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Kāpēc nevar cilvēces atrisināt savas problēmas? 



Vai jūs zināt, ka pirmais un pēdējais lietas Bībele rāda Jēzus sludināja par attiecīgā evaņģēlijs Dieva 
valstību? 

Vai jūs zināt, ka Dieva valstība bija uzsvars apustuļiem un tiem, pirmkārt, ka viņiem jāievēro? 

Vai Dieva valstība persona Jēzus? Vai Dieva valstība Jēzus dzīvo savu dzīvi mums tagad? Vai Dieva 
valstība dažas turpmākās faktiskās valstības veids? Vai jūs uzskatāt, ko Bībele māca? 

Kas ir valstība? Tikai to, kas ir Dieva valstība? Ko Bībele māca? Ko agrīnā kristiešu baznīca māca? 

Vai tu saproti, ka gala nevar nākt, kamēr Dieva valstība ir sludināts visā pasaulē par liecību? 

Fotogrāfija uz priekšējā vāka rāda jēru guļus ar vilku, kas sastāv no Burdine Poligrāfija un grafikas. Fotoattēls 
aizmugurējā vāka ir daļa no sākotnējā Baznīca Dieva ēka Jeruzalemē pieņemts 2013. Dr Bob Thiel.  
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1. Vai cilvēce ir risinājumi? 

Pasaule saskaras ar daudzām problēmām. 

Daudzi cilvēki ir izsalkuši. Daudzi cilvēki ir apspiesti. Daudzi cilvēki saskaras ar nabadzību. Daudzas 
valstis ir nopietni parādu. Bērni, ieskaitot nedzimušo tiem, sejas ļaunprātīgu izmantošanu.Narkotiku 
izturīgs slimības skar daudzi ārsti. Lielākie rūpniecības pilsētām ir gaiss pārāk piesārņots, lai būtu 
vesels. Dažādas politiķi draud karš. Teroristu uzbrukumi glabāt notiek. 

Vai pasaules līderi noteikt problēmas, ar kurām saskaras cilvēci? 



Daudzi tā domā. 

jauns Universal programma 

Gada 25. septembrī, 2015. gada, pēc ievadrunu ar Vatikāna Francisks, tad 193 tautas Apvienoto Nāciju 
Organizācijas (ANO) balsoja, lai īstenotu "17 ilgtspējīgas attīstības mērķus" par to, kas sākotnēji tika 
saukts New Universal programma. Šeit ir ANO 17 mērķus: 

Mērķis 1. End nabadzību visās tās formās visur 

Mērķis 2. End izsalkums, panākt nodrošinātību ar pārtiku un uzlabot uzturu un veicinātu 
ilgtspējīgu lauksaimniecību 

Mērķis 3. Nodrošināt veselīgu dzīvi un veicināt labklājību visiem visos vecumos 

Mērķis 4. Nodrošināt iekļaujošu un taisnīgu kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības 
iespējas visiem 

Mērķis 5. sasniegt dzimumu līdztiesību un visas sievietes un meitenes 

Mērķis 6. Nodrošināt pieejamību un ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas un 
sanitārijas visiem 

Mērķis 7. Nodrošināt piekļuvi pieejamu, uzticamu, ilgtspējīgu un mūsdienu enerģiju visiem 

Mērķis 8. sekmēt nepārtrauktu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, pilnīgu un 
produktīvu nodarbinātību un pienācīgu darbu visiem 

Mērķis 9. veidotu noturīgu infrastruktūru, sekmēt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un 
veicināt inovāciju 

Mērķis 10. Samazināt nevienlīdzību, gan valstu vidū 

Mērķis 11. Veikt pilsētas un apdzīvotās vietas iekļaujoša, drošu, elastīgu un ilgtspējīgu 

Mērķis 12. Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa un ražošanas modeļus 

Mērķis 13. Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi 

Mērķis 14. saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un jūras resursu ilgtspējīgai attīstībai 

Mērķis 15. Aizsargāt, atjaunot un veicināt ilgtspējīgu izmantošanu sauszemes ekosistēmām, 
ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, cīņai pret pārtuksnešošanos un apturēt un mainīt zemes 
degradāciju un apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos 

Mērķis 16. Veicināt mierīgus un iekļaujošas sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt tiesu 
pieejamību visiem, un veidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos 

Mērķis 17. Stiprināt līdzekļus īstenošanas un atdzīvinātu globālo partnerību ilgtspējīgai 
attīstībai 

Šī programma ir paredzēts pilnībā jāīsteno līdz 2030. gadam, un ir arī sauc 2030. ilgtspējīgas attīstības 
plānu. Tās mērķis ir risināt kaites saskaras cilvēci caur regulējumu, izglītības, un starptautisko un 



starpkonfesiju sadarbību. Lai arī daudzi no tās mērķiem ir labi, daži no tās metodēm un mērķiem, ir 
ļaunums (sal Mozus 3: 4). Šī darba kārtība, kā arī, atbilst Francisks s Laudato Si enciklikā. 

"Jaunais Universal programma" varētu saukt par "New katoļu Agenda", kā vārds "katoļu" nozīmē 
"universāls." Francisks sauc pieņemšanu New Universal programma "svarīgu zīmi cerību." 

Francisks arī uzteica starptautisku vienošanos sauc par COP21 (oficiāli nosaukumu 21. konferenci Pušu 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām), 2015. gada decembrī, un ieteica tautu "rūpīgi 
sekot ceļu uz priekšu, un ar arvien pieaugošā solidaritātes . " 

Lai gan neviens negrib elpa piesārņots gaiss, badu, ir nabadzīga, ir apdraudēta, utt, būs šī starptautiskā 
solidaritāte atrisināt problēmas, ar kurām saskaras cilvēci? 

Track Record Apvienoto Nāciju 

Apvienoto Nāciju Organizācija tika izveidota un reģistrēta 1945. gada 24. oktobrī, pēc Otrā pasaules 
kara, lai novērstu vēl vienu tādu konfliktus un mēģināt veicināt mieru pasaulē. Pēc tās dibināšanas, 
ANO bija 51 dalībvalstis; tagad ir 193. 

Ir bijuši simtiem, ja ne tūkstošiem, no konfliktiem visā pasaulē kopš Apvienoto Nāciju veidojas, bet 
mēs vēl nav bijis, ko varētu raksturot kā trešā pasaules kara. 

Daži uzskata, ka starptautiskā sadarbība, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija apgalvo, lai 
veicinātu, kopā ar dažādu ticību un ekumēnisko kārtībā tipam, Francisks un daudzi citi reliģiskie līderi 
cenšas veicināt, nesīs mieru un labklājību. 

Tomēr rezultātu izklāsts par Apvienoto Nāciju to darīt nav labi. Papildus kopš Apvienoto Nāciju 
daudzajiem bruņotu konfliktu veido, vairākiem miljoniem ir izsalkuši, bēgļi, un / vai izmisīgi slikts.  

Vairāk nekā pirms desmit gadiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas noteikts, lai īstenotu 
savus Tūkstošgades attīstības mērķus. Tas bija astoņi "attīstības mērķus", taču tas neizdevās, pat 
saskaņā ar pašas ANO. Tātad, 2015. gadā, tā saukto "17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem" tika 
pieņemti. Daži ir optimistisks. Daži uzskata, ka tas utopiska fantāzija. 

Ciktāl utopija iet, Maijs 6, 2016., Francisks sacīja viņš sapņoja par humānu Eiropas utopija, ka viņa 
draudze varētu palīdzēt, ka kontinents sasniegt. Tomēr pāvesta sapnis būs izrādīties murgs (sal 
Atklāsmes 18). 

Var būt daži Sadarbība un panākumiem, bet ... 

Merriam Webster Dictionary teikts, ka utopija ir "iedomāta vieta, kurā valsts, likumi un sociālie 
apstākļi ir ideāli." 

Bībele māca, ka cilvēce nevar atrisināt savas problēmas pati: 

23 Kungs, es zinu, kā cilvēks nav sevī; Tas nav cilvēks, kas staigā virzīt savus soļus. (Jeremijas 
10:23, NKJV visā ja nav norādīts citādi) 

Bībele māca, ka starptautiskā sadarbība nebūs: 

16 posts un bēdas ir viņu ceļos; 17 Un miera ceļu viņi nepazīst 18 Nav Dieva bijības viņu acu 
priekšā.. (Romiešiem 3: 16-18) 



Tomēr daudzi cilvēki strādā, lai savu viedokli par utopisku sabiedrību un pat dažreiz mēģināt iesaistīt 
reliģiju. Bet gandrīz neviens ir gatavi sekot veidus vienas patieso Dievu. 

Nav tā, ka nebūs virzība uz kādu no Apvienoto Nāciju vai Vatikāna mērķiem. Būs daži, kā arī dažas 
neveiksmēm. 

Patiesībā, un, iespējams, pēc masveida konfliktu, kas ir par starptautiskā miera veids tiks vienojās un 
apstiprināja (Daniel 09:27). Kad tas ir, daudzi maldīgi mēdz uzskatīt, ka cilvēce būs celt par mierīgāku 
un utopiskā sabiedrībā. 

Daudzi būs jāveic šīs starptautiskās "utopisku attīstībai" (sal Ezekiel 13:10), kā arī ar dažādiem 
apzīmējumiem un brīnumiem (2 Tesaloniķiešiem 2: 9-12). Bet Bībele saka šāds miers nebūs pēdējais 
(Daniel 09:27; 11: 31-44), neskatoties uz to, vadītāji var pieprasīt (1 Tesaloniķiešiem 5: 3; Jesajas 59: 
8). 

Ja cilvēce ir pilnīgi nespēj patiesi celt par utopiju, ir kāds no utopijas veids iespējams? 

Jā. 

2. Kas Gospel darīja Jēzus sludina? 
Bībele māca, ka utopiska sabiedrība, ko sauc par Dieva valstību, aizstās cilvēku valdībām (Daniel 2:44, 
Atklāsmes grāmata 11:15; 19: 1-21). 
Kad Jēzus sāka savu publisko kalpošanu, viņš sāka, sludinot par evaņģēliju par Dieva valstību. Lūk, ko 

Mark ziņoja: 
14 Tagad, kad Jānis bija cietumā, Jēzus atnāca uz Galileju, sludinādams evaņģēliju Dieva, 15 un 
sacīja: "Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu. Atgriezieties no grēkiem un ticiet 
evaņģēlijam" (Marka 1: 14-15). 

Termins evaņģēlijs, nāk no grieķu vārda transliterēta kā euangelion, un nozīmē "laba ziņa" vai "labas 
ziņas." Jaunajā Derībā, angļu vārda "Karalisti", kas saistīta ar Dieva valstībā, ir minēts aptuveni 149 reizes 

NKJV un 151 ar DOUAY Rheims Bībeli. Tas nāk no grieķu vārda transliterēta kā Basileia kas nozīmē varu 

vai valstība honorāru. 
Cilvēka karaļvalstij, kā arī Dieva valstība, ir karalis (Atklāsmes 17:14), tie aptver ģeogrāfisko apgabalu 
(Atklāsmes 11:15), tie ir noteikumi (Jesajas 2: 3-4; 30: 9), un tie ir priekšmeti (Lūkas 13:29). 
Šeit ir pirmā publiskā mācība no Jēzus, ka Matthew ieraksta: 

23 Un Jēzus gāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās, sludinādams valstības evaņģēliju 

(Mateja 04:23). 
Matthew arī ieraksti: 

35 Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās, sludinādams valstības 

evaņģēliju (Mateja 9:35). 
Jaunā Derība liecina, ka Jēzus valdīs mūžīgi: 

33 Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala (Lūkas 01:33). 
Lūkas ieraksti, ka mērķis, ka Jēzus tika nosūtīts bija sludināt Dieva valstību Paziņojums, ko 

Jēzus mācīja.: 



43 Viņš tiem sacīja: "Man ir sludināt Dieva valstību uz citām pilsētām arī, jo šim nolūkam esmu 

sūtīts" (Lūkas 04:43). 
Vai esat kādreiz dzirdējuši, ka sludina? Vai tu kādreiz saproti, ka Jēzus mērķis, kas tiek nosūtīti bija 

sludināt Dieva valstību? 
Lūkas arī raksta, ka Jēzus iet un sludināt Dieva valstību: 

10 Un apustuļi, kad viņi bija atgriezušies stāstīja Viņam visu, ko viņi bija darījuši. . Tad Viņš 

paņēma tos un aizgāja savrup tuksnešainā vietā, kas pieder pilsētai sauc Betsaida 11 Bet, kad 

ļaudis to zināja, sekoja Viņam; un Viņš, pieņēmis tos, runāja ar viņiem par Dieva (Lūkas 9: 10-11). 
Jēzus mācīja, ka Dieva valstība ir jābūt prioritātei tiem, kas seko Viņam: 

33 Bet meklēt vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību (Mateja 06:33). 
. 31 Bet meklēt Dieva valstību, un visas šīs lietas tiek pievienoti jums 32 Nebaidies, mazais 

ganāmpulciņ, jo tā ir jūsu Tēvam labpaticis dot jums valstību (Lūkas 12: 31-32). 
Kristieši ir meklēt vispirms Dieva valstība. Viņi to dara, padarot šo par savu galveno prioritāti ar dzīvo kā 

Kristus būtu viņiem dzīvot un cer uz Viņa atgriešanās un valstībā. Tomēr, lielākā daļa, kas sevi Kristu, ne 

tikai necenšas vispirms Dieva valstība, tie nav pat zināt, kas tas ir. Daudzi arī maldīgi uzskata, ka ir 

iesaistīts pasaulīgās politikā ir tas, ko Dievs sagaida no kristiešiem. Ar nesaprašanas Dieva valstību, viņi 

nedzīvo tagad, jo tie ir vai saprast, kāpēc cilvēce ir tik kļūdains. 
Paziņojums arī, ka valstība tiks dota nedaudz ganāmpulka (sal Romiešiem 11: 5). Tas aizņem pazemība 

būt gatavi būt daļa no patieso maz ganāmpulka. 
Dieva valstība vēl nav izveidotas uz Zemes 
Jēzus mācīja, ka Viņa sekotāji būtu jālūdz, lai valstība nākt, tātad tie nav jau ir tā: 

9 Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai Tavs vārds. 10 Tava valstība nāk. Tavs prāts lai notiek (Mateja 6: 

9-10). 
Jēzus sūtīja savus mācekļus sludināt Dieva valstību: 

1 Tad Viņš aicināja Savus divpadsmit mācekļus kopā un deva tiem spēku un varu pār visiem 

ļaunajiem gariem, un izārstēt slimības 2 Viņš sūtīja tos sludināt Dieva valstību (Lūkas 9: 1-2).. 
Jēzus mācīja, ka Viņa klātbūtne vien nebija valstība, jo valstība nav dibināts uz Zemes, tad: 

28 Bet, ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva Garu, protams Dieva valstība nāks pār jums (Mateja 

00:28). 
Patiess valstība ir nākotnē. Tas nav šeit tagad, jo šajos pantos no Mark šovs: 

47 Un, ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to. Tas ir labāk, lai jūs varētu ieiet Dieva valstībā ar vienu 

aci, nevis divas acis, ko nodos ... (Marka 09:47). 
23 Jēzus paskatījās apkārt un sacīja saviem mācekļiem: "Cik grūti ir tiem, kas ir bagātību iekļūt 

Dieva!" 24 Un mācekļi bija pārsteigti par Viņa vārdiem. Bet Jēzus atbildēja atkal un sacīja uz tiem: 

"Bērni, cik grūti ir tiem, kas uzticas bagātību ieiet Dieva valstībā! 25 Vieglāk kamielim iet caur 
adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā "(Marka 10: 23-25). 



25 Patiesi, es jums saku, es vairs dzert no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es dzert tas 

jauns Dieva valstībā "(Marka 14:25). 
43 Jāzeps no Arimatijas, ievērojama padomes loceklis, kurš bija pats gaidīja Dieva valstību, nāk 

un ņemot drosmi ... (Marka 15:43). 
Jēzus mācīja, ka valstība nav tagad ir daļa no šīs pasaules: 

36 Jēzus atbildēja: "Mana valstība nav no šīs pasaules Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani 

kalpi cīnītos par to, lai es netiktu nodots jūdiem, bet tagad mana valstība nav no šejienes." (Jāņa 
18: 36). 

Jēzus mācīja, ka Valstība nāks, kad viņš nāk atkal un ka Viņš būs tā King: 
31 "Kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs tronī Viņa 

godības. 32 visas tautas tiks sapulcinātas Viņa priekšā, un Viņš tās atdalīs vienu no otras, kā gans 
šķir avis no āžiem. 33 un Viņš novietos avis savā labajā, bet āžus kreisajā pusē. 34 Tad ķēniņš sacīs 
tiem, kas būs viņa labajā rokā, "Nāciet, jūs, mana Tēva svētītie , iemantojiet valstību, kas jums 
sagatavota no pasaules radīšanas (Mateja 25: 31-34). 

Tā Dieva valstība nav šeit, mēs neredzam reālu utopija līdz brīdim, kad tas ir konstatēts. Jo lielākā daļa 

nesaprot Dieva valstību, viņi nespēj saprast, kā viņa mīl valdība strādā. 
Ko Jēzus saka valstība bija kā? 
Jēzus sniedza dažus paskaidrojumus par to, kas Dieva valstība ir kā: 

26 Un Viņš sacīja: "Dieva valstība ir kā tad, ja cilvēks būtu izbārstīt sēklu uz zemes, 27 un guļ naktī, 

un pieaugs dienā, sēkla būtu asns un augt, viņš pats nezina, kā. 28 zeme dod ražu pats par sevi: 
vispirms stiebru, tad galva, pēc tam pilnībā graudu galvā 29 Bet, kad graudu nogatavojas, tūlīt viņš 
liek sirpi, jo pļaujamais ir pienācis "(Mark 4:. 26- 29). 
18 Un Viņš sacīja: "Kas ir līdzīga Dieva Un ko lai es salīdzināt to 19 Tas ir kā sinepju graudam, ko 

cilvēks paņēma un nodot savā dārzā;? Un tas auga un kļuva liels koks, un putniem gaisā ligzdotu 
savās filiālēs. "20 un atkal Viņš sacīja:" Cik es salīdzinu Dieva valstību? 21 tā līdzīga raugam, kuru 
sieviete paņēma un iejauca trijos mēros miltu, kamēr tas viss sarūga "(Lūkas 13: 18-21). 

