таким чином, у той час як єпископ Непот навчав Євангеліє Царства 
Божого, алегористи намагалися придумати хибне, менш буквальне 
розуміння цього. Приблизно в той же час намагався боротися з 
помилками алегористів єпископ Аполлінарій Ієрапольський. Ті, хто 
справді був у Церкві Божій, відстоювали правду про буквальне 
Царство Боже протягом всієї історії. 

Герберт В. Армстронг навчав євангелії Царства, плюс 

У 20 столітті покійний Герберт В. Армстронг писав : 

Тому що вони відкинули Євангеліє Христа. . . , світ повинен був 
витіснити щось інше на його місці. Треба було винайти 
підробку! Отже, ми чули, що про Царство Боже говорять лише 
як про гарну банальність – приємне почуття в людських 
серцях – зводячи його до ефірного, нереального НІЩО! Інші 
неправильно представляли, що «ЦЕРКВА» є царством. . . 
Пророк Даниїл, який жив за 600 років до Різдва Христового, 
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знав, що Царство Боже було справжнім царством – урядом, 
який панує над 

буквально ЛЮДИ на землі . . . 

тут. . . це Боже пояснення того, що ТАКЕ ЦАРСТВО БОЖЕ: “І за 
днів цих царів...” – тут йдеться про десять пальців ніг, частково 
із заліза, а частково з крихкої глини. Це, пов’язуючи 
пророцтво з Даниїла 7 та Об’явлення 13 і 17, стосується нових 
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТОВ ЄВРОПИ, які зараз формуються. . . на 
ваших очах! Об’явлення 17:12 пояснює деталь , що це буде 
союз ДЕСЯТИ ЦАРІВ АБО КОРОЛІВ, які (Об’явлення 17:8) 
відродять стару РИМСЬКУ ІМПЕРІЮ . . . 

Коли Христос прийде, Він прийде як ЦАР царів, керуючи всією 
землею (Об. 19:11-16); і ЙОГО ЦАРСТВО --ЦАРСТВО БОЖЕ--- 
сказав Даниїл, має ПОЖИТИ всі ці світові царства. Об’явлення 
11:15 говорить про це такими словами: «Царства цього світу 
стали ЦАРСТВАМИ НАШОГО ГОСПОДА ТА ЙОГО ХРИСТА, і Він 
царюватиме на віки вічні»! Це ЦАРСТВО БОЖЕ. Це КІНЕЦЬ 
теперішніх урядів - так, і навіть Сполучених Штатів і Британії. 
Тоді вони стануть королівствами--УРЯДАМИ--ГОСПОДА ІСУСА 
ХРИСТА, а потім ЦАЛЯ царів над усією землею. Це робить 
абсолютно ПРОЧИМ той факт, що ЦАРСТВО БОЖЕ — це 
буквальний УРЯД. Так само як Халдейська імперія була 
ЦАРСТВОМ--так само як Римська імперія була ЦАРСТВОМ-так 
само ЦАРСТВО БОЖЕ є урядом. Це взяти на себе УПРАВЛІННЯ 
НАЦІЯМИ світу. Ісус Христос НАРОДЖЕНИЙ, щоб бути ЦАРЕМ 
— ПРАВИТЕЛЕМ! . . . 

Той самий Ісус Христос, який ходив пагорбами й долинами 
Святої Землі та вулицями Єрусалиму понад 1900 років тому, 
прийде знову. Він сказав, що прийде ще. Після того, як він був 
розп’ятий, Бог воскресив його з мертвих через три дні та три 
ночі (Мт. 12:40; Дії 2:32; 1 Кор. 15:3-4). Він зійшов на Престол 
Божий. Головний офіс Уряду Всесвіту (Дії 1:9-11; Євр. 1:3; 8:1; 
10:12; Об. 3:21).  
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Він є «дворянином» з притчі, який зійшов на престол 

Бог — «далека країна» — бути коронованим як Цар царів над 
усіма народами, а потім повернутися на землю (Луки 19:12-
27).  

Знову ж таки, Він перебуває на небі до «часів відновлення 
всього» (Дії 3:19-21). Реституція означає відновлення 
колишнього стану. У цьому випадку відновлення Божого 
правління на землі, а отже, відновлення всесвітнього миру, 
утопічні умови.  

Нинішні світові потрясіння, ескалація воєн і суперечок 
досягнуть кульмінації світових проблем, настільки великих, 
що, якби Бог не втрутився, жодна людська плоть не була б 
врятована живою (Матв. 24:22). На самій кульмінації, коли 
зволікання призведе до знищення всього живого з цієї 
планети, Ісус Христос повернеться. Цього разу він приходить 
як божественний Бог. Він приходить у всій силі та славі 
Творця, який керує всесвітом. (Мат. 24:30; 25:31). Він прийде 
як «Цар царів і Господь панів» (Одкр. 19:16), щоб встановити 
світовий супер-уряд і правити всіма народами «залізним 
жезлом». ” (Одкр. 19:15; 12:5). . . 

Христос небажаний? 

Але чи буде людство кричати від радості і вітати його в 
шаленому екстазі та ентузіазмі – чи навіть церкви 
традиційного християнства? 

Вони не будуть! Вони повірять, тому що фальшиві слуги 
сатани (II Кор. 11:13-15) обманули їх, що він є Антихристом. 
Церкви та народи розгніватимуться через його прихід (Об’явл. 
11:15 з 11:18), і військові сили намагатимуться битися з ним, 
щоб знищити Його (Об’явл. 17:14)! 
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Народи будуть залучені в кульмінаційну битву майбутньої 
Третьої світової війни з фронтом битви в Єрусалимі (Зах. 14:1-
2), а потім Христос повернеться. У надприродній силі він буде 
«воювати проти тих народів», які воюють проти нього (вірш 3). 
Він повністю переможе їх (Одкр. 17:14)! «Ноги Його стануть 
того дня на горі Оливній», дуже коротко на схід від Єрусалиму 
(Зах. 14:4). (Армстронг Х.В. Таємниця століть, 1984) 

Біблія проголошує, що Ісус повернеться і Він переможе, але багато хто 
воюватиме проти Нього (Об’явлення 19:19). Багато хто 
стверджуватиме (на основі неправильного розуміння біблійних 
пророцтв, але частково через лжепророків і містиків), що Ісус, який 
повернеться, є остаточним Антихристом! 

Наступне також від Герберта Армстронга: 

Істинна релігія — Божа істина, укріплена любов’ю Бога, 
наділеною Святим Духом... НЕВИМОВНА РАДІСТЬ від пізнання 
Бога та Ісуса Христа — від пізнання ІСТИНИ — і тепло Божої 
божественної ЛЮБОВІ!... 

Вчення істинної Божої Церкви – це просто вчення «жити 
кожним словом» Святої Біблії... 

Люди повернуться від шляху «отримувати» до шляху «давати» 
- Божого шляху любові. 

НОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ тепер охопить землю! (там же) 

НОВА ЦИВІЛІЗАЦІЯ – це Царство Боже. Проголошення того, що нова 
цивілізація повинна прийти і базуватися на любові, є головною 
частиною того, про що полягає справжня євангелія царства, якій 
навчали Ісус і Його послідовники. Це те, що ми в Безперервній Церкві 
Бога проповідуємо. 
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Герберт Армстронг зрозумів, що Ісус навчав, що людське суспільство, 
навіть коли воно думає, що хоче коритися, відкидає «поступитися» 
життя, шлях любові. Здається, майже ніхто не розуміє правильно 
значення того, чого навчав Ісус. 

