
Евангелието на Царството 

Божие 
Това е решението! 

Давате ли си сметка, че Исус каза на края не може да дойде, докато Царството Божие 

се проповядва на света като свидетел? 

 
"Вълкът ще живее с агнето ... 9 Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми 

света планина, Защото земята ще се изпълни със знание за Господа Както 

водите покриват морето" (Исая 11: 6-9) 
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Защо не може човечеството да реши своите проблеми? 

Смятате ли, че първите и последните неща, Библията показва Исус проповядвал за съответната 
Евангелието на Царството Божие? 

Смятате ли, че Божието царство е акцентът на апостолите и тези, първо, че ги последва? 

Е царството на Бога лицето на Исус? Е царството на Бог Исус живее живота си в нас сега? Е 
царството на Бога някакъв вид бъдеще реалното царство? Ще повярвам, че това, което учи 

Библията? 

Какво е царство? Само това, което е Божието царство? Какво учи Библията? Какво научи 
раннохристиянската църква? 

Давате ли си сметка, че краят не може да дойде, докато Царството Божие се проповядва на 
света като свидетел? 

Снимката на предния капак показва агне в легнало положение с вълк като съставен от Burdine печат и 
графика. Снимката на задния капак е част от първоначалната Божия Църква сградата в Ерусалим 
взето през 2013 г. от д-р Боб Тийл.  
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1. Има ли човечеството да има решения? 

Светът е изправен пред много проблеми. 



Много хора са гладни. Много хора са потиснати. Много хора са изправени пред бедност. Много 
народи са в сериозен дълг. Деца, включително неродени хора, изправени пред 
насилие. Резистентни заболявания засягат много лекари. Големите индустриални градове са 
оборудвани с прекалено замърсена да бъдат здрави. Различни политици заплашват 
война.Терористичните атаки продължават да се случи. 

Може световните лидери да определят проблемите, пред човечеството? 

Мнозина мислят така. 

Нев Универсал Агенда 

На 25 септември 2015 г., след реч ключ бележка от Франциск на Ватикана, на 193 народите на 
Организацията на обединените нации (ООН) са гласували, за да се реализира "17 цели за 
устойчиво развитие" на това, което първоначално е бил наречен Нев Универсал програма. Тук са 
17 гола на ООН: 

Цел 1. Край на бедността във всичките й форми навсякъде 

Цел 2. Край на глада, постигане на продоволствена сигурност и подобряване на 
храненето и насърчаване на устойчиво селско стопанство 

Цел 3. Уверете се, здравословния начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на 
всички във всички възрасти 

Цел 4. Уверете се, включително и справедливо качествено образование и насърчаване 
на възможностите за учене през целия живот за всички 

Цел 5. постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и 
момичета 

Цел 6. Гарантиране наличността и устойчиво управление на водоснабдяване и 
канализация за всички 

Цел 7. Осигуряване на достъп до достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за 
всички 

Цел 8. насърчава постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и 
продуктивна заетост и достоен труд за всички 

Цел 9. Изграждане устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаващ и устойчив 
индустриализация и насърчаване на иновациите 

Цел 10. Намаляване на неравенство в рамките на и между страните 

Цел 11. Направете градове и населени места приобщаващи, безопасни, издръжливи и 
устойчиви 

Цел 12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство 

Цел 13. предприемат спешни действия за борба с изменението на климата и неговото 
въздействие 



Цел 14. опазват и използват устойчиво на океаните, моретата и морските ресурси за 
устойчиво развитие 

Цел 15. Защитете, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на земните 
екосистеми, устойчивото управление на горите, борба с опустиняването, както и да 
спрем и обърнем деградацията на земите и спиране на загубата на биологично 
разнообразие 

Цел 16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, 
осигуряване на достъп до правосъдие за всички и да изгради ефективни, отговорни и 
приобщаващи институции на всички нива 

Цел 17. Увеличаване на средствата за изпълнение и съживяване на глобално 
партньорство за устойчиво развитие 

Тази програма е трябвало да бъдат изпълнени изцяло през 2030 г., а също така се нарича 2030 
Програмата за устойчиво развитие. Тя има за цел да реши заболявания пред човечеството 
чрез регулиране, образование и международно и междурелигиозен сътрудничество. Въпреки 
че много от неговите цели са добри, някои от неговите методи и цели са зло (вж Битие 3: 
4). Този дневен ред, също така, е в съответствие с Лаудато Си енциклика Франциск е. 

В "Ню Универсал програма" може да се нарече "Нова католическа програма" като думата 
"католическа" означава "универсална". Франциск нарече приемането на новия Универсал 
програма "важен знак за надежда." 

Франциск също даде висока оценка на международното споразумение, наречено сор21 
(официално озаглавен 21-ви Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата) през декември 2015 г., и които не се препоръчват народи 
"внимателно да следват пътя напред, и с все по-нарастващо чувство на солидарност . " 

Макар че никой не иска да диша замърсен въздух, да гладува, да се обеднява, да бъде 
застрашена, и т.н., това международната солидарност ще реши проблемите пред човечеството? 

Резултатите от работата на Организацията на обединените нации 

Организацията на обединените нации е формирана и създадена на 24 октомври 1945 г., след 
края на Втората световна война, за да се предотврати друг такъв конфликт и да се опита да 
насърчи мира в света. На своето основаване, ООН имаше 51 страни-членки; сега има 193. 

Има стотици, ако не и хиляди, на конфликти по света, тъй като Организацията на обединените 
нации, формирани, но ние все още не е това, което може да бъде описано като трета световна 
война. 

Някои вярват, че международното сътрудничество като ООН твърди, да се насърчава, в 
съчетание с вида на междурелигиозния и вселенски дневен ред, че Франциск и много други 
религиозни лидери се опитват да насърчават, ще донесе мир и просперитет. 

Въпреки това, досегашни резултати за Организацията на обединените нации, за да направите 
това не е било добро. В допълнение към многобройните въоръжени конфликти, тъй като 
Организацията на обединените нации, формирани, множество милиони са гладни, бежанци, и / 
или отчаяно бедна. 



Преди повече от десетилетие, Организацията на обединените нации, заложена за изпълнение 
на нейните цели на хилядолетието за развитие. Тя имаше осем "цели за развитие," но това не 
успее, дори според самата ООН. Така, през 2015 г., нейната така наречените "17 цели за 
устойчиво развитие", бяха приети. Някои от тях са оптимисти. Някои смятат, че това е утопична 
фантазия. 

Що се отнася до утопия отива, на 6 май, 2016 г., Франциск каза той мечтаеше за хуманно 
Европейската утопия, че неговата църква може да помогне на този континент се постигне. И все 
пак, мечта на папата ще се окаже кошмар (срв Откровение 18). 

Нека има известно сътрудничество и успех, но ... 

Мерриам речника на Уебстър се посочва, че утопията е "въображаема място, където 
правителството, закони и социални условия са перфектни." 

Библията ни учи, че човечеството не може да реши проблемите си по своя собствена: 

23 Господи, знам, че пътят на човека не зависи от него; Тя не е в човека, който ходи да 
насочи собствените си стъпки. (Еремия 10:23, NKJV целия освен ако не е посочено друго) 

Библията ни учи, че международното сътрудничество ще се провали: 

16 Унищожаване и мизерията са в пътищата им; 17 И пътя на мира, те не са 
известни 18 няма страх от Бога, пред очите им.. (Римляни 3: 16-18) 

И все пак, много хора работят за тях на една утопична общество и дори понякога се опитват да 
включат религия. Но почти никой са готови да следват пътищата на един истински Бог. 

Това не е, че няма да има напредък по отношение на който и да е от Обединените нации или 
целите на Ватикана. Ще има някои, както и някои неуспехи. 

Всъщност, и вероятно след масивен конфликт, тип на международния мир сделка ще се съгласи 
да и потвърди (Даниел 9:27). Когато и да е, много лъжливо ще са склонни да вярват, че 
човечеството ще внасят за по-мирен и утопично общество. 

Много от тях ще бъдат взети в по такъв международен "утопична напредък" (срв Езекиил 
13:10), както и от различни знамения и чудеса (2 Солунци 2: 9-12). Но Библията казва, че такъв 
мир няма да последно (Даниел 09:27; 11: 31-44), въпреки това, което лидерите могат да 
претендират (1 Солунци 5: 3; Исая 59: 8). 

Ако човечеството е напълно неспособен наистина привеждане за утопия, е възможно всеки тип 
утопия? 

Да. 

2. Какво Евангелие направил Исус Проповядвайте? 
Библията ни учи, че една утопична общество, наречено Царството Божие, ще замени на човешките 
правителства (Даниел 2:44; Откровение 11:15; 19: 1-21). 
Когато Исус започна общественото Си служение, Той започна с проповядване за Евангелието на 

Царството Божие. Ето какво съобщава Марк: 



14 Сега, след като Джон бе хвърлен в затвора, Исус дойде в Галилея и проповядваше 

благовестието на царството на Бога, 15 и каза: "Времето се изпълни, и Божието царство 
наближи. Покайте се и вярвайте в Евангелието" (Марк 1: 14-15). 

Терминът Евангелието, идва от гръцката дума транслитерира като еуангелион, и означава "добро 
послание" или "добра новина". В Новия Завет, английската дума "царство", свързани с Божието 

царство, се споменава приблизително 149 пъти в NKJV и 151 в Реймс Библията на Дуе. Той идва 
от гръцката дума транслитерира като Басилеиа което означава правилото или царството на 
кралски особи. 
Човешки царства, както и Божието царство, имат цар (Откровение 17:14), като обхващат 
географска област (Откровение 11:15), те имат правила (Исая 2: 3-4; 30: 9), и те имат субекти (Лука 
13:29). 
Тук е първата публична учение от Исус, че Матей записва: 

23 Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, проповядваше 

благовестието на царството (Матей 04:23). 
Матей също записва: 

35 Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им, 

проповядваше благовестието на царството (Матей 09:35). 
Новият Завет показва, че Исус ще царува завинаги: 

33 И Той ще царува над дома на Яков завинаги, и царството Му не ще има край (Лука 

01:33). 
Лука записва, че целта, че Исус е бил изпратен е да проповядват Божието царство Забележете 

какво учи Исус.: 
43 Той им каза: "Аз трябва да проповядват Божието царство на другите градове, защото за 

тази цел съм изпратен" (Лука 04:43). 
Чували ли сте някога, че проповядва? Имали ли сте някога се разбере, че целта на Исус за 
изгонването беше да проповядват Божието царство? 
Лука също пише, че Исус отиде и проповядва Божието царство: 

10 И апостолите, когато те се бяха върнали, каза Му всичко, което са направили. . Тогава 

Той ги взе и отиде настрана в пустинно място, принадлежащи към един град, наречен 

Витсаида 11 А множествата, като са знаели, те Го последва; и Той ги прие и им говореше за 

Божието царство (Лука 9: 10-11). 
Исус учи, че Божието царство трябва да бъде основен приоритет за тези, които ще го следва: 

33 Но първо търсете Божието царство и Неговата правда (Матей 06:33). 
. 31 Но търсят Божието царство, и всичко това ще ви се прибави 32 Не бой се, малко стадо, 

защото това е вашият Отец благоволи да ви даде царството (Лука 12: 31-32). 
Християните трябва да първо търсете Божието царство. Те правят това, като това им най-висок 

приоритет, като живеят като Христос нямаше да ги има на живо и очаквам с нетърпение да 

Неговото завръщане и царство. И все пак, най-, които изповядват Христос, не само не търсят първо 

Царството Божие, те дори не знаят какво е това. Мнозина също лъжливо вярват, че е замесен в 



светските политиката е това, което Бог очаква от християните. Като не разбират Божието царство, 

те не живеят в момента, тъй като те трябва или да разбере защо човечеството е толкова погрешна. 
Забележете също, че царството ще бъде дадено на малко стадо (Римляни 11: 5). Това отнема 
смирение, за да бъде готов да бъде част от истинската малко стадо. 
Божието царство все още не е установена на Земята 
Исус учи, че Неговите последователи трябва да се молят за царство да дойде, следователно те 
вече не го притежават: 

9 нашия Отец в Небесата, да се свети Твоето име. 10 да дойде Твоето царство. Да бъде 

Твоята воля (Матей 6: 9-10). 
Исус изпрати учениците Си да проповядват Божието царство: 

1 Тогава Той призова дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, и да 

изцеляват болести 2 Той ги изпрати да проповядват Божието царство (Лука 9: 1-2).. 
Исус учи, че Неговото присъствие сам не е царството, като царство не е създадена на Земята след 
това: 

28 Но ако Аз изгонвам бесовете чрез Божия Дух, със сигурност в Божието царство е дошло 

върху вас (Матей 12:28). 
Истинската царство е в бъдеще. Той не е тук сега, както и тези стихове от Марк шоу: 

47 И ако окото ти те съблазни, извади го. По-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с 

едно око, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш хвърлен ... (Марк 09:47). 
23 Исус се огледа и каза на учениците Си: "Колко трудно е за тези, които имат богатство, за 

да влязат в Божието царство!" 24 И учениците се смаяха от думите Му. А Исус в отговор 

отново и им каза: "Деца, колко трудно е за тези, които уповават на богатството, за да влезе 
в Божието царство! 25-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат човек да 
влезе в царството Божие "(Марк 10: 23-25). 
25 Истина, истина ви казвам, аз вече няма да пия от плода на лозата до оня ден, когато ще 

го пия нов в Божието царство "(Марк 14:25). 
43 Йосиф от Ариматея, член на видно съвет, който е бил сам в очакване на Божието 

царство, идва и като смелост ... (Марк 15:43). 
Исус учи, че царството не е вече част от този свят: 

36 Исус отговори: "Моето царство не е от този свят, ако беше царството Ми от този свят, 

служителите Ми щяха да се борят, за да мога да не бъда предаден на юдеите, но сега 
царството Ми не е оттук." (Йоан 18: 36). 

Исус учи, че царството ще дойде след Той идва отново и че Той ще бъде неговото Кинг: 
31 "Когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките свети ангели с Него, тогава ще 

седне на славния Си престол. 32 Всичките народи ще се съберат пред Него, и Той ще ги 
отлъчи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите. 33 И Той ще постави овцете от 
дясната си страна, а козите от лявата. 34 Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната 
му страна: Дойдете вие благословени от Отца ми , наследете царството, приготвено за вас 
от създанието на света (Матей 25: 31-34). 



Тъй като Божието царство не е тук, няма да видим реална утопия, докато след като е била 

установена. Тъй като повечето не разбират Божието царство, те не могат да разберат как работи 

Неговата любяща правителство. 
Какво казал Исус царството беше като? 
Исус е предвидено някои обяснения на това, което Божието царство е като: 

26 А Той каза: "Божието царство е както ако човек трябва да разпръсне семена на 

земята, 27 и трябва да спи през нощта и се повиши с ден, и никне и расте, той самият не 
знае как. 28 земни дават реколта от самия него: първо ствол, после главата, след това на 
пълен зърно в главата 29 Но когато житото зрее, той веднага поставя в сърпа, защото е 
настанала жетва "(Марк 4:. 26- 29). 
18 Тогава Той каза: "Това, което е Божието царство като И до какво да го сравня 19 То е като 

синапово зърно, което човек взе и постави в градината си;? И той се разраства и става едно 
голямо дърво, и птици вложени в своите клонове на въздуха. "20 и пак каза:" да какво да 
оприличим Божието царство? 21 то е като квас, който една жена взе и замеси в три мери 
брашно, докато вкисна всичкото "(Лука 13: 18-21). 