Šīs līdzības liecina, ka, vispirms, Dieva valstība ir diezgan mazs, bet būs liels. 
Luke arī reģistrē: 

29 Viņi nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem, un ieņems vietu Dieva 

valstībā (Lūkas 13:29). 
Tādējādi, Dieva valstība būs cilvēkus no visas pasaules. Tas būs ne tikai tiem, kas ir izraēliešu 

senči. Cilvēki sēdēt šajā valstībā. 
Luke 17 un Karalisti 
Luke 17: 20-21 perplexes daži. Bet pirms kļūst, ka paziņojums, ka cilvēki patiešām ēst Dieva valstībā: 

15 "Svētīgs ir tas, kas ēdīs maizi Dieva valstībā!" (Lūkas 14:15). 
Tā kā cilvēki (nākotnē) ēst Dieva valstībā, tas nav tikai kaut atcelt savās sirdīs tagad, neskatoties uz 
mistranslations / pārpratumu Lūkas 17:21, kas liek domāt citādi. 
Moffatt tulkojums Lūkas 17: 20-21 vajadzētu palīdzēt dažiem saprast: 



20 Atbildot uz lūgumu, ko farizeji, kad valdīšana Dieva nāk, Viņš tiem atbildēja: "Dieva valdīšana 

nav nāk, kā jūs ceram ieraudzīt to, 21 neviens teiks:" Lūk tas ir "vai" Tur tas ir, "lai Dieva valstībā 

tagad ir jūsu vidū." (Lūkas 17: 20-21, Moffatt) 
Ievērojiet, ka Jēzus runāja ar nekonvertējamās, miesīgā un liekulīgajiem farizejiem. Jēzus "atbildēja 

viņiem," - tas bija farizeji, kuri jautāja Jēzum jautājums. Viņi atteicās atzīt Viņu. 
Bija tie Baznīcā? Nē! 
Jēzus arī nerunājam par baznīcu drīz tiks organizēta. Tāpat arī viņš runā par sentiments prātā vai sirds. 
Jēzus runāja par viņa valdīšanas! Farizeji nebija jautā viņam par baznīcu. Viņi neko jebkuru Jaunās 

Derības baznīcas drīz tiks uzsākta zināja. Viņi nebija jautā par veidu diezgan noskaņojuma. 
Ja viens domā Dieva valstība ir baznīca - un Dieva valstība bija "ietvaros" farizeju - bija Baznīcas ietvaros 

farizejiem? Acīmredzot nav! 
Šāds secinājums ir diezgan smieklīgi, vai ne? Lai gan daži protestantu tulkojumi tulkot daļu Lūkas 17:21 

kā "Dieva valstība ir" tevī "(NKJV / KJV), pat katoļu New Jerusalem Bible pareizi tulko, ka" Dieva valstība ir 
jūsu vidū. " 
Jēzus bija viens no, vidū, no farizeju. Tagad, farizeji domāja, ka viņi gaida uz Dieva valstību. Bet viņi 

pārprot to. Jēzus paskaidroja, ka tas nebūtu vietējā, vai ierobežot Kingdom tikai ebrejiem, jo tie, šķiet, 

domā, (ne baznīcas, kā daži tagad domāju). Dieva Valstība nebūs tikai viens no daudziem cilvēkiem un 
redzamiem karaļvalstij kuru cilvēki varētu norādīt, vai redzēt, un saka: "Tas ir tas, šeit";vai "tas ir 
Lielbritānija, tur." 
Jēzus pats, dzimis būt KING šīs Karalistē, kā Viņš skaidri pateica Pilāts (John 18: 36-37). Saprast, ka Bībele 

lieto terminus "karalis" un "valstība" pamīšus (piemēram, Daniel 7: 17-18,23). Par nākotnes Dieva 

Valstības KING bija, tad un tur, stāvot blakus farizejiem. Bet viņi neatzīs Viņu kā savu karali (Jāņa 

19:21). Kad viņš atgriežas, pasaule noraida Viņu (Atklāsmes 19:19). 
Jēzus devās šādos pantos Lūkas 17, aprakstīt Viņa otro atnākšanu, kad Dieva valstība lemj visu zemi 
(turpinot ar Moffatt konsekvences par šajā nodaļā): 

22. Lai saviem mācekļiem, viņš teica: "Nāks dienas, kad jūs ilgi un ilgi velti ir pat vienu dienu no 

Cilvēka Dēls. 23 Men teiks," Lūk, viņš ir! " "Skat, tur viņš ir!" bet neiet ārā vai palaist pēc tām, 24 kā 

zibens, kas mirgo no vienas puses debesīm uz otru, tā būs Cilvēka Dēls būt viņa paša dienā. 25 Bet 
viņš vispirms paciest lielas ciešanas un noraidīt pašreizējā paaudze (Lūkas 17: 22-25, Moffatt). 

Jēzus minēts zibens mirgo, tāpat kā Mateja 24: 27-31, aprakstot Viņa otro atnākšanu lemt visu 

pasauli. Jēzus nesaka, ka Viņa tauta nevarēs redzēt viņu, kad viņš atgriezīsies. Cilvēki neatzīst Viņu par 

viņu karalis un cīnīsies pret Viņu (Atklāsmes 19:19)! Daudzi domā, Jēzus ir antikrists. 
Jēzus nesaku, ka Dieva valstība bija šajās farizejiem, Viņš tiem stāstīja citur, ka viņi nebūs Valstībā, jo to 

liekulības (Mateja 23: 13-14). Tāpat arī Jēzus teica, ka Baznīca būtu Karalistē. 
Dieva valstība ir kaut kas cilvēkiem ir kādu dienu varēs iebraukt - kā pie taisnīgie augšāmcelsies! Tomēr, 
pat Ābrahāms un citi patriarhi nav tur vēl (sal Ebrejiem 11: 13-40). 
Mācekļi zināja, ka Dieva valstība nav tajās personīgi, tad, un ka tai bija parādīties kā turpmāk, kas nāca 
pēc Lūkas 17:21, rāda: 



11 Bet kā viņi to dzirdēja, Viņš runāja citu līdzību, jo Viņš bija tuvu Jeruzalemes un jo viņi domāja, 

ka Dieva valstība, šķiet nekavējoties (Lūkas 19:11). 
Valstība iespaidīgākais bija nākotnē 
Kā jūs varat pateikt, ja valstība ir tuvu? Kā daļu no risinātu šo jautājumu, Jēzus uzskaitīti pravietiski 
notikumus (Lūkas 21: 8-28) un tad mācīja: 

29. Paskaties vīģes koka, un visus kokus. 30 Kad tie jau padodas, jūs redzēt un zināt par sevi, ka 

vasara tagad ir tuvu. 31 Tātad jūs arī, kad jūs redzat šīs lietas notiek, zina, ka Dieva valstība ir 
tuvu (Lūkas 21: 29-31). 

Jēzus gribēja Savu tautu sekot pravietiski notikumiem zināt, kad valstība nāks. Jēzus citur teica Saviem 

cilvēkiem skatīties un pievērst uzmanību praviešu notikumiem (Lūkas 21:36; Marka 13: 33-

37). Neskatoties uz Jēzus vārdiem, daudzi atlaide skatoties pravietiski-saistītus pasaules notikumiem. 
Lūkas 22 un 23, Jēzus atkal parādīja, ka Dieva valstība bija kaut kas būtu jāizpilda nākotnē, kad Viņš 
mācīja: 

15 "Ar dedzīgu vēlmi es ilgojos ēst šo Lieldienu jēru kopā ar jums, pirms es ciešu, 16 Jo es jums 

saku, es vairs ēst to, līdz tas tiek izpildīts Dieva valstībā." 17 Tad Viņš ņēma biķeri, un pateicās un 
sacīja: "Ņemiet un sadalīt to savā starpā, 18 jo es jums saku, es vairs nedzeršu no vīna koka 
augļiem līdz Dieva nāk" (Lūkas 22: 15-18). 
39 Bet viens no tiem ļaundari, kas bija līdzi krustā sists tika zaimo viņu, un viņš teica: "Ja jums ir 

Mesija, saglabāt sevi un saglabāt mūs arī." 40 Un viņa biedrs norāja viņu un sacīja viņam: "Vai tu 

pat bail no Dieva? Jums arī ir nosodījumu ar 41 Viņu. Un mēs pamatoti tāpēc, ka mēs esam 

cienīgi, lai mums ir atmaksāti saskaņā ar to, ko mēs esam darījuši, bet nekas ļauns nav darīts ar 
šo vienu. "42 Un Viņš sacīja Yeshua," Mans Kungs, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā "43 Bet 
Yeshua sacīja viņam:" Patiesi, es jums saku, ka šodien tu būsi ar mani paradīzē "(Lūkas 23:.. 39-
43, aramiešu valodā vienkāršā angļu valodā ) 

Dieva valstība nav pienācis, tiklīdz tika nogalināts Jēzus nu kā gan Marka un Lūkas parādīt mums: 
43 Jāzeps no Arimatijas, ievērojama padomes loceklis, kurš bija pats gaidīja Dieva valstību, nāk 

un ņemot drosmi ... (Marka 15:43). 
51 Viņš bija no Arimatijas, pilsētas ebreju, kurš pats bija arī gaidīja Dieva valstību (Lūkas 23:51). 

Ievērojiet, ka tas ir pēc augšāmcelšanās, ka viens būs dzimis atkal Dieva valstību, jo Jānis raksta: 
3 Jēzus atbildēja un sacīja viņam: "Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kāds ir piedzimis no jauna, viņš 

nevar redzēt Dieva valstību." 4 Nikodēms sacīja Viņam: "Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? ? 
Vai viņš var ievadīt otrreiz uz savas mātes miesās un no jauna piedzimt "5 Jēzus atbildēja:" Patiesi, 
patiesi Es jums saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, tas nevar ieiet Dieva valstībā (Jāņa 3: 3 -
5). 

Uzskata, ka pēc tam, kad Jēzus bija augšāmcēlies, Viņš atkal māca par Dieva valstību: 
3 Viņš arī iepazīstināja sevi dzīvs pēc Viņa ciešanām, ko daudzi 
nemaldīgs apliecinājumu, tiek uzskatītas par tiem četrdesmit dienas un runājot par lietām, kas 
attiecas uz Dieva valstību (Tiesību akti, 1: 3). 

Pirmo un pēdējo sprediķi, ka Jēzus deva bija par Dieva valstību! Jēzus nāca kā kurjers, lai mācītu par šo 

Karalistē. 



Jēzus bija arī apustulis Jānis raksta par tūkstošgadu Dieva Valstības, kas būtu uz zemes. Paziņojums, ko 

Viņš bija John rakstīt: 
4 Es redzēju to dvēseles, kas bija nocirstas galvas viņu liecību Jēzu un Dieva vārda, kas nebija 

pielūdza zvēru vai viņa tēlu, un nebija saņēmis savu zīmi uz savas pieres vai uz rokas. Un viņi 
dzīvoja un valdīja ar Kristu tūkstoš gadus (Atklāsmes 20: 4). 

Agrīnie kristieši māca, ka tūkstošgadu Karaliste Dieva būtu uz zemes un aizstāt valdības pasaulē, kā 
Bībele māca (sal Atklāsmes 05:10, 11:15). 
Kāpēc, ja Dieva valstība ir tik svarīga, nav visvairāk dzirdējuši ļoti daudz par to? 
Daļēji tāpēc, ka Jēzus sauc to noslēpumu: 

11 Un Viņš tiem sacīja: "Jums ir dots zināt noslēpumu Dieva, bet tiem, kas ir ārpusē, visas lietas 

nāk līdzībās (Marka 04:11). 
Pat šodien patiesais Dieva valstība ir noslēpums visvairāk. 
Apsveriet arī, ka Jēzus teica, ka beigās (vecuma) būs (drīzumā) pēc evaņģēlijs tiek sludināts visā pasaulē, 
kā liecinieks: 

14 Un šis evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals (Mateja 

24:14). 
Sludināja evaņģēliju par Dieva valstību ir svarīgs un ir paveikts šajos beigu laikos. Tas ir "labs 

ziņojums", jo tā piedāvā patiesu cerību humanitāro nedienām, neskatoties uz to, politiskie līderi var 
iemācīt. 
Ja jūs uzskatāt Jēzus vārdus, ir jābūt skaidram, patiess kristietis baznīca būtu pasludina, ka evaņģēliju 

tagad. Tas būtu tā galvenā prioritāte Baznīcu. Un, lai to izdarītu pareizi, vairākas valodas jāizmanto. 
Tas ir tas, ko turpināšana Dieva Baznīca cenšas darīt. Un tas ir iemesls, kāpēc šis buklets ir tulkota 
rādītājiem valodās. 
Jēzus mācīja visvairāk neakceptēs savu ceļu: 

13 "Enter caur šaurajiem vārtiem, jo plaši ir vārti un plats ir ceļš, kas aizved uz pazušanu, un ir 
daudzi, kas iet ar to 14 Jo šauri ir vārti un grūti ir ceļš, kas ved uz dzīvību, un. ir maz, kas to atrod 
(Mateja 7: 13-14). 

No Dieva Valstības evaņģēlijs ved uz dzīvību! 
Tas var būt interesanti atzīmēt, ka, lai gan lielākā daļa kristiešu, šķiet aizmirsusi priekšstatu, ka Kristus 
uzsvars bija uz sludināt evaņģēliju par Dieva valstību, laicīgās teologi un vēsturnieki bieži saprot, ka tas ir 
tas, ko Bībele patiesībā māca. 
Taču Jēzus pats, paredzams Saviem mācekļiem mācīt evaņģēliju par Dieva valstību (Lūkas 9: 2,60). 
Jo nākotnē valstība tiks balstīta uz Dieva likumiem, tas nesīs mieru un labklājību, un paklausot šos 
likumus šajā vecumā izraisa patiesu mieru (Psalmi 119: 165; Efeziešiem 2:15). 
Un šis labas ziņas no karaļvalsts bija pazīstama Vecās Derības Rakstiem. 
3. Bija Karalisti pazīstama Vecajā Derībā? 

Jēzus pirmā un pēdējā ieraksta sprediķis iesaistīti sludināja evaņģēliju par Dieva valstību (Marka 1: 14-15; 
Tiesību akti, 1: 3). 



Dieva valstība ir kaut ka ebreji Jēzus laikā vajadzēja zināt kaut ko par, kā tas tika minēts viņu Rakstos, ko 
mēs tagad saucam par Veco Derību. 

Daniel Māca Par Karalistē 
Pravietis Daniel rakstīja: 

40 Un ceturtais valstība ir tikpat spēcīga kā dzelzs, jo dzelzs pārtraukumiem gabalos un sagrauj 

visu; un, piemēram, dzelzs, kas crushes, ka valstība būs pārtraukums gabalos un simpātiju visiem 

pārējiem 41 Tā kā redzējāt pēdu un kāju pirkstus, daļēji no podnieka māla un daļēji no dzelzs, 

karaļvalsts tiek dalīts. tomēr spēks dzelzs ir tajā, tāpat kā jūs redzēja dzelzi sajaukts ar keramikas 

māla. 42 Un, tā kā kāju pēdas bija daļēji no dzelzs un daļēji no māla, tāpēc valstība ir daļēji spēcīga 
un daļēji trausla. 43 Kā redzējāt dzelzs sajauc ar keramikas māla, viņi maisīt ar sēklām 

vīriešiem; bet tie nebūs jāievēro viens otram, tāpat kā dzelzs nesajauktos ar 44 māls Un dienās šo 

karaļu debesu Dievam izveidos valstību, kas nekad netiks iznīcināta. un valstība, nedrīkst atstāt 

uz citiem cilvēkiem; tā satrieks un patērēt visus šos karaļvalstis, un tā stāvēt uz visiem laikiem 

(Daniel 2: 40-44). 
18 Bet svētie Visaugstākā saņem valstībā, un piemīt valstību uz visiem laikiem, pat mūžīgi mūžos. 

" (Daniel 07:18). 
21 "Man bija skatīties, un tas pats ragu bija pieņemšanas karu pret svētajiem, un dominē pret 

viņiem, 22 līdz seno dienu atnāca, un spriedums tika veikta par labu svētajiem Visaugstākā, un 
pienāca laiks, lai . svētie piemīt karaliste (Daniel 7: 21-22) 

No Daniel, mēs uzzinām, ka laiks būs pienācis, kad Dieva valstība iznīcinās valstības šīs pasaules un ilgs 

mūžīgi. Mēs arī uzzinām, ka svētie būs sava daļa šo valstību saņemšanas. 
Daudzi porcijas Daniēla pravietojumiem ir par mūsu laiku 21. gadsimtā. 
Novērojat kādu fragmentus no Jaunās Derības: 

12 "Par desmit ragu, ko tu redzēji, ir desmit ķēniņu, kas saņēmuši nekādu valstību kā vēl, bet viņi 

saņem iestāde, vienu stundu, kā karaļi kopā ar zvēru. 13 Tie ir vienisprātis, un tie nodos savu 
spēku un varu zvēram . 14 tie karos ar Jēru, bet Jērs tos pārvarēt, jo Viņš ir kungu Kungs un ķēniņu 

ķēniņš, un tiem, kas ir ar Viņu sauc, izredzētie un uzticīgie ". (Atklāsmes 17: 12-14) 
Tātad, mēs redzam gan Vecās un Jaunās Derības koncepciju, ka būs beigas laiks zemes valstība ar desmit 
daļām un ka Dievs iznīcinās to un izveidot Viņa valstību. 

