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Kial ne homaro solvi liaj problemoj? 

Ĉu vi scias ke la unua kaj lastaj aĵoj la Biblio montras Jesuo predikis pri koncernis la evangelion de la 
regno de Dio? 

Ĉu vi scias, ke la regno de Dio estis la emfazo de la apostoloj kaj tiuj unuaj, kiuj sekvis ilin? 

Estas la Regno de Dio la persono de Jesuo? Estas la regno de Dio Jesuo vivanta Lia vivo en ni nun? 
Estas la regno de Dio iun tipon de estonteco reala regno? Ĉu vi kredas kion la Biblio instruas?  

Kio estas regxeco Nur kio estas la Regno de Dio? Kion la Biblio instruas? Kion la frua kristana eklezio 
instruas? 

Ĉu vi konscias ke la fino ne alvenis ĝis la Regno de Dio estas predikata al la mondo kiel atestanto? 

La foto sur portita montras sxafido kusxis kun lupo kiel formita de Burdine Printing and Graphics. La foto sur 
postkovrilo estas parto de la origina eklezio de Dio konstruaĵon en Jerusalemo prenita en 2013 fare de Dr. Bob Thiel.  
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1. Ĉu homaro havas la solvojn? 

La mondo alfrontas multajn problemojn. 

Multaj homoj malsatas. Multaj homoj estas subpremataj. Multaj personoj alfrontas 
malriĉecon. Multaj popoloj estas en serioza ŝuldon. Infanoj, Inkluzivanta nenaskitan, ili alfrontas 
misuzo. Drogoj imunaj malsanoj koncernas multajn kuracistojn. Gravaj industriaj urboj havas aeron 
tre poluita por esti sana. Diversaj politikistoj minacas milito. Teroristaj atakoj teni okazas. 



Povas mondgvidantoj ripari la problemojn alfrontanta homaron? 

Multaj kredas. 

Nova Universala Agendo 

Septembro 25, 2015, post ŝlosila-noto parolado de la vatikana papo Francisko, la 193 nacioj de la 
Unuiĝintaj Nacioj (UN) voĉdonis por apliki la "17 Daŭrigebla Disvolviĝo Celoj" de kio origine estis 
nomita la Nov Universala Agendo. Jen la UN 17 goloj: 

Celo 1. Fino malriĉeco ĉiaspeca ĉie 

Celo 2. Fino malsato atingi manĝaĵsekureco kaj plibonigita nutrado kaj antaŭenigi daŭrigeblan 
agrikulturon 

Celon 3. Certigu sanaj vivoj kaj promocii bonstato por ĉiuj ĉe ĉiuj aĝoj 

Celo 4. Certigu inkluziva kaj justa kvalito edukado kaj antaŭenigi tutviva lernado ŝancoj por 
ĉiuj 

Celo 5. Atingi seksegalecon kaj povigi ĉiuj virinoj kaj knabinoj 

Celo 6. Certigu disponeblo kaj daŭrigebla mastrumado de akvo kaj salubrigo por ĉiuj 

Celo 7. Certigi aliro al pageblaj, fidindaj, daŭrigebla kaj moderna energio por ĉiuj 

Celo 8. Antaŭenigi subtenitaj, inkluziva kaj daŭripova ekonomia kresko, plenaj kaj produktiva 
laboro kaj deca laboro por ĉiuj 

Celo 9. Konstruu rezistema infrastrukturo, antaŭenigi inkluzivan kaj daŭrigebla industriiĝo kaj 
adoptita novigo 

Celo 10. Redukti malegalecon ene kaj inter landoj 

Celo 11. Faru urboj kaj homaj setlejoj inkluziva, sekura, fortika kaj daŭrigebla 

Celo 12. Certigi daŭrigebla konsumado kaj produktado ŝablonoj 

Celo 13. Prenu urĝaj agoj kontraŭ la klimata ŝanĝo kaj ĝiaj efikoj 

Celo 14. Konservas kaj daŭrigebla uzo de la oceanoj, maroj kaj maraj rimedoj por daŭrigebla 
evoluo 

Celo 15. Protekti, restarigi kaj promocii daŭrigeblan uzon de teraj ekosistemoj, daŭrigebla 
mastrumi arbarojn, batalo desertificación kaj halto kaj inversa lando degradación kaj halti 
biodiversity perdo 

Celo 16. Antaŭenigi paca kaj inkluziva socio por daŭrigebla evoluo, havigi aliron al justeco por 
ĉiuj kaj konstrui efikan, respondeca kaj inkluziva instituciojn ĉiunivele 

Celo 17. Fortigi la rimedoj de ekzekuto kaj revigligi la tutmonda partnereco por daŭrigebla 
evoluo 



Tiu tagordo estas supozita esti plene realigita per 2030 kaj ankaŭ estas nomita la  2030 Tagordo por 
Daŭrigebla Disvolviĝo. Ĝi celas solvi malsanoj alfrontas homaron tra reguligo, edukado kaj internacia 
kaj interreligia kunlaboro. Dum multaj de liaj objektivoj estas bonaj, iuj de liaj metodoj kaj celoj estas 
malbonaj (kp Genezo 3: 4). Tiu agendo, ankaŭ, estas kohera kun Papo Francis laLaudato Si encikliko. 

La "Nova Universala Agendo" povus nomi la "Nova katolika Agendo" kiel la vorto "katolika" signifas 
"universala". Papo Francisko nomas la adopto de la Nova Universala Agendo "grava signo de espero." 

Papo Francis ankaŭ laŭdis la internacia interkonsento nomita COP21 (oficiale titolita 21 Konferenco de 
la Partioj al la UN Kadra Konvencio pri Klimata Ŝanĝo) en decembro 2015, kaj konsilis nacioj "atente 
sekvi la vojon antaŭen, kaj kun ĉiam kreskanta sento de solidareco . "  

Dum neniu volas spiro malpurigis aero, malsati, esti mizerigxu vundas, ktp, estos ĉi internacia 
solidareco solvi la problemojn alfrontanta homaron? 

La Track Record de la Unuiĝintaj Nacioj 

Unuiĝintaj Nacioj estis formita kaj establita la 24an de oktobro 1945, post la Dua Mondmilito, por 
malhelpi alian tian konflikton kaj provi promocii pacon en la mondo. Ĉe ĝia fondo, la UN havis 51 
membroŝtatoj; estas nun 193. 

Tie estis centoj, se ne miloj, de konfliktoj ĉirkaŭ la mondo ekde la Unuiĝintaj Nacioj formita, sed ni 
ankoraŭ ne estis kio povus esti priskribita kiel la tria mondmilito. 

Iuj kredas ke internacia kunlaboro kiel Unuiĝintaj Nacioj asertas promocii, kombinita kun la tipo de 
interreligia kaj ekumena tagordo ke Papo Francis kaj multaj aliaj religiaj gvidantoj provas promocii, 
alportos pacon kaj prosperon. 

Tamen, la trako rekordo por la Unuiĝintaj Nacioj por fari ĉi ne estis bona. Krom la multnombraj militaj 
konfliktoj ekde la Unuiĝintaj Nacioj formita, multoblaj milionoj malsatas, rifuĝintoj, kaj / aŭ senespere 
malriĉaj. 

Super jardeko, la Unuiĝintaj Nacioj difinitaj implementar lia Jarmilaj Evoluigaj Celoj. Ok "evoluigaj 
celoj", sed tio ne sukcesis, eĉ laŭ la UN mem. Do, en 2015, lia tn "17 Daŭrigebla Disvolviĝo Celoj" estis 
adoptita. Iuj estas optimisma. Iuj konsideras ĝin utopia fantazio. 

Koncerne utopio iras sur Majo 6, 2016, Papo Francis diris li revis humana Eŭropa utopio ke lia preĝejo 
povis helpi ke kontinento atingi. Tamen, la papo revo rezultos esti koŝmaro (kp Apokalipso 18). 

Tie povas esti kelkaj Kunlaboro kaj Sukceso, Sed ... 

Merriam Webster Vortaro asertas ke utopio estas "loko imaginario en kiu la registaro, leĝoj kaj sociaj 
kondiĉoj estas perfektaj." 

La Biblio instruas, ke la homaro ne povas solvi liajn problemojn proprainiciate: 

23 Ho Eternulo, mi ja konas la vojon de viro ne en si mem; Ne estas homo iranta direkti siajn 
proprajn paŝojn. (Jeremia 10:23, NKJV ĉie escepte se alie indikita) 

La Biblio instruas, ke internacia kunlaboro malsukcesos: 



16 Ruinigo kaj pereigo estas sur iliaj vojoj; 17 Kaj vojon de paco ili ne konas. 18 Timo ne ekzistas 
Dio antaux iliaj okuloj. (Romanoj 3: 16-18) 

Tamen, multaj homoj laboras al ilia vido de utopia socio kaj eĉ foje provi engaĝi religio. Sed preskaŭ 
neniu pretas sekvi la vojojn de la unu vera Dio. 

Ĝi ne estas ke ekzistos neniu progreso al iuj da la Unuiĝintaj Nacioj aŭ la vatikana celojn. Estos iuj, tiel 
kiel iuj malsukcesojn. 

Vere, kaj probable post masiva konflikto, tipo de internacia pacakordo estos jesis kaj konfirmita 
(Daniel 9:27). Kiam ĝi estas, multaj malvere emas kredi ke la homaro estos provokante pli paca kaj 
utopia socio. 

Multaj estos alogita de tia internacia 'utopia progreso (kp Ezekiel 13:10) tiel kiel por diversaj signoj kaj 
mirakloj (2 Tesalonikanoj 2: 9-12). Sed la Biblio diras tian pacon rifuzas lasta (Daniel 9:27; 11: 31-44), 
malgraŭ kion gvidantoj asertas (1 Tesalonikanoj 5: 3; Jesaja 59: 8). 

Se homaro estas tute senutilaj por vere provokante utopio, estas ajna tipo de utopio ebla? 

Jes. 

2. Kio Evangelio Jesuo faris prediku? 
La Biblio instruas, ke utopia socio, nomita la Regno de Dio, anstataŭos homajn registarojn (Daniel 2:44; 
Apokalipso 11:15; 19: 1-21). 
Jesuo komencis Lia publika ministerio, li komencis per predikado pri la evangelio de la regno de Dio. Jen 
kion Marko raportis: 

14 Kaj post kiam Johano estis arestita, Jesuo iris en Galileon, predikante la evangelion de la regno 

de Dio, 15 kaj dirante: "La tempo jam plenumigxis, kaj la regno de Dio estas proksima. Pentu, kaj 
kredu al la evangelio" (Marko 1: 14-15). 

La termino evangelio, venas el la greka vorto transliterado kiel euangelion, kaj signifas "bona mesaĝo" 
aŭ "bona novaĵo". En la Nova Testamento, la angla vorto "regno", rilate al la Dia regno, estas menciita 

proksimume 149 fojojn en la NKJV kaj 151 en la Douay Reims Biblio. Ĝi venas de la greka vorto 

transliterado kiel basileia kion signifas la regulo aŭ regno de realeza. 
Homaj regnoj, same kiel la Dia regno, havas reĝon (Apokalipso 17:14), ili kovras geografian areon 
(Apokalipso 11:15), ili havas regulojn (Jesaja 2: 3-4; 30: 9), kaj ili havas temoj (Luko 13:29). 
Jen la unua publika instruado de Jesuo ke Matthew registras: 

23 Kaj Jesuo trairis tra la tuta Galileo, instruante en iliaj sinagogoj, predikante la evangelion de la 

regno (Mateo 4:23). 
Matthew ankaŭ registras: 

35 Tiam Jesuo trairis cxiujn urbojn kaj vilagxojn, instruante en iliaj sinagogoj, predikante la 

evangelion de la regno (Mateo 9:35). 
La Nova Testamento montras ke Jesuo regos eterne 

33 Kaj li regxos super la domo de Jakob eterne, kaj lia regno ne havos finon (Luko 1:33). 
Luko registras ke la celo ke Jesuo sendis estis por prediki la regnon de Dio. Rimarku kion Jesuo instruis: 



43 Li diris al ili, "mi devas prediki la regnon de Dio al la ceteraj urboj, ĉar por tio mi estas sendita" 

(Luko 4:43). 
Ĉu vi iam aŭdis ke predikis? Ĉu vi iam rimarkas ke Jesuo celo por esti senditaj estis prediki la regnon de 

Dio? 
Luko ankaŭ registras ke Jesuo iru prediki la regnon de Dio; 

10 Kaj la apostoloj, reveninte, rakontis al li cxion, kion ili faris. Tiam li prenis ilin kaj iris 

flankenirante en dezertan lokon aparte al urbo, nomata Betsaida. 11 Sed kiam la homamaso, 

eksciinte tion, sekvis lin; kaj li akceptis ilin, kaj parolis al ili pri la regno de Dio (Luko 9: 10-11). 
Jesuo instruis, ke la Regno de Dio devas esti la ĉefprioritato por tiuj kiuj sekvus lin: 

33 Sed celu unue Lian regnon kaj Lian justecon (Mateo 6:33). 
31 Sed celu Lian regnon, kaj cxio tio estos aldonita al vi. 32 Ne timu, malgranda grego; cxar gxi 

estas via Patro bonvolis doni al vi la regnon (Luko 12: 31-32). 
Kristanoj devas SEEK UNUA la Regno de Dio. Ili faras tion per fari tiun ilia ĉefprioritato vivante kiel Kristo 

havus ilin en vivas kaj antaŭĝojas Lia reveno kaj regnon. Tamen, la plimulto de kiuj profesas Kristo, ne 

sole ne celu unue la regnon de Dio, ili ne eĉ scias kio ĝi estas. Multaj ankaŭ false kredas ke estanta 

implikita en monduma politiko estas kion Dio atendas de la kristanoj. De ne kompreni la Dia regno, ili ne 

vivas nun kiel ili devus aŭ kompreni kial la homaro estas tiom misa. 
Rimarku ankaŭ ke la regno estos donita al malgranda grego (kp Rom 11: 5). Ĝi prenas humileco preti esti 

parto de la vera malgranda grego. 
La Regno de Dio ankoraŭ ne establita sur la tero 
Jesuo instruis ke Liaj sekvantoj devus preĝi por la regno veni, tial ili ne jam posedas ĝin: 

9 Nia Patro en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo. 10 Venu Via regno. Via volo (Mateo 6: 9-10). 
Jesuo sendis discxiploj por prediki la regnon de Dio; 

1 Kaj Li vokis la dek du discxiplojn kune kaj donis al ili potencon kaj auxtoritaton super cxiuj 

demonoj, kaj por forigi malsanojn. 2 Kaj li sendis ilin prediki la regnon de Dio (Luko 9: 1-2). 
Jesuo instruis ke Lia ĉeesto sole ne la regno, kiel la regno estis ne establita sur la tero tiam: 

28 Sed se mi elpelas demonojn per la Spirito de Dio, certe estas la regno de Dio estas veninta sur 

vin (Mateo 12:28). 
La vera regno estas en la estonteco. Ne estas tie nun kiel tiuj versoj de Mark spektaklo: 

47 Kaj se via okulo faligas vin, elsxiru gxin. Estas bone por vi eniri en la regnon de Dio kun unu 

okulo prefere ol, havante du okulojn, esti enjxetita ... (Marko 9:47). 
23 Kaj Jesuo cxirkauxrigardis, kaj diris al siaj disĉiploj: "Kiel malfacile tiuj, kiuj havas ricxon, eniros 

en la regnon de Dio!" 24 Kaj la discxiploj miris pro liaj vortoj. Sed Jesuo denove respondis al ili: 

"Infanoj, kiel malfacile estas por tiuj, kiuj fidas al la ricxo, eniri en la regnon de Dio! 25 Estas pli 
facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol por ricxulo eniri la regnon de Dio "(Marko 10: 23-
25). 



25 Vere mi diras al vi: Mi ne plu trinkos el la frukto de la vinberarbo, gxis tiu tago, kiam mi trinkos 

gxin novan en la regno de Dio "(Marko 14:25). 
43 Jozef el Arimateo, elstara konsilanto, kiu mem atendis la regnon de Dio, venante kaj prenante 

kuraĝon ... (Marko 15:43). 
Jesuo instruis, ke la regno ne nun parto de la nuna mondo: 

36 Jesuo respondis: "Mia regno ne estas el ĉi tiu mondo. Se mia regno estus el cxi tiu mondo, 

miaj servantoj bataladus, por ke mi ne transdonigxu al la Judoj; sed nun mia regno ne estas el cxi 
tie" (Johano 18: 36). 

Jesuo instruis, ke la regno venos post Li venas denove kaj ke li estos lia regxo: 
31 "Kiam la Filo de homo venos en sia gloro, kaj cxiuj angxeloj kun li, tiam li sidos sur la trono de 

sia gloro. 32 CXiuj nacioj kolektigxu antaux Li, kaj Li apartigos ilin unu de alia, kiel paŝtisto 
apartigas la sxafojn for de la kaproj. 33 Kaj li starigos la sxafojn dekstre de li, kaj la kaprojn 
maldekstre. 34 Tiam diros la Regxo al tiuj, kiuj staras dekstre de li: Venu, vi benataj de mia Patro , 
heredu la regnon preparitan por vi de post la fondo de la mondo (Mateo 25: 31-34). 

