
Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας 

του Θεού 
Είναι η λύση! 

Έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο Ιησούς είπε ότι το τέλος δεν μπορεί να έρθει μέχρι την 

Βασιλεία του Θεού κηρύττεται προς τον κόσμο ως μάρτυρας; 

 
"Ο λύκος επίσης θα κατοικήσει με το αρνί ... 9 Δεν θα πειράξει ούτε να καταστρέψει σε 

όλες τις ιερό βουνό μου, για τη γη είναι πλήρης της γνώσεως του Κυρίου Καθώς τα 

νερά σκεπάζουν τη θάλασσα» (Ησαΐας 11: 6-9) 
 

βοβ τηιελ, Πη.Δ. 
Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας 

του Θεού 
Είναι η λύση! 

  

βοβ τηιελ, Πη.Δ. 

Πνευματική ιδιοκτησία © 2016 από Ναζωραίος βιβλία. Έκδοση 1.01. Φυλλάδιο που παράγεται για τη 
συνέχιση της Εκκλησίας του Θεού και Διαδόχων, μια μοναδική εταιρεία. 1036 Ω. Γρανδ αvενθε, Γροvερ 
βεαcη, Καλιφόρνια, 93433, USA ISBN: 978-1-940482-09-5. 



Γιατί δεν μπορώ να του η ανθρωπότητα να λύσει τα προβλήματά της; 

Γνωρίζετε ότι η πρώτη και η τελευταία πράγματα που η Αγία Γραφή δείχνει ότι ο Ιησούς κήρυξε 
σχετικά αφορούσε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού; 

Ξέρετε ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν η έμφαση των αποστόλων και των πρώτων που τους 
ακολούθησαν; 

Είναι η Βασιλεία του Θεού το πρόσωπο του Ιησού; Είναι η βασιλεία του Θεού ο Ιησούς ζει τη ζωή Του 
μέσα μας τώρα; Είναι η Βασιλεία του Θεού κάποιο είδος των μελλοντικών πραγματική βασίλειο; Θα 

πιστεύετε τι διδάσκει η Αγία Γραφή; 

Τι είναι το βασίλειο; Ακριβώς ό, τι είναι η Βασιλεία του Θεού; Τι διδάσκει η Αγία Γραφή; Τι έκανε η 
παλαιοχριστιανική εκκλησία διδάξει; 

Έχετε συνειδητοποιήσει ότι το τέλος δεν μπορεί να έρθει μέχρι την Βασιλεία του Θεού κηρύττεται 
προς τον κόσμο ως μάρτυρας; 

Η φωτογραφία στο εξώφυλλο παρουσιάζει ένα αρνί ξαπλωμένη με έναν λύκο που αποτελείται από Burdine 
εκτύπωσης και γραφικών. Η φωτογραφία στο πίσω κάλυμμα είναι μέρος της αρχικής Εκκλησίας του Θεού κτιρίου 
στην Ιερουσαλήμ έλαβε το 2013 από τον Δρ Βοβ Τηιελ.  

 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 
 

1. Μήπως η ανθρωπότητα έχει τις λύσεις; 

2. Ποια Ευαγγέλιο ο Ιησούς κηρύττει; 

3. Ήταν η Βασιλεία του Θεού είναι γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη; 

4. Μήπως οι Απόστολοι διδάσκουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας; 

5. Πηγές έξω από την Καινή Διαθήκη διδάσκεται την Βασιλεία του Θεού. 

6. Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες διδάσκουν το Βασίλειο είναι σημαντική, αλλά ... 

7. Γιατί η Βασιλεία του Θεού; 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

1. Μήπως η ανθρωπότητα έχει τις λύσεις; 

Ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. 



Πολλοί άνθρωποι είναι πεινασμένοι. Πολλοί άνθρωποι καταπιέζονται. Πολλοί άνθρωποι 
αντιμετωπίζουν τη φτώχεια. Πολλά έθνη βρίσκονται σε κατάσταση υπερχρέωσης. Τα παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων των αγέννητων αυτές, αντιμετωπίζουν την κατάχρηση. Ανθεκτικών στα 
φάρμακα ασθενειών αφορούν πολλούς γιατρούς. Μεγάλες βιομηχανικές πόλεις έχουν αέρα πάρα 
πολύ μολυσμένη να είναι υγιείς. Διάφοροι πολιτικοί απειλούν τον πόλεμο. Τρομοκρατικές επιθέσεις 
συνεχίζουν να συμβαίνουν. 

Μπορεί οι ηγέτες του κόσμου να διορθώσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα; 

Πολλοί σκέφτονται έτσι. 

Νέα Καθολική Ατζέντα 

Στις 25 Σεπτεμβρίου, 2015, μετά από μια ομιλία-κλειδί σημείωμα του Βατικανού Πάπας Φραγκίσκος, 
τα 193 έθνη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ψήφισε για την εφαρμογή των «17 Αειφόρος 
Ανάπτυξη Γκολ" του τι αρχικά είχε ονομαστεί το νέο καθολικό Ατζέντα. Εδώ είναι 17 γκολ του ΟΗΕ: 

Στόχος 1. Λήξη της φτώχειας σε όλες τις μορφές της παντού 

Στόχος 2. Λήξη της πείνας, την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας και τη βελτίωση της 
διατροφής και την προώθηση της αειφόρου γεωργίας 

Στόχος 3. Βεβαιωθείτε υγιή ζωή και να προωθήσει την ευημερία για όλους σε όλες τις ηλικίες 

Στόχος 4. Διασφάλιση χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμης ποιότητας της εκπαίδευσης και 
προώθηση των ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους 

Στόχος 5. Επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης όλες τις γυναίκες και τα 
κορίτσια 

Στόχος 6. Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και 
αποχέτευσης για όλους 

Στόχος 7. Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και 
σύγχρονη ενέργεια για όλους 

Στόχος 8. να προωθήσει τη βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία για όλους 

Στόχος 9. Σώμα ελαστική υποδομή, την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
εκβιομηχάνισης και προώθηση της καινοτομίας 

Στόχος 10. Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών 

Στόχος 11. Κάντε τις πόλεις και τους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλής, ανθεκτική και 
βιώσιμη 

Στόχος 12. Να εξασφαλιστεί η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή μοντέλων 

Στόχος 13. αναλάβει επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και 
τις επιπτώσεις της 



Στόχος 14. διατήρηση και την αειφόρο χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των 
θαλάσσιων πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη 

Στόχος 15. Προστασία, αποκατάσταση και προαγωγή της αειφόρου χρήσης των χερσαίων 
οικοσυστημάτων, αειφόρου διαχείρισης των δασών, την καταπολέμηση της απερήμωσης, 
και να σταματήσει και να αντιστραφεί η υποβάθμιση του εδάφους και την ανάσχεση της 
απώλειας βιοποικιλότητας 

Στόχος 16. Προώθηση ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς για την αειφόρο ανάπτυξη, 
την παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και τη δημιουργία αποτελεσματικών, 
υπόλογη και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα 

Στόχος 17. Ενίσχυση των μέσων υλοποίησης και την αναζωογόνηση της παγκόσμιας 
εταιρικής σχέσης για την αειφόρο ανάπτυξη 

Η ατζέντα αυτή υποτίθεται ότι θα εφαρμοστεί πλήρως από το 2030 και καλείται επίσης το 2030 
θεματολόγιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Έχει ως στόχο να λύσει ασθένειες που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα μέσω της ρύθμισης, της εκπαίδευσης, καθώς και διεθνή και διαθρησκευτική 
συνεργασία. Ενώ πολλοί από τους στόχους της είναι καλές, κάποιες από τις μεθόδους και τους 
στόχους της, είναι κακό (βλέπε Γένεση 3: 4). Η ατζέντα αυτή, επίσης, είναι συνεπής με Laudato 
Si εγκύκλιο του Πάπα Φραγκίσκου. 

Η «νέα παγκόσμια ατζέντα» θα μπορούσε να ονομαστεί η "Νέα Καθολική ατζέντα», όπως η λέξη 
«καθολική» σημαίνει «καθολική». Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε την έγκριση της νέας Οικουμενικής 
Ατζέντα "ένα σημαντικό σημάδι ελπίδας." 

Ο Πάπας Francis εξήρε επίσης τη διεθνή συμφωνία που ονομάζεται COP21 (επίσημα τον τίτλο του 
21ου Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή) το Δεκέμβριο του 2015, και ενημέρωσε τα έθνη »να ακολουθήσει προσεκτικά το δρόμο, και 
με ένα διαρκώς αυξανόμενο αίσθημα αλληλεγγύης . " 

Αν και κανείς δεν θέλει να την αναπνοή μολυσμένο αέρα, πεινούν, να αποδυναμωθεί, να τεθεί σε 
κίνδυνο, κλπ, αυτό θα διεθνούς αλληλεγγύης λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα; 

Το ιστορικό των Ηνωμένων Εθνών 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ιδρύθηκε και ιδρύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1945, μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να αποφευχθεί μια άλλη τέτοια σύγκρουση και να προσπαθήσει 
να προωθήσει την ειρήνη στον κόσμο. Κατά την ίδρυσή της, ο ΟΗΕ είχε 51 κράτη μέλη της? υπάρχουν 
τώρα 193. 

Υπήρξαν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο από τα Ηνωμένα Έθνη 
που σχηματίζεται, αλλά δεν έχουμε ακόμη είχε ό, τι θα μπορούσε να περιγραφεί ως το τρίτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η διεθνής συνεργασία, όπως τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζει την προώθηση, 
σε συνδυασμό με τον τύπο του διαθρησκευτικού και οικουμενική ατζέντα που ο Πάπας Francis και 
πολλοί άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες προσπαθούν να προωθήσουν, θα φέρει την ειρήνη και την 
ευημερία. 



Ωστόσο, η πορεία για τα Ηνωμένα Έθνη για να γίνει αυτό δεν ήταν καλό. Εκτός από τις πολυάριθμες 
ένοπλες συγκρούσεις από τα Ηνωμένα Έθνη που σχηματίζεται, πολλαπλά εκατομμύρια πεινασμένοι, 
πρόσφυγες, ή / και απελπιστικά φτωχή. 

Πάνω από μια δεκαετία πριν, τα Ηνωμένα Έθνη που εκτίθενται για την υλοποίηση Αναπτυξιακούς 
Στόχους της Χιλιετίας του. Είχε οκτώ «αναπτυξιακούς στόχους", αλλά αυτό δεν πετύχει, ακόμη και 
σύμφωνα με τον ίδιο τον ΟΗΕ. Έτσι, το 2015, της λεγόμενης «17 Αειφόρος Ανάπτυξη Στόχων» 
εγκρίθηκαν. Μερικά είναι αισιόδοξοι. Ορισμένοι θεωρούν ότι μια ουτοπική φαντασίωση. 

Όσον αφορά την ουτοπία πηγαίνει, στις 6 Μαΐου, το 2016, ο Πάπας Francis είπε ότι ονειρευόταν μια 
ανθρώπινη Ευρωπαϊκής ουτοπία ότι η εκκλησία του θα μπορούσε να βοηθήσει η ήπειρος 
επιτύχουν. Ωστόσο, το όνειρο του Πάπα θα αποδειχθεί ότι είναι ένας εφιάλτης (βλέπε Αποκάλυψη 
18). 

Μπορεί να υπάρχει κάποια συνεργασία και επιτυχία, αλλά ... 

Λεξικό Merriam Webster δηλώνει ότι η ουτοπία είναι «μια φανταστική χώρα στην οποία η 
κυβέρνηση, νόμους και κοινωνικές συνθήκες είναι τέλεια." 

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η ανθρωπότητα δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά της μόνη της: 

23 O Λόρδος, ξέρω ότι ο τρόπος του ανθρώπου δεν είναι ο ίδιος? Δεν είναι ο άνθρωπος που 
περπατά να κατευθύνει τη δική του βήματα. (Ιερεμίας 10:23, NKJV όλη εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά) 

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η διεθνής συνεργασία θα αποτύχει: 

16 Καταστροφή και ταλαιπωρία είναι στους δρόμους τους? 17 Και ο τρόπος της ειρήνης δεν 
εγνώρισαν 18 Δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα μάτια τους.. (Ρωμαίους 3: 16-18) 

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εργάζονται για την άποψή τους για μια ουτοπική κοινωνία και μερικές 
φορές ακόμη και να προσπαθήσει να εμπλέξει τη θρησκεία. Αλλά σχεδόν κανένας δεν είναι 
πρόθυμος να ακολουθήσει τους τρόπους του ενός αληθινού Θεού. 

Δεν είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία πρόοδος προς οποιαδήποτε των Ηνωμένων Εθνών ή τους 
στόχους του Βατικανού. θα υπάρξει κάποια, καθώς και ορισμένες οπισθοδρομήσεις. 

Στην πραγματικότητα, και ίσως μετά από μαζική σύγκρουση, ένα είδος διεθνούς ειρηνευτικής 
συμφωνίας θα συμφωνούνται και επιβεβαιώνονται (Δανιήλ 9:27). Όταν είναι, πολλά ψευδώς θα 
έχουν την τάση να πιστεύουν ότι η ανθρωπότητα θα επιφέρει μια πιο ειρηνική και ουτοπική 
κοινωνία. 

Πολλοί θα πρέπει να ληφθούν από διεθνείς «ουτοπική προόδου» (βλέπε Ιεζεκιήλ 13:10), καθώς και 
από διάφορα σημεία και τέρατα (2 Θεσσαλονικείς 2: 9-12). Αλλά η Αγία Γραφή λέει τέτοια ειρήνη 
δεν θα διαρκέσει (Δανιήλ 9:27? 11: 31-44), παρά τα όσα μπορεί να ζητήσει ηγέτες (1 Θεσσαλονικείς 
5: 3? Ησαΐας 59: 8). 

Αν η ανθρωπότητα είναι εντελώς ανίκανη πραγματικά επιφέρει την ουτοπία, είναι οποιοδήποτε 
είδος της ουτοπίας δυνατόν; 

Ναί. 



2. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο ο Ιησούς κηρύσσουν; 
Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι μια ουτοπική κοινωνία, που ονομάζεται το Βασίλειο του Θεού, θα 
αντικαταστήσει την ανθρώπινη κυβερνήσεις (Δανιήλ 2:44? Αποκάλυψη 11:15? 19: 1-21). 
Όταν ο Ιησούς άρχισε την δημόσια διακονία Του, άρχισε με το κήρυγμα για το ευαγγέλιο της Βασιλείας 

του Θεού. Εδώ είναι που Mark ανέφερε: 
14 Τώρα, μετά τον John τέθηκε στη φυλακή, ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία, κηρύττοντας το 

ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού, 15 και λέγοντας: «Ο χρόνος έχει εκπληρωθεί, και η βασιλεία 
του Θεού είναι στο χέρι. Μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο" (Μάρκος 1: 14-15). 

Ο όρος ευαγγέλιο, προέρχεται από την ελληνική λέξη μεταγράφεται ως Ευαγγέλιο, και σημαίνει «καλό 
μήνυμα» ή «καλά νέα». Στην Καινή Διαθήκη, την αγγλική λέξη «βασίλειο», που σχετίζονται με την 

βασιλεία του Θεού, αναφέρεται περίπου 149 φορές στην NKJV και 151 στην Douay Ρεμς 

Αγία Γραφή. Προέρχεται από την ελληνική λέξη μεταφράστηκε ως Βασιλεία που σημαίνει τον κανόνα ή 

την σφαίρα των δικαιωμάτων. 
Ανθρώπινα βασίλεια, καθώς και η βασιλεία του Θεού, έχουν ένα king (Αποκάλυψη 17:14), που 
καλύπτουν μια γεωγραφική περιοχή (Αποκάλυψη 11:15), έχουν κανόνες (Ησαΐας 2: 3-4? 30: 9), και 
έχουν θέματα (Λουκάς 13:29). 
Εδώ είναι η πρώτη δημόσια διδασκαλία του Ιησού ότι ο Ματθαίος καταγράφει: 

23 Και ο Ιησούς πήγε για όλα Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές τους, κηρύττοντας το 
ευαγγέλιο της βασιλείας (Κατά Ματθαίον 4:23). 

Matthew καταγράφει επίσης: 
35 Τότε ο Ιησούς πήγε για όλες τις πόλεις και τα χωριά, διδάσκοντας στις συναγωγές τους, 

κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας (Κατά Ματθαίον 9:35). 
Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι ο Ιησούς θα βασιλεύει για πάντα: 

33 Και θα βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ για πάντα, και της βασιλείας Του δεν θα υπάρξει 
κανένα τέλος (Λουκ 1:33). 

Luke καταγράφει ότι ο σκοπός που ο Ιησούς στάλθηκε ήταν να κηρύξει τη Βασιλεία του 

Θεού Παρατηρήστε τι δίδαξε ο Ιησούς.: 
43 Εκείνος τους είπε: "Πρέπει να κηρύττουν τη βασιλεία του Θεού με τις άλλες πόλεις, επίσης, 

επειδή για το σκοπό αυτό έχω σταλεί» (Λουκάς 4:43). 
Έχετε ακούσει ποτέ ότι κήρυξε; Μήπως ποτέ συνειδητοποιήσει ότι σκοπός του Ιησού για την αποστολή 
ήταν να κηρύξει τη Βασιλεία του Θεού; 
Luke καταγράφει, επίσης, ότι ο Ιησούς είχε πάει και να κηρύξουμε το Βασίλειο του Θεού: 

10 Και οι απόστολοι, όταν είχε επιστρέψει, Αυτόν όλα όσα είχαν κάνει πει. . Τότε Τους πήρε και 

πήγε στην άκρη ιδιωτικά σε ένα ερημικό μέρος που ανήκει στην πόλη που ονομάζεται 

Βηθσαϊδά 11 Αλλά όταν τα πλήθη το ήξεραν, τον ακολούθησαν? και τα παρέλαβε και μίλησε 

μαζί τους για τη βασιλεία του Θεού (Λουκά 9: 10-11). 
Ο Ιησούς δίδαξε ότι η Βασιλεία του Θεού θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα για εκείνους 
που θα Τον ακολουθήσουν: 



33 Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και τη δικαιοσύνη Του (Κατά Ματθαίον 6:33). 
. 31 Αλλά αναζητούν την βασιλείαν του Θεού, και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να προστεθούν 

για να σας 32 Μη φοβάσαι, μικρό ποίμνιο, γι 'αυτό είναι καλό ευχαρίστηση του Πατέρα σας να 
σας δώσει τη βασιλεία (Λουκά 12: 31-32). 

Χριστιανοί είναι να ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού. Κάνουν αυτό με την πραγματοποίηση 

αυτής κορυφαία προτεραιότητά τους, ζώντας ως ο Χριστός θα τους έχουν ζωντανή και ανυπομονούμε 

να επιστρέψουν και να βασιλεία Του. Ωστόσο, οι περισσότεροι που πρεσβεύουν τον Χριστό, όχι μόνο 

δεν ζητούν πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, δεν γνωρίζουν καν τι είναι.Πολλοί, επίσης, λανθασμένα 
πιστεύουν ότι το να είσαι εμπλέκονται στην κοσμική πολιτική είναι αυτό που περιμένει ο Θεός από 

τους Χριστιανούς. Με το να μην την κατανόηση βασιλεία του Θεού, δεν ζουν πλέον όπως θα έπρεπε ή 

να καταλάβει γιατί η ανθρωπότητα είναι τόσο εσφαλμένη. 
Σημειώστε επίσης ότι το βασίλειο θα δοθεί σε ένα μικρό ποίμνιο (πρβλ Ρωμαίους 11: 5). Παίρνει την 
ταπεινότητα να είναι πρόθυμοι να είναι μέρος της αληθινής μικρό ποίμνιο. 
Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει ακόμη καθιερωθεί στη Γη 
Ο Ιησούς δίδαξε ότι οι οπαδοί του θα πρέπει να προσεύχονται για το βασίλειο για να έρθει, ως εκ 
τούτου, δεν το κάνουν ήδη κατέχουν το: 

9 Πατέρα μας στον ουρανό, αγιασθήτω το όνομά σου. 10 έρθει η βασιλεία σου. Σας θα γίνει 

(Ματθαίος 6: 9-10). 
Ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές Του να κηρύξουν την Βασιλεία του Θεού: 

1 Στη συνέχεια Κάλεσε δώδεκα μαθητές Του μαζί και τους έδωσε δύναμη και εξουσία πάνω σε 

όλους τους δαίμονες και να θεραπεύσει ασθένειες 2 Εκείνος τους έστειλε να κηρύξουν τη 
βασιλεία του Θεού (Λουκά 9: 1-2).. 

Ο Ιησούς δίδαξε ότι η παρουσία του από μόνη της δεν ήταν το βασίλειο, όπως το βασίλειο δεν 
ιδρύθηκε στη Γη, στη συνέχεια: 

28 Αλλά, αν εγώ βγάζω τα δαιμόνια με το Πνεύμα του Θεού, σίγουρα η βασιλεία του Θεού έχει 

έρθει πάνω σας (Κατά Ματθαίον 12:28). 
Το αληθινό βασίλειο είναι στο μέλλον. Δεν είναι εδώ τώρα, όπως αυτούς τους στίχους από Mark 

παράσταση: 
47 Και αν το μάτι σας προκαλεί να την αμαρτία, το κόβω έξω. Είναι καλύτερο για σας να 

εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού με το ένα μάτι, αντί να έχει δύο μάτια, να ρίχνει ... 
(Μάρκος 9:47). 
23 Ο Ιησούς κοίταξε γύρω και είπε στους μαθητές Του, «Πόσο δύσκολο είναι για εκείνους που 

έχουν πλούτη να εισέλθουν στην βασιλεία του Θεού!» 24 Και οι μαθητές εξεπλάγησαν με τα 

λόγια Του. Αλλά ο Ιησούς απάντησε και πάλι και τους είπε, "Παιδιά μου, πόσο δύσκολο είναι 

για όσους εμπιστεύονται σε πλούτη να εισέλθουν στην βασιλεία του Θεού! 25 Είναι ευκολότερο 
για μια καμήλα να περάσει από το μάτι μιας βελόνας, παρά πλούσιος να εισέλθη εις την 
βασιλείαν του Θεού »(Μάρκος 10: 23-25). 
25 Αληθώς σας λέω, θα πιω πια από τον καρπό της αμπέλου μέχρι εκείνη την ημέρα, όταν πίνω 

αυτό νέον εν τη βασιλεία του Θεού »(Μάρκος 14:25). 



43 Ο Ιωσήφ της Αριμαθαίας, εξέχον μέλος του συμβουλίου, ο οποίος ήταν ο ίδιος σε αναμονή 

για τη βασιλεία του Θεού, έρχεται και λαμβάνοντας θάρρος ... (Μάρκος 15:43). 
Ο Ιησούς δίδαξε ότι η βασιλεία δεν είναι πλέον μέρος της παρούσης κόσμο: 

36 Ο Ιησούς απάντησε, «η βασιλεία μου δεν είναι αυτού του κόσμου Εάν βασιλεία μου ήταν 
αυτού του κόσμου, οι υπηρέτες μου θα αγωνιστούμε, έτσι ώστε δεν θα πρέπει να παραδοθεί 
στους Εβραίους? Αλλά τώρα η βασιλεία μου δεν είναι από εδώ.» (Ιωάννης 18: 36). 

Ο Ιησούς δίδαξε ότι το βασίλειο θα έρθει μετά έρχεται και πάλι και ότι αυτός θα είναι ο βασιλιάς του: 
31 «Όταν ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του, και όλοι οι άγιοι άγγελοι μαζί Του, τότε θα 

καθίσει στο θρόνο της δόξας Του. 32 Όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν μπροστά του, και θα τους 
χωρίσει ένα από το άλλο, όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα του από τις αίγες. 33 και Αυτός 
θα θέσει τα πρόβατα στο δεξί του χέρι, αλλά οι κατσίκες στα αριστερά. 34 Τότε ο βασιλιάς θα πει 
σε εκείνους στο δεξί του χέρι, «Έλα, θα ευλογημένοι του Πατέρα μου , κληρονομήσουν τη 
βασιλεία ετοιμάσει για σας από το ίδρυμα του κόσμου (Κατά Ματθαίον 25: 31-34). 