Спасіння через Ісуса є частиною Євангелія 

Тепер деякі, хто дочитав до цього місця, мабуть, задаються питанням 
про смерть Ісуса та його роль у спасінні. Так, це частина Євангелія, 
про яку писали і Новий Завіт, і Герберт В. Армстронг. 

Новий Завіт показує, що євангелія включає спасіння через Ісуса: 

16 Бо я не соромлюся Євангелії Христової, бо це сила Божа на 
спасіння для кожного, хто вірує, перш за все для юдея, а потім 
і для грека (Римлянам 1:16). 

4 Тому ті, що були розпорошені, ходили всюди, проповідуючи 

слово . 5 Тоді Пилип зійшов до міста Самарії і проповідував їм 
Христа. … 12 Але коли вони повірили Пилипу, коли він 
проповідував речі про царство Боже та ім’я Ісуса Христа, і 
чоловіки, і жінки охристилися. … 25 Отже, коли вони свідчили 
та проповідували слово Господа, вони повернулися до 
Єрусалиму, проповідуючи євангелію в багатьох селах 
Самаріян. 26 Тоді ангел Господній говорив до Пилипа … 40 

Пилип був знайдений в Азоті . І, проходячи, проповідував по 
всіх містах, аж поки не прийшов у Кесарію. (Дії 8:4 , 
5,12,25,26,40 ) 

18 Він проповідував їм Ісуса і воскресіння. (Дії 17:18) 

30 Тоді Павло пробув цілих два роки у своєму найнятому домі, 
і приймав усіх, хто приходив до нього, 31 проповідуючи 
Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з усією 
відвагою, ніхто не забороняє йому. (Дії 28:30-31) 
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Зверніть увагу, що проповідь включала Ісуса І Царство. На жаль, 
правильне розуміння Євангелія Царства Божого, як правило, відсутнє 
у вченнях греко-римських церков. 

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

Євангеліє Царства – це те, що потрібно світові, але... 

Працювати заради миру (Матвія 5:9) і робити добро є гідними цілями 
(пор. Галатам 6:10). Проте багато світових лідерів, у тому числі 
релігійних, вірять, що саме міжнародна людська співпраця принесе 
мир і процвітання, а не Царство Боже. І хоча вони матимуть певні 
тимчасові успіхи, вони не тільки не досягнуть успіху, деякі з їхніх 
людських зусиль зрештою призведуть планету Земля до такого стану, 
що життя стане нежиттєздатним, якщо Ісус не повернеться, щоб 
встановити Своє Царство. Люди, які лагодять землю без Бога, є 
марною та фальшивою Євангелією (Псалом 127:1). 

Багато людей у світі намагаються скласти напіврелігійний 
вавилонський міжнародний план запровадження нового світового 
порядку в 21 столітті . Це те, що Безперервна Церква Бога засуджувала з 
моменту свого створення і планує продовжувати засуджувати. З тих 
пір, як майже 6000 років тому (Буття 3), Сатана спокусив Єву 
полюбитися на версію його Євангелія (Буття 3), багато людей вірили, 
що вони краще за Бога знають, що зробить їх і світ кращими. 

Відповідно до Біблії, для цього знадобиться поєднання військового 
лідера в Європі (названого Царем Півночі, також званого Звіром з 
Об’явлення 13:1-10) разом із релігійним лідером (названого 
лжепророком, також званим THE останній антихрист і дворогий звір з 
Об’явлення 13:11-17) з міста семи пагорбів (Об’явлення 17: 9,18 ), 
щоб запровадити «вавилонський» (Об’явлення 17 і 18) світовий 
порядок. Незважаючи на те, що людство потребує повернення Христа 
та встановлення Його царства, багато хто у світі не зверне уваги на це 
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повідомлення в 21 столітті — вони продовжуватимуть вірити в різні 
версії фальшивої Євангелії сатани. Але світ отримає свідчення. 

Пригадайте, що Ісус навчав: 

14 І ця Євангелія Царства буде проповідувана по всьому світу 
на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. (Матвія 
24:14) 

Зауважте, що євангелія царства досягне світу як свідчення, а потім 
прийде кінець. 

На це є декілька причин. 

Одна з них полягає в тому, що Бог хоче, щоб світ почув правдиву 
Євангеліє до початку Великої скорботи (початок якої показано в 
Матвія 24:21). Таким чином, євангельська звістка є свідченням і 
попередженням (пор. Єзекіїля 3; Амоса 3:7). Це призведе до більшої 
кількості навернень язичників до повернення Ісуса (Римлянам 11:25) і 
достатніх навернень не язичників (Римлянам 9:27) до повернення 
Ісуса. 

Інша полягає в тому, що суть послання буде суперечити поглядам 
зростаючого Звіра, Короля північної сили, а також Лжепророка, 
останнього Антихриста. Вони в основному обіцяють мир через 
людські зусилля, але це призведе до кінця (Матвія 24:14) і знищення 
(пор. 1 Фессалонікійців 5:3). 

Через ознаки та брехливі чудеса, пов’язані з ними (2 Солунянам 2:9), 
більшість у світі вибере вірити брехні (2 Солунянам 2:9-12) замість 
євангельського повідомлення. Через неправомірне засудження 
тисячолітнього Царства Божого римськими католиками, 
православними, лютеранами та іншими багато хто помилково 
стверджуватиме, що послання тисячолітнього євангелія Царства 
Божого є фальшивим євангелієм, пов’язаним з Антихристом. 
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Вірні філадельфійські християни (Об’явлення 3:7-13) 
проголошуватимуть тисячолітню євангелію царства, а також 
розповідатимуть світові про те, що планують задумати певні світові 
лідери (включаючи Звіра та Лжепророка). 

Вони підтримуватимуть повідомлення світові про те, що Звір, Король 
північної сили, разом із Лжепророком, останнім Антихристом, 
остаточно знищать (разом із деякими їхніми союзниками) США та 
англо-нації Сполученого Королівства. , Канаді, Австралії та Новій 
Зеландії (Даниїла 11:39) і що незабаром після цього вони знищать 
арабсько-ісламську конфедерацію (Даниїла 11:40-43), функціонуючи 
як знаряддя демонів (Об'явлення 16:13-14), і зрештою боротиметься з 
Ісусом Христом після Його повернення (Об’явлення 16:14; 19:19-20). 
Вірні філадельфійці (Об’явлення 3:7-13) оголошуватимуть, що 
тисячолітнє царство незабаром настане. Ймовірно, це викликало б 
широке висвітлення в ЗМІ та сприяло б виконанню Матвія 24:14. Ми в 
Безперервній Церкві Бога готуємо літературу (кількома мовами), 
додаємо до веб-сайтів і робимо інші кроки, щоб підготуватися до 
«короткої роботи» (пор. Римлянам 9:28), яка призведе до Божого 
рішення, що Матвій 24: 14 було достатньо надано як свідчення 
майбутнього кінця. 

«Фальшиве Євангеліє», яке проголошує світових лідерів (імовірно, 
якийсь «новий» тип вищого лідера Європи разом із 
скомпрометованим понтифіком, який претендуватиме на певну 
форму католицизму), це не сподобається — вони не захочуть, щоб 
світ дізнався те, що вони насправді хочуть робити (і можуть навіть 
самі не повірити в це спочатку, пор. Ісая 10:5-7). Вони та/або їхні 
прихильники також, швидше за все, фальшиво навчатимуть, що вірні 
філадельфійці сповідуватимуть екстремістську доктрину (міленаризм) 
про прийдешнього антихриста. Будь-яке засудження, яке вони та/або 
їхні послідовники роблять щодо вірних у Філадельфії та Триваючої 
Церкви Бога, призведе до переслідувань (Даниїла 11:29-35; 
Об’явлення 12:13-15). 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). 
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Звір і Лжепророк намагатимуться за допомогою сили, економічного 
шантажу, знаків, брехливих чудес, вбивств та іншого тиску 
(Об’явлення 13:10-17; 16:14; Даниїла 7:25; 2 Фессалонікійців 2:9-10) 
отримати контроль. . Християни запитають: 

10 «Доки, Господи святий і правдивий, ти не розсудиш і не 
помстиш за нашу кров тим, хто живе на землі?» (Об’явлення 
6:10) 

Протягом століть Божий народ задавався питанням: «Скільки часу 
мине до повернення Ісуса?» 

