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Hvorfor kan mennesket løse sine problemer? 

Vidste du at de første og sidste ting Bibelen viser Jesus prædikede om pågældende evangeliet om 
Guds rige? 

Vidste du at Guds rige var vægten af apostlene og dem første, der fulgte dem? 



Er Guds rige personen Jesus? Er Guds rige Jesus lever sit liv i os nu? Er Guds rige en form for fremtidig 
faktiske rige? Vil du tro, hvad Bibelen lærer? 

Hvad er et kongerige? Lige hvad er Guds Rige? Hvad lærer Bibelen? Hvad gjorde den tidlige kristne 
kirke undervise? 

Er du klar over, at enden ikke kan komme, før Guds rige forkyndes for verden som vidne? 

Fotografiet på forsiden viser et lam liggende med en ulv, som er komponeret af Burdine Trykning og grafik. 
Fotografiet på bagsiden er en del af den oprindelige Guds Kirke bygning i Jerusalem taget i 2013 af Dr. Bob Thiel.  
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1. Er menneskeheden har løsningerne? 

Den verden står slut for styre problemer. 

Mange mennesker er sultne. Mange mennesker er undertrykte. Mange mennesker står over 
fattigdom. Mange nationer er i alvorlige gæld. Børn, herunder ufødte dem, står misbrug. Drug-
resistente sygdomme vedrører mange læger. Større industribyer har air for forurenet til at være 
sund. Forskellige politikere truer krig. Terrorangreb holder sker. 

Kan verdens ledere løse de problemer, som menneskeheden? 

Mange tror det. 



Ny Universal dagsorden 

Den 25. september 2015 efter en nøgle-note tale af Vatikanets Pave Francis, de 193 nationer FN (FN) 
stemte for at gennemføre de "17 Bæredygtig Development Goals" af hvad der oprindeligt blev kaldt 
den nye Universal dagsorden. Her er FNs 17 mål: 

Mål 1. Afslut fattigdom i alle dens former overalt 

Mål 2. Slut sult, opnå fødevaresikkerhed og bedre ernæring og fremme bæredygtigt landbrug 

Mål 3. Sørg sundt liv og fremme trivsel for alle i alle aldre 

Mål 4. Sørg rummelig og retfærdig uddannelsesniveau og fremme livslang læring for alle 

Mål 5. Opnå ligestilling og styrke alle kvinder og piger 

Mål 6. Sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle 

Mål 7. Sikre adgang til en overkommelig pris, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle 

Mål 8. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv 
beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle 

Mål 9. Byg robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og fremme 
innovation 

Mål 10. Reducere ulighed i og mellem lande 

Mål 11. Lav byer og bebyggelser inklusive, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige 

Mål 12. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre 

Mål 13. Tag en hurtig indsats for at bekæmpe klimaændringer og deres konsekvenser 

Mål 14. bevare og bæredygtigt bruge oceaner, have og marine ressourcer til bæredygtig 
udvikling 

Mål 15. Beskyt, genoprette og fremme bæredygtig udnyttelse af terrestriske økosystemer, 
bæredygtig forvaltning skove, bekæmpe ørkendannelse og standse og vende jordforringelse 
og standse tabet af biodiversitet 

Mål 16. Fremme fredelige og rummelige samfund for en bæredygtig udvikling, give adgang til 
retfærdighed for alle og opbygge effektive, ansvarlige og inklusive institutioner på alle 
niveauer 

Mål 17. Styrke de midler til gennemførelse og genoplive den globalt partnerskab for 
bæredygtig udvikling 

Denne dagsorden formodes at være fuldt gennemført i 2030, og kaldes også 2030 Dagsorden for 
bæredygtig udvikling. Det sigter mod at løse lidelser står menneskeheden gennem regulering, 
uddannelse og internationalt og tværreligiøs samarbejde. Mens mange af dens mål er gode, nogle af 
sine metoder og mål er onde (jf Genesis 3: 4). Denne dagsorden, også, er i overensstemmelse med 
pave Francis s Laudato Si encyklika. 



"Ny Universal Agenda" kunne kaldes "Ny katolske dagsorden" som ordet "katolsk" betyder 
"universel". Pave Frans kaldte vedtagelsen af den nye Universal Agenda "et vigtigt tegn på håb." 

Pave Frans roste også den internationale aftale kaldet COP21 (officielt titlen 21. konference for 
parterne i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer) i december 2015 og rådede 
nationer "til nøje at følge vejen forude, og med en stadigt voksende følelse af solidaritet . " 

Mens ingen ønsker at ånde forurenet luft, gå sulten, blive fattige, blive bragt i fare, osv, vil det 
internationale solidaritet løse problemerne menneskeheden? 

The Track Record De Forenede Nationers 

FN blev dannet og etableret den 24. oktober 1945 efter Anden Verdenskrig, for at forhindre en anden 
sådan konflikt og forsøge at fremme fred i verden. På sin grundlæggelse, FN havde 51 
medlemsstater; Der er nu 193. 

Der har været flere hundrede, hvis ikke tusinder, af konflikter rundt om i verden siden FN dannet, 
men vi har endnu ikke havde, hvad der kan betegnes som den tredje verdenskrig. 

Nogle mener, at det internationale samarbejde som FN hævder at fremme kombineret med den type 
af tværreligiøs og økumenisk dagsorden, Pave Frans og mange andre religiøse ledere forsøger at 
fremme, vil bringe fred og velstand. 

Imidlertid har track record for FN at gøre dette ikke været god. Ud over de mange væbnede konflikter 
siden FN dannet, flere millioner er sultne, flygtninge, og / eller desperat fattige. 

Over et årti siden, FN angivet at gennemføre sine millenniumudviklingsmålene. Det havde otte 
"udviklingsmål", men dette lykkedes ikke, selv ifølge FN selv. Så i 2015 sin såkaldte "17 Bæredygtig 
Development Goals" blev vedtaget. Nogle er optimistiske. Nogle betragter det som en utopisk fantasi. 

Så vidt utopi går, den 6. maj 2016 Pave Frans sagde han drømte om en human europæisk utopi, at 
hans kirke kunne hjælpe kontinentet nå. Alligevel vil pavens drøm vise sig at være et mareridt (jf Åb 
18). 

Der kan være nogle Samarbejde og succes, men ... 

Merriam Webster Dictionary, at utopi er "en imaginær sted, hvor regeringen, love og sociale forhold er 
perfekte." 

Bibelen lærer os, at menneskeheden ikke kan løse sine problemer på eget: 

23 O Herre, jeg kender vejen for mennesket ikke er i sig selv; Det er ikke i mand, der går til at 
lede sine egne skridt. (Jeremias 10:23, NKJV hele medmindre andet er angivet) 

Bibelen lærer os, at det internationale samarbejde vil mislykkes:  

16 Destruktion og Elendighed i deres måder; 17 Og den måde Fredens de har ikke kendt 18 Der er 
ikke Gudsfrygt for deres Øjne.. (Romerne 3: 16-18) 

Alligevel er mange mennesker arbejder hen imod deres opfattelse af et utopisk samfund, og endda 
nogle gange forsøge at inddrage religion. Men næsten ingen er villige til at følge veje den eneste 
sande Gud. 



Det er ikke, at der vil være nogen fremskridt hen imod nogen af FN 's eller Vatikanets mål. Der vil 
være nogle, samt nogle tilbageslag. 

Faktisk, og sandsynligvis efter massiv konflikt, en form for international fredsaftale vil blive aftalt og 
bekræftet (Daniel 9:27). Når det er, vil mange fejlagtigt tendens til at tro, at menneskeheden vil skabe 
en mere fredelig og utopisk samfund. 

Mange vil blive taget i en sådan international "utopisk fremskridt" (jf Ezekiel 13:10) såvel som af 
forskellige tegn og undere (2 Thess 2: 9-12). Men Bibelen siger sådan fred vil ikke sidste (Daniel 9:27; 
11: 31-44), på trods af hvad ledere kan kræve (1 Thess 5: 3; Esajas 59: 8). 

Hvis menneskeheden er fuldstændig ude af stand til virkelig skabe utopi, er enhver form for utopi 
muligt? 

Ja. 

2. Hvad Gospel gjorde Jesus Forkynd? 
Bibelen lærer os, at en utopisk samfund, kaldet gudsriget, vil erstatte menneskelige regeringer (Daniel 
2:44; Revelation 11:15; 19: 1-21). 
Da Jesus begyndte sin offentlige gerning, Han begyndte med at prædike om evangeliet om 

Guds rige. Her er hvad Mark rapporteret: 
14 Men efter at Johannes var kastet i Fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede evangeliet om 

Guds rige, 15 og sagde: "Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær. Omvend jer og tro 
på evangeliet" (Mark 1: 14-15). 

Udtrykket evangelium, kommer fra det græske ord omskrives som euangelion, og betyder "godt 
budskab" eller "gode nyheder". I det nye testamente, det engelske ord "rige", relateret til Guds rige, er 

nævnt cirka 149 gange i NKJV og 151 i Douay Reims Bibelen. Det kommer fra det græske ord omskrives 

som basileia der betegner regel eller rige royalty. 
Menneskelige riger, samt Guds rige, har en konge (Åb 17:14), de dækker et geografisk område (Åb 
11:15), de har regler (Esajas 2: 3-4; 30: 9), og de har fag (Lukas 13:29). 
Her er den første offentlige undervisning fra Jesus, at Matthæus registrerer: 

23 Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, lærte i deres Synagoger og prædikede evangeliet om 
Riget (Matt 04:23). 

Matthew registrerer også: 
35 Da Jesus gik omkring i alle byer og landsbyer, lærte i deres Synagoger og prædikede 

evangeliet om Riget (Matt 09:35). 
Det Nye Testamente viser, at Jesus vil regere evigt: 

33 Og han skal være Konge over Jakobs hus for evigt, og hans rige vil der ikke være ende (Luk 
01:33). 

Lukas registrerer, at det formål, at Jesus blev sendt, var at prædike Guds rige Læg mærke til hvad 

Jesus lærte.: 



43 Han sagde til dem: "Jeg må prædike Guds Rige til de andre byer også, fordi til dette formål har 

jeg sendt" (Lukas 04:43). 
Har du nogensinde hørt, at prædikede? Har du nogensinde indse, at Jesu formål at blive sendt, var at 

prædike Guds Rige? 
Lukas registrerer også, at Jesus gik og prædike Guds rige: 

10 Og Apostlene, da de var vendt tilbage, fortalte ham alt, hvad de havde gjort. . Så tog han dem 

og drog bort afsides til et øde sted, der tilhører byen kaldet Betsajda 11 Men da Skarerne vidste 

det, de fulgte ham; og han fik dem og talte til dem om Guds Rige (Lukas 9: 10-11). 
Jesus lærte, at Guds rige bør være den højeste prioritet for dem, der vil følge ham: 

33 Men søger først Guds rige og hans retfærdighed (Matt 6:33). 
. 31 Men søger Guds rige, og alle disse ting skal lægges til dig 32 Frygt ikke, du lille Hjord for det er 

din Fader velbehageligt at give eder Riget (Lukas 12: 31-32). 
Kristne er at SEEK FIRST Guds rige. Det gør de ved at gøre dette deres topprioritet ved at leve som 

Kristus ville have dem levende og ser frem til hans tilbagevenden og rige. Men de fleste, der bekender 

Kristus, ikke kun ikke søger først Guds rige, de ikke engang ved, hvad det er. Mange fejlagtigt mener 

også, at blive involveret i verdslige politik er, hvad Gud forventer af kristne. Ved ikke at forstå Guds rige, 

de ikke bor nu som de burde eller forstå, hvorfor menneskeheden er så fejlbehæftet. 
Bemærk også, at riget vil blive givet til en lille flok (jf Romerne 11: 5). Det tager ydmyghed at være villig 

til at være en del af den sande lille hjord. 
Guds rige er endnu ikke blevet fastlagt på Jorden 
Jesus lærte, at hans efterfølgere skulle bede for riget til at komme, og derfor er de ikke allerede har det: 

9 Vor Fader i Himlene! Helliget vorde dit navn. 10 dit rige komme. Din vilje ske (Mattæus 6: 9-

10). 
Jesus sendte sine disciple ud for at prædike Guds Rige: 

1 Da kaldte han sine tolv disciple sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner 

og til at helbrede sygdomme 2 Han sendte dem til at prædike Guds Rige (Lukas 9: 1-2).. 
Jesus lærte, at hans tilstedeværelse alene ikke var riget, da riget ikke blev etableret på Jorden så: 

28 Men dersom jeg uddriver dæmoner ved Guds Ånd, helt sikkert Guds Rige er kommet over jer 

(Matt 12:28). 
Den sande rige er i fremtiden. Det er ikke her nu, da disse vers fra Mark show: 

47 Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud. Det er bedre for dig at komme ind i Guds rige 

med ét øje, end at have to øjne, at blive kastet ... (Mark 09:47). 
23 Jesus så sig omkring og sagde til sine disciple: "Hvor svært det er for dem, der har Rigdom, 

kunne komme i Guds Rige!" 24 Og Disciplene bleve forfærdede over hans ord. Men Jesus svarede 

igen og sagde til dem: "Børn, hvor vanskeligt det er for dem, der stoler på Rigdom, kunne 
komme ind i Guds Rige! 25 Det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje end for en rig at 
indtaste Guds rige "(Mark 10: 23-25). 



25 Sandelig siger jeg til dig, vil jeg ikke længere drikke af frugten af vin indtil den Dag, da jeg skal 

drikke den ny i Guds rige "(Mark 14:25). 
43 Josef af Arimatæa, en fremtrædende rådsmedlem, der selv ventede på Guds rige, kommer og 

tager modet ... (Mark 15:43). 
Jesus lærte, at rige er ikke nu en del af denne verden: 

36 Jesus svarede: "Mit rige er ikke af denne verden Var mit Rige af denne verden, havde mine 

Tjenere stridt, så jeg ikke skal leveres til jøderne, men nu Mit rige er ikke herfra." (Joh 18: 36). 
Jesus lærte, at riget vil komme efter han kommer igen, og at han vil være sin konge: 

31 "Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, så han vil sidde på 

tronen af hans herlighed. 32 Alle nationer vil blive indsamlet før ham, og han vil adskille dem fra 
hinanden, som en hyrde skiller hans fårene fra bukkene. 33 Og han vil sætte fårene ved sin højre 
side og bukkene til venstre. 34 da kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, du velsignede min 
Faders arver det rige for jer, siden grundlæggelsen af verden (Matt 25: 31-34). 

Da Guds Rige er ikke her, vil vi ikke se en rigtig utopi, før det er fastslået. Fordi de fleste ikke forstår 

Guds rige, de ikke forstår, hvordan hans kærlige regering fungerer. 
Hvad sagde Jesus riget var ligesom? 
Jesus givet nogle forklaringer på, hvad Guds rige er som: 

26 Og han sagde: "Guds rige er som om en mand skulle sprede frø på jorden, 27 og skulle sove om 

natten og stige med dagen, og Sæden spirer og vokser, han selv ved ikke hvordan. 28 For jordens 
udbytter afgrøder af sig selv: først strå, så hovedet, efter at den fulde korn i hovedet 29 Men når 
kornet modnes, straks han sætter i segl, fordi høsten er kommet "(Mark 4:. 26- 29). 
18 Så sagde han: "Hvad er Guds rige ligesom Og hvad skal jeg sammenligne det 19 Det er ligesom 

et sennepsfrø, som en mand tog og lagde i sin have,?? Og det voksede og blev et stort træ, og 
fugle luft indlejret i dets grene. "20 og igen Han sagde:" i hvilken skal jeg ligne Guds rige? 21 det 
ligner en Surdejg, som en kvinde tog og lagde ned i tre Mål mel, indtil det blev syret alt "(Lukas 
13: 18-21). 

