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Miksei ihmiskunnan ratkaisemaan ongelmansa? 



Tiedätkö, että ensimmäinen ja viimeinen asioita Raamattu osoittaa Jeesus saarnasi koski 
evankeliumia Jumalan valtakunnan? 

Tiedätkö, että Jumalan valtakunta oli painopiste apostolien ja ne ensin seurannut heitä? 

Onko Jumalan valtakunta Jeesuksen henkilöstä? Onko Jumalan valtakunnan Jeesuksen elävän 
elämänsä meissä nyt? Onko Jumalan valtakunta tietyntyyppinen tulevien todellisen valtakunnan? 

Uskotko, mitä Raamattu opettaa? 

Mikä on valtakunta? Juuri mitä on Jumalan valtakunta? Mitä Raamattu opettaa? Mitä varhaisen 
kristillisen kirkon opettaa? 

Tajuatko, että lopulta ei voi tulla ennen kuin Jumalan valtakunta saarnataan maailmalle todistajana? 

Valokuvassa etusuojaan esittää lammas makuulla kanssa sutta koostuu Burdine Tulostus ja Graphics. Valokuvassa 
takakannessa on osa alkuperäistä Jumalan seurakunnan rakennuksen Jerusalemissa otettu vuonna 2013 tohtori 
Bob Thiel. 

 

SISÄLLYS 
 

1. Onko ihmiskunta on ratkaisuja? 

2. Mitä Gospel Jeesus saarnaa? 

3. Oliko Jumalan valtakunnan tunnettu Vanhan testamentin? 

4. Oliko apostolit opettavat evankeliumin kuningaskunnan? 

5. Lähteet ulkopuolella Uudessa testamentissa opetetaan Jumalan valtakunnan. 

6. kreikkalais-roomalainen kirkot opettavat kuningaskunta on tärkeä, mutta ... 

7. Miksi Jumalan valtakunnan? 

Yhteystiedot 

 

 

1. Onko ihmiskunta on ratkaisuja? 

Maailma kohtaa monia ongelmia. 



Monet ihmiset ovat nälkäisiä. Monet ihmiset sorretaan. Monet ihmiset kohtaavat köyhyyttä. Monet 
kansat ovat vakavia velkaa. Lapset, myös syntymättömät niitä, kasvot väärinkäytöstä.Lääkeaineille 
vastustuskykyisten tautien koskevat monet lääkärit. Suuret teolliset kaupungit ovat ilman liian 
saastunut olla terve. Eri poliitikot uhkaavat sodan. Terrorihyökkäykset pitää tapahtumassa. 

Voiko maailman johtajat korjata ongelmat ihmiskunnan? 

Monet ajattelevat niin. 

Uusi Universal esityslista 

25. syyskuuta, 2015 jälkeen avain-note puheen Vatikaanin Franciscus, 193 kansakunnat (YK) äänesti 
toteuttaa "17 kestävän kehityksen tavoitteet", mitä alun perin kutsuttiin New Universal 
toimintaohjelman. Tässä ovat YK: n 17 maalia: 

Tavoite 1. Lopeta köyhyyttä sen kaikissa muodoissa kaikkialla 

Tavoite 2. End nälkä, saavuttaa elintarviketurva ja ravintoarvoltaan parempien ja edistämään 
kestävää maataloutta 

Tavoite 3. Varmista tervettä elämää ja edistää hyvinvointia kaikille kaikenikäisten 

Tavoite 4. Varmistetaan osallisuutta ja oikeudenmukainen laadukasta koulutusta ja 
elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille 

Tavoite 5. saavuttaa tasa-arvoa ja parantaa naisten ja tyttöjen 

Tavoite 6. Varmista saatavuus ja kestävä hoito veden ja jätevesihuollon kaikille 

Tavoite 7. Varmista kohtuuhintaisten, luotettavien, kestävien ja nykyaikaisten energiaa 
kaikille 

Tavoite 8. edistettävä kestävää, osallistavaa ja kestävää talouskasvua, täyden ja tuottavan 
työllisyyden sekä ihmisarvoisen työn 

Tavoite 9. Build kimmoisa infrastruktuuria, edistää osallistavan ja kestävän teollistumisen 
sekä innovoinnin 

Tavoite 10. Vähennä epätasa ja eri maissa 

Tavoite 11. Tee kaupungeissa ja asutuksen osallisuutta, turvallinen, joustava ja kestävä 

Tavoite 12. Varmistetaan kestävän kulutus- ja tuotantomallien 

Tavoite 13. ryhtymään toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen vaikutusten 

Tavoite 14. suojelevat ja kestävällä tavalla käyttävät merten ja meren luonnonvarojen 
kestävää kehitystä 

Tavoite 15. Suojaa, palauttaa ja kestävän käytön edistäminen maaekosysteemien, kestävästi 
metsien käsittelyyn, aavikoitumisen, ja pysäyttää ja kääntää maaperän köyhtyminen ja 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi 



Tavoite 16. Edistää rauhallinen ja osallisuutta yhteiskunnassa kestävän kehityksen tarjota 
pääsy oikeutta kaikille ja rakentaa tehokas, vastuullinen ja osallistava laitokset kaikilla tasoilla 

Tavoite 17. vahvistaa keinoja täytäntöönpanon ja elvyttää globaalia kumppanuutta kestävän 
kehityksen 

Tämä agenda on tarkoitus kokonaisuudessaan täytäntöön vuoteen 2030 mennessä ja sitä kutsutaan 
myös vuoden 2030 kestävän kehityksen edistämiseksi. Sen tavoitteena on ratkaista vaivoja kohtaavat 
ihmiskuntaa sääntelyn avulla, koulutus, ja kansainvälisten ja uskontojen yhteistyötä. Vaikka monet 
sen tavoitteet ovat hyviä, jotkut sen menetelmät ja tavoitteet ovat pahoja (vrt Moos 3: 4). Tämä 
agenda, myös, on sopusoinnussa Franciscus n Laudato Si encyclical. 

"Uusi Universal Agenda" voitaisiin kutsua "New katolinen Agenda", kuten sana "katolinen" tarkoittaa 
"universaali". Franciscus kutsutaan antamisen New Universal Agenda "tärkeä toivon merkki." 

Franciscus kiitti myös kansainvälisen sopimuksen nimeltään COP21 (virallisesti nimeltään 21. 
konferenssin osapuolten YK: n puitesopimuksen ilmastonmuutosta) joulukuussa 2015 ja neuvoi 
kansojen "huolellisesti seurata tiestä, ja alati kasvava tunne yhteisvastuun . " 

Vaikka kukaan ei halua hengittää saastunutta ilmaa, nälkäinen, köyhtyy, vaarantuisi, jne., Tulee tämä 
kansainvälinen solidaarisuus ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi ihmiskunnan? 

Kirjattua YK 

YK muodostettiin ja perustettiin 24. lokakuuta 1945 toisen maailmansodan jälkeen, jotta estetään 
toisen tällaisia konflikteja ja pyrkiä edistämään rauhaa maailmassa. Sen perustamisesta, YK oli 51 
jäsenvaltiota; on nyt 193. 

On ollut satoja, ellei tuhansia, konfliktien ympäri maailmaa vuodesta YK muodostunut, mutta emme 
ole vielä ollut, mitä voidaan pitää kolmantena maailmansodan. 

Jotkut uskovat, että kansainvälinen yhteistyö, kuten YK väittää edistämiseksi, yhdistettynä tyypin 
uskontojen ja ekumeeninen ohjelma että Franciscus ja monet muut uskonnolliset johtajat yrittävät 
edistää, tuo rauhaa ja hyvinvointia. 

Kuitenkin maine YK tehdä tämä ei ole ollut hyvä. Lisäksi lukuisten aseellisten konfliktien jälkeen YK 
muodostettu, useita miljoonia nälkäinen, pakolaiset, ja / tai rutiköyhä. 

Yli vuosikymmen sitten, YK esitetty toteuttamaan vuosituhattavoitteet. Se oli kahdeksan 
"kehitystavoitteet", mutta tämä ei onnistunut, edes YK: n mukaan itse. Joten, vuonna 2015, sen niin 
sanottu "17 kestävän kehityksen toteutumista" hyväksyttiin. Jotkut ovat optimistisia. Jotkut pitävät 
sitä utopistista fantasia. 

Sikäli kuin utopia menee, 6. toukokuuta 2016 Franciscus sanoi hän unelmoi humaaniin 
eurooppalaiseen utopia että hänen seurakuntansa voisi auttaa mantereen saavuttamiseksi. Silti 
paavin unelma osoittautua painajaiseksi (vrt Ilm 18). 

Saattaa olla joitakin yhteistyö ja menestys, mutta ... 

Merriam Websterin sanakirja todetaan, että utopia on "kuvitteellinen paikka, jossa hallitus, lait, ja 
sosiaaliset olosuhteet ovat täydelliset." 



Raamattu opettaa, että ihmiskunta ei voi ratkaista sen ongelmia omin voimin: 

23 Herra, minä tiedän ihmisen tie ei ole itse; Se ei ole ihminen, joka kävelee suoraan oman 
vaiheita. (Jeremia 10:23, NKJV koko ellei toisin mainita) 

Raamattu opettaa, että kansainvälinen yhteistyö epäonnistuu: 

16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, 17 ja rauhan tietä he eivät tunne. 18 Ei ole Jumalan pelko 
heidän silmänsä. (Roomalaisille 3: 16-18) 

Kuitenkin monet ihmiset pyrkivät niiden näkymä utopistinen yhteiskunta ja joskus jopa yrittää saada 
uskontoa. Mutta lähes kukaan ei ole valmis seuraamaan tapoja ainoan todellisen Jumalan. 

Se ei ole, että ei tule edistytty jonkin Yhdistyneiden Kansakuntien tai Vatikaanin tavoitteita. Tulee 
jonkin verran, sekä joitakin takaiskuja. 

Oikeastaan, ja luultavasti sen jälkeen massiivinen konfliktin eräänlainen kansainvälinen 
rauhansopimuksen sovitaan ja vahvistetaan (Daniel 9:27). Kun se on, monet virheellisesti taipumus 
uskoa, että ihmiskunta on tuo noin rauhallisempi ja utopistista yhteiskuntaa. 

Monet tehdään tällaisen kansainvälisen "utopian edistymisestä" (vrt Hesekiel 13:10) sekä erilaisia 
merkkejä ja ihmeitä (2 Tess 2: 9-12). Mutta Raamattu sanoo, niin rauha ei kestä (Daniel 9:27; 11: 31-
44), huolimatta siitä, mitä johtajat voivat vaatia (1 Tess 5: 3; Isaiah 59: 8). 

Jos ihmiskunta on täysin kykenemätön todella aikaan utopia, on mitä tahansa utopiaa mahdollista? 

Kyllä. 

2. Mitä Gospel Jeesus saarnaa? 
Raamattu opettaa, että utopistinen yhteiskunta, kutsutaan Jumalan valtakunta, korvaa ihmisen 
hallitusten (Daniel 2:44, Ilm 11:15, 19: 1-21). 
Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän aloitti saarnata evankeliumia Jumalan valtakunnan. Tässä on 

mitä Mark raportoitu: 
14 Mutta kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi valtakunnan 

evankeliumia Jumalan, 15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. 
Kääntykää ja uskokaa evankeliumi" (Mark 1: 14-15). 

Termi evankeliumi, tulee kreikan sanasta käännettynä euangelion, ja tarkoittaa "hyvä sanoma" tai "hyvä 
uutinen." Uudessa Testamentissa, Englanti sana "valtakunta", jotka liittyvät Jumalan valtakuntaan, 

mainitaan noin 149 kertaa NKJV ja 151 on Douay Rheims Raamattua. Se tulee kreikan sanasta 

käännettynä Basileia joka merkitsee sääntöä tai valtakunnan kuninkaallisia. 
Ihmisen kuningaskuntia, sekä Jumalan valtakunnan, on king (Ilm 17:14), ne kattavat maantieteellisen 
alueen (Ilm 11:15), heillä on sääntöjä (Jesaja 2: 3-4; 30: 9), ja niillä on aiheista (Luuk 13:29). 
Tässä on ensimmäinen julkinen opetus Jeesukselta että Matteuksen: 

23 Ja Jesus vaelsi ympäri kaiken Galilean, ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi 

valtakunnan evankeliumia (Matteus 04:23). 
Matthew tallentaa myös: 



35 Silloin Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi 

valtakunnan evankeliumia (Matteus 09:35). 
Uusi testamentti osoittaa, että Jeesus tulee hallitsemaan ikuisesti: 

33 Ja hän on hallitseva yli Jaakobin huoneen ikuisesti, ja hänen valtakuntansa ei ole loppua (Luuk 
01:33). 

Luukas kertoo, että tarkoituksena, että Jeesus lähetettiin oli saarnata Jumalan valtakunnan. Huomaa 

mitä Jeesus opetti: 
43 Hän sanoi heille: "Minun täytyy saarnata Jumalan valtakunnan muihin kaupunkeihin myös, 

koska tätä tarkoitusta varten olen lähetetty" (Luuk 04:43). 
Oletko koskaan kuullut että saarnasi? Oletko koskaan ymmärtää, että Jeesuksen tarkoitusta varten 
lähetetään oli saarnata Jumalan valtakunnan? 
Luke tallentaa myös, että Jeesus mennä saarnaamaan Jumalan valtakunnan: 

10 Ja apostolit, kun he olivat palanneet, kertoivat Hänelle kaikki, mitä olivat tehneet. Sitten hän 

otti ne ja meni erinänsä autioon paikkaan kuuluva kaupunkia kutsutaan Beetsaidasta. 11Mutta 

kun kansa sen ymmärsi, seurasivat häntä; ja hän sai heidät ja puhui heille Jumalan valtakunnasta 

(Luke 9: 10-11). 
Jeesus opetti, että Jumalan valtakunta tulisi olla etusijalla niille, jotka seuraisivat Häntä: 

33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan (Matt 06:33). 
31 Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, ja kaikki nämä asiat lisätään teille. 32 Älä pelkää, pieni 

lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan (Luukas 12: 31-32). 
Kristittyjen tulee etsiä ensin Jumalan valtakuntaa. Ne tekevät tämän tekemällä tämä heidän ensisijainen 

elämällä kuin Kristus olisi heidän elää ja odottavat hänen paluuta ja valtakuntansa. Silti useimmat jotka 
tunnustavat Kristusta, eivät ainoastaan pyri ensin Jumalan valtakuntaa, he eivät edes tiedä, mitä se 

on. Monet myös virheellisesti uskoa, että osallistumalla maallinen politiikka on mitä Jumala odottaa 

kristityiltä. Jättämällä ymmärtää Jumalan valtakunnan, he eivät asu nyt niin kuin pitäisi tai miksi 

ihmiskunta on niin puutteellinen. 
Huomaa myös, että valtakunta annetaan pieni lauma (vrt Romans 11: 5). Se vie nöyryyttä olla valmis 

olemaan osa todellista pieni lauma. 
Jumalan valtakunta ei ole vielä vahvistettu maapallolla 
Jeesus opetti, että Hänen seuraajiensa tulisi rukoilla valtakunnan tulla, joten ne eivät ole jo omakseen: 

9 Isämme taivaissa, pyhitetty olkoon Sinun nimesi. 10 tulkoon sinun valtakuntasi. Sinun tahtosi 

(Matt 6: 9-10). 
Jeesus lähetti opetuslapsiaan saarnaamaan Jumalan valtakunnan: 

1 Mutta hän kutsui kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia ja 

parantaa sairauksia. 2 Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa (Luke 9: 1-2). 
Jeesus opetti, että Hänen läsnäolonsa ei yksin valtakuntaa, sillä valtakunta ei ole perustettu maapallolla 
sitten: 



28 Mutta jos minä ajan ulos riivaajia Henki Jumalan, varmasti Jumalan valtakunta on tullut teitä 

(Matt 12:28). 
Todellinen valtakunta on tulevaisuudessa. Se ei ole täällä nyt, koska nämä jakeet Mark osoittavat: 

47 Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. On parempi, että voit päästä Jumalan 

valtakuntaan toisella silmällä kuin että molemmat silmät tallella, heitetään ... (Mark 9:47). 
23 Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsillensa: "Kuinka vaikeaa on niille, jotka rikkaat 

tulla Jumalan valtakuntaan!" 24. Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan. Mutta Jeesus 

vastasi jälleen ja sanoi heille: "Lapset, kuinka vaikea se on niille, jotka luottavat tavaraansa, 
päästä Jumalan valtakuntaan! 25 Helpompi on kamelin käydä läpi neulansilmän kuin rikkaan 
miehen päästä Jumalan valtakuntaan "(Mark 10: 23-25). 
25 Totisesti minä sanon teille, en enää juo viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona 
juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa "(Mark 14:25). 
43 Joosef Arimatialainen, näkyvä neuvoston jäsen, joka oli itse odottaa Jumalan valtakuntaa, 

tulossa ja ottaen rohkeus ... (Mark 15:43). 
Jeesus opetti, että valtakunta ei nyt kuulu tämän nykyisen maailman: 

36 Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun valtakuntani olisi 

tästä maailmasta, minun palvelijani olisivat taistelleet, niin että minua olisi annettu juutalaisten; 
mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä" (Joh 18: 36). 