Хоча ми не знаємо ні дня, ні години, ми очікуємо, що Ісус повернеться 
(і тисячолітнє Царство Боже буде встановлено) у 21 столітті на основі 
багатьох віршів (наприклад, Матвія 24:4-34; Псалом 90:4; Осії 6: 2; 
Луки 21:7-36; Євреям 1:1-2; 4:4,11; 2 Петра 3:3-8; 1 Солунянам 5:4), 
деякі частини яких ми зараз бачимо як сповнені. 

Якщо Ісус не втрутиться, світ знищить все живе: 

21 Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу 
аж до цього часу, і не буде. 22 І якби ті дні не були скорочені, 
жодна плоть не була б врятована; але заради вибраних дні ті 
вкоротяться. (Матвія 24:21-22) 

29 Відразу після скорботи тих днів сонце затьмариться, і місяць 
не дасть світла свого; зірки спадають з неба, і сили небесні 
захитаються. 30 Тоді з’явиться на небі знак Сина Людського, і 
тоді заплачуть усі племена землі, і побачать Сина Людського, 
що йде на хмарах небесних із силою та славою великою. 31 І 
Він пошле Своїх ангелів із гучним звуком сурми, і вони зберуть 
Його вибраних із чотирьох вітрів, від одного краю неба до 
іншого. (Матвія 24:29-31) 

Царство Боже – це те, що потрібно світу. 
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Посли Королівства 

Яка твоя роль у Королівстві? 

Прямо зараз, якщо ти справжній християнин, ти маєш бути його 
послом. Зверніть увагу на те, що писав апостол Павло: 

20 Отож, ми посли від Христа, ніби Бог благає через нас: ми 
благаємо вас від імені Христа, примиріться з Богом. (2 
Коринтян 5:20) 

14 Тож стійте, підперезавши стегна свої правдою, 
зодягнувшись у броню праведності, 15 і взувши ноги в 
готовність Євангелії миру; 16 понад усе візьміть щит віри, яким 
зможете погасити всі огненні стріли лукавого. 17 І візьміть 
шолома спасіння, і меча духовного, який є слово Боже; 18 

Моліться завжди всілякою молитвою та благанням у Дусі, 
пильнуйте для цього з усією витривалістю та благанням за всіх 
святих, 19 і за мене, щоб було дано мені слово, щоб я міг 
відкрити уста свої сміливо, щоб сповіщати . таємницю 
Євангелія, 20 для якої я посол у кайданах; щоб у ньому я міг 
говорити сміливо, як мені належить говорити. (Ефесянам 6:14-
20) 

Що таке посол? Merriam-Webster має таке визначення: 

1 : офіційний представник; зокрема : дипломатичний агент 
найвищого рангу, акредитований при іноземному уряді чи 
суверені як постійний представник свого власного уряду чи 
суверена, або призначений для спеціального та часто 
тимчасового дипломатичного завдання 

2 а : уповноважений представник або куратор 

Якщо ти справжній християнин, то ти офіційний посланець, для 
Христа! Зверніть увагу на те, що писав апостол Петро: 
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9 Але ви вибраний рід, царське священство, народ святий, 
Його особливий народ, щоб ви могли проголошувати славу 
Того, Хто покликав вас із темряви до Своего чудового світла; 10 

які колись не були народом, а тепер є народом Божим, які не 
були помилувані, а тепер помилувані. (1 Петра 2:9-10) 

Як християни, ми маємо бути частиною святої нації. 

Який народ тепер святий? 

Звісно, жодне з царств цього світу, але зрештою вони будуть 
частиною Царства Христа (Об’явлення 11:15). Це Божий народ, Його 
Царство є святим. 

Як посли ми зазвичай не беремо участі в прямій політиці націй цього 
світу. Але ми маємо жити Божим способом життя зараз (див. також 
безкоштовну книгу, доступну на www.ccog.org під назвою: 
Християни: Посли Царства Божого, Біблійні вказівки щодо життя 
як християнина ). Роблячи так, ми краще дізнаємось, чому Божі 
шляхи найкращі, щоб у Його царстві ми могли бути царями та 
священиками та царювати з Христом на землі: 

5 Тому, Хто полюбив нас і омив нас від наших гріхів Своєю 
власною кров'ю, 6 і зробив нас царями і священиками Богові й 
Отцеві Своєму, Йому слава і влада на віки віків. Амінь. 
(Об’явлення 1:5-6) 

10 І зробив нас царями та священиками Богові нашому; І 
будемо царювати на землі. (Об’явлення 5:10) 

Одним з майбутніх аспектів цього буде навчання тих, хто тоді стане 
смертним, ходити дорогами Бога: 

19 Бо люди будуть жити в Сіоні в Єрусалимі; Ти більше не 
будеш плакати. Він буде дуже милостивий до тебе на голос 
твого крику; Коли Він це почує, Він відповість вам. 20 І хоч 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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Господь дає тобі хліб у біді й воду утиску, Та вчителі твої вже 
не будуть загнані в куток, Але очі твої побачать учителів твоїх. 
21 Твої вуха почують слово за тобою, що говорить: «Це дорога, 
іди нею», коли б ти не повернувся праворуч або коли б ти 
повернувся ліворуч. (Ісая 30:19-21) 

Хоча це пророцтво про тисячолітнє царство, у цей вік християни 
повинні бути готові навчати: 

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

15 Але Господа Бога святіть у своїх серцях, і будьте завжди 
готові дати відповідь кожному, хто питає вас про причину 
вашої надії, з лагідністю та страхом (1 Петра 3:15, KJV). 

Біблія показує, що багато більш вірних християн перед початком 
Великої скорботи навчать багатьох: 

33 І ті з людей, які розуміють, навчать багатьох (Даниїла 11:33) 

Отже, навчання, зростання в благодаті та знанні (2 Петра 3:18) — це 
те, що ми повинні робити зараз. Частина вашої ролі в Царстві Божому 
полягає в тому, щоб мати можливість навчати. А для більш вірних, 
філадельфійських (Об’явлення 3:7-13), християн, це також 
включатиме підтримку важливого євангельського свідчення до 
початку тисячолітнього царства (пор. Матвія 24:14). 

Після встановлення Царства Божого народ Божий буде використаний, 
щоб допомогти відновити пошкоджену планету: 

12 Ті з вас збудують старі руїни ;  
Ти збудуєш основи багатьох поколінь; І вас називатимуть 
Ремонтником розлому, Реставратором вулиць для 
проживання. (Ісаї 58:12) 



 

62 
 

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

Істинне євангельське послання трансформує 

Ісус сказав: «Якщо ви перебуватимете в слові Моїм , то справді ви учні 
Мої. 32 І пізнаєте правду, і правда визволить вас» (Івана 8:31-32). 
Знання правди про євангелію Царства Божого звільняє нас від того, 
щоб ми не потрапили в пастку помилкових надій цього світу. Ми 
можемо сміливо підтримати план, який діє — Божий план! Сатана 
обдурив увесь світ (Об’явлення 12:9), і Царство Боже є істинним 
рішенням. Нам потрібно відстоювати і захищати правду (пор. Івана 
18:37). 