Disse lignelser tyder på, at i første omgang, Guds rige er ganske lille, men bliver stort. 
Luke også indspillet: 

29 De vil komme fra øst og vest, fra nord og syd, og sidde ned i Guds Rige (Lukas 13:29). 
Således vil Guds rige har folk fra hele verden. Det vil ikke være begrænset til dem, der har israelitiske 

afstamning. Folk vil sidde ned i dette rige. 
Luke 17 og Kongeriget 
Luke 17: 20-21 forvirrer nogle. Men før nå ud til, bemærke, at folk rent faktisk vil spise i Guds rige: 

15 "Velsignet er den, som holder Måltid i Guds Rige!" (Lukas 14:15). 
Da folk vil (i fremtiden) spise i Guds rige, er det ikke bare noget afsat i deres hjerter nu, på trods af 
fejloversættelser / misforståelser af Lukas 17:21, der antyder noget andet. 
Den Moffatt oversættelse af Lukas 17: 20-21 skal hjælpe nogle forstå: 



20 Den bliver spurgt af Farisæerne når Reign Guds kom, svarede han dem, "The Reign Guds 

kommer ikke som du håber at få øje på det, 21 ingen vil sige, 'Her er det" eller "Der det er, "for 

Reign Guds er nu midt iblandt jer." (Lukas 17: 20-21, Moffatt) 
Bemærk, at Jesus talte til den uomvendte, kødelige, og hykleriske farisæere. Jesus "svarede dem:" - det 

var farisæerne der spurgte Jesus spørgsmålet. De nægtede at anerkende ham. 
Var de i Kirken? Ingen! 
Jesus var heller ikke tale om en kirke snart at være organiseret. Heller blev han talte om følelser i sindet 

eller hjerte. 
Jesus talte om hans regeringstid! Farisæerne var ikke beder ham om en kirke. De vidste intet om nogen 

nytestamentlige kirke snart skal startes. De blev ikke beder om en bestemt type smuk stemning. 
Hvis man tænker Guds rige er KIRKE - og Guds rige var "inden for" farisæerne - var KIRKEN inden 

farisæerne? Naturligvis ikke! 
En sådan konklusion er temmelig latterligt er det ikke? Mens nogle protestantiske oversættelser 

oversætte en del af Lukas 17:21 som "Guds rige er" inden for dig "(NKJV / KJV), selv den katolskeNew 
Jerusalem Bible oversætter korrekt, at som" Guds rige er blandt jer. " 
Jesus var den ene blandt, midt, farisæernes. Nu, farisæerne troede, at de så frem til Guds rige. Men de 

misforstået det. Jesus forklarede, at det ikke ville være en lokal eller begrænset Kingdom kun jøderne, 

som de syntes at tænke (og heller ikke en kirke som nogle mener nu). Guds rige ville ikke blot være en af 

mange menneskelige og synlige riger, som folk kunne påpege eller se, og siger, "Det er det, her"; eller 

"det er kongeriget, derovre." 
Jesus, selv, blev født til at være kongen af dette rige, som han tydeligt fortalte Pilatus (Joh 18: 36-

37). Forstå, at Bibelen bruger udtrykkene "konge" og "rige" i flæng (f.eks Daniel 7: 17-18,23).Kongen af 

fremtidens Guds rige var dengang, og der, stod ved siden af farisæerne. Men de ville ikke genkende ham 

som deres konge (Joh 19:21). Når han vender tilbage, vil verden afvise Ham (Åb 19:19). 
Jesus gik på, i de følgende vers i Lukas 17, til at beskrive hans genkomst, når Guds Rige skal herske hele 
jorden (fortsætter med Moffatt for konsistens for dette kapitel): 

22 Til sine disciple sagde han: "Der vil komme dage, hvor du vil langt og længe forgæves at have 

endnu en dag i Menneskesønnen. 23 Mænd vil sige," Se, her er han! " 'Se, der er han! "men ikke 

gå ud eller løbe efter dem, 24 for som et lyn, der blinker fra den ene side af himlen til den anden, 
så vil Menneskesønnen være på sin egen dag. 25. Men han må først udholde store lidelser og 
forkastes af den nuværende generation (Lukas 17: 22-25, Moffatt). 

Jesus er nævnt lyn blinkende, ligesom i Mattæus 24: 27-31, der beskriver hans genkomst at regere hele 

verden. Jesus siger ikke, at hans folk ikke vil være i stand til at se ham, når han vender tilbage. Folk vil 

ikke anerkende ham som deres konge og vil kæmpe imod ham (Åb 19:19)! Mange vil tænke Jesus 

repræsenterer Antikrist. 
Jesus blev ikke sige, at Guds rige var inden disse Farisæerne-Han fortalte dem andre steder, at de ikke 

skulle være i Kongeriget grund af deres hykleri (Matt 23: 13-14). Jesus blev heller sige, at Kirken ville 

være kongeriget. 



Guds Rige er noget mennesker skal en dag være i stand til at ENTER - ligesom ved retfærdiges 

opstandelse! Men selv Abraham og de andre patriarker er der ikke endnu (jf Hebr 11: 13-40). 
Disciplene vidste, at Guds rige ikke var inden for dem personligt da, og at det skulle fremstå som det 
følgende, som kom efter Lukas 17:21, viser: 

11 Nu da de hørte dette, anden Lignelse talte han, fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de 

troede, at Guds Rige synes umiddelbart (Luk 19:11). 
Riget var klart i fremtiden 
Hvordan kan du fortælle, hvis rige er nær? Som en del af at løse dette spørgsmål, Jesus opført profetiske 

begivenheder (Lukas 21: 8-28) og derefter sagt: 
29 Se på figentræet og alle træerne. 30 Da de allerede er spirende, du se og vide for jer selv, at 

sommeren nu er nær. 31 Så du også, når du ser disse ting, der sker, ved, at Guds rige er 
nær(Lukas 21: 29-31). 

Jesus ønskede sit folk til at følge profetiske begivenheder til at vide, hvornår Riget ville komme. Jesus 

andetsteds fortalte sine folk til at se og være opmærksom på profetiske hændelser (Luk 21:36; Markus 

13: 33-37). Trods Jesu ord, mange discount ser profetisk forbundne verdens begivenheder. 
I Lukas 22 & 23, Jesus igen viste, at Guds rige var noget, der ville blive opfyldt i fremtiden, når han 
underviste: 

15 "Med brændende ønske jeg har ønsket at spise dette Påskelam med eder, førend jeg 

lider, 16 for jeg siger dig, jeg vil ikke længere spise det, indtil det er opfyldt i Guds rige.« 17 Så tog 
han bægeret, og takkede og sagde: "Tag dette og deler det imellem eder, 18 for jeg siger dig, vil 
jeg ikke drikke af frugten af vin indtil Guds rige kommer" (Lukas 22: 15-18). 
39 Men en af de evildoers der vare korsfæstede med ham var blasfemisk ham og han sagde: 

"Hvis du er Messias, spare dig selv og gemme os også." 40 Og hans kammerat truede ham, og han 

sagde til ham: "Er du ikke engang bange for Gud? For du også er i fordømmelse med ham. 41 Og 

vi rette, fordi vi er værdige, for vi er tilbagebetalt i henhold til hvad vi har gjort, men intet ondt 
har været udført af denne. "42 Og han sagde til Yeshua," min Herre, husk mig, når du kommer ind 
i din Kongerige "43 Men Jesus sagde til ham:" Sandelig, siger jeg dig, at i dag skal du være med mig 
i Paradis "(Luk 23:.. 39-43, aramæisk i Plain English ) 

Guds rige kommer ikke, så snart Jesus blev dræbt enten som både Mark og Lukas vise os: 
43 Josef af Arimatæa, en fremtrædende rådsmedlem, der selv ventede på Guds rige, kommer og 

tager modet ... (Mark 15:43). 
51 Han var fra Arimatæa, en jødisk By, der selv blev også venter på Guds rige (Luk 23:51). 

Bemærk, at det er efter opstandelsen, at man igen vil blive født i Guds rige som John records: 
3 Jesus svarede og sagde til ham: "Sandelig, sandelig siger jeg til jer, der ikke bliver født på ny, 

kan han ikke se Guds rige." 4 Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når 
han er gammel? ? kan han for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes "5 Jesus svarede:" 
sandelig, sandelig siger jeg til jer, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds 
rige (Joh 3: 3 -5). 

Overvej, at efter at Jesus genopstod, han igen underviste om Guds rige: 
3 Han præsenterede sig selv i live, også efter hans lidelse af mange 



ufejlbarlige beviser, at blive set af dem i fyrretyve dage og talte om de ting angående Guds rige 
(ApG 1: 3). 

Den første og sidste prædikener, at Jesus gav var om Guds Rige! Jesus kom som budbringer til at 

undervise om dette rige. 
Jesus havde også apostlen Johannes skriver om den tusindårige Guds rige, der ville være på jorden. Læg 

mærke til, hvad han havde John skrive: 
4 Jeg så sjælene af dem, der var blevet halshugget for deres vidnesbyrd om Jesus og for Guds 

ord, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke havde modtaget sit præg på panden 

eller på deres hænder. Og de levede og regerede med Kristus i tusind år (Åb 20: 4). 
Tidlige kristne lærte at den tusindårige Guds rige ville være på jorden og erstatte regeringer verden som 
Bibelen lærer (jf Åbenbaringen 05:10, 11:15). 
Hvorfor, hvis Guds rige er så vigtigt, har ikke de fleste har hørt meget om det? 
Delvist fordi Jesus kaldte det et mysterium: 

11 Og han sagde til dem: "Til jer er det givet at kende mysteriet om Guds rige, men til dem, der 

er udenfor, alle ting kommer i lignelser (Mark 04:11). 
Selv i dag den sande Guds rige er et mysterium for de fleste. 
Overvej også, at Jesus sagde, at enden (af alder) vil komme (snart) EFTER evangeliet om Riget forkyndes i 
hele verden som vidne: 

14 Og dette evangelium om riget vil blive forkyndt på hele verden som et vidnesbyrd for alle 

nationerne, og så vil enden komme (Matt 24:14). 
At forkynde evangeliet om Guds rige er vigtig og skal ske i disse sidste tider. Det er en "god besked", 

som det giver den reelt håb for humanistiske dårligdomme, på trods af hvad de politiske ledere kan 
undervise. 
Hvis du overveje Jesu ord, bør det være klart den sande kristne kirke skal forkynde, at evangeliet om 

Riget nu. Dette bør være en førsteprioritet for Kirken. Og for at gøre dette ordentligt, bør flere sprog 

udnyttes. 
Dette er, hvad den Fortsættende Guds kirke stræber efter at gøre. Og det er grunden til dette hæfte er 

blevet oversat til snesevis af sprog. 
Jesus lærte de fleste ville ikke acceptere hans måde: 

 

13 "Enter ved den snævre port; for vid er den port og bred den vej, som fører til ødelæggelse, og 
der er mange, der går ind af det 14 Fordi smal er porten og vanskelig er den vej, som fører til 
livet, og. der er få, som finder det (Matt 7: 13-14). 

Evangelium Guds Rige fører til livet! 
Det kan være interessant at bemærke, at selv om de fleste bekendende kristne synes uvidende om den 
forestilling, at Kristi lagt vægt på at prædike evangeliet om Guds rige, har sekulære teologer og 
historikere ofte underforstået, at dette er, hvad Bibelen faktisk lærer. 
Men Jesus, selv, forventes sine disciple til at undervise i evangeliet om Guds rige (Luk 9: 2,60). 



Fordi den kommende rige vil blive baseret på Guds love, vil det bringe fred og velstand-og adlyde disse 
love i denne alder fører til sand fred (Salme 119: 165; Ef 2:15). 
Og this gode Nyhed om Riget var Kendt i Det Gamle Testamentes skrifter. 

3. Var kongeriget kendt i Det Gamle Testamente? 

Jesu første og sidste registrerede prædiken involveret forkynde evangeliet om Guds rige (Mark 1: 14-15; 
retsakter 1: 3). 
Guds rige er noget, som jøderne i Jesu tid burde have vidst noget om, som det blev nævnt i deres 
skrifter, som vi nu kalder Det Gamle Testamente. 

Daniel Underviste Om kongeriget 
Profeten Daniel skrev: 

40 Og den fjerde Rige skal være så stærk som jern, da jern pauser i stykker og smadrer alt; og 

ligesom jern, der knuser, det rige vil knuse og knuse alle de andre 41 betragtninger du så fødder 

og tæer, dels af pottemager s ler og dels af jern, skal riget deles.; alligevel styrken af jern skal 

være i det, ligesom du så jern blandet med keramisk ler. 42 Og da Tæerne var dels af jern, dels af 
ler, så Riget delvis skal være stærkt, dels skrøbeligt. 43 Som du så jern blandet med keramisk ler, 

vil de blander sig med frø af mænd; men de vil ikke klæbe til hinanden, ligesom jern ikke 

blandes med ler 44 Og i de dage af disse konger himlens Gud vil oprette et rige som aldrig 

destrueres.; og Riget skal ikke overlades til andre mennesker; det skal knuse og tilintetgøre alle 

hine riger, og det skal stå for evigt (Daniel 2: 40-44). 
18 Men de hellige den Højestes modtager Riget og besidde Riget for evigt, selv for evigt og altid. 

« (Daniel 7:18). 
21 "Jeg sad og så, og det samme horn var at gøre krig mod de hellige og fremherskende mod 

dem, 22 indtil den gamle af Dage kom, og en dom blev gjort til fordel for de hellige den Højestes, 
og den tid kom for . de hellige til at besidde riget (Daniel 7: 21-22) 

Fra Daniel, lærer vi, at den tid vil komme, hvor Guds rige vil ødelægge denne Verdens Riger og vil vare 

evigt. Vi lærer også, at de hellige vil have deres del i at modtage dette rige. 
Mange dele af Daniels profetier er for vores tid i det 21. århundrede. 
Bemærk nogle passager fra Det Nye Testamente: 

12 "De ti Horn, som du så, er ti konger, som ikke have fået Rige endnu, men de modtager 

myndighed i en time som konger med dyret. 13 Disse er af en mening, og de vil give deres magt 
og myndighed til udyret . 14 disse vil føre krig mod Lammet, og Lammet skal sejre over dem, for 
han er herrernes Herre og kongernes konge, og dem, der er med ham kaldes, udvalgte og 

trofaste ". (Åbenbaringen 17: 12-14) 
Så ser vi i både Det Gamle og Det Nye Testamente det koncept, at der vil være et sluttidspunkt jordiske 
rige med ti dele, og at Gud vil ødelægge det og etablere hans rige. 