Jeesus opetti, että valtakunta tulee perässä Hän tulee uudelleen ja että hän on sen kuningas: 
31 "Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu 

valtaistuimella hänen kirkkautensa. 32 Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa toiset 
toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33 ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, 
mutta vuohet vasemmalle. 34 Silloin kuningas sanoo oleville oikean kätensä, "Tulkaa, minun Isäni 
siunatut periä valtakunnan teille valmistettuna perusta maailma (Matt 25: 31-34). 

Koska Jumalan valtakunta ei ole täällä, emme näe todellista utopia vasta se on perustettu. Koska 

useimmat eivät ymmärrä Jumalan valtakunnan, he eivät ymmärrä, miten Rakastavassa hallitus toimii. 
Mitä Jeesus sanoi valtakunnan oli kuin? 
Jesus edellyttäen joitakin selityksiä siitä, mitä Jumalan valtakunta on kuin: 

26 Hän sanoi: "Jumalan valtakunta on kuin jos mies hajottaa siemenet maahan, 27 ja pitäisi 

nukkua yöllä ja nousee päivällä, ja siemen itää ja kasvaa, hän ei itse tiedä, miten. 28 maa tuottaa 
satoa itse: ensin korren, sitten pää, jonka jälkeen täyden jyvän päähän. 29 Mutta kun hedelmä 
kypsyy, välittömästi hän laittaa sirppi, sillä sato on tullut "(Mark 4: 26- 29). 
18 Sitten hän sanoi: "Mikä on Jumalan valtakunta on? Ja mitä minä verrata sitä? 19 Se on sinapin 

siemenen vertainen, jonka ihminen otti ja laittaa hänen puutarha, ja se kasvoi ja suuri puu, ja 
linnut ilmassa pesi sen oksat. "20 ja taas hän sanoi:" mihin minä vertaisin Jumalan 
valtakunnan? 21 on hapatuksen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja kunnes 
kaikki happani "(Luuk 13: 18-21). 

Nämä vertaukset viittaavat siihen, aluksi, Jumalan valtakunta on melko pieni, mutta tulee suuri. 
Luke tallennetaan myös: 



29 He tulevat idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä, ja istua alas Jumalan valtakunnassa 

(Luuk 13:29). 
Siten Jumalan valtakunta on ihmisiä eri puolilta maailmaa. Se ei rajoitu niihin, joilla on israelilainen 

syntyperä. Ihmiset istua tässä valtakunnassa. 
Luuk.17 ja kuningaskunnan 
Luke 17: 20-21 perplexes joitakin. Ennen kuin tähän päästään siihen, huomata, että ihmiset todella syö 

Jumalan valtakunnan: 
15 "Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa!" (Luuk 14:15). 

Koska ihmiset (tulevaisuudessa) syödä Jumalan valtakunta, se ei ole vain jotain varattu sydämissään nyt, 
huolimatta käännösvirheiden / väärinkäsitykset Luke 17:21, joissa esitetään toisin. 
Moffatt käännös Luke 17: 20-21 pitäisi auttaa joitakin ymmärtää: 

20 Saatuaan pyytänyt fariseukset kun Reign of God oli tulossa, hän vastasi: "Jumalan valtakunta 

ei ole tulossa niin toivotte vilaukselta siitä; 21 kukaan ei sano," Tässä se on "tai" Siellä se on, "että 

Reign of God on nyt teidän keskellänne." (Luuk 17: 20-21, Moffatt) 
Huomaa, että Jeesus puhui konvertoitumattomassa, lihallinen, ja tekopyhää fariseukset. Jeesus 

"vastasi:" - se oli fariseukset, joka pyysi Jeesusta kysymykseen. He kieltäytyi tunnustamasta häntä. 
He olivat kirkossa? Ei! 
Jeesus ei myöskään puhu kirkon pian järjestetään. Eikä hän puhuu tunteita mielessä tai sydämen. 
Jeesus puhui Hänen REIGN! Fariseukset ei pyydä häntä noin kirkon. He eivät tienneet mitään minkään 

Uuden Testamentin kirkon pian käynnistetään. He eivät kysymällä eräänlainen melko tunteita. 
Jos ajattelee Jumalan valtakunnan on KIRKKO - ja Jumalan valtakunta oli "sisällä" fariseuksia - oli KIRKKO 

sisällä fariseukset? Ilmiselvästi ei! 
Tällainen päätelmä on melko naurettavaa ei ole sitä? Vaikka jotkut protestanttiset käännöksiä kääntää 

osa Luke 17:21 nimellä "Jumalan valtakunta on" sisälläsi "(NKJV / KJV), jopa katolisen New Jerusalem 
Bible oikein käännettynä, että koska" Jumalan valtakunta on keskuudessanne. " 
Jeesus oli yksi joukossa, keskellä, fariseusten. Nyt fariseukset luulivat odotti Jumalan valtakuntaa. Mutta 

he väärin sitä. Jeesus selitti, että se ei olisi paikallinen tai rajoitettu kuningaskunnassa ainoastaan 

juutalaisista, koska ne näyttivät uskovan (eikä kirkon kuten jotkut uskovat nyt). Jumalan valtakunta ei 
olisi vain yksi monista ihmisen ja näkyviä kuningaskuntien jossa ihmiset voisivat huomauttaa tai nähdä, 

ja sanoa: "Tämä on se, täällä"; tai "se on kuningaskunta, tuolla." 
Jeesus, itse, ei syntynyt kuningas joka Kingdom, koska hän selvästi kertoi Pilatus (Joh 18: 36-

37). Ymmärtää että Raamattu käytetään termejä "kuningas" ja "valtakunnan" vaihdellen (esim Daniel 7: 

17-18,23). Kuningas tulevaisuuden Jumalan valtakunnan oli silloin ja siellä, vieressäni fariseukset. Mutta 

he eivät tunnista Häntä kuningastansa (Joh 19:21). Kun hän palaa, maailma hylkää Hänet (Ilm 19:19). 
Jesus jatkoi seuraavissa jakeet Luke 17, kuvaamaan Hänen toinen tulossa, kun Jumalan valtakunta tulee 
hallitsemaan kaiken maan (jatkamalla Moffatt johdonmukaisuuden tässä luvussa): 

22 Hänen opetuslapsensa hän sanoi: "Tulee päiviä, jolloin te ja pitkän turhaan saada edes yhden 

päivän Ihmisen Pojan. 23 Men sanovat: 'Katso, täällä se on!" "Katso, siellä hän on! ' mutta älä 



mene pois tai juosta heitä, 24 kuin salama, joka vilkkuu yhdeltä puolelta taivas toiselle, niin on 
Ihmisen Pojan omasta päivänä. 25 Mutta hänen on ensin kestämään suurta kärsimystä ja hylkää 
nykyisen sukupolven. (Luukas 17: 22-25, Moffatt) 

Jeesus viittasi salama vilkkuva, aivan kuten Matteus 24: 27-31, jotka kuvaavat Hänen toinen tulossa 

hallita koko maailmaa. Jeesus ei sano, että hänen ihmiset eivät voi nähdä Häntä, kun Hän palaa.Ihmiset 

eivät tunnista Häntä heidän KING ja taistelee Häntä (Ilm 19:19)! Monet ajattelevat Jesus edustaa 

Antikristus. 
Jeesus ei sano, että Jumalan valtakunta oli näissä fariseusten-Hän kertoi heille muualla, että he eivät aio 

olla kuningaskunnassa, koska niiden tekopyhyyden (Matt 23: 13-14). Eikä Jeesus sanomalla, että kirkko 

olisi kuningaskunnan. 
Jumalan valtakunta on jotain ihmisillä on jonain päivänä pystyä ENTER - kuten on ylösnousemusta 

juuri! Silti, vaikka Abraham ja muut patriarkkojen ole vielä perillä (vrt Hebrews 11: 13-40). 
Opetuslapset tiesivät, että Jumalan valtakunta ei sisällä niitä henkilökohtaisesti silloin, ja että se oli 
näkymään seuraavista, jotka tulivat jälkeen Luke 17:21, osoittaa: 

11 Mutta kun he kuulivat, toisen vertauksen hän puhui, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja he 

luulivat Jumalan valtakunnan näyttäisi heti (Luuk 19:11). 
Valtakunta oli selvästi tulevaisuudessa 
Miten voit kertoa, jos valtakunnan on lähellä? Osana tähän kysymykseen vastatessaan Jeesus lueteltu 

profeetallinen tapahtumia (Luuk.21: 8-28) ja sitten opettanut: 
29 Katso fikunapuuta ja kaikki puut. 30 Kun ne jo orastava, näet ja tietää itse, että kesä on nyt 

lähellä. 31 Niin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on 
lähellä (Luuk 21: 29-31). 

Jeesus halusi hänen ihmisiä seuraamaan profeetallisia tapahtumia tietää milloin valtakunta tulisi. Jeesus 

muualla käski ihmisiä katsomaan ja kiinnittää huomiota profeetallista tapahtumiin (Luukas 21:36; Mark 

13: 33-37). Huolimatta Jeesuksen sanat, monet alennus katsella profetaalisesti sidottu maailman 
tapahtumista. 
Vuonna Luke 22 & 23, Jeesus taas osoitti, että Jumalan valtakunta oli jotain, joka olisi täyttänyt 
tulevaisuudessa, kun hän opetti: 

15 "Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsiä, 16 sillä 

minä sanon teille, en enää syö, ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan 
valtakunnassa."17 Sitten Hän otti maljan, ja kiitti, ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa 
keskenänne, 18 sillä minä sanon teille, en juo viinipuun antia, kunnes Jumalan valtakunnan tulee" 
(Luuk 22: 15-18). 
39 Mutta yksi niistä väärintekijät, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan oli herjaavat häntä ja 

hän sanoi: "Jos olet Messias, säästää ja säästää meidät myös." 40 Ja hänen kumppaninsa nuhteli 

häntä ja hän sanoi hänelle: "Oletko edes pelkää Jumalaa? Sinulle myös ovat tuominnut hänen 

kanssaan. 41 Me oikeudenmukaisesti niin, koska olemme kelvollisia, sillä me maksetaan takaisin 
sen mukaan, mitä olemme tehneet, mutta mitään pahaa ole tehnyt tätä. "42 Ja hän sanoi Jeshua," 
Herrani, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. "43 Mutta Yeshua sanoi hänelle:" Aamen, minä 
sanon teille, että tänään te on minun kanssani paratiisissa. "(Luukas 23: 39-43, arameaa Pelkkä 
Englanti ) 



Jumalan valtakunta ei tullut heti Jeesus kuoli joko sekä Markus ja Luukas osoittaa meille: 
43 Joosef Arimatialainen, näkyvä neuvoston jäsen, joka oli itse odottaa Jumalan valtakuntaa, 

tulossa ja ottaen rohkeus ... (Mark 15:43). 
51 Hän oli Arimatiasta kotoisin, kaupunki juutalaisten, joka itse oli myöskin Jumalan valtakunnan 
(Luukas 23:51). 

Huomaa, että se on ylösnousemuksen jälkeen, että yksi on syntynyt uudelleen Jumalan valtakunnan 
John kirjaa: 

3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon teille: joka ei synny uudesti, hän ei voi 

nähdä Jumalan valtakuntaa." 4 Nikodemus sanoi hänelle: "Miten ihminen ei synny, kun hän on 
vanha? Eihän hän voi toisen kerran äitinsä kohtuun ja syntyä? "5 Jeesus vastasi:" totisesti, minä 
sanon teille: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan (Joh 3: 3 -
5). 

Katsovat, että sen jälkeen kun Jeesus oli noussut kuolleista, hän jälleen opetti Jumalan valtakunnasta: 
3 Hän myös esitteli itsensä elossa His kärsimystä monet 
merkeillä, nähdään niitä neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen valtakunnasta Jumalan (Apt 
1: 3). 

Ensimmäinen ja viimeinen saarnat että Jeesus antoi olivat noin Jumalan valtakunnasta! Jeesus tuli 

sanansaattaja opettaa siitä kuningaskunta. 
Jeesus oli myös apostoli Johannes kirjoittaa tuhatvuotisen Jumalan valtakunnasta, joka olisi maan 

päällä. Huomaa mitä Hänellä oli John kirjoittaa: 
4 minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut heidän todistajan Jeesuksen ja Jumalan sanan 

tähden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä 

otsaansa eikä käteensä. Ja he elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhat vuotta (Ilm 20: 4). 
Varhaiskristityt opetti, että tuhatvuotisen Jumalan valtakunta olisi maan päällä ja vaihda maailman 
hallitukset kuin Raamattu opettaa (vrt Ilm 05:10, 11:15). 
Miksi, jos Jumalan valtakunta on niin tärkeä, eivät ole kaikkein kuullut kovin paljon siitä? 
Osittain koska Jeesus kutsui sitä salaisuuden: 

11 Ja hän sanoi heille: "Sinulle on annettu tietää salaisuuden Jumalan valtakunnan, vaan niille, 

jotka ovat ulkopuolella, kaikki asiat tulevat vertauksilla (Mark 4:11). 
Nykyäänkin tosi Jumalan valtakunta on mysteeri useimmille. 
Mieti myös, että Jeesus sanoi, että pää (ikä) tulee (pian) JÄLKEEN valtakunnan evankeliumi saarnataan 
koko maailmassa todistajana: 

14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi 

kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu (Matteus 24:14). 
Julistaa evankeliumia Jumalan valtakunnan on tärkeää ja on toteuttaa näinä lopun aikoina. Se on 

"hyvä sanoma", koska se tarjoaa todellista toivoa humanististen epäkohtia, huolimatta siitä, mitä 
poliittisia johtajia voi opettaa. 



Jos ajatellaan Jeesuksen sanoja, pitäisi olla selvää tosi kristillisen kirkon pitäisi julistaa, että 

valtakunnan evankeliumia nyt. Tämän pitäisi olla sen ensisijainen kirkon. Ja jotta tehdä tämän oikein, 

useita kieliä tulisi hyödyntää. 
Tämä on mitä Jatkuvat Jumalan seurakunta pyrkii tekemään. Ja siksi tämä kirjanen on käännetty 
tulokset kielille. 
Jeesus opetti useimmat eivät hyväksyisi Hänen tavalla: 

 

13 "Menkää ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta 
on, jotka siitä sisälle menevät. 14 Koska kapea on portti ja vaikea on tapa, joka vie elämään, ja 
on olemassa muutamia, jotka sen löytävät. (Matteus 7: 13-14) 

Evankeliumi Jumalan valtakunnan vie elämään! 
Voi olla kiinnostavaa panna merkille, että vaikka useimmat tunnustavat kristityt näyttävät tienneet 
käsitystä, että Kristuksen painopiste oli saarnasi evankeliumia Jumalan valtakunnan maallisen teologit ja 
historioitsijat ovat usein ymmärtää, että tämä on mitä Raamattu todella opettaa. 
Mutta Jeesus itse, odotetaan opetuslapsiaan opettamaan evankeliumia Jumalan valtakunnan (Luukas 9: 
2,60). 
Koska tulevaisuudessa valtakunnan perustuu Jumalan lakeja, se tuo rauhan ja hyvinvoinnin-ja tottele 
niitä lakeja tässä iässä johtaa todelliseen rauhaan (Ps 119: 165; Ef 2:15). 
Ja tämä hyvä uutinen valtakunnan tunnettiin Vanhan testamentin. 
3. Oliko kuningaskunnassa VT? 

Jeesuksen ensimmäinen ja viimeinen tallennettu saarnasta mukana julistamassa evankeliumia Jumalan 
valtakunnan (Mark 1: 14-15; Acts 1: 3). 
Jumalan valtakunta on jotain, että juutalaiset Jeesuksen ajan olisi pitänyt tietää jotain niin se mainittiin 
niiden kirjoitukset, jotka me nyt kutsumme Vanhan testamentin. 

Daniel opetti kuningaskunnan 
Profeetta Daniel kirjoitti: 

40 Ja neljäs valtakunta on yhtä vahva kuin rauta, koska rauta katkoksia kappaletta ja murskaa 

kaiken; ja kuten rautaa, joka murskaa, että valtakunta murskaa murskata kaikki muut. 41katsoo 

näit jalat ja varpaat, osittain savenvalajan savea ja osittain rautaa, valtakunnan jaetaan; mutta 

vahvuus rautaa on oltava se, aivan kuten näit rautaa sekoitettu keraaminen savi. 42 Ja kun 
jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa ja osaksi savea, joten valtakunnan on oleva osittain luja ja 
osittain hauras. 43 näit rautaa sekoitettu keraaminen savi, ne sekoittuvat ihmisen 

siemenellä; mutta ne eivät tartu toisiinsa, aivan kuten rauta ei yhdisty saveen. 44 Ja niiden 

kuningasten päivinä taivaan Jumala perustaa valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu; ja valtakunnan 

ei saa jättää muita ihmisiä; se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se on pysyvä 

iankaikkisesti (Daniel 2: 40-44). 
18 Mutta pyhät Korkeimman saa valtakunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti, jopa aina 

ja ikuisesti. " (Daniel 7:18). 