Δεδομένου ότι το Βασίλειο του Θεού δεν είναι εδώ, δεν θα δούμε μια πραγματική ουτοπία μετά έχει 

αποδειχθεί. Επειδή οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τη βασιλεία του Θεού, που αδυνατούν να 

κατανοήσουν πώς λειτουργεί η αγάπη κυβέρνησή του. 
Τι είπε ο Ιησούς, η βασιλεία ήταν όπως; 
Ο Ιησούς έδωσε κάποιες εξηγήσεις του τι είναι η Βασιλεία του Θεού είναι σαν: 

26 Και είπε, "Η βασιλεία του Θεού είναι σαν ένας άνθρωπος θα πρέπει να σκορπίσει σπόρων 

στο έδαφος, 27 και πρέπει να κοιμούνται τη νύχτα και αυξάνονται με τη μέρα, και ο σπόρος 
πρέπει να βλαστήσουν και να αναπτυχθούν, ο ίδιος δεν ξέρει πώς. 28 Για οι αποδόσεις γη 
καλλιέργειες από μόνη της: πρώτα η λεπίδα, τότε το κεφάλι, μετά από αυτό το αποψιλωμένο 
στο κεφάλι 29 Αλλά όταν ωριμάζει το σιτάρι, αμέσως βάζει στο δρεπάνι, επειδή έχει έρθει η 
συγκομιδή "(Μάρκος 4:. 26- 29). 
18 Στη συνέχεια, είπε, "Τι είναι η βασιλεία του Θεού, όπως και σε ό, τι θα το συγκρίνω 19 Είναι 

σαν ένα σπόρο μουστάρδας, η οποία έλαβε ένας άνθρωπος και να θέσει στον κήπο του?;? Και 
μεγάλωσε και έγινε ένα μεγάλο δέντρο, και τα πουλιά του αέρα ένθετα στα κλαδιά του. "20 και 
πάλι είπε," Για τι να παρομοιάζουν τη βασιλεία του Θεού; 21 είναι σαν προζύμι, το οποίο πήρε 
μια γυναίκα και έκρυψε σε τρία μέτρα του γεύματος μέχρι να ήταν όλα προζύμι "(Λουκάς 13: 
18-21). 

Αυτές οι παραβολές δείχνουν ότι, σε πρώτη φάση, η Βασιλεία του Θεού είναι αρκετά μικρό, αλλά θα 
γίνει μεγάλο. 
Luke καταγράφονται επίσης: 

29 Θα έρθουν από την ανατολή και τη δύση, από το βορρά και το νότο, και να καθίσει στο 

βασίλειο του Θεού (Λουκά 13:29). 
Έτσι, η Βασιλεία του Θεού θα έχουν οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Δεν θα είναι περιορισμένη σε 

όσους έχουν Ισραηλίτης καταγωγή. Οι άνθρωποι θα καθίσουν σε αυτό το βασίλειο. 
Luke 17 και του Βασιλείου 
Luke 17: 20-21 μπερδεύει κάποιους. Αλλά πριν πάρει σε αυτό, παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι θα τρώνε 

πραγματικά στο Βασίλειο του Θεού: 



15 "Ευλογημένος είναι αυτός που θα φάει ψωμί στη βασιλεία του Θεού!" (Λουκάς 14:15). 
Δεδομένου ότι οι άνθρωποι θα (στο μέλλον) να φάτε στο Βασίλειο του Θεού, δεν είναι απλώς κάτι να 
αναιρέσει στις καρδιές τους τώρα, παρά τις εσφαλμένες μεταφράσεις / παρεξηγήσεις του Λουκά 17:21 
οποία δείχνουν το αντίθετο. 
Η μετάφραση Moffatt του Λουκά 17: 20-21 θα πρέπει να βοηθήσει μερικές καταλάβετε: 

20 Στις ζητείται από την Φαρισαίοι, όταν η Βασιλεία του Θεού ερχόταν, αυτός τους απάντησε: 

«Η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται όπως μπορείτε να ελπίζουμε να πιάσει τα μάτια 
του? 21κανείς δεν θα πει,« Εδώ είναι »ή« Υπάρχει είναι, «η Βασιλεία του Θεού είναι τώρα 

ανάμεσά σας." (Λουκάς 17: 20-21, Moffatt) 
Παρατηρήστε ότι ο Ιησούς μιλούσε στο αμετάτρεπτοι, σαρκική, και υποκριτές Φαρισαίοι. Ιησού »τους 

απάντησε," - ήταν οι Φαρισαίοι, που ζήτησε από τον Ιησού το ερώτημα. Αρνήθηκαν να τον 
αναγνωρίσει. 
Ήταν στην εκκλησία; Όχι! 
Ο Ιησούς, επίσης, δεν μιλάμε για μια εκκλησία σύντομα να οργανωθεί. Ούτε Αυτός μιλάει για τα 

συναισθήματα στο μυαλό ή την καρδιά. 
Ο Ιησούς μιλούσε για βασιλείας του! Οι Φαρισαίοι δεν τον ρωτούσε για μια εκκλησία. Ήξεραν τίποτα 

από οποιαδήποτε εκκλησία της Καινής Διαθήκης σύντομα να ξεκινήσει. Δεν ρωτούσαν για ένα είδος 

όμορφο συναίσθημα. 
Αν κάποιος πιστεύει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η Εκκλησία - και το Βασίλειο του Θεού ήταν "εντός" 

των Φαρισαίων - ήταν η εκκλησία στο εσωτερικό τους Φαρισαίους; Προφανώς όχι! 
Ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι μάλλον γελοίο έτσι δεν είναι; Ενώ ορισμένες προτεσταντικές 

μεταφράσεις μεταφράσει μέρος του Λουκά 17:21 ως «η Βασιλεία του Θεού είναι" μέσα σου "(NKJV / 
KJV), ακόμη και η Καθολική Νέα Ιερουσαλήμ Βίβλος μεταφράζεται σωστά ότι« η βασιλεία του Θεού 
είναι ανάμεσά σας. " 
Ο Ιησούς ήταν αυτός μεταξύ, στη μέση, των Φαρισαίων. Τώρα, οι Φαρισαίοι πίστευαν ότι προσβλέπει 

στην Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτό παρεξηγηθεί. Ο Ιησούς εξήγησε ότι δεν θα είναι ένα τοπικό, ή να 

περιορίζεται Βασίλειο μόνο για τους Εβραίους, καθώς φάνηκε να πιστεύουν (ούτε μια εκκλησία όπως 

μερικοί πιστεύουν τώρα). Βασιλεία του Θεού δεν θα είναι απλώς ένα από τα πολλά ανθρώπινα και 
ορατή βασίλεια τα οποία οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επισημάνει ή να δείτε, και να πει, "Αυτό είναι, 

εδώ"? ή "αυτό είναι το Βασίλειο, εκεί πέρα." 
Ο Ιησούς, ο ίδιος, γεννήθηκε να είναι ο βασιλιάς αυτής της Βασιλείας, όπως ξεκάθαρα είπε ο Πιλάτος 

(Ιωάννης 18: 36-37). Καταλάβετε ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τους όρους "βασιλιάς" και "βασίλειο" 

εναλλακτικά (π.χ. Δανιήλ 7: 17-18,23). Ο βασιλιάς της μελλοντικής Βασιλείας του Θεού ήταν, τότε και 

εκεί, στέκεται δίπλα στους Φαρισαίους. Αλλά δεν θα τον αναγνωρίσει ως βασιλιά τους (Ιωάννης 

19:21). Όταν επιστρέφει, ο κόσμος θα τον απορρίψουν (Αποκάλυψη 19:19). 
Ο Ιησούς συνέχισε, στους ακόλουθους στίχους στο Λουκά 17, για να περιγράψει Του δεύτερη έλευση, 
όταν η Βασιλεία του Θεού θα κυβερνήσει όλη τη γη (συνεχίζοντας με την Moffatt για τη συνοχή για το 
κεφάλαιο): 

22 Για τους μαθητές του, είπε, «Θα έρθει ημέρες, όταν θα μακρά και καιρό μάταια να έχουν 

ακόμη και μια ημέρα του Υιού του ανθρώπου. 23 άνδρες θα πουν," Δείτε, εδώ είναι! »«Δείτε, 



εκεί είναι!» αλλά δεν βγαίνουν ή να τρέξει μετά από αυτούς, 24 για σαν αστραπή που 

αναβοσβήνει από τη μία πλευρά του ουρανού στην άλλη, έτσι θα τον Υιό του ανθρώπου να 
είναι με δική του ημέρα. 25 Αλλά πρέπει πρώτα να αντέξει μεγάλο πόνο και να απορριφθεί από 
η σημερινή γενιά (Λουκάς 17: 22-25, Moffatt). 

Ο Ιησούς αναφέρεται αστραπή αναβοσβήνει, όπως ακριβώς και στο Κατά Ματθαίον 24: 27-31, 

περιγράφοντας τη δεύτερη έλευσή να αποφανθεί όλο τον κόσμο. Ο Ιησούς δεν λέει ότι οι άνθρωποι 

του δεν θα είναι σε θέση να τον δει όταν επιστρέψει. Οι άνθρωποι δεν θα τον αναγνωρίσει ως βασιλιά 

τους και θα πολεμήσει εναντίον Του (Αποκάλυψη 19:19)! Πολλοί θα σκεφτούν ο Ιησούς 

αντιπροσωπεύει ο Αντίχριστος. 
Ο Ιησούς δεν λέει ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν στο πλαίσιο αυτών των Φαρισαίων, τους είπε σε άλλο 

σημείο ότι δεν επρόκειτο να είναι στο Βασίλειο λόγω της υποκρισίας τους (Ματθαίος 23: 13-14). Ούτε 
ο Ιησούς λέει ότι η Εκκλησία θα είναι η Βρετανία. 
Η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι που οι άνθρωποι θα πρέπει μια μέρα να είναι σε θέση να εισέλθουν - 

όπως και κατά την ανάσταση των δικαίων! Ωστόσο, ακόμη και ο Αβραάμ και οι άλλοι πατριάρχες δεν 

υπάρχουν ακόμη (πρβλ Εβραίους 11: 13-40). 
Οι μαθητές γνώριζαν ότι η Βασιλεία του Θεού δεν ήταν μέσα τους προσωπικά τότε, και ότι έπρεπε να 
εμφανίζεται ως εξής, η οποία ήρθε μετά από Luke 17:21, παρουσιάζει: 

11 Τώρα, όπως άκουσαν αυτά τα πράγματα, Μίλησε άλλη παραβολή, επειδή ήταν κοντά στην 
Ιερουσαλήμ και επειδή πιστεύουν ότι η βασιλεία του Θεού θα εμφανιστεί αμέσως (Λουκ 
19:11). 

Το βασίλειο ήταν σαφώς στο μέλλον 
Πώς μπορείτε να πείτε εάν το βασίλειο είναι κοντά; Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης σε αυτό το 

ερώτημα, ο Ιησούς που αναφέρονται προφητικά γεγονότα (Λουκάς 21: 8-28) και στη συνέχεια δίδαξε: 
29 Κοιτάξτε τη συκιά και όλα τα δέντρα. 30 Όταν είναι ήδη εκκολαπτόμενους, μπορείτε να δείτε 

και να ξέρετε για τον εαυτό σας ότι το καλοκαίρι είναι πλέον κοντά. 31 Έτσι, μπορείτε 
επίσης, όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, να ξέρετε ότι η βασιλεία του Θεού είναι 
κοντά (Λουκάς 21: 29-31). 

Ο Ιησούς ήθελε τους ανθρώπους του να ακολουθήσει τα προφητικά γεγονότα για να ξέρουν πότε το 

βασίλειο θα έρθει. Ο Ιησούς είπε αλλού λαό Του για να παρακολουθήσουν και να δώσουν προσοχή 

προφητικό εκδηλώσεις (Luke 21:36? Μάρκος 13: 33-37). Παρά τα λόγια του Ιησού, πολλοί έκπτωση 

βλέποντας προφητικά που συνδέονται με τα παγκόσμια γεγονότα. 
Στο Κατά Λουκάν 22 & 23, ο Ιησούς και πάλι έδειξε ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν κάτι που θα πρέπει να 
πληρούνται στο μέλλον, όταν Δίδαξε: 

15 «Με διακαή πόθο έχω επιθυμητό να τρώνε αυτό το Πάσχα με σας προτού να πάθω? 16 για 

σας λέω, εγώ θα φάω πλέον από αυτό μέχρι να εκπληρωθεί στη βασιλεία του Θεού.» 17Στη 
συνέχεια, πήρε το κύπελλο, και έδωσε χάρη, και είπε, "Πάρτε αυτό και να το διαιρέσετε μεταξύ 
σας? 18 για σας λέω, εγώ δεν θα πιω του καρπού της αμπέλου έως ότου η βασιλεία του Θεού 
έρχεται» (Λουκάς 22: 15-18). 
39 Όμως, ένας από εκείνους τους κακοποιούς που είχαν σταυρωθεί μαζί του ήταν να τον 

βλασφημία και είπε, "εάν είστε ο Μεσσίας, εκτός από τον εαυτό σας και να μας σώσει, 
επίσης."40 Και σύντροφος του τον επέπληξε και είπε προς αυτόν, "Δεν είστε ακόμη φοβάται τον 



Θεό; Για σας είναι επίσης σε καταδίκη με αυτόν. 41 Και δικαίως, διότι είμαστε άξιοι, γιατί 

εξοφλούνται σύμφωνα με ό, τι έχουμε κάνει, αλλά τίποτα το κακό έχει γίνει από αυτό. »42 Και 
είπε στον Yeshua," Κύριέ μου, να με θυμάσαι, όταν έρθει εν τη βασιλεία σου »43 Αλλά Yeshua 
είπε,« Αμήν, μπορώ να σας πω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο »(Λουκ. 23:. 39-
43, αραμαϊκή σε Απλά Ελληνικά ) 

Η Βασιλεία του Θεού δεν ήρθε μόλις σκοτώθηκε ο Ιησούς είτε ως δύο Μάρκου και του Λουκά μας 
δείξει: 

43 Ο Ιωσήφ της Αριμαθαίας, εξέχον μέλος του συμβουλίου, ο οποίος ήταν ο ίδιος σε αναμονή 

για τη βασιλεία του Θεού, έρχεται και λαμβάνοντας θάρρος ... (Μάρκος 15:43). 
51 Ήταν από Αριμαθαίας, μια πόλη των Εβραίων, που ο ίδιος είχε επίσης αναμονή για τη 

βασιλεία του Θεού (Κατά Λουκάν 23:51). 
Παρατηρήστε ότι είναι μετά την ανάσταση που κάποιος θα αναγεννηθεί στην Βασιλεία του Θεού, όπως 
ο John αρχεία: 

3 Ο Ιησούς απάντησε και είπε προς αυτόν, "Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν τις δεν 

αναγεννηθεί, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού.» 4 Ο Νικόδημος είπε προς αυτόν, «Πώς 
μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν είναι γέρος; ; μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην 
κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί "5 ο Ιησούς απάντησε,« Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν 
τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού 
(Ιωάννης 3: 3 -5). 

Σκεφτείτε ότι, μετά ο Ιησούς αναστήθηκε, Εκείνος πάλι δίδαξε για τη Βασιλεία του Θεού: 
3 Επίσης, παρουσίασε τον εαυτό Του ζωντανό, μετά το πάθος του από πολλούς 
τεκμήρια, να δει από αυτούς κατά τη διάρκεια των σαράντα ημερών και μιλώντας για τα 
πράγματα που αφορούν τη βασιλεία του Θεού (Πράξεις 1: 3). 

Η πρώτη και η τελευταία κηρύγματα ότι ο Ιησούς έδωσε ήταν για την Βασιλεία του Θεού! Ο Ιησούς 

ήρθε ως αγγελιοφόρος για να διδάξει για αυτό το Βασίλειο. 
Ο Ιησούς επίσης είχε ο απόστολος Ιωάννης γράφουν για τη χιλιετή βασιλεία του Θεού που θα ήταν στη 

γη. Παρατηρήστε τι Είχε John γράφουν: 
4 είδα τις ψυχές αυτών που είχαν αποκεφαλιστεί για την μαρτυρία τους για τον Ιησού και διά 

τον λόγον του Θεού, οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα του, και δεν είχαν 

λάβει το σημάδι του στα μέτωπά τους ή τα χέρια τους. Και έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον 

Χριστό για χίλια χρόνια (Αποκάλυψη 20: 4). 
Πρώτοι Χριστιανοί διδάσκονται ότι η χιλιετής βασιλεία του Θεού θα είναι στη γη και να αντικαταστήσει 
τις κυβερνήσεις του κόσμου, όπως διδάσκει η Αγία Γραφή (βλέπε Αποκάλυψη 5:10, 11:15). 
Γιατί, αν η Βασιλεία του Θεού είναι τόσο σημαντικό, δεν έχουν πλέον ακούσει πάρα πολύ γι 'αυτό; 
Εν μέρει επειδή ο Ιησούς αποκάλεσε ένα μυστήριο: 

11 Και τους είπε, «να σας έχει δοθεί για να γνωρίζουν το μυστήριο της βασιλείας του Θεού? 

Αλλά σε εκείνους που είναι έξω, όλα τα πράγματα έρχονται σε παραβολές (Μάρκος 4:11). 
Ακόμα και σήμερα η αληθινή Βασιλεία του Θεού είναι ένα μυστήριο για τους περισσότερους. 
Σκεφτείτε, επίσης, ότι ο Ιησούς είπε ότι το τέλος (της ηλικίας) θα έρθει (σύντομα) μετά το ευαγγέλιο της 
βασιλείας κηρύττεται σε όλο τον κόσμο ως μάρτυρας: 



14 Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο ως μαρτυρία σε όλα τα 

έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος (Κατά Ματθαίον 24:14). 
Διακηρύσσοντας το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού είναι σημαντική και πρέπει να επιτευχθεί σε 

αυτούς τους έσχατους καιρούς. Πρόκειται για ένα «καλό μήνυμα», δεδομένου ότι προσφέρει την 
πραγματική ελπίδα για ανθρωπιστικές δεινά, παρά τα όσα μπορεί να διδάξει τους πολιτικούς 
ηγέτες. 
Αν θεωρείτε τα λόγια του Ιησού, πρέπει να είναι σαφές το πραγματικό χριστιανική εκκλησία θα 

πρέπει να διακηρύσσουν ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας τώρα. Αυτό θα πρέπει να είναι ύψιστη 

προτεραιότητα για την Εκκλησία. Και για να γίνει αυτό σωστά, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

πολλαπλές γλώσσες. 
Αυτό είναι ό, τι προσπαθεί να κάνει η Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού. Και αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο αυτό το φυλλάδιο έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες. 
Ο Ιησούς δίδαξε περισσότεροι δεν θα δεχόταν τον τρόπο του: 

 

13 «Εισαγωγή από τη στενή πύλη? Για την ευρεία είναι η πύλη και ευρεία είναι ο τρόπος που 
οδηγεί στην καταστροφή, και υπάρχουν πολλοί που πηγαίνουν στο από το 14 Επειδή στενή 
είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στη ζωή, και. υπάρχουν λίγοι που θα βρείτε 
(Ματθαίος 7: 13-14). 

Το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού οδηγεί στη ζωή! 
Μπορεί να είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αν και οι περισσότεροι ομολογούν Χριστιανοί φαίνεται 
να αγνοεί την έννοια ότι η έμφαση του Χριστού ήταν το κήρυγμα του ευαγγελίου της Βασιλείας του 
Θεού, κοσμική θεολόγοι και ιστορικοί έχουν συχνά κατανοητό ότι αυτό είναι ό, τι διδάσκει πράγματι η 
Αγία Γραφή. 
Ωστόσο, ο Ιησούς, ο ίδιος, αναμένεται οι μαθητές Του να διδάξουν το ευαγγέλιο της Βασιλείας του 
Θεού (Λουκά 9: 2,60). 
Επειδή το μέλλον βασιλείας θα βασίζεται σε νόμους του Θεού, θα φέρει την ειρήνη και την ευημερία, 
και την υπακοή των νόμων αυτών σε αυτήν την ηλικία οδηγεί σε αληθινή ειρήνη (Ψαλμός 119: 165? 
Εφεσίους 2:15). 
Και αυτά τα καλά νέα της βασιλείας ήταν γνωστό στις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης. 
3. Ήταν το Βασίλειο γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη; 

Πρώτη και η τελευταία καταγράφεται κήρυγμα του Ιησού που εμπλέκονται διακηρύσσοντας το 
ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού (Μάρκος 1: 14-15? Πράξεις 1: 3). 
Βασιλεία του Θεού είναι κάτι που οι Εβραίοι της εποχής του Ιησού θα έπρεπε να γνωρίζει κάτι σχετικά, 
όπως αναφέρθηκε στην γραφές τους, το οποίο καλούμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη. 

Daniel Δίδαξε Σχετικά με το Βασίλειο 
Ο προφήτης Δανιήλ έγραψε: 

40 Και η τέταρτη βασιλεία θα είναι τόσο ισχυρή όσο ο σίδηρος, στο μέτρο που τα διαλείμματα 

του σιδήρου σε κομμάτια και συντρίβει τα πάντα? και όπως ο σίδηρος που συνθλίβει, ότι το 



βασίλειο θα σπάσει σε κομμάτια και να συντρίψει όλους τους άλλους 41 Εκτιμώντας είδες τα 
πόδια και τα δάχτυλα των ποδιών, εν μέρει από πηλό και εν μέρει του σιδήρου, το βασίλειο 

διαιρείται.? αλλά η δύναμη του σιδήρου θα πρέπει να είναι σε αυτό, ακριβώς όπως είδατε το 

σίδερο αναμεμειγμένο με κεραμικό πηλό. 42 Και καθώς τα δάχτυλα των ποδιών ήσαν ένα μέρος 
από σίδερο και εν μέρει από πηλό, ώστε η βασιλεία θα είναι κατά μέρος ισχυρή και εν μέρει 
εύθραυστη. 43 Όπως είδατε σίδερο αναμιγνύεται με κεραμικό πηλό, θα ανακατευτούν με 

σπέρμα των ανδρών? αλλά δεν θα προσκολλώνται το ένα στο άλλο, ακριβώς όπως ο σίδηρος 
δεν αναμιγνύεται με πηλό 44 Και στις ημέρες αυτών των βασιλιάδων, ο Θεός του ουρανού θα 

εγκαθιδρύσει μια βασιλεία η οποία ποτέ δεν θα καταστραφεί.? και η βασιλεία δεν πρέπει να 

αφεθεί σε άλλους ανθρώπους? θα πρέπει να σπάσει σε κομμάτια και να καταναλώσουν όλα 

αυτά τα βασίλεια, και θα σταθεί για πάντα (Δανιήλ 2: 40-44). 
18 Αλλά οι άγιοι του Υψίστου θα λάβουν το βασίλειο, και κατέχουν το βασίλειο για πάντα, 

ακόμα και για πάντα και ποτέ. » (Δανιήλ 7:18). 
21 «Έβλεπα? Και το ίδιο κέρατο έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον 

τους, 22 μέχρι το Αρχαίο των Ημερών ήρθε, και η απόφαση έγινε υπέρ των αγίων του Υψίστου, 
και ήρθε η ώρα για την . οι άγιοι να έχουν τη βασιλεία (Δανιήλ 7: 21-22) 

Από Daniel, μαθαίνουμε ότι ο χρόνος θα έρθει όταν η Βασιλεία του Θεού θα καταστρέψει τα βασίλεια 

αυτού του κόσμου και θα διαρκέσει για πάντα. Μαθαίνουμε επίσης ότι οι άγιοι θα έχουν το ρόλο τους 

στη λήψη αυτής βασίλειο. 
Πολλά τμήματα των προφητειών του Δανιήλ είναι για το χρόνο μας στον 21ο αιώνα. 
Παρατηρήσετε κάποια χωρία από την Καινή Διαθήκη: 

12 «Τα δέκα κέρατα που είδες, είναι δέκα βασιλιάδες, οι οποίοι δεν πήραν βασιλεία ακόμα, 

αλλά λαμβάνουν αρχή για μια ώρα, σαν βασιλιάδες μαζί με το θηρίο. 13 Αυτοί έχουν μια γνώμη, 
και θα δώσει δύναμη και την εξουσία τους στο θηρίο . 14 Αυτοί θα πολεμήσουν με το Αρνίο, και 
το Αρνίο θα τους νικήσει, επειδή είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων? και όσοι 

είναι μαζί του ονομάζονται, που θα επιλεγεί, και πιστοί ". (Αποκάλυψη 17: 12-14) 
Έτσι, βλέπουμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη την έννοια ότι θα υπάρξει μια ώρα λήξης γήινο 
βασίλειο με δέκα μέρη και ότι ο Θεός θα τον καταστρέψει και να δημιουργήσουν βασιλεία Του. 

