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Għaliex ma tistax umanità isolvu problemi tagħha? 

Taf li l-ewwel u l-aħħar affarijiet l-Bibbja turi Ġesù ppriedka dwar kkonċernati l-Evanġelju tar-Renju ta 
'Alla? 

Taf li r-Renju ta 'Alla kien l-enfasi ta' l-appostli u dawk l-ewwel li segwew minnhom? 



Huwa r-Renju ta 'Alla l-persuna ta' Ġesù? Huwa l-saltna ta 'Alla Ġesù jgħixu ħajja tiegħu fil magħna 
issa? Huwa r-Renju ta 'Alla xi tip ta Saltna attwali futur? inti se jemmnu dak li l-Bibbja tgħallem? 

X'inhu renju? Biss dak huwa r-Renju ta 'Alla? X'tagħmel l-Bibbja tgħallem? What did jgħallmu l-knisja 
Kristjana kmieni? 

Do inti tirrealizza li t-tmiem ma jistgħux jidħlu sakemm ir-Renju ta 'Alla hu ppriedka għad-dinja bħala 
xhud? 

Ir-ritratt fuq il-qoxra ta 'quddiem turi ħaruf timtedd ma' lupu kif komposta minn Burdine Stampar u Grafika. Ir-
ritratt fuq qoxra ta 'wara hija parti mill-Knisja ta' Alla bini oriġinali f'Ġerusalemm meħuda fl-2013 minn Dr Bob 
Thiel.  
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1. L-umanità jkollha s-soluzzjonijiet? 

Id-dinja qed tiffaċċja ħafna problemi. 

Ħafna nies huma bil-ġuħ. Ħafna nies huma oppressi. Ħafna nies jiffaċċjaw il-faqar. Ħafna nazzjonijiet 
fid-dejn serji. Tfal, inklużi dawk li għadhom ma twildux, jiffaċċjaw l-abbuż. mard reżistenti għall-
mediċini jikkonċernaw bosta tobba. ibliet industrijali l-kbar ikollhom arja wisq mniġġsa li huma 
b'saħħithom. Diversi politiċi jheddu gwerra. attakki terroristiċi iżommu jiġri. 

Jista mexxejja dinjija jiffissaw il-problemi li jiffaċċjaw l-umanità? 



Ħafna jaħsbu hekk. 

Aġenda Universali ġdida 

Fuq Settembru 25, 2015, wara diskors ewlieni 'nota mill-Papa Francis tal-Vatikan, il-193 nazzjonijiet 
tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) ivvota biex timplimenta l-"17 Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli" ta 'dak li 
oriġinarjament kien jissejjaħ il-Aġenda Universali Ġdid. Hawnhekk huma 17-għanijiet tan-NU: 

Goal 1. Tmiem tal-faqar fil-forom kollha tagħha kullimkien 

Goal 2. Tmiem ġuħ, jiksbu sigurtà alimentari u n-nutrizzjoni mtejba u jippromwovu l-
agrikoltura sostenibbli 

Goal 3. Jiżguraw ħajja b'saħħithom u jippromwovu l-benesseri għal kulħadd f'kull età 

Goal 4. Jiżguraw edukazzjoni ta 'kwalità inklużiva u ekwa u jippromwovu opportunitajiet ta' 
tagħlim tul il-ħajja għal kulħadd 

Goal 5. Jinkisbu l-ugwaljanza bejn is-sessi u jagħtu s-setgħa kollha nisa u l-bniet 

Goal 6. Żgurar tad-disponibbiltà u l-ġestjoni sostenibbli tal-ilma u s-sanità għal kulħadd 

Goal 7. Tiżgura l-aċċess għall-enerġija bi prezz raġonevoli, affidabbli, sostenibbli u moderna 
għal kulħadd 

Goal 8. Jippromwovu sostnut, tkabbir inklużiv u sostenibbli ekonomiku, impjieg sħiħ u 
produttiv u xogħol deċenti għal kulħadd 

Goal 9. Ibni infrastruttura reżiljenti, jippromwovu l-industrijalizzazzjoni inklużiv u sostenibbli u 
trawwem l-innovazzjoni 

Goal 10. Naqqas inugwaljanza fi ħdan u fost il-pajjiżi 

Goal 11. Jagħmlu l-ibliet u kolonji umani inklużivi, bla periklu, reżiljenti u sostenibbli 

Goal 12. Tiżgura xejriet ta 'konsum u produzzjoni sostenibbli 

Goal 13. Jieħdu azzjoni urġenti biex jiġġieldu t-tibdil fil-klima u l-impatti tiegħu 

Goal 14. Conserve u jużaw b'mod sostenibbli l-oċeani, l-ibħra u r-riżorsi tal-baħar għall-iżvilupp 
sostenibbli 

Goal 15. Ipproteġi, jirrestawraw u jippromwovu l-użu sostenibbli tal-ekosistemi terrestri, 
b'mod sostenibbli jimmaniġġjaw il-foresti, miġġielda d-deżertifikazzjoni, u jieqaf u titreġġa 
'lura d-degradazzjoni tal-art u jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità 

Goal 16. Jippromwovu soċjetajiet paċifiċi u inklużivi għal żvilupp sostenibbli, jipprovdu aċċess 
għall-ġustizzja għal kulħadd u jibnu istituzzjonijiet effettivi, responsabbli u inklussiv fil-livelli 
kollha 

Goal 17. Isaħħu l-mezzi ta 'implimentazzjoni u terga s-sħubija globali għall-iżvilupp sostenibbli 



Din l-aġenda suppost tkun implimentata bis-sħiħ sal-2030 u huwa wkoll imsejjaħ l-Aġenda 2030 għall-
Iżvilupp Sostenibbli. Hija timmira li ssolvi mard li jiffaċċjaw l-umanità permezz ta 'regolamentazzjoni, l-
edukazzjoni, u l-kooperazzjoni internazzjonali u reliġjonijiet. Filwaqt li ħafna mill-objettivi tagħha 
huma tajbin, xi wħud metodi u l-għanijiet tagħha huma ħażen (ara Ġenesi 3: 4). Din l-aġenda, ukoll, 
huwa konsistenti mal-enċiklika Laudato Si Papa Francis s. 

L- "Aġenda Ġdida Universali" jista 'jissejjaħ l- "Aġenda Ġdida Kattolika" bħala l-kelma "kattolika" 
tfisser "universali." Papa Francis imsejjaħ l-adozzjoni tal-Aġenda Ġdida Universali "sinjal importanti ta' 
tama." 

Papa Francis faħħar ukoll il-ftehim internazzjonali msejjaħ COP21 (uffiċjalment intitolat Konferenza 21 
tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Kwadru tan-NU dwar il-Bidla fil-Klima) f'Diċembru 2015, u nazzjonijiet 
parir "biex isegwu b'attenzjoni t-triq 'l quddiem, u ma' sens dejjem jikber ta 'solidarjetà . " 

Filwaqt li ħadd ma jkun irid arja nifs mniġġsa, jmutu bil-ġuħ, jiġu fqira, tkun ipperikolata, eċċ, se din is-
solidarjetà internazzjonali issolvi l-problemi li jiffaċċjaw l-umanità? 

Ir-rekord tan-Nazzjonijiet Uniti 

In-Nazzjonijiet Uniti ġiet iffurmata u stabbiliti 24 ta 'Ottubru 1945, wara t-Tieni Gwerra Dinjija, sabiex 
jiġi evitat kunflitt ieħor bħal dan u biex jippruvaw jippromwovu l-paċi fid-dinja. Fil-fundaturi tagħha, 
in-NU kellha 51-istati membri; issa hemm 193. 

Kien hemm mijiet, jekk mhux eluf, ta 'kunflitti madwar id-dinja mill-Ġnus Magħquda iffurmati, iżda 
aħna għadhom ma kellhom dak li jista' jiġi deskritt bħala t-tielet Gwerra Dinjija. 

Xi wħud jemmnu li l-koperazzjoni internazzjonali bħan-Nazzjonijiet Uniti tallega li jippromwovi, 
flimkien mat-tip ta 'aġenda reliġjonijiet u ekumeniku li Papa Francis u ħafna mexxejja reliġjużi oħra 
qed tipprova tippromwovi, se ġġib il-paċi u l-prosperità. 

Madankollu, ir-rekord għall-Nazzjonijiet Uniti li jagħmlu dan ma kienx tajjeb. Minbarra l-kunflitti 
armati numerużi mill-Nazzjonijiet Uniti iffurmati, miljuni multipli huma bil-ġuħ, refuġjati, u / jew 
iddisprat foqra. 

Aktar minn għaxar snin ilu, in-Nazzjonijiet Uniti stabbiliti sabiex jimplimentaw Għanijiet ta 'Żvilupp tal-
Millennju tagħha. Hija kellha tmien "għanijiet ta 'żvilupp," iżda dan ma kienx ta' suċċess, anke skond 
in-NU innifsu. Allura, fl-2015, tiegħu hekk imsejħa "17 Għanijiet ta 'Żvilupp Sostenibbli" ġew 
adottati. Xi wħud huma ottimisti. Xi wħud iqisu li jkun fantasija utopian. 

Safejn Utopia tmur, fis 6 Mejju, 2016, il-Papa Francis qal li ħolmu ta Utopia Ewropew inqas krudili li 
knisja tiegħu tista 'tgħin l-kontinent jintlaħqu. Madankollu, ħolma tal-Papa se tirriżulta li tkun 
ħmarillejl (ara Apokalissi 18). 

Jista 'jkun hemm xi koperazzjoni u Success, Imma ... 

Dizzjunarju Merriam Webster jgħid li Utopia huwa "post immaġinarju li fiha l-gvern, il-liġijiet, u l-
kundizzjonijiet soċjali huma perfetti." 

Il-Bibbja tgħallem li l-umanità ma tistax issolvi l-problemi tagħha fuq tagħha stess: 



23 O Mulej, Naf li l-mod ta 'bniedem ma jkunx fih innifsu; Mhuwiex fil-bniedem li mixjiet sabiex 
jidderieġu passi tiegħu stess. (Ġeremija 10:23, NKJV matul sakemm mhux indikat mod ieħor) 

Il-Bibbja tgħallem li l-kooperazzjoni internazzjonali se jonqsu: 

16 Qerda u miżerja huma fil-modi tagħhom; 17 U l-mod ta 'paċi ma jkunux magħrufa 18 M'hemm 
l-ebda biża' ta 'Alla qabel għajnejn tagħhom.. (Rumani 3: 16-18) 

Madankollu, ħafna nies qed jaħdmu lejn għan tagħhom f'soċjetà utopian u xi kultant saħansitra 
jippruvaw li jinvolvu reliġjon. Iżda kważi ħadd huma lesti li jsegwu l-modi ta 'l Alla veru wieħed. 

Mhuwiex li se jkun hemm l-ebda progress lejn kwalunkwe mira tal-Vatikan Uniti Nazzjon jew. Se jkun 
hemm xi, kif ukoll xi ostakli. 

Attwalment, u probabbilment wara kunflitt massiva, tip ta 'ftehim ta' paċi internazzjonali se jiġu 
miftiehma ma 'u kkonferma (Daniel 09:27). Meta huwa, ħafna falz se tendenza li jemmnu li l-umanità 
se jkunu jwasslu għal soċjetà aktar paċifika u utopian. 

Ħafna se jittieħdu minn tali "progress utopjan" internazzjonali (ara Eze 13:10) kif ukoll minn diversi 
sinjali u jistaqsi (2 Tessalonikin 2: 9-12). Imma l-Bibbja tgħid tali paċi mhux se aħħar (Daniel 09:27; 11: 
31-44), minkejja dak mexxejja jistgħu jitolbu (1 Thessalonians 5: 3; Isaija 59: 8).  

Jekk l-umanità huwa biddlu kapaċi verament iġibu Utopia, huwa kull tip ta 'Utopia possibbli? 

Iva. 