Ekde la Regno de Dio ne estas ĉi tie, ni ne vidas realan utopio ĝis post kiam ĝi estis establita. Ĉar plej ne 

komprenas Dia regno, ili malsukcesas kompreni kiel Lia amoplena registaro funkcias. 
Kion Jesuo diras ke la regno estis similaj? 
Jesuo provizis kelkaj klarigoj de kio la Regno de Dio estas kiel: 

26 Kaj Li diris: "La regno de Dio, kvazaux homo gxuu disjxeti semojn sur la teron, 27 kaj dormus 

nokte kaj levigxi tage, kaj la semoj burgxonus kaj kreskus, li mem ne sciis kiel. 28 CXar la tero 
rendimento kultivaĵojn per sin, unue folion, poste spikon, poste plenan grenon en la kapo. 29 Sed 
kiam la frukto maturigas li tuj metas la rikoltilon, ĉar venis la rikolto "(Marko 4: 26- 29). 
18 Tiam Li diris: "Kio estas la regno de Dio? Kaj al kio mi gxin komparu? 19 Ĝi estas simila al sinapa 

semeto, kiun viro prenis kaj semis en sia ĝardeno, kaj ĝi kreskis kaj farigxis arbo; kaj la birdoj de 
la aero anidado en ĝiaj branĉoj. "20 Poste li diris:" al kio mi komparu la regnon de Dio? 21 Ĝi estas 
simila al fermentajxo, kiun virino prenis kaj kasxis en tri mezurojn da faruno, ĝis la tuto fermentis 
"(Luko 13: 18-21). 

Tiujn parabolojn sugestas ke, en komenco, la Regno de Dio estas tre malgranda, sed fariĝos grandaj. 
Luko ankaŭ registris: 

29 Kaj oni venos el oriento kaj okcidento, De nordo kaj de la sudo, kaj sidigxos en la regno de Dio 

(Luko 13:29). 
Tiel, la Regno de Dio estos homoj de refoje la mondo. Ne estos limigita al tiuj kiuj havas Izraelido 

ascendencia. Homoj sidiĝu en tiu regno. 
Luko 17 kaj la Reĝlando 
Luko 17: 20-21 perplexes iuj. Sed antaŭ alveni al tiu, rimarkos, ke homoj fakte manĝas en la Regno de 

Dio; 
15 "Feliĉa estas tiu, kiu mangxos panon en la regno de Dio!" (Luko 14:15). 

Ekde homoj (en la estonteco) manĝas en la Regno de Dio, ne nur io flankenmetis en iliajn korojn nun, 
malgraŭ mistranslations / miskomprenoj de Luke 17:21 kiu sugestas alie. 



La Moffatt traduko de Luko 17: 20-21 devus helpi iuj komprenas: 
20 Kiam oni demandis la Fariseoj kiam la Reĝado de Dio venos, li respondis al ili, "La Regado de 

Dio ne venas kiel vi esperas kapti vidon de ĝi; 21 neniu diros, 'Jen ĝi' aŭ 'Ne ĝi estas, 'la Reĝado de 

Dio nun estas inter vi. " (Luko 17: 20-21, Moffatt) 
Rimarku ke Jesuo parolis al la unconverted, karnaj kaj hipokrita Fariseoj. Jesuo "respondis ili," - estis la 

Fariseoj petis Jesuon la demando. Ili rifuzis rekoni lin. 
Ili estis en la PREĜEJO? Neniu! 
Jesuo ankaŭ ne parolas pri eklezio baldaŭ esti organizita. Nek estis li parolas sentoj en la menso aŭ koro. 
Jesuo parolis pri lia regado! La Fariseoj ne petas lin pri preĝejo. Ili sciis nenion de ajna Nova Testamento 

preĝejo baldaŭ esti komencita. Ili ne demandis pri speco de bela sento. 
Se oni pensas la Regno de Dio estas la PREĜEJO - kaj la Regno de Dio estis "ene de" la Fariseoj - Estis LA 

EKLEZIO ene la Fariseoj? Evidente ne! 
Tia konkludo estas prefere ridinda ĉu ne? Dum iuj protestantaj tradukoj traduki parton de Luko 17:21 "la 

Regno de Dio estas" inter vi "(NKJV / Esperanto), eĉ la katolika Nova Jerusalemo Biblioĝuste tradukas ke" 
la regno de Dio estas inter vi. " 
Jesuo estis inter, en la mezo de la Fariseoj. Nun, la Fariseoj pensis ili rigardis antaŭen al la Regno de 

Dio. Sed ili miskomprenis ĝin. Jesuo klarigis, ke ĝi ne estus lokaj, aŭ limigita Reĝlando por la Judoj, ĉar ili 

ŝajnis pensi (nek preĝejo kiel iuj nun kredas). Dia Regno ne estus nur unu el multaj homaj kaj videblaj 

regnoj kiuj homoj povus atentigi nek vidi, kaj diros: "Jen ĝi, tie"; aŭ "jen la regno, super tie." 
Jesuo mem, naskiĝis esti la reĝo de tiu regno, kiel Li klare diris Pilato (Johano 18: 36-37). Kompreni, ke la 

Biblio uzas la terminojn "reĝo" kaj "regno" interŝanĝeble (ekz Daniel 7: 17-18,23). La Reĝo de la futura 

Reĝlando de Dio, tiam kaj tie, staranta apud la Fariseoj. Sed ili ne rekonas Lin kiel sian reĝon (John 

19:21). Kiam Li revenas, ĉiuj malakceptos Li (Apokalipso 19:19). 
Jesuo daŭrigis, en la jenaj versoj en Luko 17, priskribi Lia dua alveno, kiam la Regno de Dio regos ĈIUJ LA 
TERO (daŭrigante kun la Moffatt por konsistencon por tiu ĉapitro): 

22 Liaj discxiploj diris: "Venos tagoj, kiam vi estos longa kaj longa vana havi eĉ unu tagon de la 

Filo de homo. 23 Viroj diros: Jen li estas! 'Vidu, tie li estas! sed ne eliri kuri post ili, 24 cxar kiel la 

fulmo fulmas el unu flanko de la ĉielo al la alia, tiel estos la Filo de homo en sia propra 
tago. 25 Sed li devas elteni grandan suferadon kaj esti rifuzita de la ĉeestanta generacio. (Luko 17: 
22-25, Moffatt) 

Jesuo rilatis al fulmo vigla, kiel en Mateo 24: 27-31, priskribante Lia dua alveno, por regi la tutan 

mondon. Jesuo ne diris ke lia popolo ne povos vidi lin kiam li revenas. Homoj ne rekonas Lin kiel ilia 

Reĝo kaj batalos kontraŭ li (Apokalipso 19:19)! Multaj pensos Jesuo reprezentas la Antikristo. 
Jesuo ne diris, ke la Regno de Dio estis en tiuj fariseoj-Li rakontis aliloke ke ne tuj estos en la Regno pro 

ilia hipokriteco (Mateo 23: 13-14). Nek estis Jesuo diris ke la eklezio devus esti la Reĝlando. 
La Regno de Dio estas io homoj estos iam povos ENTER - kiel ĉe la releviĝo de la justuloj! Tamen, eĉ 

Abraham kaj la aliaj patriarkoj ne ekzistas ankoraŭ (vidu: Hebreoj 11: 13-40). 



La discxiploj komprenis, ke la Regno de Dio ne estis en ili persone tiam, kaj ke devis aperi kiel la jena, kiu 
venis post Luko 17:21, montras: 

11 Kaj dum ili tion auxdis, li parolis alian parabolon, cxar li estis proksime al Jerusalem, kaj oni 

supozis, la regno de Dio tuj aperos tuj (Luko 19:11). 
La regno estis klare en la estonteco 
Kiel vi povas diri se la regno estas proksima? Kiel parto de direccionamiento tiun demandon, Jesuo 

listigitaj profetaj eventoj (Luko 21: 8-28) kaj tiam instruis: 
29 Rigardu la figarbon kaj cxiujn arbojn. 30 Kiam ili jam ciernes, vi vidas kaj konas por vi, ke la 

somero jam estas proksima. 31 Tiel same vi, kiam vi vidos, ke tio okazas, tiam sciu, ke la regno 
de Dio estas proksime (Luko 21: 29-31). 

Jesuo volis Lia popolo sekvi profetaj eventoj scii kiam la regno venus. Jesuo aliloke diris Lia popolo 

rigardi kaj atentu profetaj eventoj (Luko 21:36; Marko 13: 33-37). Malgraŭ Jesuo, multaj rabato 

rigardante profete ligitaj mondokazaĵoj. 
En Luko 22 & 23 Jesuo denove montris, ke la Regno de Dio estis iu kiu estus plenumita en la estonteco 
kiam li instruis: 

15 "Kun fervora deziro mi deziris mangxi cxi tiun Paskon kun vi, antaux ol mi suferos; 16 cxar mi 

diras al vi: Mi ne plu manĝos de ĝi ĝis ĝi estas plenumita en la regnon de Dio." 17 Kaj li prenis 
kalikon, kaj doninte dankon, li diris: "prenu kaj dividu inter vi; 18 cxar mi diras al vi, mi ne trinkos 
el la frukto de la vinberarbo, gxis la regxado de Dio venas" (Luko 22: 15-18). 
39 Sed unu el tiuj malbonfarantoj, kiuj estis krucumitaj kun li estis blasfemis lin kaj li diris: "Se vi 

estas la Mesio, savu vin kaj nin helpos ankaŭ." 40 Kaj lia kunulo admonis lin kaj li diris al li: "Ĉu vi 

eĉ ne timas Dion? Cxar vi ankaux estas en kondamno kun li. 41 Kaj ni prave tiel, ĉar ni estas inda, 

ĉar ni repagis konforme al tio, kion ni faris, sed nenio malbona estas farita por ĉi tiu."42 Kaj li diris 
al Jeŝua," mia Sinjoro, memoru min, kiam vi venos en vian regnon. "43 Sed Jeŝua diris al li," Amen, 
mi diras al vi, ke hodiaŭ vi estos kun mi en Paradizo. "(Luko 23: 39-43, aramea en Plain English ) 

La Regno de Dio ne venas kiam Jesuo estis mortigita aŭ kiel ambaŭ Marko kaj Luko montras nin; 
43 Jozef el Arimateo, elstara konsilanto, kiu mem atendis la regnon de Dio, venante kaj prenante 

kuraĝon ... (Marko 15:43). 
51 Estis de Arimateo, urbo de la Judoj, kiuj mem estis ankaŭ atendis la regnon de Dio (Luko 

23:51). 
Rimarku ke estas post la resurekto, ke oni naskiĝos denove en la Regno de Dio kiel John rekordoj: 

3 Jesuo respondis kaj diris al li: "Vere Mi diras al vi: Se homo ne estas denove naskita, li ne povas 

vidi la regnon de Dio." 4 Nikodemo diris al li: "Kiel povas homo naskigxi, kiam li estas maljuna? 
cxu li povas eniri denove en la ventron de sia patrino kaj naskigxi? "5 Jesuo respondis:" vere, mi 
diras al vi: se homo ne estas naskita el akvo kaj la Spirito, li ne povas eniri en la regnon de Dio 
(Johano 3: 3 -5). 

Konsideras ke post Jesuo estis revivigita, li denove instruis pri la Regno de Dio; 
3 Li ankaŭ montris sin vivanta post Lia suferado de multaj 
pruvoj, aperante al ili dum kvardek tagoj kaj parolante pri la aferoj de la regno de Dio (Agoj 1: 3). 



La unua kaj lasta predikoj kiuj Jesuo donis estis pri la Regno de Dio! Jesuo venis sendito instrui pri tiu 

Regno. 
Jesuo ankaŭ havis la Apostolo Johano skribas pri la jarmila regno de Dio kiu estos sur la tero. Rimarku 
kion li havis Johanon skribu: 

4 Mi vidis la animojn de la senkapigitaj pro la atesto de Jesuo kaj pro la vorto de Dio, kiuj ne 

adorklinigxis al la besto, nek al gxia bildo, kaj ne ricevis la markon sur sia frunto kaj sur sia 

mano. Kaj ili vivis, kaj ili regxis kun Kristo mil jarojn (Apokalipso 20: 4). 
Fruaj kristanoj instruis ke la jarmila regno de Dio estos sur la tero kaj anstataŭi la registaroj de la mondo 
kiel la Biblio instruas (kp Apokalipso 5:10, 11:15). 
Nu, se la Regno de Dio estas tiel grava, ne plej aŭdis multe pri ĝi? 
Parte ĉar Jesuo vokis ŝin mistero: 

11 Kaj Li diris al ili: "Al vi estas donite scii la misteron de la regno de Dio; sed al tiuj, kiuj estas 

ekstere, cxio parabole (Marko 4:11). 
Eĉ hodiaŭ la vera regno de Dio estas mistero al plejpartoj. 
Rimarku ankaŭ, ke Jesuo diris, ke la fino (de la aĝo) venos (baldaŭ) POST la evangelion de la regno estas 
predikita tra la tuta mondo, kiel atesto: 

14 Kaj cxi tiu evangelio de la regno estos predikita tra la tuta mondo, kiel atesto al ĉiuj nacioj; kaj 

tiam venos la fino (Mateo 24:14). 
Predikante la evangelion de la regno de Dio estas grava kaj devas plenumigxi tiujn fino fojojn. Estas 

"bonan mesaĝon" kiel ĝi proponas la vera espero homaroj malbonaĵoj, malgraŭ kion politikaj 
gvidantoj instruu. 
Se vi konsideras Jesuo vortoj, devus esti klara la vera kristana eklezio estu proklamante ke evangelio 

de la regno nun. Ĉi devus esti lia prioritato por la Eklezio. Sed por fari tion ĝuste, multoblaj lingvoj 
devus esti utiligita. 
Tiele diras la Continuing Preĝejo de Dio strebas fari. Kaj tial ĉi libreto estis tradukita en dekojn da lingvoj. 
Jesuo instruis plej volus NOT akcepti Lian vojon: 

13 "Eniru tra la mallargxa pordo, cxar largxa estas la pordego kaj vasta estas la vojo kondukanta 
al la pereo, kaj estas multaj kiuj iras tra gxi. 14 Ĉar mallarĝa estas la pordo kaj malfacila estas la 
vojo kondukanta al la vivo, kaj estas malmultaj gxin trovas. (Mateo 7: 13-14) 

La evangelion de la regno de Dio kondukas al vivo! 
Eble de intereso noti ke kvankam plej konfesantaj kristanoj ŝajnas fremda al la nocio ke Kristo emfazo 
estis sur predikante la evangelion de la regno de Dio, laika teologoj kaj historiistoj ofte komprenita ke ĉi 
tio estas kion la Biblio vere instruas. 
Tamen, Jesuo mem, atendis discxiploj instrui la evangelion de la regno de Dio (Luko 9: 2,60). 
Ĉar la estonteco regno estos bazita sur la leĝoj de Dio, ĝi alportos pacon kaj prosperon-kaj obeante tiuj 
leĝoj en tiu aĝo kondukas al vera paco (Psalmo 119: 165; Efesanoj 2:15). 
Kaj cxi tiu evangelio de la regno estis konata en la Malnova Testamento scriptures. 
3. Ĉu la Regno konata en la Malnova Testamento? 



Jesuo unua kaj lasta registrita prediko implikita predikante la evangelion de la regno de Dio (Mark 1: 14-
15; Akts 1: 3). 
Dia regno estas iu kiu la judoj de Jesuo 'tempo konus ion pri kiel oni menciis en siaj skribaĵoj, kiun ni 
nomas la Malnova Testamento. 

Daniel Instruis Pri la Reĝlando 
La profeto Daniel skribis: 

40 La kvara regno estos kiel forta kiel fero, ĉar fero rompas en pecoj kaj pereigas ĉion kaj kiel 

fero disbatas kaj frakasas, tiu regno ne frakasos kaj dispremi ĉiujn aliajn. 41 Kaj ke vi vidis la 

piedojn kaj la fingrojn parte el potisto argilo kaj parte el fero-tio estos regno dividita; tamen la 

forto de la fero estos en ĝi, ĝuste kiel vi vidis feron miksitan kun ceramiko argilo. 42 Sed kiel la 
fingroj de la piedoj estis parte el fero, parte el argilo, tiel ankaux la regno estos parte fortika, 
parte rompebla. 43 Kiel vi vidis feron miksitan kun ceramiko argilo, ili miksas kun la semo de 

homoj; sed ili ne aliĝas al si, kiel fero ne kunfandigxas kun argilo. 44 Sed en la tempo de tiuj regxoj 

Dio de la cxielo starigos regnon, kiu neniam detruigxos; kaj gxia regxado ne transiros al alia 

popolo; gxi frakasos kaj detruos cxiujn regnojn, sed gxi mem staros eterne (Dan 2: 40-44). 
18 Sed la sanktuloj de la Plejaltulo akceptos la regnon, kaj ili posedos la regnon eterne, en eterna 

eterneco. (Daniel 7:18). 
21 "Mi rigardis, kiel tiu korno faris militon kontraŭ la sanktuloj, kaj domina kontraŭ ili, 22 ĝis la 
Antauxtempulo venis, kaj jugxo estis farita en favoro de la sanktuloj de la Plejaltulo, kaj venis la 
tempo, la sanktuloj, por ekposedi la regnon. (Daniel 7: 21-22) 

De Daniel, ni lernas ke la tempo venos kiam la Regno de Dio pereigos la regno de la mondo kaj daŭros 

por ĉiam. Ni ankaŭ lernas ke la sanktuloj havos sian parton en ricevi ĉi regnon. 
Multaj partoj de Daniel profetaĵoj estas por nia tempo en la 21-a jarcento. 
Rimarki iuj pasejoj de la Nova Testamento: 

12 "La dek kornoj, kiujn vi vidis, estas dek regxoj, kiuj ankoraux ne ricevis regnon; sed ili ricevas 

aŭtoritaton por unu horo kiel regxoj, kun la besto. 13 Tio estas unu intencon, kaj ili donas sian 
potencon kaj auxtoritaton al la besto . 14 tiuj militos kontraux la SXafido, kaj la SXafido venkos 
ilin, cxar li estas Sinjoro de sinjoroj, kaj Regxo de regxoj; kaj tiuj, kiuj estas kun li, vokitaj elektitaj 

kaj fidelaj. " (Apokalipso 17: 12-14) 
Do, ni vidas en ambaŭ la Malnova kaj Nova Testamentoj la koncepto ke estos finita tempo surtera regno 
kun dek partoj kaj ke Dio detruos ĝin kaj establi Lian reĝlandon. 