Jesaja Māca Par Karalistē 
Dievs iedvesmoja Jesajas rakstīt par pirmo daļu no Dieva, tūkstoš gadu valdīšanas sauc par tūkstotī, šādā 
veidā Latvija: 

1. Ir izies zizli no stumbra Isaja, Un filiāle augt no savām saknēm. 2. Tā Kunga Gars atpūsties uz 

Viņu, The gudrības un izpratnes, The advokāta Gara Spirit un spēku, The Spirit zināšanu un bailes 
no Kunga. 
3 Viņa prieks ir bailes no Kunga, un viņš nevar spriest pēc redzesloka Viņa acīs, Nor pieņemt 

lēmumu nopratināt ausīm; 4 Bet 



ar taisnības Viņš tiesās nabagus un izlemt, ar pašu kapitāla lēnprātīgs uz zemes; Viņš streiks zemi 

ar zizli Viņa mutes, un ar elpu Viņa lūpām viņš noslepkavot ļauno. 5 Taisnība ir josta no viņa 
gurniem, un uzticību jostu Viņa vidukļa. 
6 "Vilks arī dzīvos ar jēra, The Leopard ir apgulties ar jaunieti kazas, teļa un jauniešu lauva un 
fatling kopā un mazliet bērns vadīs tos 7 Govs un lāču to ganīties;. Viņu jaunieši ir apgulties kopā, 
un lauva ēdīs salmus kā vērsis 8 māsu bērnam spēlēt ar COBRA ir caurums, Un atšķirti bērns 
iebāza roku Viper den 9. Viņi nav ievainots, ne iznīcināt visu.. Mans Svētais kalns, Jo zeme ir pilna 
ar zināšanām par Kunga kā ūdeņi aptver jūru. 
10 "Un šajā dienā ir jābūt Root Isaja, Kas paliek spēkā kā banner uz cilvēkiem;. Par pagāni cenšas 

Viņu, un viņa atdusas vieta ir lielisks" (Jesajas 11: 1-10) 
Iemesls es atsaucos uz to kā pirmo daļu vai pirmā posma Dieva valstības, ir tas, ka šis ir laiks, kad tas būs 
fiziski (pirms brīža, kad svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi nāk no debesīm, Atklāsmes 21) un ilgs tūkstoš 

gadiem. Jesaja apstiprināja šī posma, kad viņš turpināja ar fizisko aspektu: 
11. Tas notiks šajā dienā Tas Kungs nosaka savu roku atkal otrreiz Lai atgūtu paliekas Viņa 

cilvēkiem, kuri ir palikuši, no Asīrijas un Ēģiptē, no Pathros un Kuša, no Elam un Shinar, no 
Hamatas Un salas uz jūru. 
12 Viņš izveidos banner tautām, un savākt izstumtie Izraēlu, un savākt kopā izkliedētas Jūdas No 

četriem stūriem zemes. 13 Arī skaudība Efraima veic atkāpties, Un pretinieki Jūdas jābūt 

nogriezt; Ephraim nav skaudība Jūdu, un Jūda nav nomocīt Efraims 14 Bet viņi lido uz leju, uz 

pleca filistiešu uz rietumiem. Kopā tie izlaupīt tautu Austrumiem; Tie nosaka savu roku uz 

Edoma un Moāba; Un ļaudis Amona pakļaujas tām 15 Tas Kungs būs pilnīgi iznīcināt mēles jūras 

Ēģiptes. Ar savu vareno vēju Viņš kratīt dūri pār upi, un streiks to septiņiem plūsmās, un darīt 

vīrieši pāri pār sausu-shod. 16 Būs automaģistrāle palieka Viņa cilvēki, kas būs palicis no Asīrijas, 

kā tas bija Izraēlā dienā viņš nāca klajā no Ēģiptes zemes. (Jesajas 11: 11-16) 
Jesaja arī iedvesmoja uzrakstīt: 

2 Tagad tā notiks pēdējās dienās Ka kalnu Tā Kunga namā nosaka uz augšu kalnos, un tiks 

paaugstināts virs kalniem; Un visas tautas ieplūdīs 3 Daudzi cilvēki nāk un saka: "Nāc, un iesim 

līdz Tā Kunga kalnā, namā Jēkaba Dievam. Viņš mums māca Savus ceļus, un mēs staigāt Viņa 

ceļus "Jo no Ciānas izies likumu, un Kunga vārdu no Jeruzālemes 4 Viņš tiesās starp tautām, un 

pavēl daudzus cilvēkus.. Tās pārspēt savus zobenus par plowshares un to šķēpi par 

atzarošanas āķiem;. Tauta nevar pacelt zobenu pret tautu, ne nemācīsies karu vairs ... 11 cēls 

izskats cilvēks tiek pazemots, The vīriešu augstprātība jābūt noliecās, Un Kungs vien tiks 

paaugstināts minētajā dienā. (Jesajas 2: 2-4,11) 
Tādējādi, tā būs utopiska laiks mieru uz zemes. Galu galā, tas būs mūžīgi, ar Jēzu 

jautājumus. Pamatojoties uz dažādiem rakstos (Psalmi 90: 4, 92: 1; Jesajas 2:11; Hozejas 6: 2), ebreju 

Talmuds māca tas ilgst 1000 gadus (babiloniešu Talmuda: traktāts Sinedrijs Folio 97a). 
Jesaja iedvesmoja arī rakstīt šādi: 

6 pie mums ir piedzimis Bērns, pie mums ir dots Dēls; Un valdība būs uz viņa pleca. Un Viņa vārds 
sauks Wonderful, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs, Miera valdnieks. 7pieauguma 
Viņa valdības un miers Nebūs beigas, tronī Dāvida un pār Viņa valstībā, to pasūtīt un izveidot tā 



ar spriedumu un tiesiskuma No tā laika uz priekšu, pat uz visiem laikiem. Tā Kunga Cebaota 

centība uzstāsies šo. (Jesajas 9: 6-7) 
Ievērojiet, ka Jesaja teica, ka Jēzus nāks un izveidotu valstību ar valdību. Lai arī daudzi, kas Kristu citēt šo 

pāreju, jo īpaši decembrī katru gadu, viņi mēdz aizmirst, ka tas ir pravieto vairāk nekā to, ka Jēzus būtu 

piedzimis. Bībele liecina, ka Dieva valstība ir valdība ar likumu vairāk priekšmetiem, un ka Jēzus būs pār 

to. Jesaja, Daniel, un citi pravietoja to. 
Dieva likumiem ir veids mīlestības (Mateja 22: 37-40; Jāņa 15:10), un Dieva valstība tiks izslēgts, 

pamatojoties uz šo likumu. Līdz ar Dieva Valstību, neskatoties uz to, cik pasaulē to aplūkotu, būs balstīta 

uz mīlestību. 
Psalms un vairāk 
Tas bija ne tikai Daniel un Jesaja, ka Dievs iedvesmoja uzrakstīt par gaidāmo Dieva valstībā. 

Ezekiel iedvesmoja uzrakstīt, ka tie no Israēla ciltīm (ne tikai ebreji), kas bija izkaisīti laikā liela nelaime 

būtu sapulcējušies tūkstošgadu valstībā: 
17 Tāpēc saka: "Tā saka Dievs Tas Kungs:" Es pulcēs jūs no tautām, apkopot jūs no valstīm, kur 

jums ir izkaisīti, un es jums zemi Izraēlu. "" 18 Un viņi iet uz turieni, un viņi paņemtu visus savus 

riebīgi lietas un visas negantības no turienes. 19 Tad es dos viņiem vienu sirdi, un es likšu jaunu 

garu viņos, un veic akmeņaina sirds no viņu miesas, un dot viņiem sirds no miesas,  20 ka tie var 

staigāt Mani statūtos un saglabāt manu spriedumus un darīt tos; un tie būs Mana tauta, un Es 

būšu viņu Dievs. 21 Bet tiem, kuru sirdis sekot vēlmi to riebīgs lietām un to negantību, Es 

atmaksāšu savus darbus uz savām galvām, " 
saka Kungs Dievs. (Ecēhiēla 11: 17-21) 

Par Israēla ciltīm pēcteči vairs nebūs izkaisīti, bet paklausīt Dieva likumus un pārtraukt ēst zemiskās lietas 
(Mozus 11; Mozus 14). 
Paziņojums sekojošo Psalmos par Dieva valstību: 

27 visi gali pasaulē Vai atceraties, un atgriežas pie Kunga, un visi ģimenes tautu pielūgt pirms 

jums. 28 valstībā Kungam, un Viņš valda pār tautām. (Psalms 22: 27-28) 
6 Jūsu tronis, Dievs, ir mūžīgi mūžos; Zizlis taisnības ir zizlis savu karaļvalsti. (Ps 45: 6) 
10 Visi Tavi darbi ir slavēt Tevi, Kungs, un jūsu svētie jūs svētī. 11 Tās runā par godības Tava 

valstība, un runāt par savu varu, 12 Lai zināms dēliem vīriešu Viņa varenos akti, Un krāšņās 
majestātiskums Viņa valstībā. 13 Tava valstība ir mūžīga valstība, un Jūsu valdīšana pacieš visās 

paaudzēs. (Psalmi 145: 10-13) 

Dažādas rakstnieki Vecajā Derībā arī rakstīja par aspektiem valstībā (piem Ecēhiēla 20:33; Obadja 21, 

Micah 4: 7). 
Tātad, kad Jēzus sāka mācīt evaņģēliju par Dieva valstību, Viņa tūlītēja auditorija bija daži familiaritāte 

ar pamatkoncepciju. 



4. Vai apustuļi mācīt evaņģēliju? 

Kaut arī daudzi akts tāpat evaņģēlija ir tikai labas ziņas par Jēzus personā, realitāte ir tāda, ka Jēzus 

sekotājiem mācīja evaņģēliju par Dieva valstību. Tas ir vēstījums, ka Jēzus celta. 
Pāvils mācīja Dieva valstību 
Apustulis Pāvils rakstīja par Dieva un Jēzus Lielbritānija: 

8 Un Viņš iegāja sinagogā un runāja drosmīgi trīs mēnešus, spriešanas un pārliecināt par to, kas ir 

Dieva (Acts 19: 8). 
25 Un tiešām, tagad es zinu, ka jūs visi, kuru vidū esmu gājusi sludinādams Dieva valstību 

(Apustuļu 20:25). 
23 Tad, kad viņi bija iecēlis viņam dienu, daudzi ieradās viņa mājoklī, kuriem viņš paskaidroja un 

svinīgi liecināja par Dieva valstību, pārliecinādams par Jēzu gan no likuma Mozus un pravieši, no 

rīta līdz vakaram. ... 31 sludinādams Dieva valstību un mācību lietas, kas attiecas uz Kungu Jēzu 

Kristu ar visu pārliecību, neviens aizliedzot viņam (Ap.d.28: 23,31). 
Ievērojiet, ka Dieva valstība ir ne tikai par Jēzu (lai gan viņš ir liela daļa no tā), kā Pāvils māca par Jēzu 
atsevišķi no tā, ko viņš māca par Dieva valstību. 
Pāvils sauc arī to Dieva evaņģēliju, bet tas joprojām bija evaņģēlijs Dieva valstību: 

9 ... mēs sludināja jums Dieva evaņģēliju ... 12, ka jūs varētu staigāt cienīgi Dieva, kas aicina jūs uz 

Viņa paša valstībā un godībā. (1 Tesaloniķiešiem 2: 9,12) 
Pāvils sauc arī to evaņģēlijs Kristus (Romiešiem 1:16). "Labs vēstījums" par Jēzu, ziņa, ka Viņš mācīja. 
Uzskata, ka tas nav vienkārši evaņģēliju par Jēzus Kristus personā vai tikai par personīgo pestīšanu. Pāvils 

teica evaņģēlijs Kristus iekļauts paklausot Jēzus, Viņa atgriešanos un Dieva spriedumu: 
6 ... Dievs atmaksāt ar liksta tiem, kas jūs mulsina, 7. un dot jums, kas ir nemierīgajā atpūtu kopā 

ar mums, kad Kungs Jēzus atklāja no debesīm ar savas varenības eņģeļiem, 8 liesmojošs uguns 
ņemot atriebība par tiem, kas nezina, Dievs, un tiem, kas neklausa evaņģēlijam mūsu Kunga 
Jēzus Kristus. 9 tie ir jāsoda ar mūžīgu pazušanu no Kunga vaiga un no godības Viņa spēka, 10 kad 
Viņš nāks, šajā dienā, lai tiktu pagodināts viņa svētie un būt admired starp visiem tiem, kas tic, ka 
mūsu liecība vidū tika uzskatīts, (2 Tesaloniķiešiem 1: 6-10). 

Jaunā Derība liecina, ka valstība ir kaut kas, mēs saņem, nevis, ka mēs tagad pilnībā piemīt tā: 
28 mēs saņem valstību, ko nevar jāsakrata (Ebrejiem 0:28). 

Mēs varam aptvert un ceram, ka ar to daļa no Dieva Valstības tagad, bet vēl nav pilnībā iekļauta to. 
Paul īpaši apstiprināja, ka viens nav pilnībā ieiet Dieva valstību kā mirstīgo cilvēku, kā tas 
notiek pēc augšāmcelšanās: 

50 Tagad to es saku, brāļi, ka miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību; nedz korupcija 

iemantos neiznīcību 51 Lūk, es jums saku noslēpumu:. Mēs ne visi gulēt, bet mums visiem būtu 

jābūt changed- 52 brīdi, kas acumirklī, pēdējā trompete. Jo bazūne atskanēs, un mirušie tiks 

uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārveidoti (1 Korintiešiem 15: 50-52). 



1 Es maksas jums tāpēc Dieva un Kunga Jēzus Kristus, kas tiesās dzīvos un mirušos pie Viņa 

parādīšanos un Viņa valstība (2 Timothy 4: 1). 
Pāvils ne tikai mācīja, ka, bet, ka Jēzus varētu piegādāt Karalistei Dievam Tēvam: 

20 Bet tagad Kristus ir augšāmcēlies no miroņiem, un ir kļuvis pirmos augļus no tiem, kas 
aizmiguši. 21 Jo, kā caur cilvēku nāve, ko cilvēki arī nāca mirušo augšāmcelšanos. 22 Jo, kā Ādamā 
visi mirst, tāpat Kristū visi tiks dzīvi darīti 23 Bet katrs savā kārtā. vispirms Kristus, pēc tam tie, kas 
Kristum pieder pie viņa atnākšanu 24 Tad nāk beigas, kad viņš piegādā valstību Dievam un Tēvam, 
kad Viņš liek. galu visiem valdību un varu, un 25 varu. Jo viņš ir valdīt līdz Viņš noliks visus 

ienaidniekus zem Viņa kājām. (1 Korintiešiem 15: 20-25). 
Pāvils mācīja, ka netaisnīgie (bauslis slēdži) nebūs mantot Dieva valstību: 

9 Vai jūs nezināt, ka netaisni nebūs mantot Dieva valstību? Vai nav maldināts. Ne netikli, ne elku 

kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne homoseksuāļu, ne sodomites, 10 ne zagļi, ne mantkārīgi, ne dzērāji, 
ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva (1 Korintiešiem 6: 9-10). 
19 Bet miesas darbi ir skaidrs, kas ir: laulības pārkāpšana, netiklība, nešķīstība, 
lewdness, 20 elkdievība, burvība, ienaids, apgalvojumus, jealousies, uzliesmojumi dusmām, 
savtīgās ambīcijas, strīdiem, ķecerības, 21 skaudība, slepkavība, piedzeršanās, revelries, un 

tamlīdzīgi; no kuriem es jums saku iepriekš, tāpat kā es arī teicu laika pagātnē, ka tie, kas praksē 

tādas lietas nebūs mantot Dieva valstību (Galatiešiem 5: 19-21). 
5. Par šo jūs zināt, ka neviens netikls nešķīstā persona, ne skops cilvēks, kurš ir elku, ir nav 

mantojuma 
Kristus un Dieva (Efeziešiem 5: 5). 

Dievs ir standarti un prasa grēku nožēlošanu no grēka, lai varētu ieiet Viņa valstību. Apustulis Pāvils 

brīdināja, ka daži varētu ne māca, ka: 
6 Brīnos, ka jūs ir pagrieziena prom tik drīz no tā, kas jūs aicināja žēlastībā Kristus, uz citu 

evaņģēliju, 7. kas nav citu; bet ir daži, kas nepatikšanas jums un vēlas sagrozīt Kristus 

evaņģēliju. 8Bet, pat ja mēs vai eņģelis no debesīm sludinātu citu evaņģēliju jums nekā tas, ko 
mēs esam sludināja jums, tas lai top nolādēts. 9 Kā mēs ir teikuši iepriekš, tāpēc tagad es saku 
vēlreiz, ja kāds sludina citu evaņģēliju, lai jums, nekā to, ko esat saņēmuši, tas lai top 

nolādēts. (Galatiešiem 1: 6-9) 
3 Bet es baidos, lai kaut kā, tāpat kā čūska pievīla Ievu ar savu viltību, lai jūsu prāts var tikt bojāti 

no vienkāršības, kas ir Kristū. 4 Jo ja tas, kurš nāk un sludina citu Jēzu, kuru mēs neesam 
sludināja, vai, ja jūs saņemat cits gars, kas neesat saņēmis, vai citu evaņģēliju, ko jums nav 

pieņemts - jums var arī jāsamierinās ar to! (2 Korintiešiem 11: 3-4) 
Kāda bija "cits" un "dažādi", faktiski viltus, evaņģēliju? 
Viltus Evaņģēlijs ir dažādas daļas. 
Kopumā viltus evaņģēlijs ir domāt, ka jums nav paklausīt Dievam un patiešām cenšamies dzīvot uzticīgi 

Viņa veidā, vienlaikus apgalvojot, ka pazīstot Dievu (sal Mateja 7: 21-23). Tā mēdz būt egoistiski 

orientēta. 



Čūska pievīla Ievu samazināsies par viltus evaņģēlija gandrīz pirms 6000 gadiem (Mozus 3) -un cilvēki ir 

uzskats, ka viņi zina labāk nekā Dievu, un jāizlemj, labo un ļauno par sevi. Jā, kad Jēzus nāca, Viņa vārds 

bieži tika pievienots dažādiem viltus evaņģēlijos, un tas ir turpinās un turpinās uz laiku galīgā Antikristu. 
Tagad atpakaļ apustuļa Pāvila laikā, viltus Evaņģēlijs būtībā bija gnostiķu / Mystic maisījums patiesības 

un kļūdu. Gnostiķi būtībā uzskatīja, ka īpašas zināšanas bija to, kas bija nepieciešams, lai sasniegtu garīgu 

ieskatu, ieskaitot glābšanu. Gnostiķi mēdza uzskatīt, ka tas, ko miesa darīja, nebija īpaši sekas, un viņi 

bija pret paklausot Dievam jautājumos, piemēram, septītās dienas sabata.Viens no šādiem viltus līderis 
bija Simon Magus, kurš brīdināja Apustuļa Pētera (Ap 8: 18-21). 