Євангельське послання стосується не лише особистого спасіння. 
Добра новина про Царство Боже повинна змінити людину в цей вік: 

2 І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемінюйтеся 
оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що таке добра, і 
приємна, і досконала воля Божа. (Римлянам 12:2) 

Справжні християни змінюються, щоб служити Богові та іншим: 

22 Раби, слухайтеся в усьому своїх панів за тілом, не служачи 
на очах , як людям догоджаючи, але в щирому серці, боячись 
Бога. 23 І все, що тільки робите, робіть від щирого серця, як для 
Господа, а не для людей, 24 знаючи, що від Господа отримаєте 
в нагороду спадщину; бо ви служите Господу Христу. (Колосян 
3:22-24) 

28 Отож, коли ми отримуємо царство непохитне, то маймо 
благодать, якою ми можемо служити Богові приємно з 
благоговінням і побожним страхом. (Євреїв 12:28) 



 

63 
 

Справжні християни живуть не так, як світ. Ми приймаємо Божі 
стандарти вище світових щодо того, що є правильним і 
неправильним. Справедливі живуть вірою (Євреям 10:38), оскільки 
потрібна віра, щоб жити Божим шляхом у цьому віці. Християни 
вважалися настільки відмінними від світу, в якому вони жили, що 
їхній спосіб життя був названий «шляхом» у Новому Завіті (Дії 9:2; 
19:9; 24:14 , 22 ). Світ живе егоїстично, під владою сатани, згідно з 
тим, що називають «шляхом Каїна» (Юди 11). 

Євангеліє Царства Божого є посланням праведності, радості та миру 
(Римлянам 14:17). Правильно зрозуміле пророче слово втішає (пор. 1 
Коринтянам 14:3; 1 Солунянам 4:18), особливо коли ми 
спостерігаємо, як світ руйнується (пор. Луки 21:8-36). Справжній 
християнський спосіб життя веде до духовного достатку та фізичних 
благословень (Марка 10:29-30). Це частина того, чому ті, хто живе 
цим, розуміють, що світ потребує Царства Божого. Християни є 
посланцями Царства Божого. 

Християни покладають надію на духовне, а не на фізичне, хоча ми 
живемо у фізичному світі (Римлянам 8:5-8). Ми маємо «надію 
Євангелії» (Колосянам 1:23). Це те, що розуміли ранні християни, але 
багато хто з тих, хто сьогодні сповідує Ісуса, насправді не розуміють. 
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6. Греко-римской черк дышетӥзы, кулэ 
малы эксэйлык, Нош… 

Греко-римські церкви вірять, що вони навчають аспектам Царства 
Божого, але їм важко зрозуміти, чим воно є насправді. Наприклад, 
Католицька енциклопедія так вчить про королівство: 

Христа… На кожному етапі Його вчення прихід цього царства, 
його різні аспекти, його точне значення, шлях, у який воно має 
бути досягнуте, складають основну частину Його промов, 
настільки, що Його промову називають «євангелією». 
царства»... про Церкву почали говорити як про «Царство 
Боже»; пор. Кол., І, 13; I Сол., II, 12; Апок., І, 6, 9; v, 10 і т.д. ...це 
означає Церкву як ту Божественну установу... (Папа Г. Царство 
Боже. Католицька енциклопедія, том VIII, 1910). 

Хоча вище вказувалося на «Col., I, 13; I Сол., II, 12; Апок., І, 6, 9; v, 10», 
якщо ви їх переглянете, то побачите, що жоден із цих віршів нічого не 
говорить про Церкву як Царство Боже. Вони навчають, що віруючі 
будуть частиною Царства Божого або що це царство Ісуса. Біблія 
попереджає, що багато хто змінить Євангеліє або звернеться до 
іншого, неправдивого (Галатам 1:3-9). На жаль, це зробили різні. 

Ісус навчав: «Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, 
як тільки через Мене » (Івана 14:6). Петро навчав : “Немає ні в якому 
іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, 
яким би ми могли спастися” (Дії 4:12). Петро сказав євреям, що всі 
повинні мати віру, щоб покаятися і прийняти Ісуса, щоб спастися (Дії 
2:38). 

На відміну від цього, Папа Франциск навчав, що атеїсти без Ісуса 
можуть бути врятовані добрими справами! Він також навчає, що 
євреїв можна врятувати, не прийнявши Ісуса! Крім того, він і деякі 
греко-римляни, здається, також вважають, що небіблійна версія 
«Марії» є ключем до Євангелія, а також ключем до екуменічної та 
міжконфесійної єдності. На жаль, вони та інші не розуміють 
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важливості Ісуса ТА правдивої Євангелії Царства Божого. Багато хто 
пропагує фальшиві євангелії. 

Багато хто бажає ходити за зірками та вірити у світ. Новий Заповіт 
вчить, що християни повинні дивитися вище: 

2 Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. (Колосян 
3:2) 

7 Бо ми ходимо вірою, а не видінням. (2 Коринтян 5:7) 

Тим не менш, Папа Пій XI в основному навчав ходити, дивлячись на 
свою церкву: 

...Католицька Церква...це царство Христа на землі. ( Енцикліка 
Пія Квас Прими ). 

Веб -сайт CatholicBible101 стверджує, що « Царство Боже було 
встановлено на землі Ісусом Христом у 33 році нашої ери у формі 
Його Церкви, очолюваної Петром... Католицької Церкви». Проте 
Тисячолітнього Царства Божого немає тут і це не Церква Риму, але 
воно буде на землі. Хоча правдива Божа Церква має «ключі від 
Царства» (Матвія 16:19), ті, хто стверджує, що Церква є Царством, 
«забрали ключ знання» (Лука 11:52). 

Римська церква настільки рішуче вчить проти земного тисячолітнього 
Царства Божого, що незабаром прийде, що це, по суті, єдина 
«доктрина Антихриста», перерахована в офіційному Катехізисі 
Католицької Церкви : 

676 Обман Антихриста вже починає формуватися у світі 
кожного разу, коли висувається вимога реалізувати в історії ту 
месіанську надію, яка може бути реалізована поза історією 
лише через есхатологічний суд. Церква відкинула навіть 
модифіковані форми цієї фальсифікації царства під назвою 
міленаризм… (Катехизм Католицької Церкви. Imprimatur 
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Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, стор. 
194) 

На жаль, ті, хто погоджуються з цим, зрештою матимуть великі 
проблеми з проголошенням Євангелія Царства Божого. Деякі візьмуть 

жахливі кроки проти тих, хто це проголошує (Даниїла 7:25; 11:30-36). 
Але, можна подумати, чи не всі, хто визнає Ісуса Господом , будуть у 
царстві? Ні, не будуть. Зверніть увагу на те, що сказав Ісус: 

21 «Не кожен, хто каже до Мене : «Господи, Господи», увійде в 
Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на 
небі. 22 Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, 
хіба не Твоїм Ім’ям ми пророкували, чи не Твоїм Ім’ям 
демонів виганяли, чи не Твоїм Ім’ям ми чинили багато чуд? 23 І 
тоді я скажу їм: Я ніколи не знав вас; Відійди від Мене , хто 
чинить беззаконня! (Матвія 7:21-23) 

Апостол Павло зазначив, що «таємниця беззаконня» «вже діяла» (2 
Фессалонікійців 2:7) у його час. Це беззаконня також пов’язане з 
чимось, проти чого Біблія застерігає в останні часи, що називається 
«Таємниця, Вавилон Великий» (Об’явлення 17:3-5). 