21 "Olin katsomassa, ja sama sarvi teki sotaa pyhiä, ja vallitseva heitä vastaan, 22 kunnes 

Vanhaikäinen tuli, ja tuomio on tehty hyväksi pyhien Korkeimman ja aika tuli pyhät hallussaan 
valtakunnan. (Daniel 7: 21-22) 

Daniel, opimme, että tulee aika, jolloin Jumalan valtakunta tuhoaa tämän maailman valtakunnat ja 

kestää ikuisesti. Olemme myös oppia, että pyhät pitää osa vastaan tämän valtakunnan. 
Monet osat Danielin profetiat ovat meidän aikaa 21. vuosisadalla. 
Huomata joitakin kohtia Uudesta testamentista: 

12 "Kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät ole saaneet 

valtakuntaa vielä, mutta he saavat viranomainen yhden tunnin kuninkaina pedon kanssa. 13Nämä 
ovat yhtä mieltä, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle . 14 Nämä sotivat Karitsaa vastaan, 
mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten kuningas; ja ne, jotka ovat 

hänen kanssaan kutsutaan, valitut ja uskolliset. " (Ilm 17: 12-14) 
Niinpä näemme sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa käsite, joka tulee olemaan lopun aikaa 
maallinen valtakunta kymmenen osia ja että Jumala tuhoaa sen ja luoda valtakuntansa. 

Jesaja opetti kuningaskunnan 
Jumala innoitti Jesaja kirjoittaa ensimmäinen osa Jumalan valtakunnan, tuhannen vuoden valtakauden 
kutsutaan vuosituhannen näin: 

1 Siellä tulee puhdas Rod varresta Jesse, ja haara versoo hänen juurensa. 2 Herran Henki on 

lepäävä häntä, henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja väkevyyden henki tiedon ja 
Herran pelon. 
3 Hänen ilo on Herran pelko, ja hän saa päätellen silmissä hänen silmänsä, Nor päättää 

kuulemisesta hänen korvansa; 4 Mutta 
vanhurskaudella hän tuomitsee köyhiä, ja päättää osake- varten sävyisiä; Hän lyö maata sauvalla 

suunsa ja henkäyksellä huulillaan hän tappaa jumalattoman. 5 Vanhurskaus on vyön lanteissansa 
ja uskollisuus hihna Hänen vyötäröllä. 
6 "Silloin susi asuu karitsan kanssa, Pantteri makaa vohlan vasikka ja nuori leijona ja 
syötinnaudat käyvät yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. 7 Lehmä ja karhu käyvät 
laiduntaa; Niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö heinää kuin 
härkä. 8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen reikä, Ja vieroitettu lapsi pistää kätensä myrkkyliskon 
den. 9 ei pahaa eikä vahinkoa kaikille pyhälle vuorelleni Sillä maa on täynnä Herran tuntemusta 
niin kuin vedet peittävät meren. 
10 "Sinä päivänä on oleva Root of Jesse, kuka asettua bannerin kansaa, sillä pakanat etsivät 

häntä, ja hänen lepopaikka on loistava." (Jesaja 11: 1-10) 
Syy Olen viitannut tähän ensimmäiseen osaan tai ensimmäisen vaiheen Jumalan valtakunnan, että tämä 
on aikaa, jolloin se on fyysinen (ennen kun pyhän kaupungin, Uuden Jerusalemin tulee alas taivaasta, Ilm 

21) ja kestää tuhat vuotta. Jesaja vahvisti fysikaalisten tämän vaiheen, kun hän jatkoi: 
11 Se on tapahtuva sinä päivänä, että Herra asettaa kätensä vielä toisen kerran 

talteenottamiseksi jäännöksen ihmisiä, jotka ovat jäljellä Assurissa ja Egyptissä, Patroksesta ja 
Kuus, Eelamissa ja Sinearista, Hamatista ja saaret meri. 



12 Hän perustaa bannerin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut, ja koota yhteen Juudan 

hajotetut Neljästä kulmalta. 13 Myös kateus Efraimin lähtevät, ja Juudan viholliset on 

katkaista; Efraim ei kadehdi Juudaa, ja Juudan ei ahdistella Ephraim. 14 Mutta ne lentävät alas, 

kun olkapää filistealaisten länteen päin; Yhdessä he ryöstävät ihmiset Itä; He panevat kätensä 

Edom ja Moab; Ja Ammonin kansa tulee noudattamaan niitä. 15 Herra hukuta kielen Sea of 

Egypt; Hänen suuri tuuli Hän ravistaa nyrkillä joen yli, ja lyö sitä seitsemän virrat, ja tehdä 

miehille rajat yli kuiva-kengitetty. 16 Tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle Kuka jää 

Assyriasta, As se oli Israelin sinä päivänä, että hän astui ylös Egyptistä. (Jesaja 11: 11-16) 
Jesaja oli myös inspiroi kirjoittamaan: 

2 Nyt on tapahtuva aikojen lopulla Että vuori Herran huoneen vahvistetaan päällä vuoret, ja on 

virtaavat sinne; Ja kansat virtaavat siihen. 3 Monet ihmiset tulevat ja sanovat: "Tulkaa, 

nouskaamme vuorelle Herran taloon Jaakobin Jumala; Hän opastaa meitä Hänen teitään, ja me 

kulkea Hänen polkuja. "Sillä Siionista lähtee laki, Ja Herran sana Jerusalemista. 4 Hän tuomitsee 

kansakuntien välillä, ja rankaisee monta ihmistä; Ne takovat miekkansa auran teriksi ja 

keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele 

sotimaan. ... 11 Ylevä ulkonäkö Ihmisen nöyrtyy, The haughtiness miehiä on kumarsi, Herra yksin 

on silloin korkia oleva. (Jesaja 2: 2-4,11) 
Siten se on utopistinen rauhan aikaa maan päällä. Viime kädessä tämä ikuisesti, Jeesuksen 

päätöstä. Perustuu eri kirjoitusten (Ps 90: 4, 92: 1, Isaiah 02:11, Hosea 6: 2), juutalainen Talmud opettaa 

tämä kestää 1000 vuotta (Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 
Jesaja innostui myös kirjoittaa seuraavia: 

6 Sillä lapsi on meille syntynyt, meille, poika on annettu; Ja hallitus on hänen harteillaan. Ja 

hänen nimensä on Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan 
Ruhtinas. 7 Suuri on hänen valtansa, ja rauha Ei tule loppua, valtaistuimella Daavidin ja 
valtakuntaansa, Voit tilata sen ja vahvistaa sitä lain ja oikeuden Tuosta ajasta eteenpäin, jopa 

ikuisesti. Into Herra Sebaot tekevä. (Jesaja 9: 6-7) 
Huomaa, että Jesaja sanoi, että Jeesus tulisi ja perustaa valtakunnan hallituksen kanssa. Vaikka monet, 

jotka tunnustavat Kristuksen lainata tätä kohtaa, erityisesti joulukuussa vuosittain, niillä on taipumus 

unohtaa, että se on profetoi enemmän kuin se, että Jeesus olisi syntynyt. Raamattu osoittaa, että 

Jumalan valtakunta on hallitus lakeja yli aiheita, ja että Jeesus on sen yli. Jesaja, Daniel, ja toiset profetoi 

sitä. 
Jumalan lait ovat tie rakkauden (Matt 22: 37-40; Joh 15:10) ja Jumalan valtakunnan tulee sulkea 

perustuu näitä lakeja. Näin Jumalan valtakunta, vaikka kuinka monta maailmassa tarkastella sitä, tulee 

perustumaan rakkautta. 
Psalms and More 
Se ei ollut vain Daniel ja Jesaja että Jumala innoitti kirjoittamaan tulevan Jumalan valtakuntaan. 

Hesekiel innostui kirjoittamaan että ne Israelin heimojen (ei vain juutalaisia), jotka olivat hajallaan 

aikana Suuren Ahdistuksen koottaisiin yhteen tuhatvuotisen valtakunnan: 



17 Sentähden sano: Näin sanoo Herra, Herra: "Minä kokoan teidät kansojen koota teitä 

maista, joissa olet ollut hajallaan, ja annan teille Israelin maan." "18 Niin he menevät sinne, ja 

ne vievät kaiken sen kauhistuksia ja kaikki sen kauhistukset sieltä. 19 ja minä annan heille 

yhden sydämen ja laitan uuden hengen niitä, ja ottaa kivisydämen pois niiden lihaa, ja antaa 

heille sydämen lihaa, 20 että he vaeltavat minun käskyjäni ja pitävät minun tuomiot ja tehdä 

niitä; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. 21 Mutta niille, joiden sydämet 

seuraa halu niiden kauhistuksen ja iljetyksensä, minä kostan heidän tekonsa heidän päänsä 

päälle, " 
sanoo Herra, Herra. (Hesekiel 11: 17-21) 

Jälkeläiset Israelin heimojen ei enää hajallaan, mutta noudattavat Jumalan käskyt ja lopettaa syömisen 
kauhistuksellansa (Moos 11; Moos 14). 
Huomaa seuraava psalmeissa Jumalan valtakunnan: 

27 Kaikki päät maailman muistavat ja kääntyä Herran, ja kaikki kansat kansat kumartavat 

häntä. 28 valtakunta on Herran, ja hän hallitsee kansoja. (Psalmit 22: 27-28) 
6 sinun valtaistuimesi, Jumala, on aina ja ikuisesti; Valtikka on oikeuden valtikka sinun 

valtakuntasi. (Psalmit 45: 6) 
10 Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät Et. 11 He puhuvat kunniaa 

Sinun valtakuntasi, ja puhua Voimasi, 12 Jotta tiedetään ihmislapsille hänen voimalliset työnsä Ja 
kirkkauden ja kunnian Hänen valtakuntansa. 13 Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta, ja 

valta pysyy polvesta polveen. (Ps 145: 10-13) 

Eri kirjoittajat VT kirjoitti myös näkökohtia valtakunnan (esim Hesekiel 20:33 Obadja 21 Miika 4: 7). 
Joten, kun Jeesus alkoi opettaa evankeliumia Jumalan valtakunnan, hänen välitön yleisö oli joitakin 

perehtyneisyyttä perusajatusta. 
4. Oliko apostolit opettavat evankeliumin kuningaskunnan? 

Vaikka monet toimivat kuten evankeliumi on vain hyviä uutisia Jeesuksen persoonaan, tosiasia on, 

että Jeesuksen seuraajien opetti evankeliumia Jumalan valtakunnan. Se on viesti, jonka Jeesus toi. 
Paavali opetti Jumalan valtakunta 
Apostoli Paavali kirjoitti Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen: 

8 Ja hän meni synagoogaan ja puhuivat rohkeasti kolme kuukautta, ja vakuuttavasti koskevat 

asiat Jumalan valtakunnan (Apt 19: 8). 
25 Ja todellakin, nyt tiedän, että te, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut 

valtakuntaa Jumalan (Apt 20:25). 
23 Kun he olivat hänelle päivän, monet tulivat hänelle hänen majoitus, joille hän selitti ja 

juhlallisesti todisti Jumalan valtakunnasta, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta sekä 



Mooseksen lain ja profeetat, aamusta iltaan. ... 31 saarnasi Jumalan valtakuntaa ja opetti 

Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta kaikella uskalluksella, kukaan kieltänyt häntä (Apt 28: 23,31). 
Huomaa, että Jumalan valtakunta ei ole vain Jeesuksesta (vaikka hän on merkittävä osa siitä), kuten 
Paavali opetti myös Jeesuksesta erillään mitä hän opetti Jumalan valtakunnasta. 
Paavali kutsui sitä Jumalan evankeliumin, mutta se oli edelleen evankeliumin Jumalan valtakunnan: 

9 ... me julistetaan teille Jumalan evankeliumia ... 12 että te kävellä arvoinen God, joka kutsuu 

teitä valtakuntaansa ja kunniaa. (1 Tess 2: 9,12) 
Paavali kutsui sitä Kristuksen evankeliumin (Room 01:16). "Hyvä sanoma" Jeesuksen viestin, että hän 
opetti. 
Mieti, että se ei ollut vain evankeliumia henkilöstä Jeesuksen Kristuksen tai vain henkilökohtaisesta 

pelastuksesta. Paavali sanoi Kristuksen evankeliumin mukana kuuliaisuutta Jeesukselle, hänen palata, ja 

Jumalan tuomion: 
6 ... Jumala maksaa kanssa ahdistuksen, jotka hämmentävät teitä, 7 ja antaa teille, joita 

ahdistetaan loput kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien, 8 tulen 
liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, ja niille, jotka eivät tottele evankeliumia 
Herramme Jeesuksen Kristuksen. 9 Nämä tulee rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran ja 
kirkkaudesta Hänen voimansa, 10 kun hän tulee, sinä päivänä, jotta kirkastettaisiin hänen pyhät ja 
olisi ihmeteltävä kaikkien niiden kesken, jotka uskovat, koska meidän todistus te olette uskoneet 
(2 Tess 1: 6-10). 

Uusi testamentti osoittaa, että valtakunta on jotain, että me saamme, ei että me nyt täysin omakseen: 
28 me saamme valtakunnan, joka ei voi ravistaa (Hepr 12:28). 

Voimme tarttua ja odotan on osa Jumalan valtakunnan nyt, mutta eivät ole tullut täysin sitä. 
Paul nimenomaan vahvistanut, että yksi ei täysin päästä Jumalan valtakuntaan kuin kuolevainen 
ihminen, koska se tapahtuu ylösnousemuksen jälkeen: 

50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa; eikä 

myöskään korruptiota peri katoamattomuutta. 51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme 
kaikki nukkua, mutta me kaikki olla changed- 52 hetkessä, että silmänräpäyksessä, viimeisen 

trumpetti. Sillä trumpetti soi, ja kuolleet nousevat lahjomaton, ja me muutumme (1 Kor 15: 50-

52). 
1 I veloittaa siis Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, 

sekä hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa (2 Timothy 4: 1). 
Paul ei vain opettanut sitä, mutta että Jeesus antaisi kuningaskunnan Isä Jumalalle: 

20 Mutta nyt Kristus on noussut kuolleista, ja on esikoisena jotka ovat nukkuneet. 21 Sillä koska 

mies tuli kuolema, jonka Man myös tuli kuolleitten ylösnousemus. 22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat 
Aadamissa, niin Kristuksessa kaikki tehdään eläviksi. 23 Vaan jokaista oman järjestyksessä: 
esikoisena Kristus, sitte ne, jotka Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. 24 Sitten tulee lopussa, 
kun hän toimittaa valtakunnan Jumalan Isän kun hän ansioista voidaan päättyä kaiken 
hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 25 Sillä hänen pitää hallitseman kunnes hän on pannut 

kaikki viholliset jalkojensa alle. (1 Kor 15: 20-25). 
Paavali opetti myös, että unrighteous (käsky katkaisijat) eivät peri Jumalan valtakuntaa: 



9 Ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älä kulje harhaan. Eivät 

huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei homoseksuaalit, eikä 
sodomalaiset, 10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä 
Jumalan valtakuntaa (1 Kor 6: 9-10). 
19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, jotka ovat: haureus, saastaisuus, 
lewdness, 20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riidat, jealousies, purkauksia viha, 
itsekäs tavoitteita, eriseurat, harhaoppeja, 21 kateus, murhat, humalajuominen, juomingit, ja 

vastaavat; joista kerron teille etukäteen, niin kuin minä sanonut jo ennenkin, että ne, jotka 

semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa (Gal 5: 19-21). 
5 Sillä sen te tiedätte, että ei haureellisella epäpuhdas henkilö, ei ahneet mies, joka on 

epäjumalanpalvelija on mitään perintöosaa 
Kristuksen valtakunta ja God (Ef 5: 5). 

Jumala on standardeja ja vaatii parannusta synnistä, jotta voi tulla Hänen valtakuntaansa. Apostoli 
Paavali varoitti, että jotkut eivät opeta, että: 

6 Minua kummastuttaa, että te kääntää pois niin pian Häneltä joka kutsui teitä armossa 

Kristuksen toiseen evankeliumiin, 7 joka ei ole toinen; mutta jotkut ovat hämmentävät teitä ja 

haluavat vääristellä Kristuksen evankeliumin. 8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta 
julistaisi muita evankeliumin teille kuin mitä me olemme teille julistaneet, hän olkoon 
kirottu. 9Kuten aiemmin sanonut, niin nyt sanon taas, jos joku saarnaa muuta teille evankeliumia 

kuin mitä olet saanut, hän olkoon kirottu. (Gal 1: 6-9) 
3 Mutta minä pelkään, jotenkin, kuten käärme petti Eevan hänen craftiness, niin teidän 

mielenne ehkä turmeltuu, joka on Kristuksessa. 4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista 
Jeesusta, jota me olemme saarnanneet, tai jos saat toinen henki, joka et ole saanut, tai toisen 

evankeliumin, joka et ole hyväksynyt - saatat sietää sitä! (2 Kor 11: 3-4) 
Mikä oli "muut" ja "erilainen" oikeastaan väärä, evankeliumi? 
Väärät evankeliumi on eri osia. 
Yleensä väärä evankeliumi on uskoa, että sinun ei tarvitse totella Jumalaa ja todella pyrimme elämään 

uskollisena Hänen tiensä väittämällä tuntemaan Jumalaa (vrt Matthew 7: 21-23). Se pyrkii itsekkäästi 

suuntautunut. 
Käärme petti Eevan langeta väärää evankeliumia lähes 6000 vuotta sitten (Moos 3) -ja ihmiset ovat 
uskoneet, että he tietävät paremmin kuin Jumalaa ja pitäisi päättää hyvän ja pahan itselleen.Kyllä, kun 
Jeesus tuli, hänen nimensä oli usein liitetty erilaisia vääriä evankeliumeista-ja tämä on jatkunut ja jatkuu 
tällä aikaan lopullinen Antikristuksen. 
Nyt takaisin apostoli Paavalin aikaan väärä evankeliumi oli lähinnä gnostikko / Mystic sekoitus totuus ja 

virhe. Gnostikot pohjimmiltaan uskoivat, että erityistä tietoa oli mitä tarvittiin saavuttamiseksi 

hengellisen ymmärryksen, mukaan lukien pelastus. Gnostikot taipumus uskoa, että mitä lihaa ei ollut 

mitään erityistä merkitystä ja niiden vastustivat tottelemaan Jumalan asioissa, kuten seitsemännen 

päivän sapattia. Yksi tällainen väärä johtaja oli Simon Magus, joka varoitti apostoli Pietari (Apt 8: 18-21). 