2. Liema Evanġelju did Ġesù jippridkaw? 
Il-Bibbja tgħallem li soċjetà utopiku, imsejjaħ ir-Renju ta 'Alla, ser jissostitwixxi l-gvernijiet tal-bniedem 
(Daniel 2:44; Rivelazzjoni 11:15; 19: 1-21). 
Meta Ġesù beda ministeru pubbliku tiegħu, huwa beda billi jippriedka dwar l-Evanġelju tar-Renju 

ta 'Alla. Hawnhekk huwa dak Mark rrappurtati: 
14 Issa wara John kien tqiegħed fil-ħabs, Ġesù waslet għall-Galilija, jippriedka l-Evanġelju tas-

Saltna ta 'Alla, 15 u qal, "Il-ħin huwa sodisfatt, u s-Saltna ta' Alla hija fil-idejn. Jindem, u jemmnu 
fil-Evanġelju" (Mark 1: 14-15). 

It-Evanġelju tul, ġejja mill-kelma Griega transliterati kif euangelion, u tfisser "messaġġ tajjeb" jew "aħbar 
tajba." Fil-Testment il-Ġdid, il-kelma Ingliża "saltna," relatata mal saltna t'Alla, hija msemmija madwar 

149 darbiet fil-NKJV u 151 fil-Douay Rheims Bibbja. Dan ġej mill-kelma Griega transliterati kif basileia, li 

tfisser l-istat jew il isfera ta 'royalty. 
Renji bniedem, kif ukoll saltna t'Alla, ikollhom re (Rivelazzjoni 17:14), huma jkopru żona ġeografika 
(Rivelazzjoni 11:15), huma għandhom regoli (Isaija 2: 3-4; 30: 9), u dawn għandhom suġġetti (Luqa 
13:29). 
Hawn hu l-ewwel tagħlim pubbliku minn Ġesù li Mattew jirreġistra: 

23 U Ġesù marru Galilija dwar kollha, it-tagħlim fl sinagogi tagħhom, jippriedka l-Evanġelju tas-

Saltna (Mattew 04:23). 
Mattew jirreġistra wkoll: 



35 Imbagħad Ġesù marru dwar l-ibliet u l-irħula jgħallem fis-sinagogi tagħhom, jippriedka l-

Evanġelju tas-Saltna (Mattew 09:35). 
Il-Testment il-Ġdid juri li Ġesù se reign għal dejjem: 

33 U Hu se reign fuq id-dar ta 'Ġakobb għal dejjem, u ta saltna tiegħu se jkun hemm l-ebda għan 
(Luqa 01:33). 

Luqa rekords li l-għan li Ġesù kien mibgħut kien biex jippridkaw ir-Renju ta 'Alla Avviż dak li 

Ġesù mgħallma.: 
43. Hu qalilhom, "irrid jippridkaw-renju ta 'Alla lill-ibliet l-oħra wkoll, għax għal dan il-għan ġew I 

mibgħuta" (Luqa 04:43). 
Qatt smajt li ppriedka? Ridt qatt tirrealizza dan l-iskop Ġesù biex ikunu mibgħuta kienet biex jippridkaw 
ir-Renju ta 'Alla? 
Luqa jirreġistra wkoll li Ġesù tmur u jippridkaw r-Renju ta 'Alla: 

10 U l-appostli, meta rritorna, qallu dak kollu li kienu għamlu. . Imbagħad Huwa ħadithom u 

marru twarrib privatament fil-post abbandunat li jappartjenu għall-belt imsejjaħ Bethsaida 11Iżda 

meta l-multitudes kienu jafu dan, huma segwiti lilu; u Huwa rċieva minnhom u tkellem 

magħhom dwar is-Saltna ta 'Alla (Luqa 9: 10-11). 
Ġesù mgħallma li r-Renju ta 'Alla għandha tkun l-ogħla prijorità għal dawk li jsegwu lilu: 

33. Iżda l ifittex l-ewwel is-Saltna ta 'Alla u tjieba tiegħu (Mattew 06:33). 
. 31 Iżda tfittex l-saltna ta 'Alla, u dawn kollha affarijiet għandhom jiġu miżjuda 

lilek 32 M'għandekx biża, ftit qatgħa, għall huwa pjaċir tajba Missier tiegħek li jtik l-renju (Luqa 12: 
31-32). 

Insara għandhom ifittxu EWWEL ir-Renju ta 'Alla. Huma jagħmlu dan billi tagħmel din il-prijorità ewlenija 

tagħhom billi jgħixu bħala Kristu jkollha minnhom jgħixu u ħerqana għal ritorn tiegħu u 

renju. Madankollu, l-aktar li jistqarru Kristu, mhux biss ma jfittxux l-ewwel ir-Renju ta 'Alla, dawn lanqas 

biss jafu dak li hu. Ħafna wkoll b'mod falz jemmnu li jkunu involuti fil-politika worldly huwa dak li Alla 

jistenna mill Insara. Billi ma fehim saltna t'Alla, dawn ma jgħixux issa kif suppost jew jifhmu għaliex 

umanità hija tant żbaljata. 
Avviż wkoll li l-saltna se tingħata għal merħla ftit (ara Rumani 11: 5). Huwa jieħu umiltà li jkunu lesti biex 

ikunu parti mill-qatgħa ftit veru. 
Ir-Renju ta 'Alla għadu ma ġiex stabbilit fuq id-Dinja 
Ġesù mgħallma li segwaċi tiegħu għandhom nitolbu għall-renju li ġejjin, u għalhekk dawn ma jkunux diġà 
f'idejhom: 

9 Missierna fis-sema, Hallowed jkun l-isem tiegħek. 10 renju tiegħek ġejjin. Tiegħek se jsir 

(Mattew 6: 9-10). 
Ġesù bagħat dixxipli tiegħu barra biex jippridkaw-Renju ta 'Alla: 

1 Imbagħad Huwa sejjaħ tnax-dixxipli tiegħu flimkien u tahom qawwa u awtorità fuq demons 

kollha, u li jfejjaq mard 2 Huwa mibgħuta lilhom biex jippridkaw il-saltna ta 'Alla (Luqa 9: 1-2).. 



Ġesù mgħallma li l-preżenza tiegħu waħdu ma kienx il-renju, bħala l-renju ma kienx stabbilit fuq id-Dinja 
allura: 

28 Imma jekk jien mitfugħa barra demons mill-Ispirtu ta 'Alla, żgur l-saltna ta' Alla fuqkom 

(Mattew 00:28). 
Il-Saltna vera hija fil-futur. Mhuwiex hawnhekk issa kif dawn il-versi minn Mark juru: 

47 U jekk għajnek kawżi li inti dnub, ġewwieni out. Huwa aħjar għalik biex jidħol fis-Saltna ta 'Alla 

ma' għajn wieħed, aktar milli jkollhom żewġ għajnejn, li jiġu mitfugħa ... (Mark 09:47). 
23 Ġesù stenna madwar u qal lid-dixxipli Tiegħu, "Kif iebes huwa għal dawk li jkollhom għana 

biex jidħlu fis-Saltna ta 'Alla!" 24 U l-dixxipli kienu astonished fil Kliem tiegħu. Iżda Ġesù wieġeb 

għal darb'oħra u qalilhom, "Tfal, kif iebes huwa għal dawk li għandhom fiduċja fl-għana li jidħlu 
fis-Saltna ta 'Alla! 25 Huwa aktar faċli għal ġemel li jgħaddu mill-għajn ta' labra milli għal raġel 
għani li jidħol fis-saltna ta 'Alla "(Mark 10: 23-25). 
25 Assuredly, ngħidilhom li inti, I m'għadhomx se tixrob mill-frott tad-dielja sa dak jum meta I 

jixorbuha ġdid fis-Saltna ta 'Alla "(Mark 14:25). 
43 Ġużeppi minn Arimatija, membru kunsill prominenti, li kien huwa stess stennija għall-saltna ta 

'Alla, li ġejjin u jieħu kuraġġ ... (Mark 15:43). 
Ġesù mgħallma li l-saltna huwa mhux issa parti minn din id-dinja preżenti: 

36 Ġesù wieġeb, "saltna tiegħi mhix ta 'din id-dinja Jekk renju tiegħi kienu ta' din id-dinja, l-
impjegati tiegħi jista 'jiġġieled kontra, sabiex I ma għandhomx jiġu kkunsinjati lill-Lhud, imma issa 
renju tiegħi mhix minn hawn." (Ġwanni 18: 36). 

Ġesù mgħallma li l-saltna se jidħlu wara Ikun ġej mill-ġdid u li Hu se jkun Re tagħha: 
31 "Meta Bin il-bniedem taqa 'fil-glorja Tiegħu, u l-anġli qaddisa miegħu, allura Hu ser ipoġġu fuq 

il-tron tal-glorja Tiegħu. 32 L-nazzjonijiet se jinġabru quddiemu u Hu se separati minnhom waħda 
minn oħra, bħala ragħaj jaqsam nagħaġ tiegħu mill-mogħoż. 33 U Hu se tistabbilixxi l-ngħaġ fuq il-
lemin tiegħu, iżda l-mogħoż fuq ix-xellug. 34 Imbagħad il-king se ngħid għal dawk fuq il-lemin 
tiegħu, 'Ejjew, inti mbierka ta' Missieri , jirtu l-saltna ppreparati għalik mill-pedament tad-dinja 
(Mattew 25: 31-34). 

Peress li r-Renju ta 'Alla mhix hawn, aħna mhux se tara Utopia reali biss wara li jkun ġie 

stabbilit. Minħabba li ħafna ma jifhmux saltna t'Alla, huma jonqsu li jifhmu kif taħdem gvern loving 

Tiegħu. 
What did Ġesù jgħidu l-renju kien simili? 
Ġesù sakemm xi spjegazzjonijiet ta 'dak li r-Renju ta' Alla huwa simili: 

26 U Hu qal, "Is-Saltna ta 'Alla huwa kif jekk raġel għandu dispersjoni żerriegħa minħabba, 27 u 

għandhom irqad bil-lejl u jogħlew mill-jum, u miż-żerriegħa għandha sprout u jikbru, hu stess ma 
jkunx jaf kif. 28 Għal l-uċuħ rendimenti art minnu stess: l-ewwel il-xafra, allura l-ras, wara li l-
qamħ sħiħ fir-ras 29 Imma meta l-qamħ jimmatura, minnufih hu jqiegħed fis-minġel, minħabba li 
l-ħsad wasal "(Mark 4:. 26- 29). 
18 Imbagħad Huwa qal, "X'inhi l-saltna ta 'Alla bħal U biex dak li għandu I titqabbel 19 Huwa bħal 

żerriegħa tal-mustarda, li raġel ħa u mqiegħda fil-ġnien tiegħu;?? U kiber u sar siġra kbira, u l-
għasafar ta 'l-arja nested fil-fergħat tagħha. "20 u għal darb'oħra huwa qal," sa liema għandha jien 



jixbhu s-saltna ta' Alla?-21 huwa simili ħmira, li mara ħa u hid fi tliet miżuri ta 'ikla till kien kollu 
leavened "(Luqa 13: 18-21). 

Dawn il parabboli jissuġġerixxu li, fl-ewwel, ir-Renju ta 'Alla huwa pjuttost żgħir, iżda ser issir kbar. 
Luqa rreġistrati wkoll: 

29 Dawn għandhom jiġu mill-lvant u l-punent, mit-tramuntana u n-nofsinhar, u joqogħdu 

bilqegħda fil-renju ta 'Alla (Luqa 13:29). 
Għalhekk, ir-Renju ta 'Alla se jkollu nies minn madwar id-dinja. Mhux se jkun limitat għal dawk li 

jkollhom antenati Israelite. Nies se joqogħdu bilqegħda f'dan il renju. 
Luqa 17 u r-Renju 
Luqa 17: 20-21 perplexes xi. Iżda qabel ma jkollna għal dan, avviż li n-nies fil-fatt se jieklu fir-Renju ta 

'Alla: 
15 "Beatu huwa hu li għandu jiekol ħobż fis-Saltna ta 'Alla!" (Luqa 14:15). 