Esajas Underviste Om kongeriget 
Gud inspirerede Esajas til at skrive om den første del af Guds rige, det tusind år regeringstid kendt som 
årtusindskiftet, på denne måde: 



1 Der skal komme frem en Rod fra stilken af Jesse, og en gren skal vokse ud af sine 

rødder. 2 Herrens Ånd skal hvile over ham, Ånd visdom og forståelse, The Spirit, råds og styrkes, 
The Spirit af viden og af frygt for Herren. 
3 Hans glæde er i frygt for Herren, og han skal ikke dømme ved synet af hans øjne, heller 

beslutte høringen af Hans ører; 4 Men 
med Retfærdighed Han skal dømme de fattige, og beslutte med egenkapital for de sagtmodige 

på jorden; Han skal ramme jorden med stangen af hans Mund, og med læbernes ånde Han skal 

dræbe de onde. 5 Retfærdighed skal være bæltet om hans lænder, og trofasthed bæltet om hans 
talje. 
6 "Ulven også skal bo med lammet, skal Leoparden ligge ned med den unge ged, Kalven og den 

unge løve og Fedekalv sammen, Og et lille barn skal lede dem 7 Koen og bjørnen skal græsse;. 
Deres unger skal ligge sammen, og løven æder strå som oksen 8 ammende barn skal lege med 
cobra hul, Og vænnet barnet skal lægge sin hånd i viper hule 9 de må ikke gøre ondt eller 
ødelægge i alt.. mit hellige bjerg, Thi jorden skal være fuld af kundskab om Herren, som vandet 
dækker havet. 
10 "Og på den dag der skal være en Rod af Jesse, Hvem skal stå som et banner for folket;. For 

ikke-jøderne skal søger ham, og hans hvilested skal være herlig" (Esajas 11: 1-10) 
Grunden til at jeg henviste til dette som første del eller første fase af Guds rige, er, at dette er en tid, 
hvor det vil være fysisk (før det tidspunkt, hvor den hellige by, det ny Jerusalem kommer ned fra himlen, 

Åbenbaringen 21) og vil vare i tusind år. Esajas bekræftede det fysiske aspekt af denne fase, hvor han 

fortsatte med: 
11 Det skal ske på den dag, Herren sin hånd igen anden gang at vinde resten af sit folk, der 
efterlades, Fra Assyrien og Egypten, Fra Patros og Cush, Fra Elam og Sinear, Fra Hamat og øerne i 
havet. 
12 Han vil oprette et banner for folkene, og vil samle Israels fordrevne og samle Judas spredte 

fra de fire verdenshjørner. 13. Også misundelse Efraims skal vige, Og modstandere Judas skal 

være skære af; Efraim skal ikke misunde Juda, og Juda skal ikke chikanere Efraim 14 Men de skal 

flyve ned på skulderen af Filisterne mod vest.; Sammen skal de plyndre befolkningen i Østen; De 

skal lægge deres hånd på Edom og Moab; Og Ammons folk skal adlyde dem 15 Herren vil 

ødelægge tungen af havet i Egypten.; Med Hans mægtige vind Han vil ryste næven over floden, 
og slå det i de syv strømme, og gøre mænd krydser over tørskoet. 16 Der vil være en motorvej for 
rest af hans folk Hvem vil stå tilbage fra Assyrien, som det var for Israel, den dag, at han kom op 

fra Ægypten. (Esajas 11: 11-16) 
Esajas blev også inspireret til at skrive: 

2 Nu skal det ske i de sidste dage der skal være etableret det bjerg af Herrens hus på toppen af 

bjergene, og skal ophøjes over Højene Og alle folkeslag skal strømme til det 3 Mange mennesker 

skal komme og sige: "Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til House of Jakobs Guds.; Han vil 

lære os sine veje, og vi skal gå på hans stier "For fra Zion skal gå ud loven, Og Herrens ord fra 

Jerusalem 4 Han skal dømme mellem nationerne, og irettesætte mange mennesker..; De skal 

smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæring kroge;. Folk skal ikke løfte sværd 



mod folk, ej øve krig længere ... 11 De høje udseende mand skal fornedres, skal hovmod mænd 

være bøjede sig, og Herren skal alene være høj på hin dag. (Esajas 2: 2-4,11) 
Således vil det være en utopisk tid med fred på jorden. I sidste ende vil det være for evigt, med Jesus 

afgørelse. Baseret på forskellige skrifter (Salme 90: 4; 92: 1; Esajas 02:11; Hoseas 6: 2), den jødiske 

Talmud lærer dette varer 1000 år (babyloniske Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 
Esajas blev inspireret til også skrive følgende: 

6 Thi et barn er født, til os, en søn er givet; Og regeringen vil være på hans skulder. Og Hans 

navn vil blive kaldt Vidunderlige, Rådgiver, at Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. 7 Af 
stigningen af Hans regering og fred Der vil ikke være nogen ende, Efter Davids trone og over 
hans rige, bestille det og etablere det med dom og retfærdighed Fra den tid fremad, selv for 

evigt. Den nidkærhed Hærskarers Herre vil udføre dette. (Esajas 9: 6-7) 
Bemærk, at Esajas sagde, at Jesus ville komme og etablere et kongerige med en regering. Mens mange 

som bekender Kristus citerer denne passage, især i december hvert år, har de tendens til at overse, at 

det profeterer mere end det faktum, at Jesus ville blive født. Bibelen viser at Guds Rige har en regering 

med love end emner, og at Jesus vil være over det. Esajas, Daniel, og andre profeterede det. 
Guds love er vejen af kærlighed (Matt 22: 37-40; Joh 15:10), og Guds rige vil være udelukket baseret på 

disse love. Derfor Guds rige, på trods af hvor mange i verden se den, vil være baseret på kærlighed. 
Salmerne og mere 
Det var ikke kun Daniel og Esajas, at Gud inspireret til at skrive om det kommende Guds Rige. 

Ezekiel blev inspireret til at skrive, at de af Israels stammer (ikke kun jøderne), som blev spredt i den 

tid af den store Trængsel ville blive samlet i tusindårsriget: 
17 Derfor siger: Så siger Gud Herren: "Jeg vil samle eder fra folkene, samle dig fra de lande, 

hvor du er blevet spredt, og jeg vil give dig Israels land." '18 Og de vil gå der, og de vil tage væk 

alle sine væmmelige Guder og alle dets Vederstyggeligheder derfra. 19 Da vil jeg give dem eet 

hjerte, og jeg vil sætte en ny ånd i dem, og tage Stenhjertet ud af deres kød, og give dem et 

hjerte af kød, 20 for at de kan gå i mine Anordninger og holde mine domme og gøre dem; og de 

skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. 21 Men som for dem, hvis hjerte følger ønsket om 

deres væmmelige Guder og deres Vederstyggeligheder, vil jeg gengælde deres gerninger på 

deres egne hoveder, " 
siger Gud Herren. (Ezekiel 11: 17-21) 

Efterkommerne af Israels stammer, vil ikke længere blive spredt, men vil adlyde Guds vedtægter og 
stoppe med at spise afskyelige ting (Mosebog 11; Femte Mosebog 14). 
Bemærk følgende i Salmernes Bog om Guds rige: 

27 Alle ender verdens Skal huske og vende sig til Herren, og alle Slægter skal tilbede, før 

du. 28. For Riget er Herrens, og han hersker over nationerne. (Salme 22: 27-28) 
6 Din trone, Gud, er evigt og altid; En scepter retfærdighedens er scepter dit rige. (Salme 45: 6) 



10 Alle dine værker prise dig, Herre, og dine fromme skal velsigne dig. 11 De skal tale om 

herlighed dit rige, og tale om din magt, 12 Til kundgøre menneskenes sønner Hans mægtige 
handlinger, Og herlige majestæt hans rige. 13 Dit rige er et evigt rige, og din herredømme varer 

fra Slægt til Slægt. (Salme 145: 10-13) 

Forskellige forfattere i Det Gamle Testamente også skrev om aspekter af riget (f.eks Ezekiel 20:33; 

Obadias 21; Mika 4: 7). 
Så når Jesus begyndte at undervise i evangeliet i Guds Rige, Hans umiddelbare publikum havde et vist 

kendskab til det grundlæggende koncept. 
4. Har apostlene lærer evangeliet af kongeriget? 

Mens mange handle ligesom evangeliet er bare den gode nyhed om personen Jesus, er virkeligheden, 

at Jesu disciple underviste evangeliet om Guds rige. Det er det budskab, som Jesus bragte. 
Paulus lærte Guds rige 
Apostlen Paulus skrev om Guds rige og Jesus: 

8 Og han gik ind i Synagogen og talte frimodigt i tre måneder, ræsonnement og overtale om det, 

der hører Guds rige (ApG 19: 8). 
25 Og ja, nu ved jeg, at I alle, iblandt hvem jeg gik om og prædikede Guds Rige (ApG 20:25). 
23 Så da de havde udnævnt ham en dag, mange kom til ham på hans logi, til hvem han 

forklarede og højtideligt vidnede om Guds Rige, overbevise dem om Jesus fra både Moseloven 

og profeterne, fra morgen til aften. ... 31 prædikede Guds Rige og undervise de ting, der 

vedrører Herren Jesus Kristus med al tillid, ingen forbyder ham (ApG 28: 23,31). 
Bemærk, at Guds rige er ikke kun om Jesus (selvom han er en stor del af det), som Paulus også undervist 
om Jesus adskilt fra det, han lærte om Guds rige. 
Paulus også kaldte det Guds Evangelium, men det var stadig evangeliet om Guds rige: 

9 ... vi prædikede til dig Guds Evangelium ... 12, at du ville gå værdig Gud, som kalder dig ind i sit 

eget rige og herlighed. (1 Thess 2: 9,12) 
Paulus også kaldet det Kristi evangelium (Rom 1:16). Den "gode budskab" om Jesus, det budskab, han 

underviste. 
Tænk, at det ikke blot var et evangelium om personen Jesus Kristus eller blot om personlig frelse. Paulus 

sagde Kristi evangelium inkluderet adlyde Jesus, hans genkomst, og Guds dom: 
6 ... Gud til at tilbagebetale med modgang dem, der ulejlige Dem, 7 og give jer, der er plaget 

resten med os, når Herren Jesus åbenbares fra himlen med sine mægtige engle, 8 i flammende 
ild tage hævn over dem, der ikke kender Gud, og på dem, som ikke adlyder evangeliet om vor 
Herre Jesus Kristus. 9. Disse skal straffes med evig undergang fra tilstedeværelsen af Herren og 
fra herlighed hans magt, 10, når han kommer, på den dag, som skal herliggjort i Hans hellige og 
beundres blandt alle dem, der tror, fordi vores vidnesbyrd blandt jer mentes (2 Thess 1: 6-10). 

Det Nye Testamente viser, at riget er noget, vi modtager, ikke at vi nu fuldt Eje: 



28 vi modtage et Rige, som ikke kan rystes (Hebr 00:28). 
Vi kan fatte og ser frem til at være en del af Guds rige nu, men har ikke helt indtastet det. 
Paul specifikt bekræftet, at man ikke helt ind i Guds Rige som et dødeligt menneske, som det 
sker efter opstandelsen: 

50 Men dette siger jeg, brødre, at kød og blod ikke kan arve Guds Rige; heller ikke korruption 

arve uforgængelighed 51 Se, jeg siger eder en Hemmelighed:. Vi skal ikke alle sove, men vi skal 

alle være changed- 52 i et øjeblik, i et øjeblik, ved den sidste basun. For trompeten skal lyde, og 

de døde vil blive rejst uforkrænkelige, og vi skal ændres (1 Kor 15: 50-52). 
1 Jeg debitere dig derfor for Gud og den Herre Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde 

på hans tilsynekomst og hans rige (2 Timoteus 4: 1). 
Paulus lærte ikke kun det, men at Jesus ville levere Kongerige til Gud Fader: 

20 Men nu Kristus er opstanden fra de døde, og er blevet førstegrøden af dem, der er faldet i 

søvn. 21 Thi efterdi mand kom døden, ved Mennesket kom også den dødes opstandelse. 22Thi 
ligesom alle dør i Adam, selv så i Kristus alle skal gøres levende 23 Men hver i sit hold:. Kristus 
førstegrøden, bagefter dem, der er Kristi ved hans komme 24 Derefter kommer enden, når han 
leverer riget til Gud Fader, når han sætter en. ende til hver magt og hver myndighed og 

kraft. 25. for han bør være Konge, indtil han får lagt alle fjender under hans fødder. (1 Kor 15: 20-

25). 
Paulus lærte også, at uretfærdige (befaling breakers), vil ikke arve Guds Rige: 

9 Ved du ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Må ikke blive snydt. Hverken utugtige 

eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere, eller homoseksuelle, eller Mandsskøgerne, 10eller 
tyve eller begærlige eller drukkenbolte eller spottere, ingen røvere skal arve Guds rige (1 Kor 6: 
9-10). 
19 Nu værker af kødet er indlysende, som er: ægteskabsbrud, utugt, urenhed, 

liderlighed, 20 afgudsdyrkelse, trolddom, had, stridigheder, jalousi, udbrud af vrede, selviske 

ambitioner, kiv, kætterier, 21 misundelse, mord, drukkenskab, revelries og lignende; som jeg 

fortæller dig på forhånd, ligesom jeg også fortalt dig i tide fortid, at dem, der praktiserer 
sådanne ting ikke skal arve Guds rige (Galaterne 5: 19-21). 
5 Til dette skal du vide, at ingen utugtig uren eller havesyg, hvilket er en Afgudsdyrker, har Arv i 
Kristi rige og Gud (Ef 5: 5). 

Gud har standarder og kræver omvendelse fra synd, for at være i stand til at indtaste hans rige. Apostlen 

Paulus advarede om, at nogle ikke ville lære at: 
6 Jeg undrer, at du vender væk, så snart fra ham, som kaldte dig i Kristi nåde, til en anden 

evangelium, 7, som ikke er en anden; men der er nogle der problemer, du og ønsker at forvanske 
Kristi evangelium. 8 Men selv om vi eller en engel fra himlen forkyndte et andet evangelium for 
dig end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. 9 Som vi har sagt før, så nu siger jeg igen, 
hvis nogen prædiker et andet evangelium for dig end det, du har modtaget, forbandet være 

han. (Galaterne 1: 6-9) 
3 Men jeg frygter, at ikke en eller anden måde, som Slangen bedrog Eva ved sin snedighed, så 

jeres sind kan blive beskadiget fra enkelhed, der er i Kristus. 4 For hvis han, som kommer 



prædiker en anden Jesus, som vi ikke prædikede, eller hvis du modtager en anden ånd, som du 
ikke har modtaget, eller en anden evangelium, som du ikke har accepteret - du kan godt sætte 

op med det! (2 Kor 11: 3-4) 
Hvad var "andet" og "anderledes", faktisk falsk, evangeliet? 
Den falske evangelium har forskellige dele. 
Generelt er den falske evangelium er at tro, at du ikke behøver at adlyde Gud og virkelig stræber efter at 

leve tro mod hans vej, mens der hævder at kende Gud (jf Matt 7: 21-23). Det har tendens til at blive 

egoistisk orienteret. 
Slangen forførte Eva til at falde for et falsk evangelium næsten 6000 år siden (Mos 3) -og mennesker har 

troet, at de ved bedre end Gud, og skal bestemme godt og ondt for sig selv. Ja, efter at Jesus kom, hans 
navn blev ofte knyttet til forskellige falske evangelier-og dette er blevet fortsat og vil fortsætte ind i 
tidspunktet for den endelige Antikrist. 
Nu tilbage i apostlen Paulus 'tid, det falske evangelium var hovedsagelig en gnostisk / Mystic blanding af 

sandhed og vildfarelse. Gnostikere dybest set mente, at særlig viden var hvad der var nødvendigt for at 

opnå åndelig indsigt, herunder frelse. Gnostikerne havde tendens til at tro, at det, kødet gjorde, var af 

nogen særlig konsekvens, og de var imod at adlyde Gud i spørgsmål som den syvende dag, 

sabbatten. En sådan falsk leder var Simon Magus, som blev advaret af apostlen Peter (ApG 8: 18-21). 