Тези притчи предполагат, че, на първо място, Божието царство е доста малък, но ще стане голям. 
Лука също записва: 

29 Те ще дойдат от изток и запад, от север и юг, и да седне в Божието царство (Лука 13:29). 
По този начин, на Божието царство ще има хора от всички краища на света. Тя няма да бъде 

ограничено до тези, които имат израилтянин потекло. Хората ще седнат в това царство. 
Лука 17 и Кралство 
Лука 17: 20-21 обърква някои. Но преди да стигне до това, забележете, че хората действително ще 

ядат в Божието царство: 
15 "Благословен е онзи, който ще яде хляб в Божието царство!" (Лука 14:15). 

Тъй като хората ще (в бъдеще) се хранят в Царството Божие, това не е просто нещо, което да се 
отмени в сърцата си сега, независимо от лоши преводи / недоразумения на Лука 17:21 които 
показват друго. 
Преводът на Лука 17 Мофат: 20-21 трябва да помогне на някои разбере: 

20 След като бъде поканен от фарисеите, когато идва времето на Бога, той им отговори: 

"Божието царство не идва като се надявате да зърнат това; 21 никой няма да каже:" Ето това 

е "или" Има това е, "за Божието царство сега е сред вас." (Лука 17: 20-21, Мофат) 
Забележете, че Исус говори за непрореагирала, от плът, и лицемерните фарисеи. Исус "в отговор 

им" - това е фарисеите, които зададен Исус въпроса. Те отказаха да Го признаят. 
Те бяха в църквата? Не! 
Исус също не се говори за църква скоро да бъде организирана. Нито пък бе Той говори за чувства 

в ума или сърцето. 



Исус говореше за управлението му! Фарисеите не бяха Го питат за църква. Те не знаеше нищо за 

всяко новозаветната църква скоро да бъде стартиран. Те не са били питам за един вид доста 

настроения. 
Ако някой смята Царството Божие е църквата - и Божието царство е "в рамките на" фарисеите - 

беше ЦЪРКВАТА рамките фарисеите? Очевидно не! 
Подобен извод е доста нелепо е, нали? Докато някои протестантски преводи превод на част от 

Лука 17:21 като "Царството Божие е" вътре във вас "(NKJV / KJV), дори католическата Нев 
Йерусалем Библията правилно превежда, че като" Божието царство е сред вас. " 
Исус е този, сред, в средата, от фарисеите. Сега, фарисеите мислеха, че очаква в Царството 

Божие. Но те го разбрали. Исус обясни, че това няма да бъде местен, или ограничено Кингдом 

само за евреите, както те като че ли да се мисли (нито една църква, както някои смятат 

сега). Божието царство няма да е просто един от много човешки и видими царства, които хората 

могат да посочват, или виждат, и казват: "Това е така, тук"; или "това е кралство, ей там." 
Исус, Сам, е роден да бъде цар на това кралство, както Той ясно каза Пилат (Йохн 18: 36-

37). Разберете, че Библията използва термините "цар" и "царство" взаимозаменяемо (например 

Даниел 7: 17-18,23). Царят на бъдещата Царството Божие е, тогава и там, стои до фарисеите. Но те 

няма да го разпознае като своя цар (Йоан 19:21). Когато се върне, светът ще Го отхвърлят 

(Откровение 19:19). 
Исус продължи, в следните стихове в Лука 17, за да се опише Неговото второ пришествие, когато 
Божието царство ще владее цялата земя (продължава с Мофат за съгласуваност за тази глава): 

22 на учениците си, той каза: "Ще дойде ден, когато ще се дълго и дълго напразно да има 

дори един ден на Човешкия Син. 23 мъже ще казват:" Вижте, тук той е! " "Виж, там той 

е!" но не трябва да излизат навън или тичам след тях, 24 за като светкавица, че мига от 

едната страна на небето до другия, така и Човешкият Син ще бъде на собствения си 
ден.25 Но той трябва първо да издържат на големи страдания и да бъде отхвърлен от 
настоящото поколение (Лука 17: 22-25, Мофат). 

Исус е посочено мълния мигане, точно както в Матей 24: 27-31, описващ Неговото второ 

пришествие, за да владее целия свят. Исус не казва, че Неговите хора няма да могат да го видят, 

когато се върне. Хората няма да го признаят като им КИНГ и ще се борят срещу Него (Откровение 

19:19)! Много от тях ще мисля Исус представлява Антихриста. 
Исус не се казва, че Божието царство е в рамките на тези фарисеи-Разказа им на други места, че те 

не са били ще бъде в Кралство заради тяхното лицемерие (Матей 23: 13-14). Нито пък беше Исус 

казва, че Църквата ще бъде Кралство. 
Царството Божие е нещо, което хората трябва да могат да влязат един ден - като при 

възкресението на праведните! И все пак, дори и Авраам и другите патриарси все още не са налице 
(вж Евреи 11: 13-40). 
Учениците са знаели, че Божието царство не е в тях лично след това, и че е трябвало да се появи 
като следното, което дойде след Лука 17:21, показва: 

11 Сега, като чуха това, Друга притча, защото беше близо до Ерусалим, и те си мислеха, 

Божието царство ще се появи веднага (Лука 19:11). 



Царството се представи в бъдеще 
Как да ви кажа, ако царство е близо? Като част от решаването на този въпрос, Исус вписана 

пророчески събития (Лука 21: 8-28) и след това учи: 
29 Погледнете смоковницата и всичките дървета. 30 Когато те вече покарат, вие виждате и 

знам за себе си, че лятото е вече близо. 31 Също така и вие, когато видите, че става това, да 
знаете, че Божието царство е в близост (Лука 21: 29-31). 

Исус иска Неговите хора да следват пророчески събития да се знае, когато царството ще 

дойде. Исус другаде каза на Своите хора да гледат и да обърне внимание на пророчески събития 

(Лука 21:36; Марк 13: 33-37). Въпреки думите на Исус, мнозина отстъпка гледане пророчески-

свързани събития от световен мащаб. 
В Лука 22 и 23, Исус отново показа, че Божието царство е нещо, което ще бъде изпълнено в 
бъдеще, когато Той поучаваше: 

15 "С пламенна съм желал да ям тази пасха с вас преди да пострадам; 16 защото ви казвам, 

аз вече няма да ядеш от него, докато не се изпълни в Божието царство." 17 Тогава Той взе 
чашата, и, като благодари, и каза: "Вземете това и разделете го помежду си; 18 защото ви 
казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство" (Лука 
22: 15-18). 
39 Но един от тези, които вършат беззаконие, които бяха разпнати с него беше го хулят и 

той каза: "Ако си Месията, спаси себе си и да ни спаси също." 40 И спътникът му го смъмри 

и му каза: "Не те ли е дори страх от Бога? За вас също са в осъждане с него. 41 И ние 
справедливо така, защото сме достойни, защото сме възстановени в съответствие с това, 
което сме направили, но нищо зло е направено от тази. "42 И рече Исус," Господи, спомни си 
за мене, когато дойдеш в царството ти "43 Но Исус му каза:" Амин, аз да ви кажа, че днес ще 
бъдеш с мене в рая "(Лука 23: 39-43, арамейски в обикновен английски ) 

Божието царство не идва веднага след като Исус е бил убит или като и двете Марк и Лука ни 
покаже: 

43 Йосиф от Ариматея, член на видно съвет, който е бил сам в очакване на Божието 

царство, идва и като смелост ... (Марк 15:43). 
51 Той беше от Ариматея, един град на евреите, който беше в очакване на Божието царство 
(Лука 23:51). 

Забележете, че това е след възкресението, че един ще се роди отново в Божието царство като 
Джон записи: 

3 Исус в отговор му каза: "Истина, истина ви казвам, ако се не роди някой отгоре, не може 

да види Божието царство." 4 Никодим Му каза: "Как може един човек да се роди, когато 
той е стар? ? Може ли той да влезе за втори път в утробата на майка си и да се роди "5 Исус 
отговори:" Истина, истина ви казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе 
в Божието царство (Йоан 3: 3 -5). 

Имайте предвид, че след като Исус е възкръснал, той отново учи за Божието царство: 
3 Той също представи Себе Си жив след страданието Си с много 
верни доказателства, се възприемат от тях по време на четиридесет дни и им говореше за 
неща, отнасящи се до Божието царство (Деяния 1: 3). 



Първите и последните проповеди, че Исус даде бяха за Божието царство! Исус дойде като 

пратеник да научи за това кралство. 
Исус също имаше апостол Йоан пише за хилядолетното царство на Бог, че ще бъде на 

земята. Забележете, това, което беше Йохн пиши: 
4 видях и душите на онези, които бяха обезглавени за тяхното свидетелство за Исус и за 

Божието слово, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на 

челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години (Откровение 

20: 4). 
Ранните християни научени, че хилядолетното царство на Бог ще бъде на земята и замени на 
правителствата по света, както учи Библията (вж Откровение 05:10, 11:15). 
Защо, ако Божието царство е толкова важно, не са най-чували много за него? 
Частично, защото Исус го нарича загадка: 

11 А Той им каза: "На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; но за тези, 

които са извън, всички неща идват в притчи (Марк 04:11). 
Дори и днес истинското Божието царство е загадка за повечето. 
Помислете, също, че Исус каза, че до края (на възраст) ще дойде (скоро) след евангелието на 
царството се проповядва по целия свят за свидетелство: 

14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за 

свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът (Матей 24:14). 
Провъзгласяването на Евангелието на Царството Божие е важно и трябва да се осъществи в тези 

последни времена. Това е "добро послание", тъй като предлага на реална надежда за 

хуманитарни злини, въпреки това, което политическите лидери могат да учат. 
Ако смятате, че думите на Исус, трябва да е ясно на истинската християнска църква трябва да се 

обявява, че благовестие на царството сега. Това трябва да бъде свой водещ приоритет за 

Църквата. И за да направите това правилно, трябва да се използват няколко езика. 
Това е, което на продължаващо Божия църква се стреми да направи. И това е защо тази книжка е 

преведен на десетки езици. 
Исус учи повечето не биха приели Неговия начин: 

 

13 " Ентер от тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към 
погибел, и има много хора, които отиват в по него 14 Понеже тясна е портата и труден е 
пътят, който води в живот, и. има няколко, които ги намират (Матей 7: 13-14). 

Евангелието на Царството Божие води до живот! 
Тя може да бъде от интерес е да се отбележи, че въпреки че повечето християни изглежда знаят 
за идеята, че се набляга на Христос беше на проповядване на Евангелието на Царството Божие, 
светски теолози и историци често разбират, че това е, което всъщност ни учи Библията. 
И все пак, Исус, Сам, очаква учениците Си, за да преподават Евангелието на Царството Божие 
(Лука 9: 2,60). 



Защото бъдещото царство ще се основава на Божиите закони, той ще донесе мир и просперитет-и 
подчинявайки се на тези закони в тази възраст води до истинския мир (Псалм 119: 165; Ефесяни 
2:15). 
И това благовестие на царството е бил известен в писанията на Стария завет. 
3. Дали кралство, известна в Стария Завет? 

Първата и последната записана проповед на Исус участва проповядваше Евангелието на 
Царството Божие (Марк 1: 14-15; Деяния 1: 3). 
Божието царство е нещо, което евреите от времето на Исус е трябвало да знаят нещо за, както 
беше споменато в техните писания, които ние сега наричаме Стария завет. 

Даниел учи за Кралство 
Пророк Даниил пише: 

40 и четвърто царство, е толкова силна, колкото желязо, тъй като желязото строшава на 

парчета и разбива всичко; и като желязо, че смазва, че царството ще строши и смаже 

всички останали 41 има предвид, че си видял нозете и пръстите отчасти от грънчарска кал и 

отчасти от желязо, и царството ще бъде разделена.; още по силата на желязото е в него, 

точно както си видял желязото смесено с керамична глина. 42 И както пръстите на нозете са 
били отчасти от желязо и отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти 
крехко. 43 Както си видял желязото смесено с керамична глина, те ще размесят с потомците 

на мъжете; но те няма да се придържат към един друг, както желязото не се смесва с 

глина 44 И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което няма да се 

разруши.; и царството не се премине към други люде; то ще строши и довърши всички тия 
царства, а само то ще пребъде до века (Даниел 2: 40-44). 
18 Но светиите на Всевишния ще приемат царството, и ще владеят царството до века и до 

века и до века. " (Даниел 7:18). 
21 "Гледах, и по същия рог се прави война срещу светиите и преобладаващите срещу 

тях, 22 докато дойде Старият по дни, и на решение е направено в полза на светиите на 
Всевишния, и настана времето, когато за . светиите да владеят царството (Даниил 7: 21-22) 

От Даниел, научаваме, че ще дойде време, когато Божието царство ще унищожи царствата на този 

свят и ще продължи вечно. Ние също така се научат, че светиите ще имат своята роля в 

получаването на това царство. 
Много части от пророчествата на Данаил са за нашето време в 21-ви век. 
Забележете, някои пасажи от Новия завет: 

12 "И десетте рога, които си видял, са десет царе, които не са получили царска като все 

още, но те получават власт за един час като царе заедно със звяра. 13 Тези са на един ум, и 
те ще дадат своята сила и власт на звяра . 14 Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги 
победи, защото е Господ на господарите и цар на царете; и онези, които са с него, са 

призвани, избрани и верни ". (Откровение 17: 12-14) 
Така че, ние виждаме, както в Стария и Новия завет на концепцията, че няма да има край време 
земно царство с десет части и че Бог ще го унищожи и да установи Своето царство. 