Mutta se ei ole helppoa 
Uusi testamentti osoittaa, että Philip opetti Jumalan valtakunta: 



5 Niin Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. ... 12 he uskoivat Filippusta, 

joka julisti, mikä koskee Jumalan valtakunnasta ... (Apt 8: 5,12). 
Mutta Jeesus, Paavali, ja opetuslapset opetti, että se ei ole helppoa päästä Jumalan valtakuntaan: 

24 Kun Jeesus näki, että hän tuli hyvin murheelliseksi, hän sanoi: "Kuinka vaikeaa se on niille, 
jotka rikkaat tulla Jumalan valtakuntaan! 25. Sillä on helpompi on kamelin käydä läpi neulansilmän 
kuin varten rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. " 
26 Ja ne, jotka sen kuulivat sanoi: "Kuka sitten voi pelastua?" 
27 Mutta hän sanoi: "asiat, jotka ovat mahdottomat ihmisten on mahdollista Jumalalle." (Luuk 

18: 24-27) 
22 "Meidän on monien koettelemuksia päästä valtakuntaan 
God "(Apt 14:22). 
3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teitä, veljet, koska se on sopiva, koska 

uskomme kasvaa suuresti, ja rakkaus jokainen teistä kaikista vilisee toisiaan kohti, 4 jotta emme 
itse ylpeillä te keskuudessa kirkkojen God kärsivällisyydestä ja uskostanne kaikissa vainoissa ja 
kärsimyksiä, joita te kestää, 5 joka on ilmeinen osoitus Jumalan vanhurskaan tuomion, joka voi 
laskea arvoinen Jumalan valtakuntaan, jonka te myös kärsivät; 6, koska se on vanhurskas asia 
Jumalan maksaa kanssa ahdistuksen, jotka hämmentävät teitä, 7 ja antaa teille, joita ahdistetaan 
loput kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien, (2 Tess 1: 3-7). 

Vaikeuksien vuoksi vain jotkut ovat nyt kutsuttu ja valittu tässä iässä olla osa sitä (Matt 22: 1-14, Joh 

6:44, Hebrews 6: 4-6). Toiset kutsutaan myöhemmin, kuten Raamattu osoittaa, että niille, jotka 
"virheellisesti hengessä tulevat ymmärtämistä, ja ne, jotka valittivat oppii oppi" (Jesaja 29:24). 

Pietari opetti kuningaskunnan 
Apostoli Pietari opetti, että valtakunnan oli ikuinen, ja että Jumalan evankeliumia on ahkerasti toteltava 
tai olisi tuomion: 

10 Näin ollen veljet, on vieläkin ahkera tekemään puhelun ja vaalien varma, sillä jos sen teette et 

koskaan lankea; 11 niin sisäänkäynnin toimitetaan teille runsain iankaikkiseen valtakuntaan 
meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen (2 Peter 1: 10-11). 
17 Sillä aika on tuomion alkaa klo Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin 

mikä on niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? (1 Peter 4:17). 

Viimeinen Raamatun kirjoja ja kuningaskunnan 
Raamattu opettaa, että "Jumala on rakkaus" (1 Joh 4: 8,16) ja Jeesus on Jumala (Joh 1: 1,14) -the 
Jumalan valtakunta on kuningas, joka on rakkaus ja jonka lait tukevat rakkautta, vihaa (vrt Ilm 22: 14-15). 
Viimeisen kirjan Raamatun nimenomaan keskustelee Jumalan valtakunnan. 

15 Silloin seitsemäs enkeli kuulosti: Ja tuli suurella äänellä taivaassa, sanoen: "valtakunnat tämän 
maailman on tullut valtakunnat Herramme ja hänen Kristus ja hän on hallitseva aina ja 

iankaikkisesti!" (Ilm 11:15). 
Jeesus tulee hallitsemaan valtakunnassa! Ja Raamattu paljastaa kaksi Hänen otsikot: 



16 Ja hän on Hänen kaapu ja kupeellaan kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra 

(Ilm 19:16). 
Mutta onko Jeesus ainoa, joka hallitsee? Huomata tämän katkelma Ilm: 

4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja tuomio oli sitoutunut niihin. Sitten minä näin 

niiden sielut, jotka olivat teloitetut heidän todistajan Jeesuksen ja Jumalan sanan tähden, jotka 
eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä 

käteensä. Ja he elivät ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. . . 6 Autuas ja pyhä on se, jolla 

on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Yli ei toisella kuolemalla ole valtaa, mutta ne on 

papit Jumalan ja Kristuksen ja hallitsevat hänen kanssaan tuhat vuotta (Ilm 20: 4,6). 
Tosi kristityt herätetään hallitsemaan Kristuksen kanssa tuhat vuotta! Koska valtakunta kestää ikuisesti 

(Ilm 11:15), mutta että hallituskauden mainittu oli vain yksi tuhat vuotta. Tästä syystä viitataan tässä 

aikaisemmin ensimmäisen vaiheen valtakunnan-fyysinen, tuhatvuotinen, vaihe toisin kuin lopullinen, 
enemmän henkinen, vaihe. 
Muutamia tapahtumia on lueteltu Ilmestyskirjassa tapahtuvaksi välillä tuhatvuotista ja loppuvaiheisiin 
Jumalan valtakunnan: 

7 Nyt kun ne tuhat vuotta ovat päättyneet, Saatana vapautuu vankilasta 8 ja menee ulos 

villitsemään maan neljällä kulmalta, Goog ja Magogin kokoamaan heidät sotaan, jonka numero 

on yhtä hiekkaa meren. ... 11 Sitten näin suuren, valkean valtaistuimen ja Hänet, joka istui sen, 

jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat. Silloin löydettiin mitään paikkaa. 12 Ja minä näin kuolleet, 

suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka 

on Elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin tekojensa mukaan, niistä, joita oli kirjoitettu kirjoja. 13 Ja 

meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka olivat 

niitä. Ja ne tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. 14 Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen 

järveen. Tämä on toinen kuolema. 15 Ja kukaan ei löytynyt kirjoitettu kirja elämän heitettiin 

järveen (Ilm 20: 7-8, 11-15). 
Ilmestyskirja osoittaa, että siellä on myöhemmässä vaiheessa, joka tulee sen jälkeen tuhat vuotta 
valtakauden jälkeen toisen kuoleman: 

1 Nyt näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat 

kadonneet. Lisäksi ei ollut enää merelle. 2 Sitten, Johannes, näin pyhän kaupungin, uuden 

Jerusalemin, tulevan alas taivaasta Jumalan, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä 
kaunistettu. 3 Ja minä kuulin suuren äänen taivaasta sanovan, " katso, Jumalan maja ihmisten 
keskellä ja hän on asuva heidän kanssaan, ja he ovat hänen kansansa. Jumala itse on oleva 
heidän kanssaan, ja heidän Jumalansa. 4 ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän 
silmänsä, on oltava enää kuolemaa, eikä murhetta eikä itkua. ei saa olla enemmän kipua, sillä 

kaikki entinen on mennyt. " (Ilm 21: 1-4) 
1 Ja hän näytti minulle veden virran elämän, kirkas kuin kristalli valtaistuimelta Jumalan ja 
Karitsan. 2 Keskellä sen katua, ja molemmin puolin jokea, oli elämän puu, joka kantoi kaksitoista 
hedelmiä, jokainen puu antaen hedelmänsä joka kuukausi. Lehdet puun olivat tervehtymiseksi 
kansojen. 3 Eikä siellä ole enää kirousta, vaan Jumalan valtaistuimen ja Karitsan on siinä, ja hänen 
palvelijansa palvelevat häntä. 4 näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on otsaan. 5 ei saa olla 
siellä yötä: He eivät tarvitse lamppua eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä. Ja he 
hallitsevat aina ja ikuisesti. (Ilm 22: 1-5) 



Huomaa, että tämä hallituskaudella, joka on sen jälkeen tuhat vuotta, sisältää Jumalan palvelijat ja 

kestää ikuisesti. Pyhä kaupunki, joka oli valmistettu taivaassa, lähtee taivaan ja tulevat alas maan 

päälle. Tämä on alku loppuvaiheessa Jumalan valtakunnan. Aika NO MORE kipua tai kärsimystä! 
Hiljaiset perivät maan (Matt 5: 5) ja kaiken (Ilm 21: 7). Maapallo, kuten pyhän kaupungin, joka tulee 

olemaan se, on parempi, koska Jumalan tiet toteutetaan. Ymmärrettävä, että: 
7 Suuri on hänen valtansa, ja rauha ei tule loppua (Jesaja 9: 7). 

Selvästi siellä on kasvua jälkeen viimeinen vaihe Jumalan valtakunnan on alkanut kaikki noudattavat 
Jumalan hallituksen. 
Tämä on loistokkain aikaa: 

9 Vaan niinkuin kirjoitettu: "Eye ei ole nähnyt eikä korva kuullut, eivät myöskään ole tehneet 

ihmisen sydämeen minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat." 10 Mutta Jumala 
on ilmoittanut ne meille Henkensä ( 1 Corinthians 2: 9-10). 

Se on aika rakkauden, ilon ja ikuisen mukavuutta. Se on loistava aika! 
Etkö halua olla sinun osallistua siihen? 

5. Lähteet ulkopuolella Uudessa testamentissa opetetaan  
Jumalan valtakunta 
Oliko aikaisin professorit Kristuksen mieltä, että he piti julistavat kirjaimellisesti Jumalan 

valtakunnan? 
Kyllä. 
Vuosia sitten, vuonna luento professori Bart Ehrman yliopiston North Carolina, hän toistuvasti, ja oikein 
korosti, että toisin kuin useimmat tunnustavat kristityt tänään, Jeesus ja hänen varhaisen seuraajat julisti 

Jumalan valtakuntaa. Vaikka Dr. Ehrman yleinen käsitys kristinuskon eroaa suuresti 

että jatkuvien Church of God, olemme samaa mieltä siitä, että valtakunnan evankeliumi on mitä Jeesus 
itse julisti ja seuraajilleen uskoivat. Olemme samaa mieltä myös siitä, että monet väittivät kristityt eivät 
nykyään ymmärrä se. 

Vanhin säilynyt Post-UT: Kirjoittaminen & Sermon 
Jumalan valtakunta oli merkittävä osa siitä, mitä väitetään olevan "vanhin täydellinen Christian saarna, 
joka on säilynyt" (Holmes MW Ancient Christian Sermon. Apostoliset isät: kreikka tekstit ja Englanti 

käännökset, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, s. 102). Tämä Ancient Christian Sermon sisältää 

nämä lausunnot siitä: 
5: 5 Lisäksi tiedätte, veljet, että meidän jäädä maailmassa lihan on merkityksetön ja ohimeneviä, 

mutta lupaus Kristuksen on suuri ja ihmeellinen: levätä tulevaa valtakuntaa ja iankaikkisen 
elämän. 

Edellä lausunto osoittaa, että valtakunta ei ole nyt, vaan tulee ja ikuinen. Lisäksi tämä vanha saarna 

todetaan: 
6: 9 Nyt jos niinkin vanhurskaat koska ne eivät pysty, avulla omia hyviä tekoja, pelastaa lapsensa, 

mitä varmuus meillä päästä Jumalan valtakuntaan jos emme pitämään kasteen puhtaana ja 



tahraton? Tai kuka on meidän kannattaja, jos emme ole todettu pyhä ja vanhurskas työt? 9: 

6 Sentähden rakastakaamme toinen toistamme, että me kaikki voi tulla Jumalan valtakuntaan. 11: 

7 Sentähden, jos tiedämme, mitä on oikea Jumalan silmissä annamme hänen valtakuntansa ja 
vastaanottaa lupaukset "korva ei ole kuullut eikä silmä nähnyt eikä silmä nähnyt eikä ihmisen 
sydämeen kuvitellut." 
12: 1 Odottakaamme siis tunti tunnilta valtakunnan Jumalan rakkaudessa ja vanhurskaudessa, 

koska emme tiedä päivää Jumalan näkymisen. 12: 6 hän sanoo, valtakunnan Isäni tulee. 
Edellä lausunnot osoittavat, että rakkautta oikea elävä tarvitaan, että emme ole vielä tulleet Jumalan 
valtakunta, ja että se tapahtuu sen jälkeen päivän Jumalan näkymisen-, joka on sen jälkeen kun Jeesus 

palaa uudelleen. Se on Isän kuningaskunnan ja ei ole vain Jeesus. 
On mielenkiintoista, että vanhin ilmeisesti Christian saarna että Jumala on sallinut hengissä opettaa 
saman Jumalan valtakunta, että Uusi testamentti opettaa ja jatkuvien Church of God nyt opettaa (on 
mahdollista, että se voisi olla todellinen Church of God, mutta minun vähän tietoa Greek rajoittaa kykyni 
tehdä kiinteämpi ilmoitus). 

Toinen Century kirkon johtajat ja evankeliumin kuningaskunnan 
On huomattava alussa 2. vuosisadalla Papias, kuulia John ja ystävä Polykarpoksen ja pidetään Saint 

Roman katolisia, opetti tuhatvuotisen valtakunnan. Eusebios kirjataan että Papias opettanut: 

... Siellä on vuosituhannen ylösnousemuksen jälkeen kuolleista, kun henkilökohtainen Kristuksen 

hallituksen perustetaan tämän maan päällä. (Fragments of Papias, VI. Katso myös Eusebius, 

Kirkkohistorian, Book 3, XXXIX, 12) 
Papias opetti, että tämä olisi aika suuri runsautta: 

Samalla tavalla [Hän sanoi], että vehnänjyvä tuottaisi kymmenen 
tuhat korvat, ja että jokainen korva olisi kymmenentuhatta jyvät, ja jokainen jyvä antaisi 

kymmenen kiloa puhtaanmakuista vehnäjauhoista; ja että omenat, ja siemenet, ja ruoho 

tuottaisi samassa suhteessa; ja että kaikki eläimet, ruokinta sitten vain tuotannot maan tulisi 

rauhaisa ja harmoninen, ja olla täydellinen alistuminen miehen. "[Todistus on synnyttänyt nämä 
asiat kirjallisesti Papias, vanha mies, joka oli kuulija John ja ystävä Polykarpoksen, neljännessä 
kirjoistaan, viisi kirjaa koostuivat hänen ...] (Fragments Papias, IV) 

Jälkeinen Uusi testamentti Kirje korinttilaisille todetaan: 
42: 1-3 Apostolit saivat evankeliumi meitä Herraan Jeesukseen Kristukseen; Jeesus Kristus 

lähetettiin Jumalan luota. Niin Kristus on Jumalasta, ja apostolit ovat Kristuksen. Molemmat siis 

tuli tahdon Jumalan nimetty järjestyksessä. Että siis sai maksun, ja niille on varmistettu 

ylösnousemisen kautta Herramme Jeesuksen Kristuksen ja vahvistettiin Jumalan sanaa takeet 
Pyhää Henkeä, he lähtivät kanssa ilosanomaa että Jumalan valtakunta pitäisi tulla. 