Men det er ikke let 
Det Nye Testamente viser, at Philip underviste Guds Rige: 

5 Da gik Philip ned til byen Samaria og prædikede Kristus for dem. ... 12 de troede Filip, som han 

prædikede de ting om Guds rige ... (ApG 8: 5,12). 
Men Jesus, Paulus, og disciplene lært, at det ikke er let at komme ind i Guds rige: 

24 Og da Jesus så, at han blev meget bedrøvet, sagde han: "Hvor svært det er for dem, som have 
Rigdom at komme ind i Guds Rige! 25 thi det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje end 
for en rig at komme ind i Guds rige. " 
26 Og de, som hørte det, sagde: "Hvem kan da blive frelst?" 
27 Men han sagde: »Hvad der er umuligt for Mennesker, er muligt for Gud." (Lukas 18: 24-27) 
22 "Vi skal gennem mange prøvelser ind i rige 
Gud "(ApG 14:22). 
3 Vi er forpligtet til at takke Gud altid for eder, Brødre, da det er passende, fordi jeres tro vokser 

overordentlig, og kærlighed til hver eneste af jer alle bugner mod hinanden, 4, således at vi selv 
prale af dig blandt kirkerne i Gud for din tålmodighed og tro på alle dine forfølgelser og 
trængsler, som du udholde, 5, der er åbenbart bevis på Guds retfærdige dom, at du kan 
medregnes værdige til Guds rige, som du også lide; 6, da det er en retfærdig ting med Gud at 
tilbagebetale med modgang dem, der ulejlige dem, 7 og give jer, der er plaget resten med os, når 
Herren Jesus åbenbares fra himlen med sine mægtige engle, (2 Thess 1: 3-7). 

På grund af de vanskeligheder, kun nogle bliver nu kaldet og udvalgt i denne alder at være en del af det 

(Matt 22: 1-14; Joh 6:44; Hebr 6: 4-6). Andre vil blive kaldt senere, som Bibelen viser, at dem, "der har 

begået en fejl i ånd vil komme til at forstå, og dem, der klagede vil lære doktrinen" (Esajas 29:24). 



Peter Underviste kongeriget 
Apostlen Peter lærte at riget var evig, og at Guds evangelium skal flittigt adlydes, eller der ville være 
dom: 

10 Derfor, Brødre, være endnu mere påpasselig for at gøre dit opkald og Udvælgelse, for hvis du 

gør disse ting, du vil aldrig snubler; 11 så en indgang vil blive leveret til dig rigeligt ind i den evige 
Rige vor Herre og Frelser Jesus Kristus (2 Peter 1: 10-11). 
17 For tiden er inde til dom at begynde ved Guds Hus; og hvis det begynder med os først, vil 

hvad blive enden på dem, der ikke adlyder evangeliet om Gud? (1 Peter 4:17). 

De sidste bøger i Bibelen og Kongeriget 
Bibelen lærer os, at "Gud er kærlighed" (1 Joh 4: 8,16) og Jesus er Gud (Joh 1: 1,14) -den Guds rige vil 
have en konge, der er kærlighed, og hvis love støtter kærlighed, ikke had (jf Revelation 22: 14-15). 
Den sidste bog i Bibelen specifikt diskuterer Guds rige. 

15 Da den syvende Engel basunede: Og der var høje stemmer i Himmelen, som sagde: "De Riger 

denne verden er blevet riger vor Herres og hans Kristus, og han skal herske for evigt og 

altid!" (Åb 11:15). 
Jesus vil regere i riget! Og Bibelen åbenbarer to af hans titler: 

16 Og han har på sin kappe og på hans lår et navn skrevet: Konge og Herrernes Herre (Åb 19:16). 
Men er Jesus den eneste, der vil herske? Bemærk denne passage fra Åbenbaringen: 

4 Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og dommen var forpligtet til dem. Så så jeg sjælene af 

dem, der var blevet halshugget for deres vidnesbyrd om Jesus og for Guds ord, som ikke havde 
tilbedt dyret eller dets billede og ikke havde modtaget sit præg på panden eller på deres 

hænder. Og de levede og regerede med Kristus i tusind år. . . 6 Salig og hellig er den, som har del 

i den første opstandelse. Over sådan den anden død har ingen magt, men de skal være præster 

Guds og Kristi og regere med ham tusind år (Åb 20: 4,6). 
Sande kristne vil genopstå at regere med Kristus i tusind år! Fordi riget vil vare evigt (Åb 11:15), men det 

regeringstid nævnt kun var en tusind år. Det er derfor, jeg henviste til dette tidligere, da den første fase 

af riget-fysiske, den tusindårige, fase i modsætning til den endelige, mere åndelig, fase. 
Enkelte arrangementer er opført i Johannes 'Åbenbaring som forekommende mellem de tusindårige og 
afsluttende faser af Guds rige: 

7 Nu når de tusind år er gået, Satan vil blive frigjort fra sit fængsel 8 og vil gå ud for at forføre 

folkeslagene, som er i de fire verdenshjørner, Gog og Magog, for at samle dem til kamp, hvis 

nummer er som sand havet. ... 11 Da så jeg en stor hvid trone og ham, som sad på den, fra hvis 

ansigt jorden og himlen flygtede væk. Og der blev ikke fundet Sted for dem. 12 Og jeg så de døde, 

store og små, stående for Gud og bøger blev åbnet. Og en anden bog blev åbnet, som er Livets 

Bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger, som det, der blev skrevet i bøgerne. 13 Havet 

gav de døde der var i det, og Døden og Hades leveret de døde der var i dem. Og de blev dømt, 

enhver efter hans gerninger. 14. Da Døden og Hades blev kastet i søen af ild. Dette er den anden 

Død 15 Og enhver, der ikke fundet skrevet i Livets Bog, blev kastet i ildsøen (Åb 20: 7-8, 11-15).. 



Åbenbaringsbogen viser, at der vil være en senere fase, der kommer efter tusind års regeringstid, og 
efter den anden død: 

1 Nu så jeg en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt. Der 

var også nogen mere hav. 2 Så jeg, Johannes, så den hellige by, det ny Jerusalem, der kommer 
ned fra himlen fra Gud, rede som en brud smykket for sin mand. 3 Og jeg hørte en høj røst fra 
himlen sige: " se, Guds bolig er med mænd, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk 
Gud selv vil være hos dem og være deres Gud 4 og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne,.. skal der 
være ikke mere død, ej heller sorg, ej heller skrig. Der må ikke være mere smerte, for de 

tidligere ting er gået bort. " (Åbenbaringen 21: 1-4) 
1 Og han viste mig en ren flod af livets vand, klart som krystal, fortsætter fra Guds trone og 
Lammets. 2 Midt i dens Gade og på begge sider af floden, var livets træ, som bar tolv frugter, hvert træ 
giver sin frugt hver måned. Bladene af Træet tjente til heling af nationerne. 3 Og der skal ikke være 
mere forbandelse, men Guds trone og Lammet skal være i den, og hans tjenere skal tjene ham.4 De 
skal se hans ansigt, og hans navn skal stå på deres pander 5 der må ikke nat der:. de har brug for nogen 
lampe eller lys fra solen, for Herren Gud giver dem lys. Og de skal herske for evigt og 
altid. (Åbenbaringen 22: 1-5) 

Bemærk at denne regeringstid, som er efter de tusind år, omfatter Guds tjenere og varer evigt. Den 

hellige by, som blev udarbejdet i himlen, vil efterlade himlen og vil komme ned til jorden. Dette er 

begyndelsen på den sidste fase af Guds rige. En tid med NO MORE smerte eller lidelse! 
Den sagtmodige skal arve jorden (Matt 5: 5) og alle ting (Åb 21: 7). Jorden, herunder den hellige by, som 

vil være på det, vil være bedre, fordi Guds veje vil blive gennemført. Indse, at: 
7 Af stigningen af Hans regering og fred vil der ikke være nogen ende (Esajas 9: 7). 

Det er klart vil der være vækst efter den sidste fase af Guds Rige er begyndt som alle vil adlyde Guds 
regering. 
Dette vil være en mest glorværdige tid: 

9 Men som der er skrevet: ". Eye har set og intet øre hørt, heller har indgået i hjertet af mand De 

ting, som Gud har beredt for dem, der elsker ham" 10 Men Gud har åbenbaret dem til os gennem 
sin Ånd ( 1 Kor 2: 9-10). 

Det er en tid med kærlighed, glæde og evig komfort. Det vil være en fantastisk tid! 
Må ikke du ønsker at få din del i det? 

5. Kilder uden for Nye Testamente underviste  
Guds rige 
Vidste tidlige professorer Kristi tror, at de skulle forkynde evangeliet af en bogstavelig Guds Rige? 
Ja. 
År siden, i et foredrag givet af professor Bart Ehrman fra University of North Carolina, han gentagne 
gange, og korrekt, understregede, at i modsætning til de fleste bekendende kristne i dag, Jesus og hans 

tidlige tilhængere proklamerede Guds rige. Selv Dr. Ehrman overordnede forståelse af kristendommen 

adskiller sig væsentligt fra den for Continuing Guds kirke, ville vi enige i, at evangeliet om Riget er, hvad 



Jesus selv forkyndte og hans tilhængere troede på. Vi vil også enige i, at mange hævdede kristne i dag 
ikke forstå. 

Den ældste bevarede Post-nytestamentlige Writing & Prædiken 
Guds rige var en væsentlig del af det, der hævdes at være "den ældste fuldstændige kristne prædiken, 
der har overlevet" (Holmes MW Ancient Christian Sermon The De apostolske Fædre:.. Græske tekster og 

engelske oversættelser, 2. udg Baker Books, Grand Rapids, 2004, s. 102). Denne gamle Christian 

Sermon indeholder disse udsagn om det: 
5: 5 Desuden ved du, brødre, at vores ophold i verden af kødet, er ubetydelig og forbigående, 

men løftet om Kristus er store og forunderlige: hvile i det kommende rige og det evige liv. 
Ovenstående opgørelse viser, at riget er ikke nu, men vil komme og være evig. Desuden er denne gamle 

prædiken hedder: 
6: 9 Nu, hvis selv sådanne retfærdige mænd som disse er ikke i stand til, ved hjælp af egne gode 

gerninger, for at redde deres børn, hvad sikkerhed har vi for at indtaste i Guds rige, hvis vi 

undlader at holde vores dåb ren og ubesmittet? Eller som vil være vores advokat, hvis vi ikke har 

vist sig at have hellige og retfærdige gerninger 9:? 6 Derfor lader os elske hinanden, så vi alle kan 
komme ind i Guds rige. 11: 7 Derfor, hvis vi ved, hvad er ret i Guds øjne, vil vi komme ind hans rige og 
modtage de løfter, som "øre ikke har hørt eller øjne set heller øje set heller menneskets hjerte 
forestillet sig." 
12: 1 Lad os vente, derfor time for time for Guds rige i kærlighed og retskaffenhed, da vi ved ikke 

dagen af Guds vises 12:. 6 siger han, at min Faders rige skal komme. 
Ovenstående udsagn viser, at kærlighed gennem ordentlig levende er nødvendig, at vi stadig ikke har 
indtastet Guds rige, og at det sker efter den dag, Gud optræder, det vil sige efter at Jesus vender tilbage 

igen. Det er Faderens rige og rige er ikke bare Jesus. 
Det er interessant, at den ældste tilsyneladende kristne prædiken, at Gud har tilladt at overleve lærer 
den samme Guds rige, at Det Nye Testamente lærer og den fortsatte Guds Kirke nu underviser (det er 
muligt, at det kunne være fra en faktiske kirke Gud, men min begrænsede kendskab til græsk begrænser 
min evne til at gøre en fastere erklæring). 

Andet århundrede kirkeledere og evangeliet i Kongeriget 
Det skal bemærkes, i begyndelsen af 2. århundrede, at Papias, en tilhøreren af John og en ven af Polykarp 

og anses for at være en helgen af katolikker, lærte tusindårsriget. Eusebius skrev, at Papias lærte: 

... Vil der være et årtusinde efter opstandelsen fra de døde, da den personlige regeringstid Kristi 

vil blive etableret på denne jord. (Fragmenter af Papias, VI. Se også Eusebius, kirkehistorie, Bog 

3, XXXIX, 12) 
Papias lærte, at dette ville være en tid med stor overflod: 

På samme måde, [Han sagde], at en hvedekorn ville producere ti 
tusind ører, og at hver øre ville have ti tusinde kerner, og hvert korn ville give ti pounds af klare, 

rene, fint mel; og at æbler, og frø, og græs ville producere i lignende proportioner; og at alle 

dyr, fodring da kun på produktionerne på jorden, ville blive fredeligt og harmonisk, og være i 
perfekt underkastelse til mennesket. "[vidnesbyrd bæres til disse ting skriftligt af Papias, en 



gammel mand, der var en tilhøreren af John og en ven af Polykarp, i den fjerde af hans bøger, 
fem bøger blev komponeret af ham ...] (Fragmenter af Papias, IV) 

Den post-nytestamentlige brev til korinterne hedder: 
42: 1-3 Apostlene modtog evangeliet for os fra den Herre Jesus Kristus; Jesus Kristus blev udsendt 

fra Gud. Så Kristus er fra Gud, og apostlene er fra Kristus. Begge derfor kom af Guds vilje i 

udpegede rækkefølge. Have derfor modtaget en afgift, og at være blevet fuldt sikret gennem 

opstandelse vor Herre Jesus Kristus og bekræftet i Guds ord med fuld sikkerhed for Helligånden, 
de gik ud med de glade budskab, at Guds Rige skulle komme. 