Исая научи за Кралство 
Бог е вдъхновил Исая да пиша за първата част от Божието царство, за хиляда годишното царуване 
известен като хилядолетие, по този начин: 

1 Има ще излезе Род от стеблото на Джеси, И клон трябва да расте от корените му. 2 Духът 

на Господа ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на 
знания и на страх от Господа. 
3 Но се наслаждава в страха от Господа, И Той не трябва да се съди по вида на очите си, 

нито да реши с изслушването на ушите Му; 4 Но 
с правда Той ще съди сиромасите, и решава с правота за смирените на земята; Той ще 

порази земята с жезъла на устата си и с дишането на устните си ще умъртви 
нечестивия. 5Правдата ще бъде пояс на кръста му, И верността пояс на кръста му. 
6 "Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, Телето, лъвчето и угоените ще 
бъдат заедно; И малко дете ще ги води 7 Кравата и мечката ще пасат;. Тяхното младите ще 
си почиват заедно, и лъвът ще яде слама както вола 8 детето на кърменето трябва да играе 
с дупка кобрата, а отбито дете ще слага ръката си в гнездото на ехидна 9 Те не ще 
повреждат, нито погубват в цялата.. светия ми хълм, Защото земята ще се изпълни със 
знание за Господа Както водите покриват морето. 
10 "И в оня ден ще има корен на Джеси, кой ще застане като знаме на хората. За народите 

ще го търсят, и покоят му ще бъде слава" (Исая 11: 1-10) 
Причината, поради която е посочено това като първата част или първата фаза на Царството Божие, 
е, че това е времето, когато тя ще бъде физически (преди времето, когато светия град, новия 

Ерусалим слиза от небето, Откровение 21) и ще продължи хиляда години. Исая потвърди 
физическия аспект на тази фаза, когато той продължи с: 

11 Той ще дойде в оня ден Господ ще туря ръката Си втори път да се възстанови остатъка от 

Неговите хора, които са останали, от Асирия и Египет, От Патрос и Етиопия, от Елам и 
Сенаарска, от Емат и островите на морето. 
12 Той ще създаде знаме за народите, И ще събере изгонените на Израиля, И ще събере в 

едно разпръснатите на Юда, От четирите ъгъла на земята. 13 Също така завистта на Ефрем 

ще се отклони, А неприятелите на Юда ще бъдат отрязвам; Ефрем няма да завижда на 

Юда, И Юда няма да тормозите Ефрем 14 Но те трябва да летят надолу върху рамото на 

филистимците към запад.; Заедно те трябва да ограби народа на изток; Те положи ръката 

си върху Едом и Моав; И хората на Амон ще им се покорят 15 Господ съвсем ще разоря 

езикът на море от Египет.; С мощната Си вятър Той ще разтърси Юмрукът му над реката и 

го удари на седем потока, и да направи мъжете пресичат със сухи крака. 16 Няма да има 
магистрала за останалите от Неговите хора, които ще бъдат оставени от Асирия, Като това 
беше за Израел в деня, когато възлезе от египетската земя.(Исая 11: 11-16) 

Исая също е бил вдъхновен да напише: 
2 Сега тя ще се сбъдне в последните дни хълмът на дома Господен ще се утвърди на върха 

на планините и ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стичат към 

него3 Много хора ще дойдат и ще кажат: "Елате, да се изкачим на хълма Господен, В дома 

на Якововия Бог.; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му "Защото 



от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим 4 Бог ще съди между 

народите, И племената..; Те ще изковат мечовете си на палешници, И копията си 

на сърпове;. Натион няма да вдигне меч против народ, Нито ще се учат вече на 

война ... 11 Гордите погледи на човеците ще се смири, за надменността ще бъде наведе; А 

само Господ ще се възвиси в оня ден. (Исая 2: 2-4,11) 
По този начин, той ще бъде един утопичен време на мир на земята. В крайна сметка, това ще бъде 

завинаги, с управляващата Исус. Въз основа на различни писания (Псалм 90: 4; 92: 1; Исая 02:11; 

Осия 6: 2), еврейската Талмуда учи това трае 1000 години (вавилонски Талмуда: трактат Санхедрин 
Фолио 97а). 
Исая е бил вдъхновен да се напише следното: 

6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде син; И управлението ще бъде на рамото Му. И 

името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. 7от 
увеличението на Неговото управление и мир няма да има край, на престола на Давид и 
над Неговото царство, да си го поръчате и да установят то с правосъдие и правда От този 

момент нататък, дори завинаги. Ревността на Господа на Силите ще извърши това. (Исая 9: 

6-7) 
Забележете, че Исая каза, че Исус ще дойде и ще създаде царство с едно правителство. Докато 
много хора, които изповядват Христос цитирам този пасаж, особено през декември всяка година, 
те са склонни да пренебрегват това, че е пророкуването повече от факта, че Исус ще се 

роди. Библията показва, че Божието царство е правителство с закони над субекти, и че Исус ще 

бъде върху него. Исая, Даниил и други го пророкуваха. 
Божиите закони са на пътя на любовта (Матей 22: 37-40; Йоан 15:10) и в Божието царство ще се 

изключи въз основа на тези закони. Следователно в Царството Божие, въпреки колко в света го 

видите, ще се основава на любовта. 
Псалмс и Повече 
Това не беше просто Даниел и Исая, че Бог е вдъхновил да пиша за идващото Божие царство. 

Езекиел е бил вдъхновен да напише, че тези, на племената на Израел (не само на евреите), 

които са разпръснати по време на Голямата скръб ще се съберат в хилядолетното царство: 
17 Затова кажи: Така казва Господ Бог: "Аз ще ви събера от народите, вие се съберат от 

страните, в които бяхте разпръснати, и Аз ще ви дам земята на Израел." "18 И те ще отидат 

там, и те ще отнеме всичките си мерзости и всичките й мерзости от там. 19 Тогава аз ще 

им дам едно сърце и ще вложа нов дух в тях, и като отнема каменното сърце от плътта 

им, и да им даде сърце от плът, 20 за да ходят в повеленията ми и пази съдбите ми и да 

ги вършите; И те ще бъдат Мои люде, и Аз ще им бъда Бог. 21 Но и за тези, чиито сърца 

следват желанието за мерзостите им и гнусотиите им, ще възвърна делата им върху 

главите им, " 
казва Господ Иеова. (Езекиил 11: 17-21) 



Потомците на племената на Израел вече няма да се разпръснат, но ще се подчиняват на Божиите 
повеления и спрат да ядат нечисти неща (Левит 11; Второзаконие 14). 
Обърнете внимание на следното в псалмите за Божието царство: 

27 Всички краища на света помниш и ще се обърнат към Господа, И всичките племена на 
народите ще се поклонят пред Тебе. 28 Защото царството е на Господа, и той властва над 

народите. (Псалм 22: 27-28) 
6 Твоят престол, Боже, е до вечни векове; Скиптър на праведност е скиптърът на Твоето 

царство. (Псалм 45: 6) 
10 Всички Ваши творби ще Те хвалят, Господи, и Твоите светии ще Те благославят. 11 Ще 

говорят за славата на Твоето царство, и говори на Твоята сила, 12 За да бъде познат на 
синовете човешки Неговите мощните дела, И славното величие на Неговото 
царство. 13 Твоето царство е вечно царство, И владичеството ти трае през всички 
поколения.(Псалм 145: 10-13) 

Различни автори в Стария Завет също пише за аспекти на царството (напр Езекиил 20:33; Авдия 

21; Михей 4: 7). 
Така че, когато Исус започва преподаването на Евангелието на Царството Божие, незабавно 

Неговата публика имаше близки отношения с основната концепция. 
4. апостолите проповядват Евангелието на Царството? 

Въпреки че много се държи така, че Евангелието е само добрите новини около личността на 

Исус, реалността е, че последователите на Исус преподават Евангелието на Царството 

Божие. Това е посланието, което Исус донесе. 
Павел учи на Божието царство 
Апостол Павел пише за Божието царство и Исус: 

8 И той влезе в синагогата и говореше смело продължение на три месеца, разсъждение и 

уверяваше за нещата на Божието царство (Деяния 19: 8). 
25 И наистина, сега знам, че всички вас, между които минах та проповядвах Божието 

царство (Деяния 20:25). 
23 И тъй, като му определиха ден, мнозина дойдоха при него там настаняване, на когото 

той обясни и тържествено свидетелства на Божието царство и ги уверяваше за Исуса и от 

двата закона на Мойсей и пророците, от сутрин до вечер. ... 31 проповядваше Божието 

царство и преподаване на нещата, които се отнасят до Господ Исус Христос с цялото 
доверие, никой не му забранява (Деяния 28: 23,31). 

Забележете, че Божието царство не е само за Исус (макар че той е основна част от него), като Паул 
също учи за Исус отделно от това, което той учи за Божието царство. 
Павел също го нарича Божието благовестие, но това все още е Евангелието на Царството Божие: 



9 ... ви проповядвахме Божието благовестие ... 12, че ще ходи достойно за Бога, който ви 

призовава в собствената Си царство и слава. (1 Солунци 2: 9,12) 
Павел също го нарича Евангелието на Христос (Римляни 1:16). В "добро послание" на Исус, 
посланието, което той преподава. 
Имайте предвид, че това не е просто едно евангелие около личността на Исус Христос, или просто 

за лично спасение. Павел каза на Христовото благовестие, включени подчинявайки Исус, Неговото 

завръщане, и Божия съд: 
6 ... Бог да изплати с скръб онези, които ви смущават, 7 и на вас, които се смущават утеха 

заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето със Своите силни ангели, 8 в пламенен 
огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога дам, и на тези, които не се 
покоряват на благовестието на нашия Господ Исус Христос. 9 Те се наказва с вечна погибел 
от присъствието на Господа и от славата на Неговата сила, 10 когато Той дойде, в този Ден, 
за да се прослави в Неговите светии и да се възхищават сред всички, които вярват, защото 
нашето свидетелство ви е смятало (2 Солунци 1: 6-10). 

Новият Завет показва, че царството е нещо, което ние трябва да получи, не че ние сега напълно я 
притежаваш: 

28 ние приемаме царство, което не може да бъде разклатено (Евреи 12:28). 
Ние можем да се разбере и с нетърпение очакваме да бъде част от Божието царство сега, но са 
напълно не го въвели. 
Павел изрично потвърждава, че човек не влиза напълно в Царството Божие като смъртен човек, 
като това се случва след възкресението: 

50 А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство; нито пък 

корупцията наследява нетленното 51 Ето, една тайна ви казвам:. Ние не всички ще починем, 

но всички ще се промених 52 в една минута, в миг на око, при последната тръба. За тя ще 

затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим (1 Коринтяни 15: 50-
52). 
1 Заклевам ви пред Бога и на Господ Исус Христос, Който ще съди живите и мъртвите в 

Неговото явяване и царството Му (2 Тимотей 4: 1). 
Павел не само учи, че, но че Исус ще достави кралство към Бог Отец: 

20 Но сега Христос е възкръснал от мъртвите, и е станал първият плод на тези, които са 

починали. 21 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде 
възкресението на мъртвите. 22 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички 
ще оживеят 23 Но всеки един на своя ред:. Христос първият плод, Подир тези, които са 
Христови при неговото идване 24 После идва краят, когато Той предаде царството на Бога и 
Отца, когато той слага. сложи край на всяко началство и всяка власт и сила. 25Защото Той 

трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си. (1 Коринтяни 15: 20-25). 
Пол също учи, че неправедните (заповед прекъсвачи), няма да наследят Божието царство: 

9 Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се 

лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито 

хомосексуалистите, нито хомосексуалистите, 10 нито крадците, нито сребролюбците, нито 



пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство (1 
Коринтяни 6: 9-10). 
19 А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, разврат, 20 идолопоклонство, 

чародейство, вражди, разпри, ревнувания, изблици на гняв, партизанства, раздори, 

разцепления, 21 зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви 
предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да 
наследят Божието царство (Галатяни 5: 19-21). 
5 За това вие знаете, че нито един блудник, нечист, или сребролюбец, който е 

идолопоклонник, няма наследство в 
царството на Христа и Бога (Ефесяни 5: 5). 

Бог има стандарти и изисква покаяние от греха, за да бъде в състояние да въведете Неговото 

царство. Апостол Павел предупреждава, че някои няма да научи, че: 
6 Чудя се как вие се отклонява толкова скоро от Този, Който ви призова чрез Христовата 

благодат, за друго благовестие, 7 което не е друго; но има някои, които ви смущават и 

искат да изопачат Христовото благовестие. 8 Но ако и сами ние, или ангел от небето ви 
проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде 
проклет.9 Тъй като ние казвал и преди, така и сега пак го казвам, ако някой ви проповядва 

друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет. (Галатяни 1: 6-9) 
3 Но се боя, да не би по някакъв начин, както змията измами Ева с хитростта си, така и 

вашите умове могат да бъдат повредени от простотата, която е в Христос. 4 Защото, ако дойде 
някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг 
дух, който не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели - може и да се 

примиряваме с това! (2 Коринтяни 11: 3-4) 
Какво е "другата" и "различен", всъщност фалшива, Евангелието? 
Фалшивата Евангелието има различни части. 
Като цяло, фалшиво евангелие е да се повярва, че не е нужно да се покоряваме на Бога, и 
наистина се стремим да живеем верен на пътя Си, докато твърди, че познават Бога (срв Матей 7: 

21-23). Тя има тенденция да бъде егоистично-ориентирани. 
Змията измами Ева да падне за фалшиво евангелие преди близо 6000 години (Битие 3); и хората 

са вярвали, че те знаят по-добре от Бога и трябва да реши добро и зло за себе си. Да, след като 

дойде Исус, Неговото име е често прикрепен към различни фалшиви евангелия-и това е 
продължаващото и ще продължи в момента на окончателното Антихриста. 
Сега назад във времето на апостол Павел, фалшивата Евангелието е по същество гностически / 

Мьстиц смесица от истина и заблуда. Гностици основно Вярва се, че е това, което е необходими 

специални знания за постигане на духовно прозрение, включително спасение. Гностици склонни 

да вярваме, че това, което плътта направих беше от особено значение и те са били против да се 

подчиняват на Бога по въпроси като седмия ден, събота. Една такава фалшива лидер беше Симон 

Магус, който е бил предупреден от апостол Петър (Деяния 8: 18-21). 

Но това не е лесно 
Новият Завет показва, че Филип учи на Божието царство; 



5 Така Филип слезе в град Самария и проповядвал Христос към тях. ... 12 повярваха на 

Филипа, както той проповядвал неща, отнасящи се до Божието царство ... (Деяния 8: 5,12). 
Но Исус, Павел, а учениците научиха, че не е лесно да се влезе в Царството Божие: 

24 А Исус, като видя, че наскърби се много, Той каза: "Колко трудно е за тези, които имат 
богатство, за да влезе в Божието царство! 25 Защото по-лесно е камила да мине през иглени 
уши, отколкото за богат да влезе в Божието царство. " 
26 А тези, които чух да казват: "Кой може да се спаси?" 
27 А Той каза: "Възможни са нещата, които са невъзможни с мъже с Бога." (Лука 18: 24-27) 
22 "Ние през много скърби трябва да влезе в Царството 
Бог "(Деяния 14:22). 
3 Ние сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, братя, тъй като това е монтаж, 

защото вярата ви расте изключително, и любовта на всеки един от всички вас се умножава 
един към друг, 4, така че ние се похвали с вас между църквите Бог за търпението и вярата 
във всичките ви гонения и скърби, които ви издържат, 5, която е явна доказателства за 
справедливия съд на Бога, че може да се счита за достойни за Божието царство, за което и 
страдате; 6, тъй като тя е справедливо пред Бога да въздаде скръб онези, които ви 
смущават, 7 и да ти дам, които се смущават утеха заедно с нас, когато Господ Иисус се яви 
от небето със Своите силни ангели, (2 Солунци 1: 3-7). 

Поради трудностите, само някои сега се нарича и избран в тази възраст, за да бъде част от него 

(Матей 22: 1-14; Йоан 6:44; Евреи 6: 4-6). Други ще бъдат наречени по-късно, тъй като Библията 
показва, че тези, "които са заблудили духом, ще се вразумят, и тези, които се оплаква, ще научите 
доктрина" (Исая 29:24). 