Billi n-nies se (fil-futur) jieklu fir-Renju ta 'Alla, huwa mhux biss xi ħaġa imwarrba fil-qlub tagħhom issa, 
minkejja traduzzjoni mhux korretta / nuqqas ta' ftehim ta 'Luqa 17:21 li jissuġġerixxu mod ieħor. 
It-traduzzjoni Moffatt tas Luqa 17: 20-21 għandhom jgħinu xi jifhem: 

20 Fuq qed jintalbu mill-Pharisees meta l-renju ta 'Alla kien ġejjin, hu wieġeb minnhom, "il-renju 

ta' Alla mhux ġejjin kif inti t-tama li jaqbdu vista ta 'dan; 21-ebda waħda se ngħid," Hawnhekk huwa 

"jew" M'hemm huwa, "għall-renju ta 'Alla issa hija fil-midst tiegħek." (Luqa 17: 20-21, Moffatt) 
Avviż li Ġesù kien jitkellem mal-mhumiex ikkonvertiti, carnal, u Pharisees hypocritical. Ġesù "wieġeb 

minnhom," - kien il-Fariżej li talbu Ġesù l-kwistjoni. Huma rrifjutaw li jirrikonoxxu lilu. 
Kienu huma fil-KNISJA? Nru! 
Ġesù kien ukoll ma jitkellem dwar knisja dalwaqt ikunu organizzati. Lanqas kien Hu tkellem dwar 

sentimenti fil-moħħ jew qalb. 
Ġesù kien jitkellem dwar renju tiegħu! -Pharisees ma kinux tistaqsi lilu madwar knisja. Huma kienu jafu 

xejn ta 'xi knisja Testment il-Ġdid dalwaqt tkun imqabbda. Huma ma kinux tistaqsi dwar tip ta 'sentiment 

pjuttost. 
Jekk wieħed jaħseb r-Renju ta 'Alla huwa l-CHURCH - u r-Renju ta' Alla kien "ġewwa" l-Fariżej - kien IL-

KNISJA fi ħdan il-Fariżej? Ovvjament mhux! 
Konklużjoni bħal din hija pjuttost redikoli hux? Filwaqt li xi traduzzjonijiet Protestanti jittraduċu parti mill 
Luqa 17:21 bħala "ir-Renju ta 'Alla huwa" ġewwa int "(NKJV / KJV), anki l-KattolikaĠerusalemm Ġdid 
Bibbja jittraduċi ġustament li" il-saltna ta' Alla huwa fostkom. " 
Ġesù kien il-wieħed fost, fil-midst, tal-Pharisees. Issa, il-Fariżej ħasbu li stenna b'interess l-Renju ta 

'Alla. Iżda huma ħażin dan. Ġesù spjegat li hija ma tkun Renju lokali, jew limitata għall-Lhud biss, peress 

li deher li jaħsbu (u lanqas knisja kif xi wħud issa jemmnu). Saltna t'Alla ma tkunx biss wieħed minn 

ħafna renji umani u viżibbli li n-nies tista 'jfakkru jew tara, u jgħidu, "Dan huwa, hawnhekk"; jew "dak l-
Renju, hemmhekk." 
Ġesù, nnifsu, twieled li jkun il-RE ta 'dak Unit, kif He kjarament qal Pilatu (Ġwanni 18: 36-37). Jifhmu li l-

Bibbja juża l-termini "re" u "saltna" minflok xulxin (eż Daniel 7: 17-18,23). L KING tar-Renju futur ta 'Alla 



kien, u allura hemm, wieqfa ħdejn il-Fariżej. Iżda dawn ma jirrikonoxxu lilu bħala sultan tagħhom 

(Ġwanni 19:21). Meta Hu jirritorna, id-dinja se tirrifjuta lilu (Rivelazzjoni 19:19). 
Ġesù marru fuq, fil-versi li ġejjin fil-Luqa 17, li jiddeskrivi Tiegħu tieni li ġejjin, meta r-Renju ta 'Alla 
għandu jiddeċiedi l-art kollha (-kontinwazzjoni mar-Moffatt għal konsistenza għal dan il-kapitlu): 

22 Biex dixxipli tiegħu qal, "se jidħlu hemm ġranet meta inti se twil u fit-tul fil vain li jkollhom 

saħansitra ġurnata waħda mill-Iben tal-bniedem. 23 Irġiel se ngħid," Ara, hawn hu! " "Ara, hemm 

hu!" imma ma jmorrux barra jew run wara minnhom, 24 għall bħal sajjetti dik flas minn naħa 

waħda tal-sema għall-oħra, hekk se Bin il-bniedem ikun f'jum tiegħu stess. 25 Imma hu għandu l-
ewwel isofru tbatija kbira u jiġi miċħuda mill -ġenerazzjoni preżenti (Luqa 17: 22-25, Moffatt). 

Ġesù msemmija jteptep sajjetti, bħal fil Mattew 24: 27-31, li jiddeskrivi t-tieni ġejjin Tiegħu regola-dinja 

kollha. Ġesù huwa ma tgħid li n-nies tiegħu mhux se tkun kapaċi li tara lilu meta jirritorna.Nies mhux se 

jirrikonoxxu lilu bħala KING tagħhom u se ġlieda kontrih (Rivelazzjoni 19:19)! Ħafna se jaħsbu Ġesù 

jirrappreżenta l-Antichrist. 
Ġesù ma kienx qal li r-Renju ta 'Alla kien fi ħdan dawn Fariżej-Qalilhom bnadi oħra li huma ma kinux ser 

ikunu fir-Renju minħabba ipokrisija tagħhom (Mattew 23: 13-14). Lanqas kien Ġesù qal li l-Knisja tkun ir-

Renju. 
Ir-Renju ta 'Alla huwa bnedmin xi ħaġa għandha xi darba jkun jista' jidħol - bħal fil-qawmien ta 'l-

ftit! Madankollu, anki Abraham u l-Patrijarki oħra ma wasalniex (ara Lhud 11: 13-40). 
-Dixxipli kienu jafu li r-Renju ta 'Alla ma kienx fi ħdanhom personalment allura, u li hija kellha tidher 
bħala li ġej, li saret wara Luqa 17:21, turi: 

11 Issa kif semgħu dawn l-affarijiet, Hu tkellem parabbola oħra, għax Hu kien qrib Ġerusalemm u 

għax ħasbu-Saltna ta 'Alla tidher immedjatament (Luqa 19:11). 
Il-Saltna kienet b'mod ċar fil-futur 
Kif tista 'inti tgħid jekk il-saltna huwa qrib? Bħala parti mill-indirizzar din id-domanda, Ġesù elenkati 

avvenimenti profetiku (Luqa 21: 8-28) u mbagħad mgħallma: 
29 Ħares lejn il-siġra tat-tin, u l-siġar. 30 Meta jkunu qed diġà jibża, tara u jafu għall yourselves li 

sajf issa huwa qrib. 31 Allura inti wkoll, meta tara dawn l-affarijiet jiġri, nafu li l-saltna ta 'Alla 
huwa qrib (Luqa 21: 29-31). 

Ġesù ried Tiegħu nies biex isegwu avvenimenti profetiku li tkun taf meta l-renju kien jidħol. Ġesù qal 
x'imkien ieħor poplu tiegħu biex jaraw u tagħti attenzjoni għal avvenimenti profetiku (Luqa 21:36; Mark 

13: 33-37). Minkejja kliem ta 'Ġesù, ħafna iskont jaraw avvenimenti mondjali prophetically marbuta. 
Fil Luqa 22 & 23, Ġesù darb'oħra wera li r-Renju ta 'Alla kienet xi ħaġa li jkunu sodisfatti fil-futur meta 
Għallem: 

15 "Bil-xewqa fervent I mixtieq li jieklu dan il Passover miegħek qabel I tbati; 16 għall I say lilek, 

jiena mhux ser jibqa jieklu minnha sakemm hija sodisfatta fil-renju ta 'Alla." 17 Imbagħad Huwa 
ħa l-tazza, u taw grazzi, u qal, "Ħu dan u jaqsmu fost infuskom; 18 għall I say lilek, jien mhux ser 
tixrob mill-frott tad-dielja sa l-saltna ta 'Alla tiġi" (Luqa 22: 15-18). 
39 Iżda wieħed minn dawk evildoers li kienu msallab miegħu kien blaspheming lilu u qal, "Jekk 

inti l-Messija, ħlief lilek innifsek u ssalvana wkoll." 40 U ħbieb tiegħu ċanfar lilu u qal lilu, "Inti 

lanqas biss jibża 'Alla? Għalik huma wkoll kundanna miegħu. 41 U aħna ġust hekk, għaliex aħna 



jixirqilhom, għall aħna qed jitħallsu lura skont l-dak li għamilna, iżda ħażen xejn sar minn dan 
wieħed. "42 U qal lil Yeshua," Lord tiegħi, ftakar lili meta inti tidħol fis Renju tiegħek "43 Imma 
Yeshua qal lilu," Amen, jien ngħid lilek li llum inti għandu jkun miegħi fil-ġenna "(Luqa 23:.. 39-
43, Aramajk fil Ingliż Plain ) 

Ir-Renju ta 'Alla ma jkunux ġejjin mill-aktar fis Ġesù inqatel jew bħala kemm Mark u Luqa juruna: 
43 Ġużeppi minn Arimatija, membru kunsill prominenti, li kien huwa stess stennija għall-saltna ta 

'Alla, li ġejjin u jieħu kuraġġ ... (Mark 15:43). 
51. Huwa kien minn Arimatija, belt tal-Lhud, li huwa stess kien ukoll stennija għall-saltna ta 'Alla 

(Luqa 23:51). 
Avviż li huwa wara l-qawmien li waħda se tkun imwielda mill-ġdid fir-Renju ta 'Alla bħala rekords John: 

3 Ġesù wieġeb u qal lilu, "Ħafna assuredly, I say lilek, sakemm wieħed ikun imwieled mill-ġdid, 

huwa ma jistax jara s-Saltna ta 'Alla." 4 Nikodemu qal lilu, "Kif jista' bniedem twieled meta huwa 
qodma? ? jista 'jidħol għat-tieni darba fil-ġuf t'ommu u tkun imwielda "5 Ġesù wieġeb," Ħafna 
assuredly, I say lilek, sakemm wieħed ikun imwieled ta' l-ilma u l-Ispirtu, ma jistax jidħol fis-
saltna ta 'Alla (Ġwanni 3: 3 -5). 

Ikkunsidra li wara Ġesù kien Rxoxt, Huwa pprova mgħallma dwar il-Saltna ta 'Alla: 
3. Huwa ppreżenta wkoll nnifsu ħaj wara tbatija Tiegħu minn ħafna 
provi infallibbli, li jidher minnhom matul erbgħin jum u jitkellmu mill-affarijiet li għandhom 
x'jaqsmu mal-Saltna ta 'Alla (Atti 1: 3). 

L-ewwel u l-aħħar priedki li Ġesù taw kienu dwar il-Saltna ta 'Alla! Ġesù daħal bħala l-messaġġier li 
jgħallmu dwar dan Unit. 
Ġesù kellu wkoll l-Appostlu John tikteb dwar ir-Renju millennial ta 'Alla li tkun fuq l-earth. Avviż dak li Hu 

kellu John tikteb: 
4 Rajt l-erwieħ ta 'dawk li kienu ġew beheaded għall xhieda tagħhom lil Ġesù u minflok il-kelma 

ta' Alla, li ma kinux worshipped l-kruha jew immaġni tiegħu, u ma kinitx irċeviet marka tiegħu 

fuq foreheads tagħhom jew fuq l-idejn tagħhom. U huma għexu u kienet issaltan ma 'Kristu għal 
elf sena (Rivelazzjoni 20: 4). 

Insara Kmieni mgħallma li r-Renju millennial ta 'Alla tkun fuq l-art u jissostitwixxi lill-gvernijiet tad-dinja 
bħala l-Bibbja tgħallem (ara Rivelazzjoni 05:10, 11:15). 
Għaliex, jekk ir-Renju ta 'Alla huwa tant importanti, ma ħafna smajt ħafna dwar dan? 
Parzjalment minħabba Ġesù qalu li din misteru: 

11 U Hu qalilhom, "Biex int tkun ġiet mogħtija li jkunu jafu l-misteru tas-Saltna ta 'Alla, imma għal 
dawk li huma barra, l-affarijiet kollha jaqgħu fil-parabboli (Mark 04:11). 

Anke llum Renju vera ta 'Alla huwa misteru għal ħafna. 
Ikkunsidra, ukoll, li Ġesù qal li t-tmiem (tal-età) se toħroġ (dalwaqt) Wara l-Evanġelju ta 'l-renju preached 
fid-dinja kollha bħala xhud: 

14 U dan Evanġelju tas-Saltna se jkun ppriedka fid-dinja kollha bħala xhud għall-nazzjonijiet 

kollha, u allura l-aħħar se jidħlu (Mattew 24:14). 