Polykarp af Smyrna var en tidlig kristen leder, der var en discipel af Johannes, den sidste af de 

oprindelige apostle til at dø. Polykarp c. 120-135 e.Kr. lærte: 
Salige er de fattige, og dem, der er forfulgte for Retfærdigheds Skyld, for deres er Guds 

Rige. (Polykarp. Brev til Filipperne, kapitel II. Fra Ante-Nicene Fathers, bind 1, som redigeres af 

Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikansk udgave, 1885) 
Vel vidende, da, at "Gud ikke er hånet," vi bør vandre værdig til hans befaling og herlighed ... For 
det er godt, at de skal udryddes fra Lyster, der er i verden, da "hver begær gør Krigstjeneste mod 
ånd, "og" hverken utugtige eller feminin, eller misbrugere af sig selv med menneskeheden, skal 

arve Guds rige ", og heller ikke dem, der gør tingene inkonsekvent og uklædelig. (ibid, kapitel V) 
Lad os derefter tjene Ham i frygt, og med al ærbødighed, ligesom han selv har befalet os, og som 
apostlene som prædikede evangeliet til os, og de profeter, som på forhånd proklameret den 

Herrens komme. (ibid, kapitel VI) 
Ligesom andre i Det Nye Testamente, Polykarp lærte at de retfærdige, ikke Budet breakers, skal arve 
Guds rige. 
Følgende blev også hævdet at være blevet undervist af Polycarp: 

Og den følgende Sabbat sagde han; "Hør min formaning, elskede børn af Gud. Jeg besvor dig, 

når biskopperne var til stede, og nu igen jeg formaner jer alle til at gå sømmeligt og værdigt i 

vejen for Herrens ... Se jer, og igen Vorder klar, Lad ikke jeres hjerte være tynget, det nye bud 

om kærlighed til en anden, Hans advent pludselig manifest som af hurtig lyn, den store dom ved 

ild, det evige liv, hans udødelige rige. Og alt, hvad der undervises i Guds I vide, når I søger de 

inspirerede Skrifter, gravere med pennen af Helligånden på dit hjerte, at budene kan blive i dig 

uudslettelige. « (Life of Polykarp, kapitel 24. JB Lightfoot, Apostolsk Fædre, bind. 3.2, 1889, pp. 

488-506) 
Melito af Sardes, som var en Guds Kirke leder, c. 170 e.Kr., har sagt: 

For faktisk lov udstedt i evangeliet-den gamle i den nye, både fremkomsten sammen fra Zion og 

Jerusalem; og budet udstedt i nåde, og den type i det færdige produkt, og lammet i Sønnen og 

fårene i en mand, og manden på Gud ... 
Men evangeliet blev forklaringen af loven og dens 
opfyldelse, mens kirken blev det lager af sandheden ... 
Dette er den ene, der har leveret os fra slaveri til frihed, fra mørke til lys, fra døden til livet, fra 

tyranni i en evige rige. (. Melito prædiken på påsken Vers 7,40, 68. Oversættelse fra Kerux:.. The 

Journal of Online Theology http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 



Således blev Guds rige kendt for at være noget evigt, og ikke blot det nuværende kristne eller katolske 
kirke og omfattede Guds lov. 
En anden mid-sen andet århundrede skriftligt formaner folk at se til riget: 

Lad derfor ingen af jer længere forstille heller se tilbage, men villigt tilgang til evangeliet i Guds 

rige. (Roman Clement. Anerkendelser, Bog X, kapitel XLV. Uddrag fra Ante-Nicene Fædre, 

Volume 8. Redigeret af Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikansk udgave, 1886) 
Desuden mens det tilsyneladende ikke var skrevet af en i den sande kirke, midten af andet århundrede 

skrivning titlen Hermas Hyrden i oversættelsen af Roberts & Donaldson anvender udtrykket "Guds rige" 

fjorten gange. 
Sande kristne, og selv mange kun bekendende Kristus, vidste noget om Guds rige i det andet 
århundrede. 
Selv den katolske og ortodokse helgen Irenæus forstod, at efter opstandelsen, ville kristne ind i Guds 

rige. Læg mærke til, hvad han skrev, c. 180 AD: 
For sådan er den tilstand af dem, der har troet, da der i dem hele tiden overholder Helligånden, 
som blev givet af ham i dåben, og tilbageholdes af modtageren, hvis han går i sandhed og 

hellighed og retfærdighed og tålmodig udholdenhed. Til denne sjæl har en opstandelse i dem, 

som tro, kroppen modtager sjælen igen, og sammen med det, ved kraften fra Helligånden, bliver 

rejst op og komme ind i Guds rige. . (Irenæus, St., biskop af Lyon Oversat fra den armenske af 
Armitage Robinson Den Demonstration af den apostolske prædiken, kapitel 42. Wells, Somerset, 
oktober 1879. Som offentliggjort i SPCK NEW YORK:.. THE MACMILLAN CO, 1920). 

Problemer i anden og tredje århundrede 
På trods af sin udbredte accept, i det andet århundrede, en anti-lov frafaldne leder ved navn marcion 

rejste sig. Marcion underviste imod Guds lov, sabbatten, og den bogstavelige Guds rige. Selv om han 

blev opsagt af Polykarp og andre, havde han kontakt med Kirken i Rom i temmelig lang tid og syntes at 
have indflydelse der. 
I andet og tredje århundrede blev allegorists at etablere sig i Alexandria (Egypten). Mange allegorists 

imod læren om det kommende rige. Læg mærke til rapporten om nogle af disse allegorists: 
Dionysius blev født af en ædel og velhavende hedensk familie i Alexandria, og blev uddannet i 

deres filosofi. Han forlod de hedenske skoler til at blive en elev af Origen, hvem han lykkedes i 

ansvaret for den kateketiske skole Alexandria ... 
Clement, Origenes, og den gnostiske skole blev ødelægge doktriner de hellige orakler deres 
fantasifulde og allegoriske fortolkninger ... de opnået for sig selv navnet "Allegorists." Nepos 
offentligt bekæmpes de Allegorists, og fastholdt, at der vil være en regeringstid Kristi på jorden 
... 
Dionysius bestred med tilhængerne af Nepos, og ved hans konto ... "en sådan tilstand af ting 
eksisterer som nu i Guds rige." Dette er den første omtale af Guds Rige eksisterende i den 
nuværende tilstand af kirkerne ... 
Nepos irettesatte deres fejl, der viser, at Himmeriget er ikke allegorisk, men er den bogstavelige 
kommende Rige vor Herre i opstandelsen til evigt liv ... 



Så tanken om rige komme i den nuværende tingenes tilstand blev udtænkt og bragt frem i den 
gnostiske skole Allegorists i Egypten, 200 e.Kr. til 250 en fuld århundrede før biskopperne i 
imperiet kom til at blive betragtet som beboere i tronen ... 
Clement udtænkt ideen om Guds rige som en tilstand af ægte mental viden om Gud. Origenes 

sætte den frem som en åndelig betydning gemte på sletten bogstav i Skriften. (Ward, Henry 
Dana Evangeliet Kongeriget:. En Kingdom ikke af denne Verden, ikke i denne verden, men for at 
komme i himmelske land, om opstandelsen fra de døde og Tilbagelevering af alle ting Udgivet af 
Claxton,. Remsen & Haffelfinger, 1870, pp. 124-125) 

Således, mens biskop Nepos underviste evangeliet om Guds rige, de allegorists forsøgte at komme op 

med en falsk, mindre bogstavelig, forståelse af det. Biskop Apollinaris Hierapolis forsøgte også at 

bekæmpe de fejl af allegorists omkring samme tid. De virkelig i Guds kirke stod for sandheden af den 

bogstavelige Guds rige gennem historien. 

Herbert W. Armstrong Underviste evangeliet i kongeriget, Plus 
I det 20. århundrede, den afdøde Herbert W. Armstrong skrev: 

Fordi de afviste Kristi evangelium. . . , Verdens måtte erstatte noget andet i stedet. De skulle 

opfinde en falsk Så vi har hørt Guds Rige omtalt som en smuk banalitet - en dejlig stemning i 

menneskenes hjerter - reducere det til et æterisk, uvirkeligt intet! Andre har fordrejet, at den 

"kirke" er riget. . . Profeten Daniel, der levede 600 år før Kristus, vidste, at Guds rige var en reel 

kongerige - en regering hersker over bogstavelige mennesker på jorden. . . 
Her . . . er Guds forklaring på, hvad GUDS RIGE ER: "Og i de dage af disse konger ..." - det er her 

tale om de ti tæer, en del af jern og en del af sprøde ler. Dette, ved at tilslutte profeti med 

Daniel 7 og Åbenbaringen 13 og 17, henviser til den nye Europas forenede stater, der nu 

danner. . . for øjnene! Åbenbaringen 17:12 gør det klart detaljen, at det skal være en union af ti 

konger eller riger, at (Åb 17: 8), skal genoplive det gamle Romerrige. . . 
Når Kristus kommer, er han kommer som Kongernes Konge, regere hele jorden (Åb 19: 11-

16); og HANS KINGDOM-- GUDS RIGE --said Daniel, er at tilintetgøre alle hine verdslige 

riger.Åbenbaringen 11:15 hedder det med disse ord: »De denne verdens riger er blevet riger vor 

Herres og hans Salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder"! Dette er GUDS 

RIGE. Det er slutningen af nuværende regeringer - ja, og selv USA og de Britiske 

nationer. Derefter bliver de riger - regeringerne - Herrens JESUS KRISTUS, så Kongernes Konge 

over hele Jorden. Dette gør helt PLAIN, at GUDS RIGE er en bogstavelig REGERING. Selv da 

kaldæiske Imperium var en KONGERIGET - selv da Romerriget var en KONGERIGET - så GUDS 

RIGE er en regering. Det er at overtage regeringen for verdens nationer. Jesus Kristus blev født 

til at være en KONGE - en HERSKER! . . . 
Den samme Jesus Kristus, som gik over bakker og dale i det hellige land og i Jerusalems gader 

mere end 1900 år siden, kommer igen. Han sagde, at han ville komme igen. Efter at han blev 

korsfæstet, Gud oprejste ham fra de døde efter tre dage og tre nætter (. Matt 00:40; ApG 2:32; I 

Kor 15: 3-4.). Han steg op til Guds trone. Hovedkvarter regeringen for Universe (ApG 1: 9-11; 

Hebr 1:. 3; 8: 1; 10:12; Rev. 03:21). 



Han er "adelsmand" af lignelsen, der gik til Guds trone - den "langt land" - at blive kronet som 
Konge over konger over alle nationer, og derefter at vende tilbage til jorden (Lukas 19: 12-27 ). 
Igen, han er i himlen, indtil de "tider tilbagelevering af alt« (ApG 3: 19-

21). Tilbagelevering betyder gendanner til en tidligere tilstand eller en tilstand. I dette tilfælde, 

genoprettelse af Guds regering på jorden, og dermed, genoprettelse af verdensfreden, og 
utopiske tilstande. 
Nuværende verden uro, vil eskalerende krige og stridigheder klimaks i verden problemer så stor, 
at medmindre Gud griber ind, ville ingen menneskelig menneske frelst i live (Matt. 24:22).Ved 
meget sit højdepunkt, når udsættelse ville medføre sprængning alt liv fra off denne planet, vil 

Jesus Kristus vende tilbage. Denne gang han kommer som guddommelig Gud. Han kommer i al 

den kraft og herlighed af universet-herskende Skaber. (Matt 24:30;.. 25:31) Han kommer som 

"kongernes Konge, og herrernes Herre" (Åb 19:16), at etablere verdens super-regeringen og 

regere alle nationer "med en jernstang "(Åb 19:15; 12: 5). . . 
Kristus uvelkommen? 
Men vil menneskeheden råbe med glæde, og byde ham velkommen i forrykte ecstasy og 
begejstring - vil endda kirkerne i traditionel kristendom? 
De vil ikke! De vil tro, fordi de falske præster Satans (II Kor. 11: 13-15) har bedraget dem, at han 

er Antikrist. Kirkerne og nationerne vil være vred på hans komme (Åb 11:15 med 11:18), og de 
militære styrker vil faktisk forsøge at bekæmpe ham at ødelægge ham (Åb 17:14)! 
Nationerne vil blive engageret i de klimatiske kamp for den kommende verdenskrig III, med 

fronten i Jerusalem (Zak. 14: 1-2), og derefter Kristus vil vende tilbage. I overnaturlig kraft vil 

han "kæmpe mod de nationer", der kæmper imod ham (vers 3). Han vil helt besejre dem (Åb 

17:14)! "Hans fødder skal stå på den dag på Oliebjerget," en meget kort afstand til øst for 

Jerusalem (Zak. 14: 4). (Armstrong HW. Mysteriet Tidernes, 1984) 
Bibelen erklærer, at Jesus vil vende tilbage og han vil vinde, men mange vil kæmpe 
imod ham (Åb 19:19). Mange vil hævde (baseret på misforståelse af Bibelens profetier, men delvist på 

grund af falske profeter og mystikere), som den tilbagevendende Jesus er den endelige Antikrist! 
Følgende er også fra Herbert Armstrong: 

Sand religion - Guds sandhed beføjet med Guds kærlighed bibragt af Helligånden ... usigelig 
glæde af at kende Gud og Jesus Kristus - for at vide SANDHEDEN! - Og varmen fra Guds 
guddommelige KÆRLIGHED ... 
Læren fra Guds sande kirke er simpelthen "at leve efter hvert ord" i Bibelen ... 
Mænd skal vende fra den måde af "få" til vejen for "give" - Guds måde af kærlighed. 
En ny civilisation skal nu greb jorden! (ibid) 

Den nye civilisation er Guds Rige. Proklamerede, at ny civilisation er at komme og være baseret på 

kærlighed er en stor del af, hvad det sande evangelium om Riget, at Jesus og hans tilhængere underviste 

handler om. Og det er noget, vi i den fortsatte Guds kirke prædike så godt. 
Herbert Armstrong indså, at Jesus lærte, at det menneskelige samfund, 



selv når den mener det ønsker at adlyde, har afvist "vige" af livet, kærlighedens vej. Næsten ingen synes 

at korrekt forstå betydningen af det, Jesus underviste. 
Frelse gennem Jesus er en del af evangeliet 
Nu nogle der har læst så langt nok undre sig over Jesu død og rolle i frelsen. Ja, der er en del af 

evangeliet, at Det Nye Testamente og Herbert W. Armstrong begge skrev om. 
Det Nye Testamente viser evangeliet omfatter frelse gennem Jesus: 

16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, 

for Jøde først og også for den græske (Romerbrevet 1:16). 
4 Derfor dem, der blev spredt gik overalt prædikede ordet. 5 Da gik Philip ned til byen Samaria og 

prædikede Kristus for dem. ... 12 Men da de troede Filip, som han prædikede de ting om Guds 

rige og Jesu Kristi navn, blev både mænd og kvinder døbt. ... 25 Så da de havde vidnet og talt 

Herrens Ord, vendte de tilbage til Jerusalem, prædikede evangeliet i mange landsbyer i 

samaritanerne. 26 nu en Herrens Engel talte til Filip ... 40 Filip blev funden i Asdod. Og passerer 

igennem, han prædikede i alle de byer, indtil han kom til Kæsarea. (ApG 8: 4,5,12,25,26,40) 
18. han prædikede for dem Jesus og opstandelsen. (Apg 17:18) 
30 Men Paulus boede to hele år i sit eget lejet hus, og modtog alle, som kom til 

ham, 31 prædikede Guds Rige og undervise de ting, der vedrører Herren Jesus Kristus med al 

tillid, ingen forbyder ham. (Apg 28: 30-31) 
Bemærk, at forkyndelse inkluderet Jesus og riget. Desværre, en korrekt forståelse af evangeliet om Guds 

rige tendens til at mangle fra læren i den græsk-romerske kirker. 
Faktisk, for at hjælpe os til at blive en del af det rige, Gud elskede mennesker så 
meget, at han sendte Jesus til at dø for os (Joh 3: 16-17). 

Evangeliet Kongeriget er hvad verden har brug, men ... 
Men mange af verdens ledere, herunder religiøse dem, mener, at det vil være det internationale 

menneskelige samarbejde, som vil bringe fred og velstand, og ikke Guds Rige. Og mens de vil have nogle 
tidsmæssige succeser, vil de ikke alene ikke lykkes, deres menneskelige indsats vil i sidste ende bringe 
planeten Jorden til det punkt, at det ville gøre livet uholdbar, hvis Jesus ikke vendte tilbage til at etablere 

hans rige. Dette er et falsk evangelium. 