Bet tas nav viegli 
Jaunā Derība liecina, ka Philip mācījis Dieva valstības 

5 Tad Filips nogāja Samarijas pilsētā un sludināja tiem Kristu. ... 12 tie noticēja Filipam, jo viņš 

sludināja to, kas attiecas uz Dieva valstību ... (Apustuļu 8: 5,12). 
Bet Jēzus, Pāvils, un mācekļi mācīja, ka tas nav viegli ieiet Dieva valstībā: 

24 Un Jēzus, redzēdams, ka viņš kļuva ļoti noskuma, Viņš sacīja: "Cik grūti ir tiem, kam ir nauda, 

ieiet Dieva valstībā! 25 Jo tā ir vieglāk kamielim iet caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva 
valstībā. " 
26 Un tie, kas dzirdēja, sacīja: "Kas tad var tikt pestīts?" 
27 Bet Viņš sacīja: "Lietas, kas ir iespējams ar cilvēkiem, ir iespējams Dievam." (Lūkas 18: 24-27) 
22 "Mums ir caur daudz ciešanām ieiet 
Dievs "(Apustuļu 14:22). 
3 Mums ir pienākums pateikties Dievam vienmēr par jums, brāļi, kā tas ir montāžas, jo jūsu ticība 

aug pārāk, un mīlestība katru no jums visiem ir bagāta pret otru, 4 tā ka mēs paši lepoties jums 
starp draudzēm Dievs par jūsu pacietību un ticību visās jūsu vajāšanās un bēdās, ka jūs 
paciest, 5, kas ir acīmredzams pierādījums taisnīgās tiesas Dieva, ka jums var būt cienīgi no Dieva, 
par kuru jums arī ciest, 6, jo tas ir taisnīgs lieta ar Dievu, lai atmaksātu ar liksta tiem, kas jūs 
mulsina 7. un dot jums, kas ir nemierīgajā atpūtu kopā ar mums, kad Kungs Jēzus atklāja no 
debesīm ar savas varenības eņģeļiem, (2 Tesaloniķiešiem 1: 3-7). 

Sakarā ar grūtībām, tikai daži tagad tiek saukta un izvēlējusies šajā vecumā būt daļa no tā (Mateja 22: 1-

14; Jāņa 6:44; Ebrejiem 6: 4-6). Citi sauks vēlāk, jo Bībele rāda, ka tie, "kas kļūdījās garā nāks sapratni, un 

tie, kas sūdzējās mācīsies doktrīnu" (Jesajas 29:24). 

Peter Mācīja Karalisti 
Apustulis Pēteris mācīja, ka valstība ir mūžīga, un ka Dieva evaņģēlijam ir cītīgi jāpaklausa vai nebūtu 
spriedums: 

10 Tāpēc, brāļi, vēl rūpīgāk, lai padarītu jūsu zvanu un vēlēšanu pārliecināts, jo, ja jūs darīt šīs 

lietas jūs nekad paklupt, 11 tik ieejas tiks piegādāti jums bagātīgi uz mūžīgajā valstībā mūsu Kunga 
un Pestītāja Jēzus Kristus (2 Peter 1: 10-11). 
17 Jo laiks ir pienācis spriedumu sākas pie Dieva nama; un, ja tas sākas ar mums, pirmkārt, kāda 

būs gals tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam? (1.Pētera 4:17). 



Last grāmatas Bībeles un Karalisti 
Bībele māca, ka "Dievs ir mīlestība" (1.Jāņa 4: 8,16), un Jēzus ir Dievs (Jāņa 1: 1,14) -The Karaliste Dieva 
būs karalis, kurš ir mīlestība un kuru likumi atbalstīt mīlestību, nevis naidu (sal Atklāsmes 22: 14-15). 
Pēdējā grāmata Bībeles īpaši apspriež Dieva valstību. 

15 Un septītais eņģelis bazūnēja: Un tur bija stipras balsis atskanēja debesīs, sacīdams: "Šīs 

pasaules valdīšana ir kļuvuši nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Kristus, un Viņš valdīs mūžīgi 

mūžos!" (Atklāsmes 11:15). 
Jēzus valdīs valstībā! Un Bībele atklāj divus no Saviem nosaukumiem: 

16 Un Viņš ir Viņa drēbes un Viņa sānos rakstīts: Ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs (Atklāsmes 
19:16). 

Bet ir Jēzus vienīgais, kas valdīs? Paziņojums šo pāreju no Atklāsmes: 
4 Un es redzēju troņus, un viņi sēdēja uz tiem, un spriedums tika izdarīts uz tiem. Tad es redzēju 

to dvēseles, kas bija nocirstas galvas viņu liecību Jēzu un Dieva vārda, kas nebija pielūdza zvēru 

vai viņa tēlu, un nebija saņēmis savu zīmi uz savas pieres vai uz rokas. Un viņi dzīvoja un valdīja 

ar Kristu kopā tūkstoš gadus. . . 6 Svētīgs un svēts ir tas, kas ņem līdzdalību pie pirmās 

augšāmcelšanās. Pār šiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs priesteri Dieva un Kristus, un valdīs 

kopā ar Viņu tūkstoš gadus (Atklāsmes 20: 4,6). 
Patiesie kristieši tiks augšāmcelti valdīt ar Kristu tūkstoš gadus! Jo valstība būs mūžīgi (Atklāsmes 11:15), 

bet minēja valdīšanas bija tikai tūkstoš gadiem. Tas ir iemesls, kāpēc es minēta šo agrāk kā pirmo posmu 

valstībā-fiziskais, tūkstošgadu, posmā pretstatā gala, vairāk garīgā, fāzes. 
Daži notikumi ir uzskaitītas Atklāsmes grāmata, kas notiek starp tūkstošgadu un gala posmos Dieva 
valstību: 

7 Tagad kad tūkstoš gadi ir beidzies, sātans tiks atbrīvots no sava cietuma 8 un dosies ārā 

maldināt tautas, kuras četros zemes stūros, Gogs un Magog, lai savāktu tos kopā, lai kaujas, kuru 

skaits ir smiltis no jūras. ... 11 Tad es redzēju lielu, spožu troni un To, kas tanī sēdēja, no kura 

vaiga zeme un debess bēga. Un tur nebija atrodama vieta par 12 viņiem. Un es redzēju atvērās 

mirušos, lielos un mazos, stāvam Dieva, un grāmatas. Un vēl grāmata tika atklāts, kas ir dzīvības 

grāmata. Tad mirušie tika tiesāti pēc viņu darbiem, ar lietām, kas bija rakstīts grāmatās. 13Un jūra 

atdeva mirušos, kas bija tanī, un nāve un elle atdeva mirušos, kas tanīs bija. Un tie tika vērtēti, 

katrs saskaņā ar viņa darbiem. 14 Tad nāve un elle tika iemeta uguns. Šī ir otrā nāve15 Un ikviens, 

kas nav ierakstīts dzīvības grāmatā tika iemeta uguns (Atklāsmes 20: 7-8, 11-15).. 
Atklāsmes grāmata rāda, ka būs vēlāk posms, kas nāk pēc tam, kad tūkstoš gadu valdīšanas un pēc otrās 
nāves: 

1 Tagad es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija pagājis 

prom. Arī tur vairs nebija jūra. 2 Tad es, Jānis, redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam 
no debesīm, no Dieva, sagatavotu it kā greznotu līgavu 3 viņas vīrs. Un es dzirdēju stipru balsi no 
debesīm sacīja: " redzi, Dieva mājoklis kopā ar cilvēkiem, un Viņš dzīvos starp tiem, un tie būs 
Viņa ļaudis Dievs pats būs ar viņiem un viņu Dievs 4 un Dievs noslaucīs katru asaru no viņu acīm;.. 
tur jābūt vairs nāves, ne bēdu, ne raudāt. nedrīkst būt vairāk sāpju, jo bijušais lietas ir pagājis. 

" (Atklāsmes 21: 1-4) 



1 Un viņš man rādīja upi dzīvības ūdens, skaidru kā kristāls, izejot no Dieva troņa un Jēra. 2 vidū tās 
ielas, un abās pusēs upei, bija dzīvības koks, kas nesa augļus divpadsmit, katrs koks dod savu augli 
katru mēnesi. No koka lapas bija par dziedināšanu tautu. 3 Un nekas nebūs vairs nolādēts, bet tronis 
Dieva un Jēra ir tajā, un Viņa kalpi Tam kalpos. 4 Tie skatīs Viņa vaigu, un Viņa vārds būs tiem 
pierēs 5. nedrīkst nakts tur. Viņiem ir ne lampu, ne saules gaismas, jo Kungs Dievs dod viņiem 
gaismu. Un viņi valdīs mūžīgi mūžos. (Atklāsmes 22: 1-5) 

Ievērojiet, ka šī valdīšanas, kas ir pēc tūkstoš gadiem, ietver kalpo Dievam un ilgst mūžīgi. Svētā pilsēta, 

kas tika sagatavots debesīs, atstās debesis un nāks uz leju, lai zemes. Tas ir sākums noslēguma posma 

Dieva valstību. Laika ne vairāk sāpes vai ciešanas! 
Lēnprātīgie iemantos zemi (Mateja 5: 5), un visas lietas (Atklāsmes 21: 7). Zeme, tostarp Svētā pilsēta, 

kas būs par to, būs labāk, jo Dieva ceļi tiks īstenoti. Saprast, ka: 
7. No Palielinoties Viņa valdības un miera nebūs beigas (Jesajas 9: 7). 

Skaidrs, ka būs pieaugums pēc pēdējais posms Dieva valstību ir sākusies, jo viss būs paklausīt Dieva 
valdību. 
Tas būs visvairāk lielisks laiks: 

9 Bet kā ir rakstīts: ". Eye nav redzējusi ne auss dzirdējusi, Nor stājušies sirdī cilvēka lietām, ko 

Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl" 10 Bet Dievs ir atklājis tos mums caur Savu Garu ( 1 
Corinthians 2: 9-10). 

Tas ir laiks, mīlestība, prieks, un mūžīgu komfortu. Tas būs fantastisks laiks! 
Vai ne jūs vēlaties, lai jūsu puses tajā? 

5. Avoti ārpus Jaunās Derības māca  
Dieva Valstību 
Vai agri profesori Kristus domā, ka tie bija paredzēts sludināt evaņģēliju burtisku Dieva valstību? 
Jā. 
Gadus atpakaļ, lekciju, ko profesors Bart Ehrman Universitātes North Carolina, viņš atkārtoti, un pareizi, 
uzsvēra, ka atšķirībā no vairuma kristiešu šodien, Jēzus un Viņa agrīnie sekotāji pasludināja Dieva 

valstību. Kaut Dr Ehrman vispārējā izpratne par kristietības ļoti atšķiras no nepārtraukto Baznīcas Dieva, 

mēs piekrītam, ka evaņģēlijs ir tas, ko Jēzus pats pasludināja un Viņa sekotāji ticēja. Mēs arī piekrītam, ka 
daudzi apgalvoja kristiešiem šodien nav saprotu, ka. 

Vecākais Konservēti Post-Jaunā Derība Writing & sprediķī 
Dieva valstība bija nozīmīga daļa no tā, kas tiek apgalvots, ir "vecākā pilnīga Christian sprediķis, kas ir 
saglabājusies" (Holmes MW Senā kristiešu Sprediķis Apustulisko tēvu.. Grieķu tekstos un angļu valodu, 

2nd ed Baker Grāmatas, Grand Rapids, , 2004, 102. lpp.). Tas Ancient Christian sprediķī satur šos 

apgalvojumus par to: 
5: 5 Turklāt jūs zināt, brāļi, ka mūsu uzturēšanās pasaulē miesā ir nenozīmīga un pārejoša, bet 

solījums Kristus ir liels un brīnišķīgs: atpūtu nākamajā valstībā un mūžīgo dzīvi. 
Iepriekš minētais apgalvojums liecina, ka valstība nav tagad, bet nāks un būs mūžīgs. Turklāt, šo seno 

sprediķis ir noteikts: 



6: 9 Tagad, ja pat tik taisnīgie jo tie nespēj, izmantojot savu taisnīgajiem darbiem, lai saglabātu 

savus bērnus, ko pārliecība mums ir no ieiešanas Dieva valstībā, ja mums neizdosies saglabāt 

mūsu kristības tīra un neaptraipīta? Vai kas būs mūsu aizstāvis, ja mēs esam nav konstatēts, ka ir 

svētas un taisnās darbus 9: 6 Tāpēc mīlēsim viens otru, lai mēs visi varētu stāties Dieva valstībā 11: 

7. Tādēļ, ja mēs zinām, kas ir taisnība Dieva priekšā, mēs stāsies viņa valstību un saņem solījumus, 
ko "auss nav dzirdējis ne acu neredzētus ne acu neredzētus ne cilvēka sirds iedomāties." 
12: 1 Ļaujiet mums jāgaida, tāpēc stundu pēc stundas, lai Dieva mīlestībā un taisnīgumā, jo mēs 

zinām, nav diena Dieva parādās 12: 6. Viņš saka, karaļvalsts mana Tēva nāks. 
Iepriekš minētie paziņojumi liecina, ka ir nepieciešams mīlestība ar pienācīgu dzīves līmeni, ka mums vēl 
nav ievadīta Dieva valstību, un ka tas notiek pēc dienas Dieva parādīšanos-kas ir pēc tam, kad Jēzus 

atgriezīsies atkal. Tā ir Tēva valstībā un valstība ir ne tikai Jēzus. 
Interesanti, ka vecākā acīmredzot kristiešu sprediķis, ka Dievs ļāva izdzīvot māca to pašu Karalisti 
Dievam, ka Jaunā Derība māca un tālākizglītības Dieva Baznīca tagad māca (tas ir iespējams, ka tas 
varētu būt no faktiskā Dieva Baznīcas, bet manas ierobežotas zināšanas par grieķu ierobežo manu spēju 
uzņemties ciešākas deklarācija). 

Otrā gadsimta baznīcas vadītāji un evaņģēlijs 
Jāatzīmē, agri 2 nd gadsimta ka Papias A klausītājs Jāņa un draugs Polikarpa un uzskatīta par svēto ar 

Romas katoļiem, mācīja tūkstošgadu valstību. Eusebius ierakstīts, ka Papias mācīja: 

... Būs tūkstošgades pēc augšāmcelšanās no miroņiem, kad personiskā valdīšanas Kristus tiks 

izveidota uz šīs zemes. (Fragmenti Papias, VI. Skaties arī Eusebius, Baznīcas vēsture, Book 3, 

XXXIX, 12) 
Papias mācīja, ka tas varētu būt laiks, lielu bagātību: 

Līdzīgā veidā, [Viņš teica] ka kviešu grauds radītu desmit 
tūkstoš ausis, un ka katrs auss atstās desmit tūkstoši graudus, un katrs graudu dos desmit 

mārciņas skaidru, tīru, smalku miltu; un ka āboli, un sēklas, un zāle radītu līdzīgos 

proporcijās; un ka visi dzīvnieki, barošanas, tad tikai uz darbiem zemes, kļūtu mierīgs un 

harmonisks, un jābūt labā pakļaušanu cilvēkam. "[Liecība sedz šīm lietām rakstveidā Papias, senā 
cilvēks, kurš bija klausītājs Jāņa un draugu Polikarpa, ceturtajā no viņa grāmatas, jo piecas 
grāmatas tika veido viņu ...] (fragmenti Papias, IV) 

Post-Jaunā Derība Vēstule korintiešiem teikts: 
42: 1-3 Apustuļi saņēma Evaņģēlijs mums no Kunga Jēzus Kristus; Jēzus Kristus tika sūtīts no 

Dieva. Tātad Kristus ir no Dieva, un apustuļi ir no Kristus. Gan tāpēc nāca no Dieva gribai, kas 

iecelts kārtībā. Tāpēc Ņemot saņēma maksas, un kam ir pilnībā nodrošināta caur 
augšāmcelšanos mūsu Kunga Jēzus Kristus un apstiprināts Dieva vārdu ar pilnu pārliecību par 
Svētā Gara, viņi gāja ar Evaņģēlija, ka Dieva valstība ir jānāk. 

Polikarps no Smirnas bija agri Christian līderis, kurš bija māceklis Jānis, pēdējā no sākotnējām apustuļiem 

mirt. Polikarps c. 120-135 AD mācīja: 
Svētīgi nabadzīgie, un tie, kas cieš vajāšanu taisnības dēļ, jo viņu ir Dieva valstība. (Polikarps. 