Proklamazzjoni l-Evanġelju tar-Renju ta 'Alla huwa importanti u għandha tiġi mwettqa f'dawn iż-

żminijiet finali. Hija "messaġġ tajjeb" peress li din toffri l-tama reali li ills istudji umanistiċi, minkejja 

dak mexxejja politiċi jistgħu jgħallmu. 
Jekk inti tqis kliem ta 'Ġesù, għandu jkun ċar il-knisja Kristjana vera għandu jiġi proklamazzjoni li l 

Evanġelju ta' l-renju issa. Dan għandu jkun prijorità ewlenija tagħha għall-Knisja. U sabiex isir dan 
b'mod xieraq, il-lingwi multipli għandhom jiġu utilizzati. 
Dan huwa dak li l-Knisja Kontinwità ta 'Alla tistinka biex tagħmel. U huwa għalhekk li dan il-ktejjeb ġie 

tradott fil-punteġġi ta 'lingwi. 
Ġesù mgħallma aktar se MHUX jaċċettaw mod Tiegħu: 

13 "Daħħal mill-bieb dejjaq, għax wiesgħa hija l-bieb u wiesa 'huwa l-mod li twassal għall-qerda, 
u hemm ħafna li jmorru fil minnha 14 Minħabba dejqa hija l-bieb u diffiċli huwa l-mod li twassal 
għall-ħajja, u. hemm ftit li jsibuha (Mattew 7: 13-14). 

L-Evanġelju tar-Renju ta 'Alla twassal għall-ħajja! 
Jista 'jkun ta' interess li wieħed jinnota li għalkemm ħafna Nsara jistqarru jidhru tagħtix każ l-idea li l-
enfasi Kristu kien fuq jippriedka l-Evanġelju tar-Renju ta 'Alla, teologi sekulari u storiċi spiss mifhum li 
dan huwa dak li l-Bibbja fil-fatt tgħallem. 
Madankollu, Ġesù, nnifsu, mistennija dixxipli tiegħu biex jgħallmu l-Evanġelju tar-Renju ta 'Alla (Luqa 9: 
2,60). 
Minħabba li l-saltna futur se tkun ibbażata fuq il-liġijiet ta 'Alla, se jġib paċi u l-prosperità' u obeying 
dawk il-liġijiet f'dan il-età iwassal għal paċi vera (Salm 119: 165; Efesin 2:15). 
U din l-aħbar tajba tas-Saltna kienet magħrufa fl-Iskrittura Testment il-Qadim. 
3. Kien Renju magħrufa fil-Testment il-Qadim? 

Ewwel u l-aħħar priedka rreġistrati Ġesù involuti proklamazzjoni l-Evanġelju tar-Renju ta 'Alla (Mark 1: 
14-15; Atti 1: 3). 
Saltna ta 'Alla hija xi ħaġa li l-Lhud ta' żmien ta 'Ġesù kellha tkun taf xi ħaġa dwar kif issemma fil 
Iskrittura tagħhom, li aħna issa sejħa-Testment il-Qadim. 

Daniel Mgħallma Dwar ir-Renju 
Il-profeta Daniel kiteb: 

40. U l-raba renju għandhom ikunu b'saħħithom daqs ħadid, sa fejn waqfiet ħadid f'biċċiet u 

shatters kollox; u bħall-ħadid dik crushes, li renju se break f'biċċiet u tfarrak l-oħrajn kollha 41Billi 
inti raw-saqajn u sieq, parzjalment ta 'tafal Potter u parzjalment tal-ħadid, l-renju għandhom 

ikunu maqsuma.; iżda l-qawwa ta 'l-ħadid għandu jkun fiha, eżatt kif inti raw l-ħadid imħallat 

ma' tafal taċ-ċeramika. 42 U bħala l-sieq tal-saqajn kienu parzjalment ta 'ħadid u parzjalment ta' 
tafal, hekk l-renju għandhom ikunu parzjalment b'saħħtu u parzjalment fraġli. 43.Kif inti raw ħadid 

imħallat ma 'tafal taċ-ċeramika, dawn se mingle mal-żerriegħa ta' l-irġiel; iżda dawn mhux se 

jeħlu ma 'xulxin, bħalma ħadid ma jitħallatx mas tafal 44 U fil-jiem ta' dawn Kings l Alla tas-sema 

se twaqqaf renju li qatt għandhom jinqerdu.; u l-renju m'għandhomx jitħallew għal nies 

oħra; huwa għandu break f'biċċiet u jikkunsmaw dawn renji, u għandu joqgħod għal dejjem 

(Daniel 2: 40-44). 



18 Iżda l-qaddisin tal-Għoli għandu jirċievi l-renju, u jkollu l-renju għal dejjem, anki għal dejjem u 

qatt. " (Daniel 07:18). 
21 "I kien qed jara, u l-istess ħorn kienet qed tagħmel gwerra kontra l-qaddisin, u prevalenti 

kontrihom, 22 sa Ancient ta Jiem daħal, u sentenza saret favur il-qaddisin tal-Għoli, u l-ħin daħal 
għall .-qaddisin li jippossjedu l-renju (Daniel 7: 21-22) 

Mill Daniel, nitgħallmu li l-ħin se jidħlu meta r-Renju ta 'Alla se jeqred l-renji ta' din id-dinja u se aħħar 

dejjem. Aħna wkoll jitgħallmu li l-qaddisin se jkollhom sehem tagħhom fis jirċievu din renju. 
Ħafna porzjonijiet ta 'profeziji Daniel huma għall-ħin tagħna fis-seklu 21. 
Avviż xi siltiet mill-Ġdid Testment: 

12 "L-għaxar qrun li inti raw huma għaxar Kings li rċevew l-ebda renju s'issa, iżda huma jirċievu 

awtorità għal siegħa kif Kings bl-kruha. 13 Dawn huma tal-moħħ wieħed, u dawn se jagħtu setgħa 
tagħhom u l-awtorità biex l-kruha . 14 Dawn se tagħmel gwerra mal-ħaruf, u l-ħaruf se jingħelbu, 
per huwa Lord of Lords u Re tal Kings, u dawk li huma miegħu huma msejħa, magħżula, u fidila 

". (Rivelazzjoni 17: 12-14) 
Allura, naraw kemm fl-Qadim u Ġdid Testment il-kunċett li se jkun hemm ħin tat-tmiem earthly renju 
b'għaxar partijiet u li Alla se jeqred dan u jistabbilixxi saltna Tiegħu. 

Isaija Mgħallma Dwar ir-Renju 
Alla ispirati Isaija biex jiktbu dwar l-ewwel parti tar-Renju ta 'Alla, il-elf sena renju magħrufa bħala l-
millennju, dan il-mod: 

1 għandhom jidħlu Hemm raba Virga mill-zokk ta 'Jesse, u fergħa għandha jikbru barra ta' 

għeruq tiegħu. 2 L-Ispirtu tal-Mulej ħa jpoġġi fuqu, L-Ispirtu ta 'għerf u l-fehim, L-Ispirtu ta' 
avukat u jistgħu, L-Ispirtu ta 'għarfien u l-biża' tal-Mulej. 
3. delight tiegħu huwa fil-biża 'tal-Mulej, u hu ma għandux jiġġudika bil-vista ta' l-għajnejn 

Tiegħu, lanqas jiddeċiedi sa l-smigħ tal-widnejn tiegħu; 4 Imma 
ma tjieba Huwa għandu jiġġudika l-foqra, u tiddeċiedi b'ekwità għall-meek tad-dinja; Huwa 
għandu jolqot l-art bil-virga tal-ħalq tiegħu, u bil-nifs tal-xufftejn Tiegħu Hu għandu slay l-
wicked. 5 tjieba għandu jkun iċ-ċinturin ta 'flettijiet tiegħu, u fedeltà-ċinturin ta' qadd Tiegħu. 
6. "Il-lupu wkoll għandu nitkellem mal-ħaruf, Il-leopard għandu jimtedd mal-mogħoż żgħażagħ, l-

għoġol u l-iljun żgħażagħ u l fatling flimkien; U tifel ftit għandu jwassalhom 7 Il-baqra u l-ors 
għandu jirgħu;. Tagħhom dawk żgħar għandhom jispeċifikaw flimkien; U l-iljun għandu jieklu 
tiben bħall-barri 8 It-tifel infermiera għandu jkollu mill-toqba tal-Cobra, u l-wild miftuma 
għandhom jistabbilixxu naħa tiegħu fil den tal-lifgħa li 9 m'għandhomx iweġġgħu u lanqas jeqirdu 
kollox.. muntanji qaddisa tiegħi, Għall-earth għandu jkun sħiħ ta 'l-għarfien tal-Mulej Peress li l-
ilmijiet ikopru l-baħar. 
10 "U f'dak il-jum għandu jkun hemm Root ta Jesse, Min għandu joħroġ bħala banner lill-poplu;. 

Għall-Gentiles għandhom ifittxu lilu, u post ta 'mistrieħ tiegħu għandu jkun glorjuża" (Isaija 11: 
1-10) 

Ir-raġuni I msemmi dan bħala l-ewwel parti jew l-ewwel fażi tar-Renju ta 'Alla, huwa li dan huwa żmien 
fejn se jkun fiżiku (qabel il-ħin meta l-belt qaddisa, New Ġerusalemm jaqa' mis-sema, Apokalissi 21) u se 

jdum elf sena. Isaija ikkonferma l-aspett fiżiku ta din il-fażi meta huwa kompla bi: 



11 Għandu jiġu jgħaddu dik il-ġurnata Li l-Mulej għandha tistabbilixxi idejn Tiegħu mill-ġdid it-

tieni darba Biex tirkupra l-fdal ta 'nies tiegħu li jitħallew, Minn Assyria u l-Eġittu, Minn Pathros u 
cush, Minn ELAM u Shinar, Mid Hamath u l gżejjer tal-baħar. 
12 Huwa se twaqqaf banner għall-nazzjonijiet, U se jiġbor l-outcasts ta 'Iżrael, u tiġbor flimkien l 

mferrxa ta' Ġuda Mill-erba 'rkejjen tad-dinja. 13 Barra minn hekk l-għira ta' Ephraim għandhom 

jitilqu, U l-avversarji tal Ġuda għandhom ikunu Aqta 'barra; Ephraim m'għandux għira Ġuda, U 
Ġuda m'għandux fastidju Ephraim 14 Iżda huma għandhom jtiru 'l isfel fuq l-ispalla tal-Filistin lejn 

il-punent.; Flimkien dawn għandhom jisirqu lill-poplu tal-Lvant; Huma għandhom jistabbilixxu l-

idejn tagħhom fuq Edom u Moab; U l-poplu ta 'Ammon għandhom jobduhom 15 Il-Mulej se 

biddlu jeqred l-ilsien tal-Baħar ta' l-Eġittu.; Bil-riħ mighty Tiegħu Hu se ħawwad fist tiegħu fuq ix-

Xmara, U l-istrajk huwa fil-flussi seba, U jagħmlu l-irġiel jaqsmu niexef shod. 16 Se jkun hemm 
awtostrada għall-fdal tal-poplu tiegħu Min se titħalla mill Assyria, Kif kien għall-Iżrael fil-ġurnata 

li hu ħareġ mill-art ta 'lEġittu. (Isaija 11: 11-16) 
Isaija kien ukoll ispirat biex jikteb: 

2 Issa huwa għandu jiġu jgħaddu fil-jiem aħħar Dik il-muntanji tad-dar tal-Mulej għandhom jiġu 

stabbiliti fuq il-quċċata tal-muntanji, u għandu jkun exalted fuq mill-għoljiet; U nazzjonijiet 

kollha għandhom jgħaddu għal fuq l-3 Ħafna nies għandhom jidħlu u jgħidu, "Ejja, u let us go sal-

muntanji tal-Mulej, lill-Kamra ta 'l Alla ta' Ġakobb.; Huwa se jgħallmu us b'modi Tiegħu, U aħna 

għandhom jimxu fil-mogħdijiet Tiegħu "Għall barra mill Zion għandha tmur lura l-liġi, u l-kelma 
tal-Mulej minn Ġerusalemm 4 Huwa għandu jiġġudika bejn in-nazzjonijiet, U ċanfira ħafna 

nies..; Għandhom taħbit xwabel tagħhom fis plowshares, and Spears tagħhom fis taż-