Jesaja Instruis Pri la Reĝlando 
Dio inspiris Jesaja skribi pri la unua parto de la Regno de Dio, la mil jaroj de reĝado konata kiel la jarmilo, 
tiamaniere: 

1 Eliros de Rod el la trunko de Jiŝaj, kaj branĉo elkreskos el ĝiaj radikoj. 2 La spirito de la Sinjoro 

restos sur Li, la Spirito de saĝeco kaj kompreno, La spirito de konsilo kaj forto, spirito de sciado 
kaj de timo antaux la Eternulo. 
3 Lia deziron por la timo de la Sinjoro, kaj li ne laux la rigardo de siaj okuloj, Kaj ne laux la auxdo 

de Liaj oreloj; 4 sed 



kun justeco Li jugxu la prematojn, Kaj eldirados verdiktojn por humiluloj de la lando; Li frapos la 

teron per la vergo de Lia buŝo, Kaj per la spiro de Lia buŝo li mortigos malpiulon. 5 Vero estos la 
zono de lia lumbo, kaj fideleco la zono de liaj talio. 
6 "La logxos lupo kun sxafido, La leopardo kusxos kun kaprido, bovido kaj leonido kaj grasigita 
bruto estos kune, kaj malgranda knabo ilin kondukos. 7 Kaj bovino urso estos pastan; Iliaj idojn 
kusxos kune; kaj leono manĝos pajlon kiel la bovo. 8 Kaj sucxinfano ludos per la aspido truo, Kaj 
demamigita infano metos sian manon sur la neston de vipuro. 9 oni ne malbonagos kaj ne 
difektos sur ĉiuj mia sankta monto, cxar la tero estos tiel plena de konado de la Eternulo, kiel la 
akvo plenigas la maron. 
10 "Kaj en tiu tempo al la radiko de Jisxaj, kiu staros kiel standardo por la popoloj, Por la nacianoj 

sercxos Lin, Kaj Lia ripozejo estos honoro." (Jesaja 11: 1-10) 
La kialo mi nomis tion kiel la unuan parton kaj unua fazo de la Regno de Dio, estas ke estas tempoj kie 
estos fizika (antaŭ la tempo kiam la sanktan urbon, novan Jerusalemon malsupreniras de la cxielo, 

Apokalipso 21) kaj daŭros mil jarojn. Jesaja konfirmis la fizikan aspekton de ĉi tiu fazo kiam li daŭrigis 
per: 

11 Ĝi okazos en tiu tago la Eternulo etendos Sian manon, denove duan fojon Por akiri la 

restajxon de Sia popolo, kiu restis de Asirio kaj Egiptujo, De Patros kaj Etiopujo, El Elam kaj 
SXinar El HXamat kaj la insuloj de la maro. 
12 Li starigis standardo por la popoloj, kaj kolektos la dispelitojn de Izrael, kaj kunvenigu la 

disjxetitojn de Jehuda El la kvar anguloj de la tero. 13 Kaj malaperos la envio kontraux Efraimon, 

kaj la premantoj de Jehuda farigxos ekstermos; Efraim ne envios Jehudan, kaj Jehuda ne premos 

Efraimon. 14 Sed ili flugos malsupren sur la ŝultro de la Filisxtoj okcidenten; Kune ili prirabos la 

orientanoj; Ili metos la manon sur Edomon kaj Moabon; Kaj la Amonidoj ilin obeos. 15 La 

Eternulo ekstermu la lango de la Maro de Egiptujo; Kun forta vento Li skuas la pugnon sur la 

rivero, Kaj dividos gxin en sep riveretojn, kiujn oni transiru seka-Herrado. 16 Tie estos vojo por la 
restajxo de Lia popolo, kiu restos de Asirio, kiel estis al Izrael en la tempo, kiam li eliris el la lando 

Egipta. (Jesaja 11: 11-16) 
Jesaja estis ankaŭ inspirita por skribi: 

2 Nun okazos en la lasta tempo ke la monto de la domo de la Eternulo staros kiel cxefo inter la 

montoj, kaj gxi estos pli alta ol cxiuj altajxoj; Kaj ĉiuj nacioj fluos al gxi. 3 Multaj venos, kaj diros: 

"Venu, ni iru supren sur la monton de la Eternulo al la domo de la Dio de Jakob, Li instruu nin pri 

Siaj vojoj, kaj ni iru laux Lia irejo. "Ĉar el Cion eliros la instruo, kaj la vorto de la Eternulo el 

Jerusalem. 4 Kaj Li jugxos inter la nacioj, kaj Li decidos multaj personoj; Ili forĝos el siaj glavoj 

plugilojn kaj el siaj lancoj rikoltilojn;; Nacio ne levos glavon kontraux nacion, kaj oni ne lernos 

militon. ... 11 La fieraj okuloj de homo mallevigxos, La altaj homoj estos mallevigxos, kaj la 

Eternulo sola estos alta en tiu tago. (Jesaja 2: 2-4,11) 
Tiel, ĝi estos utopia tempo de paco sur tero. Finfine, tiu estos ĉiam, kun Jesuo reganta. Bazita sur 

diversaj skriboj (Psalmo 90: 4; 92: 1; Jesaja 2:11; Hosea 6: 2), la juda Talmudo instruas ĉi daŭras 1.000 
jaroj (Babilona Talmud: komentaro Sinedrio Folio 97A). 
Jesaja estis inspirita ankaŭ skribi la sekvajn: 



6 CXar por ni infano naskigxis: Al ni filo estas donita; Kaj la regado estos sur lia sxultro. Kaj Lia 

nomo estos: Mirinda, Konsilisto, Potenculo, Patro de Eterneco, Princo de Paco. 7 por pligrandigi 
la regadon kaj por paco Estos senfina sur la trono de David kaj en lia regno, Ordoni ĝin kaj establi 

ĝi kun justeco kaj justeco De tiu tempo antaŭen, eĉ por ĉiam. La fervoro de la Eternulo Cebaot 

tion faros. (Jesaja 9: 6-7) 
Rimarku ke Jesaja diris ke Jesuo venus kaj establi regnon kun registaro. Dum multaj kiuj profesas Kristo 

citu tiun pasejon, speciale en decembro ĉiun jaron, ili emas preteratenti ke oni profetas pli ol la fakto ke 

Jesuo naskiĝus. La Biblio montras, ke la Regno de Dio havas registaron kun leĝoj super temoj, kaj ke 

Jesuo estos super ĝi. Jesaja, Daniel kaj aliaj profetis ĝin. 
La leĝoj de Dio estas vojo de amo (Mateo 22: 37-40; Johano 15:10) kaj la Reĝlando de Dio estos regata 

bazitaj sur tiuj leĝoj. Tial la regno de Dio, malgraŭ kiom en la mondo vidi ĝin, estos bazita sur amo. 
Psalmoj kaj Pli 
Ne estis nur Danielo kaj Jesaja ke Dio inspiris skribi pri la estonta Regno de Dio. 

Ezekiel estis inspirita por skribi ke la de la triboj de Izrael (ne nur Judoj), kiuj dispeligxis dum la tempo 

de la Granda Tribulación estus kunvenintaj en la jarmila regno; 
17 Tial diru: Tiele diras la Sinjoro Dio: "Mi kolektos vin el inter la popoloj, Mi kolektos vin el la 

landoj, kien vi estas disjxetitaj, kaj Mi donos al vi la landon de Izrael." '18 Kaj ili venos tien, kaj ili 

forigos cxiujn gxiajn fiajxojn kaj cxiujn gxiajn abomenindajxojn de tie. 19 tiam mi donos al ili 

unu koron, kaj mi metos novan spiriton ene de ili, kaj preni la sxtonan koron el ilia korpo, kaj 

donos al ili koron de karno, 20 ke ili sekvu miajn legxojn kaj observu miajn decidojn kaj 

plenumu ilin; kaj ili estos Mia popolo, kaj Mi estos ilia Dio. 21 Sed al tiuj, kies koro sekvas la 

deziron por siaj abomenindajxoj kaj siajn abomenindajxojn, Mi turnos ilian konduton sur ilian 

kapon, " 
diras la Sinjoro Dio. (Ezekiel 11: 17-21) 

La posteuloj de la triboj de Izrael ne plu disiĝos, sed obeos Dia legxoj kaj ĉesi manĝi abomenindajxoj 
(Levidoj 11; Deuteronomy 14). 
Rimarki la sekvajn en la Psalmoj pri Dia regno: 

27 cxiuj finoj de la mondo Shall Rememoros kaj revenos al la Eternulo, Kaj cxiuj familioj de la 

klinigxos antaux Vi. 28 Ĉar la regno de la Eternulo, Kaj Li regxas super la popoloj. (Psalmoj 22: 27-

28) 
6 Via trono estas Dia trono por cxiam kaj eterne; Sceptro de justeco estas la sceptro de via 

regno. (Psalmoj 45: 6) 
10 Ĉiuj Viaj faroj, Gloru Vi, ho mia Sinjoro, Kaj Viaj fideluloj Vin benos. 11 Ili raportos pri la gloro de 

Via regno Kaj parolos pri Via potenco, 12 Por sciigi al la homidoj Lian potencon Kaj la majestan 
gloron de Lia regno. 13 Via regxeco estas regxeco eterna, Kaj Via regado estas por cxiuj 

generacioj. (Psalmo 145: 10-13) 



Diversaj verkistoj en la Malnova Testamento ankaŭ skribis pri aspektoj de la regno (ekz Ezekiel 20:33; 

Obadja 21; Miĥa 4: 7). 
Kiam Jesuo komencis instrui la evangelion de la regno de Dio, Lia tuja spektantaro havis iun 

familiareco kun la baza koncepto. 
4. Ĉu la Apostoloj instrui la Evangelion de la Regno? 

Dum multaj agas kiel la evangelio estas nur la evangelion pri la persono de Jesuo, la realo estas ke 

Jesuo sekvantoj instruis la evangelion de la regno de Dio. Kiu estas la mesaĝo ke Jesuo alportis. 
Paul Instruis la Regno de Dio 
La apostolo Paŭlo skribis pri la Regno de Dio kaj Jesuo: 

8 Kaj li eniris en la sinagogon, kaj parolis sentime en tri monatoj, diskutante kaj rezonante rilate 

la aferojn de la regno de Dio (Agoj 19: 8). 
25 Kaj efektive, nun mi scias, ke vi cxiuj, inter kiuj mi iradis, predikante la regnon de Dio (Agoj 

20:25). 
23 Do difininte tagon por li, ili grandnombre venis al li en lian logxejon; kaj li klarigis kaj solene 

atestis pri la regno de Dio, kaj penante konvinki ilin pri Jesuo el la legxo de Moseo kaj el la 

profetoj, de mateno gxis vespero. ... 31 predikante la regnon de Dio, kaj instruante la aferojn pri 

la Sinjoro Jesuo Kristo kun plena maltimo, neniu malhelpate (Acts 28: 23,31). 
Rimarku ke la Regno de Dio estas ne nur pri Jesuo (kvankam ĝi estas grava parto de ĝi), kiel Paul ankaŭ 
instruis pri Jesuo aparte de kion li instruis pri la Regno de Dio. 
Paul ankaŭ nomas ĝin la evangelion de Dio, sed tio estis ankoraŭ la evangelion de la regno de Dio; 

9 ... ni predikadis al vi la evangelion de Dio ... 12 ke vi iradu inde je Dio, kiu vin vokas en Sian 

regnon kaj gloron. (1 Tesalonikanoj 2: 9,12) 
Paul ankaŭ nomas ĝin la evangelion de Kristo (Romanoj 1:16). La "bonan mesaĝon" de Jesuo, la mesaĝo 

kiu li instruis. 
Konsideru ke ne simple evangelion pri la persono de Jesuo Kristo aŭ nur pri persona savo. Pauxlo diris al 

la evangelio de Kristo inkluditaj obeanta Jesuon Lia reveno, kaj Dia juĝo: 
6 ... Dio redoni afliktojn kiuj vin maltrankviligas, 7 kaj doni vin la afliktataj, ripozon kun ni, kiam la 

Sinjoro Jesuo malkasxigxas el la cxielo per Sia potenca anĝeloj, 8 en flamanta fajro, por venigi 
vengxon sur tiujn, kiuj ne konas Dion, kaj sur tiuj, kiuj ne obeas al la evangelio de nia Sinjoro 
Jesuo Kristo. 9 Jenajn punadon, eternan detruon de antaux la Eternulo kaj antaux la majesto de 
Lia potenco, 10 kiam li venos, en tiu tago, por esti glorata en liaj sanktuloj, kaj esti admirata cxe 
cxiuj, kiuj ekkredis, ĉar nia atestado cxe vi estis kredata (2 Tesalonikanoj 1: 6-10). 

La Nova Testamento montras ke la regno estas iu kiun ni ricevos, ne ke ni nun plene ekposedi gxin; 
28 ni estas, ricevante regnon neskueblan (Hebreoj 12:28). 

Ni povas kompreni kaj rigardas antaŭen al estanta parto de la Regno de Dio nun, sed ne plene eniris ĝin. 



Paul specife konfirmis ke oni ne plene eniri la regnon de Dio kiel morta homo, kiel ĝi okazas post la 
resurekto: 

50 Kaj la jenon mi diras, fratoj, ke karno kaj sango ne povas heredi la regnon de Dio; kaj putreco 

ne heredas senputrecon. 51 Jen mi sciigas al vi misteron: Ni ne cxiuj dormos, sed ni cxiuj estu 

changed- 52 en momento, en la okula ekmovo, ĉe la lasta trumpetsono. Cxar la trumpeto sonos, 
kaj la mortintoj relevigxos senputraj, kaj ni sxangxigxos (1 Korintanoj 15: 50-52). 
1 Mi ordonas al vi antaux Dio, kaj antaux Kristo Jesuo, kiu jugxos la vivantojn kaj la mortintojn, 

kaj pro lia apero kaj lia regno (2 Timoteo 4: 1). 
Paul ne nur instruis ke, sed ke Jesuo savis la Regno de Dio, la Patro: 

20 Sed nun Kristo relevigxis el la mortintoj, kaj fariĝis la unuaj fruktoj de tiuj, kiuj 

endormigxis. 21 Ĉar tial, ke per homo venis la morto, per homo ankaux venis la relevigxo de la 
mortintoj.22 CXar kiel en Adam cxiuj mortas, tiel same en Kristo ĉiuj estos vivigitaj. 23 Sed cxiu en 
sia propra vico: Kristo la unuaajxo, poste tiuj, kiuj apartenas al Kristo, cxe lia alveno. 24 Poste 
venos la fino, kiam li transdonos la regxecon al Dio, la Patro, kiam li metas fini al cxian regadon 
kaj cxian auxtoritaton kaj potencon. 25 CXar li devas regxadi, gxis li metos cxiujn malamikojn sub 

siajn piedojn. (1 Korintanoj 15: 20-25). 
Paul ankaŭ instruas ke maljustuloj (ordono rompantoj), ne heredos la regnon de Dio; 

9 CXu vi ne scias, ke la maljustuloj ne heredos la regnon de Dio? Ne trompiĝu. Nek malcxastuloj, 

nek idolanoj, nek adultuloj, nek samseksemuloj, nek viruzacxantoj, 10 nek sxtelistoj, nek aviduloj, 
nek drinkuloj, nek insultantoj, nek rabemuloj, heredos la regnon de Dio (1 Korintanoj 6: 9-10). 
19 Evidentaj estas la faroj de la karno estas evidentaj, kiuj estas: adulto, malĉasteco, malpureco, 
malĉasteco, 20 idolkulto, sorcxado, malamikeco, disputoj, ĵaluzoj, eksplodoj de furiozo, egoismaj 

ambicioj, skismoj, herezoj, 21 envio, murdoj, ebrio, revelries kaj simile; pri kiuj mi avertas vin 

anticipe, kiel mi ankaŭ rakontis al vi hieraux, ke tiuj, kiuj tion faradas, ne heredos la regnon de 
Dio (Galatoj 5: 19-21). 
5 Pro tio vi scias, ke cxiu malcxastulo kaj malpurulo kaj avidulo, nek aviduloj viro, kiu estas 

idolano, havas nenian heredon en la 
regno de Kristo kaj Dio (Efesanoj 5: 5). 

Dio havas normojn kaj postulas pento el peko por povi eniri Lian reĝlandon. La apostolo Paŭlo avertis ke 

iuj ne instruas ke: 
6 Mi miras, ke vi deturnigxis tiel baldaŭ de Li kiu vokis vin en la gracon de Kristo, al malsama 

evangelio; 7 kiu ja ne estas alia; sed estas iuj, kiuj vin maltrankviligas kaj deziras renversi la 

evangelion de Kristo. 8 Tamen se eĉ ni, aŭ anĝelo el la ĉielo, instruas ian evangelion al vi ol tio, 
kion ni jam al vi instruis, tiu estu anatemita. 9 Kiel ni antauxe diris, tiel nun mi denove diras: se iu 

predikas ajna alia evangelion al vi ol kion vi ricevis, tiu estu anatemita. (Galatians 1: 6-9) 
3 Sed mi timas, ke iel, kiel trompis Evan la serpento per sia ruzeco, viaj animoj iel deklinigxos for 

de la simpleco kiu estas en Kristo. 4 CXar se iu vizitanto predikas alian Kriston, kiun ni ne predikis, 
aux se vi ricevas malsaman spiriton, kiun vi ne ricevis, aux malsaman evangelion, kiun vi ne 

akceptis - vi prave toleri ĝin! (2 Korintanoj 11: 3-4) 
Kio estis la "aliaj" kaj "malsama", fakte falsa, evangelio? 