Mange i verden forsøger at sammensætte en semi-religiøs babyloniske international plan om at sætte i 

en ny verdensorden i det 21. århundrede. Det er noget, at den fortsatte Guds kirke har fordømt siden starten 

og har planer om at fortsætte med at fordømme. Da Satan forførte Eva til at falde for en version af hans 
evangelium næsten 6000 år siden (Mos 3), har mennesker troet, at de ved bedre end Gud, hvad der vil 
gøre dem og verden bedre. 

Ifølge Bibelen, vil det tage en kombination af en militær leder i Europa (kaldet kongen af Nord, også 
kaldet the Beast 'Åbenbaring 13: 1-10) sammen med en religiøs leder (kaldet den falske profet, også 
kaldet endelige Antikrist og de to-hornede Beast i Åbenbaringen 13: 11-17) fra byen syv høje 
(Åbenbaringen 17: 9,18) for at bringe i en 'babylonske "(Åbenbaringen 17 & 18) verdensorden.Selvom 
menneskeheden har brug for Kristi genkomst og oprettelsen af hans rige, vil mange i verden ikke 



opmærksomme på dette budskab i det 21. århundrede-de vil fortsætte med at tro forskellige versioner af Satans 

falske evangelium. Men verden vil modtage et vidne. 

Husk på, at Jesus lærte: 

14 Og dette evangelium om riget vil blive forkyndt på hele verden som et vidnesbyrd for alle 

nationerne, og så vil enden komme. (Mattæus 24:14) 

Bemærk, at evangeliet om riget vil nå verden som vidne, så vil enden komme. 

Der er flere grunde til dette. 

Den ene er, at Gud ønsker verden til at høre det sande evangelium før starten af den Store Trængsel 

(som er vist til at starte i Mattæus 24:21). Derfor evangeliets budskab er både et vidne og en advarsel (jf 
Ezekiel 3; Amos 3: 7). 

En anden er, at kernen i budskabet vil være i strid med de synspunkter, den stigende Beast, King of the 

North magt, sammen med den falske profet, den endelige Antikrist. De vil som udgangspunkt lover fred 
gennem menneskelig indsats, men det vil føre til enden (Matt 24:14), og ødelæggelse (jf 1 Thess 5: 3). 

På grund af tegn og liggende undere knyttet til dem (2 Thess 2: 9), vil de fleste i verden vælger at tro på 

en løgn (2 Thess 2: 9-12) i stedet for evangeliets budskab. På grund af upassende fordømmelser af den 
tusindårige Guds rige ved de romerske katolikker, ortodokse, lutheranere og andre, vil mange fejlagtigt 
hævde, at budskabet i den tusindårige evangelium Guds rige er det falske evangelium er forbundet med 
Antikrist. 

De trofaste Philadelphian kristne (Åb 3: 7-13) vil være at forkynde tusindårige evangelium om Riget samt 
fortælle verden, hvad visse verdslige ledere (herunder Beast og falske profet) vil være op til. 

De vil støtte fortælle verden budskabet om, at dyret, Nordens konge magt, sammen med den falske 
profet, den endelige Antikrist, vil i sidste ende ødelægge (sammen med nogle af deres allierede) USA og 
de anglo-nationer i Storbritannien , Canada, Australien og New Zealand (Daniel 11:39), og at de kort tid 
derefter vil ødelægge en arabisk / islamisk konføderation (Daniel 11: 40-43), fungerer som instrumenter 
dæmoner (Åb 16: 13-14), og i sidste ende vil kæmpe Jesus Kristus på hans tilbagevenden (Åb 16:14; 19: 

19-20). De trofaste Philadelphians (Åb 3: 7-13) vil blive annoncere, at tusindårsriget vil komme 

snart. Det ville sandsynligvis generere meget mediedækning og bidrage til opfyldelsen af Mattæus 
24:14. 

Den "falske evangelium« proklamerer verdens ledere (sandsynligvis nogle "nye" type top leder af Europa 
sammen med en kompromitteret pave, som vil kræve en form for katolicismen), vil ikke lide, at-de vil 
ikke have verden til at lære, hvad de vil virkelig gøre (og måske ikke engang tror det selv i starten, jf 

Esajas 10: 5-7). De og / eller deres støtter vil sandsynligvis også falsk lære, at de trofaste Philadelphians 

vil knæsætter en doktrin (Tusindårstanken) af en kommende Antikrist. Uanset fordømmelser, at de og / 

eller deres tilhængere gør mod Philadelphian trofaste ogFortsættende Guds kirke vil udløse forfølgelse 

(Daniel 11: 29-35; Revelation 12: 13-15). Dette vil også føre til den endelige starten af Store Trængsel 
(Matt 24:21; Daniel 11:39; jf Matthew 24: 14-15; Daniel 11:31) samt en tid med beskyttelse for de 
trofaste Philadelphia kristne (Åb 03:10; 12: 14-16). 

The Beast og falske profet vil forsøge kraft, økonomisk afpresning, skilte, liggende undere, mord og 

andre tryk (Åb 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25; 2 Thess 2: 9-10) for at have kontrol . Kristne vil spørge: 
10 "Hvor længe, Herre, du hellige og sande, indtil du at dømme og hævne vort Blod på dem, som 

bo på Jorden?" (Åbenbaringen 06:10) 



Gennem tiderne har Guds folk tænkte: »Hvor længe vil det være, indtil Jesus kommer igen?" 

Selv om vi ikke kender dagen eller timen, forventer vi Jesus for at vende tilbage (og den tusindårige Guds 
rige etableret) i det 21. århundrede baseret på mange skrifter (f.eks Matthæus 24: 4-34; Salme 90: 4; Hoseas 6: 
2; Lukas 21: 7-36; Hebræerbrevet 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1 Thess 5: 4), idet nogle dele, som vi nu 
ser opfyldt. 
Hvis Jesus ikke griber ind, vil verden have tilintetgjort alt liv: 

21 For så vil der være stor trængsel, som der ikke har været siden begyndelsen af verden indtil 

dette tidspunkt, og heller ikke senere skal være 22 Og medmindre disse dage er blevet forkortet, 

ville intet menneske frelst.; men for de udvalgtes skyld skal disse dage vil blive 

afkortet. (Mattæus 24: 21-22) 
29 Umiddelbart efter de Dages Trængsel solen vil blive formørket, og månen vil ikke give sit 

lys; Stjernerne vil falde fra himlen, og himlens kræfter skal rystes. 30 Da tegnet af 

Menneskesønnens vises i himlen, og så alle de Jordens Stammer skulle jamre, og de vil se 
Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. 31 og han vil sende 
sine engle med en stor basun, og de vil samle hans udvalgte fra de fire vinde, fra den ene ende 

af himlen til den anden. (Mattæus 24: 29-31) 
Guds Rige er, hvad verden har brug for. 

Ambassadører for kongeriget 
Hvad er din rolle i kongeriget? 
Lige nu, hvis du er en rigtig kristen, du skal være ambassadør for det. Læg mærke til, hvad apostlen 

Paulus skrev: 
20 Nuvel, vi er ambassadører for Kristus, som om Gud var bønfaldt gennem os: Vi bønfalder dig 

på Kristi vegne, blive forligt med Gud. (2 Kor 5:20) 
14 Stå derfor have omgjordede din talje med sandhed, at have iførte Retfærdighedens, 15 og efter 

skoet dine fødder med forberedelsen af fredens evangelium, 16 frem for alt tager troens skjold, 
som du vil være i stand til slukke alle den brændende pile den onde 17 og tage frelsens hjelm og 
Åndens sværd, som er Guds ord;. 18 bedende altid med alle bøn og påkaldelse i Ånden, er vågent 
herpå med al udholdenhed og påkaldelse for alle saints- 19 og for mig, kan det ytring gives til mig, 
at jeg kan åbne min mund dristigt at tilkendegive mysteriet om evangeliet, 20 som jeg er en 

ambassadør i lænker; der i det kan jeg tale frimodigt, som jeg burde tale. (Ef 6: 14-20) 
Hvad er en ambassadør Merriam-Webster har følgende definition?: 

1: en officiel udsending, især: en diplomatisk agent den højeste rang akkrediteret til en 
udenlandsk regering eller suveræn som beboeren repræsentant for hans eller hendes egen 
regering eller statslig eller udpeget til en særlig og ofte midlertidige diplomatiske opgave 

2 a: en bemyndiget repræsentant eller messenger 

Hvis du er en rigtig kristen, du er en officiel udsending, for Kristus! Læg mærke til, hvad apostlen Peter 
skrev: 

9 Men I ere en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt Folk, Hans egne særlige 

mennesker, som du kan proklamere lovpriser ham, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde 



lys, 10 der engang ikke var en mennesker, men er nu Guds folk, som ikke fandt barmhjertighed, 

men nu have fundet barmhjertighed. (1 Peter 2: 9-10) 
Som kristne er vi til at være en del af et helligt Folk. 
Hvilken nation er nu hellig? 
Nå, i hvert fald ingen af denne Verdens Riger-men de i sidste ende vil være en del af Kristi rige (Åb 

11:15). Det er Guds nation, hans rige, der er helligt. 
Som ambassadører, vi ikke normalt engagere sig i de direkte politik nationer i denne verden. Men vi skal 

leve Guds måde at leve nu. Ved at gøre det, vi bedre lære, hvorfor Guds veje er bedst, så i hans rige, vi 
kan være konger og præster og regere med Kristus på jorden: 

5 Til ham, som elskede os og vaskede os fra vores synder i sit eget 
blod, 6 og har gjort os konger og præster for sin Gud og Fader, ham være ære og herredømme 

evigt og altid. Amen. (Åbenbaringen 1: 5-6) 
10 Og har gjort os Konger og Præster for vor Gud; Og vi skal regere på jorden. (Åbenbaringen 

05:10) 
Et fremtidigt aspekt af det vil være at undervise dem, der er dødelige derefter at gå i Guds veje: 

19 For de mennesker skal bo i Zion i Jerusalem; Du må græde ikke mere. Han vil være meget dig 

nådig ved lyden af dit råb; Når han hører det, vil han svare dig. 20 Og selv om Herren giver dig 

Brødet af modgang og vandet af lidelse, dog dine lærere vil ikke blive flyttet ind i et hjørne 
længere, men dine øjne skal se dine lærere. 21 Dine ører skal høre et ord bag dig og sagde: "Dette 

er den måde, gå i det," når du dreje til højre eller når du dreje til venstre. (Esajas 30: 19-21) 
Mens det er en profeti for tusindårsriget, i denne alder kristne skal være parat til at undervise: 

12 ... på dette tidspunkt, du burde være lærere (Hebr 05:12) 
15 Men helliger Gud Herren i jeres hjerter: og være klar altid til at give et svar på enhver, der 

kræver jer til regnskab for det håb, I har med sagtmodighed og frygt (1 Peter 3:15, KJV). 
Bibelen viser at mange af de mere trofaste kristne vil, lige før starten af den store Trængsel, instruere 
mange: 

33 Og de, af de mennesker, der forstår, skal instruere mange (Daniel 11:33) 
Så, læring, vokser i nåde og viden (2 Peter 3:18), er noget, vi bør gøre nu. En del af din rolle i Guds rige 

er at være i stand til at undervise. Og for de mere trofaste, Philadelphian (Åb 3: 7-13), kristne, vil dette 

også omfatte støtte den vigtige evangeliet vidne forud for starten af tusindårsriget (jf Mattæus 24:14). 
Efter Guds rige er etableret, vil Guds folk blive brugt til at hjælpe med at genoprette en beskadiget 
planet: 

12 De, blandt du skal bygge de gamle øde steder;  
Du skal oprejse grundlaget for mange generationer; Og du skal kaldes reparatør af bruddet, 

restaurator af Streets at bo i. (Esajas 58:12) 

Således vil Guds folk, der levede Guds vej i denne alder gøre det lettere for folk at bo i byer (og andre 

steder) i løbet af denne tid af restaurering. Verden vil virkelig være et bedre sted. Vi bør være 
ambassadører for Kristus nu, så vi kan også tjene i hans rige. 



Det sande evangelium Message er Transformative 

Jesus sagde: "Hvis I bliver i mit ord, er mine disciple faktisk 32 Og du skal kende sandheden, og 
sandheden skal gøre jer frie." (Joh 8: 31-32). At kende sandheden om evangeliet om .! gudsriget befrier 
os fra at blive fanget i de falske forhåbninger i denne verden kan vi frimodigt støtte en plan, der virker-
Guds plan Satan har bedraget hele verden (Åb 12: 9), og Guds rige er den sande løsning. Vi er nødt til at 
stå for og fortaler sandheden (jf Joh 18:37). 

Den evangeliske budskab er mere end om personlig frelse. Den gode nyhed for Guds rige skulle 
forvandle en i denne alder: 

2 Og vær ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved 

fornyelse af dit sind, at du kan vise, hvad der er det gode og velbehagelige og fuldkomne Guds 

vilje. (Romerne 12: 2) 

Sande kristne transformeres til at tjene Gud og andre: 

22 Trælle, adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste, som tækkes, men 

i oprigtighed i hjertet, frygtede Gud. 23 Og uanset hvad du gør, så gør det helhjertet, som for 

Herren og ikke for mennesker, 24 at vide, at fra Herren vil du modtage belønningen af arven; for 

du tjene Herren Kristus. (Kol 3: 22-24) 

28 Derfor, da vi modtage et Rige, som ikke kan rystes, så lader os være taknemmelige, hvorved 

vi kan tjene Gud acceptabelt med ærbødighed og gudsfrygt. (Hebr 00:28) 

Sande kristne lever anderledes end verden. Vi accepterer Guds normer over verdens for hvad der er 

rigtigt og forkert. Den bare leve af tro (Hebr 10:38), da det kræver tro at leve Guds vej i denne 

alder. Kristne blev betragtet som så forskellig fra den verden, de levede i, at deres livsform blev omtalt 

som "the Way" i det Nye Testamente (ApG 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Den verden lever selvisk, under Satans 
magt, i hvad der er blevet kaldt "vejen for Cain" (Judas 11). 

Evangeliet for Guds rige er et budskab om retfærdighed, glæde og fred (Romerbrevet 14:17). Den 
profetiske ord, korrekt forstået, er en trøst (jf 1 Kor 14: 3; 1 Thess 4:18), især da vi se verden smuldre (jf 

Lukas 21: 8-36). Den sande kristne livsstil fører til åndelig overflod og fysiske velsignelser (Mark 10: 29-

30). Dette er en del af grunden til dem, der bor det forstå, at verden har brug Guds rige. Kristne er 
ambassadører for Guds rige. 

Kristne sætte vores håb i den åndelige, ikke det fysiske, om vi lever i en fysisk verden (Romerbrevet 8: 5-

8). Vi har "håb evangeliet" (Kol 1:23). Det er noget, tidlige kristne forstod, at mange, der bekender Jesus 
i dag ikke rigtig forstå. 