żbir sunnara;. Nazzjon m'għandux lift up xabla kontra nazzjon, Lanqas m'għandhom jitgħallmu 

gwerra jibqgħalu ... 11 Il-jistenna lofty tal-bniedem għandhom jiġu humbled, Il haughtiness 'l-

irġiel għandhom ikunu bowed isfel, U l-Mulej waħdu għandu jkun exalted dik il-ġurnata. (Isaija 2: 

2-4,11) 
B'hekk, se jkun hemm żmien utopian ta 'paċi fid-dinja. Fl-aħħarnett, dan se jkun dejjem, ma deċiżjoni 

Ġesù. Ibbażati fuq Iskrittura varji (Salm 90: 4; 92: 1; Isaija 02:11; Hosea 6: 2), l-Talmud Lhudija tgħallem 

din l idum 1,000 sena (Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 
Isaija kien ispirat biex jikteb wkoll dan li ġej: 

6 Għal unto us wild jitwieled, unto us Iben huwa mogħti; U l-gvern se jkun fuq l-ispalla tiegħu. U 

l-isem tiegħu se jiġu msejħa Wonderful, Konsulent, Mighty Alla, Everlasting Missier, Prinċep ta 
'Paċi. 7 tal-Ŝieda tal-gvern tiegħu u l-paċi Mhux se jkun hemm l-ebda għan, Fuq il-tron ta' David u 
aktar saltna Tiegħu, Tordna dan u jistabbilixxi bl ġudizzju u l-ġustizzja Minn dak iż-żmien 'il 

quddiem, anke għal dejjem. L-entużjażmu tal-Mulej ta 'ospiti se jwettaq dan. (Isaija 9: 6-7) 
Avviż li Isaija qal li Ġesù kien jidħol u jistabbilixxu renju ma 'gvern. Filwaqt li ħafna li jistqarru Kristu 

jikkwotaw din is-silta, speċjalment fl Diċembru ta 'kull sena, dawn għandhom tendenza li jinjoraw li 

huwa prophesying aktar mill-fatt li Ġesù se tkun imwielda. Il-Bibbja turi li r-Renju ta 'Alla għandha gvern 

mal-liġijiet fuq suġġetti, u li Ġesù se jkunu fuqha. Isaija, Daniel, u oħrajn prophesied dan. 
Il-liġijiet ta 'Alla huma l-mod tal-imħabba (Mattew 22: 37-40; Ġwanni 15:10) u r-Renju ta' Alla se jiġi 

eskluż ibbażata fuq dawk il-liġijiet. Għalhekk ir-Renju ta 'Alla, minkejja kemm fid-dinja tarah, se tkun 
ibbażata fuq l-imħabba. 



Salmi u Aktar 
Ma kienx biss Daniel u Isaija li Alla ispirati biex jiktbu dwar ir-Renju wasla ta 'Alla. 

Eżekjel kien ispirat biex jikteb dak dawk tal-tribujiet ta 'Iżrael (mhux biss il-Lhud) li kienu mferrxa 

matul il-ħin ta' l-tribulation Gran se jinġabru flimkien fil-renju millennial: 
17 Għalhekk jgħidu, "Għalhekk jgħid il-Mulej Alla:" Jien se jiġbru inti mill-popli, tiġbor inti mill-

pajjiżi fejn ġejt mferrxa, u jien ser jagħtuk l-art ta 'Iżrael. "" 18 U dawn se jmorru hemm, u dawn 

se tieħu l bogħod l-affarijiet detestable tagħha u abominations kollha tagħha minn 

hemm. 19 Imbagħad I ser tagħtihom qalb waħda, u jien se tpoġġi spirtu ġdid fi ħdanhom, u 

jieħdu l-qalb ġeblija minn laħam tagħhom, u tagħtihom qalb ta 'laħam, 20 li huma jistgħu jimxu 

fil-istatuti tiegħi u jżomm sentenzi My u jagħmlu lilhom; u dawn għandhom ikunu nies tiegħi, 

u jien ser tkun Alla tagħhom. 21 Imma bħal dawk li l-qlub jsegwu x-xewqa għall-affarijiet 

detestable tagħhom u abominations tagħhom, jiena ser rikompens atti tagħhom fuq kap 

tagħhom stess, " 
jgħid il-Mulej Alla. (Eżekjel 11: 17-21) 

-Dixxendenti ta 'l-tribujiet ta' Iżrael mhux se jibqgħu jkunu mxerrdin, iżda se jobdu istatuti ta 'Alla u 
tieqaf tiekol affarijiet abominable (Leviticus 11; Dewteronomju 14). 
Avviż li ġej fil-Salmi dwar saltna t'Alla: 

27 L-truf tad-dinja għandhomx tiftakar u dawwar lill-Mulej, U l-familji tal-nazzjonijiet Għandhom 

qima qabel int. 28 Għall-saltna huwa l ta Mulej, U Hu regoli fuq il-nazzjonijiet. (Salm 22: 27-28) 
6 tron tiegħek, O Alla, hija għal dejjem u qatt; A scepter ta 'tjieba huwa l-scepter ta renju 

tiegħek. (Salm 45: 6) 
10 xogħlijiet kollha tiegħek għandhom tifħir Inti, O Mulej, U qaddisin tiegħek għandu bless 
inti. 11 Huma għandhom jitkellmu mill-glorja ta 'renju tiegħek, u taħdita ta' l-enerġija 
tiegħek, 12Biex tagħmel magħruf lill-ulied ta 'rġiel Atti mighty Tiegħu, U l- MAESTÀ glorjużi tal 
saltna tiegħu. 13 saltna tiegħek huwa renju eterna, U dominion tiegħek idum għaddej matul 

ġenerazzjonijiet kollha. (Salm 145: 10-13) 

Diversi kittieba fil-Testment il-Qadim kiteb ukoll dwar aspetti tas-Saltna (eż Eżekjel 20:33; Obadiah 21; 

Mikea 4: 7). 
Allura, meta Ġesù beda tagħlim l-Evanġelju tar-Renju ta 'Alla, l-udjenza immedjat tiegħu kellhom xi 

familjarità mal-kunċett bażiku. 
4. Did l-Appostli jgħallmu l-Evanġelju tar-Renju? 

Filwaqt li jaġixxu ħafna bħall-Evanġelju huwa biss l-aħbar tajba dwar il-persuna ta 'Ġesù, ir-realtà hi li 

s-segwaċi ta' Ġesù mgħallma l-Evanġelju tar-Renju ta 'Alla. Dan huwa l-messaġġ li Ġesù ġab. 
Paul Mgħallem Renju ta 'Alla 



Il Appostlu Pawlu kiteb dwar ir-Renju ta 'Alla u Ġesù: 
8 U hu mar fil-sinagoga u tkellem boldly għal tliet xhur, ir-raġunament u tipperswadi dwar l-

affarijiet ta 'l-saltna ta' Alla (Atti 19: 8). 
25 U fil-fatt, issa naf li intom kollha, fosthom jien marru jippriedka-saltna ta 'Alla (Atti 20:25). 
23 Allura meta kienu ħatru kuljum, ħafna daħal għalih fil-preżentazzjoni tiegħu, lil min huwa 

spjega u b'mod solenni xehed tar-renju ta 'Alla, tipperswadi minnhom dwar Ġesù kemm mill-Liġi 

ta' Mosè u l-profeti, minn filgħodu sa filgħaxija. ... 31 jippriedka l-saltna ta 'Alla u t-tagħlim l-

affarijiet li jikkonċernaw l-Mulej Ġesù Kristu ma kull fiduċja, l-ebda wieħed jipprojbixxu lilu (Atti 

28: 23,31). 
Avviż li r-Renju ta 'Alla mhix biss dwar Ġesù (għalkemm Huwa parti kbira minnu), kif Pawlu mgħallma 
wkoll dwar Ġesù separatament minn dak li mgħallma dwar il-Saltna ta' Alla. 
Paul imsejħa wkoll jagħmilha l-Evanġelju ta 'Alla, iżda li kien għadu l-Evanġelju tar-Renju ta' Alla: 

9 ... aħna preached lilek l-Evanġelju ta 'Alla ... 12 li inti se jimxu denja ta' Alla li jitlob inti fis-saltna 

tieghu stess u glorja. (1 Tessalonikin 2: 9,12) 
Paul imsejħa wkoll jagħmilha l-Evanġelju ta 'Kristu (Rumani 1:16). Il- "messaġġ tajba" ta 'Ġesù, il-

messaġġ li Għallem. 
Ikkunsidra li ma kienx sempliċement Evanġelju dwar il-persuna ta 'Ġesù Kristu jew biss dwar salvazzjoni 

personali. Pawlu qal li l-Evanġelju ta 'Kristu inklużi obeying Ġesù, ir-ritorn tiegħu, u s-sentenza ta' Alla: 
6 ... Alla li jħallsu lura ma 'tribulazzjoni' dawk li tinkwieta lilek, 7 u li jtik li huma mistrieħ mnikkta 

magħna meta l-Mulej Ġesù huwa żvelat mis-sema ma 'business angels mighty Tiegħu, 8 fl fjamma 
tan-nar teħid vengeance fuq dawk li ma jafux Alla, u fuq dawk li ma jobdux l-Evanġelju ta 'Sidna 
Ġesù Kristu. 9 Dawn għandhom jiġu kkastigati bil-qerda eterna mill-preżenza tal-Mulej u mill-
glorja ta' enerġija tiegħu, 10 meta Ikun ġej, f'dak Jum, li jiġu glorified fil qaddisin tiegħu u li 
ammirajt fost dawk kollha li jemmnu, għax-xhieda tagħna fostkom kien maħsub (2 Tessalonikin 
1: 6-10). 

Il-Testment il-Ġdid turi li l-saltna huwa xi ħaġa li aħna għandhom jirċievu, mhux li aħna issa jippossjedu 
bis-sħiħ: 

28 qegħdin jirċievu renju li ma jistax jitħawwad (Lhud 0:28). 
Aħna jistgħu jaħtfu u ħerqana li jkunu parti mir-Renju ta 'Alla issa, iżda ma jkunux daħlu bis-sħiħ. 
Paul speċifikament ikkonfermat li wieħed ma jidħolx għal kollox ir-Renju ta 'Alla bħala bniedem mortali, 
kif jiġri wara l-qawmien: 

50 Issa dan I say, ħutna, li laħam u demm ma jistgħux jirtu l-saltna ta 'Alla; lanqas ma 

incorruption korruzzjoni jirtu 51 Behold, I jgħidlek misteru:. Aħna ma għandux kollha irqad, iżda 
aħna lkoll għandhom ikunu changed- 52 fil-mument, fil-twinkling ta 'għajn, fl-aħħar 

tromba. Għall-tromba se ħoss, u l-mejtin se jitqajmu incorruptible, u aħna għandhom jinbidlu (1 

Korintin 15: 50-52). 
1 I ħlas inti Għaldaqstant quddiem Alla u l-Mulej Ġesù Kristu, li se nkejlu l-għajxien u l-mejta fil 

jidhru Tiegħu u saltna tieghu (2 Timotju 4: 1). 
Paul mhux biss mgħallma li, iżda li Ġesù se jagħti lir-Renju lil Alla l-Missier: 



20 Imma issa Kristu qam mill-imwiet, u saret l-firstfruits ta 'dawk li jkunu waqgħu rieqda. 21 Għal 

peress mill-bniedem daħal mewt, billi Man waslet ukoll il-qawmien tal-mejtin. 22 Għal bħal fil 
Adam kollha die, anke hekk fi Kristu kollha għandhom isiru ħaj 23 Iżda kull wieħed sabiex tiegħu 
stess:. Kristu l-firstfruits, afterward dawk li huma ta 'Kristu fil-bidu tiegħu 24Imbagħad jiġi l-aħħar, 
meta Hu jagħti l-renju lil Alla l-Missier, meta Hu jqiegħed. tmiem għal kulħadd regola u kull 

awtorità u l-qawwa. 25 għal għandu reign till hu poġġa l-għedewwa kollha taħt saqajn tiegħu. (1 

Korintin 15: 20-25). 
Paul mgħallma wkoll li unrighteous (breakers kmandament) mhux se jirtu l-Saltna ta 'Alla: 

9 Inti ma taf li l-unrighteous mhux se jirtu l-saltna ta 'Alla? Ma jiġu mqarrqa. La fornicators, u 

lanqas idolaters, u lanqas adulterers, u lanqas l-omosesswali, u lanqas sodomites, 10 u lanqas 
ħallelin, u lanqas covetous, u lanqas drunkards, u lanqas revilers, u lanqas extortioners se jirtu l-
saltna ta 'Alla (1 Korintin 6: 9-10). 
19 Issa x-xogħlijiet tal-laħam huma evidenti, li huma: adulterju, fornication, uncleanness, 

lewdness, 20 idolatry, sorcery, mibegħda, allegazzjonijiet, jealousies, Splużjonijiet ta 'rabja, l-

ambizzjonijiet egoist, dissensions, heresies, 21 għira, qtil, sokor, revelries, u simili; li jien 
ngħidilkom qabel, eżatt kif I wkoll qallek fi żmien passat, li dawk li jipprattikaw affarijiet bħal 
dawn mhux se jirtu l-saltna ta 'Alla (Galatin 5: 19-21). 
5 Għal dan inti taf, li l-ebda fornicator, persuna mhux nadif, u lanqas il-bniedem covetous, li 

huwa idolater, għandu xi wirt fil- 
Saltna ta 'Kristu u Alla (Efesin 5: 5). 