«Таємниця беззаконня» пов’язана з явними християнами, які вірять, 
що їм не потрібно дотримуватися закону десяти Божих заповідей 
тощо, і/або існує так багато прийнятних винятків із нього та/або 
існують прийнятні форми покаяння, щоб порушити Божий закон. 
тому, хоча вони думають, що мають форму Божого закону, вони не 
дотримуються тієї форми християнства, яку Ісус або Його апостоли 
визнали б законною. 

Греко-римляни подібні до фарисеїв, які порушили Божі заповіді, але 
стверджували, що їхні традиції зробили це прийнятним — Ісус 
засудив такий підхід (Матвія 15:3-9)! Ісая також попереджав, що 
люди, які стверджують, що належать Богу, повстатимуть проти Його 
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закону (Ісая 30:9). Це беззаконне повстання — це те, що ми, на жаль, 
бачимо донині. 

Ще одна «загадка», здається, полягає в тому, що Церква Риму, схоже, 
вірить, що її мілітаристські екуменічні та міжконфесійні програми 
приведуть до миру та небіблійної версії Царства Божого на землі. 
Святе Письмо застерігає від прийдешньої екуменічної єдності, яка, як 
воно вчить, буде успішною протягом кількох років (зверніть увагу: 
показана Нова Єрусалимська Біблія , переклад, схвалений 
католиками): 

4 Вони впали перед драконом, тому що він дав звірові свою 
владу; і впали перед звіриною, кажучи: «Хто зрівняється зі 
звіриною?» Хто може проти цього боротися?» 5 Звірові було 
дозволено виголошувати свої вихваляння та блюзнірства та 
діяти протягом сорока двох місяців; 6 і вона висловлювала 
свою хулу проти Бога, проти Його імені, Його небесного 
намету та всіх тих, хто там притулок. 7 Було дозволено вести 
війну проти святих і перемогти їх, і дано владу над кожною 
расою, народом, мовою та нацією; 8 і поклоняться йому всі 
люди світу, тобто всі, чиє ім’я не було записане від заснування 
світу в книзі життя жертовного Агнця. 9 Хто може слухати, 
нехай слухає: 10 Тих за неволю в неволю; тих, що на смерть від 
меча, на смерть від меча. Ось чому святі повинні мати 
витривалість і віру. (Об’явлення 13:4-10, NJB) 

Біблія застерігає від єдності Вавилону в кінці часів: 

1 Один із семи ангелів, які мали сім чаш, прийшов, щоб 
поговорити зі мною, і сказав: «Піди сюди, і я покажу тобі 
покарання великої повії, яка сидить на престолі біля великої 
води, 2 з якою всі царі землі займалися проституцією, і яка 
напоїла все населення світу вином свого перелюбу». 3 Він 
повів мене в дусі в пустелю, і там я побачив жінку, яка їздила 
верхи на багряному звірі, який мав сім голів і десять рогів, а 
на ньому були написані богозневажливі слова. 4 Жінка була 
одягнена в багряницю та багряницю, сяяла золотом, 
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дорогоцінним камінням і перлами, і тримала золоту чашу, 
наповнену огидним брудом її розпусти. 5 на її чолі було 
написано ім’я, загадкове ім’я: «Вавилон Великий, мати всіх 
повій і всіх нечистих звичаїв на землі ». 6 Я бачив, що вона 
була п'яна, п'яна кров'ю святих і кров'ю мучеників Ісусових; і 
коли я побачив її, я був повністю збентежений. (Об’явлення 
17:1-6, NJB) 

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

1 Після цього я побачив іншого Ангола, що сходив із неба, з 
великою владою, даною йому; земля засяяла його славою. 2 

Він вигукнув на весь голос: «Вавилон упав, Вавилон Великий 
упав і став притулком дияволів і притулком для всякого 
нечистого духа та брудного, огидного птаха». 3 Всі народи 
напилися вина її розпусти; кожен цар на землі займався з нею 
розпустою, і кожен купець розбагатів через її розпусту». 4 

Інший голос пролунав із неба; Я чув, як було сказано: « 
Відійди, народе мій, геть від неї, щоб ти не брав участь у її 
злочинах і не мав на собі тих самих кар» . 5 Її гріхи сягнули аж 
до неба, і Бог пам’ятає про її злочини: стався до неї так, як 
вона до інших. 6 Їй мають заплатити подвійну суму, яку вона 
вимагала. Вона повинна мати подвійну міцну чашку власної 
суміші. 7 Кожна її пишність і оргія супроводжуються тортурами 
чи агонією. Мене посадили на престол, як королева, думає 
вона; Я не вдова і ніколи не зазнаю втрати. 8 За це одного дня 
впадуть на неї кари: хвороба, і плач, і голод. Вона буде 
спалена вщент. Господь Бог, що засудив її, могутній». 9 За нею 
будуть голосити та плакати царі землі, які з нею блудодіяли та 
влаштовували з нею оргії. Вони бачать дим, коли вона горить 
(Об’явлення 18:1-9, NJB) 

У Захарії Біблія попереджає про прийдешній Вавилон і показує, що 
справжня єдність не відбудеться до повернення Ісуса: 
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10 Обережно! Обережно! Утікайте з північного краю, — 
говорить Господь, — бо Я розсіяв вас по чотирьох вітрах 
небесних, — говорить Господь. 11 Обережно! Втечіть, Сіоне, 
тепер живучи з донькою Вавилону! 

12 Бо це говорить Господь Саваот , відколи Слава 
уповноважена 

я , про народи, які грабували вас, «Хто торкнеться вас, 
торкнеться зіниці мого ока. 13 Тепер подивіться, я махну над 
ними рукою, і вони будуть пограбовані тими, кого вони 
поневолили». Тоді ти дізнаєшся, що Господь Саваот послав 
мене! 14 Співай, радій, дочко Сіону, бо я тепер іду жити між 
тобою, - говорить Господь! 15 І того дня багато народів 
навернуться до Ягве. Так, вони стануть його народом і 
житимуть серед вас. Тоді ти дізнаєшся, що Господь Саваот 
послав мене до тебе! 16 Ягве заволодіє Юдою, своєю часткою у 
Святій Землі, і знову вибере Єрусалим. (Захарія 2:10-16, NJB; 
зауважте, що у версіях KJV /NKJV вірші вказані як Захарія 2:6-
12) 

Екуменічні та міжконфесійні рухи, які підтримує Організація 
Об’єднаних Націй, Ватикан, багато протестантів і східно-православні 
лідери, чітко засуджуються Біблією, і їх не слід заохочувати. Ісус 
попереджав про тих , хто стверджує , що йде за Ним, і хто «зведе 
багатьох» (Матвій 24:4-5). Значна частина екуменізму пов’язана з 
«білим вершником» з Об’явлення 6:1-2 (який НЕ є Ісусом) і повією з 
Об’явлення 17. 