Ησαΐας Δίδαξε Σχετικά με το Βασίλειο 
Ο Θεός ενέπνευσε Ησαΐα να γράψει για το πρώτο μέρος της Βασιλείας του Θεού, το χίλια χρόνια της 
βασιλείας γνωστή ως η χιλιετία, αυτό τον τρόπο: 

1 θα έρθει στο προσκήνιο μια Rod από το στέλεχος του Ιεσσαί, και κλάδος θα αυξηθεί από τις 

ρίζες του. 2 Το Πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθή επ 'Αυτόν, το Πνεύμα της σοφίας και της 
κατανόησης, το πνεύμα του συνηγόρου και θα μπορούσε, το πνεύμα της γνώσης και του 
φόβου του Κυρίου. 
3 απόλαυση του είναι στο φόβο του Κυρίου, και δεν πρέπει να κρίνουμε από το θέαμα των 
ματιών του, ούτε να αποφασίσει με την ακρόαση των αυτιών του? 4 Αλλά 
με δικαιοσύνη Εκείνος θα κρίνει τους φτωχούς, και να αποφασίσει με ίδια κεφάλαια για τους 

πτωχούς της γης? Αυτός θα χτυπήσουν τη γη με τη ράβδο του στόματός του, και με την 

αναπνοή των χειλιών του θέλει να σκοτώσει το κακό. 5 Δικαιοσύνη θα είναι η ζώνη των φιλέτων 
του, και την πίστη τη ζώνη της μέσης του. 



6 "Ο λύκος επίσης θα κατοικήσει με το αρνί, η λεοπάρδαλη θα ξαπλώσει με το νεαρό κατσίκι, 

το μοσχάρι και το νεαρό λιοντάρι και το fatling μαζί? Και ένα μικρό παιδί θα τους οδηγήσει7 η 
αγελάδα και η αρκούδα θα βόσκουν?. Τους νέοι πρέπει να ξαπλώνουν μαζί? Και το λιοντάρι θα 
τρώει άχυρο όπως το βόδι 8 το παιδί που θηλάζουν θα παίξει με τρύπα της κόμπρας, καθώς και 
η απογαλακτιστεί το παιδί πρέπει να βάλει το χέρι του στο κρησφύγετο του οχιάς 9 δεν θα 
πειράξει ούτε να καταστρέψει σε όλα.. ιερό βουνό μου, για τη γη θα είναι πλήρης της γνώσεως 
του Κυρίου Καθώς τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα. 
10 "Και σε εκείνη την ημέρα θα πρέπει να υπάρχει μια ρίζα του Ιεσσαί, ο οποίος πρέπει να 

σταθεί ως ένα πανό στους ανθρώπους?. Για τα έθνη θα τον αναζητήσουν, και χώρο ανάπαυσης 

του θα είναι λαμπρό" (Ησαΐας 11: 1-10) 
Ο λόγος που αναφέρεται σε αυτό ως το πρώτο μέρος ή πρώτη φάση της Βασιλείας του Θεού, είναι ότι 
αυτή είναι μια στιγμή όπου θα είναι φυσική (πριν από την εποχή που η ιερή πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ 

κατεβαίνει από τον ουρανό, Αποκάλυψη 21) και θα διαρκέσει χίλια χρόνια. Ησαΐας επιβεβαίωσε την 

φυσική πτυχή αυτής της φάσης, όταν συνέχισε με: 
11 θα έρθει να περάσει σε εκείνη την ημέρα ότι ο Κύριος ορίζει το χέρι του και πάλι το δεύτερο 
χρόνο για να ανακτήσει το υπόλοιπο των ανθρώπων του που έχουν μείνει, από την Ασσυρία και 
την Αίγυπτο, από Παθρώς και Χους, από Ελάμ και Σενναάρ, Από Αιμαθ και η νησιά της 
θάλασσας. 
12 Αυτός θα δημιουργήσει ένα banner για τα έθνη, και θα συγκεντρώσει τους απόκληρους του 

Ισραήλ, και να συγκεντρώνει το διασκορπισμένα του Ιούδα από τις τέσσερις γωνιές της 
γης. 13 Επίσης, ο φθόνος του Εφραΐμ θα αναχωρήσει, και οι αντίπαλοι του Ιούδα είναι 

αποκόβω; Εφραίμ δεν ζηλεύω τον Ιούδα, Και ο Ιούδας δεν θα παρενοχλούν Εφραίμ 14 Αλλά 

πρέπει να πετάξει κάτω από τον ώμο των Φιλισταίων προς τα δυτικά.? Μαζί θα λεηλατήσουν 

το λαό της Ανατολής? Τα κράτη μέλη καθορίζουν το χέρι τους για Εδώμ και Μωάβ? Και οι 
άνθρωποι του Άμμωνα θα τους υπακούσει 15 Ο Κύριος θα καταστρέψει εντελώς τη γλώσσα της 

Θάλασσας της Αιγύπτου.? Με ισχυρό άνεμο του θα ταρακουνήσει τη γροθιά του πάνω από τον 

ποταμό, και την απεργία που στα επτά ρεύματα, και να κάνει τους άνδρες σταυρό πάνω από 
ξηρά-παπουτσωμένος. 16, θα υπάρξει μια εθνική οδό για το υπόλοιπο του λαού Του Ποιος θα 
μείνει από την Ασσυρία, Όπως ήταν για το Ισραήλ την ημέρα που ήρθε από τη γη της 

Αιγύπτου. (Ησαΐας 11: 11-16) 
Ησαΐας επίσης εμπνεύστηκε για να γράψει: 

2 Τώρα θα έρθει να περάσει τις τελευταίες ημέρες Αυτό το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει 

στηριχθή επί της κορυφής των ορέων και υψωθή υπεράνω των βουνών? Και όλα τα έθνη 

θέλουσι συρρέει για να το 3 Πολλοί άνθρωποι θα έρθει και να πει, «Έλα, και ας ανέβει στο 

βουνό του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ.? Θα μας διδάξει τρόπους του, και θα 

περπατήσουν στα μονοπάτια του "Για έξω από τη Σιών θα βγει το νόμο, και ο Λόγος του 
Κυρίου από την Ιερουσαλήμ 4 Εκείνος θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη, και επίπληξη πολλούς 

ανθρώπους..? Θα πρέπει να νικήσει τα ξίφη τους σε υνιά, και τις λόγχες τους σε 

άγκιστρα κλάδεμα?. Έθνος δεν θα σηκώσει σπαθί έθνος εναντίον έθνους ούτε θα μάθουν πια 

τον πόλεμο ... 11 Οι ευγενή εμφάνιση του ανθρώπου θα πρέπει να ταπεινωθεί, η υπεροψία των 
ανδρών πρέπει να είναι έσκυψε κάτω, και ο Κύριος μόνος υψωθή εν εκείνη τη ημέρα.(Ησαΐας 
2: 2-4,11) 



Έτσι, θα είναι μια ουτοπική στιγμή της ειρήνης στη γη. Σε τελική ανάλυση, αυτό θα είναι για πάντα, με 

την απόφαση του Ιησού. Με βάση διάφορες γραφές (Ψαλμός 90: 4? 92: 1? Ησαΐας 2:11? Ωσηέ 6: 2), το 

Εβραϊκό Ταλμούδ διδάσκει αυτό διαρκεί 1.000 χρόνια (Βαβυλωνιακό Ταλμούδ: tractate Sanhedrin Folio 
97α). 
Ησαΐας εμπνεύστηκε για να γράψει, επίσης, τα εξής: 

6 Για εις ημάς ένα παιδί γεννιέται, εις ημάς δίνεται Υιός? Και η κυβέρνηση θα είναι επάνω στον 

ώμο Του. Και το όνομά του θα κληθεί Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του 

μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης. 7 της αύξησης της κυβέρνησης και της ειρήνης του Δεν θα 
υπάρξει τέλος, επί τον θρόνον του Δαβίδ και πάνω βασιλεία Του, να το παραγγείλετε και να 
δημιουργήσουν ότι με την απόφαση και τη δικαιοσύνη Από εκείνη τη στιγμή προς τα εμπρός, 

ακόμα και για πάντα. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. (Ησαΐας 9: 6-7) 
Παρατηρήστε ότι ο Ησαΐας είπε ότι ο Ιησούς θα έρθει και να δημιουργήσουν ένα βασίλειο με μια 

κυβέρνηση. Ενώ πολλοί που ομολογούν τον Χριστό παραθέσω αυτό το απόσπασμα, ειδικά το 

Δεκέμβριο κάθε έτους, έχουν την τάση να παραβλέπουν ότι προφητεύουν περισσότερο από το γεγονός 

ότι ο Ιησούς θα γεννηθεί. Η Γραφή δείχνει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει μια κυβέρνηση με τους νόμους 

πάνω θέματα, και ότι ο Ιησούς θα είναι πάνω από αυτό. Ησαΐας, ο Δανιήλ, και άλλοι το προφήτευσε. 
Οι νόμοι του Θεού είναι ο τρόπος της αγάπης (Ματθαίος 22: 37-40? Ιωάννης 15:10) και η Βασιλεία του 

Θεού θα πρέπει να αποκλειστεί βάσει των νόμων αυτών. Εξ ου και η Βασιλεία του Θεού, παρά το πώς 
πολλοί στον κόσμο το δείτε, θα πρέπει να βασίζεται σε αγάπη. 
Ψαλμούς και Περισσότερα 
Δεν ήταν μόνο ο Δανιήλ και ο Ησαΐας ότι ο Θεός ενέπνευσε να γράψω για την ερχόμενη Βασιλεία του 
Θεού. 

Ιεζεκιήλ εμπνεύστηκε για να γράψει ότι εκείνοι από τις φυλές του Ισραήλ (και όχι μόνο οι Εβραίοι) 

που ήταν διάσπαρτα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης θα συγκεντρωθούν στη χιλιετή 

βασιλεία: 
17 Ως εκ τούτου λένε, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός:" Θα έχετε συγκεντρώσει από τους λαούς, 

θα συγκεντρωθούν από τις χώρες όπου έχουν διάσπαρτα, και θα σας δώσω τη γη του 

Ισραήλ. "» 18 Και θα πάνε εκεί, και θα πάρει όλα τα απεχθή πράγματα και όλα τα βδελύγματα 

της από εκεί. 19 Στη συνέχεια, θα τους δώσω μια καρδιά, και θα βάλω ένα νέο πνεύμα μέσα 

τους, και να λάβει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα τους, και να τους δώσουμε μια καρδιά 

της σάρκας, 20 που μπορούν να περπατούν στα διατάγματά μου και να κρατήσει τις 

αποφάσεις μου και να κάνουμε τους? και αυτοί θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός 

τους. 21, αλλά και για εκείνους των οποίων οι καρδιές ακολουθήσει την επιθυμία για απεχθή 

πράγματα τους και τα βδελύγματα αυτών, θα ανταμείψει τις πράξεις τους στις δικές τους 

κεφάλια, " 
λέει ο Κύριος ο Θεός. (Ιεζεκιήλ 11: 17-21) 



Οι απόγονοι των φυλών του Ισραήλ δεν θα είναι πλέον διάσπαρτα, αλλά θα υπακούσει το καταστατικό 
του Θεού και να σταματήσει να τρώει αποτρόπαια πράγματα (Λευιτικό 11? Δευτερονόμιο 14). 
Παρατηρήστε την ακόλουθη στους Ψαλμούς σχετικά με τη βασιλεία του Θεού: 

27 Όλα τα πέρατα του κόσμου θα ξεχάσω και να στραφούμε προς τον Κύριο, και όλες οι 
οικογένειες των Εθνών θα προσκυνήσουν μπροστά Σου. 28 Για την βασιλεία του Κυρίου είναι, 

και κυβερνά τα έθνη. (Ψαλμός 22: 27-28) 
6 Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι για πάντα και ποτέ? Ένα σκήπτρο της δικαιοσύνης είναι το 

σκήπτρο της βασιλείας σου. (Ψαλμοί 45: 6) 
10 Όλα τα έργα σας θα σας επαινέσω, Κύριε, και τους αγίους σας θα πρέπει να σας 

ευλογεί. 11 Τα κράτη μέλη μιλούν για τη δόξα του βασιλείου σας, και να μιλήσουμε εξουσίας 
σας, 12Για να γίνει γνωστό στους γιους των ανδρών πανίσχυρη πράξεις του, και η ένδοξο 
μεγαλείο της βασιλείας του. 13 Βασίλειο σας είναι μια αιώνια βασιλεία, και η εξουσία σας 

αντέχει σε όλες τις γενιές. (Ψαλμός 145: 10-13) 

Διάφοροι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, επίσης, έγραψε σχετικά με τις πτυχές του βασιλείου 

(π.χ. Ιεζεκιήλ 20:33? Αβδιού 21? Μιχαίας 4: 7). 
Έτσι, όταν ο Ιησούς άρχισε να διδάσκει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, το άμεσο ακροατήριό 

του είχε κάποια εξοικείωση με τη βασική ιδέα. 
4. Μήπως οι Απόστολοι διδάσκουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας; 

Ενώ πολλοί πράξη, όπως το ευαγγέλιο είναι ακριβώς τα καλά νέα για το πρόσωπο του Ιησού, η 

πραγματικότητα είναι ότι οι οπαδοί του Ιησού δίδαξε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού.Αυτό 

είναι το μήνυμα που ο Ιησούς έφερε. 
Ο Παύλος δίδαξε το Βασίλειο του Θεού 
Ο Απόστολος Παύλος έγραψε για τη Βασιλεία του Θεού και τον Ιησού: 

8 Και πήγε στη συναγωγή και μίλησε με τόλμη για τρεις μήνες, τη λογική και να πείσει σχετικά 

με τα πράγματα της βασιλείας του Θεού (Πράξεις 19: 8). 
25 Και πράγματι, τώρα ξέρω ότι όλοι σας, ανάμεσα στους οποίους έχω πάει κήρυγμα τη 

βασιλεία του Θεού (Πράξεις 20:25). 
23 Έτσι, όταν τον είχε ορίσει την ημέρα, πολλοί ήρθε σ 'αυτόν σε κατάθεση του, στους οποίους 
εξήγησε και επίσημα κατέθεσε την βασιλεία του Θεού, να πείσει τους σχετικά με τον Ιησού 

τόσο από το Νόμο του Μωυσή και των προφητών, από το πρωί μέχρι το βράδυ. ... 31 κήρυγμα 

τη βασιλεία του Θεού και τη διδασκαλία τα πράγματα που αφορούν τον Κύριο Ιησού 

Χριστό με όλη την εμπιστοσύνη, κανείς δεν απαγορεύει τον (Πράξεις 28: 23,31). 
Παρατηρήστε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μόνο για τον Ιησού (αν και είναι ένα σημαντικό μέρος 
του), όπως δίδαξε ο Παύλος, επίσης, για τον Ιησού ξεχωριστά από ό, τι δίδαξε για τη Βασιλεία του 
Θεού. 
Ο Παύλος κάλεσε επίσης το ευαγγέλιο του Θεού, αλλά αυτό ήταν ακόμα το ευαγγέλιο της Βασιλείας 
του Θεού: 



9 ... εμείς δεν κηρύξαμε να σας το ευαγγέλιο του Θεού ... 12 που θα περπατήσετε αντάξια του 

Θεού που σας καλεί στο δικό του βασίλειο και τη δόξα Του. (1 Θεσσαλονικείς 2: 9,12) 
Ο Παύλος κάλεσε επίσης το ευαγγέλιο του Χριστού (Ρωμαίους 1:16). Το «καλό μήνυμα" του Ιησού, το 
μήνυμα που δίδαξε. 
Θεωρούν ότι δεν ήταν απλά ένα ευαγγέλιο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ή απλά για την 

προσωπική σωτηρία. Ο Παύλος είπε ότι το ευαγγέλιο του Χριστού που περιλαμβάνονται υπακούοντας 

Ιησού, την επιστροφή του, και την κρίση του Θεού: 
6 ... Ο Θεός να επιστρέψει με θλίψη εκείνοι που σας απασχολήσω, 7 και σε σας που είναι 

ταραγμένη υπόλοιπο μαζί μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους 
αγγέλους Του, 8 σε φλόγα φωτιάς, κάνοντας εκδίκηση σ 'αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό να 
δώσει, και σε εκείνους που δεν υπακούν στο ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 9 Αυτοί 
θα τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο από την παρουσία του Κυρίου και από τη δόξα της δύναμής 
του, 10 όταν έρθει, εκείνη την ημέρα, για να δοξαστεί το αγίους του και να θαυμάσει μεταξύ 
όλων εκείνων που πιστεύουν, γιατί η μαρτυρία μας ανάμεσά σας πίστευαν (2 Θεσσαλονικείς 1: 
6-10). 

Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι η βασιλεία είναι κάτι που θα λάβουμε, όχι ότι τώρα διαθέτει πλήρως: 
28 που λαμβάνουμε ένα βασίλειο που δεν μπορεί να κλονιστεί (Εβραίους 12:28). 

Μπορούμε να κατανοήσουν και ανυπομονώ να είναι μέρος του Βασιλείου του Θεού τώρα, αλλά δεν 
έχουν τεθεί πλήρως. 
Ο Παύλος επιβεβαίωσε ρητά ότι το ένα δεν εισέρχεται πλήρως τη Βασιλεία του Θεού ως θνητός 
άνθρωπος, όπως συμβαίνει μετά την ανάσταση: 

50 Τώρα αυτό λέω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία 

του Θεού? ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία 51 Ιδού, σας λέω ένα μυστήριο:. Δεν πρέπει 

όλα ύπνο, αλλά θα είμαστε όλοι changed- 52 σε μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, κατά την 

τελευταία σάλπιγγα. Για το θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, και ημείς 

θέλομεν μεταμορφωθεί (1 Κορινθίους 15: 50-52). 
1 Σας χρεώνουν ως εκ τούτου, ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος θα 
κρίνει ζώντας και νεκρούς την εμφάνισή Του και η βασιλεία Του (2 Τιμόθεο 4: 1). 

Ο Παύλος δίδαξε όχι μόνο αυτό, αλλά ότι ο Ιησούς θα παραδώσει το Βασίλειο στο Θεό Πατέρα: 
20 Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, και έχει γίνει η απαρχή αυτών που έχουν 

κοιμηθεί. 21 Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε, από τον άνθρωπο, επίσης, ήρθε η ανάσταση των 
νεκρών.22 Για όπως σε Adam όλοι πεθαίνουν, ακόμα κι έτσι στον Χριστό όλοι θα πρέπει να 
γίνουν ζωντανοί 23 όμως, ο καθένας με τον δικό του σκοπό:. Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι 
είναι του Χριστού για τον ερχομό του 24 στη συνέχεια, έρχεται το τέλος, όταν παραδίδει τη 
βασιλεία στον Θεό Πατέρα, όταν βάζει ένα. τέλος σε όλες κανόνα και κάθε εξουσία και 
δύναμη. 25για πρέπει να βασιλεύει μέχρι έχει βάλει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια 

του. (1 Κορινθίους 15: 20-25). 
Ο Παύλος δίδαξε επίσης ότι άδικοι (διακόπτες εντολή) δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού: 

9 Δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού; Μην ξεγελιέστε. Ούτε 

πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί, ούτε οι ομοφυλόφιλοι, ούτε σοδομιστές, 10 ούτε 



κλέφτες, ούτε άπληστος, ούτε μέθυσοι, ούτε υβριστές ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν τη 
βασιλεία του Θεού (1 Κορινθίους 6: 9-10). 
19 Τώρα, τα έργα της σάρκας είναι εμφανής, τα οποία είναι: μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, 

ασέλγεια, 20 ειδωλολατρία, μαγεία, μίσος, τους ισχυρισμούς, ζήλιες, ξεσπάσματα οργής, 
ιδιοτελείς φιλοδοξίες, διαφωνίες, αιρέσεις, 21 φθόνο, δολοφονίες, μέθη, revelries, και τα 

παρόμοια? από τα οποία σας λέω από πριν, ακριβώς όπως σας είπα και στο χρόνο παρελθόν, 
ότι εκείνοι που ασκούν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού 
(Γαλάτες 5: 19-21). 
5 Γι 'αυτό ξέρετε, ότι κανένας πόρνος, ακάθαρτος πρόσωπο, ούτε άπληστος άνθρωπος, όστις 

είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομίαν εν τη 
βασιλεία του Χριστού και Θεού (Εφεσίους 5: 5). 

Ο Θεός έχει πρότυπα και απαιτεί μετάνοια από την αμαρτία, ώστε να είναι σε θέση να εισέρχονται στη 

βασιλεία Του. Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε ότι κάποιοι δεν θα διδάσκουν ότι: 
6 Απορώ ότι είστε στροφή μακριά τόσο γρήγορα απ 'Αυτόν που σας κάλεσε στη χάρη του 

Χριστού, σε ένα διαφορετικό ευαγγέλιο, 7, το οποίο δεν είναι άλλο? αλλά υπάρχουν μερικοί που 

σας απασχολήσω και θέλουν να διαστρέψουν το ευαγγέλιο του Χριστού. 8 Αλλά ακόμα και αν 
εμείς, ή ένας άγγελος από τον ουρανό, κηρύσσουν άλλο ευαγγέλιο σε σας από ό, τι έχουμε 
κήρυξε σε σας, ας είναι ανάθεμα. 9 Όπως έχουμε ξαναπεί, έτσι και τώρα λέω και πάλι, αν 
κάποιος κηρύττει κάθε άλλο ευαγγέλιο σε σας από ό, τι έχετε λάβει, ας είναι ανάθεμα.(Γαλάτας 
1: 6-9) 
3 Αλλά φοβάμαι, μήπως με κάποιο τρόπο, όπως το φίδι εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία 

του, έτσι ώστε το μυαλό σας μπορεί να είναι κατεστραμμένο από την απλότητα που είναι στο 
Χριστό. 4 Για το αν αυτός που έρχεται κηρύττει άλλο Ιησού τον οποίο δεν έχουμε κήρυττε, ή εάν 
λάβετε ένα διαφορετικό πνεύμα που δεν έχετε λάβει, ή ένα διαφορετικό ευαγγέλιο που δεν 

έχουν αποδεχθεί - μπορείτε καλά να ανεχτούμε αυτό! (2 Κορινθίους 11: 3-4) 
Ποια ήταν η «άλλη» και «διαφορετικό», στην πραγματικότητα ψευδής, ευαγγέλιο; 
Το ψεύτικο ευαγγέλιο έχει διάφορα τμήματα. 
Σε γενικές γραμμές, το ψεύτικο ευαγγέλιο είναι να πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να πειθαρχούμε στον 
Θεό και πραγματικά προσπαθούν να ζήσουν αλήθεια για τον τρόπο του, ενώ ισχυρίζονται ότι 

γνωρίζουν τον Θεό (πρβλ Ματθαίος 7: 21-23). Τείνει να εγωιστικά προσανατολισμό. 
Το φίδι εξαπάτησε την Εύα να πέσει για ένα ψεύτικο ευαγγέλιο σχεδόν 6000 χρόνια πριν (Γένεση 3) -
και οι άνθρωποι πίστευαν ότι ξέρουν καλύτερα από τον Θεό και θα πρέπει να αποφασίσει το καλό και 

το κακό για τον εαυτό τους. Ναι, μετά ήρθε ο Ιησούς, το όνομά του ήταν συχνά συνδέεται με διάφορα 

ψευδή ευαγγέλια-και αυτό έχει συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και στο χρόνο του τελικού Αντιχρίστου. 
Τώρα πίσω στο χρόνο του Αποστόλου Παύλου, το ψεύτικο ευαγγέλιο ήταν ουσιαστικά μια Γνωστική / 

Mystic μείγμα της αλήθειας και του λάθους. Γνωστικοί πίστευαν βασικά ότι ειδικές γνώσεις ήταν ό, τι 
χρειαζόταν για να επιτύχει την πνευματική διορατικότητα, συμπεριλαμβανομένης της 

σωτηρίας. Γνωστικοί είχαν την τάση να πιστεύουν ότι αυτό που η σάρκα έκανε ήταν καμία ιδιαίτερη 

συνέπεια και ήταν σε αντίθεση με την υπακοή του Θεού σε θέματα όπως την έβδομη ημέρα του 

Σαββάτου. Μια τέτοια ψευδή ηγέτης ήταν ο Σίμων ο Μάγος, ο οποίος είχε προειδοποιηθεί από τον 

Απόστολο Πέτρο (Πράξεις 8: 18-21). 