Петер преподава кралство 
Апостол Петър учи, че царството е вечен, и че Евангелието на Бог трябва да бъде старателно се 
подчини или няма да има решение: 

10 И тъй, братя, да бъдат дори по-усърдни да се обаждате и избиране, защото, ако го 

направите тези неща, които никога няма да се спънат; 11 Понеже така ще бъдат доставени 
за вас изобилно във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос (2 Петрово 
1: 10-11). 
17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом; и ако почне първо от нас, 

каква ще бъде краят на тези, които не се покоряват на Божието благовестие? (1 Петър 

4:17). 

Последните книги на Библията и Кралство 
Библията ни учи, че "Бог е любов" (1 Йоан 4: 8,16) и Исус е Бог (Йоан 1: 1,14) -В Божие Царство ще 
има цар, който е любов и чиито закони подкрепят любов, не мразя (вж Откровение 22: 14-15). 
Последната книга на Библията, специално се обсъжда в Царството Божие. 

15 Тогава затръби седмият ангел: А имаше силни гласове на небесата, които казваха: 

"царствата на този свят са станали царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще 

царува за вечни векове!" (Откровение 11:15). 



Исус ще царува в царството! И Библията разкрива двама от неговите заглавия: 
16 А Той има по дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете и Господ на 

господарите (Откровение 19:16). 
Но е Исус единственият, който ще царува? Забележете, този пасаж от Откровение: 

4 И видях престоли, и те седнаха на тях, и решението е било извършено към тях. Тогава 

видях и душите на онези, които бяха обезглавени за тяхното свидетелство за Исус и за 
Божието слово, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на 

челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. , . 6Блажен и 

свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт не ще има сила, 

но те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години 
(Откровение 20: 4,6). 

Истинските християни ще бъдат възкресени, за да царуват с Христос за хиляда години! Защото 

царството ще трае вечно (Откровение 11:15), но че царуването спомена само една хиляди 

години. Ето защо, посочена това по-рано, тъй като първата фаза на царството-физическото, 

хилядолетното, фаза, за разлика от крайната, по-духовен, фаза. 
Няколко събития са изброени в книгата Откровение, осъществявани между хилядолетни и 
крайните фази на Божието царство: 

7 Сега, когато са изтекли хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си 8 и ще 

излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гог и Магог, да ги събере за 

войната, чийто брой е като на морския пясък. ... 11 След това видях един голям бял престол 

и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице на земята и небето побягна. И там не се 

намери място за тях. 12 Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред Бога, и книги. И 

още една книга бе открита, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според 

делата си, от нещата, които са написани в книгите. 13 И морето предаде мъртвите, които 

бяха в него, и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени всеки 

според делата си. 14 И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората 

смърт 15 И всеки, който не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в 
огненото езеро (Откровение 20: 7-8, 11-15).. 

Книгата Откровение показва, че ще има по-късна фаза, която идва след царуването хиляда години 
и след втората смърт: 

1 И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. Също 

така не е имало по-морето. 2 Тогава аз, Иоан, видях светия град, новия Ерусалим, да слиза 
из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. 3 И чух силен глас от 
небето, който казваше " Ето, скинията на Бога е с човеците, и Той ще обитава с тях, и те ще 
бъдат Негови люде Сам Бог ще бъде с тях и им бъда Бог 4 Той ще обърше всяка сълза от 
очите им;.. трябва да има не повече смърт, нито скръб, нито плач. не трябва да има повече 

болка, защото предишното премина. " (Откровение 21: 1-4) 
1 И той ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога 
и на Агнето. 2 В средата на своята улица, и от двете страни на реката, имаше дърво на живота, 
която роди дванадесет плодове, всяко дърво като даваше плод всеки месец. Листата на 
дърветата бяха за изцеление на народите. 3 И да няма повече проклятие, но престола на Бога и 
на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат. 4 Те ще гледат лицето Му, и Неговото 



име ще бъде на челата им 5 не трябва да има нощ там. Те не се нуждаят от светлина, нито от 
слънчева светлина, защото Господ Бог ги дава светлина. И те ще царуват до вечни 
векове. (Откровение 22: 1-5) 

 

Забележете, че това царуване, което е след хилядата години, включва слуги на Бога и трае вечно. 
От светия град, който се получава в небето, ще напусне небето и ще слезе на земята.Това е 

началото на финалната фаза на Царството Божие. А времето не повече болка или страдание! 
Кротките ще наследят земята (Матей 5: 5) и всички неща (Откровение 21: 7). Земята, включително 

Светия град, който ще бъде върху него, ще бъде по-добре, защото Божиите пътища ще бъдат 

изпълнени. Осъзнайте, че: 
7 от увеличението на Неговото управление и мир няма да има край (Исая 9: 7). 

Очевидно ще има растеж, след крайната фаза на Царството Божие е започнал като всичко ще се 
подчиняват на Божието управление. 
Това ще бъде най-славното време: 

9 Но, както е писано: ". Око не е видяло, и ухо чува, нито са влезли в сърцето на човека 

това, което Бог е приготвил за ония, които Го обичат" 10 Но Бог откри с нас чрез Неговия Дух 
( 1 Коринтяни 2: 9-10). 

Това е време на любов, радост, и вечен комфорт. Тя ще бъде фантастично! 
Не искате да има своята роля в него? 

5. Източници извън Новия Завет, преподавани  
Царството Божие 
Знаете ранните професори от Христос мислят, че те би трябвало да проповядва Евангелието на 

буквалното Божието царство? 
Да. 
Преди години, в една лекция на професор Барт Ерман от Университета на Северна Каролина, той 
многократно, и правилно, подчерта, че за разлика от повечето християни днес, Исус и началото на 

Неговите последователи, провъзгласени в Царството Божие. Въпреки че като цяло разбирането на 
християнството д-р Ерман се различава значително от тази напродължаващо Божия църква, ние 
ще се съгласи, че евангелието на царството е това, което Исус се провъзгласил и Неговите 
последователи вярват в тях. Ще се съгласи също, че много твърди християни днес не разбираме, 
че. 

Най-старата запазена пост -новозаветната Писане & Проповедта 
Царството Божие е значителна част от това, което се твърди, че е "най-старият пълен 
християнската проповед, че е оцелял" (Holmes MW Древна християнска проповед апостолските 
отци:.. Гръцки текстове и английски преводи, 2-ро издание Бейкър Книги, Гранд Рапидс, 2004, стр. 

102). Тази древна християнска проповед съдържа следните твърдения за него: 



5: 5 Освен това знаете, братя, че престоя ни в света на плътта е незначително и преходно, 

но обещанието на Христос е голямо и чудно: почивка в идващото царство и вечния живот. 
Горната декларация показва, че царството не е сега, но ще дойде и ще бъде вечна. Освен това, 

този древен проповед гласи: 
6: 9 Сега, ако дори такива праведници, тъй като те не са в състояние, с помощта на 

собствените си праведни дела, за да спаси децата си, какво увереност имаме за влизане в 

Божието царство, ако не успеем да запазим кръщение чист и непорочен? Или кой ще бъде 

нашият защитник, ако не се установи, че има свети и праведни дела 9: 6 Затова нека да се 
обичаме един друг, че всички ние може да влезе в Божието царство 11:. 7 Затова, ако знаем 
какво е право пред Бога, ние ще влезе царството му и получаване на обещанията, които 
"ухо не е чувал, нито очите виждат, нито очите виждат, нито сърцето на човека са си 
представяли." 
12: 1 Нека да изчакаме, затова час по час за Божието царство в любов и праведност, тъй 

като ние не знаем в деня на Божия появява 12:. 6, казва той, царството на Отца Ми, ще дойде. 
Горните твърдения показват, че е необходима любов чрез правилно живеене, че ние все още не 
са влезли в Царството Божие, и че това се случи, след като в деня на Божия появяват-, че е след 

Исус се върне отново. Това е царството на Отца и царство не е само Исус. 
Интересно е, че най-старият очевидно християнската проповед, че Бог е позволил да оцелее учи 
по същия Царството Божие, че Новия завет учи и продължаващо Божия църква сега учи 
(възможно е, че тя може да бъде от реална Църква на Бога, но ми ограничени познания по гръцки 
ограничава способността ми да се направи по-твърда декларация). 

Втори век църковни лидери и на Евангелието на Царството 
Трябва да се отбележи в началото на 2-ри век, че Папий, слушател на Джон и приятел на Поликарп и 

счита за светец от католиците, научи хилядолетното царство. Евсевий записано, че Папий учи: 

... Няма да има едно хилядолетие след възкресението от мъртвите, когато личната 

царуването на Христос ще бъде създаден на тази земя. (Фрагменти от Папий, VI. Виж също 

Евсевий, История на Църквата, Book 3, XXXIX, 12) 
Папий учи, че това ще бъде време на голямо изобилие: 

По подобен начин, [Той каза,] че житното зърно ще произведе десет 
хиляда уши, и че всеки ухо ще имат десет хиляди зърна, и всяко зрънце ще дадат десет 

паунда на ясен, чист, чисто брашно; и че ябълки, и семена, и трева ще произвеждат в 

подобни пропорции; и че всички животни, хранещи се след това само на продукциите на 

земята, ще станат миролюбиви и хармонични, и да бъде в перфектно подчинение на 
човека. "[свидетелство е родила на тези неща в писмена форма от Папий, древен човек, 
който е бил слушател на Джон и приятел на Поликарп, в четвъртата от книгите му, в 
продължение на пет книги са съставени от него ...] (Фрагменти от Папий, IV) 

В пост-новозаветната Писмо до коринтяните гласи: 
42: 1-3 Апостолите получи Евангелието за нас от Господ Исус Христос; Исус Христос е бил 

изпратен от Бога. Така че тогава Христос е от Бога, и апостолите са от 

Христос.Следователно двете дойде на Божията воля в уречения ред. Следователно като 



получи заплащане, и като са били напълно сигурни, чрез възкресението на нашия Господ 
Исус Христос и потвърдено в Божието слово с пълна увереност на Светия Дух, те излязоха с 
радостната вест, че Божието царство да дойде. 

Поликарп от Смирна бе един от първите християнски лидер, който е бил ученик на Йоан, 

последната от оригиналните апостолите да умре. Поликарп гр. 120-135 АД учи: 
Блажени бедните, и тези, които са преследвани заради правда ", защото тяхно е царството 

Божие. (Поликарп. Писмо до филипяните, глава II. От Анте-никейците Бащи, том 1,както 

е редактирано от Александър Робертс & Ямес Доналдсън. Америцан Едитион, 1885) 
Знаейки, след това, че "Бог не е за подиграване," ние трябва да живеете достойно за 
Неговата заповед и слава ... За това е добре, че те трябва да бъдат отрязани от 
пожеланията, които са в света, тъй като "всеки похот варретх срещу духът; "и" нито 
блудниците, нито женствените, нито хулителите на себе си с човечеството, няма да 
наследят Божието царство ", нито тези, които правят неща, непоследователна и 

непристойно. (пак там, глава V) 
Нека тогава ни Му служим в страх, и с всички почести, дори като Сам Той ни е заповядал, и 
като апостолите, които проповядваха благовестието ни, и пророците, които провъзгласена 

предварително за идването на Господа. (пак там, глава VI) 
Подобно на другите в Новия завет, Поликарп учи, че праведните, а не прекъсвачите заповедта, 
няма да наследят Божието царство. 
Също така беше заявено следното, че са били научени от Поликарп: 

И на следващата събота той каза; "Слушайте ми увещание, възлюбени чеда Божии. Аз ви 

закле, когато епископите са присъствали, и сега отново ви съветвам всички да ходят 

decorously и достойно в пътя на Господа ... Гледай, и отново Бъдете готови, не Нека 

сърцата ви да натегнат, новата заповед относно любов един към друг, Неговото идване 

изведнъж се проявяват под формата на бързо мълния, великият решението от огън, за 

вечния живот, Неговото безсмъртно царство. И всичко, което се преподава на Бога вие 

знаете, когато вие търсите вдъхновените Писания, изрежеш с перото на Светия Дух върху 

сърцата си, че заповедите могат да стоят във вас незаличима. " (Животът на Поликарп, 

Глава 24. JB Лайтфут, Апостолска Бащи, Vol. 3.2, 1889, стр. 488-506) 
Мелито на Сардис, който е бил църква лидер Бог, гр. 170 AD, учи: 

За наистина закона, издаден в Евангелието-старата в новата, както излизането заедно от 

Сион и в Ерусалим; и заповедта, издадена в благодат, и вида на крайния продукт, и агнето 
в Сина, и овцете в един мъж, а мъжът в Бог ... 
Но Евангелието стана обяснението на закона и неговото 
изпълнение, а църквата се превръща в склад на истината ... 
Това е този, който ни избави от робството в свобода, от тъмнината в светлина, от смърт в 

живот, от тиранията в едно вечно царство. (. Мелито Проповед На Пасха Стихове 7,40, 68. 

Превод от Kerux:.. The вестник Online Теология 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

По този начин, в Царството Божие е известно, че е нещо вечно, а не просто текущата християнин 
или католическата църква и включени Божия закон. 



Друг средата на края на писане втори век увещава хората да търсят в царството: 
Затова, нека никой от вас вече се преструвам, нито гледам назад, но с готовност се обърне 

към Евангелието на Царството Божие. (Роман Цлемент. Признаването, Book X, глава XLV. 

Откъс от -никейците Бащи, Volume 8. Под редакцията на Александър Робертс & Ямес 
Доналдсън. Америцан Едитион, 1886) 

Освен това, докато тя очевидно не е написана от един от истинската църква, писането на средата 

на втория век, озаглавена Пастирът на Ерм в превода от Робертс & Доналдсон използва израза 

"Божието царство" четиринадесет пъти. 
Истинските християни, и дори много само изповядват Христос, са знаели нещо за Божието царство 
през втори век. 
Дори католическата и от източно-православното светец Ириней разбира, че след възкресението, 

християни ще влязат в Божието царство. Забележете, това, което той пише, гр. 180 АД: 
За такова е състоянието на онези, които са повярвали, тъй като в тях непрекъснато стои на 
Светия Дух, който е даден от Него в кръщението, и се задържа от получателя, ако той ходи 

в истина и святост и праведност и търпението. За тази душа има възкресение на тези, 

които вярват, тялото получаване на душата отново, а заедно с него, чрез силата на Светия 

Дух, се издигат и да влезе в Божието царство. . (Ириней, St., епископ на Лион Преведено от 

арменско от Армитаге Робинсон демонстрацията на Апостолическия проповядване, Глава 
42. Wells, Съмърсет, октомври 1879. Както е публикуван в обществото за насърчаване на 
християнското знание NEW YORK:.. НА Мацмиллан CO, 1920). 