Vēstule filipiešiem II nodaļā. No Ante-Nipēc tēvu, Volume 1 kā rediģēja Aleksandra Roberts & 
James Donaldson. American Edition, 1885) 



Zinot, tad, ka "Dievs nav izsmējuši," mums vajadzētu staigāt cienīgi Viņa bauslis un slavu ... Jo tas 
ir labi, ka tie būtu nogriezts no kārībām, kas ir pasaulē, jo "katrs Lust warreth pret gars, "un" ne 
fornicators, ne mīkstčaulīgs, ne varmākas par sevi ar cilvēces, iemantos Dieva valstību ", ne tie, 

kas dara lietas, nekonsekventa un nepiedienīgs. (turpat, V nodaļa) 
Ļaujiet mums tad kalpot Viņam bailes, un ar visu godbijību, tāpat kā Viņš pats mums pavēlējis, 
un kā apustuļi, kas sludināja Evaņģēliju pie mums, un pravieši, kuri pasludināto iepriekš 

atnākšanu Kunga. (turpat, VI nodaļa) 
Tāpat kā citiem Jaunajā Derībā, Polikarps mācīja, ka taisnīgie, nevis bausli slēdži, iemantos Dieva 
valstību. 
Tika apgalvots Turpmāk to mācījuši Polikarps: 

Un nākamajā sabatā viņš sacīja; "Klausieties savu pārliecināšanu, mīļie Dieva bērni. Es adjured, 
kad bīskapi bija klāt, un tagad atkal es jums atgādinu visus staigāt decorously un cienīgi ceļā uz 

Lord ... nomodā, un atkal Esiet gatavs, Ļaujiet jūsu sirdis nosvērts uz leju, jaunais bauslis par 

mīlestību viens pret otru, Viņa Advent pēkšņi manifests kā straujas zibens, liels spriedumu, 

ugunsgrēks, mūžīgo dzīvību, Viņa nemirstīgs valstībā. Un visu, ko māca Dieva, jo jūs nezināt, kad 

jūs meklēt iedvesmoja Rakstus, iegravēt ar pildspalvu Svētā Gara par jūsu sirdīs, ka baušļi var 

mājot jums neizdzēšams. " (Life Polikarps, nodaļas 24. JB Lightfoot, Apustulisko tēvi, vol. 3.2, 

1889. 488-506 lpp.) 
Melito no Sardis, kurš bija baznīca Dieva līderis, c. 170 AD, mācīja: 

Par patiešām likums izdots evaņģēlijs-veco jaunajā, gan nāk ārā kopā no Ciānas un 

Jeruzalemes; un bauslība izdeva žēlastībā, un veidu gatavajā produktā, un Jērs Dēlā, un aitu 

cilvēks, un cilvēks Dievam ... 
Bet evaņģēlijs kļuva skaidrojums likuma un tā 
izpildi, bet baznīca kļuva krātuve patiesības ... 
Tas ir tas, kurš piegādā mūs no verdzības uz brīvību, no tumsas gaismā, no nāves dzīvībā, no 

tirānijas uz mūžīgo valstībā. (. Melito Homily Uz Lieldienām Verses 7,40, 68. Tulkojums no 

Kerux:.. Journal of Online Teoloģijas http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Tādējādi, Dieva valstība bija zināms, ka kaut kas mūžīgs, un nevis vienkārši pašreizējo kristiešu vai katoļu 
baznīca un iekļauti Dieva likumu. 
Vēl vidū vēlu otrā gadsimta rakstot pārliecina cilvēkus skatīties uz valstībā: 

Tāpēc, lai neviens no jums vairs izlikties, ne izskatās atpakaļ, bet labprāt pieeja evaņģēlija 

Dieva. (Roman Clement. Atzīšana, Book X, XLV nodaļā. Excerpted no Ante-Nipēc tēvu, Volume 8. 

Pievienoja Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition 1886.) 
Turklāt, lai gan tas bija acīmredzami nav uzrakstīts viens patieso baznīcā, vidus otrā gadsimta rakstīšanas 

nosaukumu Gada Hermas ganu tulkojumā ar Roberts & Donaldson paredzēta "Dieva" četrpadsmit 

reizes. 
True kristieši, un pat daudzi tikai professing Kristus, zināja kaut ko par Dieva valstības otrajā gadsimtā. 
Pat katoļu un Austrumu pareizticīgo svētais Irenejs saprata, ka pēc augšāmcelšanās, kristieši varētu ieiet 

Dieva valstībā. Paziņojums, ko viņš rakstīja, c. 180 AD: 



Par šāda ir valsts no tiem, kuri ticēja, jo viņiem pastāvīgi ievēro Svēto Garu, kurš tika dota ar Viņu 
kristībā, un patur uztvērēju, ja viņš staigā patiesībā un svētumā un taisnībā un pacietībā.Šī 
dvēsele ir augšāmcelšanās tiem, kas tic, ķermenis atkal saņem dvēseli, un kopā ar to, ko Svētā 

Gara, tiek pacelta un noslēdzot Dieva valstībā. . (Irenejs, St. bīskaps Lionas Tulkots no armēņu 

līdz Armitage Robinson The no Apustuliskās Preaching demonstrējumu, 42. nodaļas Wells, 
Somerset, oktobris 1879. Kā publicēts sabiedrībā veicināšanai CHRISTIAN ZINĀŠANAS NEW 
YORK:.. Ar Macmillan CO, 1920). 

Problēmas otrajā un trešajā gadsimtiem 
Neskatoties uz tās plašu pieņemšanu, otrajā gadsimtā, anti-likums atkritējs līderis nosauca Marcion 

piecēlās. Marcion māca pret Dieva likumiem, sabata, un burtiski Dieva valstībā. Lai gan viņš bija 

denonsēt Polikarpa un citiem, viņš bija kontaktus ar Baznīcu Romas ilgu laiku, un, šķiet, ir ietekme tur. 
Otrajā un trešajā gadsimtiem, allegorists tika reģistrējoties Aleksandrijā (Ēģiptē). Daudzi allegorists 

iebilda pret doktrīnu nākamajā valstībā. Paziņojums ziņojumu par kādu no šiem allegorists: 
Dionīsijs piedzima cēlu un turīgas pagānu ģimenē Aleksandrijā, un tika izglītoti viņu 

filozofiju. Viņš atstāja pagānu skolas kļūt skolnieks Origens, kuru viņš izdevās atbild par 

katehēzes skola Aleksandrijas ... 
Clement, Origens un gnostiķu skola tika corrupting doktrīnas Svētā Oracles to nereāls un 
alegoriski interpretācijām ... viņi iegūst sev vārdu "Allegorists." Nepos publiski jāapkaro arī 
Allegorists, un apgalvoja, ka būs valdīšanas Kristus uz zemes ... 
Dionīsijs apstrīdēts ar sekotājiem Nepos, un viņa kontā ... "šāds stāvoklis lietas kā tagad pastāv 
Dieva valstībā." Šis ir pirmais pieminēts Dieva esošā pašreizējā stāvoklī baznīcu ... 
Nepos norāja viņu kļūda, parādot, ka debesu valstība nav alegorisks, bet ir burtiski nāk valstība 
mūsu Kunga augšāmcelšanos mūžīgai dzīvei ... 
Tātad ideja valstības nāk pašreizējā stāvoklī lietām tika iecerēts un izņēma no gnostiķu skolā 
Allegorists Ēģiptē, AD 200 līdz 250, pilna gadsimtā pirms bīskapi impērijas ieradās jāuzskata 
iemītnieku tronī ... 
Clement ieņemts ideja Dieva kā valsts patiesas garīgās zināšanas par Dievu. Origens noteikt to 

atpakaļ, kā garīgā nozīme slēpās vienkāršā vēstulē Rakstiem. (Ward, Henry Dana No Karalistē 

Evaņģēlijs. Karaliste nav no šīs pasaules, ne šajā pasaulē, bet nākt Debesu valstī, Augšāmcelšanās 
no mirušajiem un restitūciju visām lietām Publicējis Claxton,. Remsen & Haffelfinger, 1870, 124-
125 lpp.) 

Tādējādi, lai gan bīskaps Nepos mācīja evaņģēliju par Dieva valstību, tad allegorists mēģināja nākt klajā 

ar viltus, mazāk burtisku, izpratni par to. Bīskaps Apolinārijā no Hierapolis arī mēģināja cīnīties kļūdas 

par allegorists aptuveni tajā pašā laikā. Tie, patiesi Baznīcā Dieva stāvēja patiesību par burtisku Dieva 

Valstības visā vēsturē. 

Herbert W. Armstrong mācīja evaņģēliju, Plus 
Jo 20 gadsimtā, vēlu Herbert W. Armstrong rakstīja: 

Tāpēc, ka viņi noraida Kristus evaņģēliju. . . , Pasaule bija izspiest kaut ko citu savā vietā. Viņiem 

nācās izgudrot viltojums Tātad mēs esam dzirdējuši Dieva sacījis kā tikai pretty banalitāte! - 

Jauka noskaņojumu cilvēku sirdīs - samazinot to līdz ēterisku un nereālajai neko! Citi ir 



maldinoši, ka "baznīcas" ir valstība. . . Pravietis Daniel, kas dzīvoja 600 gadus pirms Kristus, 

zināja, ka Dieva valstība bija īsta valstība - valdība valda pār gramatisko cilvēki uz zemes. . . 
Šeit. . . ir Dieva skaidrojums par to, kas ir Dieva valstība: "Un dienās šo karaļi ..." - tas ir šeit runā 

par desmit pirkstiem, daļa no dzelzs un daļa no trauslu māla. Tas, ko savieno pravietojums ar 

Daniel 7, un Atklāsmes 13 un 17, atsaucas uz jauno Eiropas Savienotajām Valstīm, kas tagad 

veido. . . pirms jūsu acu priekšā! Atklāsmes 17:12 padara tīru detalizēti, ka tā ir savienība desmit 

ķēniņu VAI karaļvalstij ka (Atkl 17: 8), ir atdzīvināt veco Romas impērija. . . 
Kad Kristus nāk, viņš nāk kā Ķēniņu Ķēniņš, lemjot visu zemi (Atkl 19: 11-16); Un viņa KINGDOM-

- Dieva valstību --said Daniēlu, ir patērēt visas šīs pasaulīgās karaļvalstis. Atklāsmes 11:15 teikts 

to šādiem vārdiem: "Šīs pasaules valdīšana ir kļuvusi nākusi rokā mūsu Kungam un Viņa Kristus 

un Viņš valdīs mūžīgi mūžos!" Tas ir Dieva valstība. Tas ir beigu pašreizējās valdības - jā, un pat 

ASV un Britu nāciju. Viņi pēc tam kļūst par karalistes - valdībām - Kunga Jēzus Kristus, tad ķēniņu 

ķēniņš pār visu zemi. Tas padara pilnīgi vienkāršais fakts, ka Dieva valstība ir burtisks 

VALDĪBA. Pat kā Chaldean impērija bija KARALISTE - pat Romas impērija bija KARALISTE - tā 

Dieva valstība ir valsts. Tas ir pārņemt valdībai tautām pasaulē. Jēzus Kristus ir dzimis, lai būtu 

KING - lineālu! . . . 
Tas pats Jēzus Kristus, kas staigāja pa kalniem un ielejām Svētajā Zemē un ielās Jeruzalemes 

pirms vairāk nekā 1900 gadiem, nāk atkal. Viņš teica, ka viņš nāks atkal. Pēc tam, kad viņš tika 

sists krustā, Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem pēc trīs dienas un trīs naktis (. Mt. 0:40; 

Apustuļu 02:32; I Kor 15: 3-4.). Viņš aizgājis pie Dieva troņa. Štābs valdības Visuma (Ap.d.1: 9-11; 
Ebr. 1: 3, 8: 1; 10:12; red 03:21). 
Viņš ir "augstmanis" no līdzībā, kurš devās uz Dieva troņa - par "tālu zemi" - tiks coronated kā 
ķēniņu Ķēniņš pār visām tautām, un tad atgriezties pie zemes (Lūkas 19: 12-27 ). 
Atkal, viņš ir debesīs, kamēr "laikos restitūciju visām lietām" (Ap.d. 3: 19-

21). Sakārtošana nozīmē atjaunot ar bijušā valsts vai stāvoklī. Tādā gadījumā atjaunot Dieva 

valdība uz zemes, un līdz ar to atjaunot mieru pasaulē, un utopiskas apstākļiem. 
Present pasaule satricinājuma, Pieaugošās kari un apgalvojumi būs kulminācija pasaules 
nepatikšanās tik liela, ka, ja Dievs iejaucas, neviena cilvēka miesa tiktu saglabātas dzīvs (24:22 

Mat.). Pēc savas būtības kulmināciju, kad kavēšanās radītu spridzināšanas visu dzīvi no off šīs 

planētas, Jēzus Kristus atgriezīsies. Šoreiz viņš nāk kā dievišķā Dievu. Viņš nāk visās varas un 

godības Visuma nolēmuma Radītāju. (24:30 Matt;.. 25:31) Viņš nāk kā "King ķēniņu un kungu 

Kungs" (Atkl 19:16), lai izveidotu pasaules super-pārvaldi un jāvalda visas tautas "ar dzelzs zizli 

"(red 19:15; 12: 5). . . 
Kristus nevēlama? 
Bet būs cilvēce kliegt ar prieku, un laipni viņam ir satracināts ekstazī un entuziasmu - pat 
baznīcas tradicionālās kristietības? 
Tie nebūs! Viņi tic, jo viltus ministri sātana (II 11 Cor. 13-15), viņiem ir maldināts, ka viņš ir 

antikrists. Baznīcas un tautas būs dusmīgs uz Viņa atnākšanu (Atkl 11:15 ar 11:18), un militārie 

spēki patiešām mēģinās cīnīties viņam iznīcināt viņu (Atkl 17:14)! 



Tautas tiks iesaistīti klimatiskajiem kaujas nākamo Pasaules kara III, ar cīņas laukā Jeruzalemē 

(14 Cak. 1-2) un tad Kristus atgriezīsies. In pārdabisku spēku viņš būs "cīņa pret tām tautām", kas 

cīnās pret viņu (3 dzejolis). Viņš pilnīgi sakaut tos (Atkl 17:14)! "Viņa kājas stāvēs tanī dienā pēc 

Olīvkalnu," ļoti īsu attālumu uz austrumiem no Jeruzalemes (Cak 14:. 4). (Armstrong HW. No 
Ages Mystery, 1984) 

Bībele paziņo, ka Jēzus atgriezīsies un viņš uzvarēs, tomēr daudzi cīnīsies 
pret Viņu (Atklāsmes 19:19). Daudzi apgalvo, (pamatojoties uz nepareizu izpratni par Bībeles 

pravietojumu, bet daļēji tāpēc, ka viltus pravieši un mistiķu), ka atgriežoties Jēzus ir galīgā antikrists! 
Turpmāk ir arī no Herbert Armstrong: 

True Religion - Dieva patiesība tiesīgas ar Dieva mīlestību izlietot ar Svēto Garu ... JOY 
neizsakāms zinot Dievu un Jēzu Kristu - zināt patiesību! - Un siltums Dieva dievišķās mīlestības ... 
Par Dieva patiesās Baznīcas mācība ir vienkārši tie par "dzīves ar katru vārdu" no Bībeles ... 
Vīrieši ir savukārt no ceļu "get", lai kā "dot" - Dieva ceļu mīlestības. 
Jaunu civilizāciju Tagad grip zemi! (turpat) 

NEW CIVILIZATION ir Dieva valstība. Pasludina, ka jaunā civilizācija ir nākt un jābalstās uz mīlestību ir 

liela daļa no tā, ko patiesais evaņģēlijs, ka Jēzus un Viņa sekotāji mācīja ir visu par. Un tas ir kaut kas, 

mēs, tālākizglītības Baznīcā Dieva sludināt, kā arī. 
Herbert Armstrong saprata, ka Jēzus mācīja, ka cilvēka sabiedrību, 
pat tad, ja tas uzskata, ka grib paklausīt, ir noraidījusi "dot ceļu" dzīves, ceļu mīlestības. Gandrīz neviens, 
šķiet, pareizi izprast nozīmi, ko Jēzus mācīja. 
Pestīšana caur Jēzu ir daļa no Evaņģēlija 
Tagad daži, kuri ir izlasīt šo tālu iespējams, brīnums par Jēzus nāvi un lomu pestīšanu. Jā, tas ir daļa no 

evaņģēlija, ka Jaunā Derība un Herbert W. Armstrong abi rakstīja par. 
Jaunā Derība rāda evaņģēlijs ietver pestīšanu caur Jēzu: 

16 Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, lai 

vispirms jūdam un arī grieķim (Romiešiem 1:16). 
4 Tāpēc tie, kas bija izkaisīti gāja visur sludinādami Dieva vārdu. 5 Tad Filips nogāja Samarijas 

pilsētā un sludināja tiem Kristu. ... 12 Bet kad tie noticēja Filipam, jo viņš sludināja to, kas attiecas 

uz Dieva un Jēzus Kristus, gan vīrieši un sievietes tika kristīti. ... 25 Kad nu viņi bija apliecinājuši un 

sludināja Kunga vārdu, viņi atgriezās Jeruzalemē, sludinot evaņģēliju daudzos Samarijas. 26. Tagad 

ir Kunga eņģelis sacīja Filipam ... 40 Filips tika atrasts pie Azotus. Un iet cauri, viņš sludināja visās 

pilsētās līdz viņš nonāca Cēzarejā. (Tiesību akti, 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 viņš sludināja tiem Jēzu un augšāmcelšanos. (Apustuļu 17:18) 
30 Tad Pāvils dzīvoja veselus divus gadus savā īrētā mājā, un saņēma visi, kas nāca pie 

viņa, 31. sludinādams Dieva valstību un mācību lietas, kas attiecas uz Kungu Jēzu Kristu ar visu 

pārliecību, neviens kas aizliedz viņu. (Ap 28: 30-31) 
Ievērojiet, ka sludināšana ietvēra Jēzu un valstība. Skumji, pienācīga izpratne par evaņģēlija Dieva 

valstības mēdz būt pazudis no mācībām uz grieķu-romiešu baznīcu. 



Faktiski, lai palīdzētu mums kļūt par daļu no šīs valstības, Dievs mīlēja cilvēkus tik 
daudz, ka Viņš sūtīja Jēzu mirt par mums (Jāņa 3: 16-17). 

No Karalistes Evaņģēlijs Kāds Pasaules vajadzībām, bet ... 
Bet daudzi pasaules līderi, tostarp reliģisko tiem, uzskata, ka tas būs starptautisks cilvēku sadarbību, kas 

radīs mieru un labklājību, nevis Dieva valstību. Un, kamēr viņi būs dažas laicīgās panākumus, tie būs ne 
tikai neizdosies, to cilvēku centieni galu galā celt planētu Zeme lai uzsvērtu, ka tas padarītu dzīvi 

ilgtspējīga, ja Jēzus neatgriezās izveidot Viņa valstību. Tas ir viltus evaņģēlijs. 

Daudzi pasaulē cenšas salikt kopā daļēji reliģisko babiloniešu starptautisku plānu likt jaunu pasaules 

kārtību, kas 21. gadsimtā. Tas ir kaut kas, ka turpināšana Dieva Baznīca ir denonsējusi kopš tās 

pirmsākumiem, un plāno turpināt denonsēt. Tā kā sātans pievīla Ievu samazināties par versiju savā 
evaņģēlijā gandrīz pirms 6000 gadiem (Genesis 3), cilvēki ir uzskats, ka viņi zina labāk nekā Dievu, kas 
padarīs viņus un pasauli labāku. 