6. græsk-romersk kirker lærer kongeriget er vigtig, men ... 
Den græsk-romerske kirker tror, at de underviser aspekter af Guds rige, men har problemer med 

virkelig at forstå, hvad det egentlig er for eksempel The Catholic Encyclopedia lærer dette omriget.: 
Kristi ... På hvert trin i sin undervisning fremkomsten af dette rige, dens forskellige aspekter, 
dets præcise betydning, den måde, hvorpå det skal nås, danner det korte af hans diskurser, så 
meget, at hans diskurs kaldes "evangeliet af riget "... begyndte de at tale om Kirken som" Guds 

rige " jf Oberst, jeg, 13; Jeg Thess, ii, 12.; ApoC, I, 6, 9.; v, 10, osv ... det betyder Kirken som den 

guddommelige institution ... (Pope H. Guds rige. Den katolske Encyclopedia, bind VIII. 1910). 



Selv om ovenstående pegede på "Col., I, 13; Jeg Thess, ii, 12.; ApoC, I, 6, 9.; v, 10, ", hvis du vil slå dem 

op, vil du opdage, at ikke en af disse vers siger noget om Kirken er Guds rige. De lærer troende vil være 

en del af Guds rige, eller at det er Jesu rige. Bibelen advarer om, at mange ville ændre evangeliet eller 

slå til en anden, en usand én (Gal 1: 6-9). Desværre har forskellige dem gjort. 
Jesus sagde: »Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig "(Joh 14: 

6). Peter sagde: »Der er heller ikke frelse i nogen anden, for der er noget andet navn under himlen givet 

blandt mænd, som vi kan blive frelst" (ApG 4:12). Peter fortalte jøderne alle skal have tro til at omvende 

sig og acceptere Jesus for at blive frelst (ApG 2:38). 
I modsætning hertil, har Pave Frans lært, at ateister, uden Jesus, kan spares ved gode gerninger! Han 

lærer også, at jøder kan gemmes uden at acceptere Jesus! Derudover han og nogle Greco-romerne 

synes også at overveje, at en ikke-bibelsk udgave af 'Mary' er en nøgle til evangeliet samt en nøgle til 

økumenisk og tværreligiøs enhed. Desværre har de og andre ikke forstår betydningen af Jesus og det 

sande evangelium Guds Rige. Mange er fremme falske evangelier. 
Mange ønsker at gå af syne og har tro på verden. Det Nye Testamente lærer, at kristne er at se ovenfor: 

2 Indstil din mening om tingene ovenfor, ikke på ting på jorden. (Kol 3: 2) 
7 For vi lever i tro, ikke ved synet. (2 Kor 5: 7) 

Alligevel Pave Pius XI dybest set lærte at gå af synet af hans kirke: 
... den katolske kirke ... er Kristi rige på jorden. (Pius s encyklika Quas Primas som citeret i 

Kramer P. Djævlens Final Battle. Gode råd Publications, 2002, s. 73). 
De CatholicBible101 website krav, "Guds rige blev oprettet på jorden ved Jesus Kristus i år 33 e.Kr., i 
form af hans kirke, ledet af Peter ... den katolske kirke." Men den tusindårige Guds rige er ikke endnu 
her er heller ikke Romerkirken, men det vil være på jorden. 
Romerkirken lærer så stærkt imod en snart kommende jordisk tusindårsrige Guds rige, at det er stort set 

den eneste "doktrin Antichrist" er opført i den officielle Katekismus den katolske kirke: 
676 Antikrist bedrag allerede begynder at tage form i verden, hver gang kravet er lavet til at 

indse, inden historien, at messianske håb, som kun kan realiseres uden historie gennem den 

eskatologiske dom. Kirken har afvist selv modificerede former af denne forfalskning af riget 

fremover under navnet tusindårsrige ... (Katekismus den katolske kirke. Imprimatur potest + 
Joseph Kardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 194) 

Desværre vil de, der er enige med at have store problemer med forkyndelsen af evangeliet om Guds rige 

i sidste ende. Nogle vil tage frygtelige skridt mod dem, proklamerede den (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Men, tror du måske, vil ikke alle, der bekender Jesus som Herren være i riget? Nej, de vil ikke være. Læg 

mærke til hvad Jesus sagde: 
21 "Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre, skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør 

min Faders Villie i himlen. 22 Mange skulle sige til mig på hin Dag: Herre, Herre, har vi ikke 
profeteret i dit navn, uddrevet dæmoner i dit navn, og gjort mange mægtige gerninger i dit 
navn '23 og da vil jeg sige dem, "jeg har aldrig kendt jer?! bort fra mig, i som begår 
lovbrud'(Mattæus 7: 21-23) 



Apostlen Paulus bemærkede "mysterium lovløshed" var "allerede på arbejde" (2 Thess 2: 7) i sin 

tid. Denne lovløshed er også relateret til noget, at Bibelen advarer mod i de sidste tider, der kaldes 

"Mystery, Babylon den Store" (Åb 17: 3-5). 
Den "mysterium lovløshed" er relateret til bekendende kristne, der tror, at de ikke behøver at holde 
Guds ti bud lov, etc. og / eller der er så mange acceptable undtagelser det og / eller der er acceptable 
former for askese at bryde Guds lov, så mens de tror, at har en form for Guds lov, er de ikke holder en 
form for kristendom, Jesus eller hans apostle ville genkende som legitim. 
Den græsk-Romerne er ligesom farisæerne, der krænkede Guds bud, men hævdede deres traditioner 

gjort denne acceptabelt-Jesus fordømte denne fremgangsmåde (Matt 15: 3-9)! Esajas advarede også, at 

folk hævder at være Guds ville gøre oprør mod hans lov (Esajas 30: 9). Denne lovløse oprør er noget, vi 

desværre ser dette til denne dag. 
En anden "mysterium" synes at være, at Kirken i Rom synes at tro, at dens militaristiske økumeniske og 
interreligiøse dagsordener vil føre til fred og en ikke-bibelske version af Guds rige på jorden.Skriften 
advarer mod en kommende økumenisk enhed, som det lærer vilje, for et par år, være en succes 
(bemærk: Det Ny Jerusalem Bibelen, en katolsk-godkendt oversættelse, vises): 

4 De kastede sig foran dragen, fordi han havde givet dyret hans myndighed og de kastede sig 

foran dyret og sagde: "Hvem kan sammenligne med dyret? Hvem kan kæmpe mod det 5Dyret fik 

lov til mund sine prale og bespottelser og at være aktiv i to og fyrretyve måneder? 6 og det 
puttes i munden sine Bespottelse imod Gud, imod hans navn, hans himmelske telt og alle dem, 
der er beskyttet . der 7 det fik lov til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og givet magt 
over hver race, folk, sprog og nation, vil 8 og alle mennesker i verden tilbeder det, der er, alle, 
hvis navn ikke er blevet skrevet ned siden verdens grundlæggelse i offerlammet livets bog 9 Lad 

alle, der kan høre, lytte:. 10. de for fangenskab til fangenskab dem, for døden ved sværdet til 

døden ved sværdet. Det er derfor, de hellige skal have udholdenhed og tro. (Åbenbaringen 13: 
4-10, NJB) 

Bibelen advarer imod et sluttidspunkt Babylon enhed: 
1 En af de syv Engle, som havde de syv skåle kom til at tale med mig, og sagde: "Kom her, og jeg 

vil vise dig straf af den store prostitueret, der troner ved siden af rigelige farvande, to med hvem 
alle jordens konger har prostitueret sig selv, og som har gjort hele verdens befolkning drukket 
med vin af hendes utroskab. «3 Han tog mig i ånden til en ørken, og der så jeg en kvinde rider på 
en Skarlagens dyret, som havde syv hoveder og ti horn og havde blasfemiske titler skrevet alle 
over det 4 kvinden var klædt i purpur og Skarlagen og glimrede med guld og juveler og perler, og 

hun holdt en guld winecup fyldt med den modbydelige skidt hendes prostitution. 5 på hendes 
pande var skrevet en navn, et kryptisk navn: ". Babylon den Store, moderen til alle de 

prostituerede og alle de beskidte praksis på jorden« 6 jeg så, at hun var beruset, beruset med 

blod fra de hellige og blod martyrer Jesus; og da jeg så hende, jeg var helt 

mystificeret. (Åbenbaringen 17: 1-6, NJB) 
9 'Det kræver kløgt. De syv hoveder er de syv bjerge, som kvinden sidder. . . 18. Kvinden du så 

er den store by, som har myndighed over alle herskere på jorden. « (Åbenbaringen 17: 9,18, 
NJB) 
1 Efter dette, jeg så en anden Engel stige ned fra himlen, med stor autoritet givet til ham; Jorden 

lyste af hans Herlighed. 2 På toppen af hans stemme råbte han, "Babylon er faldet,Babylon den 



Store er faldet, og er blevet tilholdssted for djævle og en logi for alle urene ånd og beskidt, 

modbydelig fugl. 3 Alle nationer har drukket dybt af vinen af hendes prostitution;hver konge på 
jorden har prostitueret sig med hende, og hver købmand vokset rige gennem hendes 

udskejelser '4 en anden røst talte fra himmelen.; Jeg hørte det sige, "Kom ud, mit folk, væk fra 

hende, så du ikke deler i hendes forbrydelser og har de samme plager at bære. 5 Hendes 
synder har nået op til himlen, og Gud har sine forbrydelser i tankerne : behandle hende, som 

hun har behandlet andre 6 hun skal betales dobbelt så meget hun inddrev.. Hun er at have en 

dobbelt stærk kop hendes egen blanding. 7. Hver eneste af hendes pomps og orgier skal 

modsvares af en tortur eller smerte. Jeg er troner som dronning, hun mener; Jeg er ikke Enke, 

og vil aldrig vide dødsfald 8 For at der i en dag, vil plagerne falde på hende:. Sygdom og sorg og 

sult. Hun vil blive brændt ned til grunden. Herren Gud, som har fordømt hende, er 

mægtig. "9" Der vil blive sorg og græd for hende af Jordens Konger, der har prostituerede sig med 

hende og holdt orgier med hende. De ser røgen, som hun brænder, (Åb 18: 1-9, NJB) 
I Zakarias, Bibelen advarer mod en kommende Babylon og viser, at en ordentlig enhed ikke vil ske 
før efter Jesus vender tilbage: 

10 Pas på! Pas på! Flygt fra Nordens Land - HERREN declares- for jeg har spredt dig til de fire 

Verdenshjørner - HERREN erklærer 11 Kig ud.! Gør din flugt, Zion, nu lever med Babels Datter! 
12 Thi HERREN Zebaoth siger dette, da Glory bestilt mig, om de nationer, der plyndrede dig, 

"Den, der rører dig rører min Øjesten. 13. Nu ser, jeg skal vinke min hånd over dem, og de vil blive 

plyndret af dem, som de har slavebundet. « Så vil du vide, at HERREN Zebaoth har sendt 
mig! 14 Syng, glædes, Zions Datter, for nu kommer jeg til at leve blandt jer -Yahweh erklærer!15 Og 

den dag mange nationer vil blive konverteret til HERREN. Ja, de vil blive hans folk, og de vil leve 

blandt jer. Så vil du vide, at HERREN Zebaoth har sendt mig til dig! 16 HERREN vil komme i 

besiddelse af Juda, hans del i Det Hellige Land, og igen gør Jerusalem sit valg. (Zakarias 2: 10-16, 

NJB; bemærk i KJV / NKJV versioner versene er opført som Zakarias 2: 6-12) 
De økumeniske og interreligiøse bevægelser, FN, Vatikanet, mange protestanter, og østlige ortodokse 

ledere er fremme er klart fordømt af Bibelen og bør ikke opmuntres. Jesus advarede omdem, der 

hævder at følge ham som ville "føre mange vild" (Matt 24: 4-5). Meget økumeni er relateret til den 

"hvide rytter" i Åbenbaringen 6: 1-2 (der er ikke Jesus), og skøgen i Åbenbaringen 17. 
Ligesom Zakarias, apostlen Paulus lærte også, at sand enhed i troen ikke ville ske før efter Jesus vender 
tilbage: 

13 indtil vi alle nå enhed i tro og viden om Guds Søn og danner den perfekte mand, fuldt modne 

med fylde Kristus selv. (Efeserne 4:13, NJB) 
De, som tror denne enhed kommer før Jesu genkomst er i fejl. Faktisk, når Jesus kommer igen, vil han 

nødt til at ødelægge enheden i nationer, der vil rally imod ham: 
11:15 Så den syvende engel blæste i sin basun, og stemmer kunne høres råbe i himlen, kalder, 

'The rige verden er blevet rige vor Herres og hans Salvedes, og han skal herske for evigt og 
altid. «16 de fire og tyve ældste, troner i Guds nærvær, kastede sig og rørte jorden med panden 
tilbede Gud 17 med disse ord: "Vi takker dig, almægtige Gud Herren, han, som er, han, som var, 
for at antage din store magt og begynder din regeringstid. 18 Folkene var i tumult, og nu er tiden 
kommet til gengældelse, og for de døde skal dømmes, og til dine tjenere, profeterne, til de 



hellige og til dem, der frygter dit navn, små og store både, der skal belønnes. Tiden er kommet 

til at ødelægge dem, der ødelægger jorden. " (Åbenbaringen 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Og jeg hørte, hvad syntes at være stemmerne fra en stor menneskemængde, ligesom lyden 

af havet eller den store brøl af torden, besvare, 'Halleluja! Den regeringstid Herren vor Gud den 

Almægtige er begyndt; . . . 19 Da jeg så dyret, med alle de jordens konger og deres hære, samlet 

for at bekæmpe Rider og hans hær. 20. Men Dyret blev taget til fange, sammen med den falske 
profet, som havde arbejdet mirakler på dyret vegne og ved dem havde bedraget dem, der havde 

accepteret branding med dyrets mærke, og dem, der havde tilbedt sin statue. Disse to blev 

slynget i live i den brændende sø af brændende svovl. 21 Alt det andet blev dræbt ved sværdet af 

Rider, der kom ud af hans mund, og alle fuglene glutted sig med deres kød. . . 20: 4 Og jeg så 

troner, hvor de tog deres pladser, og på dem blev tillagt beføjelse til at træffe afgørelse. Jeg så 
sjælene af alle, der var blevet halshugget for at have været vidne for Jesus og for at have 
prædiket Guds ord, og dem, der nægtede at tilbede Dyret eller hans statue og ville ikke 

acceptere brandmark på panden eller hænder; de kom til livet, og regerede med Kristus i tusind 

år. (Åbenbaringen 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Bemærk at Jesus vil nødt til at ødelægge verdens hære unified imod ham. Så han og de hellige vil 

herske. Det er, når der vil være en ordentlig enhed i troen. 
Desværre, mange vil lytte til falske præster, der vises gode, men som ikke er, som apostlen Paulus 
advarede (2 Kor 11: 14-15). 
Hvis mere ville virkelig forstår Bibelen og evangeliet om Guds rige mindre ville kæmpe imod Jesus. 
7. Hvorfor Guds Rige? 
Selvom mennesker gerne tro vi er så smart, der er grænser for vores forståelse, men Guds "forståelse er 
uendelig" (Salme 147: 5). 
Det er derfor, det vil tage Guds indgriben for at løse denne planet. 
Mens mange tror på Gud, langt de fleste mennesker er villige til at leve, som han virkelig leder. Læg 

mærke til følgende: 
8 Han har vist dig, o menneske, hvad der er godt; Og hvad kræver Herren af dig Men for at gøre 

retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud? (Mika 6: 8) 
At gå ydmygt med Gud er ikke noget menneskeheden har virkelig været villig til at gøre. Fra tidspunktet 

for Adam og Eva (Første Mosebog 3: 1-6), har mennesker valgt at stole på sig selv og deres prioriteter, 
over Guds trods hans bud (Exodus 20: 3-17). 
Ordsprogenes Bog lærer: 

5 Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt,. 6 i alle dine veje 

anerkende ham, og han skal lede dine stier 7 Må ikke være klogt i dine egne øjne; Frygt Herren 

og afgår fra det onde. (Ordsprogene 3: 5-7) 
Alligevel vil de fleste mennesker ikke rigtig stole på Gud af hele deres hjerte eller vente på ham til at 

lede deres skridt. Mange siger, at de vil gøre, hvad Gud ønsker, men gør det ikke.Menneskeheden er 

blevet forført af Satan (Åb 12: 9) og er faldet for lyster i verden, og den "stolthed af livet« (1 John 2:16). 