Проблеми в втори и трети век 
Въпреки широко приемане, през втори век, лидер отстъпник анти-закон, наречен Маркион 

стана. Маркион преподава срещу Божия закон, в събота, и в буквален Божието царство.Въпреки, 

че той е денонсиран от Поликарп и други, той е имал контакт с Римската църква от доста време и 
изглеждаше, че има влияние там. 
През втория и третия век, аллегористс  стават установени в Александрия (Египет). Много 

аллегористс  противопоставят на учението на идващото царство. Обърнете внимание на доклада 
за някои от тези аллегористс : 

Дионисий е роден на една благородна и богато семейство езически в Александрия, и се 

обучават в тяхната философия. Той напусна езическите училищата да стане ученик на 

Ориген, когото той успя в заряда на Александрийска богословска школа ... 
Clement, Ориген, и гностически училището се покварява ученията на светите слова от 
техните фантастични и алегорични интерпретации ... те са получили за себе си името на 
"Аллегористс ." Nepos публично води борба на Аллегористс , и твърди, че ще има царуване 
на Христос на земята ... 
Дионисий оспорва с последователите на Nepos, и от неговата сметка ... "такова състояние 
на нещата, както и сега съществува в Божието царство." Това е и първото споменаване на 
Божието царство съществуващата в сегашното състояние на църквите ... 
Nepos смъмри своя грешка, която показва, че небесното царство не е алегоричен, но е 
буквално идващото царство на нашия Господ във възкресението за вечен живот ... 



Така че идеята на царството дойде при сегашното състояние на нещата е замислен и роди 
в гностически училището на Аллегористс  в Египет, AD 200 до 250, пълен век преди 
епископите на империята започва да се разглежда като обитателите на трона ... 
Климент замислена идеята за Божието царство като състояние на истинска психическо 

познание за Бога. Ориген го е изложено като духовен смисъл, скрити в обикновен писмото 

на Писанията. (Вард, Хенри Дана Евангелието на Царството:. А царство не е от този свят; Не 

в този свят; Но да Елате в Небесния страната, на възкресението от мъртвите и от 
възстанови всичко Публикуван от Цлахтон,. Ремсен & Хаффелфингер, 1870, стр. 124-125) 

По този начин, докато епископ Nepos преподава Евангелието на Царството Божие, на аллегористс  

опитаха да излезе с фалшиво, по-малко буквален, разбиране на това. Епископ Аполинарий 

Хиераполис също се опита да се бори с грешките на аллегористс  приблизително по същото 

време. Тези, които наистина в Църквата на Бог стоеше за истинността на буквалното на Божието 

царство в цялата история. 

Herbert W. Армстронг преподава Евангелието на Царството, Plus 
В 20-ти век, на края на Herbert W. Армстронг написа: 

Тъй като те отхвърлят Христовото благовестие. , , , Светът трябваше да измести нещо 

друго на негово място. Те трябваше да се измисли фалшиви Така чухме Божието царство 

се говори просто като доста изтъркана фраза - приятно чувство в човешките сърца - тя 

намалява до ефирно, нереално НИЩО! Други са объркани или погрешно, че "църквата" е 

царството. , , Пророк Даниил, който е живял 600 години преди Христа, знаеше, че Божието 

царство е истинско царство - правителство управляващата над буквални хора на земята. , , 
Тук . , , е Божието обяснение на това, което Божието царство е: "И в дните на ония царе ..." 

- това е тук говори от десетте пръста, отчасти от желязо и отчасти от чуплива глина.Това, 
чрез свързване на пророчеството с Даниел  7, и Откровение 13 и 17, се позовава на ново 

Съединени европейски щати, че сега е формиране. , , пред очите ви! Откровение 17:12 се 
заявява на подробност, че това ще бъде един съюз на десет царе ИЛИ царства, че (Rev. 17: 

8) се възкресят старата Римска империя. , , 
Когато Христос дойде, той идва като цар на царете, управляваща цялата земя (Откровение 

19: 11-16); и HIS KINGDOM-- Божието царство -- Даниел, е да се консумират всички тези 

земни царства. Откровение 11:15 се казва в тези думи: "царствата на този 

свят стана царство на нашия Господ, и на Христос му; и Той ще царува за вечни 

векове"!Това е Божието царство. Това е краят на сегашните правителства - да, и дори в 

САЩ и британските нации. Те след това се превърна царства - правителствата - на Господ 

Исус Христос, тогава цар на царете над цялата земя. Това прави напълно факта, че Божието 

царство е буквален правителство. Дори като халдейската империя беше КРАЛСТВО - дори 

и като Римската империя е КРАЛСТВО - така че Божието царство е правителство. Това е, за 

да поеме управлението на народите на света. Исус Христос е роден да бъде KING - 

владетел! , , , 
Същият Исус Христос, който ходи по хълмовете и долините на Светата земя и по улиците 

на Ерусалим преди повече от 1900 години, идва отново. Той каза, че ще дойде 

отново.След като той е бил разпнат, Бог го е възкресил от мъртвите след три дни и три 



нощи (. Мат 12:40; Деяния 2:32; I Кор 15: 3-4.). Той се възкачва на трона на Бог. Главната 

квартира на правителството на вселената (Деяния 1: 9-11; Евр 1:. 3; 8: 1; 10:12; Откровение 
03:21). 
Той е "благородник" от притчата, който отиде в Трона на Бог - "далечна страна" - да се 
кроненкоркови като Цар на царете над всички народи, и след това да се върне на земята 
(Лука 19: 12-27 ). 
Отново, той е на небето, докато "времената на реституция на всички неща" (Деяния 3: 19-

21). Реституцията означава възстановяване на бившето държавно или състояние. В този 

случай, възстановяването на Божието управление на земята, и по този начин, 
възстановяването на световния мир, и утопични условия. 
Съвременния свят смут, ескалиращите войни и раздори ще кулминация в световната беда 
толкова голямо, че, ако Бог не се намесва, не човешка плът ще бъде спасен жив (Мат. 

24:22). В много връхната си точка, когато всяко забавяне би довело до взривяване всичко 

живо из тая планета, Исус Христос ще се върне. Този път той идва като божествена Бог.Той 

идва в цялата власт и слава на Вселената-запитване Твореца. (Мат 24:30;.. 25:31) Той идва 

като "Цар на царете и Господ на господарите" (Откр 19:16), за да се установи световна 

супер-правителство и управлява всички народи "с желязна тояга "(Откр 19:15; 12: 5). , , 
Христос Нежелателен? 
Но ще човечеството вик от радост, и го приветствам в неистов екстаз и ентусиазъм - дори 
ще църквите на традиционното християнство? 
Те не ще! Те ще повярва, защото фалшивите министри на Сатана (II Кор 11:. 13-15) са ги 

заблудили, че той е Антихриста. Църквите и народите ще бъдат разгневени от неговото 

идване (Rev. 11:15 с 11:18), и военните сили всъщност ще се опитват да се бия с него, за да 
го унищожи (Rev. 17:14)! 
Народите ще бъдат ангажирани в кулминационната битка на предстоящата трета световна 

война, с бойното поле в Ерусалим (Захария 14:. 1-2) и тогава Христос ще се върне. В 
свръхестествена сила той ще "воюва против онези народи", които се борят срещу него 

(стих 3). Той напълно ще ги победи (Rev. 17:14)! "Краката му ще стоят в този ден при 

Елеонския хълм," за много кратко разстояние на изток от Ерусалим (Захария 14:. 

4). (Армстронг HW. Мистерията на вековете, 1984) 
Библията заявява, че Исус ще се върне и той ще спечели, но въпреки това много ще се борим 
срещу Него (Откровение 19:19). Много от тях ще претендира (въз основа на неправилно 
разбиране на библейските пророчества, но частично, защото от лъжливите пророци и мистици), 
че връщането Исус е окончателно Антихрист! 
По-долу е също от Хърбърт Армстронг: 

Истинската религия - Божията истина, упълномощено с Божията любов, предадена от 
Святия Дух ... неописуема радост на познаването на Бога и Исус Христос - да знае истината 
-! И топлината на Божията божествена любов ... 
Ученията на истинската Църква на Бога са просто тези на "дневна с всяко слово" на 
Библията ... 
Мъжете трябва да се обърнат от пътя на "да" на пътя на "даде" - Божия начин на любовта. 



Нова цивилизация трябва сега сцепление на земята! (пак там) 
Новата Цивилизация е Божието царство. Прокламира, че новата цивилизация е да дойде и да се 
основава на любовта е основна част от това, което истинското евангелие на царството, че Исус и 

неговите последователи, преподавани е за всички. И това е нещо, което ние 

в продължаващо Божия църква проповядва, както добре. 
Хърбърт Армстронг разбра, че Исус поучаваше, че човешкото общество, 
дори когато тя си мисли, че иска да се подчинява, е отхвърлила "дава път" на живот, по пътя на 

любовта. Почти никой не изглежда правилно разбира значението на това, което се преподава 

Исус. 
Спасение чрез Исус е част от Евангелието 
Сега някои, които са прочели това далеч вероятно се чуди за смърт и ролята на Исус в 

спасението. Да, това е част от Евангелието, че Новия завет и Herbert W. Армстронг както пише за. 
Новият завет показва Евангелието включва спасение чрез Исус: 

16 Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на 
всеки, който вярва, за евреина първия, така и за гърка (Римляни 1:16). 
4 Затова тези, които са били разпръснати отиде навсякъде проповядвал словото. 5 Така 

Филип слезе в град Самария и проповядвал Христос към тях. ... 12 Но когато повярваха на 

Филип, той проповядвал неща, отнасящи се до Божието царство и името на Исус Христос, 

както мъже, така и жени, бяха кръстени. ... 25 И тъй, като свидетелства и проповядвал 

словото на Господа, те се върнаха в Ерусалим, да проповядва Евангелието в много села на 

самаряните. 26 Сега един ангел от Господа говори на Филипа ... 40 Филип се намери в Азот. И 

минава през, той проповядва във всичките градове докле стигна в Кесария. (Деяния 8: 
4,5,12,25,26,40) 
18 той проповядва да ги Исус и възкресението. (Деяния 17:18) 
30 Тогава Павел преседя цели две години в отделна къща под наем, и са получили всички, 

които дойдоха при него, 31 проповядваше Божието царство и преподаване на нещата, 

които се отнасят до Господ Исус Христос с цялото доверие, никой не му 

забранява. (Деяния 28: 30-31) 
Забележете, че проповядването включени Исус и Кралство. За съжаление, по-доброто разбиране 

на Евангелието на Царството Божие е склонна да се лишите от ученията на гръко-римски църкви. 
Всъщност, за да ни помогне да станем част от това царство, Бог обичаше хората така 
много, че Той изпрати Исус да умре за нас (Йоан 3: 16-17). 

В Евангелието на Царството е това, което светът нужди, но ... 
Но много световни лидери, включително и религиозни, смятат, че тя ще бъде международно 

човешка сътрудничество, което ще донесе мир и просперитет, а не на Божието царство. И докато 
те ще имат някои временни успехи, те не само няма да успее, техните човешки усилия в крайна 
сметка ще доведе до планетата Земя до точката, че тя ще направи живота неустойчиво, ако Исус 

не се върне, за да установи Своето Царство. Това е фалшиво евангелие. 



Според много хора по света се опитват да съберат полу-религиозна вавилонската международен 

план, за да сложи в един нов световен ред в 21-ви век. Това е нещо, което напродължаващо Божия 

църква заклейми от самото му създаване и планира да продължи да денонсира. Тъй като Сатана 
измами Ева да падне за версия на неговото Евангелие преди близо 6000 години (Битие 3), хората 
са вярвали, че те знаят по-добре от Бог това, което ще ги направи и по света по-добър. 

Според Библията, това ще отнеме комбинация от военен лидер в Европа (наречен крал на Севера, 
също наречен Звярът от Откровение 13: 1-10), заедно с религиозен водач (наречен лъжепророкът, 
наричан още окончателно Антихрист и два рога Звярът от Откровение 13: 11-17) от град седем 
хълма (Откровение 17: 9,18), за да донесат на "вавилонската" (Откровение 17 и 18) световен 

ред. Въпреки, че човечеството се нуждае от завръщането на Христос и установяването на Неговото 
царство, много хора в света не ще се обърне внимание на това съобщение, в 21-ви век, те ще 

продължават да вярват, различни версии на фалшиво евангелие на Сатана. Но светът ще получи 
свидетел. 

Припомнете си, че Исус учи: 

14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за 

свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът. (Матей 24:14) 

Забележете, че евангелието на царството ще достигне света като свидетел, тогава ще дойде 
свършекът. 

Има няколко причини за това. 

Един от тях е, че Бог иска светът да чуе истинското евангелие преди началото на Голямата скръб 

(който се показва, за да започне в Матей 24:21). Затова посланието на благовестието е 
едновременно свидетел и предупреждение (виж Езекиил 3; Амос 3: 7). 

Друг е, че същината на посланието ще бъде в противоречие с мнението на изгряващото Звяра, 

северният цар власт, заедно с лъжепророка крайния Антихриста. Те по същество ще обещае мир 
чрез човешки усилия, но това ще доведе до края (Матей 24:14) и унищожаване (срв 1 Солунци 5: 
3). 

Поради знамения и лъжливи чудеса, свързани с тях (2 Солунци 2: 9), най-много в света ще избере 

да повярват на лъжата (2 Солунци 2: 9-12), вместо на евангелската вест. Поради неправилно 
осъждане на хилядолетното царство на Бог от римокатолиците, Православен, лютерани, а други, 
много погрешно да се твърди, че съобщението на хилядолетното Евангелието на Царството Божие 
е фалшиво евангелие, свързан с Антихриста. 

Верните Пхиладелпхиан християните (Откровение 3: 7-13) ще бъдат обявяване хилядолетното 
благовестието на царството, както казва на света това, което някои светски лидери (включително 
звяра и лъжепророка) ще бъдат до. 

Те ще подкрепят казва на света посланието, че звярът, северният цар власт, заедно с лъжепророка 
крайния Антихриста, в крайна сметка ще унищожи (заедно с някои от техните съюзници) на САЩ и 
англо-народи на Обединеното кралство , Канада, Австралия и Нова Зеландия (Даниел  11:39) и че 
те скоро след това ще унищожи арабска / ислямска конфедерация (Данаил 11: 40-43), функция 
като инструменти на демоните (Откровение 16: 13-14), и в крайна сметка ще се бори Исус Христос 
при Неговото завръщане (Откровение 16:14; 19: 19-20).Верните Филаделфийците (Откровение 3: 

7-13) ще обяви, че хилядолетното царство ще дойде скоро. Това вероятно ще генерират много 
медийно отразяване и да допринесе за изпълнението на Матей 24:14. 



В "фалшиво евангелие", обявяващи световните лидери (вероятно някои "нови" тип топ лидер на 
Европа заедно с компрометирана понтифик, който ще претендира за форма на католицизма) ще 
не като че-те няма да искат света да научат това, което те наистина ще правя (и не може дори да 

го себе си вярвам, най-напред, виж Исая 10: 5-7). Те и / или техните поддръжници ще също 
вероятно лъжливо учат, че верните Филаделфийците ще бъде прегърнала доктрина 

(милленарианисм) на една подадена антихрист. Каквито и порицания, че те и / или техните 

последователи правят към Пхиладелпхиан верните и продължаващо Божия църква ще задейства 

преследване (Даниил 11: 29-35; Откровение 12: 13-15). Това също ще доведе до края на началото 
на Голямата скръб (Матей 24:21; Даниил 11:39; срв Матей 24: 14-15; Даниил 11:31), както и 
времето на защита за верен Филаделфия християни (Откровение 03:10; 12: 14-16). 