Αλλά δεν είναι εύκολο 
Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι ο Φίλιππος δίδαξε Βασιλεία του Θεού: 

5 Στη συνέχεια, ο Φίλιππος κατέβηκε στην πόλη της Σαμάρειας και κήρυττε τον Χριστό σε 

αυτούς. ... 12 πίστευαν Φίλιππο, όπως ο ίδιος κήρυττε τα πράγματα σχετικά με τη βασιλεία του 
Θεού ... (Πράξεις 8: 5,12). 

Αλλά ο Ιησούς, ο Παύλος, και οι μαθητές διδάσκονται ότι δεν είναι εύκολο να εισέλθουν στην Βασιλεία 
του Θεού: 

24 Και όταν ο Ιησούς είδε ότι έγινε πολύ θλιμμένος, είπε, «Πόσο δύσκολο είναι για εκείνους 

που έχουν πλούτη να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού! 25 Για να είναι πιο εύκολο για μια 
καμήλα να περάσει από το μάτι μιας βελόνας, παρά ένας πλούσιο άνθρωπο να μπει στη 
βασιλεία του Θεού. " 
26 Και εκείνοι που άκουσαν το είπε, "Ποιος μπορεί έπειτα να σωθεί;" 
27 Όμως, είπε, "Τα πράγματα που είναι αδύνατον με τους άνδρες είναι δυνατόν με το 

Θεό." (Λουκάς 18: 24-27) 
22 «Πρέπει μέσα από πολλές δοκιμασίες εισέλθη εις την βασιλείαν του 
Ο Θεός "(Πράξεις 14:22). 
3 Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί, όπως είναι σωστό, επειδή 

η πίστη σας μεγαλώνει υπερβολικά, και η αγάπη του καθενός από όλους σας αφθονεί προς το 
άλλο, 4 έτσι ώστε εμείς οι ίδιοι να επαίρεται για εσάς μεταξύ των εκκλησιών της Ο Θεός για την 
υπομονή σας και την πίστη σε όλες τις διώξεις και τις ταλαιπωρίες σας που υπομένουν, 5 η 
οποία είναι έκδηλη απόδειξη της δίκαιη κρίση του Θεού, ότι μπορεί να αξιωθεί της βασιλείας 
του Θεού, για την οποία μπορείτε επίσης να υποφέρουν? 6, δεδομένου ότι είναι δίκαιος πράγμα 
με το Θεό για να επιστρέψει με θλίψη όσους σας απασχολήσω, 7 και να σας δώσουμε που 
βασανίζονται υπόλοιπο μαζί μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με 
τους αγγέλους του, (2 Θεσσαλονικείς 1: 3-7). 

Λόγω των δυσκολιών, μόνο μερικά είναι τώρα ονομάζεται και επέλεξαν σε αυτή την ηλικία να είναι 

μέρος του (Κατά Ματθαίον 22: 1-14? John 6:44? Εβραίους 6: 4-6). Άλλοι θα κληθούν αργότερα, καθώς 

η Αγία Γραφή δείχνει ότι εκείνοι "που υπέπεσε σε πλάνη περί το πνεύμα θα έρθει στην κατανόηση, και 
εκείνοι που διαμαρτυρήθηκαν θα μάθουν δόγμα" (Ησαΐας 29:24). 

Πετερ δίδαξε το Βασίλειο 
Ο Απόστολος Πέτρος δίδαξε ότι η βασιλεία ήταν αιώνια, και ότι το ευαγγέλιο του Θεού πρέπει να είναι 
επιμελώς τηρούνται ή δεν θα υπήρχε κρίση: 

10 Ως εκ τούτου, αδελφοί, είναι ακόμα πιο επιμελείς να κάνει κλήση και την εκλογή σας 

σίγουρος, γιατί αν κάνετε αυτά τα πράγματα ποτέ δεν θα σκοντάψει? 11 για τόσο η είσοδος θα 
πρέπει να παρέχονται σε εσάς σε αφθονία στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και Σωτήρος ημών 
Ιησού Χριστού (2 Πέτρου 1: 10-11). 
17 Για την ώρα έχει έρθει για να την κρίνει για να αρχίσει στο σπίτι του Θεού? και αν αρχίζει με 
μας πρώτα, ποιο θα είναι το τέλος εκείνων που δεν υπακούουν το ευαγγέλιο του Θεού;(1 
Πέτρου 4:17). 



Τα τελευταία βιβλία της Αγίας Γραφής και του Βασιλείου 
Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι «ο Θεός είναι αγάπη» (1 Ιωάννη 4: 8,16) και ο Ιησούς είναι ο Θεός (Ιωάννης 
1: 1,14) -η Βασιλεία του Θεού θα έχει ένα βασιλιά που είναι η αγάπη και των οποίων η νομοθεσία 
υποστηρίξει την αγάπη, όχι το μίσος (βλέπε Αποκάλυψη 22: 14-15). 
Το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής συζητά συγκεκριμένα την Βασιλεία του Θεού. 

15 Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε, και υπήρχαν δυνατές φωνές μέσα στον ουρανό, λέγοντας, 

"Τα βασίλεια αυτού του κόσμου έχουν γίνει τα βασίλεια του Κυρίου μας και του Χριστού Του, 

και Αυτός θα βασιλεύει για πάντα και ποτέ!" (Αποκάλυψη 11:15). 
Ο Ιησούς θα βασιλεύει στο βασίλειο! Και η Αγία Γραφή αποκαλύπτει δύο τίτλων του: 

16 και έχει στην ρόμπα του και στο μηρό του ένα όνομα γραμμένο: Βασιλεύς των βασιλέων και 
Κύριος κυρίων (Αποκάλυψη 19:16). 

Αλλά είναι ο Ιησούς ο μόνος που θα βασιλεύει; Παρατηρήστε αυτό το απόσπασμα από την 

Αποκάλυψη: 
4 Και είδα θρόνους, και κάθισαν πάνω τους, και κρίσις εδόθη εις αυτούς. Τότε είδα τις ψυχές 

αυτών που είχαν αποκεφαλιστεί για την μαρτυρία τους για τον Ιησού και διά τον λόγον του 
Θεού, οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα του, και δεν είχαν λάβει το σημάδι 

του στα μέτωπά τους ή τα χέρια τους. Και έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό για χίλια 

χρόνια. . . 6 Μακάριος και άγιος είναι αυτός που έχει μέρος στην πρώτη ανάσταση. Πάνω όπως 

το δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θα 
βασιλεύσουν μαζί Του χίλια χρόνια (Αποκάλυψη 20: 4,6). 

Αληθινοί Χριστιανοί θα αναστηθούν για να βασιλεύσουν με τον Χριστό για χίλια χρόνια! Επειδή το 

βασίλειο θα διαρκέσει για πάντα (Αποκάλυψη 11:15), αλλά ότι η βασιλεία αναφέρθηκε ήταν μόνο χίλια 

χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που αναφέρεται σε αυτό νωρίτερα την πρώτη φάση του βασιλείου, η 

φυσική, η χιλιετή, φάση σε αντίθεση με το τελικό, πιο πνευματική, φάση. 
Μερικά γεγονότα που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπως συμβαίνει μεταξύ των χιλιετή 
και τελικές φάσεις της Βασιλείας του Θεού: 

7 Τώρα, όταν έχουν λήξει οι χιλιάδες χρόνια, ο Σατανάς θα λυθεί από τη φυλακή του 8 και θα 

βγει για να πλανήσει τα έθνη που βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες της γης, τον Γωγ και τον 
Μαγώγ, για να τους συγκεντρώσει σε πόλεμο, των οποίων ο αριθμός είναι ως η άμμος της 

θάλασσας. ... 11 Τότε είδα έναν μεγάλο λευκό θρόνο και αυτόν που κάθισε πάνω του, από του 

οποίου το πρόσωπο της γης και του ουρανού έφυγαν μακριά. Και ήταν εκεί βρέθηκε καμία 

θέση για αυτούς. 12 Και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκεται ενώπιον του 

Θεού, και τα βιβλία ανοίχτηκαν. Και ένα άλλο βιβλίο άνοιξαν, το οποίο είναι το Βιβλίο της 

Ζωής. Και κρίθηκαν οι νεκροί ανάλογα με τα έργα τους, από τα πράγματα που γράφτηκαν στα 

βιβλία. 13 Η θάλασσα έδωσε τους νεκρούς που ήταν σε αυτό, και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν 

τους νεκρούς, που ήταν σε αυτούς. Και κρίθηκαν, ο καθένας σύμφωνα με τα έργα του. 14Τότε ο 

θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτό είναι το δεύτερο θάνατο 15 Και όποιος 

δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχθηκε στη λίμνη της φωτιάς (Αποκάλυψη 20: 7-
8, 11-15).. 

Το Βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνει ότι θα υπάρξει μια μεταγενέστερη φάση που έρχεται μετά την 
χιλιάδων χρόνων της βασιλείας και μετά το δεύτερο θάνατο: 



1 Τώρα είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια νέα γη, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη 

παρήλθε. Επίσης, δεν υπήρχε περισσότερο στη θάλασσα. 2 Τότε, ο Ιωάννης, είδα την άγια πόλη, 

η Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό από τον Θεό, ετοιμασμένη σαν νύφη 
στολισμένη για το σύζυγό της. 3 Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό λέγοντας, " ιδού, 
η σκηνή του Θεού είναι με τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους, κι αυτοί θα είναι λαός 
του ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους ο Θεός τους 4 και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα 
μάτια τους?.. πρέπει να υπάρχει πλέον θάνατος, ούτε θλίψη, ούτε κλάμα. δεν πρέπει να 
υπάρχει περισσότερο πόνο, για τα πρώην πράγματα έχουν περάσει μακριά. "(Αποκάλυψη 21: 
1-4) 

1 Και μου έδειξε έναν καθαρό ποταμό με νερό της ζωής, καθαρό σαν κρύσταλλο, προχωρώντας από 
το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. 2 Στη μέση του δρόμου, και στις δύο πλευρές του ποταμού, ήταν 
το δέντρο της ζωής, που έφερε δώδεκα καρπούς, κάθε δέντρο αποδίδει καρπούς του κάθε μήνα. Τα 
φύλλα του δέντρου είναι για θεραπεία των εθνών. 3 Και δεν θα υπάρχει κανένα ανάθεμα πλέον και 
ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα σε αυτό, και οι δούλοι του θα τον 
εξυπηρετήσει. 4 Αυτοί θα δουν το πρόσωπό Του, και το όνομα του θα είναι επάνω στα μέτωπά 
τους 5 πρέπει να υπάρχει διανυκτέρευση εκεί:. χρειάζονται καμία λάμπα ούτε το φως του ήλιου, 
επειδή ο Κύριος ο Θεός τους δίνει φως. Και θα βασιλεύσουν στους αιώνες των αιώνων. (Αποκάλυψη 
22: 1-5) 

Παρατηρήστε ότι αυτή η βασιλεία, που είναι μετά τα χίλια χρόνια, περιλαμβάνει τους υπηρέτες του 

Θεού και διαρκεί για πάντα. Η ιερή πόλη, το οποίο παρασκευάζεται στον ουρανό, θα αφήσει τον 

ουρανό και θα κατέβει στη γη. Αυτή είναι η αρχή της τελικής φάσης της Βασιλείας του Θεού. Ένα χρόνο 

όχι μεγαλύτερο πόνο ή ταλαιπωρία! 
Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη (Ματθαίος 5: 5) και όλα τα πράγματα (Αποκάλυψη 21: 7). Η γη, 

συμπεριλαμβανομένης της Ιερής Πόλης, που θα είναι σε αυτό, θα είναι καλύτερα γιατί τους τρόπους 

του Θεού θα εφαρμοστεί. Συνειδητοποιώ ότι: 
7 Από την αύξηση της διακυβέρνησης και στην ειρήνη Του δεν θα υπάρξει τέλος (Ησαΐας 9: 7). 

Σαφώς θα υπάρξει ανάπτυξη μετά την τελική φάση της Βασιλείας του Θεού έχει ξεκινήσει καθώς όλα 
αυτά θα υπακούσει κυβέρνησης του Θεού. 
Αυτό θα είναι μια πιο ένδοξη στιγμή: 

9 Αλλά, όπως είναι γραμμένο: ". Eye δεν έχει δει, ούτε το αυτί άκουσε, ούτε έχουν εισέλθει 
στην καρδιά του ανθρώπου τα πράγματα που ο Θεός ετοίμασε γι 'αυτούς που τον 
αγαπούν»10 Αλλά ο Θεός τα αποκάλυψε σε μας με το Πνεύμα Του ( 1 Κορινθίους 2: 9-10). 

Είναι ένας χρόνος της αγάπης, χαράς, και αιώνια άνεση. Θα είναι μια φανταστική στιγμή! 
Μην θέλετε να έχετε το μέρος σας σε αυτό; 

5. Πηγές έξω από την Καινή Διαθήκη διδάσκεται  
η Βασιλεία του Θεού 
Μήπως νωρίς οι καθηγητές του Χριστού πιστεύουν ότι έπρεπε να κηρύξει το ευαγγέλιο της 

γραμματικής Βασιλεία του Θεού; 
Ναί. 



Πριν από χρόνια, σε μια διάλεξη που έδωσε ο καθηγητής Bart Ehrman του Πανεπιστημίου της Βόρειας 
Καρολίνας, ο ίδιος επανειλημμένα, και ορθώς, τόνισε ότι σε αντίθεση με τα περισσότερα φανερά 
Χριστιανοί σήμερα, ο Ιησούς και στις αρχές τους οπαδούς Του διακήρυξε την Βασιλεία του 

Θεού. Παρόλο που η συνολική κατανόηση Δρ Ehrman του Χριστιανισμού διαφέρει σημαντικά από 

εκείνη της Συνεχιζόμενης Εκκλησίας του Θεού, εμείς θα συμφωνήσουμε ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας 
είναι ό, τι ο ίδιος ο Ιησούς διακήρυξε και οι οπαδοί Του πίστεψαν σε. Θα συμφωνούσαμε επίσης ότι 
πολλοί ισχυρίστηκαν οι Χριστιανοί σήμερα δεν Καταλαβαίνω ότι. 

Το αρχαιότερο Διατηρητέα μετά την Καινή Διαθήκη γραφής & Ομιλία 
Η Βασιλεία του Θεού ήταν ένα σημαντικό μέρος του τι φέρεται να είναι "η αρχαιότερη πλήρης 
χριστιανικό κήρυγμα που έχει επιζήσει" (Holmes MW αρχαία χριστιανική ομιλία Οι Αποστολικοί 
Πατέρες:.. Ελληνικά Κείμενα και αγγλικά Μεταφράσεις, 2η έκδ Baker Βιβλία, Grand Rapids, 2004, σ. 

102). Αυτό το αρχαίο χριστιανικό κήρυγμα περιέχει αυτές τις δηλώσεις σχετικά με αυτό: 
5: 5 Επιπλέον γνωρίζετε, αδελφοί, ότι η παραμονή μας στον κόσμο της σάρκας είναι ασήμαντη 

και παροδική, αλλά η υπόσχεση του Χριστού είναι μεγάλη και θαυμάσια: υπόλοιπο το 
ερχόμενο βασίλειο και αιώνια ζωή. 

Η παραπάνω δήλωση δείχνει ότι η βασιλεία δεν είναι τώρα, αλλά θα έρθει και θα είναι 

αιώνια. Επιπλέον, αυτή η αρχαία κήρυγμα αναφέρει: 
6: 9 Τώρα αν ακόμα όπως δίκαιος άνδρες όσο αυτά δεν είναι σε θέση, με τη βοήθεια των δικών 

τους δίκαια έργα, για να σώσει τα παιδιά τους, τι διαβεβαίωση έχουμε να εισέλθουν στην 

βασιλεία του Θεού, αν αποτύχουμε να κρατήσει το βάπτισμα μας αγνή και αμόλυντη; Ή που θα 

είναι υποστηρικτής μας, αν δεν έχουν βρεθεί να έχουν άγιος και δίκαιος έργα 9: 6Επομένως, ας 
αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ότι όλοι μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού. 11: 7 Επομένως, αν 
γνωρίζουμε τι είναι σωστό στα μάτια του Θεού, εμείς θα μπούμε στη βασιλεία του και να 
λάβετε τις υποσχέσεις που "αυτί δεν έχει ακούσει ούτε μάτι δει ούτε μάτι φαίνεται ούτε η 
καρδιά του ανθρώπου φανταστεί." 
12: 1 Ας περιμένουμε, ως εκ τούτου, ώρα με την ώρα για τη βασιλεία του Θεού στην αγάπη και 

τη δικαιοσύνη, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε την ημέρα του Θεού που εμφανίζονται. 12: 6λέει, η 
βασιλεία του Πατέρα μου θα έρθει. 

Οι παραπάνω δηλώσεις δείχνουν ότι απαιτείται η αγάπη μέσα από τη σωστή διαβίωση, ότι ακόμα δεν 
έχουν εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού, και ότι αυτό συμβαίνει μετά την ημέρα του Θεού που 

εμφανίζεται, που είναι μετά ο Ιησούς επιστρέφει και πάλι. Είναι η βασιλεία του Πατέρα και το βασίλειο 

δεν είναι μόνο ο Ιησούς. 
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η παλαιότερη προφανώς χριστιανικό κήρυγμα ότι ο Θεός επέτρεψε να 
επιβιώσει διδάσκει το ίδιο Βασιλεία του Θεού ότι η Καινή Διαθήκη διδάσκει και 
ηΣυνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού διδάσκει τώρα (είναι πιθανό ότι θα μπορούσε να είναι από μια 
πραγματική Εκκλησία του Θεού, αλλά περιορισμένη γνώση μου της ελληνικής περιορίζει την ικανότητά 
μου να κάνει μια πιο σταθερή δήλωση). 

Δεύτερον ηγέτες αιώνα Εκκλησία και το Ευαγγέλιο της Βασιλείας 
Θα πρέπει να σημειωθεί στις αρχές του 2ου αιώνα, που Παπίας, ένας ακροατής του Ιωάννη και ένας 
φίλος του Πολύκαρπου και θεωρείται ως άγιος από τους Ρωμαιοκαθολικούς, δίδαξε τη χιλιετή 

βασιλεία. Ευσέβιος καταγραφεί ότι Παπίας διδάσκονται: 



... Θα υπάρξει μια χιλιετία μετά την ανάσταση από τους νεκρούς, όταν θα δημιουργηθεί η 

προσωπική βασιλεία του Χριστού σε αυτή τη γη. (Θραύσματα Παπίας, VI. Δείτε επίσης 

Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, Βιβλίο 3, XXXIX, 12) 
Παπίας διδάξει ότι αυτό θα ήταν μια εποχή μεγάλης αφθονίας: 

Με τον ίδιο τρόπο, [είπε] ότι ένας κόκκος του σιταριού θα παράγει δέκα 
χιλιάδες αυτιά, και ότι κάθε αυτί θα έχει δέκα χιλιάδες σπόρους, και κάθε κόκκου θα δώσει 

δέκα κιλά σαφή, καθαρή, λεπτή αλεύρι? και ότι τα μήλα, και οι σπόροι, και γκαζόν θα 

παράγουν σε παρόμοιες αναλογίες? και ότι όλα τα ζώα, που τρέφονται τότε μόνο για τις 

παραγωγές της γης, θα γίνει ειρηνική και αρμονική, και να είναι σε τέλεια υποταγή στον 
άνθρωπο. »[Μαρτυρία βαρύνουν σε αυτά τα πράγματα γραπτώς από Παπίας, ένα αρχαίο 
άνθρωπο, ο οποίος ήταν ένας ακροατής του Ιωάννη και φίλος του Πολύκαρπου, το τέταρτο από 
τα βιβλία του? για πέντε βιβλία γράφτηκαν από τον ίδιο ...] (θραύσματα Παπίας, IV) 

Η μετα-Καινή Διαθήκη Επιστολή προς Κορινθίους αναφέρει: 
42: 1-3 Οι Απόστολοι έλαβαν το Ευαγγέλιο για μας από τον Κύριο Ιησού Χριστό? Ο Ιησούς 

Χριστός στάλθηκε από τον Θεό. Έτσι, τότε ο Χριστός είναι από το Θεό, και οι Απόστολοι είναι 

από τον Χριστό. Τόσο ως εκ τούτου ήρθε από το θέλημα του Θεού στη όρισε σειρά. Έχοντας ως 

εκ τούτου, έλαβε ένα τέλος, και έχουν πλήρως εξασφαλισμένη, μέσω της αναστάσεως του 
Κυρίου μας Ιησού Χριστού και επιβεβαιώθηκε στο λόγο του Θεού με πλήρη διασφάλιση του 
Αγίου Πνεύματος, βγήκαν με τα χαρμόσυνα νέα ότι η βασιλεία του Θεού θα έρθει. 