Derfor er mange er kommet op med deres egne religiøse traditioner og verdslige regeringer, fordi de 

tror, de kender bedst. Men de ikke (jf Jeremias 10:23) heller ikke vil mest virkelig angre. 
Det er derfor, menneskeheden har brug for Guds rige (jf Mattæus 24: 21-22). 
Guds veje er Højre 
Sandheden er, at Gud er kærlighed (1 Joh 4: 8,16) og Gud er ikke egoistisk. Guds love vise kærlighed til 

Gud og vores nabo (Mark 12: 29-31; Jakob 2: 8-11). De måder i verden er egoistiske og ende i døden 

(Romerbrevet 8: 6). 
Bemærk, at Bibelen viser reelle kristne overholde budene: 

1 Den, der tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud, og alle, der elsker ham, som avlede også 

elsker ham, som er født af Ham. 2 ved vi, at vi elsker Guds børn, når vi elske Gud og holde hans 

bud . 3 Thi dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. (1 Joh 5: 

1-3) 
Alle Guds "bud er retfærdighed" (Salme 119: 172). Hans veje er rene (1 Tim 1:15). Desværre, mange har 

accepteret forskellige former for "lovløshed", og ikke indser, at Jesus ikke kom for at nedbryde loven 
eller profeterne, men for at opfylde dem (Matt 05:17), ved at forklare deres virkelige betydning og 

udvide dem ud over, hvad mange troede (f.eks Matt 5: 21-27). Jesus sagde, at »den, der gør, og lærer 
dem, han skal kaldes stor i Himmeriget« (Matt 5:19) (begreberne »Guds rige« og »Himmeriget« er 
udskiftelige). 
Bibelen lærer os, at tro uden gerninger er død (Jak 2:17). Mange hævder at følge Jesus, men vil ikke 

virkelig tror hans lærdomme (Matt 7: 21-23), og vil ikke efterligne ham, som de burde (jf 1 Kor 11: 

1). "Synd er lovbrud" (1 Joh 3: 4, KJV) og alle har syndet (Romerne 3:23). Bibelen viser dog, at 

barmhjertighed vil triumfere over dom (James 2:13) som Gud virkelig har en plan for alle (jf Lukas 3: 6). 
Menneskelige løsninger, bortset fra Guds veje, vil ikke fungere. I tusindårsriget, vil Jesus herske med "en 
jernstang" (Åb 19:15), og god vil sejre som folk vil leve Guds måde. Findes alle verdens problemer, fordi 

samfund i denne verden nægter at adlyde Gud og hans lov . Historie show menneskeheden ikke er i 

stand til at løse samfundets problemer: 
6 For at kødet vil, er død, men for at være åndeligt sindet er liv og fred 7 Fordi det kødelige sind 

er fjendskab mod Gud.; for det er ikke omfattet af Guds lov, og heller ikke kan være. 8. Så, dem, 

der er i kødet, kan ikke behage Gud. (Romerbrevet 8: 6-8) 
Kristne er at fokusere på det åndelige, og får Guds Ånd at gøre det i denne alder (Romerbrevet 8: 9), på 
trods af vores personlige svagheder: 

26 For du se dine opkald, brødre, at ikke mange kloge efter Kødet, ikke mange mægtige, ikke 

mange fornemme, kaldes. 27 Men Gud har valgt de tåbelige ting i verden til at bringe skam de 
kloge, og Gud har valgt de svage i verden til at bringe skam de ting, der er mægtig, 28 og basen 
ting i verden, og de ting, som er foragtet Gud har udvalgt, og de ting, som ikke, at bringe noget 
de ting, der er , 29, at intet kød at rose i hans nærhed. 30 Men ham du er i Kristus Jesus, som blev 
os visdom fra Gud-og retfærdighed og helliggørelse og redemption- 31 at, som der er skrevet: 

"den, der herligheder, lad ham herlighed i Herren. " (1 Kor 1: 26-31) 
Kristne er til herlighed i Guds plan! Vi vandrer i tro nu (2 Kor 5: 7), ser ovenfor (Kolossenserbrevet 3: 2) i 

tro (Hebr 11: 6). Vi vil være velsignet for at holde Guds bud (Åb 22:14). 



Bibelen siger, at kristne vil regere sammen med Jesus, men er du klar over det betyder, at reelle kristne 

rent faktisk vil herske over byer? Jesus lærte: 
12 "En vis adelsmand gik til et fjernt Land for at modtage Kongemagt og vende tilbage. 13. Og han 

kaldte ti af sine tjenere, der leveres til dem ti Pund og sagde til dem:" Gør forretning, indtil jeg 
kommer. «14 Men hans borgere hadede ham, og sendte en delegation efter ham og sagde: "Vi vil 
ikke have denne mand til at herske over os.« 
15 "Og så var det, at da han vendte tilbage, efter at have modtaget Riget, så befalede han disse 

Tjenere, hvem han havde givet pengene, at blive kaldt til ham, at han kunne vide, hvordan 
meget hver mand havde vundet 16 Så kom den første og sagde: 17 Og han sagde til ham: Vel, du 

gode Tjener. "Mester, har dit Pund tjent ti Pund. '; fordi du var tro i en meget lidt, har 

myndighed over ti byer. «18 Og den anden kom og sagde: Herre, har dit Pund tjent fem 

Pund. 19 Ligeledes sagde han til ham:" Du også være over fem byer. ' (Lukas 19: 12-19) 
Vær tro over lidt, du har nu. Kristne vil have mulighed for at herske over virkelige byer, i en rigtig 

rige. Jesus sagde også: "Min Løn er med mig, at give hver efter sit arbejde" (Åb 22:12). Gud har en plan 

(Job 14:15), og et sted (Joh 14: 2) for dem, der virkelig vil reagere på ham (Joh 6:44; Åb 17:14). Guds rige 

er for real, og du kan være en del af det! 
I begyndelsen af 2016, tidsskriftet Science havde en artikel med titlen "The magt skarer", der er angivet, 

at kunstig intelligens og crowdsourcing kunne løse de "onde problemer« vender menneskeheden. Men 
artiklen undladt at forstå, hvad ondskab er, endsige hvordan man løser det. 
Samarbejde, bortset fra at følge de sande Guds veje, er som dømt til at mislykkes i det 21. århundrede, da det 
var tilbage efter den store oversvømmelse, når menneskeheden samarbejdede at bygge mislykkedes 
Babelstårnet (Første Mosebog 11: 1-9). 
Problemer i verden, i steder som Mellemøsten (trods forventede tidsmæssige gevinster, f.eks Daniel 9: 
27a; 1 Thess 5: 3), vil ikke blive løst af mennesker-vi har brug for ro i Guds rige (Romerne 14: 17). 
Problemerne med den internationale terrorisme, på trods af forventede gevinster, vil ikke blive løst (jf 
Ezekiel 21:12) ved bedraget i De Forenede Nationer (jf Åbenbaringen 12: 9) -vi har brug for glæde og 
komfort i Guds rige. 
Problemerne i miljøet vil IKKE løses ved internationalt samarbejde, som verdens nationer vil hjælpe 
ødelægge jorden (Åb 11:18), men de vil blive løst ved Guds Rige. 
Problemerne med seksuel udødelighed, abort, og sælge den menneskelige krop 
dele vil ikke blive løst af USA, men ved Guds Rige. 
Den massive gæld, USA, Storbritannien, og mange andre nationer har, vil ikke blive løst gennem 
international mæglervirksomhed, men i sidste ende (efter ødelæggelse pr Habakkuk 2: 6-8) ved Guds 
rige. 
Uvidenhed og mis-undervisning vil ikke blive løst af FN-vi har brug for Guds rige. Religiøse stridigheder 

vil ikke rigtig blive løst af nogen økumeniske-tværreligiøs bevægelse acceptere frelsen bortset fra den 

sande Jesus af Bibelen. Synd er PROBLEMET i verden, og for det, vi har brug for Jesu offer og hans 

genkomst i Guds rige. 
Hunger spørgsmål vil ikke blive løst ved genetisk modificerede organismer, der lægger dele af verden i 
fare for hungersnød på grund af potentielle misvækst-vi har brug for Guds rige. 



Moderne lægevidenskab har ikke alle svarene for menneskers sundhed-vi har brug for Guds rige. 
Den massive fattigdom i dele af Afrika, Asien og andre steder, og samtidig drage fordel for en tid fra 
sluttidspunktet "Babylon" (jf Åbenbaringen 18: 1-19), vil ikke løse problemet med fattigdom-vi har brug 
for Guds rige. 
Den tusindårige fase af Guds rige er en bogstavelig kongerige, der vil blive oprettet på jorden. Det vil 
blive baseret på de kærlige Guds love og en kærlig Gud som leder. De hellige skal regere med Kristus i 
tusind år (Åb 05:10; 20: 4-6). Denne rige vil omfatte dem virkelig i Guds Kirke, men ingen Skriften, at 
Guds rige er faktisk kirken (katolsk eller på anden måde). Romerkirken har modsat den tusindårige 
undervisning, og senere vil kraftigere imod Bibelens evangeliske budskab, som vi kommer tættere på 
slutningen. Dette vil sandsynligvis få betydelig mediedækning, som kan hjælpe med at opfylde Mattæus 
24:14. 
I den afsluttende fase, vil Guds rige nævnes "Ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra Gud" 
(Åbenbaringen 21: 2) og af dets stigning vil der ikke være nogen ende. Der vil ikke være mere 
uretfærdighed, ikke mere 
sorg, og ikke mere død. 
Forkyndelse og forstå evangeliet om Guds rige er et vigtigt tema i Bibelen. Gamle Testamente forfattere 
undervist om det. Jesus, Paulus og Johannes lærte om det. 
Den ældste 'Christian' prædiken til at overleve uden for Nye Testamente underviste om det. Tidlige 
andet århundrede kristne ledere, ligesom Polykarp og Melito, underviste om det. Vi iContinuing Guds 
kirke undervise i det i dag. 
Husk på, at Guds rige er det første emne, at Bibelen viser Jesus prædikede om. Det var også, hvad han 
prædikede om efter opstandelsen-og det er noget kristne bør søge først. 
Evangeliet er ikke kun om liv og Jesu død. Vægten af evangeliet, som Jesus og hans tilhængere 
underviste var den kommende Guds Rige. Det evangelium om Riget omfatter frelsen gennem Kristus, 
men omfatter også undervisning i slutningen af menneskelige regeringer (Åb 11: 5). 
Husk, Jesus lærte, at enden ikke ville komme før efter evangeliet om Riget blev forkyndt til verden som 
et vidnesbyrd for alle nationer (Matt 24:14). Og at prædiken sker nu. 
Den gode nyhed er, at Guds rige er løsningen på de problemer, som menneskeheden . Alligevel har de 
fleste ikke ønsker at støtte det, eller høre det, heller ikke ønsker at tro sandheden i det.Guds rige er evig 
(Matt 06:13), mens "denne verden forsvinder" (1 Kor 7:31). 
At forkynde det sande evangelium om Guds Rige er noget, vi i Continuing Guds kirke er alvorligt. Vi 
stræber efter at lære alt det, Bibelen lærer (Matt 28: 19-20), herunder Guds rige (Matt 24:14).Mens vi 
venter på, at rige, er vi nødt til at lære og følge Guds veje og komfort andre, der ønsker at tro 
sandheden. 
Skulle du ikke støtte forkyndelsen af evangeliet om kommende Guds Rige? Vil du mener, at evangeliet 
om Guds rige? 
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materialer i engelsk sprog og forskellige indiske sprog. 
CCOG.EU Dette er en hjemmeside målrettet mod Europa. Det har materialer i 
flere europæiske sprog. 
CCOG.NZ Dette er en hjemmeside rettet mod New Zealand og andre med en 
britisk afstamning baggrund. 
CCOG.ORG Dette er den vigtigste hjemmeside Fortsat Guds Kirke. Det tjener folk 
på alle kontinenter. Den indeholder artikler, links og videoer. 
CCOGCANADA.CA Dette er en hjemmeside målrettet mod dem i Canada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Dette er det spanske sprog 
hjemmeside for den fortsatte Guds Kirke. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Dette er Filippinerne hjemmeside Fortsat 
Guds Kirke. Det har oplysninger på engelsk og tagalog. 
 

Nyheder og historie hjemmesider 
 

COGWRITER.COM Denne hjemmeside er en stor proklamation værktøj og har 
nyheder, doktrin, historiske artikler, videoer og profetiske opdateringer. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Dette er en nem at huske hjemmesiden med 
artikler og information om kirkens historie. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Dette er et online radio hjemmeside, som dækker 
nyheder og bibelske emner. 
 

Du Tube Video Kanaler for Prædikener & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanal. CCOG sermonette videoer. 
CCOGAfrica kanal. CCOG beskeder i afrikanske sprog. 
CDLIDDSermones kanal. CCOG beskeder i det spanske sprog. 
ContinuingCOG kanal. CCOG video prædikener.  
 
 
 



På billedet ses under nogle af de få tilbageværende klodser (plus nogle tilføjet senere) 
af en bygning i Jerusalem undertiden kendt som Cenacle, men bedre beskrevet som 
Guds kirke på Jerusalems vestlige Hill (i øjeblikket kaldet Mt. Zion): 
 

 
 
Dette menes at have været et område med måske den tidligste virkelige kristne 
kirkebygning. En bygning, at Jesus '' evangelium Guds rige "ville have været prædiket i. 
Det var en bygning i Jerusalem, som lærte evangeliet om Guds rige. 
 
 
Derfor har vi også takker Gud uophørligt, fordi ... jer, brødre, 
blev tilhængere af Guds Menigheder, som i Judæa i Kristus Jesus. 
(1 Thess 2: 13-14) 
 
Stride for den tro, som engang var for alle overgivet til de hellige. 
(Jude 3) 
 
Han (Jesus) sagde til dem: "Jeg må prædike Guds Rige til andre byer 
også, fordi til dette formål, jeg er blevet sendt. "(Lukas 04:43) 
 
Men søger Guds rige, og alle disse ting [c] tilføjes til dig. Frygt ikke, du lille Hjord for 
det er din Fader velbehageligt at give eder Riget. (Lukas 12: 31-32) 
 
Og dette evangelium om riget vil blive forkyndt på hele verden som et vidnesbyrd for 
alle nationer, og så vil enden komme. (Mattæus 24:14) 
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