Saskaņā ar Bībeli, tas prasīs kombināciju militāro līderi Eiropā (sauc karalis ziemeļos, ko sauc arī zvērs 
Atklāsmes 13: 1-10) kopā ar reliģisko līderi (sauc viltus pravietis, ko sauc arī par galīgs antikrists un divu 
ragainās zvērs Atklāsmes 13: 11-17) no pilsētas septiņiem pakalniem (Atklāsmes 17: 9,18), lai ar 

"babiloniešu" (Atklāsmes 17 un 18) pasaules kārtība. Kaut arī cilvēce ir nepieciešama Kristus atgriešanās 
un izveidi Viņa valstības, daudzi pasaulē nebūs jāmaksā uzmanību uz šo vēstuli ar 21. gadsimtā, viņi turpinās 

ticēt dažādas versijas sātana viltus evaņģēliju. Bet pasaule saņems liecību. 

Atgādināt, ka Jēzus mācīja: 

14 Un šis evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. (Mateja 
24:14) 

Ievērojiet, ka evaņģēlijs sasniegs pasauli kā liecinieks, tad nāks gals. 

Ir vairāki iemesli. 

Viens ir tas, ka Dievs grib pasauli dzirdēt patieso evaņģēliju pirms sākuma lielā nelaime (kas ir pierādīts, 

lai sāktu Mateja 24:21). Līdz ar evaņģēlija vēstījums ir gan liecinieks un brīdinājums (sal Ecēhiēla 3; 
Amosa 3: 7). 

Vēl viens ir tas, ka būtība ziņu būs pretrunā ar skatu uz pieaugošo zvērs, karalis Ziemeļu varas, kopā ar 

viltus pravieti, gala antikrists. Viņi būtībā sola mieru caur cilvēka piepūli, bet tas novedīs līdz galam 
(Mateja 24:14) un iznīcināšanu (sal 1 Tesaloniķiešiem 5: 3). 

Sakarā ar zīmēm un atrodas brīnumus, kas saistīti ar tiem (2 Tesaloniķiešiem 2: 9), visvairāk pasaulē 

izvēlēsies ticēt meliem (2 Tesaloniķiešiem 2: 9-12), nevis evaņģēlija vēsti. Sakarā ar nepareizu 
nosodījumu par tūkstošgadu Karalistes Dieva Romas katoļu, Austrumu pareizticīgo, luterāņu un citiem, 
daudzi kļūdaini apgalvo, ka vēstījums tūkstošgadu evaņģēlija Dieva valstības ir viltus evaņģēlijs saistīts ar 
Antikristu. 

Uzticīgie Philadelphian kristieši (Atklāsmes 3: 7-13) būs sludināja tūkstošgadu evaņģēliju, kā arī stāsta, ko 
daži pasaulīgās līderi (ieskaitot zvērs un viltus pravietis) būs līdz. 

Viņi atbalstīs stāsta pasaulei vēstījumu, ka zvērs, King of North varas, kopā ar viltus pravieti, galīgā 
antikrists, galu galā iznīcināt (kopā ar dažiem saviem sabiedrotajiem), ASV un Lielbritānijas un tautas 
Apvienotās Karalistes , Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē (Daniel 11:39), un ka tie drīzumā pēc tam 
iznīcināt arābu / Islāma konfederāciju (Daniel 11: 40-43), darbojas kā instrumentu dēmoniem (Atklāsmes 

16: 13-14), un galu galā cīņa Jēzu pēc Viņa atgriešanās (Atklāsmes 16:14; 19: 19-20). Uzticīgie 



Philadelphians (Atklāsmes 3: 7-13) tiks paziņots, ka tūkstošgadu Valstība tiks drīzumā. Tas, visticamāk, 
radītu daudz plašsaziņas līdzekļos un veicina izpildi Mateja 24:14. 

"Viltus evaņģēlijs" sludinām pasaules līderi (iespējams daži "jauns" top līderis Eiropā kopā ar apdraudēta 
Pāvests kurš apgalvo forma katolicisms veids) nebūs, piemēram, ka, viņi nevēlas, lai pasaule uzzinātu, ko 

viņi patiešām do (un, iespējams, nav pat uzskatu, ka tas sevi sākumā, sal Jesajas 10: 5-7). Viņi un / vai 
viņu atbalstītāji būs arī iespējams nepatiesi māca, ka uzticīgie Philadelphians tiks espousing doktrīnu 

(millenarianism) no nāk antikrists. Neatkarīgi nosodījumu, ka viņi un / vai viņu sekotāji veikt uz 

Philadelphian uzticīgajiem un tālākizglītības Baznīcu Dieva aktivizēs vajāšanas (Daniel 11: 29-35; 

Atklāsmes 12: 13-15). Tas novedīs arī pie gala sākuma lielā nelaime (Mateja 24:21; Daniel 11:39; sal 
Mateja 24: 14-15; Daniel 11:31), kā arī laiku aizsardzību uzticīgo Philadelphia kristieši (Atklāsmes 03:10; 
12: 14-16). 

Zvērs un viltus pravietis centīšos spēku, ekonomisko šantāžu, zīmes, kas atrodas brīnumus, slepkavība, 
un citas spiedienu (Atklāsmes 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25; 2 Tesaloniķiešiem 2: 9-10) ir kontrole 

. Kristieši jautās: 
10 "Cik ilgi, Kungs, svētais un patiesais, kamēr Tu spriest un atriebt mūsu asinis pie tiem, kas 

dzīvo virs zemes?" (Atklāsmes 06:10) 
Visu vecumu, Dieva cilvēki ir prātoju, "Cik ilgi tā būs, kamēr Jēzus atgriezīsies?" 

Kaut arī mēs nezinām dienu vai stundu, mēs sagaidām, ka Jēzus atgriezties (un tūkstošgadu Karalistes 
Dieva izveidota), kas 21. gadsimtā, pamatojoties uz daudziem rakstos (piemēram, Mateja 24: 4-34; Psalmi 90: 
4; Hozejas 6: 2; Lūkas 21: 7-36; Ebrejiem 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1 Tesaloniķiešiem 5: 4), dažas 
daļas no kuriem mēs šobrīd redzam piepildās. 
Ja Jēzus neiejaucas, pasaule būs iznīcināta visu mūžu: 

21 Jo tad būs lielas bēdas, kādas nav bijušas kopš pasaules līdz šim laikam, un arī vairs jābūt 22 Un 

ja šīs dienas tika saīsināts, neviena miesa tiktu saglabātas. bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks 

saīsināts. (Mateja 24: 21-22) 
29. Tūlīt pēc šo bēdu dienām saule aptumšosies, un mēness nedos savu gaismu; zvaigznes kritīs 
no debesīm, un pilnvaras debesīs būs sakrata. 30 Tad zīme Cilvēka Dēla parādīsies debesīs, un tad 
visas zemes ciltis vaimanās, un viņi redzēs Cilvēka Dēlu nākam debesu padebešos ar 31 lielu spēku 
un godību. un Viņš sūtīs savus eņģeļus ar lielu skaņu trompete, un tie savāks Viņa izredzētos no 

četriem vējiem, no vienas debesu malas līdz otrai. (Mateja 24: 29-31) 
Dieva valstība ir tas, kas pasaulei vajadzīgs. 

Vēstnieki Karalistē 
Kāda ir jūsu loma Karalistē? 
Tieši tagad, ja esat īsts kristietis, jums ir jābūt vēstnieks par to. Paziņojums, ko apustulis Pāvils rakstīja: 

20 Bet tad, mēs esam vēstnieki Kristus, it kā Dievs lūdzot caur mums: mēs lūdzam jūs par Kristus 

vārdā, samierinieties ar Dievu. (2 Korintiešiem 05:20) 
14 Tātad stāviet, kam apsējis vidukļa ar patiesību, kam likts uz taisnības bruņās, 15 un kam shod 

kājas ar sagatavošanas evaņģēlija mieru, 16 Pirmām kārtām, ņemot ticības vairogu, ar kuru jums 
būs iespēja apdzēst visas ugunīgās bultas ļaunā 17 un ņem pestīšanas bruņu cepuri un zobenu 



Gara, kas ir Dieva vārds;. 18 lūgšanas vienmēr ar visām lūgšanu un sirsnīgs Garā, ir vērīgs šajā 
nolūkā ar visi neatlaidība un lūgšana par visu saints- 19 un man, ka izteikums var sniegt man, ka es 
varētu atvērt savu muti drosmīgi darīt zināmu noslēpumu evaņģēlija, 20 par ko es esmu vēstnieks 

ķēdēs; ka tajā es varētu runāt droši, jo man vajadzēja runāt. (Efeziešiem 6: 14-20) 
Kas ir vēstnieks Merriam-Webster ir šāda definīcija?: 

1: oficiāls sūtni, jo īpaši: diplomātiskais aģents augstākā ranga akreditēto ārvalstu valdības vai 
suverēna kā pārstāvis no viņa vai viņas valsts vai suverēna rezidents vai iecelta par īpašu un bieži 
pagaidu diplomātisko uzdevumu 

2 a: pilnvarotais pārstāvis vai kurjeru 

Ja esat īsts kristietis, jums ir oficiāls sūtnis Kristum! Paziņojums, ko apustulis Pēteris rakstīja: 
9 Bet jūs esat izredzētā cilts, ķēnišķīgā priesterība, svētā tauta, Viņa paša īpaši ļaudis, kas jums 

var pasludināt slavas Tam, kas jūs aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā 10 kurš reiz nebijāt 

tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad ir ieguvuši žēlsirdību. (1 Peter 2: 9-

10) 
Kā kristieši, mēs esam par daļu no svētā tauta. 
Kura tauta tagad ir svēts? 
Nu, protams, neviens no karaļvalstīm šīs pasaules, bet tie galu galā būs daļa no Kristus valstības 

(Atklāsmes 11:15). Tas ir Dieva tauta, Viņa valstība, kas ir svēts. 
Vēstnieku, mums nav parasti iesaistīties tiešās politikā tautu šīs pasaules. Bet mēs esam dzīvot Dieva 

dzīves tagad. To darot, mēs labāk mācīties, kāpēc Dieva ceļi ir labākais, lai Viņa valstībā, mēs varam būt 
par ķēniņiem un priesteriem un valdīs kopā ar Kristu uz zemes: 

5 Viņam, kas mūs mīlējis un nomazgājis mūsu grēkus savā 
asinis, 6 un ir devusi mums karaļi un priesteriem Dievam, savam Tēvam, Viņam lai gods un vara 

mūžīgi mūžos. Āmen. (Atklāsmes 1: 5-6) 
10 Un ir padarījusi mūs par ķēniņiem un priesteriem Dieva priekšā; Un mēs valdīs uz 

zemes. (Atklāsmes 05:10) 
Viens nākotnes aspekts, kas būs mācīt tiem, kas ir mirstīgi tad staigāt Dieva veidos: 

19 cilvēki dzīvos Ciānas Jeruzalemē; Jūs raudāsiet ne vairāk. Viņš būs ļoti žēlīgs, lai jums pie skaņu 

jūsu raudāt; Kad viņš dzird to, Viņš jums atbildēs. 20 Un, lai gan Kungs dod jums par nelaime maizi 

un ūdeni bēdās, bet jūsu skolotājiem netiks pārvietota stūrī vairs, bet jūsu acis redzēs savus 
skolotājus. 21 ausīs dzirdēs vārdu aiz jums, sacīdams: "Tas ir veids, staigāt tajā," kad jūs savukārt 

uz labās rokas vai tad, kad jūs savukārt pa kreisi. (Jesajas 30: 19-21) 
Lai gan šis ir pravietojums par tūkstošgadu valstību, šajā vecumā kristieši ir jābūt gataviem mācīt: 

12 ... šajā laikā jums vajadzētu būt skolotājiem (Ebrejiem 5:12) 
15 Bet svētiet Kungu Dievu savās sirdīs: un ir gatava vienmēr sniegt atbildi katram cilvēkam, kas 

lūdz jums iemesls par cerību, kas ir jūsos ar lēnprātību un bailēm (1. Pētera 3:15, KJV). 
Bībele rāda, ka daudzi no vairāk ticīgo kristiešu būs, tieši pirms sākuma lielas bēdas, uzdot daudz: 



33 Un tie cilvēki, kas saprot uzdod daudzi (Daniel 11:33) 
Tātad, mācīšanās, pieaug žēlastībā un zināšanām (2 Peter 3:18), ir kaut kas mums būtu jādara 

tagad. Daļa no jūsu loma Dieva valstībā ir, lai varētu mācīt. Un vairāk uzticīgs, Philadelphian (Atklāsmes 

3: 7-13), kristiešiem, tas arī ietver atbalstu nozīmīgo Evaņģēlija liecinieks pirms sākuma tūkstošgadu 
valstību (sal Mateja 24:14). 
Pēc tam, kad ir izveidots Dieva valstība, Dieva tauta tiks izmantoti, lai palīdzētu atjaunot bojāto planētas: 

12 Tie, no starp jums veidot vecās posta vietas;  
Jūs, uzmodinās pamatus daudzām paaudzēm; Un jums tiks sauc remontētājam pārkāpuma, Par 

ielu restaurators mājot. (Jesajas 58:12) 

Tādējādi Dieva tauta, kas dzīvoja Dieva ceļu šajā vecumā būs vieglāk, lai cilvēki varētu dzīvot pilsētās (un 

citur) šajā laikā restaurācija. Pasaule būs patiesi ir labāka vieta. Mums vajadzētu būt vēstnieki Kristus 
tagad, lai mēs varētu arī kalpot Viņa Karalistē. 

True Evaņģēlijs Message ir pārveidojoša 

Jēzus teica: "Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs esat mani mācekļi patiešām 32 Un jūs atzīsiet patiesību, un 
patiesība darīs jūs brīvus." (Jāņa 8: 31-32). Zinot patiesību par evaņģēlija .! Dieva atbrīvo mūs no 
Ieslodzījuma viltus cerības šīs pasaules varam droši atbalstīt plānu, kas darbojas-Dieva plānu sātans ir 
maldināts visu pasauli (Atklāsmes 12: 9), un Dieva valstība ir taisnība risinājums. mums ir nepieciešams, 
lai kandidēt un aizstāv patiesību (sal Jāņa 18:37). 

Evaņģēlijs ziņa ir vairāk nekā par personīgo pestīšanu. Labā ziņa par Dieva Valstības vajadzētu pārveidot 
par vienu šajā vecumā: 

2 Un nevajag šai pasaulei, bet jāpārveido, 

atjaunodamies savā prātā, ka jūs varat pierādīt to, kas ir kas labs un patīkams, un pilnīgs 

Dieva. (Romiešiem 12: 2) 

Patiesie kristieši ir pārveidoti, lai kalpotu Dievam un citiem: 

22 kalpus, paklausīt visās lietās saviem kungiem miesā, ne ar eyeservice, jo vīriešiem 

izpatikdami, bet patiesumu sirds, baidoties Dievu. 23 Un visu, ko jūs darāt, dariet to no sirds, kā 

Kungam un ne cilvēkiem, 24 zinot, ka no Kunga jūs saņemsiet atlīdzību par mantojumu; Jums 

kalpot Kungam Kristum. (Kolosiešiem 3: 22-24) 

28 Tādējādi, tā kā mēs saņem valstību, ko nevar sakrata, ļaujiet mums žēlastību, ar kuru mēs 

varam kalpot Dievam ar pietāti un dievbijīgs bailēs. (Ebrejiem 0:28) 

Patiesie kristieši dzīvo atšķirīgi no pasaules. Mēs pieņemam Dieva standartiem iepriekš pasaules par to, 

kas ir pareizi un nepareizi. Tikko dzīvo ticībā (Ebrejiem 10:38), jo tas aizņem ticība dzīvot Dieva ceļu šajā 

vecumā. Kristieši tika uzskatīti par tik ļoti atšķiras no pasaules viņi dzīvoja, kas tika minēta to veidu dzīvi 

kā "ceļš" Jaunajā Derībā (Ap 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Pasaule dzīvo egoistiski, zem sātana varai, jo to, kas ir 
sauc par "Kaina ceļu" (Jude 11). 

No Dieva Valstības evaņģēlijs ir ziņa taisnības, prieka un miera (Romiešiem 14:17). Pravieša vārds, pareizi 
saprata, ir mierinājums (sal 1 Korintiešiem 14: 3; 1 Tesaloniķiešiem 4:18), jo īpaši, kā mēs skatīties 

pasaules drupināt (sal Lūkas 21: 8-36). Patiess kristietis dzīvesveids izraisa garīgo bagātību un fizisko 

svētību (Mark 10: 29-30). Šī ir daļa, kāpēc tie, kas dzīvo tā saprotu, ka pasaule ir vajadzīga Dieva 

valstību. Kristieši ir vēstnieki Dieva valstībā. 



Kristieši nodot mūsu cerības garīgajā, ne fizisko, gan mēs dzīvojam fiziskajā pasaulē (Romiešiem 8: 5-

8). Mums ir "cerība evaņģēliju" (Kolosiešiem 1:23). Tas ir kaut kas Agrīnie kristieši saprata, ka daudzi, kas 
Jēzu šodien nav patiesi saprast. 