Πολύκαρπος Σμύρνης ήταν μια πρώιμη χριστιανική ηγέτη, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιωάννη, το 

τελευταίο από τα πρωτότυπα αποστόλους για να πεθάνει. Πολύκαρπος Γ. 120-135 μ.Χ. δίδαξε: 
Μακάριοι είναι οι φτωχοί, και εκείνων που διώκονται για την δικαιοσύνη χάρη », για την δική 

τους είναι η βασιλεία του Θεού. (Πολύκαρπος. Επιστολή προς Φιλιππησίους, Κεφάλαιο ΙΙ. Από 

το Ante-Σύμβολο της Πατέρων, τόμος 1 έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον Αλέξανδρο Roberts & 
Τζέιμς Ντόναλντσον. American Edition, 1885) 
Γνωρίζοντας, λοιπόν, ότι «ο Θεός δεν εμπαίζεται," οφείλουμε να περπατήσετε αντάξια της 
εντολής και τη δόξα Του ... Για αυτό είναι πολύ καλά ότι θα πρέπει να αποκοπεί από τις 
επιθυμίες που υπάρχουν στον κόσμο, αφού «κάθε πόθο warreth κατά το πνεύμα? "και" ούτε 
πόρνοι, ούτε θηλυπρεπής, ούτε καταχραστές του εαυτού τους με την ανθρωπότητα, θα 
κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού », ούτε εκείνοι που κάνουν τα πράγματα ασυνεπής και 

ανάρμοστη. (ibid, κεφάλαιο V) 
Ας Τον υπηρετούμε με το φόβο, και με όλα τα ευλάβεια, ακόμη και όπως ο ίδιος μας έχει 
προστάξει, και δεδομένου ότι οι απόστολοι που κήρυξε το Ευαγγέλιο εις ημάς, και οι προφήτες 

που διακήρυξε εκ των προτέρων τον ερχομό του Κυρίου. (ibid, Κεφάλαιο VI) 
Όπως και άλλοι στην Καινή Διαθήκη, ο Πολύκαρπος δίδαξε ότι οι δίκαιοι, όχι οι διακόπτες εντολή, θα 
κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. 
Η ακόλουθη Υποστήριξαν επίσης να έχουν διδαχθεί από Πολύκαρπος: 

Και στο εξής σάββατο είπε? «Ακούσατε προτροπή μου, αγαπημένα παιδιά του Θεού. Σας 

adjured όταν οι επίσκοποι ήταν παρόντες, και τώρα πάλι προτρέπω όλους να περπατήσετε 

κόσμια και επάξια με τον τρόπο του ye Κυρίου ... Παρακολουθήστε και πάλι γίνεσθε έτοιμοι, 

δεν αφήστε τις καρδιές σας να ζυγίζονται κάτω, η νέα εντολή σχετικά με την αγάπη ο ένας προς 



ένα άλλο, έλευση του ξαφνικά να εκδηλωθεί ως ταχείας αστραπή, τη μεγάλη κρίση από την 

πυρκαγιά, την αιώνια ζωή, αθάνατη βασιλεία του. Και όλα τα πράγματα απολύτως διδάσκονται 

του Θεού εσείς ξέρετε, όταν εσείς κάνετε τις θεόπνευστες Γραφές, χαράζω με την πένα του 

Αγίου Πνεύματος στις καρδιές σας, ότι οι εντολές μπορεί να μένει μέσα σας ανεξίτηλα. » (Η 

ζωή του Πολύκαρπου, του κεφαλαίου 24. JB Lightfoot, Η Αποστολικοί Πατέρες, vol. 3.2, 1889, 
σελ. 488-506) 

Μελίτων Σάρδεων, ο οποίος ήταν ένας Εκκλησία του ηγέτη του Θεού, γ. 170 μ.Χ., δίδαξε: 
Διότι πράγματι ο νόμος που εκδόθηκε στο ευαγγέλιο, το παλιό στο νέο, τόσο έρχονται εμπρός 

μαζί από τη Σιών και στην Ιερουσαλήμ? και η εντολή που εκδόθηκε στη χάρη, και ο τύπος στο 

τελικό προϊόν, και το αρνί στον Υιό, και τα πρόβατα σε έναν άνδρα, και ο άνθρωπος στον Θεό ... 
Αλλά το ευαγγέλιο έγινε η εξήγηση του νόμου και της 
εκπλήρωση, ενώ η εκκλησία έγινε η αποθήκη της αλήθειας ... 
Αυτό είναι το ένα που μας ελευθέρωσε από τη σκλαβιά στην ελευθερία, από το σκοτάδι στο 

φως, από τον θάνατο στη ζωή, από την τυραννία σε μια αιώνια βασιλεία. (. Μελίτων Ομιλία 

Από το Πάσχα Στίχοι 7,40, 68. Μετάφραση από Kerux:.. Η Εφημερίδα των Online Θεολογία 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Έτσι, η Βασιλεία του Θεού ήταν γνωστό ότι είναι κάτι αιώνιο, και όχι απλά η τρέχουσα χριστιανική ή 
Καθολική Εκκλησία και να συμπεριληφθεί το νόμο του Θεού. 
Ένα άλλο μέσα της δεκαετίας του δεύτερου γραφής αιώνα προτρέπει τους ανθρώπους να κοιτάξουμε 
προς το βασίλειο: 

Διά τούτο, ας κανένας από εσάς υποκρίνομαι πλέον ούτε κοιτάξουμε προς τα πίσω, αλλά 

πρόθυμα προσέγγιση στο Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού. (Ρωμαϊκή Clement. 

Αναγνωρίσεις, Βιβλίο Χ, κεφάλαιο XLV. Απόσπασμα από Ante-Σύμβολο της Πατέρων, Τόμος 8. 
Επιμέλεια Αλέξανδρος Roberts & Τζέιμς Ντόναλντσον. American Edition, 1886) 

Επιπλέον, ενώ προφανώς δεν γράφτηκε από ένα στην αληθινή εκκλησία, τα μέσα του δεύτερου αιώνα 

γραφής με τον τίτλο ο Ποιμένας του Ερμά στη μετάφραση από τον Roberts & Donaldson χρησιμοποιεί 

την έκφραση «βασιλεία του Θεού» δεκατέσσερις φορές. 
Οι αληθινοί Χριστιανοί, και ακόμη και πολλοί μόνο ομολογούν τον Χριστό, γνώριζε κάτι για τη Βασιλεία 
του Θεού στο δεύτερο αιώνα. 
Ακόμη και η Καθολική και Ανατολική Ορθόδοξη άγιος Ειρηναίος κατανοητό ότι μετά την ανάσταση, οι 

Χριστιανοί θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Παρατηρήστε τι έγραψε, γ. 180 μ.Χ: 
Για τέτοια είναι η κατάσταση εκείνων που έχουν πιστέψει, αφού σε αυτά μένει συνεχώς το Άγιο 
Πνεύμα, που δόθηκε από Αυτόν στο βάπτισμα, και διατηρείται από το δέκτη, αν περπατά στην 

αλήθεια και την αγιότητα και τη δικαιοσύνη και την αντοχή του ασθενούς. Για αυτό η ψυχή 

έχει μια ανάσταση σε αυτούς που πιστεύουν, ο οργανισμός λαμβάνει την ψυχή πάλι, και μαζί 
με αυτό, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που ανέστησε και εισέρχονται στη βασιλεία του 

Θεού. . (Ειρηναίος, ο Άγιος, επίσκοπος της Λυών Μετάφραση από τα Αρμενίων από Armitage 

Robinson την επίδειξη του αποστολικού κηρύγματος, Κεφάλαιο 42. Wells, Somerset, Οκτώβριος 
1879. Όπως δημοσιεύθηκε στην κοινωνία ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ CHRISTIAN ΓΝΩΣΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ:.. 
ΤΟ MACMILLAN CO, 1920). 

Προβλήματα στο Δεύτερο και Τρίτο Αιώνες 



Παρά την ευρεία αποδοχή του, στο δεύτερο αιώνα, ένας ηγέτης αποστάτης αντι-νόμο που ονομάζεται 

Μαρκίων ξεσηκώθηκαν. Μαρκίων δίδαξε ενάντια στο νόμο του Θεού, το Σάββατο και την κυριολεκτική 

βασιλεία του Θεού. Παρά το γεγονός ότι είχε καταγγελθεί από Πολυκάρπου και άλλοι, είχε επαφή με 

την Εκκλησία της Ρώμης εδώ και αρκετό καιρό και φαινόταν να έχει επιρροή εκεί. 
Στο δεύτερο και τρίτο αιώνα, αλληγοριστές είχαν εδραιώνονται στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος). Πολλοί 

αλληγοριστές αντίθεση με το δόγμα της ερχόμενης βασιλείας. Ανακοίνωση για την έκθεση σχετικά με 

ορισμένες από αυτές τις αλληγοριστές: 
Διονύσιος γεννήθηκε από μια ευγενή και πλούσια οικογένεια ειδωλολατρική στην 

Αλεξάνδρεια, και εκπαιδεύτηκε στη φιλοσοφία τους. Άφησε τα παγανιστικά σχολεία για να 

γίνει μαθητής του Ωριγένη, τον οποίο διαδέχθηκε στο τέλος του κατηχητικό σχολείο της 
Αλεξάνδρειας ... 
Κλήμης, ο Ωριγένης, και η Γνωστική σχολείο είχαν διαφθείρει τα δόγματα των αγίων χρησμούς 
με ευφάνταστο και αλληγορικές ερμηνείες τους ... που λαμβάνονται για τον εαυτό τους το 
όνομα του "αλληγοριστές." Nepos καταπολεμηθεί δημοσίως οι αλληγοριστές, και υποστήριξε 
ότι θα υπάρξει μια βασιλεία του Χριστού στη γη ... 
Διονύσιος αμφισβητείται με τους οπαδούς του Nepos, καθώς και από το λογαριασμό του ... 
"μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων υπάρχει ως τώρα στη βασιλεία του Θεού." Αυτή είναι η 
πρώτη αναφορά της βασιλείας του Θεού που υπάρχουν στην παρούσα κατάσταση των 
εκκλησιών ... 
Nepos επέπληξε το σφάλμα τους, που δείχνουν ότι η βασιλεία των ουρανών δεν είναι 
αλληγορική, αλλά είναι η κυριολεκτική ερχόμενη βασιλεία του Κυρίου μας στην ανάσταση εις 
ζωήν αιώνιον ... 
Έτσι, η ιδέα του βασιλείου έρχονται στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων σχεδιάστηκε και 
έφερε στο προσκήνιο στη Γνωστική σχολή αλληγοριστές στην Αίγυπτο, AD 200-250, ένα πλήρες 
αιώνα πριν από τους επισκόπους της αυτοκρατορίας ήρθε να θεωρηθεί ως επιβάτες του 
θρόνου ... 
Clement συνέλαβε την ιδέα της βασιλείας του Θεού ως μια κατάσταση αληθινή πνευματική 

γνώση του Θεού. Ο Ωριγένης που ορίζεται ως μια πνευματική έννοια έκρυψε στον κάμπο 

επιστολή των Γραφών. (Ward, Henry Dana Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας: α. Βασίλειο Δεν αυτού 
του κόσμου? Δεν σε αυτό το Παγκόσμιο? Αλλά για να έρθει στο Heavenly Χώρα, την ανάσταση 
των νεκρών και της επιστροφής όλων των πραγμάτων Δημοσιεύθηκε από Claxton,. Remsen & 
Haffelfinger, 1870, σελ. 124-125) 

Έτσι, ενώ ο Επίσκοπος Nepos δίδαξε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, οι αλληγοριστές 

προσπάθησαν να καταλήξουμε σε μια ψευδή, λιγότερο κυριολεκτική, την κατανόηση του. Επίσκοπος 

Apollinaris της Ιεράπολης προσπάθησε επίσης να καταπολεμήσει τα σφάλματα των αλληγοριστές 

περίπου την ίδια ώρα. Όσοι πραγματικά στην Εκκλησία του Θεού στάθηκε για την αλήθεια του 

κυριολεκτική βασιλεία του Θεού σε όλη την ιστορία. 

Herbert W. Armstrong δίδαξε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, Plus 
Στο 20 ο αιώνα, η καθυστερημένη Herbert W. Armstrong έγραψε: 

Επειδή απέρριψαν το ευαγγέλιο του Χριστού. . . , Ο κόσμος έπρεπε να αντικαταστήσει κάτι 

άλλο στη θέση του. Έπρεπε να εφεύρουν ένα πλαστό Έτσι έχουμε ακούσει τη βασιλεία του 

Θεού μιλήσει ως απλώς μια όμορφη κοινοτοπία! - Ένα ωραίο συναίσθημα σε ανθρώπινες 



καρδιές - τη μείωσή της σε ένα αιθέριο, εξωπραγματικό ΤΙΠΟΤΑ! Άλλοι έχουν διαστρεβλωθεί 

ότι η «εκκλησία» είναι το βασίλειο. . . Ο προφήτης Δανιήλ, ο οποίος έζησε 600 χρόνια πριν από 

τον Χριστό, γνώριζε ότι η βασιλεία του Θεού ήταν ένα πραγματικό βασίλειο - μια κυβέρνηση 

που κυβερνά κυριολεκτική ΑΝΘΡΩΠΟΙ στη γη. . . 
Εδώ . . . Είναι εξήγηση του Θεού του τι είναι η Βασιλεία του Θεού είναι: "Και κατά τις ημέρες 

αυτών των βασιλέων ...» - είναι εδώ μιλώντας από τα δέκα δάχτυλα, μέρος του σιδήρου και 

μέρος των εύθραυστα πηλό. Αυτό, συνδέοντας την προφητεία με το Δανιήλ 7 και Αποκάλυψη 

13 και 17, αναφέρεται στο νέο Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης που τώρα 

σχηματίζουν. .. μπροστά στα μάτια σας! Αποκάλυψη 17:12 καθιστά σαφές τις λεπτομέρειες 

ώστε να είναι μια ένωση KINGS δέκα ή βασιλείων, τα οποία (Αποκάλυψη 17: 8) πρέπει να 

αναστήσει την παλιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. . . 
Όταν ο Χριστός έρχεται, έρχεται ως Βασιλεύς των βασιλέων, που κυβερνά όλη τη γη (Αποκ 19: 

11-16)? και HIS KINGDOM-- η βασιλεία του Θεού --said Daniel, είναι να καταναλώνουν όλα 

αυτά τα κοσμικά βασίλεια. Αποκάλυψη 11:15 δηλώνει με αυτά τα λόγια: «Τα βασίλεια αυτού 

του κόσμου γίνονται τα βασίλεια του Κυρίου μας, και να ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ του: και αυτός θα 

βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων»! Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι το τέλος των 

σημερινών κυβερνήσεων - ναι, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Βρετανοί έθνη. Στη 

συνέχεια θα γίνουν τα βασίλεια - οι κυβερνήσεις - του Κυρίου Ιησού Χριστού, τότε Βασιλεύς 

των βασιλέων πάνω από ολόκληρη τη γη. Αυτό καθιστά εντελώς PLAIN το γεγονός ότι η 

Βασιλεία του Θεού είναι μια κυριολεκτική κυβέρνηση. Ακόμη και η Χαλδαίων Αυτοκρατορία 

ήταν ένα βασίλειο - ακόμη και ως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ένα βασίλειο - έτσι η βασιλεία 

του Θεού είναι μια κυβέρνηση. Είναι να αναλάβει η κυβέρνηση των εθνών του κόσμου. Ο 

Ιησούς Χριστός γεννήθηκε για να γίνει βασιλιάς - ένα χάρακα! . . . 
Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που περπάτησαν πάνω από τους λόφους και τις κοιλάδες των Αγίων 
Τόπων και στους δρόμους της Ιερουσαλήμ περισσότερα από 1.900 χρόνια πριν, έρχεται και 

πάλι. Είπε ότι θα έρθει και πάλι. Αφού σταυρώθηκε, ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς 

μετά από τρεις μέρες και τρεις νύχτες (. Ματθαίος 12:40? Πράξεις 2:32? Κορινθίους 15: 3-

4.). Ανέβηκε στο θρόνο του Θεού. Αρχηγείο της κυβέρνησης του σύμπαντος (Πράξεις 1: 9-11? 

Εβρ. 1: 3? 8: 1? 10:12? Αποκάλυψη 3:21). 
Αυτός είναι ο «ευγενής» της παραβολής, ο οποίος πήγε στο θρόνο του Θεού - την «μακρινή 
χώρα» - να coronated ως Βασιλεύς των βασιλέων πάνω από όλα τα έθνη, και στη συνέχεια να 
επιστρέψει στη γη (Λουκάς 19: 12-27 ). 
Και πάλι, είναι στον ουρανό, μέχρι τους «χρόνους της αποκατάστασης των πάντων» (Πράξεις 3: 

19-21). Αποκατάσταση σημαίνει την αποκατάσταση σε ένα πρώην κρατικό ή κατάσταση.Στην 

περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση της κυβέρνησης του Θεού επί της γης, και ως εκ τούτου, η 
αποκατάσταση της παγκόσμιας ειρήνης, και ουτοπικές συνθήκες. 
Σημερινό κόσμο αναταραχή, κλιμακώνοντας τους πολέμους και τους ισχυρισμούς θα 
κορυφωθεί στο παγκόσμιο πρόβλημα τόσο μεγάλη, ώστε, αν ο Θεός επεμβαίνει, καμία 

ανθρώπινη σάρκα θα σωθεί ζωή (Ματθ. 24:22). Σε πολύ αποκορύφωμά της, όταν η 
καθυστέρηση θα οδηγήσει σε ανατινάξεις όλη τη ζωή από μακριά αυτόν τον πλανήτη, ο Ιησούς 

Χριστός θα επιστρέψει. Αυτή τη φορά έρχεται ως θεία Θεό. Έρχεται σε όλη τη δύναμη και τη 

δόξα του σύμπαντος-απόφαση Δημιουργό. (Ματθαίος 24:30?.. 25:31) Έρχεται ως «Βασιλεύς 



των βασιλέων και Κύριος των κυρίων" (Αποκ 19:16), για τη δημιουργία παγκόσμιου υπερ-

κυβέρνηση και αποκλείει όλα τα έθνη "με σιδερένια ράβδο "(Αποκάλυψη 19:15? 12: 5). . . 
Ο Χριστός Ανεπιθύμητοι; 
Αλλά θα ανθρωπότητα φωνάζουν με χαρά, και τον καλωσορίζουμε στην φρενήρη έκσταση και 
τον ενθουσιασμό - θα ακόμα και οι εκκλησίες του παραδοσιακού Χριστιανισμού; 
Δεν θα! Θα πιστεύουν, επειδή οι ψευδείς υπουργοί του Σατανά (Β Κορ. 11: 13-15) τους έχουν 

εξαπατηθεί, ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Οι εκκλησίες και τα έθνη θα είναι θυμωμένος με τον 

ερχομό του (Αποκ 11:15 με 11:18), και οι στρατιωτικές δυνάμεις θα προσπαθήσουν πραγματικά 
να αγωνιστούμε για να τον καταστρέψει (Αποκάλυψη 17:14)! 
Τα έθνη θα πρέπει να ασχολούνται με την κλιμακούμενη μάχη της ερχόμενης Γ 'Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με το μέτωπο στην Ιερουσαλήμ (Ζαχαρίας 14:. 1-2) και στη συνέχεια ο Χριστός θα 

επιστρέψει. Στην υπερφυσική δύναμη θα "πολεμήσει κατά των εθνών» που μάχονται εναντίον 

του (στίχος 3). Θα νικήσει εντελώς τους (Αποκάλυψη 17:14)! "Τα πόδια του θα σταθεί σε 

εκείνη την ημέρα πάνω στο Όρος των Ελαιών,« μια πολύ μικρή απόσταση στα ανατολικά της 

Ιερουσαλήμ (Ζαχαρίας 14:. 4). (Armstrong HW. Το μυστήριο των Εποχών, 1984) 
Η Αγία Γραφή δηλώνει ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει και θα κερδίσει, αλλά πολλά θα αγωνιστεί 
εναντίον Του (Αποκάλυψη 19:19). Πολλοί θα ισχυριστούν (με βάση την παρανόηση της βιβλικής 

προφητείας, αλλά εν μέρει λόγω των ψευδοπροφητών και μυστικιστές) ότι η επιστροφή του Ιησού 
είναι το τελικό Αντίχριστο! 
Το παρακάτω είναι, επίσης, από Herbert Armstrong: 

Η αληθινή θρησκεία - την αλήθεια του Θεού την εξουσία με την αγάπη του Θεού, που 
μεταδίδεται από το Άγιο Πνεύμα ... JOY ανείπωτη γνώσεως του Θεού και του Ιησού Χριστού - 
από ξέρει ΑΛΗΘΕΙΑ! - Και η ζεστασιά της θείας αγάπης του Θεού ... 
Οι διδασκαλίες της αληθινής Εκκλησίας του Θεού είναι απλά εκείνες της "ζωής από κάθε λέξη" 
της Αγίας Γραφής ... 
Οι άνδρες θα γυρίσει από τον τρόπο της "πάρει" με τον τρόπο του "δώσει" - τρόπος του Θεού 
της αγάπης. 
Ένας νέος πολιτισμός πρέπει τώρα κράτημα τη γη! (ibid) 

Ο νέος πολιτισμός είναι η Βασιλεία του Θεού. Διακηρύσσοντας ότι νέος πολιτισμός είναι να έρθει και 
να βασίζεται η αγάπη είναι ένα σημαντικό μέρος του τι το αληθινό ευαγγέλιο της βασιλείας που ο 

Ιησούς και οι οπαδοί του δίδαξε είναι όλα σχετικά. Και αυτό είναι κάτι που εμείς 

στην Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού κηρύττουν, καθώς και. 
Herbert Armstrong συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς δίδασκε ότι η ανθρώπινη κοινωνία, 
ακόμα και όταν νομίζει ότι θέλει να υπακούσει, έχει απορρίψει το «δρόμο δώσει» της ζωής, ο τρόπος 

της αγάπης. Σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να κατανοήσουν σωστά τη σημασία των όσων δίδασκε ο 
Ιησούς. 
Η σωτηρία μέσω του Ιησού αποτελεί μέρος του Ευαγγελίου 
Τώρα κάποιοι που έχουν διαβάσει αυτό το μέτρο πιθανώς αναρωτιούνται σχετικά με το θάνατο και το 

ρόλο του Ιησού στη σωτηρία. Ναι, αυτό είναι μέρος του ευαγγελίου που η Καινή Διαθήκη και Herbert 

W. Armstrong τόσο έγραψε για. 



Η Καινή Διαθήκη δείχνει το ευαγγέλιο περιλαμβάνει σωτηρία μέσω του Ιησού: 
16 Διότι εγώ δεν ντρέπομαι το ευαγγέλιο του Χριστού, γι 'αυτό είναι η δύναμη του Θεού προς 

σωτηρία για τον καθένα που πιστεύει, για την Εβραίος πρώτη και, επίσης, για την ελληνική 
(Ρωμαίους 1:16). 
4 Ως εκ τούτου, εκείνοι που ήταν διάσπαρτα πήγε παντού το κήρυγμα του λέξη. 5 Τότε ο 

Φίλιππος κατέβηκε στην πόλη της Σαμάρειας και κήρυττε τον Χριστό σε αυτούς. ... 12 Αλλά όταν 

πίστεψαν τον Φίλιππο, όπως ο ίδιος κήρυττε τα πράγματα σχετικά με τη βασιλεία του Θεού και 

το όνομα του Ιησού Χριστού, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες βαφτίστηκαν. ... 25 Έτσι, όταν 

είχαν καταθέσει και κήρυξε το λόγο του Κυρίου, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, κηρύττοντας το 
ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαρειτών. 26 Τώρα, ένας άγγελος του Κυρίου μίλησε στον 

Φίλιππο ... 40 Philip βρέθηκε σε Azotus. Και περνώντας μέσα, κήρυττε σε όλες τις πόλεις, μέχρι 

που ήρθε στην Καισάρεια. (Πράξεις 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 κήρυττε να τους Ιησού και η ανάσταση. (Πράξεις 17:18) 
30 Τότε ο Παύλος κατοικούσαν δύο ολόκληρα χρόνια στο δικό νοικιασμένο σπίτι του, και έλαβε 

όλα που ήρθαν με τον ίδιο, 31 κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού και τη διδασκαλία τα 

πράγματα που αφορούν τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλη την εμπιστοσύνη, κανείς δεν 

απαγορεύει αυτόν. (Πράξεις 28: 30-31) 
Παρατηρήστε ότι το κήρυγμα περιλαμβάνεται ο Ιησούς και του Βασιλείου. Δυστυχώς, μια σωστή 

κατανόηση του ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού τείνει να λείπει από τις διδασκαλίες των 
ελληνορωμαϊκής εκκλησίες. 
Στην πραγματικότητα, για να μας βοηθήσει να γίνει μέρος αυτού του βασιλείου, ο Θεός αγάπησε τον 
άνθρωπο, έτσι 
πολύ, που έστειλε τον Ιησού να πεθάνει για μας (Ιωάννης 3: 16-17). 

Το Ευαγγέλιο του Βασιλείου είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος, αλλά ... 
Αλλά πολλοί ηγέτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών, πιστεύουμε ότι θα είναι τα 
διεθνή ανθρώπινα συνεργασία που θα φέρει την ειρήνη και την ευημερία, και όχι η Βασιλεία του 

Θεού. Και ενώ θα έχουν κάποια χρονική επιτυχίες, δεν θα τα καταφέρουν όχι μόνο, ανθρώπινες 
προσπάθειες τους θα φέρει τελικά τον πλανήτη Γη σε σημείο που θα κάνουν τη ζωή μη βιώσιμο, αν ο 

Ιησούς δεν επέστρεψε στη δημιουργία Βασιλεία Του. Αυτό είναι ένα ψεύτικο ευαγγέλιο. 

Πολλοί στον κόσμο προσπαθούν να βάλει μαζί ένα ημι-θρησκευτικές βαβυλωνιακή διεθνές σχέδιο να 

τεθεί σε μια νέα παγκόσμια τάξη του 21ου αιώνα. Αυτό είναι κάτι που η ΣυνεχιζόμενηςΕκκλησία του Θεού 

έχει καταγγελθεί από την ίδρυσή της και σχεδιάζει να συνεχίσει να καταγγείλουν. Δεδομένου ότι ο 
Σατανάς εξαπάτησε την Εύα να πέσουν για μια έκδοση του ευαγγελίου του σχεδόν 6000 χρόνια πριν 
(Γένεση 3), οι άνθρωποι πίστευαν ότι ξέρουν καλύτερα από τον Θεό, τι θα κάνει αυτούς και τον κόσμο 
καλύτερο. 