Подібно до Захарії, апостол Павло також навчав, що справжня єдність 
віри відбудеться лише після повернення Ісуса: 

13 , поки всі ми не досягнемо єдності у вірі та пізнанні Сина 
Божого і не сформуємо досконалої Людини, повністю зрілої в 
повноті Самого Христа. (Ефесян 4:13, NJB) 
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Ті, хто вірять, що ця єдність прийшла до повернення Ісуса, 
помиляються. Насправді, коли Ісус повернеться, Йому доведеться 
зруйнувати єдність націй, які згуртуються проти Нього: 

11:15 І засурмив сьомий Ангол, і почулися голоси, що 
вигукували на небі, кличучи: «Царство світу стало царством 
Господа нашого та Христа Його, і Він царюватиме на віки 
вічні». 16 Двадцять чотири старійшини, які сиділи на престолі 
перед Богом, впали ниць і торкнулися землі своїми чолами, 
поклоняючись Богові 17 з такими словами: «Ми дякуємо Тобі, 
Всемогутній Господи Боже, Той, Хто є, Той, Хто був, за 
прийнявши вашу велику владу та розпочавши своє правління. 
18 Народи бунтувалися, а тепер настав час Твоєї відплати, і 
мертвих судити, і Твоїх слуг пророків, і святих, і тих, що 
бояться Твого імені, малих і великих, щоб отримати нагороду. 
. Настав час знищити тих, хто нищить землю». (Об’явлення 
11:15-18, NJB) 

19:6 І почув я, здавалося, голоси величезного натовпу, як шум 
океану чи великий гуркіт грому, що відповідав: Алілуя! 
Почалося царювання Господа, Бога нашого Вседержителя; . . . 
19 Потім я побачив звіра з усіма царями землі та їхніми 
військами, зібраними разом, щоб битися з Вершником та його 
військом. 20 Але звір був узятий у полон разом із 
лжепророком, який творив чудеса від імені звіра і ними 
обдурив тих, хто прийняв таврування звіриною та тих, хто 
поклонявся його статуї. Ці двоє були вкинуті живими у вогняне 
озеро палаючої сірки . 21 Всі інші були вбиті мечем Вершника, 
що вийшов з його вуст, і всі птахи наїлися свого тіла. . . 20:4 Тоді 
я побачив престоли, де вони сиділи, і їм дана була влада 
судити. Я бачив душі всіх, хто був обезголовлений за те, що 
свідчив про Ісуса і за те, що проповідував Боже слово, і тих, 
хто відмовлявся поклонятися звірині чи його статуї і не хотів 
прийняти тавра на своїх чолах чи руках; вони ожили і 
царювали з Христом тисячу років. (Об’явлення 19:6 , 19-21 ; 
20:4, NJB) 
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Зауважте, що Ісусові доведеться знищити світові армії, об’єднані 
проти Нього. Тоді Він і святі будуть царювати. Саме тоді буде належна 
єдність віри. На жаль, багато хто буде слухати фальшивих служителів, 
які виглядають добрими, але не є такими, як попереджав апостол 
Павло (2 Коринтян 11:14-15). Якби більше людей справді розуміли 
Біблію та євангелію Царства Божого, менше б боролися проти Ісуса.  
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7. Малы Эксэйлык Инмар? 

Хоча люди люблять думати, що ми такі розумні, існують межі нашого 
розуміння, але Боже «розуміння безмежне» (Псалом 147:5). 

Ось чому потрібне втручання Бога, щоб виправити цю планету. 

Хоча багато хто вірить у Бога, переважна більшість людей не бажають 
жити так, як Він справді наказує. Зверніть увагу на наступне: 

8 Він показав тобі, о людино, що добре; А чого вимагає від 
тебе Господь, як не чинити справедливо, любити милосердя, і 
смиренно ходити з Богом своїм? (Михея 6:8) 

Смиренно ходити з Богом — це не те, чого людство справді не хотіло 
робити. З часів Адама і Єви (Буття 3:1-6) люди вирішили покладатися 
на себе та свої пріоритети, а не на Божі, незважаючи на Його заповіді 
(Вихід 20:3-17). 

Книга Приповістей навчає: 

5 Надійся на Господа всім своїм серцем, а на свій розум не 
покладайся; 6 Пізнай Його на всіх своїх дорогах, і Він спрямує 
твої стежки. 7 Не будь мудрим у власних очах; Бійся Господа і 
відступай від зла. (Приповісті 3:5-7) 

Однак більшість людей не будуть по-справжньому довіряти Богові 
всім своїм серцем або чекати, поки Він скерує їхні кроки. Багато хто 
каже, що зробить те, що хоче Бог, але не робить цього. Людство було 
введене в оману Сатаною (Об’явлення 12:9) і підкорилося 
пожадливостям світу та «гордині життя» (1 Івана 2:16). 

Тому багато хто придумав свої власні релігійні традиції та світські 
уряди, тому що вони вважають, що знають найкраще. Однак вони не 
роблять (пор. Єремії 10:23) і не збираються щиро каятися. 
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Тому людство потребує Царства Божого (пор. Мф. 24, 21-22). 

Розгляньте Заповіді Блаженства 

Одним із найвідоміших рядів висловлювань Ісуса були заповіді 
блаженства , які Він сказав у Своїй проповіді на Оливній горі. 

Зверніть увагу на те, що Він сказав: 

3 Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне. 4 Блаженні 
плачучі, бо вони будуть утішені. 5 Блаженні лагідні, бо вони 
успадкують землю. 6 Блаженні голодні й спрагнені правди, бо 
вони наситяться. 7 Блаженні милосердні, бо вони будуть 
помилувані. 8 Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. 9 

Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. 10 

Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. 
(Матвія 5:3-10) 

Саме в Царстві Божому (пор. Марка 4:30-31), яке Матвій часто 
називає Царством Небесним (пор. Матвія 13:31), де ці благословенні 
обітниці будуть виконані. Саме в Царстві Божому виповниться 
обітниця, щоб лагідні успадкували землю, а чисті побачили Бога. 
Чекайте доброї новини про благословення в Царстві Божому! 

Божі шляхи правильні 

Правда полягає в тому, що Бог є любов (1 Івана 4:8 , 16 ), і Бог НЕ 
егоїст. Божі закони виявляють любов до Бога і ближнього (Марка 
12:29-31; Якова 2:8-11). Шляхи світу егоїстичні й закінчуються смертю 
(Римлянам 8:6). 

Зверніть увагу, що Біблія показує, що справжні християни 
дотримуються заповідей: 

1 Хто вірує, що Ісус є Христос, той народився від Бога, і кожен, 
хто любить Того, Хто породив, любить і Того, Хто народився 
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від Нього. 2 З того пізнаємо, що ми любимо дітей Божих, коли 
любимо Бога і виконуємо Його заповіді. 3 Бо це любов до 
Бога, щоб ми додержували Його заповіді. І Його заповіді 

є обтяжливими. (1 Івана 5:1-3) 

Усі Божі «заповіді — це справедливість» (Псалом 119:172). Його 
шляхи чисті (1 Тита 1:15). На жаль, багато хто прийняв різні форми 
«беззаконня» і не усвідомлює, що Ісус прийшов НЕ знищити закон чи 
пророків, а виконати їх (Матвія 5:17), пояснюючи їх справжнє 
значення та розширюючи їх за межі того, що багато думка 
(наприклад, Матвій 5:21-28). Ісус навчав, що « той, хто виконає і 
навчить їх, великим назветься в 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 слідує за Ісусом, але не вірить по-справжньому Його 
вченням (Матвія 7:21-23) і не буде наслідувати Його, як слід (пор. 1 
Коринтянам 11:1). «Гріх є переступ Закону» (1 Івана 3:4, KJV), 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, окрім Божих шляхів, не працюватимуть. У 
тисячолітньому царстві Ісус правитиме «залізним жезлом» 
(Об’явлення 19:15), і добро буде перемагати, оскільки люди 
житимуть за Божим шляхом. УСІ світові проблеми існують через те, 
що суспільства цього світу відмовляються коритися Богові та Його 
закону . Історія показує, що людство не здатне вирішити проблеми 
суспільства: 

6 Бо думка тілесна — смерть, а думка духовна — життя й мир. 
7 Бо тілесні думки то ворожнеча проти Бога; бо воно не 
підпорядковується закону Божому, і навіть не може бути. 8 

Отже, ті, що живуть тілом, не можуть догодити Богові. 
(Римлянам 8:6-8) 
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Християни повинні зосереджуватися на духовному, і їм даровано 
Божий Дух робити це в цьому віці (Римлянам 8:9), незважаючи на 
наші особисті слабкості: 

26 Бо ви бачите ваше покликання, браття, що не багато мудрих 
за тілом, не багато могутніх, не багато благородних. 27 Але Бог 
вибрав нерозумне світу, щоб посоромити мудрих, і Бог 
вибрав слабке світу, щоб посоромити могутнє; 28 і низинні речі 
світу, і те, що зневажено , вибрав Бог, і те, чого немає, щоб 
знищити те, що є, 29 щоб жодне тіло не хвалилося перед Ним. 
30 А від Нього ви в Христі Ісусі, що став для нас мудрістю від 
Бога, і праведністю, і освяченням, і відкупленням , 31 що, як 
написано: «Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом». (1 
Коринтян 1:26-31) 

Християни повинні хвалитися Божим планом! Зараз ми ходимо вірою 
(2 Коринтянам 5:7), дивлячись вище (Колосянам 3:2) у вірі (Євреям 
11:6). Ми будемо благословенні за дотримання Божих заповідей 
(Об’явлення 22:14). 