Alla għandu istandards u jitlob indiema mid-dnub sabiex ikunu jistgħu jidħlu renju tiegħu. L-Appostlu 

Pawlu wissa li xi wħud ma tkunx jgħallmu li: 
6. Jien Marvel li inti qed iduru bogħod hekk malajr minn Him li talab inti fil-grazzja ta 'Kristu, għal 

Evanġelju differenti, 7 li mhuwiex ieħor; imma hemm xi wħud li tinkwieta lilek u tixtieq li jħassru 

l-Evanġelju ta 'Kristu. 8 Iżda anke jekk aħna, jew anġlu mis-sema, jippridkaw kwalunkwe 
Evanġelju oħra għalik minn dak li għandna preached lilek, let lilu tkun accursed. 9 Kif aħna qalu 
qabel, hekk issa nerġa 'ngħid, jekk xi ħadd tippriedka xi Evanġelju ieħor għalik minn dak int 

irċevejt, let lilu tkun accursed. (Galatin 1: 6-9) 
3. Iżda I biża, lest b'xi mod, bħala l-serp mqarrqa Eve mill craftiness tiegħu, hekk imħuħ tiegħek 

jistgħu jiġu korrotta mill-sempliċità li hija fi Kristu. 4 Għax jekk hu li ġejja tippriedka Ġesù ieħor 
min aħna ma preached, jew jekk inti tirċievi spirtu differenti li int ma rċevew, jew Evanġelju 

differenti li int ma aċċettaw - inti tista 'ukoll imqiegħed magħha! (2 Korintin 11: 3-4) 
Liema kienet l-"oħrajn" u "differenti," fil-fatt foloz, Evanġelju? 
Il Evanġelju falza għandha diversi partijiet. 
B'mod ġenerali, l-Evanġelju falza huwa li jemmnu li inti ma għandekx biex jobdu Alla u verament jagħmlu 

ħilithom biex jgħixu veru li mod Tiegħu filwaqt li jallegaw li jkunu jafu Alla (ara Mattew 7: 21-23). Hemm 
tendenza li jkun egoistiku-riżultat. 
-Serp beguiled Eve li jaqgħu għal Evanġelju falza kważi 6000 sena ilu (Ġenesi 3) -u bnedmin kienu 

jemmnu li huma jafu aħjar minn Alla u għandha tiddeċiedi tajjeb u ħażin għalihom infushom. Iva, wara 

Ġesù daħal, ismu kien spiss mehmuża mal varji foloz Vanġeli-u dan ġie kontinwu u se jkompli fil-ħin ta 'l-
Antichrist finali. 



Issa lura fil-ħin Pawl Appostlu, l-Evanġelju falza kien essenzjalment Gnostic / taħlita Mystic tal-verità u 

żball. Gnostics bażikament jemmnu li l-għarfien speċjali kienet dak li kien meħtieġ biex jintlaħaq għarfien 

spiritwali, inkluż salvazzjoni. Gnostics tendenza li jemmnu li dak li l-laħam ma kien ta 'ebda konsegwenza 

partikolari u li kienu kontra obeying Alla fi kwistjonijiet bħall-seba' jum Sabbath. Wieħed mexxej falza 
bħal din kienet Simon Magus, li kien wissa mill-Peter Appostlu (Atti 8: 18-21). 

Iżda mhux faċli 
Il-Testment il-Ġdid turi li Philip mgħallma Saltna ta 'Alla: 

5 Imbagħad Philip niżlet għall-belt ta 'Samaria u ppriedka Kristu lilhom. ... 12 huma emmnu Filippu 

kif hu ppriedka l-affarijiet li jikkonċernaw l-saltna ta 'Alla ... (Atti 8: 5,12). 
Iżda Ġesù, Paul, u l-dixxipli mgħallma li mhuwiex faċli li tidħol fir-Renju ta 'Alla: 

24 U meta Ġesù raw li hu sar sorrowful ħafna, Huwa qal, "Kif iebes huwa għal dawk li jkollhom 

għana li jidħlu fis-Saltna ta 'Alla! 25 Għal huwa aktar faċli għal ġemel li jgħaddu mill-għajn ta' labra 
milli għal raġel għani li jidħlu fis-saltna ta 'Alla. " 
26 U dawk li smajtu qal, "Min imbagħad jista 'jiġi ffrankat?" 
27 Iżda Huwa qal, "L-affarijiet li huma impossibbli ma 'rġiel huma possibbli ma' Alla." (Luqa 18: 

24-27) 
22 "Irridu permezz ħafna tribulations jidħol fis-Saltna ta ' 
Alla "(Atti 14:22). 
3 Aħna huma marbuta li nirringrazzjaw 'l Alla dejjem għalik, ħutna, kif inhi twaħħil, għax fidi 

tiegħek tikber immens, u l-imħabba ta' kull wieħed u waħda minnkom kollha abounds lejn 
xulxin, 4 hekk li aħna lilna nfusna jiftaħar minnkom fost il-knejjes ta ' Alla għall-paċenzja tiegħek u 
l-fidi fil-persekuzzjonijiet kollha tiegħek u tribulations li inti isofru, 5 li huwa prova ċara tas-
sentenza twajbin ta 'Alla, li inti tista' jingħadd denja ta 'l-saltna ta' Alla, li għalih inti wkoll 
ibatu; 6 peress li huwa ħaġa twajbin ma 'Alla għall-ħlas lura ma' tribulazzjoni 'dawk li tinkwieta 
lilek, 7 u li jtik li huma mistrieħ mnikkta magħna meta l-Mulej Ġesù huwa żvelat mis-sema ma' 
business angels mighty tiegħu, (2 Tessalonikin 1: 3-7). 

Minħabba d-diffikultajiet, biss xi wħud huma issa qed jissejjaħ u magħżula f'din l-era li jkunu parti 

minnha (Mattew 22: 1-14; Ġwanni 6:44; Lhud 6: 4-6). Oħrajn se tissejjaħ aktar tard, hekk kif il-Bibbja turi 

li dawk "li wettqet żball ta 'spirtu se jaslu għal fehim, u dawk li lmenta se jitgħallmu duttrina" (Isaija 
29:24). 

Peter Mgħallem Renju 
Il Pietru Appostlu mgħallma li l-renju kienet eterna, u li l-Evanġelju ta 'Alla jrid jiġi diliġenti obduti jew 
ikun hemm sentenza: 

10 Għalhekk, ħuti, ikun saħansitra aktar diliġenti biex jagħmlu sejħa tiegħek u elezzjoni żgur, 
għall jekk inti tagħmel dawn l-affarijiet li inti qatt ma se stumble; 11 għall-hekk entratura se jkunu 
fornuti lilek Dimas fis-saltna eterna ta 'Sidna u Salvatur Ġesù Kristu (2 Pietru 1: 10-11). 
17 Għall wasal iż-żmien biex din tiddeċidiha li jibda fil-dar ta 'Alla; u jekk jibda magħna ewwel, 

dak li se tkun l-aħħar ta 'dawk li ma jobdux l-Evanġelju ta' Alla? (1 Pietru 4:17). 

Il Kotba aħħar tal-Bibbja u r-Renju 



Il-Bibbja tgħallem li "Alla hu mħabba" (1 Ġwanni 4: 8,16) u Ġesù hu Alla (Ġwanni 1: 1,14) -l-Renju ta 'Alla 
se jkollha King li hu mħabba u li l-liġijiet jappoġġjaw l-imħabba, mhux mibegħda (ara Rivelazzjoni 22: 14-
15). 
L-aħħar ktieb tal-Bibbja jiddiskuti speċifikament ir-Renju ta 'Alla. 

15 Imbagħad is-seba 'anġlu tinstema: U kien hemm ilħna loud fis-sema, qal, "Il-renji ta' din id-

dinja saru l-renji ta 'Sidna u ta' Kristu Tiegħu, u Hu għandu reign għal dejjem u qatt!"(Apokalissi 
11:15). 

Ġesù se reign fil-renju! U l-Bibbja turi li tnejn titoli Tiegħu: 
16 U Hu għandu fuq Robe tiegħu u fuq koxxa tiegħu isem bil-miktub: RE TAL KINGS U Mulej of 

Lords (Rivelazzjoni 19:16). 
Iżda huwa Ġesù l-unika waħda li se reign? Avviż din is-silta mill-Apokalissi: 

4 U rajt tron, u qagħdu fuqhom, u s-sentenza kienet impenjata li lilhom. Imbagħad rajt l-erwieħ 

ta 'dawk li kienu ġew beheaded għall xhieda tagħhom lil Ġesù u minflok il-kelma ta' Alla, li ma 
kinux worshipped l-kruha jew immaġni tiegħu, u ma kinitx irċeviet marka tiegħu fuq foreheads 

tagħhom jew fuq l-idejn tagħhom. U huma għexu u kienet issaltan ma 'Kristu għal elf 

sena. . . 6 BEATU u qaddis huwa hu li għandu sehem fl-ewwel qawmien. Matul din il-tieni mewt 

m'għandha ebda setgħa, iżda dawn għandhom ikunu qassisin ta 'Alla u ta' Kristu, u għandhom 
reign miegħu elf sena (Rivelazzjoni 20: 4,6). 

Kristjani veri se jkunu resurrected biex reign ma 'Kristu għal elf sena! Minħabba li l-saltna se aħħar 

dejjem (Rivelazzjoni 11:15), imma li renju imsemmi kienet waħda biss elf sena. Dan huwa għaliex I 

msemmi dan il kmieni bħala l-ewwel fażi tal--renju l-iżvilupp fiżiku, il millennial, fażi kuntrarju għall-finali, 
iktar spiritwali, fażi. 
A Ftit avvenimenti huma mniżżla fil-Ktieb ta 'Rivelazzjoni bħala jseħħu bejn il-fażijiet millennial u finali 
tar-Renju ta' Alla: 

7 Issa meta l-elf sena skadew, Satana se jiġu rilaxxati mill-ħabs tiegħu 8 u se jmorru barra li 
jqarraq lill-nazzjonijiet li huma fl-erba 'rkejjen tad-dinja, Gog u Magog, biex tiġbor flimkien 

sabiex battalja, li n-numru huwa kif -ramel tal-baħar. ... 11 Imbagħad rajt tron kbir abjad u lilu li 

sib fuqu, li mill-wiċċ l-art u l-ġenna ħarbu bogħod. U hemm nstab l-ebda post għalihom. 12U rajt 

il-kotba mejta, żgħar u kbar, wieqfa quddiem Alla, u nfetħu. U ktieb ieħor nfetħet, li hija l-Ktieb 

tal-Ħajja. U l-mejtin kienu ġġudikati skond xogħlijiet tagħhom, mill-affarijiet li kienu miktuba fil-

kotba. 13 Il-baħar ċedew il-mejta li kienu fiha, u tal-Mewt u Hades konsenjata-mejtin li kienu 

fihom. U kienu ġġudikati, kull waħda skond il-xogħlijiet tiegħu. 14 Imbagħad Mewt u Hades kienu 

mitfugħa fil-lag ta 'nar. Din hija t-tieni mewt 15 U ħadd ma jinstab miktuba fil-Ktieb tal-Ħajja 

kienet mitfugħa fil-lag ta 'nar (Rivelazzjoni 20: 7-8, 11-15).. 
Il-Ktieb ta 'Rivelazzjoni juri li se jkun hemm fażi wara li jiġi wara l-renju elf sena u wara t-tieni mewt: 

1 Issa Rajt ġenna ġdid u art ġdida, għall-ewwel sema u l-ewwel art kien ħalliena. Ukoll ma kienx 

hemm baħar aktar. 2 Imbagħad I, John, raw il-belt qaddisa, New Ġerusalemm, jinżlu minn ġenna 
minn Alla, ippreparat kif bride adorned għal żewġha. 3 U smajt leħen qawwi mis-sema qal, " 
behold, il-tabernaklu ta 'Alla huwa ma' rġiel, u hu se nitkellem magħhom, u dawn għandhom 
ikunu poplu tiegħu Alla nnifsu se jkun magħhom u jkunu Alla tagħhom 4 u Alla se imsaħ bogħod 
kull dmugħ minn għajnejn tagħhom;.. ghandu jkun hemm mewt mhux aktar, lanqas niket, u 



lanqas biki. M'għandu jkun hemm ebda uġigħ aktar, għall-affarijiet qabel kienu ħalliena. 