La falsa evangelio havas diversajn partojn. 
Ĝenerale, la falsa evangelio estas kredi ke vi ne devas obei Dion kaj vere strebas vivi vera Lian vojon dum 

asertante scii Dio (kp Mateo 7: 21-23). Ĝi emas esti malbonvole orientita. 
La serpento tromplogis Eva fali por falsa evangelio preskaŭ 6000 jaroj (Genezo 3) -Kaj homoj kredis, ke ili 

scias pli bone ol Dio kaj decidu bono kaj malbono por si. Jes, post Jesuo venis, Lia nomo estis ofte ligitaj 

al diversaj falsa evangelioj-kaj tiu estis daŭra kaj daŭrigos en la tempo de la fina Antikristo. 
Nun reen en la Apostolo Paŭlo tempo, la falsa evangelio estis esence Gnostic / Mystic miksaĵo de vero 

kaj eraro. Gnostikuloj esence kredas ke speciala scio estis kio bezonis atingi spiritan komprenon, 

inkluzive savo. Gnostikuloj inklinis kredi ke kion la karno ne estis de neniu aparta konsekvenco kaj ili 

kontraŭstaris al obeanta Dion en aferoj kiel la sepa-tagon sabatan. Unu tia falsa gvidanto Simon Magus, 
kiu estis avertita de la Apostolo Petro (Agoj 8: 18-21). 

Sed ne Facila 
La Nova Testamento montras ke Filipo instruis Regno de Dio; 

5 Kaj Filipo, malsuprenirinte en la urbon Samario, proklamis al ili la Kriston. ... 12 ili kredis al Filipo, 

predikanta la evangelion pri la regno de Dio ... (Agoj 8: 5,12). 
Sed Jesuo, Paŭlo kaj la disĉiploj instruis ke ne estas facile eniri la regnon de Dio; 

24 Kaj kiam Jesuo vidis, ke li fariĝis tre malĝoja, li diris, "Kiel malfacile tiuj, kiuj havas ricxon, 

eniros en la regnon de Dio! 25 Ĉar estas pli facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol por 
riĉulo eniri la regnon de Dio. " 
26 Kaj tiuj, kiuj tion auxdis, diris: "Kiu do povas esti savita?" 
27 Sed li diris: "Kio estas neebla cxe homoj, tio estas ebla cxe Dio." (Luko 18: 24-27) 
22 "Ni devas tra multaj suferoj eniri la regnon de 
Dio "(Agoj 14:22). 
3 Ni devas cxiam danki Dion pro vi, fratoj, kiel estas dece, pro via fido kreskas treege, kaj la amo 

de cxiu el vi ĉiuj abundas al ĉiu alia, 4 tiel, ke ni mem fanfaronas pri vi en la eklezioj de Dio, pro 
via pacienco kaj fido sub cxiuj viaj persekutoj kaj afliktoj, kiujn vi elportadas; 5 kiuj estas evidentaj 
signoj de la justa jugxo de Dio, ke vi montrigxu indaj je la regno de Dio, por kiu vi ankaux 
suferas; 6 ĉar estas justajxo cxe Dio redoni afliktojn kiuj vin maltrankviligas, 7 kaj doni vin la 
afliktataj, ripozon kun ni, kiam la Sinjoro Jesuo malkasxigxas el la cxielo per Sia potenca anĝeloj, 
(2 Tesalonikanoj 1: 3-7). 

Pro la malfacilaĵoj, nur kelkaj nun estas vokitaj kaj elektitaj en ĉi aĝo por esti parto de ĝi (Mateo 22: 1-14; 

Johano 6:44; Hebreoj 6: 4-6). Aliaj estos nomita poste, kiel la Biblio montras, ke tiuj "kiu eraris en spirito 

venos al kompreno, kaj tiuj kiuj plendis lernos doktrino" (Jesaja 29:24). 

Peter Instruis la Reĝlando 
La apostolo Petro instruis ke la regno eterna, kaj ke la evangelio de Dio devas esti diligente obeis aŭ 
ekzistus justo; 

10 Tial, fratoj, estu eĉ pli fervora fari vian alvokon kaj elekton, por se vi faras cxi tion vi neniam 

falpusxigxos; 11 cxar tiel eniro estos provizita al vi abunde en la eternan regnon de nia Sinjoro kaj 
Savanto Jesuo Kristo (2 Petro 1: 10-11). 



17 Ĉar la tempo venis por juĝo por komenci en la domo de Dio; kaj se gxi komencigxas cxe ni, kia 

estos la sorto de tiuj, kiuj ne obeas al la evangelio de Dio? (1 Petro 4:17). 

La Lasta Libroj de la Biblio kaj la Reĝlando 
La Biblio instruas, ke "Dio estas amo" (1 Johano 4: 8,16) kaj Jesuo estas Dio (Johano 1: 1,14) -la Regno de 
Dio havos Reĝo kiu estas amo kaj kies leĝoj apogas amo, ne malamo (kp Apokalipso 22: 14-15). 
La lasta libro de la Biblio konkrete diskutas la Regno de Dio. 

15 Kaj la sepa angxelo trumpetis; kaj farigxis grandaj vocxoj en la cxielo, dirante: "La regno de la 

mondo fariĝis regno de nia Sinjoro kaj de Lia Kristo; kaj li reĝos por ĉiam kaj eterne!"(Apokalipso 
11:15). 

Jesuo regos en la regnon! Kaj la Biblio malkaŝas du el Liaj titoloj: 
16 Kaj li havas sur la vesto kaj sur la femuro nomon skribitan: REGXO DE REGXOJ KAJ SINJORO DE 

SINJOROJ (Apokalipso 19:16). 
Sed estas Jesuo la sola kiu reĝos? Rimarku ĉi paŝo de Apokalipso: 

4 Kaj mi vidis tronojn, kaj oni sidis sur ili, kaj jugxo estis farita por ili. Tiam mi vidis la animojn de 

la senkapigitaj pro la atesto de Jesuo kaj pro la vorto de Dio, kiuj ne adorklinigxis al la besto, nek 

al gxia bildo, kaj ne ricevis la markon sur sia frunto kaj sur sia mano. Kaj ili vivis, kaj ili regxis kun 

Kristo mil jarojn. . . 6 Felicxa kaj sankta estas la partoprenanto en la unua relevigxo. Super tiuj la 

dua morto havas nenian aŭtoritaton; sed ili estos pastroj de Dio kaj de Kristo, kaj regxos kun li 
mil jarojn (Apokalipso 20: 4,6). 

Veraj kristanoj estos revivigitaj reĝi kun Kristo mil jarojn! Ĉar la regno daŭros por ĉiam (Apokalipso 

11:15), sed ke reĝado menciita nur unu mil jaroj. Jen kial mi nomis ĉi frua kiel la unua fazo de la regno-la 

fizika, la jarmila, fazo kontraste al la lasta, pli spirita, fazo. 
Kelkaj okazaĵoj estas listigitaj en la libro de la Apokalipso kiel okazanta inter la jarmila kaj fazoj finoj de la 
Regno de Dio; 

7 Kiam la mil jaroj eksvalidiĝis, Satano estos ellasita el sia malliberejo 8 kaj eliros, por trompi la 
naciojn en la kvar anguloj de la tero, Gog kaj Magog, por kolekti ilin por la milito; ilia nombro 

estas kiel la sablo de la maro. ... 11 Kaj mi vidis grandan blankan tronon, kaj la sidanta sur gxi, 

antaux kies vizagxo la tero kaj la ĉielo fuĝis for. Kaj ne trovigxis loko por ili. 12 Kaj mi vidis la 

mortintojn, malgrandaj kaj grandaj, starantajn antaux la trono; kaj libroj estis malfermitaj. Kaj 

estis malfermita alia libro, kiu estas la libro de vivo. Kaj la mortintoj estis jugxataj laux iliaj faroj, 

per tio, kio estis skribita en la libroj. 13 Kaj la maro liveris la mortintojn, kiuj estis en gxi, kaj la 

morto kaj Hades liveris la mortintojn, kiuj estis en ili. Kaj cxiu estis jugxata cxiu laux liaj 

faroj. 14 Kaj la morto kaj Hades estis jxetitaj en la fajran lagon. Tio estas la dua morto. 15 Kaj iu ne 

trovigxis skribita en la libro de vivo estis jxetita en la fajran lagon (Apokalipso 20: 7-8, 11-15). 
La Libro de Apokalipso montras ke estos posta fazo kiu venas post la mil jaroj de reĝado kaj post la dua 
morto: 

1 Kaj mi vidis novan cxielon kaj novan teron, cxar la unua cxielo kaj la unua tero forpasis. Ankaŭ 

ne estis maro. 2 Kaj mi, Johano, vidis la sanktan urbon, novan Jerusalemon, malsuprenirantan el 
la cxielo for de Dio, pretigitan kiel fiancxino, ornamita por sia edzo. 3 Kaj mi auxdis grandan 
vocxon el la trono, dirantan: " jen la tabernaklo de Dio estas kun la homoj, kaj Li logxos kun ili, 



kaj ili estos Liaj popoloj. Dio mem estos kun ili kaj estos ilia Dio. 4 kaj Dio forvisxos cxiun larmon 
el iliaj okuloj; estos ne plu morton nek malĝojo, nek plorado. Ne devas esti pli doloron, ĉar la 

unuaj aferoj forpasis. " (Apokalipso 21: 1-4) 
1 Kaj li montris al mi riveron de akvo de vivo, helan kiel kristalo, elirantan el la trono de Dio kaj de la 
SXafido. 2 En la mezo de placo, kaj ambaŭflanke de la rivero estis arbo de vivo, portanta dek du 
fruktojn, ĉiu arbo liveranta sian frukton cxiumonate. La folioj de la arbo estis por la resanigo de la 
nacioj. 3 Kaj ne plu ekzistos malbeno, sed la trono de Dio kaj de la SXafido, estu en ĝi, kaj Liaj servistoj 
Lin adoros. 4 Ili vidos Lian vizaĝon, kaj Lia nomo estos sur ilia frunto. 5 Ne devas esti nokto: ili ne 
bezonas lampon nek lumon de la suno, kiam la Eternulo, Dio donas al ili lumon. Kaj ili regxos por 
cxiam kaj eterne. (Apokalipso 22: 1-5) 

Rimarki ke tiu reĝado, kiu estas post la mil jaroj, inkludas la servantoj de Dio kaj daŭras por ĉiam. La 

Sankta Urbo, kiu estis preparita en ĉielo lasos cxielo kaj venos malsupren al la tero. Tiu estas la komenco 

de la fina fazo de la Regno de Dio. Epoko de NO MORE DOLORO aŭ suferas! 
La humiluloj heredos la teron (Mateo 5: 5) kaj ĉio (Apokalipso 21: 7). La tero, inkluzive de la Sankta 

Urbo, kiu estos sur li, estos pli bona ĉar la vojoj de Dio estos efektivigita. Rimarkas ke: 
7 por pligrandigi la regadon kaj por paco ne estos fino (Jesaja 9: 7). 

Klare estos kreskon post la fina fazo de la Regno de Dio komencis kiel ĉiuj obeos Dia registaro. 
Tio estos plej glora momento: 

9 sed kiel estas skribite: "Okulo ne vidis kaj orelo ne aŭdis, kaj ne eniris en la koron de homo Kio 

Dio preparis por tiuj, kiuj Lin amas." 10 Sed Dio malkaŝis ilin al ni per Lia Spirito ( 1 Corinthians 2: 
9-10). 

Estas tempo de amo, ĝojo kaj eternan konsolon. Estos mirinda tempo! 
Ĉu vi volas havi vian parton en ĝi? 

5. Fontoj ekster la Nova Testamento instruas  
la Regno de Dio 
Ĉu fruaj profesoroj de Kristo opinias ke ili devus prediki la evangelion de laŭvorta Regno de Dio? 
Jes. 
Jaroj, en prelego de Profesoro Bart Ehrman de la Universitato de Norda Karolino, li ree kaj korekte, 
emfazis ke malkiel plej konfesantaj kristanoj hodiaŭ, Jesuo kaj liaj fruaj sekvantoj proklamis la Reĝlandon 

de Dio. Kvankam Dr. Ehrman entuta kompreno de kristanismo diferencas grande de tiu de 

la Continuing Preĝejo de Dio, ni konsentus ke la evangelio de la regno, kion Jesuo mem proklamis kaj Liaj 
sekvantoj kredis. Ni ankaŭ konsentas ke multaj asertis kristanoj hodiaŭ ne komprenas. 

La Plej Malnova Konservita Post- Nova Testamento Skribo & Prediko 
La Regno de Dio estis signifa parto de kio estas asertita esti "la plej malnova kompleta kristana prediko 
kiu postvivis" (Holmes Mw Antikva kristana prediko. La Apostola Patroj: Greka Tekstoj kaj Esperanta 

Tradukoj, 2nd ed. Baker Libroj, Grand Rapids, 2004, p. 102). Ĉi Antikva kristana prediko enhavas tiujn 

deklarojn pri ĝi: 



5: 5 Kaj vi scias, fratoj, ke nia restado en la mondo de la karno estas sensignifaj kaj transitoria, sed 

la promeso de Kristo estas granda kaj mirinda: ripozo en la venanta regno kaj vivo eterna. 
La antaŭa aserto montras ke la regno ne nun, sed venos kaj eterna. Plue, tiu antikva prediko ŝtatoj: 

6: 9 Kaj se eĉ tia justuloj kiel tiuj ne povas, per siaj propraj bonaj agoj, por savi siajn infanojn, kion 

certigo ni havas eniri la regnon de Dio, se ni malsukcesos teni nia bapto pura kaj senmakula? Aŭ 

kiu estos nia rekomendanto, se ni ne estis trovitaj havi sanktaj kaj justaj verkoj? 9: 6 Tial ni amu 
unu la alian, ke ni ĉiuj povas eniri en la regnon de Dio. 11: 7 Tial, se ni scias kion placxantajxon 
antaux Dio, ni eniros lian reĝlandon kaj ricevi la promesoj kiuj "orelo ne aŭdis nek okulo tion 
vidis nek okulo tion vidis nek la homa koro imagis." 
12: 1 Ni atendu do horo post horo por la regno de Dio en amo kaj justeco, ĉar ni ne scias la tagon 

de la Dia aperante. 12: 6 diras, la regno de mia Patro venos. 
Supraj asertoj montri tiun amon tra konvena viva necesas, ke ni ankoraŭ ne eniris la Regno de Dio, kaj ke 

ĝi okazas post la tago de Dia aperante-tio estas post Jesuo revenas denove. Ĝi estas la Patro regno kaj la 

regno ne nur Jesuo. 
Estas interese ke la plej malnova ŝajne kristana prediko ke Dio permesis postvivi instruas la sama regno 
de Dio, ke la Nova Testamento instruas kaj la Continuing Preĝejo de Dio nun instruas (ĝi estas ebla ke ĝi 
povus esti de reala Preĝejo de Dio, sed mia limigita scio pri la greka limigas mian kapablon fari pli firma 
deklaro). 

Dua jarcento Preĝejo Gvidantoj kaj la Evangelio de la Regno 
Ni notu en la frua 2-a jarcento ke Papias, auxskultanto de Johano kaj amiko de Polikarpo kaj konsiderata 

sanktulo de la katolikoj, instruis la jarmila regno. Eŭsebio registris ke Papias instruis: 

... Estos jarmilo post la resurekto de la mortinta, kiam la persona regado de Kristo estos establita 

sur ĉi tiu tero. (Fragmentoj de Papias, VI. Vidu ankaŭ Eŭsebio, Preĝeja Historio, Libro 3, XXXIX, 

12) 
Papias instruis ke estus tempo de granda nombro, 

Sammaniere, [Li diris] ke la tritika grenero ne produktus dek 
mil oreloj, kaj ke ĉiu orelo havus dek mil grajnoj, kaj ĉiu grajno cedus dek funtoj de klara, pura 

kaj faruno; kaj ke pomoj kaj semojn, kaj herbo produktus en similaj proporcioj; kaj ke ĉiuj bestoj, 

nutrante tiam nur en la produktadoj de la tero, ĝi igus la pacemaj kaj harmoniaj, kaj esti en 
perfekta submetigxu al viro. "[Atesto estas portata al tion skribe per Papias, malnova viro, Kiu 
estis auxskultanto de Johano kaj amiko de Polikarpo, en la kvara de siaj libroj; por kvin libroj 
estis verkitaj de li ...] (Fragmentoj de Papias, IV) 

La post-Nova Testamento Letero al la Korintanoj ŝtatoj: 
42: 1-3 La Apostoloj ricevis la Evangelio por ni de la Sinjoro Jesuo Kristo; Jesuo Kristo estis sendita 

el Dio. Tiel ankaux Kristo estas el Dio, kaj la apostoloj estas de Kristo. Ambaŭ do venis de la volo 

de Dio sur aparta ordo. Havante do ricevis ordonon, kaj li estis plene certigita per la resurekto 

de nia Sinjoro Jesuo Kristo kaj konfirmita en la vorto de Dio per pleneco de la Sankta Spirito, ili 
eliris kun la evangelio ke la regno de Dio venu. 