Звярът и Лъжепророкът ще се опита сила, икономически шантаж, знаци, лъжливи чудеса, 
убийство и други натиск (Откровение 13: 10-17; 16: 14; Данаил 7:25; 2 Солунци 2: 9-10), за да има 

контрол , Християните ще питат: 
10 "Докога, Господарю свети и истинни, докато не съди и отмъстиш за нашата кръв на тези, 

които живеят на земята?" (Откровение 06:10) 
През вековете, Божиите хора се чудят, "Колко време ще бъде, докато Исус се завърне?" 

 

Докато ние не знаем деня или час, ние очакваме Исус да се върне (и хилядолетното царство на 
Бог, създаден) в 21-ви век на базата на много писания (например Матей 24: 4-34; Псалм 90: 4; Осия 6: 
2; Лука 21: 7-36; Евреи 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Петър 3: 3-8; 1 Солунци 5: 4), някои части от които ние сега 
виждат се изпълнява. 
Ако Исус не се намесва, света ще са унищожени целия живот: 

21 Защото тогава ще има голяма скръб, каквато не е имало от началото на света до този 

момент, не, нито някога ще бъде 22 И ако не бяха съкратен тези дни, не плът ще бъде 

спасен.; но заради избраните ще се съкратят тези дни. (Матей 24: 21-22) 
29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде 

светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. 30 Тогава 

знака на Човешкия Син ще се яви на небето, и тогава всички земни племена ще заплачат и 
те ще видят Човешкия Син идващ на небесните облаци със сила и голяма слава. 31ще 
изпрати Своите ангели със силен тръбен глас, и те ще съберат избраните му от четирите 

ветрища, от единия край на небето до другия. (Матей 24: 29-31) 
Царството Божие е това, което се нуждае от света. 

Посланици на Кралство 
Каква е вашата роля в Кралство? 
Точно сега, ако сте истински християнин, вие трябва да бъде посланик за него. Забележете какво 
пише апостол Павел: 

20 Сега, прочее, ние сме посланици на Христос, като че Бог моли чрез нас: ние ви умолявам 

от името на Христос, примирете се с Бога. (2 Коринтяни 5:20) 



14 Следователно Стойка, като е опасан на кръста си с истината, след като сложи нагръдник 

на правдата, 15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира; 16 по-горевсичко 
това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на 
лукавия 17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;. 18 се 
моли винаги с всякаква молитва и молба, в Духа, бдете за тази цел с неуморно постоянство 
и моление за всичките светиите 19 и за мен, че се даде израз да ми се, че мога да отворя 
устата си смело, за да оповестя тайната на благовестието, 20 за което съм посланик в 

окови; че в него да говоря с дръзновение, както прилича да говоря.(Ефесяни 6: 14-20) 
Какво е посланик Мерриам-Вебстер има следното определение?: 

1: официален пратеник; особено: дипломатическия агент от най-висок ранг, акредитирани 
към чуждо правителство или суверенна като представител на жител на неговото или 
нейното собствено правителство или суверенна или назначен за специален и често 
временно дипломатическо назначение 

2 а: упълномощен представител или пратеник 

Ако сте истински християнин, вие сте официален пратеник, за Христос! Забележете какво апостол 

Петър пише: 
9 Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, Неговите собствени специални 

хора, които да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в 
Своята чудна светлина, 10 които някога са били не хора, но сега са Божият народ, които не 

са придобили милост, а сега сте придобили милост. (1 Петрово 2: 9-10) 
Като християни, ние трябва да бъдем част от свет народ. 
Коя нация е сега свято? 
Е, със сигурност никой от царствата на този свят, но те в крайна сметка ще бъде част от Христовото 

царство (Откровение 11:15). Това е Божия народ, Неговото царство, което е свято. 
Като посланици, ние обикновено не се ангажира с преки политиката на народите на този свят. Но 

ние трябва да живеем по Божия начин на живот сега. По този начин, ние по-добре да научат защо 

Божиите пътища са най-добрите, така че в Неговото царство можем да бъдем царе и свещеници и 
царуват с Христос на земята: 

5 на този, който ни обича и ни е развързал от греховете ни в Своята 
кръв, 6 и ни е направил царство и свещеници на Своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и 

господство до вечни векове. Амин. (Откровение 1: 5-6) 
10 И ни царе и свещеници на нашия Бог; И ние ще царува на земята. (Откровение 05:10) 

Един бъдещ аспект, който ще бъде преподаване на тези, които са смъртен след това да се ходи в 
Божиите пътища: 

19 Защото, които ще се заселят в Сион, в Ерусалим; Вие ще плаче не повече. Той ще се смили 

за вас при звука на вика ти; Когато го чуе, ще ти отговори. 20 И ако Господ и дава хляб на 
скръб и вода на скръб, все пак учителите ти няма да бъдат преместени в ъгъла вече, Но 
очите ти ще гледат учителите. 21 уши ще чуят зад тебе слово, казвайки: "Това е пътят, 



ходете по него," Всеки път, когато се обърнат към дясната ръка или когато се отклонявате 

на ляво. (Исая 30: 19-21) 
Макар че е пророчество за хилядолетното царство, в тази възраст християни трябва да бъдат 
подготвени да преподават: 

12 ... от този път, че трябва да бъдат учители (Евреи 05:12) 
15 Но почитайте Господ Бог в сърцата си: и бъдете винаги готови да отговаряте на всекиго, 

който ви пита за вашата надежда, че е във вас с кротост и страхопочитание (1 Петрово 3:15, 
KJV). 

Библията показва, че много от по-верните християни ще, точно преди началото на Голямата скръб, 
инструктира много: 

33 И тези на хората, които разбират, ще научат мнозина (Даниел 11:33) 
Така че, учене, които растат в благодат и познание (2 Петрово 3:18), е нещо, което трябва да се 

прави сега. Част от ролята си в Божието царство е да бъде в състояние да се научи. А за по-верен, 

Пхиладелпхиан (Откровение 3: 7-13), християни, това също ще включва подкрепа за важен 
свидетел евангелие преди началото на хилядолетното царство (вж Матей 24:14). 
След установяване на Царството Божие, за Божия народ ще бъдат използвани, за да помогне за 
възстановяване на повредени планета: 

12 Онези от вас ще съградят отдавна запустелите места;  
Ще възстановиш основите на много поколения; И ти ще се наричаш на ремонтни дейности 

на нарушението, реставратор на улиците, за да живеят в. (Исая 58:12) 

По този начин, хората на Бога, които са живели по Божия начин в тази възраст ще направи по-
лесно за хората да живеят в градовете (и другаде) през това време на възстановяване.Светът 

наистина ще бъде по-добро място. Ние трябва да бъдем посланици на Христос сега, така че ние 
може да служи в Неговото Царство. 

Посланието истинското евангелие е трансформираща 

Исус каза: "Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици, 32 И ще познаете 
истината, и истината ще ви направи свободни." (Йоан 8: 31-32). Знаейки истината за евангелието 
на .! Божие царство ни освобождава от Увлечени в фалшиви надежди на този свят Ние можем 
смело да подкрепи план, който работи-Божия план Сатана излъга целия свят (Откровение 12: 9) и 
Царството Божие е вярното решение. Ние трябва да престои и се застъпи истината (вж Йоан 
18:37). 

Евангелското послание е повече от около лично спасение. Добрата новина за Царството Божие 
следва да преобразуват един в тази възраст: 

2 И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез 

обновяването на ума си, за да познаете от какво е, че доброто и приемливо и съвършена 

воля Божия. (Римляни 12: 2) 

Истинските християни са трансформирани да служи на Бога и на другите: 

22 роби, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, не работете само пред очи, 

като човекоугодници, но в искреността на сърцето, боейки се от Господа. 23 И каквото и да 



правите, правете го от сърце, като на Господа, а не на хората, 24, знаейки, че от Господа ще 

получите наградата на наследството; за да ви служи на Господа Христа.(Колосяни 3: 22-24) 

28 Затова, понеже приемаме царство, което не може да бъде разклатено, нека бъдем 

благодарни, и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание. (Евреи 
12:28) 

Истинските християни живеят по различен начин от света. Ние приемаме Божиите стандарти горе 

в света за това, което е правилно и грешно. Най-просто живее чрез вярата (Евреи 10:38), като това 

отнема вярата, за да живеят по Божия начин в тази възраст. Християните бяха разгледани толкова 
различни от света те са живели в, че техният начин на живот е по-нататък "Пътят" в Новия Завет 

(Деяния 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Светът живее егоистично, при люлеенето на Сатана, в това, което се 
нарича "по пътя на Каин" (Юда 11). 

Евангелието на Царството Божие е послание на правда, радост и мир (Римляни 

14:17). Пророческото слово, правилно разбрани, се утешава (срв 1 Коринтяни 14: 3; 1 Солунци 

4:18), особено като гледаме световната рушат (срв Лука 21: 8-36). Истинският християнин начин на 

живот води до духовно изобилие и физически благословения (Марк 10: 29-30). Това е част от защо 

онези, които го живеят разбере, че светът се нуждае от Божието царство. Християните са 
посланици на Царството Божие. 

Християни поставят нашата надежда в духовен, а не физически, макар че живеем в материален 

свят (Римляни 8: 5-8). Ние имаме "надеждата на благовестието" (Колосяни 1:23). Това е нещо, 
което ранните християни разбират, че много хора, които изповядват Исус днес не наистина да 
разбере. 

6. гръко-римски църкви учат Кралство е важно, но ... 
Гръко-римски църкви вярват, че те учат аспекти на Божието царство, но ни е трудно наистина да 

разбереш какво наистина се Например, Католическата енциклопедия учи това зацарството.: 
Христос ... На всеки етап в Неговото учение появата на това царство, различните му 
аспекти, точното му значение, начина, по който тя трябва да бъде постигната, формират 
основната за Неговите речи, толкова много, така че Неговата дискурс се нарича 
"Евангелието на царството "... те започнаха да се говори за Църквата като" Божието 

царство "; срКол, I, 13; I Сол, II, 12.; Апоц, I, 6, 9.; V, 10, и т.н. ... това означава, че Църквата 

като че Божествена институция ... (папа H. Божието царство. Католическата енциклопедия, 
том VIII. 1910). 

Въпреки че по-горе посочи "Кол, I, 13; I Сол, II, 12.; Апоц, I, 6, 9.; V, 10 ", ако ще ги търсите, ще 

намерите, че нито един от тези стихове да кажа нищо за Църквата е Божието царство. Те учат 

вярващите ще бъдат част от Божието царство или че е царството на Исус. Библията 
предупреждава, че много ще се промени според Евангелието, или да премине към друг, 

неистински един (Галатяни 1: 6-9). За съжаление, различни от тях са направили това. 
Исус учи, "Аз съм пътят, и истината, и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене 

"(Йоан 14: 6). Петър учи, "Нито има спасение във всяка друга, защото няма под небето друго име 

дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим" (Деяния 4:12). Петър каза евреи всички 

трябва да имаме вярата, за да се покае и да приеме Исус за да бъдат спасени (Деяния 2:38). 



За разлика от това, Франциск е научил, че атеистите, без Исус, могат да бъдат спасени чрез добри 

дела! Той също учи, че евреите могат да бъдат спасени, без да приеме Исус! Освен това, той и 

някои гръко-римляните също изглежда да се помисли, че не-библейски версия на "Мери" е ключ 

към Евангелието, както и ключ към икуменическото и междурелигиозен единство. За съжаление, 

те и другите не разбират значението на Исус и истинската Евангелието на Царството Божие. Много 
от тях са насърчаване на фалшиви евангелия. 
Мнозина искат да ходят с виждане и имат вяра в света. Новият Завет учи, че християните трябва да 

погледнем по-горе: 
2 Настройте съзнанието си върху нещата по-горе, не за земното. (Колосяни 3: 2) 
7 За ходим с вяра, а не с виждане. (2 Коринтяни 5: 7) 

И все пак, папа Пий XI основно учи да ходи от зрението си на неговата църква: 
... Католическата църква ... е царството на Христос на земята. (Енциклика Пий си Яуас 

Примас цитиран в Крамер П. Дяволското Финал Баттле. Добър съвет публикации, 2002 
г., стр. 73). 

Твърди ЦатхолицБибле 101 уебсайт, "Царството Божие е създадена на земята чрез Исус Христос в 
година 33 АД, под формата на Неговата Църква, водена от Питър ... Католическата църква." Но 
хилядолетното царство на Бог все още не е тук нито е Църквата на Рим, но той ще бъде на земята. 
Църквата на Рим учи толкова силно срещу скоро идва земен хилядолетното царство на Бог, че 

това е в общи линии само "учението на Антихрист", изброени в официалния Катехизис на 

Католическата църква: 
676 заблуда Антихристът вече започва да се оформя в света всеки път се прави 
претенцията да се реализира в рамките на историята, че месианското надежда, която 

може да се реализира само отвъд историята през есхатологично решението. Църквата е 

отхвърлен дори модифицирани форми на тази фалшификация на царството, за да идват 
под името милленарианисм ... (Катехизис на Католическата Църква. Това стане Потест + 
Йосепх кардинал Ратцингер. Доубледаь, NY 1995 г., стр. 194) 

За съжаление, тези, които са съгласни с това, ще имат сериозни проблеми с прогласяване на 

Евангелието на Царството Божие в края. Някои от тях ще вземат ужасни стъпки срещу тези, които 

го обявява (Даниел 07:25; 11: 30-36). 
Но, може би си мислите, че не всички ще които изповядват Исус като Господ е в царството? Не, те 

няма да бъдат. Забележете, това, което Исус каза: 
21 "Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! Ще влезе в небесното царство, но който 

върши волята на Отца Ми в небето. 22 Мнозина ще Ми кажат в оня ден: Господи, Господи, 
ние не пророкува в Вашето име бесове изгонихме в Твоето име, и направихме много 
велики в Твоето име "23 и тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал;?! махнете се от 

Мене вие, които вършите беззаконие" (Матей 7: 21-23) 
Апостол Павел отбелязва "тайната на беззаконието" беше "вече по време на работа" (2 Солунци 2: 

7) в своето време. Това беззаконие също е свързано с нещо, което Библията предупреждава за в 

края на времето, което се нарича "Мистерия, Вавилон Велики" (Откровение 17: 3-5). 