" (Rivelazzjoni 21: 1-4) 
1 U hu wera lili xmara pur ta 'l-ilma tal-ħajja, ċara kristall, jipproċedi mill-tron ta' Alla u tal-ħaruf. 2 Fin-
nofs tal-triq tagħha, u fuq kull naħa tax-xmara, kien is-siġra tal-ħajja, li ġarrew tnax frott, kull siġra 
jipproduċi frotta tagħha kull xahar. Il-weraq tas-siġra kienu għall-fejqan ta 'l-nazzjonijiet. 3 U għandu 
jkun hemm l-ebda curse aktar, iżda l-tron ta' Alla u tal-ħaruf għandha tkun fiha, u l-qaddejja tiegħu 
għandhom iservu lilu. 4 Għandhom jaraw wiċċu, u l-isem tiegħu għandu jkun fuq foreheads 
tagħhom 5 M'għandu jkun hemm l-ebda lejl hemmhekk:. Huma jeħtieġu l-ebda lampa lanqas dawl tax-
xemx, għall-Mulej Alla tagħtihom dawl. U huma għandhom reign għal dejjem u qatt. (Rivelazzjoni 22: 
1-5) 

Avviż li din l-renju, li huwa wara l-elf sena, jinkludi l-qaddejja ta 'Alla u ddum għal dejjem. Il-Belt 

Mqaddsa, li tħejja fis-sema, se jħallu sema u se tinżel għal-earth. Dan huwa l-bidu tal-fażi finali tar-Renju 

ta 'Alla. A żmien ta 'wġigħ, tbatija mhux aktar! 
Il meek se jirtu l-art (Mattew 5: 5) u l-affarijiet kollha (Rivelazzjoni 21: 7). L-earth, inkluż il-Belt Mqaddsa 

li ser tkun fuq dan, se jkun aħjar minħabba modi ta 'Alla se jiġi implimentat. Jirrealizzaw li: 
7 Tal-żieda tal-gvern tiegħu u l-paċi se jkun hemm l-ebda għan (Isaija 9: 7). 

Huwa ċar li se jkun hemm tkabbir wara l-fażi finali tar-Renju ta 'Alla beda bħala kollha se jobdu gvern 
Alla. 
Dan se jkun żmien aktar glorjużi: 

9 Imma kif huwa miktub: ". Eye ma tkunx tidher, lanqas widna jinstemgħu, lanqas daħlu fil-qalba 

tal-bniedem L-affarijiet li Alla ppreparati għal dawk li jħobbu lilu" 10 Imma Alla wera lilhom lilna 
permezz Ispirtu Tiegħu ( 1 Korintin 2: 9-10). 

Dan huwa żmien ta 'l-imħabba, ferħ, u l-kumdità eterna. Dan se jkun żmien meraviljuż! 
Ma inti tixtieq li jkollok sehem tiegħek fiha? 

5. Sorsi barra l-Testment il-Ġdid mgħallma  
ir-Renju ta 'Alla 
Did professuri bikrija ta 'Kristu jaħsbu li kienu suppost biex jippridkaw l-Evanġelju ta' Renju letterali ta 

'Alla? 
Iva. 
Snin ilu, għal taħdita mogħtija mill-Professur Bart Ehrman 'l-Università ta' North Carolina, huwa 
ripetutament, u korrett, saħaq li b'differenza ħafna jistqarru Kristjani llum, Ġesù u segwaċi bikrin tiegħu 

ipproklamata r-Renju ta 'Alla. Għalkemm fehim ġenerali Dr Ehrman tas Kristjaneżmu differenti ħafna 

minn dik tal-Knisja Kontinwa ta 'Alla, aħna se jaqblu li l-Evanġelju tas-Saltna huwa dak li Ġesù nnifsu 
ipproklamata u segwaċi tiegħu emmnu. Aħna jaqblu wkoll li ħafna sostnew Kristjani llum ma jifhmu li. 

Il Oldest ippriservat Post-Ġdid Testment Kitba & Sermon 
Ir-Renju ta 'Alla kien parti sinifikanti ta' dak li ssostni li tkun "l-eqdem priedka Kristjani kompleta li ilha 
teżisti" (Holmes MW Ancient Christian Sermon Missirijiet Appostolika:.. Testi Griegi u Ingliż 



Traduzzjonijiet-2 ed Kotba Baker, Grand Rapids, 2004, p. 102). Din il Ancient Christian Sermon fih dawn 

id-dikjarazzjonijiet dwar dan: 
5: 5 Barra minn hekk inti taf, aħwa, li żjara tagħna fid-dinja tal-laħam huwa insinifikanti u 

transitorja, iżda l-wegħda ta 'Kristu huwa kbir u marvellous: mistrieħ fil-renju ġejjin u l-ħajja 
eterna. 

Id-dikjarazzjoni ta 'hawn fuq turi li l-saltna huwa mhux issa, iżda se jidħlu u jkunu dejjiema. Barra minn 

hekk, din il-priedka qedem jgħid: 
6: 9 Issa jekk anki l-irġiel tali twajbin bħal dawn ma jkunux jistgħu, permezz ta 'atti twajbin 

tagħhom stess, biex jiffrankaw tfal tagħhom, liema assigurazzjoni għandna jidħlu fis-Saltna ta' 

Alla, jekk nonqsu milli jżomm magħmudija tagħna pur u undefiled? Jew li se jkunu avukat 

tagħna, jekk aħna ma nstabx li kellu xogħlijiet qaddisa u twajbin 9:? 6 Għalhekk ejjew imħabba 
xulxin, li aħna kollha jistgħu jidħlu fis-saltna ta 'Alla 11:. 7 Għalhekk, jekk nafu liema huwa dritt fil-
vista ta 'Alla, aħna ser jidħol renju tiegħu u jirċievu l-wegħdiet li "widna ma semgħu lanqas għajn 
dehru lanqas għajn jidhru u lanqas il-qalb tal-bniedem imma inarju." 
12: 1 Ejjew stenna, għalhekk siegħa b'siegħa għall-Saltna ta 'Alla fl-imħabba u t-tjieba, peress li 

nafu mhux l-jum ta' Alla li jidhru 12:. 6 huwa jgħid,-Saltna ta 'Missieri għandhom jidħlu. 
Id-dikjarazzjonijiet ta 'hawn fuq juru li l-imħabba permezz ta' ħajja xierqa hija meħtieġa, li aħna 
għadhom ma daħlux ir-Renju ta 'Alla, u li dan iseħħ wara l-jum tal Alla jidhru-, jiġifieri wara Ġesù 

prospetti għal darb'oħra. Hija l-renju tal-Missier u l-saltna huwa mhux biss Ġesù. 
Huwa interessanti li l-eqdem priedka apparentement Kristjani li Alla ppermettiet jgħix tgħallem l-istess 
Saltna ta 'Alla li l-Testment il-Ġdid tgħallem u l-Knisja Kontinwa ta' Alla issa tgħallem (huwa possibbli li 
jista 'jkun minn Knisja attwali ta' Alla, imma għarfien limitat tiegħi tal-Grieg jillimita abilità tiegħi li 
jagħmlu dikjarazzjoni sodi). 

Tieni Mexxejja Seklu Knisja u l-Evanġelju tar-Renju 
Għandu jiġi nnutat fil-bidu 2 seklu tieni li Papias, l-hearer ta 'John u ħabib ta' Polycarp u meqjusa bħala 

qaddis minn Kattoliċi Rumani, mgħallma l-renju millennial. Eusebius irreġistrat li Papias mgħallma: 

... Se jkun hemm millennju wara l-qawmien mill-imwiet, meta l-renju personali ta 'Kristu se jkun 

stabbilit fuq din id-dinja. (Frammenti ta Papias, VI. Ara wkoll Eusebius, Storja Knisja, Ktieb 3, 
XXXIX, 12) 

Papias mgħallma li dan ikun żmien ta 'abbundanza kbira: 

Bl-istess mod, [Hu qal] li ħabba tal-qamħ tkun tipproduċi għaxar 
elf widnejn, u li kull widna jkollhom għaxart elef qmuħ, u kull qamħ se jrendu għaxar liri ta ċar, 

pur, dqiq multa; u li l-tuffieħ, u żrieragħ, u ħaxix tkun tipproduċi fi proporzjonijiet simili; u li l-

annimali kollha, għalf imbagħad biss fuq il-produzzjonijiet ta 'l-art, issir peaceable u armonjuż, u 
jkunu issuġġettar perfett għall-bniedem. "[Xhieda hija kkorroborata għal dawn l-affarijiet bil-
miktub minn Papias, ta' raġel antika, li kien hearer ta 'John u ħabib ta' Polycarp, fir-raba 'ta' 
kotba tiegħu; għal ħames kotba kienu magħmula minnu ...] (Frammenti ta Papias, IV) 

Il-post-Ġdid Testment Ittra lill-Korintin jistqarr: 
42: 03/01 Il Appostli rċeviet l-Evanġelju għalina mill-Mulej Ġesù Kristu; Ġesù Kristu kien mibgħut 

lura minn Alla. Mela allura Kristu hu minn Alla, u l-Appostli huma minn Kristu. Kemm għalhekk 



daħal tar-rieda ta 'Alla fl-ordni maħtur. Wara għalhekk rċeviet ħlas, u li ġiet assigurata għal 

kollox permezz tal-qawmien ta 'Sidna Ġesù Kristu u kkonfermat fil-kelma ta' Alla ma 
'assigurazzjoni sħiħa tal-Ispirtu s-Santu, dawn marru lura ma' l-tidings ferħan li s-Saltna ta 'Alla 
għandha toħroġ. 