Polykarpos Smyrna oli varhainen kristillinen johtaja, joka oli opetuslapsi Johannes, viimeinen 

alkuperäisen apostolien kuolla. Polykarpos c. 120-135 AD opetti: 
Autuaita ovat köyhiä, ja ne, jotka vainotaan vanhurskauden tähden, sillä heidän on Jumalan 

valtakunta. (Polykarpos. Kirje filippiläisille luvussa II. Ante-Nikean isät, Volume 1 kuten muokattu 

Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885) 



Tietäen, niin, että "Jumala ei ole pilkattu," meidän pitäisi kulkea arvoinen hänen käskynsä ja 
kunniaa ... Sillä hyvin, että ne olisi leikattu pois himoja, jotka ovat maailmassa, koska "jokainen 
himo warreth vastaan hengessä, "ja" eivät huorintekijät, ei hekumoitsijat eikä väärinkäyttäjien 
itsensä ihmiskunnan saa periä Jumalan valtakuntaa "eikä niitä, jotka tekevät asioita 

epäjohdonmukainen ja sopimatonta. (sama, luku V) 
Ottakaamme palvella Häntä pelossa, ja kaikkien kunnioituksen, vaikka hän itse on käskenyt 
meitä, ja kun apostolit, jotka saarnasivat evankeliumia meille ja profeetat, jotka julistivat 

etukäteen Herramme tulemiseen. (sama, luku VI) 
Kuten muutkin Uudessa testamentissa, Polykarpos opetti, että vanhurskaat, ei käsky katkaisijat, perivät 
Jumalan valtakunnan. 
Seuraavassa Lisäksi väitettiin olleen opettanut Polykarpoksen: 

Ja seuraavilla sapattina hän sanoi; "Kuulkaa minun kehoitukseksi rakkaat Jumalan lapsia. I 
vannoi kun piispat olivat läsnä, ja nyt taas minä kehoitan teitä kaikkia kävelemään decorously ja 

kelvollisesti tiellä Herran ... Valvokaa ja taas Olkaa valmiit, Älköön sydämenne 

punnitaan alas, uuden käskyn koskevat rakkaudessa toisiaan kohtaan, hänen tulo yhtäkkiä 

ilmetä nopean salama, suuri tuomio tulella, ikuinen elämä, Hänen kuolematon valtakuntansa. Ja 

kaikki, mitä opetetaan Jumalan te tiedätte, kun te etsiä innoitti kirjoitukset, kaivertaa kynällä 

Pyhän Hengen sydämenne, että käskyt voi teissä pysyviä. " (Life of Polykarpoksen luvun 24. JB 

Lightfoot, Apostoliset isät, vol. 3.2, 1889, s. 488-506) 
Meliton Sardeslainen, joka oli Church of God johtaja, c. 170 AD, opetti: 

Sillä todellakin lain liikkeeseen evankeliumin vanhan uudessa, molemmat tulevat esiin yhdessä 

Siionista ja Jerusalemista; ja käsky antoi armossa ja tyyppi valmiissa tuotteessa, ja lammas 

Pojassa ja lampaat mies, ja miehen Jumalaan ... 
Mutta evankeliumi tuli selitys lain ja sen 
täyttymistä, kun taas kirkon tuli varasto totuus ... 
Tämä on se, joka pelasti meidät orjuudesta vapauteen, pimeydestä valoon, kuolemasta 

elämään, tyranniasta iankaikkiseen valtakuntaan. (Melito. Saarna pääsiäiseksi. Jakeet 7,40, 68. 

Käännös Kerux: The Journal of Online teologian. 
Http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Siten Jumalan valtakunta tiedettiin jotain ikuista, eikä pelkästään nykyisen Christian tai kirkon ja mukana 
Jumalan lakia. 
Toinen puolivälissä myöhään toisen vuosisadan kirjallisesti kehoittaa ihmisiä katsomaan valtakunnan: 

Sentähden, älköön kukaan teistä enää salata eikä katsoa taaksepäin, vaan vapaaehtoisesti 

lähestyä evankeliumin Jumalan valtakunnan. (Roman Clement. Tunnustukset, Kirja X olevan XLV. 

Ote Ante-Nikean isät, Volume 8. Toimittanut Alexander Roberts & James Donaldson. American 
Edition, 1886) 

Lisäksi, vaikka se ei ilmeisesti kirjoittanut yksi tosi kirkon puolivälissä toisen vuosisadan kirjoitus 

otsikolla Hermaan Paimen käännöksessä Roberts & Donaldson käytetään ilmaisua "Jumalan valtakunta" 
neljätoista kertaa. 
Tosi kristityt, ja jopa monet vain tunnustava Christ, tiesi jotain Jumalan valtakunnan toisella vuosisadalla. 



Jopa katolinen ja ortodoksinen Saint Irenaeus selvää, että ylösnousemuksen jälkeen, kristityt tulla 

Jumalan valtakuntaan. Huomaa, mitä hän kirjoitti, c. 180 AD: 
Tällaisille on tila, jotka ovat uskoneet, koska ne aina noudattaa Pyhä Henki, joka oli antanut 
Hänelle kasteessa, ja on säilytettävä vastaanotin, jos hän kävelee totuudessa ja pyhyyttä ja 

vanhurskauden ja potilaiden kestävyyttä. Tätä sielu on ylösnousemus niitä, jotka uskovat, kehon 
vastaanottaa sielun uudelleen, ja sen mukana, jonka Pyhän Hengen, nostetaan ylös ja astui 

Jumalan valtakuntaan. (Irenaeus, St. piispa Lyon. Käännetty Armenian Armitage Robinson. 

Esittelyohjelmassa apostolisen Preaching, luku 42. Wells, Somerset, lokakuu 1879. Kuten 
julkaistu SOCIETY EDISTÄMISEKSI CHRISTIAN TIEDON. NEW YORK vaihtoehtoja: MACMILLAN CO, 
1920). 

Ongelmat toinen ja kolmas luvuilla 
Huolimatta laajaa hyväksyntää, toisella vuosisadalla, anti-laki luopio johtaja nimeltään Marcion 

nousi. Marcion opetti vastoin lakia Jumalan sapatin, ja kirjaimellisesti Jumalan valtakunnan. Vaikka hän 
tuomitsivat Polykarpoksen ja muut, hän oli yhteydessä Rooman kirkon jo jonkin aikaa ja tuntui olevan 
vaikutusta siellä. 
Toisessa ja kolmannessa vuosisatojen allegorists olivat vakiintumassa Alexandria (Egypti). Monet 

allegorists vastusti opin tulevan valtakunnan. Huomaa raportin joidenkin allegorists: 
Dionysios syntyi jalo ja varakas pakanallisia perhe Aleksandriassa, ja opetettiin filosofiaa. Hän 
jätti pakanallisia koulujen tulla oppilas Origeneen, jolle hän onnistunut vastaa katekeettisisessa 
koulun Alexandria ... 
Clement Origenes ja Gnostisen koulu olivat turmelee oppeja pyhän oraakkelit heidän 
mielikuvituksellinen ja allegorinen tulkinnat ... he saivat itselleen nimen "Allegorists." Nepos 
julkisesti torjuttava Allegorists, ja väitti, että siellä on Kristuksen hallituksen maan päällä ... 
Dionysios kiistänyt seuraajien kanssa Nepos, ja hänen tilin ... "Sellainen asioita kuin nyt olemassa 
Jumalan valtakunnassa." Tämä on ensimmäinen maininta Jumalan valtakuntaa koskevan 
nykyisen tilan kirkkojen ... 
Nepos moitti heidän virhe, joka osoittaa, että taivaan valtakunta ei ole allegorista, mutta on 
kirjaimellisesti tulevan valtakunnan Herramme ylösnousemukseen iankaikkiseen elämään ... 
Joten ajatus valtakunnan tulevat nykytilaa laadittiin ja synnytti Gnostisessa koulun Allegorists 
Egyptissä, AD on 200 250, koko vuosisadan ennen piispat valtakunnan tuli pidettävä matkustajat 
valtaistuimelle ... 
Clement suunniteltu ajatus Jumalan valtakunnan tilana todellisen henkisen tietoa 

Jumalasta. Origen asettaa sen pois niinkuin hengellinen merkitys piiloutui tavallinen kirjeessä 

kirjoitukset. (Ward, Henry Dana. Evankeliumi kuningaskunta: A Kingdom ole tästä maailmasta; Ei 

tässä maailmassa, mutta tulla taivaallisen maa, että kuolleiden ylösnousemus ja kaikki pannaan 
kohdalleen. Julkaisija Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870, s. 124-125) 

Näin ollen, vaikka piispa Nepos opetti evankeliumia kuningaskunnan Jumala, allegorists yrittivät keksiä 

väärä, vähemmän kirjaimellinen, ymmärtää sitä. Bishop Apollinaris Hierapolis myös yrittivät taistella 

virheiden allegorists suunnilleen samaan aikaan. Ne todella kirkossa Jumalan seisoi totuus 

kirjaimellisesti Jumalan valtakunnan kautta historian. 

Herbert W. Armstrong opetti evankeliumia kuningaskunnan, Plus 



Vuonna 20. vuosisadan, myöhään Herbert W. Armstrong kirjoitti: 
Koska he hylkäsivät Kristuksen evankeliumin. . . , Maailma oli syrjäyttää jotain muuta sen 

tilalle. Heillä oli keksiä väärennös! Joten olemme kuulleet Jumalan valtakunnan puhutaan 
pelkästään melko latteus - mukava ilmapiiri ihmissydämeen - vähentämällä sen eteeristä, 

epätodellinen MITÄÄN! Toiset vääristeli että "kirkko" on valtakunta. . . Profeetta Daniel, joka eli 

600 vuotta ennen Kristusta, tiesi, että Jumalan valtakunta oli todellinen valtakunta - valtion 

hallitsevan kirjaimellisesti IHMISET maan päällä. . . 
Täällä. . . on Jumalan selitys mitä Jumalan valtakunta on: "Ja niiden kuningasten päivinä ..." - se 

on tässä puhuu kymmenen varpaat, osaksi rautaa ja osaksi haurasta savea. Tämä kytkemällä 
profetian Daniel 7 ja Ilmestyskirjan 13 ja 17, viittaa uuteen Euroopan Yhdysvallat, joka on nyt 

muodostavat. . . ennen silmiesi! Ilm 17:12 tekee selväksi yksityiskohtaisesti, että se on unionin 

TEN KINGS OR kuningaskunnat että (Ilm 17: 8) on elvyttää vanhan Rooman valtakunnan. . . 
Kun Kristus tulee, hän tulee Kuninkaana, hallitsevan koko maa (Ilm 19: 11-16); ja HIS KINGDOM--

 Jumalan valtakunnan --said Daniel, on kuluttaa kaikki nämä maalliset valtakunnat.Revelation 

11:15 toteaa sitä näillä sanoilla: "valtakunnat Tämän maailman tulla valtakunnat Herramme, JA 

HÄNEN KRISTUKSESTA: ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti"! Tämä on Jumalan 

valtakunta. Se on loppuun esillä hallitusten - kyllä, ja jopa Yhdysvaltojen ja Britannian 

kansojen. Sitten he tulee kuningaskunnat - hallitukset - ja Herra Jeesus Kristus, sitten 

kuninkaiden kuningas koko maan. Tämä tekee täysin PLAIN että Jumalan valtakunta on 

kirjaimellisesti VALTIONEUVOSTO. Jo kaldealaisen Empire oli kuningaskunnan - jopa Rooman 

valtakunnan oli KUNINGASKUNTA - niin Jumalan valtakunta on hallitus. Se on ottaa haltuunsa 

hallituksen maailman kansojen. Jeesus Kristus syntyi olla KING - hallitsija! . . . 
Samat Jeesusta Kristusta, joka kulki yli kukkuloiden ja laaksojen Holy Land ja Jerusalemin kaduilla 

yli 1900 vuotta sitten on tulossa jälleen. Hän sanoi, että hän tulee jälleen. Sen jälkeen kun hänet 

ristiinnaulittiin, Jumala herätti hänet kuolleista kolmen päivän jälkeen ja kolme yötä (Matt. 

12:40; Acts 2:32, I Kor. 15: 3-4). Hän nousi valtaistuimelle Jumalan. Päämajassa hallituksen 
Universe (Apt 1: 9-11, Hepr. 1: 3, 8: 1; 10:12; Ilm 03:21). 
Hän on "aatelismies" vertauksen, joka meni Jumalan valtaistuin - "kaukana maa" - voidaan 
kruunasi Kuninkaana yli kaikkien kansojen, ja sitten palata maan päälle (Luuk 19: 12-27 ). 
Jälleen hän on taivaassa, kunnes "aikoina kaikki pannaan kohdalleen" (Apt 3: 19-

21). Palauttaminen tarkoittaa palauttaminen entiselle valtion tai kunnon. Tällöin palauttamista 

Jumalan hallitusta maan päällä, ja siten palauttaa maailmanrauhan, ja utopistisia olosuhteissa. 
Nykyinen maailma kuohunnan Kasvavat sotia ja kiistoja huipentuu maailman vaikeuksiin niin 

suuri, että ilman Jumalan, ei ihmislihaa olisi henkiin (Matt. 24:22). Sen erittäin huippunsa, kun 
viivästyminen johtaisi räjäytys kaikilla elämän pois tältä planeetalta, Jeesus Kristus tulee 

takaisin. Tällä kertaa hän on tulossa jumalallisena God. Hän on tulossa kaikki valta ja kunniaa 

maailmankaikkeuden-ratkaisun Creator. (Matt. 24:30; 25:31.) Hän tulee kuin "King Kuningas ja 

herrain Herra" (Ilm 19:16), perustaa maailman super-hallitus ja hallitsemaan kaikkia kansoja 

"sauvalla rauta "(Ilm 19:15, 12: 5). . . 
Christ Unwelcome? 



Mutta ihmiskunta huuto ilolla ja toivottaa hänet hurja ekstaasi ja innostusta - tulevat jopa kirkot 
perinteisen kristinuskon? 
He eivät! He uskovat, koska väärä ministerit Saatanan (II Kor. 11: 13-15) ovat pettäneet heidät, 

että hän on antikristus. Kirkkojen ja kansat on vihainen hänen tullessaan (Ilm 11:15 kanssa 
11:18), ja asevoimien todella yrittää taistella häntä tuhoamaan hänet (Ilm 17:14)! 
Kansat saadaan päälle huipussaan taistelu tulevina maailmansodan III, jossa taistelurintamalle 

Jerusalemissa (Sak. 14: 1-2) ja sitten Kristus palaa. Vuonna yliluonnollista voimaa hän "sotiva 

näitä pakanoita", jotka taistelevat häntä (jae 3). Hän täysin voittaa heidät (Ilm 17:14)! "Hänen 

jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä," hyvin lyhyen matkan itään Jerusalemin (Sak. 14: 

4). (Armstrong HW. Mystery of the Ages, 1984) 
Raamattu ilmoittaa, että Jeesus palaa ja hän voittaa, mutta monet taistelee 
Häntä vastaan (Ilm 19:19). Monet väittävät (perustuu väärinkäsitykseen Raamatun profetian, vaan 

osittain siksi vääriä profeettoja ja mystikot) että palautetut Jeesus on viimeinen Antikristus! 
Seuraavassa on myös Herbert Armstrong: 

Oikea uskonto - Jumalan totuus valtuudet kanssa Jumalan rakkaus opetetaan Pyhän Hengen ... 
sanoinkuvaamattoman Ilon Jumalan tuntemisen ja Jeesuksen - tietämisen TOTUUDEN - ja 
lämpöä Jumalan jumalallisen LOVE! ... 
Opetukset Jumalan tosi kirkko ovat yksinkertaisesti kuin "elävä jokaisesta sanasta" Pyhän 
Raamatun ... 
Miehet kääntyvät tieltä "päästä" ja tapa "antaa" - Jumalan tapa rakkauden. 
Uuden sivilisaation on nyt ote maan! (sama) 

UUSI CIVILIZATION on Jumalan valtakunta. Julistaa, että uusi sivilisaatio on tulossa ja perustuttava 

rakkaus on tärkeä osa mitä tosi valtakunnan evankeliumia, että Jeesus ja hänen seuraajansa opetti on 

kyse. Ja se on jotain, että me Jatkuvat Church of God saarnaavat samoin. 
Herbert Armstrong huomasi, että Jeesus opetti, että ihmisen yhteiskunta, 
vaikka se luulee se haluaa totella, on hylännyt "periksi" elämän tien rakkauden. Lähes kukaan ei tunnu 
oikein käsitä, mitä Jeesus opetti. 
Pelastus Jeesuksen kautta on osa evankeliumin 
Nyt jotkut jotka ovat lukeneet tämän pitkälle luultavasti ihmetellä Jeesuksen kuolemaa ja roolia 

pelastuksen. Kyllä, se on osa evankeliumia, että Uusi testamentti ja Herbert W. Armstrong molemmat 

kirjoitti. 
Uusi testamentti osoittaa evankeliumin sisältää pelastuksen Jeesuksen kautta: 

16 Sillä minä en häpeä evankeliumia Kristuksen, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi 

jokaiselle, joka uskoo, että Juutalainen ensimmäinen ja myös Kreikan (Room 01:16). 
4 Siksi ne, jotka olivat hajallaan menivät kaikkialla saarnaa sanaa. 5 Niin Filippus meni Samarian 

kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. ... 12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti, mikä 

koskee Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, sekä miehet että naiset 

kastettiin. ... 25 Kun he olivat todistaneet ja puhuneet Herran sanan, palasivat he Jerusalemiin, 

saarnasi evankeliumia monessa Samarian kylässä. 26 Mutta enkeli Herra puhui Philip ... 40 Philip 



löydettiin Azotus. Ja kulkee, hän saarnasi kaikissa kaupungeissa kunnes tuli Kesareaan. (Apt 8: 

4,5,12,25,26,40) 
18 hän saarnataan Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. (Apt 17:18) 
30 Silloin Paavali oli täyttä kaksi vuotta omassa vuokrata talon, ja sai kaikki, jotka tulivat 

hänen 31 saarnasi Jumalan valtakuntaa ja opetti Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta kaikella 

uskalluksella, kukaan estämättä. (Apt 28: 30-31) 
Huomaa, että saarnaaminen mukana Jeesus ja valtakunnan. Valitettavasti ymmärtää oikein 

evankeliumin Jumalan valtakunnan taipumus puuttuvan opetuksista kreikkalais-roomalaisen kirkoissa. 
Oikeastaan auttaa meitä osaksi tuon valtakunnan, Jumala rakasti ihmisillä niin 
paljon, että Hän lähetti Jeesuksen kuolemaan meidän (Joh 3: 16-17). 