Polikarpo de Smyrna estis frua kristana gvidanto, kiu estis discxiplo de Johano, la lasta de la originalaj 

apostoloj morti. Polikarpo ĉ. 120-135 pK instruis: 



Felicxaj estas la malriĉa kaj tiuj kiuj estas persekutitaj pro justeco, cxar ilia estas la regno de 

Dio. (Polikarpo. Letero al la Filipianoj, Ĉapitro II. El Antaŭ-Nicene Fathers, Volume 1 kiel eldonita 

de Alexander Roberts kaj James Donaldson. Amerika Eldono, 1885) 
Sciante, tiam, ke "Dio ne estas mokata;" ni devus piediri je Lia ordono kaj gloro ... Ĉar estas bone 
ke ili estu ekstermitaj el la voluptoj, kiuj estas en la mondo, ĉar "ĉiu volupto warreth kontraŭ la 
spirito; "kaj" nek malcxastuloj, nek molmoruloj, nek viruzacxantoj homaro, heredos la regnon de 

Dio, "kaj ne tiuj kiuj faras aferojn malkonsekvenca kaj plibeligis. (ibid, Ĉapitro V) 
Ni tiam servu Lin timas, kaj kun ĉiu riverenco, kiel Li mem ordonis al ni, kaj kiel la apostoloj 

predikis la Evangelion al ni, kaj la profetoj, kiuj proklamis antauxe la alveno de la Sinjoro. (ibid, 

Ĉapitro VI) 
Kiel aliaj en la Nova Testamento, Polikarpo instruis ke la virtuloj ne la ordono rompantoj, heredos la 
regnon de Dio. 
La sekva estis ankaŭ asertis estis instruitaj Polikarpo: 

Kaj al la sekva sabato li diris; Auxskultu Mian admonon, amataj infanoj de Dio. Mi jxurligas vin, 

kiam la episkopoj trovigxis, kaj nun denove mi petas vin ĉiuj por marŝi dece kaj inde en la vojo de 

la Sinjoro ... Maldormu, kaj denove estu pretaj, Ne maltrankviligxu via koro estu sxargxitaj, la 

nova ordono pri amon unu al alia, Lia alveno subite evidenta kiel de rapida fulmo, la granda juĝo 

de fajro, la eternan vivon, Lia senmorta regno. Kaj cxion ajn, kion instruas de Dio vi scias, kiam vi 
serĉu la inspirita Skriboj, gravurigu kun la plumo de la Sankta Spirito sur viaj koroj, ke la ordonoj 

povas resti en vi tion neforviŝebla. (Vivo de Polikarpo, Ĉapitro 24. JB Lightfoot, La Apostola 

Patroj, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 
Melito de Sardis, kiu estis Eklezio de Dio ĉefo, ĉ. 170 pK, instruis: 

Cxar vere la leĝo eldonita en la evangelio-la maljuna en la nova, ambaŭ eliras kune de Cion kaj 

en Jerusalem; kaj la ordono eldonita en graco kaj la tipo en la finita produkto, kaj la ŝafido en la 
Filo kaj la sxafojn en viro, kaj la viro en Dio ... 
Sed la evangelio iĝis la ekspliko de la leĝo kaj ĝiaj 
plenumo, dum la eklezio iĝis la provizejon de vero ... 
Tio estas kiu savis nin el sklaveco en libereco, de mallumo en lumon, el morto en vivon, de 

tiraneco en eternan regnon. (Melito. Homilio an Paskon. Versoj 7,40, 68. Tradukado de Kerux: La 

Ĵurnalo de Enreta Teologio. Http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Tiel, la Regno de Dio estis konata esti io eterna, kaj ne simple la nuna kristana aŭ katolika eklezio kaj 
inkludis Dia leĝo. 
Alia mez-malfruaj dua jarcento skribo admonas homojn por rigardi al la regno; 

Tial, neniu el vi plu dissemble nek rigardi malantaŭen, sed volonte alproksimigi al la Evangelio de 

la regno de Dio. (Romaj Klemento. Rekonoj, Libro X Ĉapitro XLV. Eltirata el Antaŭ-Nicene 

Fathers, Volume 8. Redaktite fare de Alexander Roberts kaj James Donaldson. Amerika Eldono, 
1886) 

Plue, dum ĝi ŝajne ne estas skribita de unu en la vera eklezio, la meza dua jarcento skribo titolita La 

Paŝtisto de Hermas en la traduko de Roberts & Donaldson uzas la esprimon "regno de Dio" dek kvar 

fojojn. 



Veraj kristanoj, kaj eĉ multaj nur pretendanta Kristo sciis ion pri la Regno de Dio en la dua jarcento. 
Eĉ la Katolika kaj Ortodoksa sanktulo Ireneo komprenis ke post la resurekto, kristanoj enirus la Regno de 

Dio. Rimarki, kion li skribis, ĉ. 180 pK: 
Cxar tia estas la stato de tiuj, kiuj ekkredis, ĉar en ili ĉiam restas la Sankta Spirito, kiu estis donita 
de Li en bapto, kaj estas retenita fare de la ricevilo, se li piediras en vero kaj sankteco kaj justeco 

kaj pacienco. Cxar tiu animo havas relevigxo en la kredantojn, la korpo ricevas la animo denove, 

kaj kune kun ĝi, en la potenco de la Sankta Spirito, levite supren kaj eniri en la regnon de 

Dio. (Ireneo, sankta, Episkopo de Liono. Tradukis la armenaj de Armitage Robinson. La Pruvo de 

la apostola predikado, Ĉapitro 42. Wells, Somerset, Oct. 1879. Kiel eldonita en SOCIO por 
antaŭenigado CHRISTIAN KNOWLEDGE. NEW YORK: Macmillan CO, 1920). 

Problemoj en la Dua kaj Tria Jarcentoj 
Malgraŭ ĝia vasta akcepto, en la dua jarcento, anti-leĝo apostato ĉefo nomita Marción levigxis. Marción 

instruis kontraŭ la leĝo de Dio, la sabato, kaj la laŭvorta Regno de Dio. Kvankam li estis denuncita de 

Polikarpo kaj aliaj, li havis kontakton kun la Preĝejo de Romo dum sufiĉe tempo kaj ŝajnis havi influon 
tie. 
En la dua kaj tria jarcentoj, allegorists estis fariĝanta establita en Aleksandrio (Egiptio). Multaj allegorists 

kontraŭstaris la doktrinon de la venonta regno. Rimarki la raporto pri iuj el tiuj allegorists: 
Dionisio naskiĝis el nobela kaj riĉa pagana familio en Aleksandrio, kaj estis edukita en ilia 

filozofio. Li forlasis la paganaj lernejojn fariĝi disĉiplo de Origeno, kiun li sukcedis en la posteno 

de la catequéticas lernejo de Aleksandrio ... 
Clement, Origeno, kaj la Gnostic lernejo estis korupti la doktrinoj de la sankta orakoloj per siaj 
fantastaj kaj alegoriaj interpretoj ... ili akiris por si la nomon de "Allegorists." Nepote publike 
batalis la Allegorists kaj subtenis ke estos regno de Kristo sur la tero ... 
Dionisio pridisputitaj kun la partianoj de Nepos kaj por lia rakontas ... "tia stato de aferoj kiel 
nun ekzistas en la regno de Dio." Tiu estas la unua mencio de la regno de Dio ekzistas en la nuna 
stato de la preĝejoj ... 
Nepote admonis sian eraron, montrante ke la regno de la ĉielo ne estas alegoria, sed estas la 
laŭvorta venanta regno de nia Sinjoro en la reviviĝo por eterna vivo ... 
Do la ideo de la regno venis en la nuna stato de aferoj estis koncipita kaj naskita en la Gnostic 
lernejo de Allegorists en Egiptujo, AD 200 ĝis 250, plena jarcento antaŭ la episkopoj de la 
imperio venis esti rigardita kiel ocupantes de la trono ... 
Klemento koncipis la ideon de la regno de Dio kiel stato de vera mensa kono de Dio. Origeno 

starigis gxin kiel spiritan signifon kaŝis en la ebenaĵo leteron de skriboj. (Ward, Henry Dana. La 

Evangelio de la Reĝlando: A Kingdom Ne el tiu Mondo; Ne en tiu Mondo; Sed al Eniru la Ĉiela 
Lando, de la Reviviĝo de la mortintoj kaj de la Restituo de Ĉiuj Aĵoj. Eldonita de Claxton, Remsen 
& Haffelfinger, 1870, pp. 124-125) 

Tiel, dum Episkopo Nepote instruis la evangelion de la regno de Dio, la allegorists provis elpensi 

malveran, malpli laŭvorta, kompreno de ĝi. Episkopo Apollinaris de Hierapolis ankaŭ provis batali la 

erarojn de la allegorists pri la sama tempo. Tiuj nur en la Preĝejo de Dio staras por la vero de la laŭvorta 

Regno de Dio dum historio. 



Herbert W. Armstrong Instruis la Evangelio de la Regno, Utilo 
En la 20-a jarcento, la forpasinta Herbert W. Armstrong skribis: 

Ĉar ili malakceptis Kristo evangelio. . . , La mondo devis suplantar io alia en lia loko. Ili devis 

elpensi falsita! Do ni auxdis Lian regnon priparolata nur bela platitude - belan senton en homaj 

koroj - reduktante ĝin al eteran, nereala NENIO! Aliaj false prezentita ke la "EKLEZIO" estas la 

regno. . . La profeto Daniel, kiu vivis 600 jarojn antaŭ Kristo, sciis ke la regno de Dio estas vera 

regno - registaro regis super laŭvorta POPOLO sur la tero. . . 
Tie. . . estas Dia klarigo de kio la REGNO DE DIO ESTAS: "Kaj en la tempo de tiuj reĝoj ..." - ĝi 

estas ĉi tie parolanta pri la dek fingrojn parte el fero, parte el fragila argilo. Tiu, konektante la 

profetaĵo kun Daniel 7, kaj Apokalipso 13 kaj 17, estas referenco al la novaj USONO DE EŬROPO 

kiu nun formas. . . antaux viaj okuloj! Revelacio 17:12 faras ebenaĵon detale Estos unio de DEK 

KINGS aŭ reĝlandoj kiuj (Ap 17: 8) devas revivigi la malnova Roma Imperio. . . 
Kiam Kristo venos, li venos kiel reĝo de reĝoj, regantaj la tuta tero (Ap 19: 11-16); kaj LIA 

KINGDOM-- la REGNO DE DIO --said Daniel, estas detruos cxiujn monduma regnoj. Revelacio 

11:15 statas en tiuj vortoj: "La regno de la mondo farigxis regno de nia Sinjoro kaj de Lia Kristo; 

kaj li reĝos por ĉiam kaj eterne"! Tiu estas LA REGNO DE DIO. Ĝi estas la FINO de aktualaj 

registaroj - jes, kaj eĉ Usono kaj la britaj popoloj. Ili tiam farigxos regnoj - la registaroj - de la 

Sinjoro Jesuo Kristo, tiam reĝo de reĝoj super la tuta tero. Tio igas tute PLAIN la fakto ke la 

regno de Dio estas laŭvorta REGISTARO. Kiel la ĥaldea Imperio estis KINGDOM - eĉ kiel la Romia 

Imperio estis KINGDOM - do la REGNO DE DIO estas registaro. Estas por transpreni la registaron 

de la nacioj de la mondo. Jesuo Kristo naskiĝis esti KING - reganto! . . . 
La sama Jesuo Kristo kiu marsxis la montetoj kaj valoj de la Sankta Lando kaj la stratoj de 

Jerusalem pli ol 1.900 jaroj venas denove. Li diris ke li venos denove. Post li estis krucumita, Dio 

levis lin el la mortintoj post tri tagoj kaj tri noktoj (Mat. 12:40; Acts 2:32; mi Cor. 15: 3-4). Li 

supreniris al la trono de Dio. Sidejo de la Registaro de la Universo (Agoj 1: 9-11; Heb. 1: 3; 8: 1; 

10:12; Rev. 3:21). 
Li estas la "nobla" de la parabolo, kiu iris al la Trono de Dio - la "malproksima lando" - esti 
coronated kiel Reĝo de reĝoj super ĉiuj nacioj; kaj tiam reveni al tero (Luko 19: 12-27 ). 
Denove, li estas en la ĉielo ĝis la "tempoj de restarigo de cxio" (Agoj 3: 19-21). Restituo signifas 

restarigi al antaŭa stato aŭ kondiĉo. En tiu kazo, la restaŭro de Dia registaro sur tero, kaj tiel, la 
restaŭro de la monda paco kaj utopia kondiĉoj. 
Nuna mondo tumulto, eskalada militoj kaj malpacoj estos klimakso en mondo problemojn tiom 

granda ke, krom se Dio intervenas, neniu homa karno estus savita vivanta (Mat. 24:22). Ĉe ĝia 

kulmino kiam prokrasto rezultigus brulsekeco tuta vivo de sur tiu planedo, Jesuo Kristo 

revenos. Nun li venas kiel dia Dio. Li venas en la tuta potenco kaj gloro de la universo-reganta 

Kreinto. (Mat. 24:30; 25:31). Li venas kiel "Reĝo de reĝoj kaj Sinjoro de sinjoroj" (Ap 19:16), 

establi mondo super- registaro kaj regos cxiujn naciojn "kun fera sceptro "(Ap 19:15; 12: 5). . . 
Kristo nebonvena? 



Sed volas homaro krio de ĝojo, kaj bonvenigas lin freneze ekstazo kaj entuziasmo - eĉ la preĝejoj 
de tradicia kristanismo? 
Ili ne faros! Ili kredos, ke la falsa ministroj de Satano (II Kor. 11: 13-15), trompis ilin, ke li estas la 

antikristo. La preĝejojn kaj la nacioj estos kolera ĉe lia alveno (Ap 11:15 kun 11:18), kaj la militaj 
fortoj efektive provi batali lin pereigi (Ap 17:14)! 
Nacioj okupiĝis la klimaksa batalo de la venontaj Tria mondmilito, kun la Battlefront en 

Jerusalem (Zech. 14: 1-2) kaj tiam Kristo revenos. En supernatura potenco li "batalos kontraŭ tiuj 

nacioj" kiuj batalos kontraŭ li (verso 3). Li tute venki ilin (Ap 17:14)! "Liaj piedoj en tiu tempo 

starigxos sur la Monto de Olivoj," tre mallonga distanco oriente de Jerusalemo (Zech. 14: 
4).(Armstrong HW. La Mistero de la Aĝoj, 1984) 

La Biblio deklaras ke Jesuo revenos kaj Li venkos, tamen multaj batalos 
kontraŭ Li (Apokalipso 19:19). Multaj pretendos (bazita sur miskompreno de Biblia profetaĵo, sed parte 

pro la falsaj profetoj kaj mistikuloj) ke la revenanta Jesuo estas la fina Antikristo! 
La jena estas ankaŭ de Herbert Armstrong: 

Vera religio - Dia vero povigita per la amo de Dio donata per la Sankta Spirito ... gxojo nedirebla 
scii Dio kaj Jesuo Kristo - scii VERO - kaj la varmon de la Dia dia AMO! ... 
La instruoj de la Dia vero Eklezio estas simple tiuj de "vivanta per cxiu vorto" de la Sankta Biblio 
... 
Viroj turnigxos cxe la vojo de "get" por la maniero de "doni" - Dia vojo de amo. 
Nova civilizacio estos nun tenon la tero! (ibid) 

La nova civilizacio estas la Regno de Dio. Proklamante ke nova civilizo venos kaj baziĝi sur amo estas 
grava parto de kio la vera evangelio de la regno, kiun Jesuo kaj Liaj sekvantoj instruis temas.Kaj tio estas 
iu kiun ni en la Continuing Preĝejo de Dio prediki tiel. 
Herbert Armstrong rimarkis ke Jesuo instruis ke homa socio, 
eĉ kiam ĝi pensas volas obei, malakceptis la 'cedi' de vivo, la vojo de amo. Preskaŭ neniu ŝajnas konvene 

kompreni la signifon de kion Jesuo instruis. 
Savon en Jesuo estas parto de la Evangelio 
Nun iu kiu legis ĉi ege probable miras pri Jesua morto kaj rolo en savado. Jes, tio estas parto de la 

evangelio ke la Nova Testamento kaj Herbert W. Armstrong ambaŭ skribis pri. 
La Nova Testamento montras la evangelion inkluzivas savo per Jesuo: 

16 CXar mi ne hontas pri la evangelio de Kristo, kio estas la potenco de Dio al savo por cxiu, kiu 

kredas, al la Judoj unue, kaj ankaux al la Grekoj (Romanoj 1:16). 
4 Tial la dispelitoj trairis, predikante la vorton. 5 Kaj Filipo, malsuprenirinte en la urbon Samario, 

proklamis al ili la Kriston. ... 12 Sed kiam ili kredis al Filipo, predikanta la evangelion pri la regno 

de Dio kaj la nomo de Jesuo Kristo, ambaŭ viroj kaj virinoj estis baptita. ... 25 Ili do, atestinte kaj 

parolinte la vorton de la Sinjoro, revenis al Jerusalem, kaj predikis la evangelion al multaj vilagxoj 

de la Samarianoj. 26 Sed angxelo de la Eternulo parolis al Filipo ... 40 Filipo trovigxis en Asxdod. Kaj 

trapasante, li predikis en ĉiuj urboj, ĝis li alvenis en Cezarean. (Agoj 8: 4,5,12,25,26,40) 



18 li predikis Jesuon kaj la relevigxon. (Agoj 17:18) 
30 Tiam li logxadis tutajn du jarojn en sia propra logxejo, kaj li akceptis cxiujn, kiuj eniris al 

li, 31 predikante la regnon de Dio, kaj instruante la aferojn pri la Sinjoro Jesuo Kristo kun plena 

maltimo, neniu malhelpate. (Agoj 28: 30-31) 
Rimarku ke la predikado inkluzivita Jesuo KAJ la regno. Malfelicxe, konvenan komprenon de la evangelio 

de la regno de Dio inklinas esti mankas en la instruoj de la greko-romia preĝejoj. 
Fakte, helpi nin fariĝi parto de tiu reĝlando, Dio amas homojn tiom 
multe ke li sendis Jesuo morti por ni (Johano 3: 16-17). 