В "тайната на беззаконието" е свързана с християни, които вярват, че те не трябва да се запази 
Божия заповед закон Тен, и т.н., и / или има толкова много приемливи изключения от нея и / или 
има приемливи форми на покаяние, за да се прекъсне Божията закон, така че, докато те си 
мислят, че имат форма на Божия закон, те не се поддържа форма на християнството, че Исус или 
Неговите апостоли ще признаят за легитимни. 
Гръко-римляните са като фарисеите, които нарушават Божиите заповеди, но твърдят, техните 

традиции, направени тази приемлива-Исус осъди този подход (Матей 15: 3-9)! Исая също така 
предупреди, че хората, които твърдят, че Бог щеше да се разбунтува срещу Неговия закон (Исая 

30: 9). Това беззаконие бунт е нещо, което, за съжаление, виждате това и до днес. 
Друг "мистерия" изглежда е, че Църквата на Рим изглежда вярват, че неговите милитаристични 
икуменическите и междурелигиозни програми ще доведат до мир и не-библейски версия на 

Царството Божие на земята. Писанието предупреждава за центриране икуменическо единство, 

което го учи воля, в продължение на няколко години, да бъде успешна (забележка: Новия 
Йерусалим Библията, превод католическата одобрен, е показан): 

4 Те се поклониха пред змея, защото той е дал на звяра своята власт; и самите те се 

поклониха пред звяра, казвайки: "Кой може да се сравни със звяра? Кой може да се бори 

срещу него "5 Звярът се оставя да устата си хвалбите и богохулства и да бъде активна в 
продължение на четиридесет и два месеца;? 6 и то само с устни неговите хули против Бога, 
срещу неговото име, небесния си палатка и всички онези, които са защитени . има 7 той 
беше позволено да воюва против светиите и ги победи, и дал власт над всяка раса, хора, 
език и нация; 8 и всички хора по света ще му се поклонят, че е, всеки, чието име не е 
написано надолу от основаването на света в книгата на живота на жертвения Агнето 9 Нека 

всеки, който може да чува, да слушате:. 10 Тези, за плен, в плен; тези за смърт от нож до 

смърт от меч. Ето защо светиите трябва да имат постоянство и вяра.(Откровение 13: 4-10, 

NJB) 
Библията предупреждава срещу край време Вавилон единство на: 

1 Един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та да говори с мен, и каза: "Ела тук 

и аз ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която е въздигната до много води,2 с 
когото всичките царе на земята са се проституиращите, и който е направил всичко 
населението на света пиян от виното на нейното прелюбодейство. "3 Той ме заведе в духа 
на пустинята, и там видях жена, каране на червен звяр, който имаше седем глави и десет 
рога и трябваше богохулни титли написани всички над него 4 жената бе облечена в 
багреница и червено и блестеше със злато и скъпоценни камъни и перли, и тя държеше 

златен винецуп изпълнен с отвратително мръсотията от нея проституция;. 5 на челото й 

беше написано назове, загадъчно име: ". великият Вавилон, майка на всички 

проститутки и всички мръсни практики на земята" 6 видях, че тя е била пияна, опила от 

кръвта на светиите и от кръвта на мъчениците на Исус; и като я видях, бях напълно 

объркана. (Откровение 17: 1-6, NJB) 
9 "Това изисква проницателност. Седемте глави са седем хълма, на които седи 

жената. , . 18 Жената си видял, е големият град, който има власт над всички началници на 

земята. " (Откровение 17: 9,18, NJB) 
1 След това видях друг ангел, който слизаше от небето, с голяма власт, дадена му; земята 

сияеше от славата Му. 2 На върха на неговия глас извика той, "Вавилон е паднал,Великият 



Вавилон е паднал, и се е превърнала в свърталище на демони и настаняване за всякакъв 

нечист дух и мръсни, гнусни птица. 3 Всички народи пиха дълбоки от виното на нейното 

проституция; всеки цар на земята се е проституиращите с нея, и всеки търговец отглеждат 

богати чрез нея разврат "4 Друг глас говори от небето.; Чух го каже:"Излезте, моите хора, 
далеч от нея, така че да не се споделят в престъпленията си и имат същите язвите 

да носят. 5 греховете й стигнаха до небето, и Бог има своите престъпления в ума : лечение 

на нея, тъй като тя е третирана други 6 тя трябва да бъде платена в двоен размер, тя 

събра.. Тя е да има двойно по-силна чаша собствената си смес. 7 Всеки един от нейните 

Помпи и оргии е да бъде съчетано с изтезания или агония. Аз съм ръкоположен като 

кралица, тя си мисли; Аз не съм вдовица, и никога няма да знаем тежка загуба 8 За това, в 

един ден, язвите ще падне върху нея:. Заболяване и печал и глад. Тя ще бъде изгорен до 

основи. Господ Бог, който я осъди да е мощен. "9" Ще се оплакваме и да плаче за нея от 

земните царе, които са се проституиращите с нея и провеждат оргии с нея. Те видят дима 

като тя изгаря, (Откровение 18: 1-9, NJB) 
В Захария, Библията предупреждава за центриране Вавилон и показва, че правилното единство 
няма да се случи, докато след като Исус се връща: 

10 Внимавай! Внимавай! Бягайте от северната земя - Яхве децларес - защото те 

разпръснати по четирите посоки на небето - Господ заявява 11 Внимавай.! Направете си 
бягство,Сион, който сега живее с дъщерята на Вавилон! 
12 Защото Господ Саваот казва това, тъй като Славата ми възложи, за народите, които ви 

ограбиха, "Който и да те докосва, докача зеницата на окото си. 13 Сега гледам, аз се махам с 

ръка върху тях и те ще бъдат ограбени от тези, които те са поробени. " Тогава ще знам, че 

Господ Саваот ме е пратил! 14 Синг, радвайте се, дъще Сионова, за сега идвам да живеят 

сред вас - Яхвех декларира! 15 И в онзи ден много народи ще се преобразува в Яхве. Да, те 

ще станат неговите хора, и те ще живеят сред вас. Тогава ще знам, че Господ Саваот ме 
изпрати при вас! 16 Господ ще влезе във владение на Юда, си част в Светите земи, и отново 

направи Ерусалим негов избор. (Захария 2: 10-16, NJB; обърнете внимание на версиите KJV 

/ NKJV стиховете са посочени като Захария 2: 6-12) 
Вселенската и междурелигиозни движенията, че лидерите на обединените нации, Ватикана, 
много протестанти, и източноправославни са насърчаване са ясно осъдени от Библията и не 

трябва да бъдат насърчавани. Исус предупреди за такива, претендиращи да Го следват, които 

ще "заблудят мнозина" (Матей 24: 4-5). Голяма икуменизма е свързана с "бял конник" Откровение 

6: 1-2 (който не е Исус) и блудницата от Откровение 17. 
Подобно на Захария, апостол Павел също учи, че истинско единство на вярата не би се случило, 
докато след като Исус се връща: 

13 докле всички достигнем в единство на вярата и знанието на Божия Син и образуват 

съвършен човек, напълно развити с пълнотата на самия Христос. (Ефесяни 4:13, NJB) 
Тези, които вярват това единство идва преди завръщането на Исус, са в грешка. Всъщност, когато 
Исус се завърне, той ще трябва да унищожи единството на народите, които ще се обединят срещу 
Него: 



11:15 Тогава седмият ангел затръби, и гласове се чуваха викове в небето, призовавайки, 

"Царството на света стана царство на нашия Господ и Неговия Христос, и Той ще царува за 
вечни векове." 16 на двадесет и четиримата старейшини, въздигната в присъствието на Бог, 
поклони се и докосна земята с челата им се покланят на Бога 17 с тези думи: "Ние 
благодарим на вас, Всемогъщият Господ Бог, който е, който е бил, за поемане голямата си 
сила и започваше си царуване. 18 народите са в смут и сега е дошло времето за възмездие, 
и за мъртвите, за да бъдат съдени, и за вашите слуги пророците, за светиите и за тези, 
които се боят от името си, малки и големи, така, да бъдат възнаградени.Дошло е времето 

да унищожи тези, които унищожават земята. " (Откровение 11: 15-18, NJB) 
19: 6 И чух нещо като гласовете на огромна тълпа, като звука на океана или на голяма рева 

на гръмотевиците, отговаряйки, "Алилуя! Царуването на Господа, нашия Бог, Всемогъщият 

е започнало; , , . 19 Тогава видях звяра, с всички земни царе и войските им, събрани да се 

бори с ездач и неговата армия. 20 Но звярът беше взет в плен, заедно с лъжепророка, който 
е работил чудеса от името на звяра и от тях бяха измамени онези, които бяха приели 
брандиране с белега на звяра, и тези, които се поклониха статуя му.Тези двамата бяха 
хвърли живи в огненото езеро, което гори с жупел. 21 Всички останали са били убити от нож 

на конник, който излезе от устата му, и всички птици се пренаситен с плътта им. , . 20: 4 И 
видях престоли, където те заеха местата си, и за тях се предоставят правомощия да се 

произнася. Видях и душите на всички, които бяха обезглавени поради като свидетел за 

Исус и за това, че проповядва Божието слово, и тези, които отказват да се покланят на 

звяра или на неговия статуята и няма да приеме брандмарк на челото си и ръцете; те 

оживяха и царуваха с Христос хиляда години. (Откровение 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Забележете, че Исус ще трябва да унищожи света армии обединени срещу Него. След това той и 

светиите ще царува. Това е, когато няма да има правилното единство на вярата. 
За съжаление, много хора ще слушате фалшиви министри, които се появяват добри, но не са, 
както апостол Павел предупреди (2 Коринтяни 11: 14-15). 
Ако повече наистина ще разберем Библията и Евангелието на Царството Божие по-малко ще се 
бори срещу Исус. 
7. Защо в Божието царство? 
Въпреки, че хората обичат да мислим, че сме толкова умни, има ограничения за нашето 
разбиране, но Божието "разбиране е безкрайна" (Псалм 147: 5). 
Ето защо това ще отнеме Божията намеса, за да се определи тази планета. 
Въпреки че мнозина вярват в Бога, по-голямата част от хората не са склонни да живеят 

като той наистина насочва. Обърнете внимание на следното: 
8 Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво прави Господ изисква от вас, но да 

вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? (Михей 6: 8) 
За да ходиш смирено с Бога не е нещо, което човечеството наистина е готов да направи. От 

времето на Адам и Ева (Битие 3: 1-6), хората са избрали да разчитат на себе си и своите 
приоритети, над Бога, въпреки заповедите Му (Изход 20: 3-17). 
Книгата Притчи ни учи: 



5 Уповавай на Господа с цялото си сърце и не се облягай на своя разум. 6 Във всичките си 

пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти 7 Не бъди мъдър в собствените си 

очи; Бой се от Господа и отдалечаване от злото. (Притчи 3: 5-7) 
И все пак, повечето хора няма да наистина имат доверие в Бог с цялото си сърце, или го чака, да 

оправя стъпките си. Мнозина казват, че ще направи това, което иска Бог, но не го 

направи. Човечеството е измамени от Сатана (Откровение 12: 9) и е паднал за страстите на света и 

на "гордостта на живота" (1 Йоан 2:16). 
Ето защо, много от тях са излезе с техните собствени религиозни традиции и светските 

правителства, защото те мислят, че знаят най-добре. Въпреки това, те не го правят (вж Еремия 

10:23), нито най-наистина ще се покаят. 
Ето защо човечеството се нуждае от Божието царство (вж Матей 24: 21-22). 
Божиите пътища са прави 
Истината е, че Бог е любов (1 Йоан 4: 8,16) и Бог не е егоист. Божиите закони показват любов към 

Бога и ближния (Марк 12: 29-31; Яков 2: 8-11). Начините на света са егоистични и крайни в смъртта 

(Римляни 8: 6). 
Забележете, че Библията показва реалните християните спазват заповедите: 

1 Който вярва, че Иисус е Христос, е роден от Бога, и всеки, който Го който роди също 

обича да го обича, който е роден от Него. 2 По това познаваме, че любим Божиите чада, 
когато любим Бога и пазим Неговите заповеди . 3 Защото това е любов към Бога: да пазим 

Неговите заповеди. И Неговите заповеди не са тежки. (1 Йоан 5: 1-3) 
Всички Божиите "заповеди са правда" (Псалм 119: 172). Неговите пътища са чисти (1 Тимотей 

1:15). За съжаление, много от тях са приети различни форми на "беззаконие" и не осъзнават, че 
Исус не е дошъл да разруша закона или пророците, но за тях (Матей 05:17), отговарят, като 
обяснява техния реален смисъл и ги разширява отвъд това, което мнозина помислих (например 

Матей 5: 21-27). Исус учи, че "всеки, който прави и ги учи, той ще се нарече велик в небесното 

царство" (Матей 5:19) (термините "Божие Царство" и "Небесно царство" са взаимозаменяеми). 
Библията ни учи, че вярата без дела е мъртва (Яков 2:17). Мнозина твърдят, че следват Исус, но 

няма да наистина вярвам Неговите учения (Матей 7: 21-23) и няма да го имитират, както трябва 

(срв 1 Коринтяни 11: 1). "Грехът е беззаконие" (1 Йоан 3: 4, KJV) и всички са съгрешили (Римляни 

3:23). Въпреки това, Библията показва, че милост ще тържествува над съда (Ямес 2:13) като Бог 

наистина има план за всички (срв Лука 3: 6). 
Човешките решения, с изключение на Божиите пътища, няма да работят. В хилядолетното 

царство, Исус ще управлява с "желязна тояга" (Откровение 19:15), и добро ще надделее, тъй като 
хората ще живеят по Божия начин. Съществуват на всички проблеми в света, защото обществата 

на този свят отказват да се подчиняват на Бога и Неговия закон , История шоу човечеството не е в 

състояние да реши проблемите на обществото: 
6 За да копнежът на плътта значи е смърт, но да бъдем духовно ум е живот и мир 7 Защото 

копнежът на плътта е враждебен на Бога.; за това не е предмет на Божия закон, нито пък 

може. 8 И така, тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. (Римляни 8: 6-8) 



Християните трябва да се съсредоточи върху духовното, и са предоставени Божия Дух да го 
направят в тази възраст (Римляни 8: 9), въпреки нашите лични слабости: 

26 Защото вие виждате вие призваните, братя, че не са много мъдри по плът, нито мнозина 

силни, нито мнозина благородни. 27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами 
мъдрите, и Бог има избра слабите неща на света, за да посрами нещата силните; 28 и 
базовите неща на света и нещата, които са презрян Бог е избрал, и нещата, които не са, за 
да доведе до нищо от нещата, които са , 29, че никоя плът да се хваля в Неговото 
присъствие. 30 а от него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога-и правда, 
и освещение, и редемптион - 31, които, както е писано: "който се хвали, нека му слава на 

Господа. " (1 Коринтяни 1: 26-31) 
Християните трябва да се хвалят с Божия план! Ние ходим с вяра сега (2 Коринтяни 5: 7), търси по-

горе (Колосяни 3: 2) с вяра (Евреи 11: 6). Ние ще бъдем благословени за водене на Божиите 

заповеди (Откровение 22:14). 
В Библията се казва, че християните ще управляват с Исус, но разбираш ли, че означава, че 

истинските християни всъщност ще владеят над градовете? Исус учи: 
12 "Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царство и да се 

върне. 13 Така той нарича десет от слугите си, които са им доставени десет фунта, и им 
каза:" Правете бизнес, докато дойда. "14 Но неговите граждани го мразеха, и изпратиха след 
него посланици да кажат: "Ние няма да имат този да царува над нас. 
15 "И така, това е, че когато се върна, след като са получили царство, той след това 

заповяда на тези служители, за които бе дал парите, за да бъде наречена на него, че той 
може да знае как 
много са припечелили чрез търгуване 16 После дойдоха първите, казвайки: 17 А той му каза: 

"Хубаво, добри слуго." Учителю, си Мина е спечелил десет фунта. "; защото си бил верен в 

твърде малкото, имай власт над десет града. "18 Дойде и вторият и каза:" Учителю, си Мина 

е спечелил пет фунта. "19 По същия начин той му каза:" Може да е над пет града. " (Лука 19: 

12-19) 
Бъди верен над малкото, което трябва сега. Християни ще имат възможност да управлява над 

реални градове, в реално царство. Исус също каза, "Моята награда е с мен, за да дам на всеки 

според делата му" (Откровение 22:12). Бог има план (Йов 14:15) и място (Йоан 14: 2) за тези, които 

наистина ще отговори на Него (Йоан 6:44; Откровение 17:14). Царството Божие е за истински и 

можете да сте част от него! 
В началото на 2016 г., списание Сциенце имаше статия, озаглавена "Силата на тълпи", които 
показват, че изкуствен интелект и краудсорсинг може да се реши пред човечеството на 

"нечестивите проблеми. И все пак, статията не успя да се разбере какво злина е, да не говорим за 
това как да го решим. 
Сътрудничество, освен след истинските начини за Бога, е обречен на провал в 21-ви век, както е било 
обратно след Потопа, когато човечеството съдействали за изграждането на провали на 
Вавилонската кула (Битие 11: 1-9). 
Проблеми в света, в места като Близкия изток (въпреки очакваните времеви печалби, например 
Данаил 9: 27а; 1 Солунци 5: 3), няма да бъде решен от хората-ние трябва мира на Божието царство 
(Римляните 14: 17). 