Evankeliumi kuningaskunnan on mitä maailma tarvitsee, mutta ... 
Mutta monet maailman johtajat, myös uskonnollisille, uskomme, että se on kansainvälinen ihmisen 

yhteistyö, joka tuo rauhaa ja hyvinvointia, eikä Jumalan valtakuntaa. Ja vaikka heillä on jonkin verran 
ajallisia onnistumisia, he eivät vain onnistu, niiden ihmisten ponnisteluja lopulta tuo maapallon siihen 

pisteeseen, että elämä tulisi kestämätön, jos Jeesus ei palannut perustamaan valtakuntansa. Tämä on 
väärä evankeliumi. 

Monet maailman yrittävät koota puoliksi uskonnollinen Babylonian kansainvälinen suunnitelma laittaa 

uuden maailmanjärjestyksen vuonna 21. vuosisadalla. Tämä on jotain, että jatkuvien Church of God on 

tuominnut sen alusta lähtien ja aikoo jatkaa tuomita. Koska Saatana petti Eevan laskuaan version hänen 
evankeliumin lähes 6000 vuotta sitten (Moos 3), ihmiset ovat sitä mieltä, että he tietävät paremmin kuin 
Jumala, mitä tekee niistä ja maailmasta parempi. 

Raamatun mukaan, se kestää yhdistelmä sotilasjohtaja Euroopassa (kutsutaan kuningas North, jota 
kutsutaan myös Beast Ilm 13: 1-10) sekä uskonnollinen johtaja (kutsutaan väärä profeetta, jota 
kutsutaan myös lopullinen Antikristus ja kaksisarvinen Beast Ilm 13: 11-17) päässä seitsemän kukkulan 

(Ilm 17: 9,18) ja tuoda "Babylonian" (Ilm 17 & 18) maailmanjärjestystä. Vaikka ihmiskunta tarvitsee 
Kristuksen paluuta ja perustamalla valtakuntansa, monet maailmassa ei kiinnitä huomiota tähän viestiin 
21. vuosisadalla-he uskovat edelleen eri versioita Saatanan väärä evankeliumi.Mutta maailma saada todistuksen. 

Muista, että Jeesus opetti: 

14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi 

kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. (Matteus 24:14) 

Huomaa, että valtakunnan evankeliumi nousee maailman todistajana, sitten tulee loppu. 

On useita syitä. 

Yksi on se, että Jumala haluaa maailman kuulla tosi evankeliumin ennen Suuren Ahdistuksen (joka 

esitetään alkavan Matteus 24:21). Näin evankeliumin sanoman on sekä todistajan ja varoitus (vrt 
Hesekiel 3, Amos 3: 7). 

Toinen on se, että ydin viesti saattaa olla ristiriidassa näkemykset nousevan Beast, King of North vallan 

yhdessä Väärä Profeetta, lopullinen Antikristus. Ne pohjimmiltaan lupaavat rauhaa ihmisen vaivaa, 
mutta se johtaa loppuun (Matteus 24:14) ja tuhoaminen (vrt 1 Tess 5: 3). 



Koska merkit ja ihmeillä niihin liittyviä (2 Tess 2: 9), eniten maailmassa valitsevat uskovat valheen (2 Tess 

2: 9-12) sijasta evankeliumin sanoman. Koska väärä tuomitseminen tuhatvuotisen kuningaskunnan 
Jumalan roomalaiskatolisista Ortodoksi, luterilaiset, ja toiset, monet virheellisesti väittävät, että sanoma 
tuhatvuotisen valtakunnan evankeliumi Jumalan on väärä evankeliumi liittyvät Antikristuksen. 

Uskollinen Filadelfian kristityt (Ilm 3: 7-13) on julistamassa tuhatvuotisen valtakunnan evankeliumi sekä 
kertoa maailmalle, mitä eräiden maallista johtajat (mukaan lukien Beast ja väärän profeetan) on jopa. 

Ne tukevat kertoa maailmalle viestin, että peto, kuningas Pohjois vallan yhdessä Väärä Profeetta, 
lopullinen Antikristus, lopulta tuhoaa (yhdessä joidenkin niiden liittolaiset) Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian kansojen Yhdistyneen kuningaskunnan , Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti (Daniel 11:39), ja 
että ne pian sen jälkeen tuhota arabian / islamilaisen keskusjärjestön (Daniel 11: 40-43), toimivat 
välineet demonit (Ilm 16: 13-14), ja lopulta taistella Jeesuksen Palatessaan (Ilm 16:14, 19: 19-

20). Uskollinen Philadelphians (Ilm 3: 7-13) tulee ilmoittaa, että tuhatvuotisen valtakunnan tulossa 

pian. Tämä todennäköisesti tuottaa paljon tiedotusvälineissä ja voitaisiin täyttää Matthew 24:14. 

The 'väärä evankeliumi "julistaen maailman johtajat (todennäköisesti joitakin" uuden "tyyppistä ylin 
johtaja Euroopassa yhdessä vaarannu pontiff joka vaatia muoto katolisuuden) ei ole sellainen, he eivät 

halua maailman oppia, mitä he todella do (ja ehkä ei edes usko sitä itse ensin, vrt Isaiah 10: 5-7). He ja / 
tai niiden kannattajien todennäköisesti myös virheellisesti opettavat, että uskolliset Philadelphians 

tullaan kannatetaan oppi (millenarismi) tulevasta antikristus. Riippumatta tuomiot että ne ja / tai niiden 

seuraajien tehdä kohti Filadelfian uskollinen ja jatkuvien Church of God käynnistävät vaino (Daniel 11: 

29-35; Ilm 12: 13-15). Tämä johtaa myös lopun alkua Suuren Ahdistuksen (Matt 24:21; Daniel 11:39; vrt 
Matthew 24: 14-15; Daniel 11:31) sekä aika suojan uskollinen Philadelphia kristityt (Ilm 3:10; 12: 14-16). 

Peto ja Väärä profeetta yrittää voima, taloudellinen kiristystä, merkkejä, ihmeillä murha ja muut paineet 

(Ilm 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25; 2 Thessalonians 2: 9-10) pystyä hallitsemaan . Kristityt kysyy: 
10 "Kuinka kauan, Herra, pyhä ja totta, kunnes Tuomitset ja kostaa veremme niille, jotka maan 

päällä asuvat?" (Ilm 06:10) 
Kautta aikojen Jumalan kansa ihmetteli: "Kuinka kauan kestää, kunnes Jeesus palaa?" 

Vaikka emme tiedä päivää tai tunnin, odotamme Jeesusta palauttamaan (ja tuhatvuotisen Jumalan 
valtakunnan vakiintunutta) 21. vuosisadalla perustuu monien kirjoitusten (esim Matthew 24: 4-34; Ps 90: 4; 
Hosea 6: 2; Luke 21: 7-36; Hebrews 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1 Thessalonians 5: 4), jonka tiettyjä 
osia nyt nähdä täyttyvät. 
Jos Jeesus ei puutu, maailma ovat tuhonneet kaiken elämän: 

21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut alusta maailman asti tällä 

kertaa, eikä milloinkaan tule. 22 Ja ellei niitä päiviä lyhenivät, ei mikään liha pelastuisi; mutta 

valittujen tähden ne päivät lyhennetään. (Matt 24: 21-22) 
29 Heti niiden päivien ahdistuksen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa; tähdet putoavat 

taivaalta, ja taivaan voimat järkkyvät. 30 Silloin merkki Ihmisen Pojan näkyy taivaalla, ja silloin 
kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä 
suurella voimalla ja kirkkaudella. 31 ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he 

kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, toisesta päästä taivaan välillä. (Matt 24: 29-31) 
Jumalan valtakunta on mitä maailma tarvitsee. 



Lähettiläitä kuningaskunnan 
Mikä on roolisi kuningaskunnassa? 
Juuri nyt, jos olet todellinen kristitty, olet olla lähettiläänä sitä. Huomaa, mitä apostoli Paavali kirjoitti: 

20 Nyt olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala oli anoen kauttamme: me hartaasti teitä 

Kristuksen puolesta, sovittaa itsenne Jumalan kanssa. (2 Kor 05:20) 
14 Seisokaa siis ottaa vyötettyinä vyötärön totuuteen, joilla laittaa rintaraudalla 

vanhurskauden, 15 ja ottaa kengitetyt jalat valmistelun kanssa rauhan evankeliumia; 16 ennen 
kaikkea ottaen uskon kilpi, jonka kanssa voi sammuttaa kaikki palavat nuolet pahan. 17 ottaa 
pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana, 18 rukoillen aina kaikki rukouksessa 
hengessä, on valpas tätä varten kanssa kaikki sitkeyttä ja anomisessa kaikkien saints- 19 ja 
minulle, että minunkin annetaan minulle, että minä avaan suuni rohkeasti salaisuutta 

evankeliumin, 20 joille minä olen lähettiläänä kahleissa; että se minä siitä rohkeasti puhuisin, 

niinkuin minun puhua. (Ef 6: 14-20) 
Mikä on lähettiläs? Merriam-Webster on seuraava määritelmä: 

1: virallinen lähettiläs, erityisesti: diplomaattinen edustaja on korkein sijoitus akkreditoidun 
vieraan valtion tai valtion kuin asukas edustajana omaa valtion tai valtion tai nimitetään 
erityinen ja usein määräaikaisia diplomaattimatka 

2 a: valtuutettu edustaja tai messenger 

Jos olet todellinen kristitty, olet virallinen lähettiläs, Kristuksen! Huomaa, mitä apostoli Pietari kirjoitti: 
9 Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, hänen oma erityinen ihmisiä, 

että voit julistaa ylistystä Hänestä, joka kutsui teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa;10 joka 
kerran olleet kansa, mutta nyt Jumalan kansa, joka ei ollut armahdetut, mutta nyt olette 

armahdetut. (1 Peter 2: 9-10) 
Kristittyinä meidän tulee olla osa pyhä kansa. 
Mikä maa on nyt pyhä? 
No, varmasti yksikään tämän maailman valtakunnat-mutta ne lopulta tulee osa Kristuksen valtakunnan 

(Ilm 11:15). Se on Jumalan kansa, hänen valtakuntansa, joka on pyhä. 
Lähettiläinä, emme yleensä harjoittaa suoraa politiikka kansojen tämän maailman. Mutta haluamme 

elää Jumalan elämäntapa nyt. Tekemällä näin, olemme paremmin oppia miksi Jumalan tiet ovat 

parhaita, niin että valtakunnassaan voimme olla kuninkaita ja pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa 
maan päällä: 

5. Hänelle, joka meitä rakastaa ja pestään meidät synneistämme omaksi 
veri, 6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Hänen Jumala ja Isä, hänelle kunnia ja voima 

aina ja ikuisesti. Amen. (Ilm 1: 5-6) 
10 Ja ovat tehneet meidät kuningaskunnaksi, papeiksi meidän Jumalamme; Ja me saamme vallita 

maan päällä. (Ilmestys 05:10) 
Yksi tulevaisuuden aspekti, joka on opetus niille, jotka ovat kuolevaisia sitten kulkemaan Jumalan teitä: 



19 Sillä ihmiset saavat asua Siionin Jerusalemissa; Et itkevät enää. Hän on hyvin armollinen teille 

tarjotaan apua huudat; Kun hän kuulee sen, hän vastaa sinulle. 20 Vaikka Herra antaa sinulle 

hädän leipää ja ahdistuksen vettä, vielä opettajat eivät siirry nurkkaan enää, mutta teidän 
silmänne näkevät opettajat. 21 Korvasi kuulevat sanan takana, sanoi: "Tämä on tie, kävellä se," 

aina kun kääntyä oikealle tai kun kääntyä vasemmalle. (Jesaja 30: 19-21) 
Vaikka tämä on profetia tuhatvuotisen valtakunnan, tässä iässä kristittyjen täytyy olla valmis 
opettamaan: 

12 ... tällä kertaa sinun pitäisi olla opettajat (Heprealaisille 05:12) 
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, 

joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on hiljaisuudella ja pelon (1 Peter 3:15, KJV). 
Raamattu osoittaa, että monet uskollisempia kristityt, juuri ennen Suuren Ahdistuksen, opettavat monta 

33 Ja ne ihmiset, jotka ymmärtävät on opettavat monta (Daniel 11:33) 
Joten, oppiminen, kasvava armossa ja tietämystä (2 Peter 3:18), meidän pitäisi tehdä nyt. Osa roolisi 

Jumalan valtakunta on pystyä opettamaan. Ja uskollisempia, Philadelphian (Ilm 3: 7-13), kristityt, se 

myös kuuluu tukee tärkeitä evankeliumin todistaja ennen alkua tuhatvuotisen valtakunnan (vrt Matteus 
24:14). 
Kun Jumalan valtakunta on perustettu, Jumalan kansa käytetään auttaa palauttamaan vahingoittuneen 
planeetta: 

12 Ne joukosta te rakentaa vanhan jätteen paikoissa;  
Sinä kohottavat perustan monien sukupolvien; Ja sinua kutsutaan korjaaja loukkauksen, 

Ennallistajan Streets asua. (Jesaja 58:12) 

Täten Jumalan kansa, jotka elivät Jumalan tapa tässä iässä helpottaa ihmisten asumaan kaupungeissa (ja 

muualla) tänä aikana ennalleen. Maailma todella on parempi paikka. Meidän pitäisi olla Kristuksen 
lähettiläitä nyt, jotta voimme myös palvella Hänen kuningaskunnassa. 

Todellinen evankeliumi Message on Transformative 

Jeesus sanoi: "Jos te pysytte minun sana, olet todella opetuslapsiani. 32 Ja te tulette tuntemaan 
totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita" (Joh 8: 31-32). Tietäen totuuden evankeliumiin Jumalan 
valtakunta vapauttaa meidät loukkuun väärän toiveita tämän maailman. Voimme rohkeasti tukea 
suunnitelman, joka toimii-Jumalan suunnitelma! Saatana on pettänyt koko maailman (Ilm 12: 9) ja 
Jumalan valtakunta on todellinen ratkaisu. Meidän täytyy seistä ja kannattavat totuus (vrt Joh 18:37). 

Evankeliumi viesti on enemmän kuin henkilökohtaista pelastusta. Hyvä uutinen valtakunnan Jumalan 
tulisi muuttaa kukaan tässä iässä: 

2 Älkääkä mukautuko tämän maailman, vaan muuttukaa 

uudistuksen mielesi, että voit todistaa, mitä on hyvää ja otollista ja täydellistä Jumalan 

tahdon. (Room 12: 2) 

Tosi kristityt muuttuvat palvelemaan Jumalaa ja toisia: 

22 orjat, totella kaikessa Masters lihan mukaisesti, ei silmänpalvelijoina, mielistelijöitä, mutta 

sydämen yksinkertaisuudella, peläten Jumalaa. 23 Ja mitä teet, tee se sydämellisesti, niinkuin 



Herralle eikä ihmisille, 24 tietäen, että Herralta saat palkaksi perinnön; sinulle palvella Herraa 

Kristusta. (Kol 3: 22-24) 

28 Näin ollen, koska saamme valtakunnan, joka ei saa ravistaa, meillä on armo, jonka voimme 

palvella Jumalaa hyväksyttävästi kunnioituksella ja pelolla. (Heprealaisille 12:28) 

Tosi kristityt elävät eri maailmasta. Hyväksymme Jumalan normien yläpuolella maailman, mikä on oikein 

ja väärin. Vanhurskas elävä uskosta (Hepr 10:38), koska se vaatii uskoa elää Jumalan tavalla tässä 

iässä. Kristityt katsottiin niin erilainen maailmaa he asuivat, että niiden tila elämä oli nimitystä "tie" 

Uudessa testamentissa (Apt 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Maailma elää itsekkäästi, Saatanan huojuvat, mitä on 
kutsuttu "Kainin tietä" (Juudas 11). 

Evankeliumi Jumalan valtakunnasta on vanhurskauden sanoman, iloa ja rauha (Room 

14:17). Profeetallinen sana oikein ymmärrettynä on lohdullinen (vrt 1 Kor 14: 3, 1 Tess 4:18), varsinkin 

kun katsella maailman murentua (vrt Luuk 21: 8-36). Todellinen kristitty elämäntapa johtaa henkinen 

runsautta ja fyysisiä siunauksia (Mark 10: 29-30). Tämä on osa miksi ne, jotka elävät sen ymmärtää, että 

maailma tarvitsee Jumalan valtakunnan. Kristityt ovat lähettiläitä Jumalan valtakunnan. 