6. Grieķu-romiešu baznīcas mācīt Karalistei ir svarīgs, bet ... 
Grieķu-romiešu baznīcas uzskata, ka viņi māca aspektus Dieva valstībā, bet ir problēmas patiesi 

saprast, kas tas īsti ir, piemēram, Katoļu enciklopēdija māca šo par valstībā.: 
Kristus ... Katrā posmā Viņa mācību Advent šīs valstības, tās dažādie aspekti, precīzu tās nozīmi, 
arī veidu, kādā tas ir sasniedzams, veido štāpeļšķiedrām Savu diskursiem, tik daudz tā, ka Viņa 
diskurss tiek saukta par "evaņģēlijs no karaļvalsts "... viņi sāka runāt par Baznīcas kā" Dieva 

valstībā "; sal Col., es, 13; Es Tes, ii, 12.; Apoc, es, 6, 9. v, 10, utt ... tas nozīmē Baznīcu kā šī 

Dievišķā iestādē ... (pāvests H. Dieva valstībā. katoļu enciklopēdija, VIII sējums. 1910). 
Lai gan iepriekš norādīja uz "Kol, I, 13; Es Tes, ii, 12.; Apoc, es, 6, 9. v, 10 ", ja jūs meklēt tos, jūs 

atradīsiet, ka nav viens no tiem pantiem kaut ko teikt par Baznīca ir Dieva Valstību. Viņi māca ticīgie būs 

daļa no Dieva valstības, vai ka tas ir Jēzus valstība. Bībele brīdina, ka daudzi varētu mainīt evaņģēliju, vai 

vērsties pie citu, ir nepatiesas vienu (Galatiešiem 1: 6-9). Skumji, dažādi tie ir darījuši. 
Jēzus mācīja: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur Mani "(Jāņa 14: 

6). Pēteris mācīja: "Nav arī pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, 

kurā mums lemta pestīšana" (Apustuļu darbi 4:12). Pēteris teica ebrejus visiem jābūt ticība nožēlot 

grēkus un pieņemt Jēzu, lai tiktu glābti (Apustuļu darbi 2:38). 
Pretēji tam, Francisks ir mācījis, ka ateisti, bez Jēzus, var ietaupīt, labiem darbiem! Viņš arī māca, ka 

ebreji var tikt saglabāti bez pieņemt Jēzu! Bez tam, viņš un daži grieķu-Romiešiem arī, šķiet, uzskata, ka 

nav Bībeles versija "Marijas" ir galvenais evaņģēlijam kā arī atslēga uz ekumēnisko un starpkonfesiju 

vienotību. Diemžēl, viņi un citi nesaprot, cik svarīgi ir Jēzus un patieso evaņģēliju par Dieva 

valstību. Daudzi ir veicināt viltus Evaņģēliju. 
Daudzi vēlas staigāt ar redzi un ir ticība pasaulē. Jaunā Derība māca, ka kristieši ir meklēt iepriekš: 

2 Iestatiet savas domas par lietām iepriekš, bet ne par to uz zemes. (Kolosiešiem 3: 2) 
7 Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. (2 Korintiešiem 5: 7) 

Tomēr, Pijs XI būtībā māca staigāt viņa acīs viņa draudzes: 
... katoļu baznīca ... ir valstība Kristus uz zemes. (Pius s enciklika Quas Primas kā citēts Kramer P. 

Velna pēdējai cīņai. Laba padomu Publications, 2002, 73. lpp.). 
Par CatholicBible101 mājas pretenzijas, "Dieva Valstību tika izveidota uz zemes Jēzus Kristus gada 33 AD, 
kā Viņa baznīca, Pēteris ... katoļu baznīcas vadībā." Bet tūkstošgadu Karalistes Dieva vēl nav šeit arī tas 
Romas baznīca, bet tas būs uz zemes. 
Romas Baznīca māca tik stingri pret drīzumā nāk zemes tūkstošgadu Karalistes Dievam, ka tas ir būtībā 

tikai "doktrīna Antikrista" uzskaitīti oficiālajā katehisms Katoliskās Baznīcas: 
676 antikrists ir maldināšana jau sāk veidoties pasaulē katru reizi, kad prasība tiek veikta saprast 

ietvaros vēsturē, mesiāniskās cerības, kuras var tikt realizēta tikai aiz vēsturi caur eschatological 

spriedumu. Baznīca ir noraidījusi pat modificēto formas šo falsifikāciju karalistes nākt ar 



nosaukumu millenarianism ... (Katehisms katoļu baznīca. Imprimatur Potest + Joseph Kardināls 
Racingers. Doubleday, NY 1995., 194. lpp.) 

Diemžēl, tie, kas piekrīt, ka būs lielas problēmas ar izsludināšanas par evaņģēlija Dieva Valstības 

beigās. Daži veiks briesmīgi pasākumus pret tiem, pasludinot to (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Bet, jūs varētu domāt, ne visi, kas sevi sauc Jēzu par Kungu būt valstībā? Nē, tie nebūs. Paziņojums, ko 

Jēzus teica: 
21 "Ne ikkatrs, kas uz Mani saka:" Kungs, Kungs, "stājas Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana 

Debesu Tēva prātu. 22 Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs, Kungs, ir mēs ne pravietoja savu 
vārdu, izdzīt dēmonus savu vārdu, un darīts daudz brīnumu savu vārdu "23 un tad es tiem 

apliecināšu," es nekad zināju tevi;?! atkāpties no Manis, jūs, kas praksē netaisnību " (Mateja 7: 

21-23) 
Apustulis Pāvils atzīmēja "noslēpumu nelikumības" bija "jau darbā" (2 Tesaloniķiešiem 2: 7) savā laikā. Šī 

netaisnība ir saistīts arī ar kaut ko, ka Bībele brīdina beigu laiku, kas tiek saukta par "Mystery, Babylon 
Great" (Atklāsmes 17: 3-5). 
Par "noslēpums netaisnības" ir saistīts ar ticīgu, kuri uzskata, ka viņiem nav nepieciešams, lai saglabātu 
Dieva Ten bausli likumu, utt, un / vai ir tik daudz pieņemami izņēmumi to un / vai ir pieņemamas formas 
gandarīšanas lai izjauktu Dieva likums, tāpēc, kamēr viņi domā, ka ir forma Dieva likumu, tie nav tur 
formu kristietības, ka Jēzus vai Viņa apustuļi varētu atzīt par likumīgu. 
Grieķu-Romieši ir kā farizejiem, kuri pārkāpa Dieva baušļus, bet apgalvoja, viņu tradīcijas izgatavoti tas ir 

pieņemami, Jēzus denonsēt ka pieeja (Mateja 15: 3-9)! Jesaja arī brīdināja, ka cilvēki apgalvo, ka ir Dieva 

varētu sacelties pret Viņa likumiem (Jesajas 30: 9). Tas visatļautības sacelšanās ir kaut kas, mēs, diemžēl, 

redzēt to līdz pat šai dienai. 
Vēl viens "noslēpums", šķiet, ka Romas baznīca, šķiet, uzskata, ka tās militaristic ekumēniskās un 
Starpreliģiju darba kārtība radīs mieru un kas nav Bībeles versiju par Dieva valstību uz zemes.Raksti 
brīdina pret nāk ekumēnisko vienotību, ko tā māca gribu, uz dažiem gadiem, būtu veiksmīga 
(piezīme: Jaunā Jeruzaleme Bībele, katoļu apstiprināts tulkojums, tiek parādīts): 

4 Viņi zemojās sevi priekšā pūķis, jo viņš bija devis zvērs savas pilnvaras; un viņi zemojās sevi 

priekšā zvēru, sacīdami: "Kas var salīdzināt ar zvēru? Kas var cīnīties pret to, "5 Zvērs bija atļauts 
muti tā lepojas un zaimus un būt aktīvs četrdesmit divus mēnešus;? 6 un kaklu savus zaimus pret 
Dievu, pret viņa vārdu, viņa debesu telts un visiem tiem, kas ir aizsargātas . tur 7tika atļauts karot 
pret svētajiem un iekarot tos, un dota vara pār katru rasi, cilvēki, valoda un tauta, 8. un visi cilvēki 
pasaulē būs pielūgt to, tas ir, visi kura vārds nav rakstīts leju kopš pasaules radīšanas, kas 
upurēšanas Jēra dzīvības grāmatā 9. lai ikviens, kas dzird, klausīties. 10 tiem, nebrīvē uz 

nebrīvē; tiem, nāve no zobena līdz nāvei ar zobenu. Tas ir iemesls, kāpēc svētie jābūt neatlaidība 

un ticība. (Atklāsmes 13: 4-10, NJB) 
Bībele brīdina beigu laika Babylon vienotību: 

1. Viens no septiņiem eņģeļiem, kam bija septiņi kausi nāca runāt ar mani, un teica: "Nāc šeit un 

es jums parādīs sodīšanu lielo prostitūtu, kurš kronēts blakus bagātīgs ūdeņi, 2 ar kuriem visi 
zemes ķēniņi ir prostitūcijā sevi, un kurš ir veicis visus iedzīvotājus pasaules piedzērusies vīnu 
viņas laulības pārkāpšanu. "3 Viņš aizveda mani garā uz tuksnesi, un tur es redzēju sievieti izjādes 
purpura zvērs, kas bija septiņas galvas un desmit ragi un bija zaimu nosaukumi rakstīti visā 
to 4 sieviete bija tērpies purpurā un sarkanās drēbēs un mirdzēja ar zeltu un dārgakmeņiem un 



pērlēm, un viņa turēja zelta winecup piepildīta ar pretīgi dubļi viņas prostitūciju;. 5 uz pieres bija 

uzrakstījis nosaukt, mistisks nosaukums: ". lielā Babilona, māte visu prostitūtu un visiem 

dubļains praksi uz zemes" 6 Es redzēju, ka viņa bija piedzēries, piedzēries ar asinīm svēto, un 

asinis par mocekļu Jēzus; un, kad es redzēju viņu, es biju pilnīgi mystified. (Atklāsmes 17: 1-6, 
NJB) 
9 "Tas prasa shrewdness. Septiņas galvas ir septiņi kalni, uz kura sieviete 

sēž. . . 18 redzējāt sieviete, ir lielā pilsēta, kurai ir vara pār visiem valdnieki uz zemes. 

" (Atklāsmes 17: 9,18, NJB) 
1 Pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm, ar lielu iestādi konkrētā viņam; zeme 

spīdēja viņa godības. 2. Augšpusē balsī viņš sauca, "Babylon ir samazinājies, lielā Babilona ir 
samazinājies, un ir kļuvusi par spokoties par velnu un iesniegšanu par katru nepatīkamām garu 

un netīrs, briesmīgās putns. 3 Visu tautas dzērušas dziļi vīna viņas prostitūciju; katrs karalis uz 

Zemes ir prostitūcijā sevi ar viņu, un katrs tirgotājs kļuvuši bagāti caur viņas izvirtība "4 Vēl viena 

balss runāja no debesīm. Es dzirdēju, ka saka: "Nāc ārā, mana tauta, prom no viņas, tā, ka jums 

nepiekrītu viņas noziegumus un ir tādas pašas mocības jāsedz. 5. Viņas grēki ir sasnieguši līdz 

debesīm, un Dievs ir viņas noziegumus prātā : pret viņu, jo viņa ir apstrādāti citiem 6viņai ir 

jāmaksā divkāršā apmērā viņa pieprasīts.. Viņai ir jābūt divkārt spēcīga tasi viņas 

maisījuma. 7. Katrs no viņas pomps un orģijas ir jāsaskaņo ar spīdzināšanas vai mokas. Esmu 

kronēts kā karaliene, viņa domā; Es esmu atraitne un nekad zināt smags zaudējums 8, ka vienā 

dienā, nomoka kritīs uz viņu. Slimību un sēras un bads. Viņa tiks dega uz zemes. Kungs Dievs, kas 

viņu ir nosodījusi ir varens. "9" Būs sēras un apraud viņu ar zemes ķēniņiem, kuri prostitūcijā sevi 

ar viņu un tur orģijas ar viņu. Viņi redz dūmus kā viņa deg, (Atklāsmes 18: 1-9, NJB) 
In Cakarijas, Bībele brīdina pret nāk Bābeli un liecina, ka pareiza vienotība nenotiks līdz brīdim, kad Jēzus 
atgriezīsies: 

10 piesargies! Uzmanies! Bēgt no zemes ziemeļos - Jahve declares- es ir izkaisīti jums četriem 

vējiem debesu - Jahve deklarē 11 Pievērsiet uzmanību.! Padariet savu aizbēgt, Ciānas tagad dzīvo 

ar meitu Bābeles! 
12 Jahve Cebaots saka, ka tas, jo Glory pasūtīja mani, par tautām, kas jūs izlaupīja, "Kurš pieskaras 
jums pieskaras ābolu manu aci. 13. Tagad izskatās, es vilnis savu roku pār tiem, un tie tiks izlaupīja 

tie kam tie ir paverdzināja. " Tad jūs zināt, ka Tas Kungs Sabaoth mani sūtījis! 14 Sing, 

priecājieties, meita Siona, tagad es nāku, lai dzīvotu starp jums -Yahweh deklarē! 15 Un tanī dienā 

daudzi tautas tiks konvertēti Kungam. Jā, viņi kļūs par viņa ļaudis, un viņi dzīvos pie jums. Tad 
jūs zināt, ka Tas Kungs Sabaoth mani sūtījis, lai jums! 16 Tas Kungs būs pārņemt Jūdas, viņa 

porcijas Svētajā Zemē, un atkal padarīt Jeruzalemē savu izvēli. (Cakarijas 2: 10-16, NJB, atzīmēt 

ar KJV / NKJV versijas panti tiek uzskaitīti kā Cakarijas 2: 6-12) 
Ekumeniskā un Starpreliģiju kustības, ANO, Vatikāna, daudzi protestanti un Austrumu pareizticīgo līderi 

veicina skaidri nosodījusi Bībeli, un nevajadzētu veicināt. Jēzus brīdināja par tiemapgalvojot sekot 

Viņam, kurš būtu "pievils daudzus" (Mateja 24: 4-5). Daudz ekumenisms ir saistīts ar "balto jātnieks" 

Atklāsmes 6: 1-2 (kurš nav Jēzus) un netikli Atklāsmes 17. 
Tāpat Cakarijas, apustulis Pāvils mācīja, ka patiesa vienotība ticības nenotiks līdz brīdim, kad Jēzus 
atgriezīsies: 



13 kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un zināšanas par Dieva Dēlu un veido perfektu 

Man, pilnībā nobriedušu ar pilnība pats Kristus. (Efeziešiem 4:13, NJB) 
Tie, kas tic šī vienotība nāk pirms Jēzus atgriešanās ir kļūda. Patiesībā, kad Jēzus atgriezīsies, Viņš ir 
iznīcināt vienotību tautu, kas būs rallija pret Viņu: 

11:15 Tad Septītais eņģelis bazūnēja, un balsis varēja dzirdēt kliegšana debesīs, aicinot, "No 

pasaules valstība ir kļuvis valstība mūsu Kunga un Viņa Kristus, un viņš valdīs mūžīgi 
mūžos." 16tad divdesmit četri sentēvi, kronēts klātbūtnē Dieva, zemojās sevi un pieskārās zemei 
ar viņu pierēm pielūdzot Dievu 17 ar šiem vārdiem: "Mēs pateicamies jums, Visvarenais Kungs 
Dievs, Viņš, kas ir, tas, kas bija, pieņemot jūsu liels spēks un sākas jūsu valdīt. 18 tautas bija kņada, 
un tagad ir pienācis laiks, lai jūsu sodīšanu, un par tiesāt mirušos, un par saviem kalpiem 
praviešiem, par svētajiem un tiem, kas baidās savu vārdu, maziem un lieliem līdzīgi, tiks 

apbalvoti. Ir pienācis laiks, lai iznīcinātu tos, kas iznīcina zemi. " (Atklāsmes 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Un es dzirdēju, ko, šķiet, ir balsis milzīga pūļa, piemēram, skaņu okeāna vai lielu rēkt 

pērkona atbildot, "Alleluia! Tā Kunga, mūsu Dievs Visvarenais valdīšanas ir sākusies; . . . 19 Tad es 

redzēju zvēru ar visiem zemes ķēniņiem un to armijas, sapulcējās kopā, lai cīnītos braucējam un 
viņa 20 armiju. Bet zvēru sagūstīja ieslodzītais, kopā ar viltus pravieti, kas bija strādājuši brīnumus 
par zvēra vārdā un ko tie bija maldināts tiem, kas bija pieņēmusi zīmolu ar zvēra zīmes un tiem, 

kas bija pielūguši viņa statuju. Šie divi tika meta dzīvus ugunīgs ezerā degšanas sēru. 21. Visi 

pārējie tika nogalināti ar zobenu Rider, kas nāca no viņa mutes, un visi putni glutted paši ar savu 

miesu. . . 20: 4 Tad es redzēju troņus, kur viņi ieņēma vietas, un par tiem tika piešķirtas pilnvaras 

pieņemt nolēmumu. Es redzēju to dvēseles, visi, kas bija nocirstas galvas par to piedzīvoja Jēzu 

un par to, sludināja Dieva vārdu, un tiem, kas atteicās pielūdz zvēru vai viņa statuja un 

neakceptēs brandmark uz viņu pierēm vai rokām; viņi ieradās uz dzīvi, un valdīja ar Kristu kopā 

tūkstoš gadus. (Atklāsmes 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Ievērojiet, ka Jēzus ir iznīcināt pasaules armiju vienotu pret Viņu. Tad Viņš un svētie valdīs. Tas ir, kad 

būs pareiza vienotība ticības. 
Diemžēl, daudzi klausīties viltus ministriem, kas parādās labi, bet nav, jo apustulis Pāvils brīdināja (2 
Korintiešiem 11: 14-15). 
Ja vairāk būtu patiesi saprast Bībeli un evaņģēliju par Dieva valstību mazāk cīnīsies pret Jēzu. 
7. Kāpēc Dieva valstību? 
Lai gan cilvēki vēlētos domāju, ka mēs esam tik gudri, ir robežas mūsu izpratnē, bet Dieva "izpratne ir 
bezgalīga" (Psalmi 147: 5). 
Tieši tāpēc tas prasīs Dieva iejaukšanās, lai atrisinātu šo planētu. 
Kaut arī daudzi tic Dievam, lielākā daļa cilvēku nevēlas dzīvot kā Viņš patiesi vada. Paziņojums šādi: 

8 Viņš ir parādījis, cilvēk, kas ir labs; Un ko tas Kungs prasa no jums, bet darīt taisnību, Mīlēt 

žēlastību, un pazemīgi staigāt sava Dieva? (Micah 6: 8) 
Pazemīgi staigāt ar Dievu nav kaut cilvēce ir patiesi bijis gatavs darīt. No brīža, kad Ādama un Ievas 
(Mozus 3: 1-6), cilvēki ir izvēlējušās paļauties uz sevi un savām prioritātēm, iepriekš Dievam, neskatoties 
uz viņa baušļiem (Exodus 20: 3-17). 
No Salamana Pamācību grāmata māca: 