Чому Євангеліє Царства Божого? 

Протестанти схильні відчувати, що коли вони прийняли Ісуса як 
Спасителя, вони шукали Царства Божого. Католики вірять, що 
охрещені, навіть будучи немовлятами, увійшли до їхньої церкви як до 
королівства. Католики та православні схильні думати, що через 
таїнства тощо вони шукають Царства Божого. У той час як християни 
повинні бути хрещеними, греко-римські протестанти схильні 
дивитися на світ, щоб вирішити проблеми людства. Вони, як правило, 
мають земну спрямованість (пор. Римлянам 8:6-8). 

Шукати насамперед Царства Божого (Матвія 6:33) має бути ціллю 
всього життя для християн. Ціль — шукати рішення не у світі, а в Бога 
та Його шляхів. Добра новина про Царство Боже змінює наше життя. 
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У Біблії сказано, що християни правитимуть разом з Ісусом, але чи 
розумієте ви, що це означає, що справжні християни насправді 
правитимуть містами? Ісус навчав: 

12 «Один вельможа пішов у далекий край, щоб отримати собі 
царство та повернутися. 13 Тож він покликав десятьох своїх 
слуг, дав їм десять мін і сказав до них: Робіть справу, доки я 
прийду. 14 Але його громадяни ненавиділи його і послали за 
ним делегацію, кажучи: Не хочемо, щоб цей чоловік царював 
над нами. 

15 І сталося, коли він повернувся, отримавши 

королівства , тоді він наказав покликати до себе цих слуг, 
яким він дав гроші, щоб він міг знати, скільки кожна людина 
заробила на торгівлі. 16 Тоді прийшов перший і сказав: «Пане, 
твоя міна принесла десять мін». 17 І сказав він йому: Добре, 
добрий слуго! тому що ти був вірний у малому, то мати владу 
над десятьма містами». 18 І прийшов другий, кажучи: Пане, 
твоя міна принесла п'ять мін. 19 Так само він сказав йому: «Ти 
теж будеш над п'ятьма містами». (Луки 19:12-19) 

Будь вірним у тому маленькому, що маєш зараз. Християни 
отримають можливість правити справжніми містами, у справжньому 
королівстві. Ісус також сказав: «Нагорода Моя зі Мною , щоб кожному 
віддати за працею його» (Об’явлення 22:12). У Бога є план (Йова 
14:15) і місце (Іван 14:2) для тих, хто справді відповість Йому (Іван 
6:44; Об’явлення 17:14). Царство Боже справжнє, і ви можете стати 
його частиною! 

На початку 2016 року в журналі Science була опублікована стаття під 
назвою «Сила натовпу», в якій говорилося, що штучний інтелект і 
краудсорсинг можуть вирішити «злі проблеми», з якими стикається 
людство. Однак у статті не було зрозуміло, що таке зло, не кажучи 
вже про те, як його виправити. 
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Співпраця, окрім дотримання істинних шляхів Бога, так само 
приречена на провал у 21 столітті , як це було після Великого потопу, 
коли людство співпрацювало, щоб побудувати невдалу Вавилонську 
вежу (Буття 11:1-9). 

Проблеми у світі, у таких місцях, як Близький Схід (попри очікувані 
тимчасові досягнення, наприклад, Даниїла 9:27а; 1 Солунянам 5:3), не 
будуть вирішені людьми — нам потрібен мир Царства Божого 
(Римлянам 14: 17). 

Проблеми міжнародного тероризму, незважаючи на очікувані успіхи, 
не будуть вирішені (пор. Єзекіїль 21, 12) обманутими в Об’єднаних 
Націях (пор. Об’явлення 12, 9) — нам потрібна радість і втіха Царства 
Божого. 

Проблеми навколишнього середовища НЕ будуть вирішені 
міжнародним співробітництвом, оскільки країни світу допоможуть 
знищити землю (Об’явлення 11:18), але вони будуть вирішені 
Царством Божим. 

Питання статевої аморальності, абортів і продажу частин людського 
тіла вирішать не США (пор. Об’явлення 18:13), а Царство Боже. 

Величезний борг, який мають США, Велика Британія та багато інших 
країн, не буде вирішено через міжнародне посередництво, а в 
кінцевому підсумку (після знищення, згідно з Авакума 2:6-8) через 
Царство Боже. 

Організація Об’єднаних Націй не вирішить невігластво та 
неправильну освіту — нам потрібне Царство Боже. Релігійні 
суперечки не будуть справді вирішені будь-яким екуменічним 
міжконфесійним рухом, який погодиться на спасіння окремо від 
істинного Ісуса Біблії. Гріх – це ПРОБЛЕМА світу, і для цього нам 
потрібна жертва Ісуса та Його повернення в Царство Боже. Сучасна 
медична наука не має всіх відповідей щодо здоров’я людини — нам 
потрібне Царство Боже. 
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Проблеми голоду не будуть вирішені генетично модифікованими 
організмами, які наражають частини світу на загрозу голоду через 
потенційний неврожай — нам потрібне Царство Боже. 

Велика бідність у деяких частинах Африки, Азії та в інших місцях, хоч і 
отримує користь від «Вавилону» останнього часу (пор. Об’явлення 
18:1-19), не вирішить проблему бідності — нам потрібне Царство 
Боже. Думка про те, що, окрім Ісуса, людство може створити утопію в 
цей «теперішній лихий вік» є фальшивою Євангелією (Галатам 1:3-10). 

Тисячолітня фаза Царства Божого — це буквальне царство, яке буде 
встановлено на землі. Воно базуватиметься на законах Бога, які 
люблять, і на люблячому Богові як лідеру. Святі будуть царювати з 
Христом протягом тисячі років (Об’явлення 5:10; 20:4-6). Це царство 
включатиме тих, хто справді належить Церкві Божій, але жодне 
Писання не стверджує, що Царство Боже насправді є Церквою 
(католицькою чи іншою). Церква Риму виступала проти 
тисячолітнього вчення, а пізніше вона буде сильніше протистояти 
біблійній євангельській вістці, коли ми наближатимемося до кінця. 
Ймовірно, це отримає значне висвітлення в ЗМІ, що може допомогти 
виконати Матвія 24:14. 

У своїй останній фазі Царство Боже включатиме «Новий Єрусалим, що 
сходить із неба від Бога» (Об’явлення 21:2), і його збільшенню не 
буде кінця. Більше не буде ні неправди, ні горя, ні смерті. 