Kristityt laittaa toivoa henkinen, ei fyysistä, vaikka elämme fyysisessä maailmassa (Room 8: 5-8). Meillä 

on "evankeliumin toivosta" (Kol 1:23). Tämä on jotain, että varhaiset kristityt selvää, että monet, jotka 
tunnustavat Jeesuksen eivät nykyisin todella ymmärtää. 

6. kreikkalais-roomalainen kirkot opettavat kuningaskunta on tärkeä, mutta ... 
Kreikkalais-roomalaisen kirkkojen uskovat opettavat näkökohtia Jumalan valtakunnan, mutta on 

vaikea todella ymmärtää, mitä se todella on. Esimerkiksi Katolinen Encyclopedia opettaa tämän 

valtakunnasta: 
Kristuksen ... Jokaisessa vaiheessa Hänen opetuksessa kynnyksellä tämän valtakunnan ja sen eri 
näkökohdat, sen tarkka merkitys, tapa, jolla se on saavutettava, muodostavat katkottua Hänen 
diskursseja, niin paljon, että hänen diskurssi on nimeltään "evankeliumi valtakunnan "... he 

alkoivat puhua kirkon nimellä" Jumalan valtakunta "; vrt Kol, I, 13; I Tess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 
10, jne ... se tarkoittaa, kirkon kuin Divine laitos ... (Pope H. Jumalan valtakuntaan. Katolinen 
Encyclopedia, Volume VIII. 1910). 

Vaikka edellä viitannut "eversti, minä, 13; I Tess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10 ", jos näyttää niitä, tulet 

huomaamaan, että ei ole yksi niistä jakeet sanoa mitään kirkosta on Jumalan valtakunnan. He opettavat 

uskovat on osa Jumalan valtakunta tai että se on Jeesuksen valtakunta. Raamattu varoittaa, että monet 

muuttaisivat evankeliumia tai kääntyä toiselle tulee epätosi yksi (Gal 1: 6-9).Valitettavasti useat niistä 
ovat tehneet niin. 
Jeesus opetti: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani 

"(Joh 14: 6). Pietari opetti, "Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta 

nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pelastua" (Apt 4:12). Peter kertoi juutalaisille kaikilla on 

uskottava, tehdä parannus ja vastaanottaa Jeesus tallentamisen (Apt 2:38). 
Vastakohtana tälle, Franciscus on opettanut, että ateistit, ilman Jeesusta, voidaan säästää hyviä 

töitä! Hän myös opettaa, että juutalaiset voidaan tallentaa hyväksymättä Jeesusta! Lisäksi hän ja jotkut 
kreikkalais-roomalaiset näyttävät myös harkita, että ei-raamatullinen versio "Mary" on avain 



evankeliumin sekä avain ekumeeninen ja uskontojen yhtenäisyyttä. Valitettavasti ne ja toiset eivät 

ymmärrä merkitystä Jeesuksen ja tosi evankeliumi Jumalan valtakunnasta. Monet edistävät vääriä 

evankeliumit. 
Monet haluavat kulkea katsomalla ja uskoa maailmassa. Uusi testamentti opettaa, että kristittyjen tulee 

katsoa edellä: 
2 Aseta mielesi, mikä ylhäällä, ei asioita maan päällä. (Kol 3: 2) 
7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. (2 Kor 5: 7) 

Silti Pius XI pohjimmiltaan opetti kävelemään hänen näkyville seurakuntansa: 
... katolisen kirkon ... on Kristuksen valtakunta maan päällä. (Pius n encyclical Quas Primas kuin 

mainittu Kramer P. Pirun Final Battle. Hyvä Counsel Publications, 2002, s. 73). 
CatholicBible101 sivusto väittää, "Jumalan valtakunta perustettiin maan päällä Jeesus Kristus vuonna 33 
jKr, muodossa Hänen kirkkonsa johdolla Peter ... katolisen kirkon." Mutta tuhatvuotisen kuningaskunta 
Jumala ei ole vielä täällä eikä se Rooman kirkon, mutta se on maan päällä. 
Rooman kirkon opettaa niin voimakkaasti vastaan pian tulevan maallisesta tuhatvuotisen Jumalan 

valtakunta, että se on periaatteessa ainoa "oppi Antikristuksen" mainittu virallista katekismuksen 

katolisen kirkon: 
676 Antikristuksen petos jo alkaa muotoutua maailmassa joka kerta väite koskee, ymmärtää 
sisällä historiaa että messiaaninen toivo, joka voidaan toteuttaa vain pidemmälle historiaan 

eskatologiselle tuomiota. Kirkko on hylännyt muutettu jopa muotoja tämän väärentämisestä 

valtakunnan tulemaan -nimellä millenarismi ... (katekismuksen katolisen kirkon. Imprimatur 
Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 194) 

Valitettavasti ne, jotka samaa mieltä on merkittäviä ongelmia julistaa evankeliumin Jumalan valtakunnan 

lopussa. Jotkut ryhtyy kauhea toimenpiteisiin niitä vastaan, julistavat sitä (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Mutta luulisi, ei kaikkia, jotka tunnustavat Jeesuksen Herraksi olla valtakunnassa? Ei, ne eivät 

ole. Huomaa mitä Jeesus sanoi: 
21 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka 
tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emme 
ole ennustaneet nimesi, ulos riivaajia nimesi, ja tehneet monta ihmeitä Nimesi? '23 ja silloin minä 

julistan heille:' en tiennyt teitä; poiketa me, vääryydentekijät! " (Matteus 7: 21-23) 
Apostoli Paavali totesi "salaisuus laittomuuden" oli "jo työssä" (2 Tess 2: 7) hänen aikanaan. Tämä 

laittomuus liittyy myös jotain, että Raamattu varoittaa lopulta kertaa on nimeltään "Babylon Great" (Ilm 
17: 3-5). 
"Laittomuuden salaisuus" liittyy tunnustavia kristittyjä, jotka uskovat, että he eivät tarvitse pitää 
Jumalan kymmenen käskyn lakia, jne. Ja / tai on niin paljon hyväksyttäviä poikkeuksia sen ja / tai on 
olemassa hyväksyttäviä muotoja penance rikkoa Jumalan laki, joten kun he ajattelevat, että on 
eräänlaista Jumalan laki, he eivät pysy kristinuskon muoto, että Jeesus tai apostoleilleen tunnistaisi 
oikeutettuina. 
Kreikkalais-roomalaiset ovat kuin fariseukset rikkoivat Jumalan käskyjä, mutta väitti perinteensä teki 

tämän hyväksyttäviä-Jeesus tuomitsi tämän lähestymistavan (Matt 15: 3-9)! Jesaja varoitti myös, että 



ihmiset väittävät olevansa Jumalan olisi kapinoivat Hänen lakia (Jesaja 30: 9). Tämä laiton kapina on 

meidän valitettavasti nähdä tämä tähän päivään. 
Toinen "salaisuus" näyttää olevan, että Rooman kirkko näyttää uskovan, että sen militaristinen 
ekumeeninen ja uskontojen esityslistat johtaa rauhaan ja epäraamatullista versio Jumalan valtakunnan 

maan päällä. Raamattu varoittaa tulevasta ekumeeninen yhteydestä, joka sillä opettaa tahtoa, 
muutaman vuoden, on onnistunut (huom New Jerusalem Bible, katolinen hyväksymä käännös, on 
esitetty): 

4 He kumartuivat edessä lohikäärmettä, koska hän oli antanut pedolle hänen viranomaisen ja he 

kumarsivat edessä petoa sanoen, "Kuka voi verrata peto? Kuka voi taistella sitä vastaan?"5 peto 

annettiin suun sen kehut jumalanpilkkaamiset ja olla aktiivisia neljäkymmentäkaksi 
kuukautta 6 ja se suuhun sen pilkkapuheita Jumalaa vastaan, vastaan hänen nimensä, 
taivaalliseen teltta ja kaikki ne, jotka ovat suojassa siellä. 7 sen annettiin käydä sotaa pyhiä 
vastaan ja voittaa heidät, ja annettaisiin toimivalta kaikissa roduissa, ihmiset, kieli ja kansa, 8 ja 
kaikki maailman ihmiset palvovat sitä, että on, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu alas 
perustamisesta lähtien maailman uhrautuva Karitsan elämän. 9 Olkoon kuka tahansa voi kuulla, 

kuunnella: 10 Ne vankeuden se vankeuteen; ne kuolemalle miekkaan kuolemaan miekkaan. Siksi 

pyhät oltava pitkäjänteisyyttä ja uskoa. (Ilm 13: 4-10, NJB) 
Raamattu varoittaa lopunajan Babylon yhtenäisyys: 

1 Yksi seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemän maljaa tuli puhumaan minulle, ja sanoi: "Tule 

tänne ja aion näyttää rangaistus suuri prostituoitu kuka on valtaistuimelle vieressä runsaat 
vedet, 2 jonka kanssa kaikki maan kuninkaat ovat prostituoitujen itsensä, ja joka on tehnyt kaikki 
maailman väestöstä humalassa kanssa viiniä hänen aviorikoksesta. "3 Hän vei minut hengessä 
erämaahan, ja siellä minä näin naisen ratsastaa helakanpunaisen peto joka oli seitsemän päätä 
ja kymmenen sarvea ja oli jumalanpilkkaa otsikot kokonaisuudessaan hyvin. 4nainen oli puettu 
purppuraan ja tulipunainen ja kimmelsi kultaa ja jalokiviä ja helmiä, ja hän oli tilalla kulta 

winecup täynnä inhottavaa saasta hänen prostituution; 5 otsassa oli kirjoittanut nimi, 

arvoituksellisesti nimi: "Suuri Babylon, äiti kaikkien prostituoidut ja kaikki saastaisia 

käytännöt maan päällä." 6 näin, että hän oli humalassa, juovuksissa pyhien verestä ja veri 

marttyyrien Jeesus; ja kun näin hänet, olin täysin hämilläni. (Ilm 17: 1-6, NJB) 
9 'Tämä edellyttää shrewdness. Seitsemän päätä on seitsemän kukkulan, joiden päällä nainen 

istuu. . . 18 Nainen näit on suuri kaupunki, joka on auktoriteetti kaikki ruhtinaat maan päällä. 

" (Ilm 17: 9,18, NJB) 
1 Sen jälkeen minä näin toisen enkelin tulevan alas taivaasta, suurella valta annetaan 

hänelle; maa loisti hänen kirkkautensa. 2 yläosassa hänen äänensä hän huusi, "Babylon on 

laskenutSuuri Babylon on laskenut, ja on tullut kummittelemaan paholaisia ja yöpymiskorvausta 

jokaisen saastaista henkeä ja likainen, inhottava lintu. 3 Kaikki kansat juoneet syvä viiniä hänen 

prostituution; jokainen kuningas maan päällä on prostituoitujen itsensä häntä, ja jokainen 

kauppias rikastuneet hänen irstailu. "4 Toinen ääni puhui taivaasta; Kuulin sen 

sanon, "Tulkaaulos, minun kansani, häneltä pois, niin että et jaa hänen rikosten ja niillä on 

sama vitsauksista kantaa. 5 Hänen syntinsä ulottuvat taivaalle, ja Jumala on hänen rikoksia 

mielessä : kohdella häntä kuin hän on käsitelty toiset. 6 hän on maksettava kaksinkertaisena hän 

exacted. Hän on saada kaksinkertaisesti vahva kupin oman seoksen. 7 Jokainen hänen 



Vesipumppu ja orgioita on sovitettava kidutusta tai tuskaa. Olen valtaistuimelle kuningattarena 

hän ajattelee; En ole leski ja koskaan tiedä kuolemantapaus. 8, että yhdessä päivässä, rutoilta 

putoavat hänen: sairaus ja suru ja nälkä. Hän tulee paloi. Herra Jumala, joka on tuominnut 
hänet on mahtava. "9" Tulee olla surun ja itkee että maan kuninkaat, jotka ovat prostituoitujen 

itsensä hänen ja piti orgioita hänen kanssaan. He näkevät savun kun hän palaa, (Ilm 18: 1-9, NJB) 
Sakarja, Raamattu varoittaa tulossa Babylon ja osoittaa, että asianmukainen yhtenäisyys ei 
tapahdu ennen kuin Jeesus palaa: 

10 Varokaa! Varo! Pakenevat pohjoiseen maahan - Herra declares- sillä olen hajottanut teidät 

neljään taivaan tuulta - Herra ilmoittaa. 11 Varokaa! Tee paeta, Siion, nyt elää tytär Babylon! 
12 Sillä Herra Sebaot sanoo, koska Glory tilasi minulle noin kansojen kuka ryöstivät teitä, "Joka 

koskee teitä koskettaa silmäteräni. 13 Katso nyt, minä aalto käteni heitä ja ne ryöstivät niillä, joille 

ne ovat orjuutettu. " Silloin tiedät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut! 14 Sing, iloitse, tytär 

Siion, sillä nyt minä tulen asumaan teille -Yahweh vakuuttaa! 15. Ja sinä päivänä monet kansat 

muunnetaan Herra. Kyllä, he tulevat kansaansa, ja he elävät keskuudessanne. Silloin tiedät, että 

Herra Sebaot on lähettänyt minut teille! 16 Herra haltuunsa Juudan hänen osansa Pyhässä 

maassa, ja jälleen tehdä Jerusalem valintansa. (Sak 2: 10-16, NJB huomaa, että KJV / NKJV 

versioita säkeet on lueteltu Zechariah 2: 6-12) 
Ekumeenisen ja uskontojen liikkeet, jotka YK, Vatikaani, monet protestantit, ja Ortodoksi johtajat 

edistävät selkeästi tuominnut Raamatun ja ei pitäisi rohkaista. Jeesus varoitti 

ykkösten väittäenseuraamaan Häntä jotka "eksyttävät monta" (Matt 24: 4-5). Paljon ekumenian liittyy 

"valkoinen ratsumies" Ilm 6: 1-2 (joka EI ole Jeesus) ja portto Ilmestyskirjan 17. 
Kuten Sakarja, apostoli Paavali opetti myös, että todellinen ykseys uskon ei tapahtuisi vasta Jeesus 
palaa: 

13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja tieto Jumalan Pojan ja muodostavat 

täydellisen Man, täysin kypsä täyteydellä Kristus itse. (Ef 4:13, NJB) 
Ne, jotka uskovat tämän yhtenäisyys tulee ennen Jeesuksen paluuta ovat virhe. Oikeastaan, kun Jeesus 

palaa, Hänen täytyy tuhota yhtenäisyyttä kansojen jotka yhtyvät Häntä vastaan: 
11:15 Sitten seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan, ja äänet voidaan kuulla huutavan taivaassa, 

soittaa, "valtakunta maailma on tullut valtakunnan Herramme ja hänen Kristus, ja hän on 
hallitseva aina ja iankaikkisesti." 16 kaksikymmentä neljä vanhinta, valtaistuimella Jumalan 
läsnäolossa, kumarsivat ja kosketti maahan otsassaan Jumalan palvominen 17 näillä sanoilla, "Me 
kiitämme teitä, Kaikkivaltias Herra, hän, joka on, hän, joka oli, ja olettaen sinun suuri teho ja 
alkaa valtakautenne. 18 kansat olivat hälinää ja nyt on tullut aika sinun kostoa, ja kuolleiden on 
arvioitava, ja sinun palvelijat profeetat, pyhille ja niille, jotka pelkäävät nimesi, pienet ja suuret 

samankaltaisia, palkitaan. On tullut aika tuhoamaan ne, jotka tuhoavat maata. " (Ilm 11: 15-18, 

NJB) 
19: 6 Ja minä kuulin tuntui olevan ääniä valtava ihmisjoukko, kuten ääni meressä tai suuri 

ukkosen jyrinä, vastaamalla, 'Halleluja! Valtakauden Herran, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias 

on alkanut; . . . 19 Sitten näin pedon, kaikki maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa 

kokoontuneina taistelemaan Rider ja hänen armeijansa. 20 Mutta peto otettiin vangiksi yhdessä 
väärä profeetta, joka oli työskennellyt ihmeitä pedon puolesta ja ne olivat pettäneet ne, jotka 



olivat hyväksyneet tuotemerkin kanssa pedon merkki ja ne, jotka olivat kumartaneet 

patsas. Nämä kaksi heitettiin elävältä tuliseen järveen tulikiveä. 21 Kaikki loput tapettiin miekka 

Rider, joka tuli hänen suustaan, ja kaikki linnut glutted itse niiden lihaa. . . 20: 4 Ja minä näin 

valtaistuimia, jossa he ottivat niiden paikkaa, ja niitä myönnettiin valta antaa päätöksen. Minä 
näin niiden sielut, kaikki, jotka olivat teloitetut siitä todisti Jeesukselle ja siitä julistivat Jumalan 
sanaa, ja ne, jotka kieltäytyivät palvoa petoa eikä patsaan ja eivät hyväksy brandmark otsaansa 

eikä käteensä; he tulivat elämään, ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. (Ilm 19: 