5 Paļaujies uz To Kungu no visas savas sirds, un liesās nevis uz sava prāta gudrību. 6 visos savos 

ceļos atzīt Viņu, un Viņš vada savu ceļus 7 Vai nav gudrs savām acīm; Bailes Kungu un atkāpties 

no ļauna. (Salamana pamācības 3: 5-7) 
Tomēr lielākā daļa cilvēku nav patiesi uzticēties Dievam ar visu savu sirdi, vai gaidīt, lai viņš virzīt savus 

soļus. Daudzi saka, ka darīs to, ko Dievs grib, bet nedariet to. Cilvēce ir maldināts ar sātana (Atklāsmes 

12: 9), un ir samazinājies par kārībās un pasaulē, un "lepnums dzīves" (1.Jāņa 2:16). 
Tāpēc daudzi ir jānāk klajā ar savām reliģiskajām tradīcijām un laicīgo valdību, jo viņi domā, ka viņi zina 

vislabāk. Tomēr tie nav (sal Jeremijas 10:23), kā arī būs visvairāk patiesi nožēlot. 
Tieši tāpēc cilvēce nepieciešama Dieva Valstību (sal Mateja 24: 21-22). 
Dieva ceļi ir taisnība 
Patiesība ir tāda, ka Dievs ir mīlestība (1 Jāņa 4: 8,16), un Dievs nav savtīgi. Dieva likumi parādītu 

mīlestību pret Dievu un savu tuvāko (Marka 12: 29-31; James 2: 8-11). Ceļi pasaulē ir egoistiski un beigas 

nāvi (Romiešiem 8: 6). 
Ievērojiet, ka Bībele parāda reālās kristieši ievēro baušļus: 

1 Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis, un ikviens, kas mīl To, kas dzemdināja arī 

mīl Viņu, kas ir dzimis no Viņa. 2 No tā mēs zinām, ka mēs mīlam Dieva bērnus mīlam, ja mīlam 

Dievu un turēt Viņa baušļus . 3 Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam Viņa baušļus. Un Viņa baušļi nav 

grūti. (1 John 5: 1-3) 
Visi Dieva "baušļi taisnību" (Psalmi 119: 172). Viņa ceļi ir tīri (1 Timotejam 1:15). Diemžēl, daudzi ir 

pieņemti dažāda veida "nelikumības", un neapzinās, ka Jēzus nenāca, lai iznīcinātu baušļus un praviešus, 
bet izpildīt tos (Mateja 5:17), skaidrojot to patieso nozīmi un paplašinot tos pasākumus, kas daudziem 

domāju (piemēram, Mateja 5: 21-27). Jēzus mācīja, ka "tas, kurš dara un māca viņiem, viņš tiks saukts 

liels Debesu valstībā" (Mateja 5:19) (termini "Karaliste Dieva" un "debesu valstībā" ir savstarpēji 
aizvietojami). 
Bībele māca, ka ticība bez darbiem ir mirusi (James 2:17). Daudzi apgalvo, ka sekot Jēzum, bet ne patiesi 

ticēt Viņa mācības (Mateja 7: 21-23), un nebūs atdarināt Viņam kā vajadzētu (sal 1 Korintiešiem 11: 

1). "Grēks ir bauslības pārkāpšana" (1 Jāņa 3: 4, KJV), un visi ir grēkojuši (Romiešiem 3:23). Taču Bībele 

rāda, ka žēlastība triumfēs pār spriedumā (Jēkaba 2:13), kā Dievs patiesi ir plāns visiem (sal Lūkas 3: 6). 
Cilvēka risinājumus, neatkarīgi no Dieva ceļiem, nedarbosies. Jo tūkstošgadu valstībā, Jēzus valdīs ar 

"dzelzs zizli" (Atklāsmes 19:15), un labi būs noteicošie, jo cilvēki dzīvos Dieva ceļu. Visi pasaules 

problēmas pastāv, jo sabiedrība no šīs pasaules atsakās paklausīt Dievam un Viņa likumus . Vēsture 

liecina, cilvēce nav spējīga problēmu sabiedrībā risināšanā: 
6 Jo būtu carnally domājošiem ir nāve, bet gara tieksme ir dzīvība un miers 7 Jo miesas tieksme ir 

naidā ar Dievu. jo tas neattiecas uz Dieva likumam, nedz patiešām var būt. 8 Tātad, tiem, kas ir 

miesas cilvēki nevar Dievam patikt. (Romiešiem 8: 6-8) 
Kristieši ir koncentrēties uz garīgo, un piešķir Dieva Gars to darīt šajā vecumā (Romiešiem 8: 9), 
neskatoties uz mūsu personīgo trūkumiem: 

26 Jo jūs redzēt jūsu zvana, brāļi, ka ne daudzi gudri miesā, nav daudz vareno, nav daudz cēls, 

sauc 27. Bet Dievs ir izvēlējies muļķīgi pasaules lietām, lai kaunā gudrs, un Dievs ir izvēlēts vājās 
lietas pasaulē kaunā lietas, kas ir varens; 28 un bāze pasaules lietām un lietas, kas ir nicināja Dievs 



ir izvēlējies, un lietas, kas nav, lai nekas, lietas, kas ir , 29., ka neviens cilvēks būtu 30godība Viņa 
klātbūtnē. Bet Viņam jūs esat Kristū Jēzū, kurš kļuva par mums gudrība no Dieva-un taisnību un 

svētumu un redemption- 31, ka, kā ir rakstīts: "Viņš, kurš godību, ļaujiet viņam godu Kungā. " (1 

Korintiešiem 1: 26-31) 
Kristieši ir krāšņumā Dieva plānā! Mēs dzīvojam ticībā tagad (2 Korintiešiem 5: 7), meklē iepriekš 

(Kolosiešiem 3: 2) ticībā (Ebrejiem 11: 6). Būsim svētīti par Dieva baušļu pildīšana (Atklāsmes 22:14). 
Bībele saka, ka kristieši valdīs kopā ar Jēzu, bet tu saproti, tas nozīmē, ka reālā kristieši faktiski valdīt pār 

pilsētām? Jēzus mācīja: 
12 "kāds galminieks devās uz tālu zemi, lai saņemtu sev valstība un atgriezties. 13 Tad viņš aicināja 

desmit no saviem kalpiem, kas tiem piegādāts desmit Minas, un sacīja viņiem:" Vai biznesu 
es. "14 Bet viņa pilsoņi ienīda viņu, un nosūtīja delegāciju pakaļ un sacīja: "mums nebūs šis cilvēks 
valdīt pār mums." 
15 "Un tā tas bija, ka tad, kad viņš atgriezās, saņemot valstību, tad viņš pavēlēja šos kalpus, 

kuriem viņš bija devis naudu, lai saukt viņam, ka viņš varētu zināt, kā 
daudz katrs cilvēks bija ieguvis ar tirdzniecības 16 Tad nāca pirmais un sacīja: 17 Un Viņš tam sacīja: 

"Labi, labi kalps." Master, jūsu mina ir nopelnījis desmit minas. "; jo jums bija uzticīgs ļoti maz, ir 

vara pār desmit pilsētām. "18 Un otrs atnāca un sacīja:" Kungs, jūsu mina ir nopelnījis piecas 

minas. "19 Tāpat viņš tam sacīja:" Tu arī pār piecām pilsētām. ' (Lūkas 19: 12-19) 
Esi uzticīgs pār maz jums ir tagad. Kristieši būs iespēja lemt pār reālo pilsētu, reālā valstībā. Jēzus teica: 

"Mana alga līdz ar mani, lai ikvienam, saskaņā ar viņa darbu" (Atklāsmes 22:12). Dievam ir plāns (Ījaba 

14:15) un vietu (Jāņa 14: 2), par tiem, kas būs patiesi atbildēt uz viņu (Jāņa 6:44; Atklāsmes 17:14). Dieva 

valstība ir reāls, un jūs varat būt daļa no tā! 
Sākumā 2016, žurnāls Science bija rakstu ar nosaukumu, kas liecināja, ka mākslīgais intelekts un 

crowdsourcing varētu atrisināt "Wicked problēmas" Saskaroties cilvēci "The pūļus varu". Tomēr raksts 
nespēja saprast, ko ļaunums bija, nemaz nerunājot kā to risināt. 
Sadarbība, izņemot pēc patiesos veidus Dieva, ir lemta neveiksmei, kas 21. gadsimtā, kā tas bija atpakaļ pēc 
Lielās plūdiem, kad cilvēce sadarbojās veidot nav Bābeles torni (Genesis 11: 1-9). 
Problēmas pasaulē, vietās, piemēram, Tuvajos Austrumos (neskatoties paredzamajiem laicīgām 
ieguvumi, piemēram, Daniel 9: 27a; 1 Tesaloniķiešiem 5: 3), netiks atrisināta ar cilvēkiem, mums ir 
nepieciešams miers no Dieva valstību (Romiešiem 14: 17). 
Par starptautiskā terorisma problēmas, neskatoties uz sagaidāmajiem ieguvumiem, netiks atrisināta (sal 
Ecēhiēla 21:12) ar maldināti Apvienoto Nāciju Organizācijas (sal Atklāsmes 12: 9) -Mums vajag prieku un 
komfortu par Dieva valstību. 
Vides problēmas netiks atrisinātas, starptautisko sadarbību, kā pasaules valstis palīdzēs iznīcināt Zemi 
(Atklāsmes 11:18), bet tās tiks atrisinātas ar Dieva valstību. 
Problēmas Seksuālās nemirstību, abortu, un pārdošanas cilvēka ķermeni 
daļas netiks atrisināta ar ASV, bet gan Dieva valstību. 
Masveida parādu, ka ASV, Lielbritānijā, un daudzas citas valstis ir netiks atrisināta, izmantojot 
starptautisko starpniecību, bet galu galā (pēc iznīcināšanas uz vienu Habakkuk 2: 6-8) ar Dieva valstībā. 



Nezināšana un mis-izglītība netiks atrisināta ar Apvienoto Nāciju-mums ir nepieciešama Dieva 

valstību. Reliģiskā nesaskaņas netiks patiesi atrisināt jebkuru ekumēniskā-ticību kustības piekrītot 

pestīšanu neatkarīgi no patiesā Jēzus Bībeles. Grēks ir problēma visā pasaulē, un par to, mums ir 

nepieciešams Jēzus upuri un Viņa atdevi Dieva valstību. 
Bada problēmas netiks atrisinātas, ģenētiski modificētiem organismiem, kas liekot pasaules daļām draud 
bada dēļ potenciālajiem raža-mums ir nepieciešama Dieva valstību. 
Modern medicīnas zinātne nav visas atbildes uz cilvēku veselību, mums ir vajadzīga Dieva valstību. 
Masveida nabadzība daļās Āfrikā, Āzijā un citur, bet labumu uz laiku no beigu laiku "Babylon" (sal 
Atklāsmes 18: 1-19), neatrisinās problēmu nabadzības-mums ir vajadzīga Dieva valstību. 
Tūkstošgadu posms Dieva valstības ir burtisks valstība, kas tiks izveidota uz zemes. Tā būs balstīta uz 
mīlošs Dieva likumiem un mīlošā Dieva kā līderis. Svētie valdīs kopā ar Kristu tūkstoš gadus (Atklāsmes 
5:10; 20: 4-6). Šī valstība ietvers tos patiesi Baznīcā Dieva, bet ne Rakstiem teikts, ka Dieva valstība ir 
faktiski baznīca (katoļu vai citādi). Romas Baznīca neiebilst tūkstošgadu mācību, un vēlāk tas būs 
spēcīgāk pret Bībeles evaņģēlija vēsti kā mēs tuvāk gada beigām. Tas būs iespējams saņemt ievērojamu 
plašsaziņas līdzekļos, kas var palīdzēt izpildīt Mateja 24:14. 
Savā pēdējā posmā, Dieva valstība ietvers "jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva" 
(Atklāsmes 21: 2), un tās pieauguma nebūs gala. Nebūs daudz netaisnību, ne vairāk 
bēdas, un vairs nāves. 
Sludināšana un izprast evaņģēliju par Dieva valstību ir svarīgs temats Bībelē. Vecās Derības autori māca 
par to. Jēzus, Pāvils, un Jānis māca par to. 
Vecākā 'kristiešu' sprediķis izdzīvot ārpus Jaunās Derības māca par to. Early otrā gadsimta kristiešu 
līderiem, piemēram, Polikarpa un Melito, mācīja par to. Mēs, tālākizglītības Baznīcā Dieva mācīt jau 
šodien. 
Atgādināt, ka Dieva valstība ir pirmais objekts, ka Bībele parāda Jēzus sludināja par. Tas bija arī tas, ko 
viņš sludināja par pēc augšāmcelšanās, un tas ir kaut kristieši jāmeklē vispirms. 
Evaņģēlijs ir ne tikai par dzīvi un nāvi Jēzus. Evaņģēlija uzsvars, ka Jēzus un Viņa sekotāji mācīja bija nāk 
Dieva valstībā. No valstības evaņģēlijs ietver pestīšanu caur Kristu, bet arī mācot beigas cilvēka valdību 
(Atklāsmes 11: 5). 
Atceries, Jēzus mācīja, ka gals nenāk tikai pēc evaņģēlijs tika sludināts pasaulē kā liecību visām tautām 
(Mateja 24:14). Un ka sludināšana notiek tagad. 
Labā ziņa ir tā, ka Dieva valstība ir risinājums problēmām, ar kurām saskaras cilvēcei . Tomēr lielākā 
daļa nevēlas atbalstīt, ne dzirdēt, ne arī gribu ticēt patiesību par to. Dieva Valstība ir mūžīgs (Mateja 
6:13), bet "šī pasaule ir iet prom" (1 Korintiešiem 7:31). 
Sludināja patieso evaņģēliju par Dieva valstību ir kaut kas mēs, tālākizglītības Baznīcā Dieva ir 
nopietni. Mēs cenšamies iemācīt visu, ko Bībele māca (Mateja 28: 19-20), tostarp par Dieva valstību 
(Mateja 24:14). Kamēr mēs gaidām šo valstību, mums ir nepieciešams mācīties un sekot Dieva ceļus un 
komforta citi, kas vēlas ticēt patiesībai. 
Nevajadzētu jūs atbalstīt sludināja evaņģēlija nākamo Dieva valstību? Vai jūs uzskatāt, ka evaņģēliju par 
Dieva valstību? 

 

 



Turpinot Dieva Baznīcu 
 
ASV birojs Tālākizglītības Dieva Baznīcā atrodas: 1036 W. Grand Avenue, Grover 
Beach, California, 93433 USA. 
 

Turpināšana Dieva Baznīca (CCOG) mājas lapas 
 

CCOG.ASIA Šī vietne ir koncentrēties uz Āziju un ir dažādas rakstus vairākās Āzijas 
valodās, kā arī dažus priekšmetus angļu valodā. 
CCOG.IN Šī ir tīmekļa vietne vērsta uz tiem no Indijas mantojumu. Tā ir materiāli 
angļu valodā un dažādu indiešu valodās. 
CCOG.EU Šī ir tīmekļa vietne vērsta uz Eiropu. Tā ir materiāli vairākās Eiropas 
valodās. 
CCOG.NZ Šī ir tīmekļa vietne vērsta uz Jaunzēlandi un citiem, ar britu nolaidās 
fona. 
CCOG.ORG Tas ir galvenais mājas lapa Tālākizglītības Baznīcas Dieva. Tas kalpo 
cilvēkiem visos kontinentos. Tā satur raksti, saites, un video. 
CCOGCANADA.CA Šī ir tīmekļa vietne vērsta uz tiem, Kanādā. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Tas ir spāņu valoda tīmekļa 
vietne par tālākizglītības Dieva Baznīcā. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Tas ir Filipīnas mājas lapa Tālākizglītības 
Baznīcas Dieva. Tā ir informācija angļu un tagalu. 
 

Jaunumi un Vēsture mājas lapas 
 

COGWRITER.COM Šī mājas lapa ir galvenais proklamēšanas instruments un ir 
ziņas, doktrīnu, vēsturiskos rakstus, video un pravietiski atjauninājumus.  
CHURCHHISTORYBOOK.COM Tas ir viegli atcerēties mājas lapu ar rakstiem un 
informāciju par baznīcas vēsturi. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Tas ir tiešsaistes radio mājas lapā, kas ietver ziņas un 
Bībeles tēmām. 
 

YouTube video Kanāli sprediķi & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanālu. CCOG sermonette video. 
CCOGAfrica kanālu. CCOG ziņas Āfrikas valodās. 
CDLIDDSermones kanālu. CCOG ziņas spāņu valodā. 
ContinuingCOG kanālu. CCOG video sprediķi.  
 



 
 
Foto rāda zem daži no nedaudzajiem atlikušajiem ķieģeļiem (plus daži pievienot vēlāk) 
Ēkas Jeruzalemē dažkārt sauc par vakariņu telpā, bet labāk aprakstīts kā Dieva 
Baznīcā uz Jeruzalemes Rietumu Hill (šobrīd sauc Mt. Zion): 
 

 
 
Tas tiek uzskatīts, ka ir bijusi vieta varbūt ātrāk reālā kristīgās baznīcas ēkā. Ēka ka 
Jēzus "evaņģēlijs Dieva" būtu sludināts. Tas bija ēka Jeruzalemē, kas mācīja evaņģēliju 
par Dieva valstību. 
 
 
Šī iemesla dēļ mēs arī pateicamies Dievam bez mitēšanās, jo ... jūs, brāļi, 
kļuva sekotāji Dieva draudzēs, kas Jūdejā ir Jēzū Kristū. 
(1 Tesaloniķiešiem 2: 13-14) 
 
Jācīnās dedzīgi par ticību, kas reiz bija par visām piegādāta svētajiem. 
(Jude 3) 
 
Viņš (Jēzus) tiem sacīja: "Man ir sludināt Dieva valstību uz citām pilsētām 
Arī tāpēc, ka šim nolūkam esmu sūtīts. "(Lūkas 04:43) 
 
Bet meklēt Dieva valstību, un visas šīs lietas [c] pievieno jums. Nebaidieties, maz 
ganāmpulku, jo tā ir jūsu Tēvam labpaticis dot jums valstību. (Lūkas 12: 31-32) 
 
Un tas evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē kā liecinieks 
visas tautas, un tad nāks gals. (Mateja 24:14) 
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