La Evangelio de la Regno estas Kio la World Needs, Sed ... 
Sed multaj mondaj gvidantoj, inkluzive de religiaj, kredas ke ĝi estos internacia homa kunlaboro kiu 

alportos pacon kaj prosperon, kaj ne la Regno de Dio. Kaj dum ili havos iun tempan sukcesoj, oni ne nur 
ne sukcesos, ilia homa penado finfine alporti planedo Tero al la punkto ke ĝi farus vivo nedaŭrigebla se 

Jesuo ne revenis por establi Lia Regno. Tio estas falsa evangelio. 

Multaj en la mondo provas kunmeti duon-religia babilona internacia plano meti en nova mondordo en 

la 21-a jarcento. Tio estas io ke la Continuing Preĝejo de Dio denuncis ekde ĝia komenco kaj planas daŭrigi 

denunci. Ĉar Satano trompis Evan fali por versio de sia evangelio preskaŭ 6000 jaroj (Genezo 3), la 
homoj kredis, ke ili scias pli bone ol Dio, kion faros ilin kaj la mondo pli bona. 

Laŭ la Biblio, ĝi prenos kombino de milita ĉefo en Eŭropo (nomita la Reĝo de la Nordo, ankaŭ nomita la 
Besto de la Apokalipso 13: 1-10) kune kun religia ĉefo (nomita la falsa profeto, ankaŭ nomita LA fina 
antikristo kaj la du-korneca Besto de la Apokalipso 13: 11-17) de la urbo de sep montetoj (Apokalipso 17: 

9,18) por alporti en 'babilona' (Apokalipso 17 & 18) mondordo. Kvankam homaro bezonas la reveno de 
Kristo kaj la starigo de Lia regno, multaj en la mondo ne atentu tiun mesaĝon en la 21-a jarcento-oni daŭre 

kredas diversajn versiojn de Satano falsa evangelio. Sed la mondo ricevos ateston. 

Memoru ke Jesuo instruis: 

14 Kaj cxi tiu evangelio de la regno estos predikita tra la tuta mondo, kiel atesto al ĉiuj nacioj; kaj 

tiam venos la fino. (Mateo 24:14) 

Rimarkos ke la evangelio de la regno estos atingi la mondon kiel atestanton, tiam venos la fino. 

Ekzistas pluraj kialoj por tio. 

Unu estas ke Dio deziras la mondo por aŭdi la veran evangelion antaŭ la komenco de la Granda 

Tribulación (kiu estas montrita al komenci en Mateo 24:21). Tie la evangelion mesaĝo estas ambaŭ 
atestanto kaj averto (vidu: Ezekiel 3; Amos 3: 7). 

Alia estas ke la esencon de la mesaĝo estos kontraŭa al la opinioj de la leviĝanta Besto, Reĝo de la norda 

forto, kune kun la Falsa Profeto, la fina Antikristo. Ili esence promesas paco tra homa peno, sed ĝi 
kondukos al la fino (Mateo 24:14) kaj detruo (kp 1 Tesalonikanoj 5: 3). 

Pro signoj kaj mensogaj mirindajxoj asociita kun ili (2 Thessalonians 2: 9), plej en la mondo elektos kredi 

mensogo (2 Tesalonikanoj 2: 9-12) anstataŭ la evangelio mesaĝo. Pro nepropra kondamnoj de la jarmila 
regno de Dio de la katolikoj, Eastern Orthodox, luteranoj kaj aliaj, multaj erare aserti ke la mesaĝo de la 
jarmila evangelio de la regno de Dio estas la falsa evangelio asociita kun Antikristo. 



La fidela Philadelphian kristanoj (Apokalipso 3: 7-13) estos proklamante la jarmila evangelio de la regno 
krom rakontanta la mondo kion iuj mondaj gvidantoj (inkluzive de la Besto kaj Falsa Profeto) estos ĝis. 

Ili subtenos rakontanta la mondo la mesaĝon, ke la Besto, Reĝo de la norda forto, kune kun la Falsa 
Profeto, la fina Antikristo, finfine detruas (kune kun kelkaj el siaj aliancanoj) la usona kaj la Anglo-nacioj 
de Britio , Kanado, Aŭstralio kaj Nov-Zelando (Daniel 11:39) kaj ke ili baldaŭ poste detrui araban / 
islaman konfederacio (Daniel 11: 40-43), funkcio kiel instrumentoj de la demonoj (Apokalipso 16: 13-14), 

kaj finfine batalas Jesuo Kristo sur Lia reveno (Apokalipso 16:14; 19: 19-20). La fidela Philadelphians 
(Apokalipso 3: 7-13) estos anoncante ke la jarmila regno estos baldaŭ.Tio estus verŝajne generos multan 
amaskomunikilan kovradon kaj kontribui al la plenumo de Matthew 24:14. 

La 'falsa evangelio' proklamante mondgvidantoj (probable iu 'nova' tipo de maksimuma ĉefo de Eŭropo 
kune kun kompromisita pontifiko kiu pretendos formo de katolikismo) ne ŝatas ke-ili ne volas la mondo 

por lerni kion ili volas vere fari (kaj eble eĉ ne kredis sin unue, kp Jesaja 10: 5-7). Ili kaj / aŭ iliaj 
subtenantoj ankaŭ verŝajna false instrui ke la fidela Philadelphians estos adoptante doktrino 

(millenarianism) de venontaj antikristo. Ajn kondamnoj ke ili kaj / aŭ liaj partianoj fari al la Philadelphian 

fidela kaj Continuing Preĝejo de Dio deĉenigi persekutado (Daniel 11: 29-35; Apokalipso 12: 13-15). Tio 
ankaŭ kondukas al la fino-la komenco de la Granda Tribulación (Mateo 24:21; Daniel 11:39; kp Mateo 
24: 14-15; Daniel 11:31) tiel kiel tempo de protekto por la fidelaj Filadelfia kristanoj (Apokalipso 3:10; 
12: 14-16). 

La Bestaĉo kaj Falsa Profeto provos forto, ekonomia ĉantaĝo, signoj, mensogaj mirindajxoj, murdo, kaj 
aliaj premoj (Apokalipso 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25; 2 Thessalonians 2: 9-10) havi kontrolon 

. Kristanoj demandos: 
10 "Kiel longe, ho Estro, la sankta kaj vera, Vi ne jugxas kaj ne vengxas nian sangon al la logxantoj 

sur la tero?" (Apokalipso 6:10) 
Tra la aĝoj, la Dia homo scivolis, "Kiom longe daŭros ĝis Jesuo revenas?" 

Dum ni ne scias la tagon nek horon, ni atendas Jesuo reveni (kaj la jarmila regno de Dio establis) en la 21-

a jarcento bazita sur multaj skribaĵoj (ekz Mateo 24: 4-34; Psalmo 90: 4; Hosea 6: 2; Luko 21: 7-36; 
Hebreoj 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Pet 3: 3-8; 1 Tesalonikanoj 5: 4), kelkaj partoj de kiuj ni nun vidos plenumante. 
Se Jesuo ne intervenu, la mondo estos neniigita tuta vivo: 

21 cxar tiam estos granda aflikto tia, kia ne estis de la komenco de la mondo gxis nun, nek iam 

estos. 22 Kaj se tiuj tagoj ne estus mallongigitaj, neniu karno estus savita; sed por la elektitoj tiuj 

tagoj estos mallongigitaj. (Mateo 24: 21-22) 
29 Sed tuj post la aflikto de tiuj tagoj la suno mallumigxos, kaj la luno ne donos sian lumon, la 

steloj falos el la cxielo, kaj la potencoj de la cxielo sxanceligxos. 30 Tiam la signo de la Filo de 
homo aperos en ĉielo, kaj tiam ĉiuj triboj de la tero funebros, kaj ili vidos la Filon de homo 
venantan sur la nuboj de la cxielo kun potenco kaj granda gloro. 31 kaj li elsendos siajn angxelojn 
kun granda sono de trumpeto, kaj ili kolektos liajn elektitojn el la kvar ventoj, el limo gxis limo de 

la cxielo gxis la alia. (Mateo 24: 29-31) 
La Regno de Dio estas kion la mondo bezonas. 

Ambasadoroj por la Reĝlando 
Kio estas via rolo en la Regno? 



Nun, se vi estas vera kristano, vi devas esti ambasadoro por ĝi. Rimarki kion la apostolo Paŭlo skribis: 
20 Nun do estas ambasadoroj pro Kristo, kvazaux Dio pledante per ni: ni petegas pro Kristo, 

nome, repacigxu al Dio. (2 Korintanoj 5:20) 
14 Staru do, cxirkauxzoninte talio per vero, surmetinte la kirason de justeco, 15 kaj ensxuiginte la 

piedojn per la pretigxo de la evangelio de paco; 16 super cxio tenante la sxildon de fido, per kiu vi 
povos estingi cxiujn fajrajn sagojn de la malbonulo. 17 kaj ricevu la kaskon de savo, kaj la glavon 
de la Spirito, kiu estas la vorto de Dio; 18 cxiam pregxante per cxia pregxado kaj petegado en la 
Spirito, viglante por tio kun cxia persisteco kaj petego por cxiuj sanktuloj 19 kaj por mi, ke estu 
donita parolpovo al mi, ke mi malfermu mian busxon sentime sciigi la misteron de la 

evangelio, 20 pro kiu mi estas ambasadoro en kateno, por ke mi parolu kuragxe, kiel mi devus 

paroli. (Efesanoj 6: 14-20) 
Kio estas ambasadoro? Merriam-Webster havas la sekvan difinon: 

1 oficialan sendito; speciale: diplomatia agento de la plej alta rango akreditita al fremda 
registaro aŭ suverena kiel la loĝanta reprezentanto de sia propra registaro aŭ suverena aŭ 
nomumita por speciala kaj ofte provizora diplomatiaj asigno 

2 al: rajtigita reprezentanto aŭ mesaĝisto 

Se vi estas vera kristano, vi estas oficiala sendito, por Kristo! Rimarki kion la apostolo Petro skribis: 
9 Sed vi estas raso elektita, pastraro regxa, nacio sankta, Lia propra popolo propra, por ke vi 

proklamu la gloron de Tiu, kiu vokis vin el mallumo en Sian lumon mirindan; 10 kiuj iam estis ne-

popolo, sed nun estas la homo de Dio, kiu antauxe nekompatitoj, sed nun kompatitoj. (1 Peter 

2: 9-10) 
Kiel kristanoj, ni devas esti parto de popolo sankta. 
Kiu nacio estas nun sankta? 
Nu, certe neniu el la regno de la mondo-sed ili finfine estos parto de Kristo regno (Apokalipso 11:15). Ĝi 

estas Dia popolo, Lia regno estas sankta. 
Kiel ambasadoroj, ni ne kutime okupiĝas la rekta politiko de la nacioj de la mondo. Sed ni devas vivi Dia 

vivmaniero nun. Farante tion, ni pli bone lerni kial Dio kondukas bona, tiel ke en Lia regno ni povas esti 

reĝoj kaj pastroj kaj regxos kun Kristo sur la tero; 
5 Al Tiu, kiu nin amis kaj nin malligis de niaj pekoj per Sia 
sango, 6 kaj faris nin regno, pastroj al lia Dio kaj Patro estu gloro kaj la potenco por cxiam kaj 

eterne. Amen. (Apokalipso 1: 5-6) 
10 Kaj faris nin regno, pastroj al nia Dio; Kaj ili regxas sur la tero. (Apokalipso 5:10) 

Unu estonta aspekto de tiu estos instruante tiujn, kiuj estas morta tiam piediri en Diaj vojoj: 
19 Sed la popolo de Cion, logxantoj de Jerusalem; Vi ne plu ploros. Li korfavoros vin, kiam vi 

plorkrios; Kiam Li auxdos vin, Li respondos al vi. 20 Kaj la Sinjoro donos al vi panon en la mizero 

kaj akvon en la premado; viaj instruistoj ne estos movita en angulon anymore, Sed viaj okuloj 
vidos viajn instruantojn. 21 Via orelojn auxdos vortojn diratajn malantaux vi: "tiu estas la vojo, iru 

laux gxi" kiam ajn vi turnas dekstren aux kiam vi turnas maldekstren. (Jesaja 30: 19-21) 



Dum ke estas profetaĵo pri la jarmila regno, en tiu aĝo kristanoj devas esti pretaj instrui: 
12 ... de tiu tempo vi jam devus esti instruistoj (Hebreoj 5:12) 
15 Sed la Sinjoron Kriston sanktigu en viaj koroj; estu cxiam pretaj doni defendan respondon al 

cxiu, kiu vin demandas pri la motivo de la espero en vi, sed kun humileco kaj timo (1 Petro 3:15, 
KJV). 

La Biblio montras, ke multaj el la pli fidelaj kristanoj, ĝuste antaŭ la komenco de la Granda Tribulación, 
klerigos multajn, 

33 Kaj tiuj el la popolo, kiuj komprenas klerigos multajn (Daniel 11:33) 
Do, lernante, kreskante en graco kaj scio (2 Petro 3:18), estas io ni devus fari nun. Parto de via rolo en la 

Regno de Dio estas povi instrui. Kaj por la pli fidela, Philadelphian (Apokalipso 3: 7-13), kristanoj, tiu 
ankaŭ inkludas apogi la grava evangelio atestanto antaŭ la komenco de la jarmila regno (kp Mateo 
24:14). 
Post la regno de Dio estas establita, la homo de Dio estos uzata por helpi restarigi damaĝita planedo: 

12 Tiuj el vi rekonstruos la antikvajn ruinojn,  
Starigu la fundamentojn de antaux multaj generacioj; Kaj oni nomos vin riparanto de brecxoj, 

reboniganto de Stratoj logxado. (Jesaja 58:12) 

Tiel, la homo de Dio, kiu loĝis la Dia vojo en tiu aĝo faciligos por homoj logxas en urboj (kaj aliloke) dum 

tiu tempo de restarigo. La mondo estos vere esti pli bona loko. Ni estu ambasadoroj pro Kristo nun, do 
ni povas ankaŭ servi en Lia Regno. 

La Vera Evangelio Mesaĝo estas transforma 

Jesuo diris, "Se vi restos en mia vorto, vi estas vere miaj discxiploj. 32 Kaj vi scios la veron, kaj la vero vin 
liberigos" (John 8: 31-32). Scio pri la vero pri la evangelio de la regnon de Dio liberigas nin de estanta 
kaptita en la falsa espero de la mondo. ni povas sentime apogas planon kiu laboras-Dia plano! Satano 
trompis la tuta mondo (Apokalipso 12: 9) kaj la regno de Dio estas la vera solvo. ni devas signifi kaj 
rekomendi la vero (kp Johano 18:37). 

La evangelio mesaĝo estas pli pri persona savo. La evangelion de la regno de Dio transformas en tiu 
epoko: 

2 Kaj ne konformigxu al cxi tiu mondo; sed aliformigxu per 

renovigado de via menso, por ke vi provu, kio estas la bona kaj aprobinda kaj perfekta volo de 

Dio. (Romanoj 12: 2) 

Veraj kristanoj estas transformitaj por servi Dion kaj aliaj: 

22 sklavoj, obeu en cxio al la sinjoroj laux la karno, ne per okulservo, kiel homplacxantoj, sed en 

simpleco de koro, timante la Sinjoron. 23 Kaj kion ajn vi faras, laboru plenanime, kiel por la 
Sinjoro, kaj ne por homoj, 24 sciante, ke de la Sinjoro vi ricevos la rekompencon de la 

heredajxo; cxar vi servas la Sinjoron Kristo. (Colossians 3: 22-24) 

28 Tial ni, estas, ricevante regnon neskueblan, ni havu dankemecon, per kiu ni adoru Dion 

akcepteble kun respektego kaj pia timo. (Hebreoj 12:28) 

Veraj kristanoj vivi malsame de la mondo. Ni akceptas Dia normoj super la mondo por kio estas prava kaj 

erara. Virtulo vivos per fido (Hebreoj 10:38), kiel ĝi prenas fido vivi Dia vojo en tiu aĝo.Kristanoj estis 



konsideritaj tiel malsama de la mondo vivis en, ke ilia vivmaniero estis referita kiel "la Vojon" en la Nova 

Testamento (Agoj 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). La mondo vivas malbonvole, sub Satano balanciĝadon, en kio 
estis nomita "la vojo de Kain" (Jude 11). 

La Evangelio de la Regno de Dio estas mesaĝo de justeco, ĝojo kaj paco (Romanoj 14:17). La profetan 
vorton, konvene komprenis, konsoladas (kp 1 Korintanoj 14: 3; 1 Tesalonikanoj 4:18), precipe kiel ni 

rigardas la mondon diserigi (kp Luko 21: 8-36). La vera kristana vivmaniero kondukanta al spirita 

abundeco kaj fizikaj benoj (Marko 10: 29-30). Ĉi tio estas parto de kial la vivantoj ĝi komprenas ke la 

mondo bezonas la Regno de Dio. Kristanoj estas ambasadoroj de la Regno de Dio. 

Kristanoj metis nian esperon en la spirita, ne fizika, kvankam ni vivas en fizika mondo (Romanoj 8: 5-

8). Ni havas la "espero de la evangelio" (Colossians 1:23). Tio estas io ke fruaj kristanoj komprenis ke 
multaj kiuj profesas Jesuo hodiaŭ ne vere komprenas. 