Σύμφωνα με τη Βίβλο, θα χρειαστεί έναν συνδυασμό ενός στρατιωτικού ηγέτη στην Ευρώπη (που 
ονομάζεται βασιλιάς του Βορρά, που ονομάζεται επίσης το Θηρίο της Αποκάλυψης 13: 1-10), μαζί με 
ένα θρησκευτικό ηγέτη (που ονομάζεται ο ψευδοπροφήτης, που ονομάζεται επίσης το τελικό 
Αντίχριστο και τα δύο κέρατα θηρίο της Αποκάλυψης 13: 11-17) από την πόλη των επτά λόφων 
(Αποκάλυψη 17: 9,18) για να φέρει σε μια «Βαβυλωνιακή» (Αποκάλυψη 17 & 18) παγκόσμια 

τάξη. Παρά το γεγονός ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται την επιστροφή του Χριστού και την εγκαθίδρυση 



της βασιλείας Του, πολλοί στον κόσμο δεν θα δώσει προσοχή σε αυτό το μήνυμα στον 21ο αιώνα, θα 

συνεχίσουν να πιστεύουν διάφορες εκδόσεις των ψευδών ευαγγέλιο του Σατανά. Αλλά ο κόσμος θα 
λάβει ένα μάρτυρα. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ιησούς δίδαξε: 
14 Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο ως μαρτυρία σε όλα τα 

έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος. (Ματθαίος 24:14) 

Παρατηρήστε ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα φτάσει τον κόσμο ως μάρτυρα, τότε θα έρθει το τέλος. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό. 

Το ένα είναι ότι ο Θεός θέλει τον κόσμο να ακούσει το αληθινό ευαγγέλιο πριν από την έναρξη της 

Μεγάλης Θλίψης (η οποία φαίνεται να ξεκινήσει στο Κατά Ματθαίον 24:21). Ως εκ τούτου, το μήνυμα 
του ευαγγελίου είναι τόσο μάρτυρας και προειδοποίηση (βλέπε Ιεζεκιήλ 3? Αμώς 3: 7). 

Ένας άλλος λόγος είναι ότι η ουσία του μηνύματος θα ήταν αντίθετη με τις απόψεις του ανατέλλοντος 
Beast, ο βασιλιάς του Βορρά δύναμη, μαζί με τον ψευδοπροφήτη, τον τελικό Αντίχριστο.Θα υπόσχονται 
ουσιαστικά την ειρήνη μέσα από την ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά θα οδηγήσει στο τέλος (Κατά 
Ματθαίον 24:14) και την καταστροφή (πρβλ 1 Θεσσαλονικείς 5: 3). 

Λόγω της σημεία και τέρατα ψεύδους που συνδέονται με αυτά (2 Θεσσαλονικείς 2: 9), τα περισσότερα 
στον κόσμο, θα επιλέξουν να πιστέψουν στο ψέμα (2 Θεσσαλονικείς 2: 9-12), αντί του το μήνυμα του 

Ευαγγελίου. Λόγω ακατάλληλης καταδίκες της χιλιετούς Βασιλείας του Θεού από τους 
Ρωμαιοκαθολικούς, Ανατολική Ορθόδοξη, Λουθηρανοί, και άλλοι, πολλοί θα ισχυρίζονται εσφαλμένα 
ότι το μήνυμα του χιλιετή ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού είναι το ψεύτικο ευαγγέλιο που σχετίζεται 
με τον Αντίχριστο. 

Οι πιστοί Χριστιανοί Philadelphian (Αποκάλυψη 3: 7-13) θα είναι διακηρύσσοντας την χιλιετή ευαγγέλιο 
της βασιλείας, καθώς λέει στον κόσμο τι ορισμένες κοσμικές ηγέτες (συμπεριλαμβανομένου του 
Θηρίου και ψευδοπροφήτης) θα είναι μέχρι. 

Θα υποστηρίξουν λέγοντας στον κόσμο το μήνυμα ότι το θηρίο, ο βασιλιάς του Βορρά δύναμη, μαζί με 
τον ψευδοπροφήτη, το τελικό Αντίχριστο, θα καταστρέψει τελικά (μαζί με μερικούς από τους 
συμμάχους τους) οι ΗΠΑ και οι Αγγλο-έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου , τον Καναδά, την Αυστραλία και 
τη Νέα Ζηλανδία (Δανιήλ 11:39) και ότι θα καταστρέψουν λίγο αργότερα ένα αραβικό / ισλαμικό 
συνομοσπονδία (Δανιήλ 11: 40-43), λειτουργούν ως όργανα των δαιμόνων (Αποκάλυψη 16: 13-14), και 

θα αγωνιστεί τελικά ο Ιησούς Χριστός κατά την επιστροφή του (Αποκάλυψη 16:14? 19: 19-20). Οι 
πιστοί Philadelphians (Αποκάλυψη 3: 7-13) θα ανακοινώσει ότι η χιλιετής βασιλεία θα είναι σύντομα 

κοντά σας. Αυτό θα δημιουργήσει πιθανότατα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να συμβάλει 
στην εκπλήρωση του Ματθαίου 24:14. 

Το «ψεύτικο ευαγγέλιο» διακηρύσσουν οι ηγέτες του κόσμου (πιθανόν κάποια «νέα» τύπου από τα 
κορυφαία ηγετική θέση της Ευρώπης μαζί με ένα κίνδυνο ποντίφικας που θα διεκδικήσουνμια μορφή 
του καθολικισμού) θα δεν είναι έτσι, θα δεν θέλουν ο κόσμος να μάθει ό, τι θέλουν πραγματικά κάνουν 

(και δεν μπορεί ακόμη να πιστεύουν ότι σε πρώτη φάση, βλέπε Ησαΐας 10: 5-7). Μπορούν ή / και οι 
υποστηρικτές τους, θα είναι επίσης πιθανόν ψευδώς διδάσκουν ότι οι πιστοί Philadelphians θα 

ενστερνίζονται ένα δόγμα (millenarianism) του έρχεται αντίχριστος. Όποια και αν είναι καταδίκες που ή 

/ και τους οπαδούς τους κάνουν προς το Philadelphian πιστούς και τη συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού 

θα προκαλέσει διώξεις (Δανιήλ 11: 29-35? Αποκάλυψη 12: 13-15). Αυτό θα οδηγήσει επίσης στον 
τελικό την έναρξη της Μεγάλης Θλίψης (Κατά Ματθαίον 24:21? Ντάνιελ 11:39? Πρβλ Κατά Ματθαίον 



24: 14-15? Δανιήλ 11:31), καθώς και ένα χρόνο προστασίας για τους πιστούς της Φιλαδέλφειας 
Χριστιανοί (Αποκάλυψη 3:10? 12: 14-16). 

Το Θηρίο και ψευδοπροφήτης θα προσπαθήσει βίας, οικονομικού εκβιασμού, πινακίδες, τέρατα 
ψεύδους, δολοφονία, και άλλες πιέσεις (Αποκάλυψη 13: 10-17? 16: 14? Δανιήλ 7:25? 2 Θεσσαλονικείς 

2: 9-10) να έχουν τον έλεγχο . Οι Χριστιανοί θα ρωτήσω: 
10 "Πόσο καιρό, ω Δέσποτα άγιε και αληθινή, δεν κρίνεις και να εκδικηθεί το αίμα μας από 

εκείνους που κατοικούν επάνω στη γη;" (Αποκάλυψη 6:10) 
Κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι άνθρωποι του Θεού έχουν αναρωτηθεί, "Πόσο καιρό θα είναι μέχρι 
να επιστρέψει ο Ιησούς;" 

Ενώ εμείς δεν γνωρίζουμε την ημέρα ή την ώρα, περιμένουμε τον Ιησού να επιστρέψει (και το χιλιετή 
βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε) στον 21 ο αιώνα, με βάση πολλές γραφές (π.χ. Ματθαίος 24: 4-34? 
Ψαλμός 90: 4? Ωσηέ 6: 2? Λουκάς 21: 7-36? Εβραίους 1: 1-2? 4: 4,11? 2 Πέτρου 3: 3-8? 1 Θεσσαλονικείς 
5: 4), ορισμένα τμήματα του οποίου βλέπουμε τώρα εκπληρώνονται. 
Αν ο Ιησούς δεν επεμβαίνει, ο κόσμος θα έχει εκμηδενιστεί όλη τη ζωή: 

21 Για τότε θα υπάρχει μεγάλη θλίψη, όπως δεν ήταν από την αρχή του κόσμου μέχρι αυτή τη 

στιγμή, δεν υπάρχει, ούτε ποτέ θα είναι 22 Και αν δεν είχαν μειωθεί εκείνες τις ημέρες, δεν 

σάρκα θα σωθεί.? αλλά για χάρη των εκλεκτών θα μειωθεί εκείνες τις ημέρες. (Ματθαίος 24: 

21-22) 
29 Αμέσως μετά τη θλίψη εκείνων των ημερών, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, και το φεγγάρι δεν θα 

δώσει το φως του? τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό, και θα πρέπει να ανακινείται οι 

δυνάμεις των ουρανών. 30 Στη συνέχεια, το σημάδι του Υιού του Ανθρώπου θα εμφανιστεί στον 
ουρανό, και τότε όλες οι φυλές της γης θα θρηνήσουν, και θα δουν τον Υιό του Ανθρώπου 
έρχεται επάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και πολλή δόξα. 31 και θα αποστείλει τους 
αγγέλους του με εξαιρετικό ήχο μιας σάλπιγγας, και θα συγκεντρώσει τους εκλεκτούς του από 

τους τέσσερις ανέμους, από τη μια άκρη του ουρανού στην άλλη. (Ματθαίος 24: 29-31) 
Η Βασιλεία του Θεού είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος. 

Πρεσβευτές του Βασιλείου 
Ποιος είναι ο ρόλος σας στη Βρετανία; 
Αυτή τη στιγμή, αν είστε ένας πραγματικός Χριστιανός, θα πρέπει να είναι ένας πρεσβευτής για 

αυτό. Παρατηρήστε τι έγραψε ο Απόστολος Παύλος: 
20 Τώρα λοιπόν, είμαστε πρεσβευτές του Χριστού, σαν Θεός παρακαλούσαν μέσω μας: θα σας 

εκλιπαρώ για λογαριασμό του Χριστού, να συμφιλιωθούν με τον Θεό. (2 Κορινθίους 5:20) 
14 Σταθείτε, λοιπόν, έχοντας περιστοιχισμένη από τη μέση σας με την αλήθεια, έχοντας θέσει 

τον θώρακα της δικαιοσύνης, 15 και μετά παπουτσωμένος τα πόδια σας με την προετοιμασία 
του ευαγγελίου της ειρήνης? 16 πάνω απ 'όλα, λαμβάνοντας την ασπίδα της πίστης με την οποία 
θα είναι σε θέση να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού 17 και πάρτε το κράνος της 
σωτηρίας, και τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο λόγος του Θεού?. 18 προσεύχεται πάντα, 
με κάθε προσευχή και δέηση εν Πνεύματι, είναι άγρυπνο για το σκοπό αυτό με όλα τα επιμονή 
και δέηση για όλα τα Αγίων 19 και για μένα, ότι φράση μπορεί να δοθεί σε μένα, ώστε να μπορώ 
να ανοίξω το στόμα μου με τόλμη να γνωστοποιήσει το μυστήριο του ευαγγελίου, 20 για το 



οποίο είμαι πρεσβευτής στις αλυσίδες? ότι σε αυτό μπορώ να μιλήσω με θάρρος, όπως πρέπει 

να μιλήσω. (Εφεσίους 6: 14-20) 
Τι είναι ένας πρεσβευτής Merriam-Webster έχει τον ακόλουθο ορισμό;: 

1: μια επίσημη απεσταλμένος? Ειδικότερα: διπλωματικός αντιπρόσωπος της την υψηλότερη 
κατάταξη είναι διαπιστευμένοι σε μια ξένη κυβέρνηση ή κυρίαρχο ως κάτοικος εκπρόσωπος 
του ή τη δική της κυβέρνηση ή κρατικούς ή διορίζονται για μια ειδική και συχνά προσωρινή 
διπλωματική αποστολή 

2 α: Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή αγγελιοφόρο 

Εάν είστε ένας πραγματικός Χριστιανός, είσαι ένας επίσημος απεσταλμένος, για τον 

Χριστό! Παρατηρήστε τι έγραψε ο απόστολος Πέτρος: 
9 Αλλά είστε ένα επιλεγμένο γενιά, ένα βασιλικό ιερατείο, άγιο έθνος, λαός τον, ότι μπορεί να 

διακηρύξουν τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του 
φως? 10 που κάποτε δεν ήταν ένας λαός, αλλά είναι τώρα οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι δεν 

είχαν λάβει το έλεος, αλλά τώρα έχουν λάβει το έλεος. (1 Πέτρου 2: 9-10) 
Ως χριστιανοί, θέλουμε να είμαστε μέρος μιας άγιο έθνος. 
Ποιο έθνος είναι τώρα άγια; 
Λοιπόν, σίγουρα κανένας από τους βασίλεια αυτού του κόσμου, αλλά, τελικά, θα είναι μέρος της 

βασιλείας του Χριστού (Αποκάλυψη 11:15). Είναι έθνος του Θεού, βασιλεία Του, που είναι ιερό. 
Ως πρεσβευτές, που συνήθως δεν ασχολούνται με τις άμεσες πολιτική των εθνών του κόσμου. Αλλά 

θέλουμε να ζήσουμε τον τρόπο του Θεού της ζωής σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε καλύτερα 

να μάθετε γιατί τρόπους του Θεού είναι καλύτερο, έτσι ώστε στη βασιλεία Του μπορούμε να είμαστε 
βασιλιάδες και ιερείς και βασιλεύουν με τον Χριστό στη γη: 

5 Για Αυτόν που μας αγάπησε και μας έλουσε από τις αμαρτίες μας στη δική Του 
αίμα, 6 και μας έκανε βασιλείς και ιερείς στον Θεό και Πατέρα Του, να Τον η δόξα και η 

κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. (Αποκάλυψη 1: 5-6) 
10 Και μας βασιλείς και ιερείς στον Θεό μας έχουν κάνει? Και θα βασιλεύσει επί της 

γης. (Αποκάλυψη 5:10) 
Ένα μέλλον πτυχή της ότι δεν θα διδάσκουν εκείνους που είναι θνητό στη συνέχεια να περπατήσετε 
στους τρόπους του Θεού: 

19 Για τους ανθρώπους θα επιμείνω στην Σιών στην Ιερουσαλήμ? Θα πρέπει να κλαίνε 

περισσότερο. Θα είναι πολύ ευγενικό να σας στον ήχο της κραυγής σου? Όταν το ακούει, 
Εκείνος θα σας απαντήσω. 20 Και αν ο Κύριος σας δίνει το ψωμί της αντιξοότητες και το νερό της 
θλίψης, όμως, τους δασκάλους σας δεν θα μετακινηθεί σε μια γωνία πια, αλλά τα μάτια σας θα 
δείτε τους δασκάλους σας. 21 αυτιά σας θα ακούσει μια λέξη πίσω σου, λέγοντας: «Αυτός είναι 
ο τρόπος, με τα πόδια σε αυτό," Κάθε φορά που στρίβετε δεξιά ή όταν στρίβετε 

αριστερά. (Ησαΐας 30: 19-21) 
Ενώ αυτό είναι μια προφητεία για τη χιλιετή βασιλεία, σε αυτήν την ηλικία οι Χριστιανοί πρέπει να 
είναι προετοιμασμένοι να διδάξουν: 



12 ... από αυτή τη φορά θα έπρεπε να είναι οι δάσκαλοι (Εβραίους 5:12) 
15 Αλλά αγιάσει τον Κύριο τον Θεό μέσα στις καρδιές σας · και είναι έτοιμη πάντα να δώσει μια 

απάντηση σε κάθε άνθρωπο που σας ζητάει, ένα λόγο του την ελπίδα που είναι μέσα σου με 
πραότητα και φόβο (1 Πέτρου 3:15, KJV). 

Η Γραφή δείχνει ότι πολλές από τις πιο πιστοί Χριστιανοί θα, λίγο πριν την έναρξη της Μεγάλης Θλίψης, 
να αναθέσει πολλά: 

33 Και εκείνοι από τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν αναθέτει πολλά (Δανιήλ 11:33) 
Έτσι, η μάθηση, αυξάνεται σε χάρη και γνώσης (2 Πέτρου 3:18), είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε 

τώρα. Μέρος του ρόλου σας στη Βασιλεία του Θεού είναι να είναι σε θέση να διδάξουν. Και για τους 

πιο πιστούς, Philadelphian (Αποκάλυψη 3: 7-13), οι Χριστιανοί, αυτή θα περιλαμβάνει επίσης την 
υποστήριξη του σημαντικού μάρτυρα ευαγγέλιο πριν από την έναρξη της χιλιετούς βασιλείας (βλέπε 
Κατά Ματθαίον 24:14). 
Αφού πραγματοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού, ο λαός του Θεού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να 
βοηθήσει στην αποκατάσταση ενός κατεστραμμένου πλανήτη: 

12 Όσοι από μεταξύ σας θα οικοδομήσουμε τις παλιές θέσεις των αποβλήτων?  
Θα πρέπει να αναστήσει τα θεμέλια πολλών γενεών? Και θα πρέπει να ονομάζεται ο 

επισκευαστής της παραβίασης, το συντηρητή του δρόμους για να κατοικήσει σε. (Ησαΐας 
58:12) 

Έτσι, οι άνθρωποι του Θεού που έζησαν τον τρόπο του Θεού σε αυτή την ηλικία θα καταστήσει 
ευκολότερο για τους ανθρώπους να κατοικήσουν σε πόλεις (και αλλού) κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου αποκατάστασης. Ο κόσμος θα είναι πραγματικά μια καλύτερη θέση. Θα πρέπει να είμαστε 
πρεσβευτές για τον Χριστό τώρα, έτσι μπορούμε επίσης να χρησιμεύσει στη Βασιλεία Του. 

Το μήνυμα αληθινό ευαγγέλιο είναι μετασχηματιστική 

Ο Ιησούς είπε, «Εάν τηρήσουν το λόγο μου, είστε μαθητές μου πράγματι 32 Και θέλετε γνωρίσει την 
αλήθειαν, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.» (Ιωάννης 8: 31-32). Γνωρίζοντας την αλήθεια για το 
ευαγγέλιο του .! βασιλεία του Θεού μας ελευθερώνει από το να παγιδευτεί στις ψεύτικες ελπίδες του 
κόσμου Μπορούμε να υποστηρίξουμε με τόλμη ένα σχέδιο που λειτουργεί-ο Θεός σχεδίου Σατανάς 
έχει εξαπατήσει ολόκληρο τον κόσμο (Αποκάλυψη 12: 9) και η βασιλεία του Θεού είναι η πραγματική 
λύση. πρέπει να υποστηρίζουμε και υποστηρίζουμε την αλήθεια (βλέπε Ιωάννης 18:37). 

Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι περισσότερο από ό, τι για την προσωπική σωτηρία. Τα καλά νέα της 
Βασιλείας του Θεού θα πρέπει να μετατρέψει ένα σε αυτή την ηλικία: 

2 Και δεν είναι σύμφωνη προς αυτόν τον κόσμο, αλλά να μεταμορφωθεί από 

η ανανέωση του νου σας, ώστε να μπορείτε να δοκιμάζετε τι είναι το καλό και ευπρόσδεκτο και 

τέλειο θέλημα του Θεού. (Ρωμαίους 12: 2) 

Οι αληθινοί Χριστιανοί μετασχηματίζονται να υπηρετήσει τον Θεό και τους άλλους: 

22 δούλοι, υπακούετε κατά πάντα κυρίους σας σύμφωνα με τη σάρκα, όχι με οφθαλμοδουλεία, 

όπως ανθρωπάρεσκοι, αλλά στην ειλικρίνεια της καρδιάς, φοβούμενοι τον Θεό. 23 Και ό, τι 
κάνετε, κάντε το εγκάρδια, όπως στον Κύριο και όχι για τους άνδρες, 24 γνωρίζοντας ότι από 

τον Κύριο θα λάβετε την ανταμοιβή της κληρονομιάς? για να σας εξυπηρετήσουμε το Λόρδο 

Χριστού. (Κολοσσαείς 3: 22-24) 



28 Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που λαμβάνετε ένα βασίλειο που δεν μπορεί να κλονιστεί, ας 
έχουμε τη χάρη, με την οποία μπορούμε να υπηρετούμε τον Θεό με αποδεκτό με σεβασμό και 

ευσεβή φόβο. (Εβραίους 12:28) 

Οι αληθινοί Χριστιανοί ζουν με διαφορετικό τρόπο από τον κόσμο. Δεχόμαστε τα πρότυπα του Θεού 

πάνω από τον κόσμο για το τι είναι σωστό και τι λάθος. Το μόνο ζουν με την πίστη (Εβραίους 10:38), 

καθώς χρειάζεται πίστη για να ζήσουν τον τρόπο του Θεού σε αυτή την ηλικία. Χριστιανοί θεωρήθηκαν 
τόσο διαφορετικό από τον κόσμο ζούσαν σε, ότι είναι ο τρόπος ζωής που αναφέρεται ως «ο τρόπος» 

στην Καινή Διαθήκη (Πράξεις 9: 2? 19: 9? 24: 14,22). Ο κόσμος ζει εγωιστικά, κάτω από την κυριαρχία 
του Σατανά, σε ό, τι έχει ονομάζεται "ο τρόπος του Κάιν" (Ιούδα 11). 

Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού είναι ένα μήνυμα της δικαιοσύνης, της χαράς και της ειρήνης 

(Ρωμαίους 14:17). Το προφητικό λόγο, κατανοηθεί σωστά, είναι παρήγορο (βλέπε 1 Κορινθίους 14: 3? 

1 Θεσσαλονικείς 4:18), ειδικά καθώς βλέπουμε τον κόσμο καταρρέει (βλέπε Λουκά 21: 8-36). Η 
αληθινή χριστιανική τρόπος ζωής οδηγεί στην πνευματική αφθονία και φυσική ευλογίες (Μάρκος 10: 

29-30). Αυτό είναι μέρος του γιατί όσοι ζήσουν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος χρειάζεται την Βασιλεία 

του Θεού. Οι Χριστιανοί είναι οι πρεσβευτές της Βασιλείας του Θεού. 

Χριστιανοί θέσει την ελπίδα μας στον πνευματικό, όχι τη σωματική, αν και ζούμε σε ένα φυσικό κόσμο 

(Ρωμαίους 8: 5-8). Έχουμε την "ελπίδα του ευαγγελίου» (Κολοσσαείς 1:23). Αυτό είναι κάτι που οι 
πρώτοι Χριστιανοί κατανοητό ότι πολλοί που ομολογούν τον Ιησού σήμερα δεν πραγματικά 
κατανοήσει. 

6. Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες διδάσκουν το Βασίλειο είναι σημαντική, αλλά ... 
Οι Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες πιστεύουν ότι διδάσκουν πτυχές της Βασιλείας του Θεού, αλλά έχουν 

πρόβλημα να κατανοήσουν το τι πραγματικά Για παράδειγμα, η Καθολική Εγκυκλοπαίδεια διδάσκει 

αυτό για το βασίλειο.: 
Του Χριστού ... Σε κάθε στάδιο στη διδασκαλία Του την έλευση αυτού του βασιλείου, τις 
διάφορες πτυχές του, ακριβές νόημά της, ο τρόπος με τον οποίο πρόκειται να επιτευχθεί, 
αποτελούν τη βάση της ομιλίες του, τόσο πολύ έτσι ώστε ομιλία του ονομάζεται "το ευαγγέλιο 

του βασιλείου "... άρχισαν να μιλούν για την Εκκλησία ως« η βασιλεία του Θεού »? πρβ Ο 

συνταγματάρχης, Ι, 13? Α Θεσ, ii, 12.? Αποκ, Ι, 6, 9.? v, 10, κλπ ... αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία 
ως το Θείο ίδρυμα ... (Πάπας Η Βασιλεία του Θεού. Η Καθολική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος VIII. 
1910). 