6,19-21; 20: 4, NJB) 
Huomaa, että Jeesus on tuhota maailman armeijat yhtenäinen Häntä vastaan. Sitten hän ja pyhät 

hallitsevat. Eli kun tulee oikea yhteyteen uskossa. 
Valitettavasti monet kuuntelee vääriä ministereille, jotka näyttävät hyvältä, mutta eivät ole, kuten 
apostoli Paavali varoitti (2 Kor 11: 14-15). 
Jos enemmän olisi todella ymmärtää Raamattua ja evankeliumin Jumalan valtakunnan vähemmän 
taistelisivat Jeesusta vastaan. 
7. Miksi Jumalan valtakunnan? 
Vaikka ihmiset haluavat ajatella olemme niin älykkäitä, on rajansa Käsityksemme, mutta Jumalan 
"ymmärrys on ääretön" (Ps 147: 5). 
Siksi se vie Jumalan väliintuloa korjata tätä planeettaa. 
Vaikka monet uskovat Jumalaan, valtaosa ihmiset eivät halua elää Hän todella ohjaa. Huomaa seuraava: 

8 Hän on osoittanut teille, ihminen, mikä on hyvä; Ja mitä Herra sinulta odottaa Mutta tehdä 

oikeudenmukaisesti, rakastat laupeutta ja nöyrä sinun Jumalasi? (Miika 6: 8) 
Nöyrä Jumala ei ole jotain ihmiskunta on todella ollut valmis tekemään. Siitä lähtien, kun Adam ja Eve 

(Genesis 3: 1-6), ihmiset ovat päättäneet tukeutua itseään ja prioriteetit, edellä Jumalan, vaikka hänen 
käskynsä (Moos 20: 3-17). 
The Book of Sananlaskut opettavat: 

5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, ja nojata eikä omaa ymmärrystä; 6 kaikki tavoin tunnusta 

Häntä, niin hän polkuja. 7 Älä ole viisas omissa silmissä; Herran pelko ja karta pahaa.(Sananlaskut 
3: 5-7) 

Silti useimmat ihmiset eivät todella luota Jumalaan kokosydämisesti tai odottamaan häntä suuntaamaan 

vaiheita. Monet sanovat he tekevät mitä Jumala haluaa, mutta älä tee sitä. Ihmiskunta on pettänyt 

Saatana (Ilm 12: 9) ja on laskenut varten himoja maailmassa ja ylpeys elämän "(1 Joh 2:16). 
Siksi monet ovat keksineet omia uskonnolliset perinteet ja maalliset hallitukset, koska he luulevat 

tietävänsä parhaiten. Kuitenkin ne eivät (vrt Jeremia 10:23) eikä useimmissa todellisen parannuksen. 
Siksi ihmiskunta tarvitsee Jumalan valtakuntaan (vrt Matt 24: 21-22). 
Jumalan tiet ovat Oikea 
Totuus on, että Jumala on rakkaus (1 Joh 4: 8,16) ja Jumala EI ole itsekäs. Jumalan lakeja osoittaa 

rakkautta Jumalaa ja lähimmäisiämme (Mark 12: 29-31; James 2: 8-11). Keinoja maailmaa ovat itsekkäitä 

ja pää kuolemassa (Room 8: 6). 
Huomaa, että Raamattu näyttää reaaliaikaisesti kristityt tarkkailla käskyjä: 



1 Joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa häntä, 

joka siitti myös rakastaa häntä, joka on syntynyt Hänestä. 2 Siitä me tiedämme, että rakastamme 
Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja pitämään Hänen käskynsä . 3 Sillä tämä on rakkaus 

Jumalan, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaita.(1 Joh 5: 1-3) 
Kaikki Jumalan "käskyt ovat vanhurskauden" (Ps 119: 172). Hänen tiensä ovat puhtaita (1 Tim 

1:15). Valitettavasti monet ovat hyväksyneet erilaisia "laittomuuden" ja eivät ymmärrä, että Jeesus ei 

tullut kumoamaan lakia tai profeettoja, vaan täyttämään ne (Matteus 05:17), selittämällä niiden 

todellinen merkitys ja laajentamalla niitä pidemmälle monet ajatellut (esim Matt 5: 21-27). Jeesus 

opetti, että "jokainen, joka tekee ja opettaa heitä, hän on kutsuttu suuri taivasten valtakunnassa" (Matt 
05:19) (termit "Jumalan valtakunnan" ja "taivaan valtakunnan" ovat vaihdettavissa). 
Raamattu opettaa, että usko ilman tekoja on kuollut (James 2:17). Monet väittävät seurata Jeesusta, 
mutta ei todella uskovat Hänen opetuksensa (Matt 7: 21-23) eikä jäljitellä Häntä niin kuin pitäisi (vrt 1 

Kor 11: 1). "Synti on lain" (1 Joh 3: 4, KJV) ja kaikki ovat tehneet syntiä (Room 03:23). Raamattu 

kuitenkin osoittaa, että armo voiton tuomio (James 2:13) Jumala todella on suunnitelma kaikille (vrt 
Luke 3: 6). 
Ihmisen ratkaisujen lisäksi Jumalan teitä, ei toimi. Vuonna tuhatvuotisen valtakunnan, Jeesus hallitsee 

"rautaisella valtikalla" (Ilm 19:15), ja hyvä pätee niin ihmiset elävät Jumalan tavalla. Kaikki maailman 
ongelmat olemassa, koska yhteiskunnissa tämän maailman kieltäytyvät tottelemasta Jumalaa ja 

Hänen laki . Historia osoittaa ihmiskunta ei kykene ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmat: 
6 Sillä lihan minded on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. 7 sentähden että lihan 

mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan; sillä se ei kuulu Jumalan lain, eikä se voikaan. 8Sentähden, 

jotka ovat lihassa voi miellyttää Jumalaa. (Room 8: 6-8) 
Kristityt ovat keskittyä hengellinen, ja myönnetään Jumalan Hengen tehdä niin tässä iässä (Room 8: 9), 
huolimatta henkilökohtaiset heikkoudet: 

26 Sinulle katsokaa, veljet, ettei moni viisasta lihan, ei monta mahtavaa, ei monta jaloa, 
kutsutaan. 27 Mutta Jumala on valinnut hulluutta maailmassa häpeään viisaat, ja Jumala on 
valittu mikä on heikkoa maailmassa häpeään, mitä ovat väkevät, 28 ja pohjan maailman asiat ja 
mitä halveksitaan Jumala on valinnut, ja mitä ei, tuoda mitään asioita, jotka ovat , 29 että mikään 
liha voisi kerskata Jumalan edessä. 30 Mutta hänestä sinä olet Kristuksessa Jeesuksessa, joka on 
tullut meille viisaudeksi Jumalalta-ja vanhurskaus ja pyhitys ja redemption- 31 että, koska se on 

kirjoitettu, "joka muovanneiden kerskatkaan Herra ". (1 Kor 1: 26-31) 
Kristityt ovat kunniaa Jumalan suunnitelmassa! Me vaellamme uskossa nyt (2 Kor 5: 7), etsii edellä (Kol 

3: 2) uskossa (Hepr 11: 6). Meitä siunataan pitää Jumalan käskyt (Ilm 22:14). 
Raamattu sanoo, että kristittyjen tulee hallitsemaan Jeesuksen kanssa, mutta huomaa, se tarkoittaa, 

että todelliset kristityt todella hallitsemaan kaupunkia? Jeesus opetti: 
12 "yksi herrasmies matkusti kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja 

palata. 13 Niin hän kutsui kymmenen palvelijaansa, toimitetaan heille kymmenen leiviskää, ja 
sanoi heille:" Onko liike minä tulen. "14 Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähetti 
valtuuskunnan hänen jälkeensä, sanoen: "Emme ole tätä miestä kuninkaaksemme. ' 
15 "Ja niin se oli, että kun hän palasi saatuaan valtakunnan, hän käski sitten nämä palvelijat, joille 
hän oli antanut rahat, kutsua häntä, että hän voisi tietää, miten 



paljon jokainen oli saamat kaupankäynnin. 16 Niin tuli ensimmäinen sanoen 'Master, sinun 

leiviskäsi on saanut kymmenen leiviskää.' 17 Hän sanoi hänelle: 'Hyvä on, hyvä palvelija; koska olit 

uskollinen hyvin vähän, on vallita kymmentä kaupunkia. '18 Ja toinen tuli ja sanoi:' Herra, sinun 
leiviskäsi on saanut viisi leiviskää. "19 Samoin hän sanoi hänelle: 'Sinä myös olla viittä kaupunkia. 

' (Luuk 19: 12-19) 
Olkaa uskollisia yli pikku olet nyt. Kristityt on mahdollisuus hallita todellisia kaupunkeja, todellinen 

valtakunta. Jeesus sanoi myös: "Minun palkkani on Me, antaa jokaiselle mukaan hänen työnsä" (Ilm 

22:12). Jumalalla on suunnitelma (Job 14:15) ja paikka (Joh 14: 2) niille, jotka todella vastaa Hänelle (Joh 

06:44; Ilmestys 17:14). Jumalan valtakunta on todellinen ja voit olla osa sitä! 
Alussa 2016, Science-lehdessä oli artikkeli otsikolla "voima väkijoukkoja", joka osoitti, että tekoälyä ja 

crowdsourcing voisi ratkaista "jumalattomat ongelmia" kohtaavat ihmiskuntaa. Silti artikkelissa ei 

ymmärtänyt, mitä pahuutesi, puhumattakaan siitä, miten ratkaista se. 
Yhteistyö, lukuun ottamatta seuraavia tosi Jumalan teitä, on niin tuomittu epäonnistumaan vuonna 
21. vuosisadalla kuin se oli takaisin, kun suuri tuhotulva kun ihmiskunta yhteistyössä rakentaa epäonnistui 
Baabelin torni (Genesis 11: 1-9). 
Ongelmia maailmassa, paikoissa, kuten Lähi-idässä (huolimatta odotettu ajallinen voittoja, esimerkiksi 
Daniel 9: 27a; 1 Thessalonians 5: 3), ei voida ratkaista ihmisten-tarvitsemme rauha Jumalan valtakunnan 
(Room 14: 17). 
Ongelmat kansainvälisen terrorismin huolimatta odotettavissa voittoja, ei ratkaista (vrt Hesekiel 21:12), 
jonka petti Yhdistyneiden kansakuntien (vrt Ilm 12: 9) -Me tarvitsemme iloa ja mukavuutta Jumalan 
valtakunnan. 
Ongelmat Ympäristön EI ratkaista kansainvälistä yhteistyötä, kun maailman kansat auttaa tuhoamaan 
maa (Ilm 11:18), mutta ne voidaan ratkaista Jumalan valtakunnan. 
Ongelmat seksuaalisen kuolemattomuuden, abortti, ja myynti ihmiskehon 
osat ei ratkaista Yhdysvaltojen, vaan Jumalan valtakunta. 
Massiivinen velka että Yhdysvalloissa, Britanniassa, ja monet muut kansat ovat ei ratkaistaan 
kansainvälisen välitystä, mutta lopulta (kun tuhon per Habakkuk 2: 6-8), jonka Jumalan valtakunta. 
Tietämättömyys ja mis-koulutus ei ratkaista YK-tarvitsemme Jumalan valtakunnan. Uskonnolliset riitaa 

ei todella voida ratkaista millään ekumeeninen-uskontojen liike sopimalla pelastusta todellisesta 

Raamatun Jeesus. Synti on ongelma maailmassa ja että tarvitsemme Jeesuksen uhrin ja Hänen paluun 

Jumalan valtakunnan. 
Nälkä kysymyksiä ei voida ratkaista muuntogeenisiä organismeja, jotka laittavat osissa maailmaa 
vaarassa nälänhädän vuoksi mahdollisia sadon epäonnistuessa-tarvitsemme Jumalan valtakunnan. 
Nykyaikainen lääketiede ei ole kaikkia vastauksia ihmisten terveyteen tarvitsemme Jumalan 
valtakunnan. 
Massiivinen köyhyys osissa Afrikassa, Aasiassa ja muualla, mutta jotka hyödyttävät jonkin ajan 
päättymisaika "Babylon" (vrt Ilm 18: 1-19), ei ratkaise ongelmaa köyhyyteen tarvitsemme Jumalan 
valtakunnan. 
Tuhatvuotisen vaihe Jumalan valtakunta on kirjaimellisesti valtakunta, joka perustetaan maan päälle. Se 
perustuu rakastava Jumalan lait ja rakastava Jumala johtajana. Pyhät hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat 
vuotta (Ilm 5:10; 20: 4-6). Tämä valtakunta sisältää ne todella kirkossa Jumalan, mutta mikään Raamatun 



mukaan Jumalan valtakunta on todella kirkko (katolinen tai muutoin).Rooman kirkon vastustanut 
tuhatvuotista opetusta, ja myöhemmin se voimakkaammin vastustaa Raamatun evankeliumin sanoman 
saamme lähemmäksi loppua. Tämä todennäköisesti saada merkittäviä tiedotusvälineissä, jotka voivat 
auttaa täyttämään Matthew 24:14. 
Lopullisessa vaiheessa, Jumalan valtakunta sisältyy "Uusi Jerusalem, tulevan alas taivaasta Jumalan" (Ilm 
21: 2) ja sen kasvusta ei tule loppua. Ei ole enää vääryyttä, ei enempää 
surua, eikä kuolemaa. 
Saarnaaminen ja ymmärtäminen evankeliumia Jumalan valtakunta on tärkeä teema Raamatun. Vanhan 
testamentin kirjoittajat opettivat siitä. Jeesus, Paavali ja Johannes opetti siitä. 
Vanhin "Christian" saarnan hengissä ulkopuolella Uuden testamentin opettaa siitä. Early toisen 
vuosisadan kristilliset johtajat, kuten Polykarpos ja Meliton, opetti siitä. Me Jatkuvat Church of God 
opettaa sitä tänään. 
Muista, että Jumalan valtakunta on ensimmäinen aihe, että Raamattu osoittaa Jeesus saarnasi. Se oli 
myös mitä Hän saarnasi ylösnousemuksen jälkeen-ja se on jotain, kristittyjen pitäisi etsiä ensin. 
Evankeliumi ei ole vain elämän ja kuoleman Jeesuksen. Painopiste evankeliumin, että Jeesus ja hänen 
seuraajansa opetti oli tulevan Jumalan valtakunnan. Evankeliumi valtakunnan sisältää pelastuksen 
Kristuksessa, mutta myös opettaa loppua ihmisen hallitusten (Ilm 11: 5). 
Muista, Jeesus opetti, että lopulta ei tullut vasta valtakunnan evankeliumi saarnattiin maailmalle 
todistukseksi kaikille kansoille (Matt 24:14). Ja että saarnaaminen tapahtuu nyt. 
Hyvä uutinen on, että Jumalan valtakunta on ratkaisu ongelmiin ihmiskunnan . Silti, useimmat eivät 
halua tukea sitä, eikä kuulla, eikä halua uskoa totuuden siitä. Jumalan valtakunta on ikuinen (Matteus 
06:13), kun taas "tämän maailman katoaa" (1 Kor 07:31). 
Julistaen tosi evankeliumia Jumalan valtakunta on jotain, me Jatkuvat Church of God ovat 
tosissaan. Pyrimme opettaa kaiken, mitä Raamattu opettaa (Matt 28: 19-20), kuten Jumalan valtakunta 
(Matteus 24:14). Vaikka odotamme, että valtakunnan, meidän täytyy oppia ja noudata Jumalan teitä ja 
mukavuutta muille, jotka haluavat uskoa totuutta. 
Jos et tue julistaen evankeliumin tulevan Jumalan valtakunnan? Uskotko evankeliumia Jumalan 
valtakunnan? 
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Kuvassa alapuolella joitakin harvoja jäljellä tiilet (plus joitakin lisätään myöhemmin) 
rakennuksen Jerusalemissa joskus kutsutaan Cenacle, mutta paremmin kuvailla 
Jumalan kirkon Jerusalemin Western Hill (nykyisin nimeltään Siionin vuorella): 
 



 
 
Tämän uskotaan olleen paikalla ehkä pian todellinen kristillisen kirkon rakentaminen. 
Rakennus, että Jeesuksen "valtakunnan evankeliumi Jumalan olisi saarnattu. Tämä oli 
rakennuksessa Jerusalemissa että opetti evankeliumin Jumalan valtakunnasta. 
 
 
Tästä syystä myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa, koska ... te, veljet, 
tuli seurakuntain Jumalan jotka ovat Juudeassa Kristuksessa. 
(1 Tess 2: 13-14) 
 
Kilvoittelemaan sen uskon, joka oli kerta kaikkiaan on pyhille. 
(Jude 3) 
 
Hän (Jeesus) sanoi heille: "Minun täytyy saarnata Jumalan valtakunnan muihin 
kaupunkeihin 
myös, koska tätä tarkoitusta varten olen lähetetty. "(Luukas 04:43) 
 
Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, ja kaikki nämä asiat [c] lisätään teille. Älä pelkää, 
pieni lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. (Luuk 12: 
31-32) 
 
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa 
todistukseksi 
kaikki kansat, ja sitten tulee loppu. (Matteus 24:14) 
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