6. Greco-roma eklezioj instruas la Regno estas grava, sed ... 
La greko-romia preĝejoj kredas ke ili instruas aspektoj de la Regno de Dio, sed havas problemojn vere 

kompreni kio vere estas. Ekzemple, la Katolika Enciklopedio instruas tiun pri la regno: 
Kristo ... Je ĉiu etapo en lia instruado la alveno de ĉi tiu regno, ĝiaj diversaj aspektoj, ĝia preciza 
signifo, la maniero en kiu estas atingota, formas la bazvaro de Liaj diskursoj, tiom ke lia parolo 
estas nomata "la evangelio de la regno "... ili komencis paroli de la eklezio kiel" la regnon de Dio 

"; cf. Kolonelo, mi, 13; Mi Thess., Ii, 12; Apoc. Mi, 6, 9; v, 10, ktp ... Ĝi signifas la Eklezio kiel tiu 

dia institucio ... (papo H. Regno de Dio. La Katolika Enciklopedio, Volume VIII. 1910). 
Kvankam la supre indikis "Kolonelo, mi, 13; Mi Thess., Ii, 12; Apoc. Mi, 6, 9; v, 10, "se vi volas rigardi ilin, 

vi trovos, ke neniu el tiuj versoj diras ion pri la eklezio estas la Regno de Dio. Ili instruos kredantoj estos 

parto de la Regno de Dio aŭ ke ĝi estas Jesuo regno. La Biblio avertas ke multaj ŝanĝus la evangelio aŭ 

turni al alia, kiel malvera unu (Galatians 1: 6-9). Bedaŭrinde, pluraj tiuj faris tion. 
Jesuo instruis: "Mi estas la vojo kaj la vero kaj la vivo. Neniu venas al la Patro krom per mi "(Johano 14: 

6). Petro instruis, "Nek estas savo en ajna alia, cxar ne ekzistas alia nomo sub ĉielo donita inter homoj, 

per kiu ni devas esti savitaj" (Agoj 4:12). Petro diris judoj ĉiuj devas havi la fidon penti kaj akcepti Jesuon 

esti savitaj (Agoj 2:38). 
Kontraste al tio, Papo Francis instruis ke ateistoj, sen Jesuo, povas esti savita de bonaj faroj! Li ankaŭ 

instruas ke judoj povas esti savita sen akcepti Jesuon! Aldone, li kaj kelkaj Greco-romianoj ankaŭ ŝajnas 

konsideri ke ne-bibliaj versio de 'Maria' estas ŝlosilo al la evangelio tiel kiel ŝlosilo al ekumena kaj 

interreligia unueco. Bedaŭrinde, ili kaj aliaj ne komprenas la gravecon de Jesuo kaj la vera Evangelio de 

la Regno de Dio. Multaj promocias falsa evangelioj. 
Multaj volas marŝi por la vido kaj havas fidon en la mondo. La Nova Testamento instruas ke kristanoj 
estas rigardi supre: 

2 Atentu aferojn supre, ne sur la tero. (Colossians 3: 2) 
7 cxar ni iradas fide, ne vide. (2 Korintanoj 5: 7) 

Tamen, Pio XI esence instruis marŝi por liaj okuloj de sia preĝejo: 



... la Katolika Eklezio ... estas la regno de Kristo sur tero. (Pío la encikliko Quas Primas kiel citita 

en Kramer P. La Diablo Fino Batalo. Bona Intenco Publikaĵoj, 2002, p. 73). 
La CatholicBible101 retejo asertoj, "la regno de Dio estis establita sur tero de Jesuo Kristo en la jaro 33 
pK, en la formo de Lia Eklezio, gvidata de Petro ... la Katolika Eklezio." Sed la jarmila regno de Dio estas 
ne tie nek ĉu la eklezio de Romo, sed estos en la tero. 
La Preĝejo de Romo instruas tiom forte kontraŭ baldaŭ esperigan surtera jarmila regno de Dio, ke gxi 

estas esence la sola "doktrino de Antikristo" listigitaj en la oficiala Katekismo de la KatolikaEklezio: 
676 La Antikristo trompo jam elformiĝas en la mondo ĉiam kiam la aserto estas farita por realigi 

ene historio kiu mesia espero kiu povas nur esti realigita preter historio tra la escatológicos 

juĝon. La Preĝejo malakceptis eĉ modifita formoj de tiu falsado de la regno veni sub la nomo de 
millenarianism ... (Katekismo de la Katolika Eklezio. Imprimaturon potest + Joseph Kardinalo 
Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Bedaŭrinde, tiuj kiuj konsentas kun kiu havos gravaj problemoj kun la proklamante la Evangelio de la 

Regno de Dio en la fino. Iu prenos teruran paŝoj kontraŭ tiuj proklamante ĝin (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Sed, vi povus pensi, ne ĉiuj kiuj havas Jesuon kiel Sinjoron en la regno? Ne, ili ne estos. Rimarku kion 

Jesuo diris: 
21 "Ne ĉiu, kiu diras al mi: Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la cxielo, sed tiu, kiu plenumas 

la volon de mia Patro en ĉielo. 22 Multaj diros al mi en tiu tago: Sinjoro, Sinjoro, ni ne profetis en 
via nomo, elpelis demonojn en via nomo, kaj faris multajn miraklojn en via nomo? 23 kaj tiam mi 
konfesos al ili: mi neniam konis vin; foriru de mi, vi farantoj de maljusteco!(Mateo 7: 21-23) 

La Apostolo Paŭlo rimarkis la "mistero de maljusteco" estis "jam ĉe laboro" (2 Tesalonikanoj 2: 7) en lia 

tempo. Tiu maljusteco estas ankaŭ rilata al iu kiu la Biblio avertas kontraŭ la fino tempoj nomata 

"Mistero, BABEL LA GRANDA" (Apokalipso 17: 3-5). 
La "mistero de maljusteco" rilatas al konfesantaj kristanoj, kiuj kredas, ke ili ne bezonas teni Dia Dek 
Ordono leĝo, ktp kaj / aŭ estas tiom da akcepteblaj esceptoj al ĝi kaj / aŭ estas akcepteblaj formoj de 
pentofaro rompi Dia leĝo, do dum ili pensas ke ili havas formon de Dia leĝo, ili ne estas tenanta formo 
de kristanismo ke Jesuo aŭ Liaj apostoloj rekonus kiel legitima. 
La Greco-romianoj estas kiel la Fariseoj, kiuj seksperfortis la ordonojn de Dio, sed postulis iliajn tradiciojn 

faris ĉi akcepteblaj-Jesuo denuncis ke alproksimiĝo (Mateo 15: 3-9)! Jesaja ankaŭ avertis ke homoj 

asertante esti Dio ribelus kontraŭ Lia leĝo (Jesaja 30: 9). Ĉi senleĝaj malobeo estas io ni, malgaje, vidas 

tiun ĉi tagon. 
Alia "mistero" ŝajnas esti ke la Eklezio de Romo ŝajnas kredi ke lia militarista ekumena kaj interreligia 

tagordoj kondukos al paco kaj ne-biblia versio de la Regno de Dio sur la tero. Skribo avertas kontraŭ 
venas ekumena unueco kiu instruas volo, dum kelkaj jaroj, sukcesa (noto: la Nova Jerusalemo 
Biblio, katolika-aprobita traduko, montras): 

4 Ili kliniĝis vizaĝaltere antaŭ la drako ĉar li donis la besto sian aŭtoritaton; kaj ili kliniĝis 

vizaĝaltere antaŭ la besto, dirante: Kiu povas kompari kun la besto? Kiu povas militi kontraux 

gxi? 5La besto estis permesita buŝo lian fanfaronaĵoj kaj blasfemaĵojn kaj aktivi dum kvardek du 
monatoj, 6 kaj ĝi buŝo lia blasfemoj kontraux Dio, kontraŭ lia nomo, lia ĉiela tabernaklon kaj 
cxiujn, kiuj ŝirmis tie. 7 ĝi permesis fari militon kontraŭ la sanktuloj kaj venkos ilin kaj donis 
potencon super ĉiu raso kaj popolo kaj lingvo kaj nacio; 8 kaj la tuta popolo de la mondo adoros 
ĝin, tio estas, ĉiuj kies nomo ne estas skribita malsupren ekde la fondo de la mondo en la ofera 



Sxafido libro de vivo. 9 Estu iu ajn kiu povas aŭdi, aŭskulti: 10 Tiuj malliberigas kaptitecon;tiuj por 

De glavo mortos de glavo. Jen kial la sanktuloj devas havi paciencon kaj fidon. (Apokalipso 13: 4-

10, NJB) 
La Biblio avertas kontraŭ finon tempo Babel unueco: 

1 Unu el la sep angxeloj, havantaj la sep pelvojn, venis diri al mi, kaj diris, 'Venu ĉi tie kaj mi 

montros al vi la punon de la granda malcxastistino, sidanta apud abunda akvo, 2 kun kiu ĉiuj 
reĝoj de la tero ili malcxastis, kaj kiu faris la tutan loĝantaron de la mondo ebriigxis per la vino de 
ŝia adulto. 3 Li prenis min en spirito en dezertan kaj tie mi vidis virinon rajdi skarlata besto kiu 
havis sep kapojn kaj dek kornojn, kaj havis blasfemajn titolojn surskribita. 4 kaj la virino estis 
vestita per purpuro kaj skarlato, kaj brilis per oro kaj altvaloraj sxtonoj kaj perloj, kaj ŝi tenis oran 

winecup plenigis per naŭza balaajxo de sia prostituado; 5 sur ŝia frunto nomon skribitan nomi, 

kamufla nomo: Babel la Granda, la patrino de ĉiuj prostituitinoj kaj ĉiuj la senbrida praktikojn 

sur la tero. 6 mi vidis, ke sxi estas ebria, ebria de la sango de la sanktuloj, kaj la sango de la 

martiroj de Jesuo; Kaj vidinte sxin, mi estis tute konsternita. (Apokalipso 17: 1-6, NJB) 
9 Tiele vokas sagaceco. La sep kapoj estas sep montoj, sur kiuj la virino sidas. . . 18 La virino vi 

vidis, estas la granda urbo, kiu havas aŭtoritaton super ĉiuj princoj de la tero. ' (Apokalipso 17: 

9,18, NJB) 
1 Post tio mi vidis alian angxelon, malsuprenirantan el la cxielo kun granda aŭtoritato donita al 

li; la tero brilis per lia gloro. 2 Sur la supro de sia voĉo li kriegis: Babel falis Babel la grandafalis 

kaj fariĝis vizitata de diabloj kaj tranoktejo por cxia malpura spirito, kaj malpura, abomena 

birdo. 3 Ĉiuj la nacioj trinkis profunda de la vino de sxia prostituado; ĉiu reĝo sur la tero 
malcxastigxis sin kun ŝi, kaj ĉiu komercisto ricxigxis per sxi volupto. '4 Alia voĉo parolis de 

ĉielo; Mi aŭdis ŝin diri: Eliru, ho Mia popolo, for de ŝi, tiel ke vi ne partoprenu en ŝiaj krimoj kaj 

havas la saman plagoj toleri. 5 Ŝiaj pekoj amasigxis gxis la cxielo, kaj Dio havas sian krimoj en 

menso : trakti ŝin kiel ŝi traktis aliajn. 6 ŝi devas esti pagita duobla la kvanto ŝi impostigis. Ŝi estas 

havi duoble forta taso de ŝia propra miksaĵo. 7 Ĉiu el ŝiaj pompas kaj orgioj estas esti egalita per 

torturo aŭ agonio. Mi estas surtronigita kiel reĝino, ŝi pensas; Mi ne estas vidvino, kaj neniam 

scios malaperintaj. 8 Ĉar tio, en unu tago, la plagoj falos sur gxin, malsano kaj funebro kaj 

malsatego. Ŝi forbrulos la teron. La Sinjoro Dio, kiu kondamnis ŝin Potenculo. '9' Tie estos 

funebris kaj ploris pro gxi de reĝoj de la tero, kiuj malcxastis kun sxi kaj faris orgioj kun ŝi. Ili 
rigardos la fumon kiel ŝi brulas, (Apokalipso 18: 1-9, NJB) 

En Zehxarja, la Biblio avertas kontraŭ venas Babel kaj montras ke taŭgan unueco ne okazos 
ĝis post Jesuo revenas: 

10 Atentu! Atentu! Kuru el la lando norda - Eternulo declares- por Mi disjxetis vin al la kvar 

ventoj de la ĉielo - Eternulo deklaras. 11 Atentu! Fari vian eskapon, Cion, nun vivantaj kun la 
filino de Babel! 
12 Ĉar la Eternulo Cebaot diras tion, ĉar la Gloro komisiita al mi, pri la nacioj, kiuj prirabis vin: Kiu 

ektusxis vin tuŝas la pupilon de mia okulo. 13 Nun rigardu, mi skuos mian manon sur ilin, kaj ili 

estos prirabitaj de tiuj, kiujn ili sklavigis. Tiam vi scios ke la Eternulo Cebaot sendis 

min! 14 GXojkriu, gaja, ho filino de Cion, cxar nun mi venas loĝi inter vi -Yahweh deklaras! 15 Kaj en 

tiu tago multaj nacioj konvertiĝos al la Eternulo. Jes, ili estos Liaj popoloj, kaj ili vivos kun 

vi. Tiam vi scios ke la Eternulo Cebaot sendis min al vi! 16 La Eternulo ekposedi Jehuda sian 



parton en la Sankta Lando, kaj denove faros Jerusalemon sia elekto. (Zeĥarja 2: 10-16, NJB; 

rimarkas en la Esperanto / NKJV versioj la versoj estas listigitaj kiel Zechariah 2: 6-12) 
La ekumena kaj interreligia movadoj kiujn la Unuiĝintaj Nacioj, Vatikano, multaj protestantoj kaj 

Ortodoksa gvidantoj promocias klare kondamnita de la Biblio kaj ne fordoni. Jesuo avertis de 

tiujpostulante sekvi Lin kiu "trompas multaj" (Mateo 24: 4-5). Multe ekumenismo estas rilatigita kun la 

"blanka sinjoro" Apokalipso 6: 1-2 (kiuj NE estas Jesuo) kaj malcxastulino de Apokalipso 17. 
Kiel Zehxarja, la Apostolo Paŭlo ankaŭ instruis ke vera unueco de fido ne okazus ĝis post Jesuo revenas: 

13 gxis ni cxiuj atingos la unuecon de la fido kaj scio de la Filo de Dio kaj formi la perfektan 

homo, plene matura kun la pleno de Kristo mem. (Efesanoj 4:13, NJB) 
Kredantojn tiu unueco venas antaŭ Jesuo reveno estas en eraro. Fakte, kiam Jesuo revenas, li devos 

detrui la unuecon de popoloj kiuj rekolekti kontraŭ Li: 
11:15 Kaj la sepa angxelo blovis sian trumpeton, kaj voĉoj aŭdiĝis bruo en la cxielo, vokante: "La 

regno de la mondo farigxis regno de nia Sinjoro kaj de Lia Kristo; kaj li reĝos por ĉiam kaj 
eterne. 16 la dudek kvar presbiteroj, sidanta en la ĉeesto de Dio, kliniĝis vizaĝaltere, kaj tusxis la 
teron per siaj fruntoj adorante Dion 17 kun ĉi tiuj vortoj: "Ni dankas vin, ĉiopova Sinjoro Dio, kiu 
estas, kaj kiu estis, por alprenanta via granda forto kaj komencante via regxado. 18 la nacioj estis 
en tumulto kaj nun venis la momento por via puno, kaj por la mortintoj, por esti jugxataj, kaj pro 
viaj servantoj, la profetoj, pro la sanktuloj kaj por tiuj, kiuj timas vian nomon, malgrandan kaj 

grandan egale, esti rekompencita. La tempo venis por detrui la detruantojn la tero. ' (Apokalipso 
11: 15-18, NJB) 
19: 6 Kaj mi aŭdis kio ŝajnis esti la voĉojn de grandega amaso, kiel la sono de la oceano aŭ la 

granda bruo de tondro responde 'Haleluja! La reĝado de la Eternulo, nia Dio, la Plejpotenca 

komencis; . . . 19 Kaj mi vidis la beston, kaj cxiuj regxoj de la tero kaj iliajn armeojn, kunigitajn, 

por batali la Rajdanto kaj lia armeo. 20 Sed la besto estis kaptita, kune kun la falsa profeto, kiu 
laboris miraklojn sur la beston nome kaj apud ili estis trompitaj kiuj akceptis organizaĵo kun la 

markon de la besto kaj kiuj adorklinigxis al gxia statuo. Tiuj du ĵetegiĝis vivaj en la fajra lago de 

brulanta sulfuro. 21 Ĉiuj ceteraj estis mortigitaj per la glavo de la Rajdanto, kiu eliris el lia busxo; 

kaj cxiuj birdoj plenŝtopita sin per ilia karno. . . 20: 4 Kaj mi vidis tronojn, kie sidiĝis, kaj sur ili estis 

donita la potencon doni juĝon. Mi vidis la animojn de ĉiuj senkapigitaj por esti atestanto por 

Jesuo kaj por predikinte Dia vorto kaj kiuj rifuzis adori la beston aŭ lia statuo kaj ne akceptus la 

brandmark sur sia frunto kaj manoj; Ili ekvivis, kaj ili regxis kun Kristo mil jarojn. (Apokalipso 19: 

6,19-21; 20: 4, NJB) 
Rimarku ke Jesuo devos detrui la monda armeoj unuigitaj kontraŭ Li. Tiam Li kaj la sanktuloj reĝos. Kiu 

estas kiam estos konvena unuecon de la fido. 
Bedaŭrinde, multaj aŭskultos falsa ministroj kiuj aperas bonaj, sed ne, kiel la apostolo Paŭlo avertis (2 
Korintanoj 11: 14-15). 
Se pli estus vere kompreni la Biblion kaj la evangelio de la regno de Dio malpli batalus kontraŭ Jesuo. 
7. Kial la Regno de Dio? 
Kvankam homoj ŝatas pensi ni estas tiom inteligenta, estas limoj al nia kompreno, tamen Dio "sagxo 
estas nemezurebla" (Psalmo 147: 5). 
Tial ĝi prenos Dia interveno ripari ĉi planedo. 