Αν και η παραπάνω επεσήμανε «Ο συνταγματάρχης, Ι, 13? Α Θεσ, ii, 12.? Αποκ, Ι, 6, 9.? v, 10, «αν θα τα 

αναζητήσετε, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι ένα από αυτά τα εδάφια λένε τίποτα για την 

Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού. Διδάσκουν οι πιστοί θα είναι μέρος της Βασιλείας του Θεού ή ότι 

είναι η βασιλεία του Ιησού. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί ότι πολλοί θα αλλάξει το ευαγγέλιο ή 

στραφούν σε μια άλλη, μια αναληθής ένα (Γαλάτας 1: 6-9). Δυστυχώς, διάφορα αυτά έχουν κάνει αυτό. 
Ο Ιησούς δίδαξε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο 

μέσω εμού »(Ιωάννης 14: 6). Peter δίδαξε, "Ούτε υπάρχει σωτηρία σε κάθε άλλη, γιατί δεν υπάρχει 

άλλο όνομα υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων με τους οποίους πρέπει να σωθώμεν» 

(Πράξεις 4:12). Peter είπε Εβραίοι όλοι πρέπει να έχουν την πίστη για να μετανοήσουν και να 

αποδεχθούν τον Ιησού για να σωθεί (Πράξεις 2:38). 



Σε αντίθεση με αυτό, ο Πάπας Francis έχει διδάξει ότι οι άθεοι, χωρίς τον Ιησού, μπορεί να σωθεί από 

τα καλά έργα! Διδάσκει, επίσης, ότι οι Εβραίοι μπορούν να σωθούν χωρίς την αποδοχή του 

Ιησού! Επιπλέον, αυτός και μερικοί Ελληνο-Ρωμαίοι, επίσης, φαίνεται να θεωρεί ότι ένα μη-βιβλικό 

κείμενο της «Μαρίας» είναι το κλειδί για το ευαγγέλιο, καθώς και το κλειδί για την οικουμενική και 

διαθρησκειακή ενότητα. Δυστυχώς, αυτοί και άλλοι δεν καταλαβαίνουν τη σημασία του Ιησού και το 

αληθινό Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Πολλοί προωθούν ψευδή ευαγγέλια. 
Πολλοί θέλουν να περπατήσουν με την όραση και να έχουμε πίστη στον κόσμο. Η Καινή Διαθήκη 

διδάσκει ότι οι Χριστιανοί είναι να δούμε πάνω: 
2 Ρυθμίστε το μυαλό σας στα πράγματα ανωτέρω, όχι για τα πράγματα στη γη. (Κολοσσαείς 3: 
2) 
7 Για βαδίζουμε με πίστη, όχι με την όραση. (2 Κορινθίους 5: 7) 

Ωστόσο, ο Πάπας Πίος ΧΙ διδάσκονται βασικά για να περπατήσει από την όρασή του από την εκκλησία 
του: 

... η Καθολική Εκκλησία ... είναι η βασιλεία του Χριστού στη γη. (Εγκύκλιος Pius του Quas 

Primas όπως αναφέρεται στην τελική μάχη Kramer Ρ Ο διαβόλου. Καλή Εκδόσεις Σύμβουλος, 

2002, σ. 73). 
Ο δικτυακός τόπος αξιώσεις CatholicBible101, «η Βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε στη γη από τον Ιησού 
Χριστό κατά το έτος 33 μ.Χ., με τη μορφή της Εκκλησίας Του, με επικεφαλής τον Peter ... Καθολικής 
Εκκλησίας." Αλλά η χιλιετής βασιλεία του Θεού δεν είναι ακόμη εδώ ούτε η Εκκλησία της Ρώμης, αλλά 
θα είναι στη γη. 
Η Εκκλησία της Ρώμης διδάσκει τόσο έντονα εναντίον σύντομα ερχόμενο επίγειο χιλιετή βασιλεία του 

Θεού ότι είναι ουσιαστικά το μόνο «δόγμα του Αντιχρίστου" που αναφέρονται στην επίσημη Κατήχηση 
της Καθολικής Εκκλησίας: 

676 απάτη του Αντίχριστου προαναγγέλλει ήδη την παρουσία της μέσα στον κόσμο κάθε φορά 

που το αίτημα γίνεται για να πραγματοποιηθεί μέσα στην ιστορία η μεσσιανική εκείνη ελπίδα, 
που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ιστορία μέσα από την εσχατολογική 

κρίση. Η Εκκλησία έχει απορρίψει ακόμα και τροποποιημένες μορφές αυτής της παραποίησης 

του βασιλείου για να έρθει κάτω από το όνομα του millenarianism ... (Κατήχηση της Καθολικής 
Εκκλησίας. Επίσημη έγκριση Potest + Joseph Καρδινάλιος Ράτσινγκερ. Doubleday, Νέα Υόρκη 
1995, σελ. 194) 

Δυστυχώς, εκείνοι που συμφωνούν με αυτό θα έχουν μεγάλα προβλήματα με την ανακήρυξη του 

Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού στο τέλος. Μερικοί θα λάβουν τρομερή μέτρα εναντίον εκείνων 

που διακηρύσσουν ότι (Δανιήλ 7:25? 11: 30-36). 
Αλλά, μπορείτε να σκεφτείτε, δεν είναι όλοι θα που πρεσβεύουν τον Ιησού ως Κύριο να είναι στο 

βασίλειο; Όχι, δεν θα είναι. Παρατηρήστε τι είπε ο Ιησούς: 
21 «Δεν μπορεί ο καθένας που λέει σε μένα: Κύριε, Κύριε,« θα μπει στη βασιλεία των ουρανών, 

αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου στον ουρανό. 22 Πολλοί θα μου πουν κατά την 
ημέρα εκείνη, «Κύριε, Κύριε, έχουν εμείς όχι στο όνομά σας, εκβάλλει δαιμόνια στο όνομά σου, 
και κάνει πολλά θαύματα στο όνομά σου »23 και τότε, θα ομολογήσω σ 'αυτούς: ποτέ δεν σας 

γνώρισα?;! φεύγετε από μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία» (Ματθαίος 7: 21-23) 



Ο Απόστολος Παύλος σημείωσε το «μυστήριο της ανομίας» ήταν «ήδη στην εργασία» (2 Θεσσαλονικείς 

2: 7) στην εποχή του. Αυτή η ανομία είναι επίσης σχετίζεται με κάτι που η Αγία Γραφή προειδοποιεί 

ενάντια στην εποχή τέλος που ονομάζεται «Μυστήριο, Βαβυλώνα η Μεγάλη» (Αποκάλυψη 17: 3-5). 
Το «μυστήριο της ανομίας» σχετίζεται με φανερά Χριστιανοί που πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να 
κρατήσει Δέκα Εντολών νόμο του Θεού, κλπ ή / και υπάρχουν τόσες πολλές αποδεκτές εξαιρέσεις σε 
αυτό και / ή υπάρχουν αποδεκτές μορφές της μετανοίας για να σπάσει Θεού του νόμου, έτσι ενώ 
νομίζουν ότι έχουν μια μορφή του νόμου του Θεού, δεν διατηρώντας μια μορφή του Χριστιανισμού ότι 
ο Ιησούς ή οι απόστολοι του θα αναγνωρίσουν ως νόμιμη. 
Οι Ελληνο-Ρωμαίοι είναι σαν τους Φαρισαίους που παραβίασαν τις εντολές του Θεού, αλλά 
ισχυρίστηκε παραδόσεις τους έκανε αποδεκτό αυτό-Ιησού κατήγγειλε ότι η προσέγγιση (Ματθαίος 15: 

3-9)! Ησαΐας προειδοποίησε επίσης ότι οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι θα ανταρτών του Θεού 

κατά το νόμο Του (Ησαΐας 30: 9). Αυτή η άναρχη εξέγερση είναι κάτι που, δυστυχώς, δείτε αυτό σε 

αυτήν την ημέρα. 
Μια άλλη «μυστήριο» φαίνεται να είναι ότι η Εκκλησία της Ρώμης φαίνεται να πιστεύουν ότι η 
μιλιταριστική οικουμενικό και διαθρησκευτικό ατζέντες της θα οδηγήσει στην ειρήνη και μη βιβλική 

εκδοχή της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Γραφή προειδοποιεί εναντίον έρχονται οικουμενική 

ενότητα που διδάσκει βούληση, για μερικά χρόνια, να είναι επιτυχής (σημείωση: η Νέα Ιερουσαλήμ 
Βίβλο, ένας καθολικός-εγκεκριμένη μετάφραση, εμφανίζεται): 

4 Οι ίδιοι υποκλίθηκε μπροστά του δράκου επειδή είχε δώσει το θηρίο την εξουσία του? και οι 

ίδιοι έπεφτε στα γόνατα μπροστά στο θηρίο, λέγοντας: «Ποιος μπορεί να συγκριθεί με το 

θηρίο; Ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον της »5 Το θηρίο επετράπη στο στόμα μπορεί να 

υπερηφανεύεται και βλασφημίες και να είναι ενεργοί για σαράντα δύο μήνες?; 6 και μπαίνουν 
στο στόμα βλασφημίες του εναντίον του Θεού, κατά το όνομά του, ουράνια Σκηνή του και 
όλους όσοι έχουν προστατευόμενα . υπάρχουν 7 αφέθηκε να κάνει πόλεμο εναντίον των αγίων 
και να κατακτήσουν τους, και δεδομένου εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, οι άνθρωποι, η γλώσσα 
και το έθνος? 8 και όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα το λατρέψουν, δηλαδή, ο καθένας του 
οποίου το όνομα δεν έχει γραφτεί κάτω από την ίδρυση του κόσμου στο βιβλίο της θυσίας 
αρνιού της ζωής 9 Ας όποιον μπορεί να ακούσει, ακούστε:. 10 εκείνες για αιχμαλωσία σε 

αιχμαλωσία? εκείνες για θάνατο από το σπαθί σε θάνατο από το σπαθί. Αυτός είναι ο λόγος 

που οι άγιοι πρέπει να έχουν επιμονή και πίστη. (Αποκάλυψη 13: 4-10, NJB) 
Η Αγία Γραφή προειδοποιεί ενάντια σε μια ώρα λήξης Βαβυλώνα ενότητα: 

1 Ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες ήρθε να μου μιλήσει, και είπε, «Έλα 
εδώ και θα σου δείξω την τιμωρία του μεγάλου πόρνη που είναι ένθρονη δίπλα άφθονα 
νερά, 2 με τον οποίο όλοι οι βασιλιάδες της γης οι εκδιδόμενες ίδιοι, και ο οποίος έχει κάνει στο 
σύνολο του πληθυσμού του κόσμου μεθυσμένος με το κρασί της μοιχείας της. »3 με πήρε στο 
πνεύμα σε μια έρημο, και εκεί είδα μια γυναίκα ιππασίας ένα κόκκινο θηρίο που είχε επτά 
κεφάλια και δέκα κέρατα και είχε βλάσφημο τίτλους γράψει όλα πάνω του 4 Η γυναίκα ήταν 
ντυμένη με πορφύρα και κόκκινο και έλαμπαν με το χρυσό και κοσμήματα και μαργαριτάρια, 
και κρατούσε ένα χρυσό winecup συμπληρώθηκε με την αηδιαστική βρωμιά της πορνείας 

της?. 5 στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα όνομα, ένα αινιγματικό όνομα: ". Βαβυλώνα η 

Μεγάλη, η μητέρα όλων των ιερόδουλων και όλα τα βρώμικα πρακτικές επί της γης» 6 είδα 

ότι ήταν μεθυσμένος, μεθυσμένος με το αίμα των αγίων, και το αίμα των μαρτύρων του 

Ιησούς; και όταν την είδα, ήμουν εντελώς κατορθώνω. (Αποκάλυψη 17: 1-6, NJB) 



9 «Αυτό απαιτεί εξυπνάδα. Τα επτά κεφάλια είναι επτά λόφους, στην οποία κάθεται η 

γυναίκα. . . 18 Η γυναίκα που είδες είναι η μεγάλη πόλη που έχει δικαιοδοσία επί όλων των 

ηγεμόνων στη γη. » (Αποκάλυψη 17: 9,18, NJB) 
1 Μετά από αυτό, είδα έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, με μεγάλη εξουσία που του 

δόθηκε? η γη έλαμψε με τη δόξα του. 2 Στην κορυφή της φωνής του φώναξε, «Βαβυλώνα 

έπεσε, η Βαβυλώνα η Μεγάλη έχει πέσει και έχει γίνει το στέκι των δαιμόνων και ένα 

κατάλυμα για κάθε ακάθαρτο πνεύμα και βρώμικο, σιχαμερό πουλί. 3 Όλες τα έθνη έχουν πιει 

βαθιά του κρασιού της πορνείας της? Κάθε βασιλιάς στη γη έχει εκδιδόμενες ο ίδιος μαζί της, 

και κάθε έμπορος πλούτισαν μέσω της ακολασίας της »4 Μια άλλη φωνή μίλησε από τον 

ουρανό.? Άκουσα το πω, «Έλα έξω, οι άνθρωποι μου, μακριά από αυτήν, έτσι ώστε να μην 

μοιράζονται τα εγκλήματά της και έχουν τις ίδιες πληγές να φέρει. 5 αμαρτίες της έφτασαν 
μέχρι τον ουρανό, και ο Θεός έχει τα εγκλήματά της στο μυαλό : την αντιμετωπίζουν ως έχει 
αντιμετωπίζονται άλλοι 6 αυτή πρέπει να καταβάλλεται το διπλάσιο του ποσού που ζητούν απ 

'αυτόν.. Είναι να έχουμε μια διπλά ισχυρή φλιτζάνι δική μίγματος της. 7 Κάθε ένα από τα 

Αντλίες και όργια της είναι να συνοδεύεται από μια βασανιστήρια ή αγωνία.Είμαι ενθρονίζεται 

ως βασίλισσα, σκέφτεται? Δεν είμαι χήρα και ποτέ δεν θα ξέρετε το πένθος 8 Γι 'αυτό, σε μια 

μέρα, οι πληγές θα πέσει πάνω της:. Νόσου και πένθος και πείνα. Θα πρέπει να καεί 

ολοσχερώς. Ο Κύριος ο Θεός ο οποίος την έχει καταδικάσει είναι πανίσχυρη. «9» Υπάρχουν θα 

πένθος και κλαίει γι 'αυτήν από τους βασιλιάδες της γης, που έχουν οι ίδιοι εκδιδόμενες μαζί 

της και πραγματοποιήθηκε όργια μαζί της. Βλέπουν τον καπνό, όπως αυτή καίει, (Αποκάλυψη 

18: 1-9, NJB) 
Στον Ζαχαρία, η Αγία Γραφή προειδοποιεί εναντίον έρχονται Βαβυλώνα και δείχνει ότι η κατάλληλη 
ενότητα δεν θα συμβεί παρά μόνο μετά επιστρέφει ο Ιησούς: 

10 Πρόσεχε! Προσέξτε! Φύγετε από τη γη του βορρά - Γιαχβέ declares- για σας έχω διάσπαρτα 

στους τέσσερις ανέμους του ουρανού - Γιαχβέ δηλώνει 11 Κοιτάξτε έξω.! Κάνει την απόδρασή 

σας, Σιών, τώρα ζει με την κόρη της Βαβυλώνας! 
12 Για Γιαχβέ Σαβαώθ λέει αυτό, αφού η Δόξα μου ανέθεσε, για τα έθνη που σας λεηλάτησαν, 

«Όποιος κι αν αγγίζει αγγίζει το μήλο του ματιού μου. 13 Τώρα κοιτάξτε, εγώ θα κύμα το χέρι 

μου πάνω τους και θα λεηλατηθεί από τους οποίους που έχουν υποδουλώσει ». Στη συνέχεια, 

θα ξέρετε ότι ο Γιαχβέ Σαβαώθ μου έχει σταλεί! 14 Sing, χαίρονται, κόρη της Σιών, για τώρα 
έρχομαι να ζήσει ανάμεσά σας -Yahweh δηλώνει! 15 Και εκείνη την ημέρα πολλά έθνη θα 

μετατραπεί σε Γιαχβέ. Ναι, θα γίνουν το λαό του, και θα ζήσουν ανάμεσά σας. Στη συνέχεια, 

θα ξέρετε ότι ο Γιαχβέ Σαβαώθ μου έχει σταλεί σε σας! 16 Γιαχβέ θα πάρει στην κατοχή του 
Ιούδα, η μερίδα του στους Αγίους Τόπους, και πάλι να κάνει την Ιερουσαλήμ επιλογής 

του. (Ζαχαρίας 2: 10-16, NJB? Σημειωθεί στις εκδόσεις KJV / NKJV οι στίχοι αναφέρονται ως 
Ζαχαρίας 2: 6-12) 

Οι οικουμενικό και διαθρησκευτικό κινήσεις που είναι τα Ηνωμένα Έθνη, το Βατικανό, πολλοί 
Προτεστάντες, και την Ανατολική Ορθόδοξη ηγέτες προώθηση καταδικαστεί ξεκάθαρα από την Αγία 

Γραφή και δεν πρέπει να ενθαρρύνεται. Ο Ιησούς προειδοποίησε αυτούς που ισχυρίζονται να τον 

ακολουθήσουν οι οποίοι θα «εξαπατήσει πολλούς» (Ματθαίος 24: 4-5). Μεγάλο οικουμενισμός έχει 

σχέση με την "λευκή ιππέα" της Αποκάλυψη 6: 1-2 (ο οποίος δεν είναι ο Ιησούς) και την πόρνη της 
Αποκάλυψης 17. 



Όπως και ο Ζαχαρίας, ο Απόστολος Παύλος δίδαξε επίσης ότι η αληθινή ενότητα της πίστεως δεν θα 
συμβεί παρά μόνο μετά επιστρέφει ο Ιησούς: 

13 μέχρι να φτάσουμε όλοι ενότητα στην πίστη και τη γνώση του Υιού του Θεού και αποτελούν 

το τέλειο άτομο, πλήρως ώριμο με το πλήρωμα του ο ίδιος ο Χριστός. (Εφεσίους 4:13, NJB) 
Όσοι πιστεύουν ότι αυτή η ενότητα έρχεται πριν από την επιστροφή του Ιησού είναι λάθος. Στην 

πραγματικότητα, όταν ο Ιησούς επιστρέψει, θα πρέπει να καταστρέψει την ενότητα των εθνών που θα 
συσπειρώσει εναντίον Του: 

11:15 Και ο έβδομος άγγελος φύσηξε τρομπέτα του, και οι φωνές θα μπορούσε να ακουστεί να 

φωνάζει στον ουρανό, καλώντας, «Το βασίλειο του κόσμου έχει γίνει το βασίλειο του Κυρίου 
μας και του Χριστού του, και θα βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων.» 16 οι είκοσι τέσσερις 
πρεσβύτεροι, ένθρονη με την παρουσία του Θεού, έκλιναν τα πρόσωπα και άγγιξε το έδαφος 
με μέτωπά τους τη λατρεία του Θεού 17 με αυτές τις λέξεις, «Δίνουμε χάρη σε εσάς, 
Παντοδύναμος Κύριος ο Θεός, ο οποίος είναι, Αυτός που ήταν, για την ανάληψη μεγάλη 
δύναμη και την έναρξη της βασιλείας σας. 18 τα έθνη ήταν σε αναταραχή και τώρα έχει έρθει η 
ώρα για την τιμωρία σας, καθώς και για τους νεκρούς για να κριθούν, και για τους υπαλλήλους 
σας οι προφήτες, για τους αγίους και για εκείνους που φοβούνται το όνομά σου, μικρές και 

μεγάλες όσο, ώστε να ανταμείβονται. Έχει έρθει η ώρα για να καταστρέψει εκείνους που 

καταστρέφουν τη γη ». (Αποκάλυψη 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Και άκουσα αυτό που φαινόταν να είναι οι φωνές από ένα τεράστιο πλήθος, σαν τον ήχο 

του ωκεανού ή το μεγάλο βρυχηθμό της βροντής, απαντώντας, «Αλληλούια! Η βασιλεία του 

Κυρίου του Θεού Παντοδύναμος μας έχει αρχίσει? . . . 19 Τότε είδα το θηρίο, με όλους τους 
βασιλιάδες της γης, και τα στρατεύματά τους, συγκεντρώθηκαν για την καταπολέμηση του 
αναβάτη και το στρατό του. 20 Αλλά το θηρίο πιάστηκε αιχμάλωτος μαζί με τον ψευδοπροφήτη 
ο οποίος είχε εργαστεί θαύματα για λογαριασμό του θηρίου και από αυτούς είχαν εξαπατηθεί 
εκείνους που δέχθηκε το μαρκάρισμα με το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που 

προσκύνησαν το άγαλμά του. Αυτές οι δύο ρίχτηκαν ζωντανοί στην πύρινη λίμνη της καύσης σε 

θείο. 21 Όλα τα υπόλοιπα σκοτώθηκαν από το ξίφος του αναβάτη, η οποία ήρθε από το στόμα 

του, και όλα τα πουλιά οι ίδιοι κορεσμένη με τη σάρκα τους. . . 20: 4 Και είδα θρόνους, όπου 

πήραν τις θέσεις τους, και τους είχε ανατεθεί η εξουσία να εκδώσει την απόφασή του. Είδα τις 

ψυχές όλων εκείνων που είχαν αποκεφαλιστεί για το γεγονός ότι μάρτυρας για τον Ιησού και 
για το ότι κήρυξε το λόγο του Θεού, και εκείνοι που αρνήθηκαν να προσκυνήσουν το θηρίο 

ούτε το άγαλμά του και δεν θα αποδεχθεί την brandmark στα μέτωπα ή τα χέρια τους? που 

ήρθε στη ζωή και βασίλεψαν με τον Χριστό για χίλια χρόνια. (Αποκάλυψη 19: 6,19-21? 20: 4, 

NJB) 
Παρατηρήστε ότι ο Ιησούς θα πρέπει να καταστρέψει στρατούς του κόσμου ενωμένη εναντίον 

Του. Τότε Αυτός και οι άγιοι θα βασιλέψουν. Αυτό είναι όταν θα υπάρχει κατάλληλη ενότητα της 

πίστεως. 
Δυστυχώς, πολλοί θα ακούσουν ψευδείς υπουργούς που εμφανίζονται καλό, αλλά δεν είναι, όπως ο 
Απόστολος Παύλος προειδοποίησε (2 Κορινθίους 11: 14-15). 
Αν περισσότεροι θα καταλάβουν πραγματικά την Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού 
λιγότερο θα πολεμήσει εναντίον του Ιησού. 
7. Γιατί η Βασιλεία του Θεού; 



Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι ήθελαν να νομίζουμε ότι είμαστε τόσο έξυπνοι, υπάρχουν όρια στην 
κατανόηση μας, αλλά του Θεού «κατανόηση είναι άπειρη» (Ψαλμός 147: 5). 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πάρει την παρέμβαση του Θεού για να διορθώσετε αυτό το 
πλανήτη. 
Ενώ πολλοί πιστεύουν στο Θεό, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων είναι απρόθυμοι 

να ζήσουν, όπως Εκείνος πραγματικά διευθύνει. Παρατηρήστε την ακόλουθη: 
8 Αυτός που έχει δείξει, Ο άνθρωπος, τι είναι καλό? Και τι κάνει ο Κύριος απαιτεί από εσάς 

Αλλά για να γίνει δίκαια, να αγαπάς έλεος, και να περπατήσει ταπεινά με το Θεό σου;(Μιχαίας 
6: 8) 

Να περπατήσει ταπεινά με το Θεό δεν είναι κάτι ανθρωπότητα έχει πραγματικά ήταν πρόθυμος να 

κάνει. Από την εποχή του Αδάμ και της Εύας (Γένεση 3: 1-6), οι άνθρωποι έχουν επιλέξει να βασίζονται 
στον εαυτό τους και τις προτεραιότητές τους, πάνω από τον Θεό, παρά τις εντολές Του (Έξοδος 20: 3-
17). 
Το βιβλίο των Παροιμιών διδάσκει: 

5 Εμπιστοσύνη στον Κύριο με όλη σου την καρδιά, και άπαχο όχι με δική σας αντίληψη?. 6 Σε 

όλους τους δρόμους σου γνωρίσω αυτόν, και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σας 7Μην 