Проблемите на международния тероризъм, въпреки очакваните печалби, няма да бъдат решени 
(вж Езекиил 21:12) от измамени в Организацията на обединените нации (срв Откровение 12: 9) -
ние нужда от радост и утеха на Божието царство. 
Проблемите на околната среда няма да бъде решен чрез международно сътрудничество, както в 
света народи ще ви помогнат да унищожи земята (Откровение 11:18), но те ще бъдат решени чрез 
Божието царство. 
Проблемите на сексуална безсмъртие, аборт, и продажба на човешкото тяло 
части няма да бъдат решени от САЩ, но от Божието царство. 
Масивната дълг, че САЩ, Великобритания и много други народи имат няма да бъде решен чрез 
международно посредничество, но в крайна сметка (след унищожаване на Авакум 2: 6-8) от 
Божието царство. 
Невежеството и погрешно образование няма да бъде решен от Организацията на обединените 

нации, ние се нуждаем от Божието царство. Религиозните конфликти няма да наистина да бъде 
решен чрез всяко икуменическо-междурелигиозен движение съгласи да спасение освен 

истинския Исус от Библията.  е проблемът в света и за това, ние се нуждаем от жертвата на Исус и 

Неговото завръщане в Божието царство. 
въпроси глада няма да бъде решен чрез генно-модифицирани организми, които се поставят части 
на света, изложени на риск от глад, поради потенциалните култури неуспехи-имаме нужда от 
Божието царство. 
Съвременната медицинска наука не разполага с всички отговори за човешкото здраве-ние се 
нуждаят от Божието царство. 
Масивната бедност в някои части на Африка, Азия, и на други места, като същевременно се 
ползват за известно време от край време "Вавилон" (срв Откровение 18: 1-19), няма да реши 
проблема с бедността-имаме нужда от Божието царство. 
Хилядолетната фаза на Царството Божие е буквален царство, което ще бъде установено на 
земята. Тя ще се основава на любящите законите на Бог и един любящ Бог като лидер.Светиите ще 
царуват с Христос хиляда години (Откровение 05:10; 20: 4-6). Това царство ще включва тези, 
наистина в църквата на Бога, но не писание се казва, че Божието царство е всъщност Църквата 
(католическата или по друг начин). Църквата на Рим се е противопоставил на хилядолетното 
учение, а по-късно го по-силно ще се противопостави на госпъл съобщение на Библията, тъй като 
ние се приближаваме към края. Това най-вероятно ще получи значително медийно отразяване, 
което може да помогне да изпълни Матей 24:14. 
В последната си фаза, в Царството Божие ще включва "новия Ерусалим, да слиза от небето от 
Бога" (Откровение 21: 2) и на нейното увеличение няма да има край. Няма да има повече 
неправда, не повече 
тъга, и не повече смърт. 
Проповядването и разбиране на Евангелието на Царството Божие е важна тема на 
Библията. Старозаветните писатели преподават за това. Исус, Павел и Йоан научи за това. 
Най-старият проповедта "християнски", за да оцелее извън Новия Завет научи за това. Ранните 
християнски лидери втори век, като Поликарп и Мелито, преподавани за това. Ние 
впродължаващо Божия църква го научи днес. 



Припомнете си, че Божието царство е първата тема, че Библията показва Исус проповядвал 
около. Също така беше това, което Той проповядва за след възкресението-и това е нещо, 
християните трябва да търсят на първо място. 
Евангелието е не само за живота и смъртта на Исус. Акцентът на Евангелието, че Исус и неговите 
последователи, преподавани беше идващото Божие царство. В евангелието на царството включва 
спасение чрез Христос, но също така включва преподаване на края на човешките правителства 
(Откровение 11: 5). 
Не забравяйте, че Исус учи, че краят няма да дойде, докато след евангелието на царството се 
проповядва на света като свидетелство на всички народи (Матей 24:14). И това проповядване се 
случва сега. 
Добрата новина е, че Божието царство е решение на проблемите пред човечеството . И все пак, 
най-не искат да го подкрепят, нито чуват, нито искат да вярват в истинността на това.Божието 
царство е вечно (Матей 06:13), докато "този свят преминава" (1 Коринтяни 07:31). 
Провъзгласяването на истинското евангелие на Божието царство е нещо, което ние 
в продължаващо Божия църква сериозно за. Ние се стремим да научи на всичко, което учи 
Библията (Матей 28: 19-20), включително на Божието царство (Матей 24:14). Докато ние очакваме 
това царство, ние трябва да се научат и да следва Божиите пътища и комфорт други, които искат 
да вярват в истината. 
Ако няма да подкрепи прогласяване на Евангелието на идващото Царство на Бога? Ще повярвам, 
че Евангелието на Царството Божие? 

 

Продължавайки Църква на Бога 
 
Офисът САЩ на продължаващо Божия църква се намира в: 1036 В. Гранд 
Авенуе, Гровер Беач, Цалифорниа, 93433 USA. 
 

Продължаващо Църква на Бога (CCOG) Уебсайтове 
 

CCOG.ASIA Този сайт има фокус върху Азия и има различни статии в няколко 
азиатски езици, както и някои елементи на английски език. 
CCOG.IN Това е сайт, насочена към тези, на индийски наследство. Той има 
материали на английски език и различни индийски езици. 
CCOG.EU Това е сайт, насочена към Европа. Той има материали в няколко 
европейски езика. 
CCOG.NZ Това е сайт, насочени към Нова Зеландия и други с британско-слезе 
фон. 
CCOG.ORG Това е основният сайт на продължаващо Божия Църква. Тя служи 
на хората, на всички континенти. Тя съдържа статии, връзки и видеоклипове. 
CCOGCANADA.CA Това е сайт, насочена към тези, в Канада. 



CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Това е сайта на испански език 
за продължаващо Божия Църква. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Това е сайтът Пхилиппинес на 
продължаващо Божия Църква. Тя разполага с информация на английски и 
тагалог. 
 

Новини и история сайтове 
 

COGWRITER.COM Този уебсайт е основен прокламация инструмент и има 
новини, доктрина, исторически статии, видео клипове, и пророчески 
актуализации. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Това е лесен за запомняне сайт със статии и 
информация за историята на църквата. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Това е онлайн радио интернет страница, която 
обхваща новини и библейски теми. 
 

ЬоуТубе видео канали за Проповеди & Сермонеттес 
 

BibleNewsProphecy канал. CCOG проповеди видеоклипове. 
CCOGAfrica канал. CCOG съобщения в африканските езици. 
CDLIDDSermones канал. CCOG съобщения в испанския език. 
ContinuingCOG канал. CCOG видео проповеди.  
 
 
 
Снимката показва по-долу някои от малкото останали тухли (плюс някои добавен 
по-късно) на сграда в Ерусалим понякога известен като Сионска горница, но по-
добре се описва като Църква на Бога на Вестерн Хилл Йерусалим (в момента се 
нарича връх Сион): 
 

 
 



Това се смята, че са били на мястото на може би най-ранната недвижими 
християнска църква сградата. Една сграда, която Исус '' благовестие на царството 
Божие "би било проповядвано в. Това е сграда в Ерусалим, който преподава 
Евангелието на Царството Божие. 
 
 
Поради тази причина ние също благодаря на Бога непрестанно, защото ... вие, 

братя, 
станахте подражатели на Божиите църкви, които са в Юдея, в Христа 

Исуса. 
(1 Солунци 2: 13-14) 
 
Се подвизавате за вярата, която е веднъж завинаги предадена на светиите. 
(Юда 3) 
 
Той (Исус) им каза: "Аз трябва да проповядват Божието царство на другите 

градове 
Също така, тъй като за тази цел съм изпратен. "(Лука 04:43) 
 
Но търсят Божието царство, и всички тези неща, [C], се добавят към вас. Не 

се бой, малко стадо, защото това е вашият Отец благоволи да ви даде 

царството. (Лука 12: 31-32) 
 
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за 

свидетелство на 
всичките народи, и тогава ще дойде свършекът. (Матей 24:14) 
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	Франциск също даде висока оценка на международното споразумение, наречено сор21 (официално озаглавен 21-ви Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата) през декември 2015 г., и които не се препоръчват народи "внимат...
	Макар че никой не иска да диша замърсен въздух, да гладува, да се обеднява, да бъде застрашена, и т.н., това международната солидарност ще реши проблемите пред човечеството?
	Резултатите от работата на Организацията на обединените нации
	Организацията на обединените нации е формирана и създадена на 24 октомври 1945 г., след края на Втората световна война, за да се предотврати друг такъв конфликт и да се опита да насърчи мира в света. На своето основаване, ООН имаше 51 страни-членки; с...
	Има стотици, ако не и хиляди, на конфликти по света, тъй като Организацията на обединените нации, формирани, но ние все още не е това, което може да бъде описано като трета световна война.
	Някои вярват, че международното сътрудничество като ООН твърди, да се насърчава, в съчетание с вида на междурелигиозния и вселенски дневен ред, че Франциск и много други религиозни лидери се опитват да насърчават, ще донесе мир и просперитет.
	Въпреки това, досегашни резултати за Организацията на обединените нации, за да направите това не е било добро. В допълнение към многобройните въоръжени конфликти, тъй като Организацията на обединените нации, формирани, множество милиони са гладни, беж...
	Преди повече от десетилетие, Организацията на обединените нации, заложена за изпълнение на нейните цели на хилядолетието за развитие. Тя имаше осем "цели за развитие," но това не успее, дори според самата ООН. Така, през 2015 г., нейната така наречени...
	Що се отнася до утопия отива, на 6 май, 2016 г., Франциск каза той мечтаеше за хуманно Европейската утопия, че неговата църква може да помогне на този континент се постигне. И все пак, мечта на папата ще се окаже кошмар (срв Откровение 18).
	Нека има известно сътрудничество и успех, но ...
	Мерриам речника на Уебстър се посочва, че утопията е "въображаема място, където правителството, закони и социални условия са перфектни."
	Библията ни учи, че човечеството не може да реши проблемите си по своя собствена:
	23 Господи, знам, че пътят на човека не зависи от него; Тя не е в човека, който ходи да насочи собствените си стъпки. (Еремия 10:23, NKJV целия освен ако не е посочено друго)
	Библията ни учи, че международното сътрудничество ще се провали:
	16 Унищожаване и мизерията са в пътищата им; 17 И пътя на мира, те не са известни 18 няма страх от Бога, пред очите им.. (Римляни 3: 16-18)
	И все пак, много хора работят за тях на една утопична общество и дори понякога се опитват да включат религия. Но почти никой са готови да следват пътищата на един истински Бог.
	Това не е, че няма да има напредък по отношение на който и да е от Обединените нации или целите на Ватикана. Ще има някои, както и някои неуспехи.
	Всъщност, и вероятно след масивен конфликт, тип на международния мир сделка ще се съгласи да и потвърди (Даниел 9:27). Когато и да е, много лъжливо ще са склонни да вярват, че човечеството ще внасят за по-мирен и утопично общество.
	Много от тях ще бъдат взети в по такъв международен "утопична напредък" (срв Езекиил 13:10), както и от различни знамения и чудеса (2 Солунци 2: 9-12). Но Библията казва, че такъв мир няма да последно (Даниел 09:27; 11: 31-44), въпреки това, което лид...
	Ако човечеството е напълно неспособен наистина привеждане за утопия, е възможно всеки тип утопия?
	Да.
	2. Какво Евангелие направил Исус Проповядвайте?
	Исус учи повечето не биха приели Неговия начин:
	3. Дали кралство, известна в Стария Завет?
	Даниел учи за Кралство
	Исая научи за Кралство
	Езекиел е бил вдъхновен да напише, че тези, на племената на Израел (не само на евреите), които са разпръснати по време на Голямата скръб ще се съберат в хилядолетното царство:
	17 Затова кажи: Така казва Господ Бог: "Аз ще ви събера от народите, вие се съберат от страните, в които бяхте разпръснати, и Аз ще ви дам земята на Израел." "18 И те ще отидат там, и те ще отнеме всичките си мерзости и всичките й мерзости от там. 19 ...
	казва Господ Иеова. (Езекиил 11: 17-21)
	Различни автори в Стария Завет също пише за аспекти на царството (напр Езекиил 20:33; Авдия 21; Михей 4: 7).
	Така че, когато Исус започва преподаването на Евангелието на Царството Божие, незабавно Неговата публика имаше близки отношения с основната концепция.
	4. апостолите проповядват Евангелието на Царството?
	Въпреки че много се държи така, че Евангелието е само добрите новини около личността на Исус, реалността е, че последователите на Исус преподават Евангелието на Царството Божие. Това е посланието, което Исус донесе.
	Павел учи на Божието царство
	Но това не е лесно
	Петер преподава кралство
	Последните книги на Библията и Кралство
	1 И той ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето. 2 В средата на своята улица, и от двете страни на реката, имаше дърво на живота, която роди дванадесет плодове, всяко дърво като даваше плод в...
	5. Източници извън Новия Завет, преподавани  Царството Божие
	Знаете ранните професори от Христос мислят, че те би трябвало да проповядва Евангелието на буквалното Божието царство?
	Да. (1)
	Най-старата запазена пост -новозаветната Писане & Проповедта
	Втори век църковни лидери и на Евангелието на Царството
	Проблеми в втори и трети век
	Herbert W. Армстронг преподава Евангелието на Царството, Plus
	В Евангелието на Царството е това, което светът нужди, но ...
	През вековете, Божиите хора се чудят, "Колко време ще бъде, докато Исус се завърне?"
	Посланици на Кралство
	1: официален пратеник; особено: дипломатическия агент от най-висок ранг, акредитирани към чуждо правителство или суверенна като представител на жител на неговото или нейното собствено правителство или суверенна или назначен за специален и често времен...
	2 а: упълномощен представител или пратеник
	6. гръко-римски църкви учат Кралство е важно, но ...
	Гръко-римски църкви вярват, че те учат аспекти на Божието царство, но ни е трудно наистина да разбереш какво наистина се Например, Католическата енциклопедия учи това зацарството.:
	7. Защо в Божието царство?
	Ако няма да подкрепи прогласяване на Евангелието на идващото Царство на Бога? Ще повярвам, че Евангелието на Царството Божие?