Dum multaj kredas en Dio, la vasta plimulto de homoj estas pretaj vivi kiel Li vere direktas. Rimarki la 

sekvaj: 
8 Estas dirite al vi, ho homo, kio estas bona; Kaj kion la Eternulo postulas de vi: nur agi juste, ami 

bonfarojn, kaj esti modesta antaux via Dio? (Miĥa 6: 8) 
Piediri humile kun Dio ne estas io homaro vere volis fari. De la tempo de Adamo kaj Eva (Genezo 3: 1-6), 

homoj elektis fidi sin kaj siajn prioritatojn, super Dio, spite Liajn ordonojn (Eliro 20: 3-17). 
La Libro de Proverboj instruas: 

5 Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne fidu vian prudenton; 6 En ĉiuj viaj vojoj agnoskas Lin, 

Kaj Li gxustigos vian vojon. 7 Ne estu saĝa en viaj okuloj; Timu la Eternulon, kaj deturnu vin de 

malbono. (Proverboj 3: 5-7) 
Tamen, la plimulto de homoj ne vere fidas Dion, per sia tuta koro, aŭ atendi por Li direkti iliajn 

paŝojn. Multaj diras, ke ili faru kion Dio volas, sed ne faras ĝin. Homaro forlogigxis Satano (Apokalipso 

12: 9) kaj falis por la deziroj de la mondo kaj la fierecon de vivo "(1 Johano 2:16). 
Tial, multaj venis supre kun ilia propra religiaj tradicioj kaj laikaj registaroj, ĉar ili opinias ke ili pli bone 

konas. Tamen, ili ne (kp Jeremia 10:23) nek plej vere pentas. 
Tial la homaro bezonas la Regno de Dio (kp Mateo 24: 21-22). 
Dio kondukas Dekstra 
La vero estas, ke Dio estas amo (1 Joh 4: 8,16) kaj Dio NE egoisma. Dia leĝoj montri amon al Dio kaj nia 

najbarino (Marko 12: 29-31; James 2: 8-11). La vojojn de la mondo estas egoista kaj fino en morto 

(Romanoj 8: 6). 
Rimarku ke la Biblio montras realajn kristanoj observi la ordonojn: 

1 Kiu kredas, ke Jesuo estas la Kristo, naskigxis el Dio; kaj ĉiu, kiu amas tiun, kiu naskigxis ankaŭ 

amas la naskiton el Li. 2 Per tio ni ekscias, ke ni amas la infanojn de Dio, kiam ni amas Dion kaj 

plenumas Liajn ordonojn . 3 CXar jen estas la amo al Dio: ke ni observas Liajn ordonojn. Kaj Liaj 

ordonoj ne estas pezaj. (1 Johano 5: 1-3) 
Ĉiuj Dia "ordonoj estas justaj" (Psalmo 119: 172). Liaj vojoj estas pura (1 Timoteo 1:15). Bedaŭrinde, 

multaj akceptis diversajn formojn de "maljusteco" kaj ne rimarkas ke Jesuo ne venis por detrui la leĝon 
aŭ la profetojn, sed por plenumi ilin (Mateo 5:17), por klarigi ilian veran signifon kaj ekspansiiĝante ilin 

preter kio multaj pensis (ekz Mateo 5: 21-27). Jesuo instruis ke "kiu ajn faros kaj instruos, tiu estos 

nomata granda en la regno de la cxielo" (Mateo 5:19) (la terminojn 'Regno de Dio "kaj" regno de la ĉielo' 
estas interŝanĝeblaj). 
La Biblio instruas, ke la fido sen faroj estas malviva (Jak 2:17). Multaj asertas sekvi Jesuon, sed ne vere 

kredas Liaj instruoj (Mateo 7: 21-23) kaj ne imiti Li kiel ili devus (kp 1 Korintanoj 11: 1). "Peko estas la 

malobeo de la leĝo" (1 Johano 3: 4, Esperanto) kaj cxiuj pekis (Romanoj 3:23). Tamen, la Biblio montras, 

ke kompatemo triumfos super juĝon (Jak 2:13) kiel Dio vere havas planon por ĉiu (kp Luko 3: 6). 
Homaj solvoj, krom Dio vojoj, ne funkcios. En la jarmila regno, Jesuo regos kun "fera sceptro" 

(Apokalipso 19:15), kaj bone venkos kiel homoj vivos Dia vojo. ĈIUJ mondproblemojn ekzistas ĉar socioj 

de la mondo rifuzas obei Dion kaj Lian leĝon . Historio spektaklo homaro ne kapablas solvi la 
problemojn de la socio: 



6 CXar la intereso de la karno estas morto, sed la spirito estas vivo kaj paco. 7 cxar la intereso de 

la karno estas malamikeco kontraux Dio, cxar gxi ne obeas al la leĝo de Dio, kaj ne vere povas 

esti. 8 Tial do tiuj, kiuj estas en la karno, ne povas placxi al Dio. (Romanoj 8: 6-8) 
Kristanoj estas koncentri sur la spirita, kaj estas konceditaj la Dia Spirito tiel fari en tiu aĝo (Romanoj 8: 
9), malgraŭ niaj personaj malfortojn: 

26 CXar rigardu vian vokon, fratoj, ke ne multaj sagxuloj laux la karno, ne multaj potenculoj, ne 

multaj nobeloj, estas vokataj. 27 sed Dio elektis la malsagxajn objektojn de la mondo al hontigita 
sagxuloj kaj Dio havas elektis la malfortajn objektojn de la mondo al hontigita la fortajn; 28 kaj la 
malnoblajn objektojn de la mondo kaj la malestimatajn Dio elektis, kaj la nerealajn, por neniigos 
la propraĵon 29 por ke neniu karno fieru Lia ĉeesto. 30 Sed el Li vi estas en Kristo Jesuo, kiu farigxis 
al ni sagxeco el Dio-kaj justeco kaj sanktigo, kaj redemption- 31ke, kiel estas skribite: "kiu gloroj, 

lasu fieru en la Sinjoro. " (1 Korintanoj 1: 26-31) 
Kristanoj estas fieri en Dia plano! Ni iradas fide nun (2 Korintanoj 5: 7), rigardanta supre (Colossians 3: 2) 

en fido (Hebreoj 11: 6). Ni estu benata tenanta la ordonojn de Dio (Apokalipso 22:14). 
La Biblio diras ke kristanoj regos kun Jesuo, sed vi rimarkos ke signifas ke veraj kristanoj efektive regi 

urboj? Jesuo instruis: 
12 "Unu nobelo forvojagxis en malproksiman landon, por ricevi al si regnon, kaj reveni. 13 Kaj li 

alvokis dek siajn servistojn, transdonis al ili dek min'ojn, kaj diris al ili: Negocadu, gxis mi 
revenos. 14 Sed liaj regnanoj lin malamis, kaj sendis delegitaron post li, dirante: ni ne volas, ke tiu 
viro regxu super ni. 
15 "Kaj tiel okazis, ke kiam li revenis, ricevinte la regnon, li tiam ordonis tiujn servistojn, al kiuj li 

donis la monon, por nomi al li, ke li estu kiel 
multe ili gajnis per negocado. 16 Kaj venis la unua, kaj diris: Sinjoro, via min'o gajnis dek 

minojn. 17 Kaj li diris al li: Bonege, bona servisto; ĉar vi estis fidela en tre malgranda afero, havu 

auxtoritaton super dek urboj. 18 Kaj venis la dua, kaj diris: Sinjoro, via min'o gajnis kvin 

minojn. 19 Same li diris al li: Vi ankaŭ estu super kvin urboj. ' (Luko 19: 12-19) 
Estu fidela pri la iom vi havas nun. Kristanoj havos la ŝancon regi reala urboj, en vera regno. Jesuo ankaŭ 

diris: "Mia rekompenco estas kun Mi, por repagi al cxiu laux lia faro" (Apokalipso 22:12).Dio havas 
planon (Ijob 14:15) kaj loko (Johano 14: 2) por tiuj kiuj volas vere respondi al Li (Johano 6:44; Apokalipso 

17:14). La Regno de Dio estas reala kaj povas esti parto de ĝi! 
Ĉe la komenco de 2016, la revuo Science havis artikolon titolita "La povo de la amasoj", kiuj indikis ke 
artefarita inteligenteco kaj crowdsourcing povus solvi la "malbonaj problemoj 'alfrontas 

homaron. Tamen, la artikolo ne komprenas kion malboneco, des malpli kiel solvi ĝin. 
Kunlaboro, krom sekvi la veran vojon de Dio, kiel pereonta malsukcesi en la 21-a jarcento kiam ĝi estis reen 
post la Granda Inundo kiam homaro kunlaboris por konstrui la malsukcesa Babelturo (Genezo 11: 1-9). 
Problemoj en la mondo, en lokoj kiel la Proksima Oriento (malgraŭ atendita tempaj gajnoj, ekz Daniel 9: 
27a; 1 Tesalonikanoj 5: 3), ne estos solvita de homoj-ni bezonas la paco de la Regno de Dio (Romanoj 14: 
17). 
La problemoj de internacia terorismo, malgraŭ atendita gajnoj, ne estos solvita (kp Ezekiel 21:12) de la 
trompitaj en la Unuiĝintaj Nacioj (kp Apokalipso 12: 9) -Ni bezonas la ĝojon kaj konsolon de la Regno de 
Dio. 



La problemojn de la medio NE solveblas per internacia kunlaboro, kiel la monda nacioj helpos detrui la 
tero (Apokalipso 11:18), sed ili estos solvitaj per la Regno de Dio. 
La problemoj de seksa senmorteco, aborto, kaj vendante homa korpo 
partoj ne solveblas per la Usono, sed de la Regno de Dio. 
La amasa ŝuldo kiun la Usono, Britio, kaj multaj aliaj popoloj ne solveblas per internacia brokering, sed 
finfine (post detruo po Habakkuk 2: 6-8) de la Regno de Dio. 
Nescio kaj mis-edukado ne solveblas per la Unuiĝintaj Nacioj-ni bezonas la Regno de Dio. Religia 

malpaco ne vere esti solvita per iu ekumena-interreligia movado jesado savo ekster la vera Jesuo de la 

Biblio. Peko estas LA PROBLEMO en la mondo kaj por tiu, ni bezonas Jesuo ofero kaj Lia reveno en la 

Regno de Dio. 
Malsato aferoj ne estos solvita per genetike modifitaj organismoj kiuj metas mondopartoj ĉe risko de 
malsato pro potencialo rikoltoj-ni bezonas la Regno de Dio. 
Moderna medicino ne havas ĉiujn respondojn por homa sano ni bezonas la Regno de Dio. 
La amasa mizero en partoj de Afriko, Azio, kaj aliloke, dum profitiganta dum tempo de fino tempon 
'Babel' (kp Apokalipso 18: 1-19), ne solvos la problemon de malriĉeco-ni bezonas la Regno de Dio. 
La jarmila fazo de la Regno de Dio estas laŭvorta regno estos establita sur la tero. Ĝi bazos en la amanta 
leĝojn de Dio kaj amanta Dio kiel ĉefo. Sanktuloj reĝos kun Kristo mil jarojn (Apokalipso 5:10; 20: 4-
6). Tiu regno inkludos tiujn vere en la Preĝejo de Dio, sed ne Skribo diras ke la regno de Dio estas reale la 
Eklezio (katolika aŭ alimaniere). La Preĝejo de Romo kontraŭbatalis la jarmila instruado, kaj poste ĝi 
estos pli potence oponas la Biblio evangelio mesaĝo kiel ni alproksimigi al la fino. Tiu verŝajne akiri 
signifan amaskomunikilan kovradon kiu povas helpi plenumi Matthew 24:14. 
En lia lasta fazo, la Reĝlando de Dio inkludos la "novan Jerusalemon, malsuprenirantan el la cxielo for de 
Dio" (Apokalipso 21: 2) kaj de lia kresko ne estos fino. Ne estos pli maljusteco, ne plu 
malĝojo, kaj ne plu morton. 
Predikante kaj kompreni la evangelion de la regno de Dio estas grava temo de la Biblio. Malnova 
Testamento verkistoj instruis pri ĝi. Jesuo, Paŭlo kaj Johano instruis pri ĝi. 
La plej malnova 'kristanaj' prediko postvivi ekster la Nova Testamento instruas pri tio. Frua dua jarcento 
kristanaj gvidantoj, kiel Polikarpo kaj Melito, instruis pri ĝi. Ni en la Continuing Preĝejo de Dio instrui ĝin 
hodiaŭ. 
Memoru ke la Regno de Dio estas la unua temo kiun la Biblio montras Jesuo predikis pri. Estis ankaŭ kion 
li predikis pri post la reviviĝo-kaj ĝi estas io kristanoj devus serĉi unua. 
La evangelio estas ne nur pri la vivo kaj morto de Jesuo. La emfazo de la evangelio, kiun Jesuo kaj Liaj 
sekvantoj instruis estis la estonta Regno de Dio. La evangelion de la regno inkludas savon tra Kristo, sed 
ankaŭ inkludas instruante la fino de homaj registaroj (Apokalipso 11: 5). 
Memoru, Jesuo instruis, ke la fino ne alvenis ĝis post la evangelion de la regno predikita al la mondo, kiel 
atesto al ĉiuj nacioj (Mateo 24:14). Kaj ke predikado okazas nun. 
La bona novaĵo estas ke la Regno de Dio estas la solvo al la problemoj alfrontanta homaron . Tamen, 
plej NE deziras subteni ĝin, nek auxdi, nek volas kredi la veron de tio. Dia Regno estas eterna (Mateo 
6:13), dum "tiu mondo forpasas" (1 Korintanoj 7:31). 
Proklamante la veran evangelion de la regno de Dio estas io ke ni en la Continuing Preĝejo de Dio estas 
grava pri. Ni strebas instrui ĉion ke la Biblio instruas (Mateo 28: 19-20), inkluzive de la Regno de Dio 



(Mateo 24:14). Dum ni atendas ke regno, ni devas lerni kaj sekvi Dio vojoj kaj komforto aliaj kiuj volas 
kredi la veron. 
Ne Apogas la proklamante de la evangelio de la estonta Regno de Dio? Ĉu vi kredas je la evangelio de la 
regno de Dio? 

 

 

Daŭrigante Preĝejo de Dio 
 
La usona oficejo de la Daŭrigante Preĝejo de Dio situas ĉe: 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, Kalifornio, 93433 Usono. 
 

Daŭrigante Preĝejo de Dio (CCOG) ejo 
 

CCOG.ASIA Tiu ejo havas fokuson sur Azio kaj havas diversajn artikolojn en 
multnombraj aziaj lingvoj, tiel kiel iuj artikoloj en la angla. 
CCOG.IN Jen retejon celita al tiuj de hindaj heredaĵo. Ĝi havas materialojn en 
angla lingvo kaj diversaj indianaj lingvoj. 
CCOG.EU Jen retejo laŭcela direkte Eŭropo. Ĝi havas materialojn en multoblaj 
eŭropaj lingvoj. 
CCOG.NZ Jen retejon celita al Nov-Zelando kaj aliaj kun brita-descendis fono. 
CCOG.ORG Jen la ĉefa retejo de la Daŭrigante Preĝejo de Dio. Utilas homoj sur 
ĉiuj kontinentoj. Ĝi enhavas artikolojn, ligilojn kaj videojn. 
CCOGCANADA.CA Jen retejon celita al tiuj en Kanado. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Tio estas la hispana lingvo retejo 
por la Daŭrigante Preĝejo de Dio. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Jen Filipinoj retejo de la Daŭrigante 
Preĝejo de Dio. Ĝi havas informojn en la angla kaj tagaloga. 
 

Novaĵoj kaj Historio ejo 
 

COGWRITER.COM Tiu retejo estas grava proklamo ilo kaj havas novaĵojn, 
doktrino, historiaj artikoloj, videoj kaj profetaj ĝisdatigoj. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Tio estas facila por memori retejo kun artikoloj kaj 
informoj pri eklezia historio. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Tiu estas reta radio retejo kiu kovras novaĵon kaj 
bibliaj temoj. 
 

YouTube Video Kanaloj Predikoj & prediko reto 



 

BibleNewsProphecy kanalo. CCOG sermonette filmetoj. 
CCOGAfrica kanalo. CCOG mesaĝojn en afrikaj lingvoj. 
CDLIDDSermones kanalo. CCOG mesaĝojn en la hispana lingvo. 
ContinuingCOG kanalo. CCOG video predikoj.  
 
 
 
La foto montras sube iuj de la malmultaj restantaj brikoj (pli iuj aldonitaj poste) de 
konstruaĵo en Jerusalemo kelkfoje nomata la cenáculo, sed pli bona priskribita kiel la 
Preĝejo de Dio sur Jerusalemon la Okcidenta Monteto (nuntempe nomita Mt. Zion): 
 

 
 
Tiu verŝajne estis la loko de eble la plej fruaj reala kristana preĝejo. Konstruaĵo ke 
Jesuo 'evangelio de la regno de Dio' estus predikis. Tio estis konstruaĵo en Jerusalemo, 
la instruantoj de la Evangelio de la Regno de Dio. 
 
 
Tial ni ankaŭ sencxese dankas Dion, ĉar ... vi, fratoj, 
farigxis imitantoj de la eklezioj de Dio, kiu estas en Judujo, por Kristo. 
(1 Thessalonians 2: 13-14) 
 
Batali por la kredo, jam per unu fojo transdonita al la sanktuloj. 
(Jude 3) 
 
Li (Jesuo) diris al ili: "Mi devas prediki la regnon de Dio al la aliaj urboj 
Ankaŭ, ĉar por tio mi estas sendita. "(Luko 4:43) 
 
Sed celu Lian regnon, kaj cxio tio [c] estos aldonita al vi. Ne timu, malgranda grego; 
cxar gxi estas via Patro bonvolis doni al vi la regnon. (Luko 12: 31-32) 
 
Kaj cxi tiu evangelio de la regno estos predikita tra la tuta mondo, kiel atesto al 
ĉiuj nacioj; kaj tiam venos la fino. (Mateo 24:14) 
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