είναι σοφός στα μάτια σας? Φοβούνται τον Κύριο και αναχωρούν από το κακό. (Παροιμίες 3: 5-

7) 
Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα πραγματικά εμπιστεύεται στο Θεό με όλη την καρδιά τους ή 

να περιμένετε για Εκείνον να κατευθύνει τα βήματά τους. Πολλοί λένε ότι θα κάνει ό, τι θέλει ο Θεός, 

αλλά δεν το κάνω. Η ανθρωπότητα έχει εξαπατηθεί από τον Σατανά (Αποκάλυψη 12: 9) και έχει πέσει 

για τις επιθυμίες του κόσμου και το «καμάρι της ζωής» (1 Ιωάννη 2:16). 
Ως εκ τούτου, πολλοί έχουν καταλήξει σε δικές τους θρησκευτικές παραδόσεις και κοσμικές 

κυβερνήσεις, επειδή νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα. Ωστόσο, δεν το κάνουν (βλέπε Ιερεμίας 10:23), 

ούτε πιο αληθινά θα μετανοήσουν. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανθρωπότητα χρειάζεται τη Βασιλεία του Θεού (πρβλ Κατά 
Ματθαίον 24: 21-22). 
Τρόποι δίκιο του Θεού 
Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη (1 Ιωάννη 4: 8,16) και ο Θεός δεν είναι εγωιστικό. Οι νόμοι του 

Θεού δείχνουν την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον μας (Μάρκος 12: 29-31? Ιάκωβος 2: 8-11). Οι 
τρόποι του κόσμου είναι εγωιστής και τέλος στο θάνατο (Ρωμαίους 8: 6). 
Παρατηρήστε ότι η Αγία Γραφή δείχνει πραγματικό Χριστιανοί τηρούν τις εντολές: 

1 Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός γεννήθηκε από τον Θεό, και ο καθένας που 

Εκείνου που γέννησε επίσης αγαπάει τον αγαπάει ο οποίος είναι γεννηθέντα από Αυτόν. 2 Με 
αυτό γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού, όταν αγαπάμε τον Θεό και τηρούμε τις 

εντολές Του . 3 Για το σκοπό αυτό είναι η αγάπη του Θεού, να τηρούμε τις εντολές του. Και οι 

εντολές του δεν είναι βαριές. (1 Ιωάννη 5: 1-3) 
Όλα Θεού "εντολές είναι δικαιοσύνη" (Ψαλμός 119: 172). Τρόποι του είναι καθαρή (1 Τιμόθεο 

1:15). Δυστυχώς, πολλοί έχουν αποδεχθεί τις διάφορες μορφές της «ανομίας» και δεν 

συνειδητοποιούν ότι ο Ιησούς δεν ήρθε να καταστρέψει το νόμο ή τους προφήτες, αλλά για να τους 



(Κατά Ματθαίον 5:17) πληρούν, εξηγώντας την πραγματική τους έννοια και την επέκταση τους πέρα 

από αυτό που πολλοί σκέψης (π.χ. Ματθαίος 5: 21-27). Ο Ιησούς δίδαξε ότι "όποιος κάνει και τους 

διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μέγας στη βασιλεία των ουρανών» (Κατά Ματθαίον 5:19) (οι όροι 
«Βασιλεία του Θεού» και «βασιλεία των ουρανών» είναι εναλλάξιμα). 
Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή (Ιακώβου 2:17). Πολλοί ισχυρίζονται να 
ακολουθήσει τον Ιησού, αλλά δεν θα πιστεύουν πραγματικά διδασκαλίες Του (Ματθαίος 7: 21-23) και 

δεν θα τον μιμηθούν, όπως θα έπρεπε (βλέπε 1 Κορινθίους 11: 1). "Η αμαρτία είναι η καταπάτηση του 

νόμου» (1 Ιωάννη 3: 4, KJV) και όλοι έχουν αμαρτήσει (Ρωμαίους 3:23).Ωστόσο, η Αγία Γραφή δείχνει 
ότι έλεος θα θριαμβεύσει πάνω απόφαση (James 2:13) ως Θεός έχει πραγματικά ένα σχέδιο για όλους 
(βλέπε Λουκά 3: 6). 
Ανθρώπινα λύσεις, εκτός από τους τρόπους του Θεού, δεν θα λειτουργήσει. Στην χιλιετή βασιλεία, ο 

Ιησούς θα κυβερνήσει με «σιδερένια ράβδο" (Αποκάλυψη 19:15), και καλό θα επικρατήσουν, καθώς οι 
άνθρωποι θα ζουν τον τρόπο του Θεού. Υπάρχουν όλα τα προβλήματα του κόσμου, επειδή οι 

κοινωνίες αυτού του κόσμου να αρνηθεί να υπακούσει το Θεό και το νόμο Του . Ιστορία παράσταση 
η ανθρωπότητα δεν είναι ικανή να επιλύσει τα προβλήματα της κοινωνίας: 

6 Για να φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, αλλά για να είναι πνευματικά μυαλό είναι η ζωή 

και την ειρήνη 7 Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα κατά του Θεού.? γι 'αυτό δεν 

υπόκειται στο νόμο του Θεού, ούτε και μπορεί να είναι. 8 Έτσι λοιπόν, όσοι είναι στη σάρκα δε 

μπορούν να ευχαριστήσουν τον Θεό. (Ρωμαίους 8: 6-8) 
Χριστιανοί είναι να επικεντρωθεί στην πνευματική, και χορηγούνται Πνεύμα του Θεού να το πράξουν 
σε αυτή την ηλικία (Ρωμαίους 8: 9), παρά τις προσωπικές μας αδυναμίες: 

26 Για να δείτε την κλήση σας, αδελφοί, ότι δεν είναι πολλοί σοφοί κατά σάρκα, όχι πολλοί 

δυνατοί, όχι πολλοί ευγενείς, ονομάζονται. 27 Αλλά ο Θεός έχει επιλέξει τα ανόητα πράγματα 
του κόσμου να βάλει στην ντροπή ο σοφός, και ο Θεός έχει επιλέξει τα αδύνατα πράγματα του 
κόσμου για να τεθεί σε ντροπή τα πράγματα τα οποία είναι δυνατός? 28 και τα πράγματα βάση 
της τον κόσμο και τα πράγματα που είναι απεχθής ο Θεός έχει επιλέξει, και τα πράγματα που 
δεν είναι, να φέρει σε τίποτα τα πράγματα που είναι 29 ότι δεν σάρκα πρέπει δόξα στην 
παρουσία του. 30 Αλλά Αυτόν που είναι εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος έγινε για μας σοφία από τον 
Θεό και τη δικαιοσύνη και αγιασμός και redemption- 31 που, όπως είναι γραμμένο, «Αυτός που 

δόξες, ας τον δόξα στον Κύριο. " (1 Κορινθίους 1: 26-31) 
Χριστιανοί είναι προς τη δόξα στο σχέδιο του Θεού! Βαδίζουμε με πίστη τώρα (2 Κορινθίους 5: 7), που 

αναζητούν πάνω (Κολοσσαείς 3: 2) με την πίστη (Εβραίους 11: 6). Θα είμαστε ευλογημένοι για τη 

διατήρηση εντολές του Θεού (Αποκάλυψη 22:14). 
Η Αγία Γραφή λέει ότι οι Χριστιανοί θα κυβερνήσει μαζί με τον Ιησού, αλλά δεν έχετε συνειδητοποιήσει 

αυτό σημαίνει ότι η πραγματική Χριστιανοί θα κυβερνήσει πραγματικά πάνω από τις πόλεις; Ο Ιησούς 

δίδαξε: 
12 «Μια ορισμένη ευγενής πήγε σε μια μακρινή χώρα για να λάβει για τον εαυτό του ένα 

βασίλειο και να επιστρέψει. 13 Έτσι, κάλεσε δέκα από τους υπηρέτες του, που παραδόθηκε από 
τους δέκα Μηνά, και τους είπε,« Μήπως επιχειρήσεων μέχρι έρχομαι. »14 Όμως, πολίτες του τον 
μισούσε, και έστειλε μια αντιπροσωπεία μετά από αυτόν, λέγοντας: «Εμείς δεν θα έχει αυτόν 
τον άνθρωπο να βασιλεύει πάνω από εμάς.» 



15 "Και έτσι ήταν ότι όταν επέστρεψε, έχοντας λάβει το βασίλειο, ο τότε οι δούλοι, στον οποίο 

είχε δώσει τα χρήματα, να ονομάζεται με τον ίδιο, ότι θα μπορούσε να ξέρει πώς 
πολύ κάθε άνθρωπος είχε αποκτήσει από τους εμπορικούς 16 Στη συνέχεια ήρθε ο πρώτος, 
λέγοντας: 17 Και είπε προς αυτόν, Μπράβο, καλός υπηρέτης ». Δάσκαλος, Mina σας έχει 

κερδίσει δέκα Μηνά.»? γιατί ήσουν πιστός σε ένα πολύ μικρό, έχει εξουσία πάνω σε δέκα 
πόλεις. »18 Και ο δεύτερος ήρθε, λέει,« Δάσκαλε, Mina σας έχει κερδίσει πέντε Μηνά. »19Ομοίως, 

είπε με τον ίδιο,« Μπορείτε, επίσης, να είναι πάνω από πέντε πόλεις. » (Λουκάς 19: 12-19) 
Είναι πιστοί πάνω από το λίγο που έχεις τώρα. Οι Χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να αποφανθεί επί 

ακίνητης πόλεις, σε ένα πραγματικό βασίλειο. Ο Ιησούς είπε επίσης, «ο μισθός μου είναι μαζί μου, για 

να δώσει σε κάθε έναν σύμφωνα με το έργο του" (Αποκάλυψη 22:12). Ο Θεός έχει ένα σχέδιο (Ιώβ 

14:15) και ένα μέρος (Ιωάννης 14: 2) για όσους θα ανταποκριθούν πραγματικά σ 'Αυτόν (Ιωάννης 6:44? 

Αποκάλυψη 17:14). Η Βασιλεία του Θεού είναι για την πραγματική και μπορείτε να είστε ένα μέρος 

της! 
Κατά την έναρξη του 2016, το περιοδικό Science είχε ένα άρθρο με τίτλο «Η δύναμη του πλήθους» που 
ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και crowdsourcing θα μπορούσε να λύσει αντιμετωπίζει η 

ανθρωπότητα το «πονηρό προβλήματα». Ωστόσο, το άρθρο αυτό απέτυχε να καταλάβει τι κακία ήταν, 

πόσο μάλλον πώς να το λύσει. 
Η συνεργασία, εκτός από την παρακάτω τις πραγματικές τους τρόπους του Θεού, είναι σαν 
καταδικασμένη να αποτύχει στον 21ο αιώνα, όπως ήταν πίσω μετά τον κατακλυσμό, όταν η 
ανθρωπότητα συνεργάστηκαν για την κατασκευή του απέτυχε Πύργο της Βαβέλ (Γένεση 11: 1-9). 
Προβλήματα στον κόσμο, σε μέρη όπως η Μέση Ανατολή (παρά την αναμενόμενη χρονική κέρδη, π.χ. 
Δανιήλ 9: 27α? 1 Θεσσαλονικείς 5: 3), δεν θα λυθεί από τον άνθρωπο-χρειαζόμαστε την ειρήνη του 
Βασιλείου του Θεού (Ρωμαίους 14: 17). 
Τα προβλήματα της διεθνούς τρομοκρατίας, παρά την αναμενόμενη αύξηση, δεν θα λυθεί (βλέπε 
Ιεζεκιήλ 21:12) από την εξαπάτησε στα Ηνωμένα Έθνη (βλέπε Αποκάλυψη 12: 9) -Είμαστε χρειάζονται 
τη χαρά και την άνεση της Βασιλείας του Θεού. 
Τα προβλήματα του περιβάλλοντος δεν θα λυθεί με τη διεθνή συνεργασία, όπως τα έθνη του κόσμου 
θα βοηθήσει να καταστρέψει τη γη (Αποκάλυψη 11:18), αλλά θα πρέπει να λυθεί με τη Βασιλεία του 
Θεού. 
Τα προβλήματα της σεξουαλικής αθανασίας, άμβλωση, και την πώληση ανθρώπινο σώμα 
τα μέρη δεν θα λυθεί από τις ΗΠΑ, αλλά και από το Βασίλειο του Θεού. 
Το τεράστιο χρέος που οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, και πολλά άλλα έθνη έχουν δεν θα λυθεί μέσω 
της διεθνούς μεσιτείας, αλλά τελικά (μετά την καταστροφή ανά Αββακούμ 2: 6-8) από τη Βασιλεία του 
Θεού. 
Η άγνοια και η κακή εκπαίδευση δεν θα πρέπει να επιλυθούν από τα Ηνωμένα Έθνη, χρειαζόμαστε τη 

Βασιλεία του Θεού. Θρησκευτικές διαμάχες δεν θα πραγματικά να λυθεί με κάθε κίνηση οικουμενική-

διαθρησκευτικό συμφωνώντας για τη σωτηρία εκτός από την αλήθεια ο Ιησούς της Βίβλου. Η αμαρτία 

είναι το πρόβλημα στον κόσμο και γι 'αυτό, χρειαζόμαστε τη θυσία του Ιησού και την επιστροφή του 
στη Βασιλεία του Θεού. 
θέματα της πείνας δεν θα λυθεί από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που βάζουν τα μέρη του 
κόσμου που κινδυνεύουν από την πείνα λόγω της πιθανής καλλιέργεια αποτυχίες, χρειαζόμαστε τη 
Βασιλεία του Θεού. 



Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη δεν έχει όλες τις απαντήσεις για την ανθρώπινη υγεία, χρειαζόμαστε τη 
Βασιλεία του Θεού. 
Η μαζική φτώχεια σε μέρη της Αφρικής, της Ασίας και αλλού, ενώ επωφελούνται για ένα χρονικό 
διάστημα από το τέλος του χρόνου "Babylon" (βλέπε Αποκάλυψη 18: 1-19), δεν θα λύσει το πρόβλημα 
της φτώχειας, χρειαζόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. 
Η χιλιετής φάση της Βασιλείας του Θεού είναι μια κυριολεκτική βασιλεία που θα δημιουργηθεί στη 
γη. Θα βασίζεται στις αγάπη νόμους του Θεού και την αγάπη του Θεού ως ηγέτης. Οι άγιοι θα 
βασιλέψουν με τον Χριστό για χίλια χρόνια (Αποκάλυψη 5:10? 20: 4-6). Αυτό το βασίλειο θα 
περιλαμβάνουν εκείνους που πραγματικά στην Εκκλησία του Θεού, αλλά δεν την Αγία Γραφή αναφέρει 
ότι η Βασιλεία του Θεού είναι στην πραγματικότητα η Εκκλησία (Καθολική ή άλλως). Η Εκκλησία της 
Ρώμης έχει αντιτάχθηκε στη χιλιετή διδασκαλίας, και αργότερα θα αντιταχθεί πιο δυναμικά το μήνυμα 
του ευαγγελίου της Αγίας Γραφής όσο πλησιάζουμε προς το τέλος. Αυτό θα πάρει πιθανότατα 
σημαντική κάλυψη από τα ΜΜΕ τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση Ματθαίος 24:14. 
Στην τελική φάση, η Βασιλεία του Θεού θα περιλαμβάνει την "Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον 
ουρανό από τον Θεό" (Αποκάλυψη 21: 2) και της αύξησης της δεν θα υπάρχει τέλος. Δεν θα υπάρξει 
περισσότερη αδικία, όχι περισσότερο 
θλίψη, και όχι περισσότερο θάνατο. 
Κήρυγμα και την κατανόηση του ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού είναι ένα σημαντικό θέμα της 
Βίβλου. Παλαιά Διαθήκη συγγραφείς διδάσκονται γι 'αυτό. Ο Ιησούς, ο Παύλος και ο Ιωάννης δίδαξε γι 
'αυτό. 
Το παλαιότερο κήρυγμα «χριστιανικό» για να επιβιώσει έξω από την Καινή Διαθήκη διδάσκεται γι 
'αυτό. Παλαιοχριστιανική ηγέτες δεύτερο αιώνα, όπως ο Πολύκαρπος και Μελίτων, δίδαξε γι 
'αυτό. Εμείς στο Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού που διδάσκουν σήμερα. 
Υπενθυμίζεται ότι η Βασιλεία του Θεού είναι το πρώτο θέμα που η Αγία Γραφή δείχνει ότι ο Ιησούς 
κήρυξε σχετικά. Ήταν, επίσης, τι Κήρυξε περίπου μετά την ανάσταση, και αυτό είναι κάτι που οι 
Χριστιανοί θα πρέπει να επιδιώξει πρώτα. 
Το ευαγγέλιο δεν είναι μόνο για τη ζωή και το θάνατο του Ιησού. Η έμφαση του ευαγγελίου που ο 
Ιησούς και οι οπαδοί του δίδαξε ήταν η έλευση Βασιλεία του Θεού. Το ευαγγέλιο της βασιλείας 
περιλαμβάνει σωτηρία μέσω του Χριστού, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία το τέλος της 
ανθρώπινης κυβερνήσεις (Αποκάλυψη 11: 5). 
Θυμηθείτε, ο Ιησούς δίδαξε ότι το τέλος δεν θα έρθει μόνο μετά το ευαγγέλιο της βασιλείας κηρύχθηκε 
στον κόσμο ως μαρτυρία σε όλα τα έθνη (Κατά Ματθαίον 24:14). Και αυτό το κήρυγμα που συμβαίνει 
τώρα. 
Τα καλά νέα είναι ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα . Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν θέλουν να το υποστηρίξει, ούτε να ακούσω, ούτε θέλουν 
να πιστεύουν την αλήθεια του. Η Βασιλεία του Θεού είναι αιώνια (Ματθαίος 6:13), ενώ το "αυτός ο 
κόσμος παρέρχεται» (1 Κορινθίους 7:31). 
Διακηρύσσοντας το αληθινό ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού είναι κάτι που εμείς 
στην Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού είναι σοβαροί για. Προσπαθούμε να διδάξει όλα τα πράγματα 
που διδάσκει η Αγία Γραφή (Κατά Ματθαίον 28: 19-20), συμπεριλαμβανομένου και του Βασιλείου του 
Θεού (Κατά Ματθαίον 24:14). Ενώ αναμένουμε ότι η Βασιλεία, θα πρέπει να μάθουν και να 
ακολουθήσουν τους τρόπους του Θεού και άλλοι άνεση που θέλουν να πιστεύουν την αλήθεια. 



Δεν θα έπρεπε να υποστηρίξει την ανακήρυξη του ευαγγελίου της ερχόμενης Βασιλείας του Θεού; Θα 
πιστεύετε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού; 

 

Συνεχίζοντας Εκκλησία του Θεού 
 
Το γραφείο των ΗΠΑ της Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού βρίσκεται σε: 1036 
Ω. Γρανδ Αvενθε, Γροvερ Βεαcη, Καλιφόρνια, 93433 Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. 
 

Συνεχίζοντας Εκκλησία του Θεού (CCOG) Ιστοσελίδες 
 

CCOG.ASIA Αυτή η περιοχή έχει επίκεντρο την Ασία και έχει διάφορα άρθρα σε 
πολλές ασιατικές γλώσσες, καθώς και κάποια στοιχεία στα αγγλικά. 
CCOG.IN Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνεται σε εκείνους της ινδικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει υλικά στην αγγλική γλώσσα και διάφορες ινδικές 
γλώσσες. 
CCOG.EU Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνονται προς την Ευρώπη. Έχει τα 
υλικά σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. 
CCOG.NZ Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνονται έναντι της Νέας Ζηλανδίας και 
άλλοι με ένα βρετανικό-κατέβηκε φόντο. 
CCOG.ORG Αυτή είναι η κύρια ιστοσελίδα της Συνεχιζόμενης Εκκλησίας του 
Θεού. Σερβίρει οι άνθρωποι σε όλες τις ηπείρους. Περιέχει άρθρα, συνδέσμους 
και βίντεο. 
CCOGCANADA.CA Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνεται σε εκείνους στον 
Καναδά. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Αυτή είναι η ιστοσελίδα 
ισπανική γλώσσα για τη συνέχιση της Εκκλησίας του Θεού. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Αυτή είναι η ιστοσελίδα Φιλιππίνες της 
Συνεχιζόμενης Εκκλησίας του Θεού. Έχει πληροφορίες στα αγγλικά και στα 
Ταγκαλόγκ. 
 

Νέα και Ιστορία ιστοσελίδες 
 

COGWRITER.COM Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα σημαντικό εργαλείο διακήρυξη 
και έχει ειδήσεις, δόγμα, ιστορικά άρθρα, βίντεο, και προφητική ενημερώσεις. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Αυτό είναι ένα εύκολο να θυμόμαστε ιστοσελίδα 
με άρθρα και πληροφορίες για την ιστορία της εκκλησίας. 



BIBLENEWSPROPHECY.NET Αυτό είναι ένα online ραδιόφωνο ιστοσελίδα η οποία 
καλύπτει τις ειδήσεις και βιβλικά θέματα. 
 

ΥοθΤθβε Βίντεο Κανάλια για Κηρύγματα & Σερμονεττεσ 
 

BibleNewsProphecy κανάλι. CCOG βίντεο σερμονεττε. 
CCOGAfrica κανάλι. μηνύματα CCOG στις αφρικανικές γλώσσες. 
CDLIDDSermones κανάλι. CCOG μηνύματα στην ισπανική γλώσσα. 
ContinuingCOG κανάλι. κηρύγματα βίντεο CCOG. 
 
 
 
Η φωτογραφία δείχνει παρακάτω μερικά από τα λίγα εναπομείναντα τούβλα (συν 
κάποια προστεθούν αργότερα) ενός κτιρίου στην Ιερουσαλήμ μερικές φορές γνωστή ως 
Cεναcλε, αλλά καλύτερα περιγράφεται ως η Εκκλησία του Θεού στην Ιερουσαλήμ 
Δυτική Χιλ (σήμερα ονομάζεται Μτ. Ζιον): 
 

 
 
Αυτό πιστεύεται ότι ήταν η περιοχή ίσως την πρώτη πραγματική χριστιανική κτίριο της 
εκκλησίας. Ένα κτίριο που «ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού« Ιησού »θα είχε κηρυχθεί 
σε. Αυτό ήταν ένα κτίριο στην Ιερουσαλήμ, που δίδαξε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του 
Θεού. 
 
Για το λόγο αυτό, επίσης, να ευχαριστήσω τον Θεό αδιάλειπτα, γιατί ... εσείς, αδελφοί, 
έγινε οπαδούς των εκκλησιών του Θεού, η οποία με τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού. 
(1 Θεσσαλονικείς 2: 13-14) 
 
Υποστηρίζουν με ζήλο για την πίστη που κάποτε ήταν για όλους παρεδόθη εις τους 

αγίους. 
(Ιούδα 3) 
 
Αυτός (ο Ιησούς) τους είπε: "Πρέπει να κηρύττουν τη βασιλεία του Θεού με τις άλλες 

πόλεις 



Επίσης, επειδή για τον σκοπό αυτό έχω σταλεί. »(Λουκάς 4:43) 
 
Αλλά επιδιώκουν την βασιλείαν του Θεού, και όλα αυτά τα πράγματα [c] προστίθεται 

στο you.Do δεν φοβούνται, μικρό ποίμνιο, γι 'αυτό είναι καλό ευχαρίστηση του 

Πατέρα σας να σας δώσει τη βασιλεία. (Λουκάς 12: 31-32) 
 
Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο ως μάρτυρας 
όλα τα έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος. (Ματθαίος 24:14) 
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	Υπήρξαν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο από τα Ηνωμένα Έθνη που σχηματίζεται, αλλά δεν έχουμε ακόμη είχε ό, τι θα μπορούσε να περιγραφεί ως το τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
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	4. Μήπως οι Απόστολοι διδάσκουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας;
	Ενώ πολλοί πράξη, όπως το ευαγγέλιο είναι ακριβώς τα καλά νέα για το πρόσωπο του Ιησού, η πραγματικότητα είναι ότι οι οπαδοί του Ιησού δίδαξε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού.Αυτό είναι το μήνυμα που ο Ιησούς έφερε.
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