Проповідування та розуміння євангелії Царства Божого є важливою 
темою Біблії. Про це вчили старозавітні письменники. Ісус, Павло та 
Іван навчали про це. Найдавніша «християнська» проповідь, яка 
збереглася поза межами Нового Завіту, вчила про це. Християнські 
лідери початку другого століття, такі як Полікарп і Мелітон , навчали 
про це. Ми в Безперервній Церкві Бога навчаємо цього сьогодні. 
Пригадайте, що Царство Боже є першою темою, про яку Біблія 
показує, що Ісус проповідував (Марка 1:13). Це також було те, про що 
Він проповідував після воскресіння (Дії 1:3) — і це те, чого християни 
повинні шукати в першу чергу (Матвій 6:33). 
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Євангеліє стосується не лише життя та смерті Ісуса. Основний акцент в 
євангелії, якому навчали Ісус і Його послідовники, було прийдешнє 
Царство Боже. Євангелія царства включає спасіння через Христа, але 
також включає навчання про кінець людських урядів (Об’явлення 
11:15). 

Пам’ятайте, Ісус навчав, що кінець не настане, доки Євангеліє Царства 
не буде проповідувано світові на свідчення всім народам (Матвій 
24:14). І ця проповідь відбувається зараз. 

Доброю новиною є те, що Царство Боже є вирішенням проблем, з 
якими стикається людство . Проте більшість НЕ хочуть це 
підтримувати, не чути і не хочуть вірити в правдивість цього. Боже 
Царство вічне (Матвія 6:13), тоді як «цей світ минає» (1 Коринтян 
7:31). 

Проголошення істинної євангелії Царства Божого — це те, до чого ми 
в Безперервній Церкві Бога серйозно ставимося. Ми прагнемо 
навчати всьому, чого вчить Біблія (Матвія 28:19-20), включаючи 
Царство Боже (Матвія 24:14). Поки ми очікуємо цього царства, нам 
потрібно вчитися і слідувати Божими шляхами та втішати інших, які 
хочуть вірити в правду. 

Хіба ви не повинні підтримувати проголошення євангелії 
прийдешнього Царства Божого? Чи повірите ви в євангелію Царства 
Божого? 
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Инмар Ӵоже Черклэн 
 
Американскойзэ представительство Инмар Ӵоже Черклэн - тӥ 
адресъя шедьтыны: 1036 Grand Avenue W., Гровер-Сюло, 
Калифорния, США-93433; вебсайт www.ccog.org. 
 

Инмар Ӵоже Черклэн (CCOG) Молодёжных веб-сайт 
 

CCOG.ASIA Ориентировать азия та сайтын. 
CCOG.IN Та сайт вылын ориентировать со, кин вань люкетъёсыз 
индийской.  
CCOG.EU Европаын ориентировать та сайтын. 
CCOG.NZ Сайтсэ кылдытыны но мукет кунъёсысь та ориентировать 
британский выль зеландия-ын. 
CCOG.ORG Та валтӥсь молодёжных веб-сайт Инмар Ӵоже Черклэн. 
Вань ярмуосысь со обслуживать карыны адями. Со статья сюдӥз-
вордӥз, но со видеолы чӧлсконъёс. 
CCOGCANADA.CA Та сайт улӥсь ориентировать Канада. 
CCOGAfrica.ORG Та сайт вылын ориентировать со, кин Африка улэ. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Та молодёжных веб-
сайтъёс понна кылзэ вылын испанский Инмар Ӵоже Черклэн. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Та филиппинский молодёжных 
веб-сайт Инмар Ӵоже Черклэн. Со вал вылын но англи кылъя-тодон 
тагальский. 
 

Новостной но Исторической сайт 
 

COGWRITER.COM Та молодёжных веб-сайтъёсты но возьматӥзы 
вордскем провозглашение валтӥсь иворъёс инструментэн, доктрина, 
исторической статьяос, азьпалзэ тодытыса video выльдӥськонъёс но. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Капчиен тодэ кылёз таиз молодёжных 
веб-сайт-тӥ черк историысьтыз информациос но статьяос. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Та молодёжных веб-сайтъёсты онлайн-
радио темазэ но библейской иворъёс югдытӥськем. 
 

Видеоканал BitChute тодытон понна но оскон YouTube 
 

BibleNewsProphecy аннель Тодытон CCOG видеозапись. 
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CCOGAfrica аннель Африкаысь ccog вылэ верам кылъёс. 
CCOG Animations тодослыко канал христианской осконэз дышетонъя 
понна.  
CCOGSermones верам кыл вылын испанский канал луэ. 
ContinuingCOG аннель Video-тодытон CCOG.  
 
Пӧлысьтызы куд-огез туспуктэм вылын кирпич ӧжытгес кылемын ниже 
возьматэ (бергес куд-ог ватсаса плюс) иерусалиме юрттэ, кытӥ Сенакль 
кызьы тодмо, черк кызьы гожтэмын инмар иерусалимез но умойгес 
шундыпуксёнэз вырйылэ (али дыръя сӥон гурезь нимаське).: 
 

 
 
Лыдъяло, та интыос-а, мар-а вал, кытчы, церковно христианской туала юртэз 
туж вазь. Юрт, кудаз луыны кулэ проповедоваться 'иворез инмарлэн 
эксэйлыкез' Иисус. Луоз-а та юртэз, иерусалиме, кудаз дышетскизы 
Эксэйлыкез Иворез Инмарлэн. 
 
 
Та муген но мон ялан инмарлы тау кариськомы, малы ке шуоно... 

тӥ, вынъёс, агай, инмарлэн черкез луэ, Иисус христос бордын 

улӥсьёслы, иудеяысь. (1 Фессалоникиец 2:13-14) 

Мылысь-оскон понна нюръяськыны, кудзэ дун-чылкыт луэ пырак 

пол но сётэ. (3 Иуда) 

Со (Иисуслэн) соослы шуиз: "мукет городъёслы но инмар эксэйлык 

мон тодыны кулэ, малы ке шуоно та ужпум монэ ыстӥз". (4 

сугон:43) 
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Но инмар эксэйлыкез утчалэ, соку ваньмыз таос но тӥледлы пӧлы. 

Эн кышка, пичи уллёосын, тынад эксэйлыкед, тон атай сётыны 

кулэ уго. (Лука 12:31-32) 

Эксэйлыклэн та евангелиез быдэс дунне вылэ но вань тодэм 
калыклы тодо кадь луыны, но соку пумыз вуэ. (Матфей 24:14) 


	2. Евангелизэ тодытыса, Иисус кыӵе?
	Даниїл навчав про Царство
	Ісая навчав про Царство
	Єзекіїль отримав натхнення написати, що ті племена Ізраїлю (не лише євреї), які були розпорошені під час Великої скорботи, будуть зібрані разом у тисячолітньому царстві:
	17 Тому скажи: Так говорить Господь Бог: Я зберу вас із народів, зберу вас із тих країн, де ви розпорошені, і дам вам Ізраїлеву землю.» 18 І вони підуть туди, і вони заберуть звідти всі його гидоти та всі його гидоти. 19 Тоді Я дам їм одне серце, і Я ...
	Різні автори Старого Завіту також писали про аспекти царства (наприклад, Єзекіїль 20:33; Овдій 21; Михей 4:7).
	Отже, коли Ісус почав навчати євангелії Царства Божого, Його безпосередні слухачі були трохи знайомі з основною концепцією.
	Хоча багато хто поводиться так, ніби євангелія — це лише добра новина про особу Ісуса, насправді послідовники Ісуса навчали євангелії Царства Божого. Це послання, яке приніс Ісус.
	Але це не легко
	Останні книги Біблії та Царства
	5.  Ошмес доры чакланы выль сӥзён-косон ӧвӧл, инмар эксэйлык сярысь дышето
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