Polycarp ta Smyrna kien mexxej Nisranija bikrija, li kien dixxiplu ta 'John, l-aħħar tad-appostli oriġinali li 

jmutu. Polycarp ċ. 120-135 AD mgħallma: 
Beatu huma l-foqra, u dawk li huma ppersegwitati għall tjieba finijiet ", għall-vot tagħhom huwa 

l-saltna ta 'Alla. (Polycarp. Ittra lill-Filippin, Kapitolu II. Minn Missirijiet Ante-Kredu, Volum 1 kif 

editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. Edition Amerikana, 1885) 
Jafu, allura, li "Alla mhux mocked," dovremmo biex jimxu denja ta kmandament Tiegħu u glorja 
... Għall huwa ukoll li dawn għandhom ikunu maqtugħa mill-lusts li huma fid-dinja, peress li "kull 
warreth Lust kontra l-ispirtu, "u" la fornicators, u lanqas effeminate, u lanqas min jabbuża 
minnhom infushom ma 'l-umanità, għandu jirtu l-saltna ta' Alla, "u lanqas dawk li jagħmlu l-

affarijiet inkonsistenti u ma jixirqux. (ibid, Kapitolu V) 
Ejjew allura iservi lilu fil-biża, u ma 'l reverence, anke kif hu stess jkun ikkmanda magħna, u bħala 
l-appostli li ppriedka l-Evanġelju unto us, u l-profeti li ipproklamata qabel il-bidu tal-Mulej.(ibid, 
Kapitolu VI) 

Bħall-oħrajn fil-Ġdid Testment, Polycarp mgħallma li l-twajbin, mhux il-breakers kmandament, għandu 
jirtu ir-Renju ta 'Alla. 
Dan li ġej kien sostnut ukoll li ġew mgħallma minn Polycarp: 

U fuq il-Sibt ta 'wara huwa qal; "Isma ye eżortazzjoni tiegħi, it-tfal għeżież ta 'Alla. I adjured inti 

meta l-isqfijiet kienu preżenti, u issa darb'oħra I jeżorta inti kollha biex jimxu decorously u 

worthily fil-mod ta 'l-ye-Mulej ... Watch, u għal darb'oħra Be ye lesti, Ħalli ma qlubkom ikunu 

mtaqqla, il-kmandament il-ġdid dwar l-imħabba wieħed lejn ieħor, miġja tiegħu f'daqqa 

manifest bħala tas-sajjetti mgħaġġel, is-sentenza kbira bin-nar, il-ħajja ta 'dejjem, renju 

immortali tiegħu. U l-affarijiet kollha tkun xi tkun qed tiġi mgħallma ta ye Alla jaf, meta ye tfittex 

l-Iskrittura ispirata, inċiżjoni bil-pinna 'l-Ispirtu s-Santu fuq qlubkom, li l-kmandamenti jistgħu 

jirrispettaw fl inti ma titħassarx. " (Ħajja tal Polycarp, Kapitolu 24. JB Lightfoot, Il-Missirijiet 

Appostolika, Vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 
Melito ta Sardis, li kien Knisja ta 'mexxej Alla, ċ. 170 AD, mgħallma: 

Għall tabilħaqq il-liġi maħruġa fil-Evanġelju l-qodma fil--ġdid, it-tnejn li ġejjin raba flimkien minn 

Zion u f'Ġerusalemm; u l-kmandament maħruġa grazzja, u t-tip fil-prodott lest, u l-ħaruf fil-Iben, 
u l-nagħaġ fil-bniedem, u l-bniedem f'Alla ... 
Iżda l-Evanġelju sar l-ispjegazzjoni tal-liġi u tagħha 
twettiq, filwaqt li l-knisja saret l-maħżen tal-verità ... 
Dan huwa l-waħda li tkun ikkonsenjat lilna mill-jasar fil-libertà, mid-dlam fi dawl, mill-mewt fil-

ħajja, minn tirannija fi renju etern. (. Melito omelija Min-Passover Versi 7,40, 68. Traduzzjoni 

minn Kerux:.. Il-Ġurnal Uffiċjali ta 'Online Teoloġija 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Għalhekk, ir-Renju ta 'Alla kien magħruf li xi ħaġa dejjiema, u mhux sempliċiment il-Kristjan kurrenti jew 
Knisja Kattolika u inklużi liġi t'Alla. 



Ieħor tieni kitba nofs is-seklu tard tħeġġeġ lin-nies biex tfittex għar-renju: 
Wherefore, let ħadd mill-itwal inti dissemble lanqas tħares lura, iżda volontarjament approċċ 

għall-Evanġelju tas-Saltna ta 'Alla. (Ruman Klement. Rikonoxximenti, Ktieb X, Kapitolu XLV. 

Excerpted minn Missirijiet Ante-Kredu, Volum 8 Editjat minn Alexander Roberts & James 
Donaldson. Edition Amerikana, 1886) 

Barra minn hekk, filwaqt li kien apparentament mhux miktub minn wieħed fil-knisja vera, nofs is-tieni 

kitba seklu intitolat Il Ragħaj tal Hermas fit-traduzzjoni bil Roberts & Donaldson tuża l-espressjoni 

"saltna ta 'Alla" erbatax darbiet. 
Kristjani veri, u anke ħafna Kristu biss jistqarru, kien jaf xi ħaġa dwar il-Saltna ta 'Alla fit-tieni seklu. 
Anki l-Kattolika u Ortodossa tal-Lvant qaddis Irenaeus mifhum li wara l-qawmien, Insara jidħlu r-Renju ta 

'Alla. Avviż dak li kiteb, ċ. 180 AD: 
Għall bħal din hija l-istat ta 'dawk li jemmnu, peress fihom kontinwament timxi l-Ispirtu s-Santu, 
li kien mogħti minnu magħmudija, u huwa miżmum mir-riċevitur, jekk hu mixjiet fil-verità u 

qdusija u tjieba u reżistenza pazjent. Għal dan il ruħ għandha qawmien fihom li jemmnu, il-korp 

li jirċievi r-ruħ mill-ġdid, u flimkien magħha, bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, li jitqajjmu u jidħlu fis-

saltna ta 'Alla. . (Irenaeus, St, Isqof ta 'Lyon Tradotti mill-Armenjan mill Armitage Robinson Il 

Turija tal-predikazzjoni Appostolika, Kapitolu 42. Wells, Somerset, Ottubru 1879. Kif ippubblikata 
fil-SOĊJETÀ TA YORK PROMOZZJONI TA GĦARFIEN CHRISTIAN ĠODDA:.. L-Macmillan CO, 1920). 

Problemi fit-Tieni u sekli Terzi 
Minkejja l-aċċettazzjoni mifruxa tagħha, fit-tieni seklu, anti-liġi mexxej apostate jismu Marcion tela 

up. Marcion mgħallma kontra l-liġi ta 'Alla, il-Sabbath, u r-Renju litterali ta' Alla. Għalkemm kien 

iddenunzjat minn Polycarp u oħrajn, huwa kellu kuntatt mal-Knisja ta 'Ruma għal żmien pjuttost twil u 
deher li jkollhom influwenza hemmhekk. 
Fit-tieni u t-tielet sekli, allegorists ġew jistabbilixxu ruħhom fi Lixandra (l-Eġittu). Ħafna allegorists 

opponew l-duttrina ta 'l-renju ġejjin. Avviż rapport dwar xi wħud minn dawn il allegorists: 
Dionysius twieled minn familja pagana nobbli u sinjura f'Lixandra, u l-edukazzjoni fil-filosofija 

tagħhom. Hu ħalla l-iskejjel pagan li ssir student ta Origen, min huwa rnexxewx fis-akkuża tal-

iskola kateketika ta 'Lixandra ... 
Klement, Origen, u l-iskola Gnostic kienu corrupting-duttrini tal-oracles qaddisa minn 
interpretazzjonijiet fantasija u allegorical tagħhom ... huma kisbu għalihom infushom l-isem ta ' 
"Allegorists." Nepos pubblikament miġġielda l Allegorists, u sostniet li se jkun hemm renju ta' 
Kristu fuq l-earth ... 
Dionysius in kwistjoni mal-segwaċi ta 'Nepos, u billi kont tiegħu ... "tali stat ta' affarijiet bħal issa 
teżisti fil-renju ta 'Alla." Din hija l-ewwel referenza għall-Saltna ta' Alla eżistenti fl-istat preżenti 
tal-knejjes ... 
Nepos wissa lil żball tagħhom, li juri li l-saltna tas-sema mhux allegorical, iżda huwa l-renju ġejjin 
litterali ta 'Sidna fil-qawmien unto ħajja eterna ... 
Allura l-idea tal-renju come fl-istat attwali ta 'affarijiet kien maħsub u pproduċiex fil--iskola 
Gnostic ta Allegorists fl-Eġittu, AD 200-250, seklu sħiħ qabel l-Isqfijiet tal-imperu beda jiġi 
kkunsidrat bħala okkupanti tal-tron ... 



Klement maħsuba l-idea tal-Saltna ta 'Alla bħala stat ta' għarfien mentali vera ta 'Alla. Origen 

stabbilixxa din raba bħala tifsira spiritwali hid fl-ittra pjanura ta Iskrittura. (Ward, Henry Dana Il-

Vanġelu tar-Renju:. A Ma Renju ta 'din id-dinja; Mhux f'din id-dinja; Iżda biex Come fil-Pajjiż 
Heavenly, tal-Qawmien mill-imwiet u tal-Restituzzjoni tal-Oġġetti kollha ppubblikata mit 
Claxton,. REMSEN & Haffelfinger, 1870, pp. 124-125) 

Għalhekk, filwaqt li l-Isqof Nepos mgħallma l-Evanġelju tar-Renju ta 'Alla, il-allegorists ppruvaw biex 

toħroġ bi falza, inqas litterali, fehim ta' dan. Isqof Apollinaris tal Hierapolis wkoll ippruvaw biex jiġġieldu 

l-iżbalji tal-allegorists-istess ħin. Dawk verament fil-Knisja ta 'Alla kien għall-verità tar-Renju letterali ta' 

Alla matul l-istorja. 

Herbert W. Armstrong mgħallma l-Evanġelju tar-Renju, Plus 
Fis-seklu 20, il-tard Herbert W. Armstrong kiteb: 

Minħabba li ċaħdet Evanġelju ta 'Kristu. . . , Id-dinja kellha jissupjanata xi ħaġa oħra fil-post 

tagħha. Huma kellhom jivvintaw foloz Allura aħna smajt l-saltna ta 'Alla mitkellma bħala 

sempliċement platitude pretty -! Sentiment sbieħ fil-qlub tal-bniedem - din titnaqqas għal 

etereali, xejn unreal! Oħrajn misrappreżentata li l- "CHURCH" huwa l-renju. . . -Profeta Daniel, li 

għexu 600 sena qabel Kristu, kien jaf li l-saltna ta 'Alla kien renju reali - gvern deċiżjoni fuq NIES 

litterali fuq l-earth. . . 
Hawnhekk. . . huwa ispjegazzjoni Alla ta 'dak l-RENJU TA' L ALLA HUWA: "U fil-jiem ta 'dawn 

Kings ..." - huwa hawnhekk jitkellem mill-għaxar sieq, parti ta' ħadid u l-parti ta 'tafal fraġli.Dan, 
billi jgħaqqdu l-profezija mal Daniel 7, u Apokalissi 13 u 17, hija tirreferi għall-ISTATI UNITI ġdid 

'L-EWROPA li issa qed jiffurmaw. . . quddiem għajnejn ħafna tiegħek! Rivelazzjoni 17:12 li 

jispeċifika l-dettall li għandu jkun unjoni ta TEN Kings JEW renji li (Rev 17: 8) għandu resurrect l-

Imperu Ruman antik. . . 
Meta Kristu li minnu jiġi, huwa huwa li ġejjin bħala KING ta 'rejiet, deċiżjoni-art kollha (Rev 19: 

11-16); u TIEGĦU KINGDOM-- l saltna ta 'Alla --said Daniel, huwa li jikkunsmaw dawn il renji 

worldly. Rivelazzjoni 11:15 jgħid li f'dawn il-kliem: "L-renji ta 'din id-dinja qed issir ir-Renji ta' 

Sidna, U TAL KRISTU TIEGĦU: u hu għandu reign għal dejjem u qatt"! Dan huwa l-saltna ta 

'Alla. Hija l-aħħar ta 'gvernijiet attwali - iva, u anke l-Istati Uniti u l-nazzjonijiet Brittaniċi. Huma 

mbagħad għandhom isiru l-renji - Il-Gvernijiet - tal-Mulej Ġesù Kristu, allura RE ta 'rejiet fuq l-art 

kollu. Dan jagħmel kollox PLAIN-fatt li l-saltna ta 'Alla hija GVERN litterali. Anki bħala l-Imperu 

Kaldew kienet RENJU - anke kif l-Imperu Ruman kien RENJU - sabiex il-Saltna ta 'Alla huwa 

gvern. Huwa li tieħu f'idejha l-Gvern tar-NAZZJONIJIET tad-dinja. Ġesù Kristu twieled li jkun KING 

- ħakkiem! . . . 
L-istess Ġesù Kristu li mixi fuq l-għoljiet u l-widien tal-Art Imqaddsa u l-toroq ta 'Ġerusalemm 

aktar minn 1,900 sena ilu huwa li ġejjin mill-ġdid. Huwa qal li se jidħlu mill-ġdid. Wara li kien 

msallab, Alla qajmu lilu mill-imwiet wara tlett ijiem u tlett iljieli (. Mt. 00:40; Atti 2:32; I Kor 15: 

3-4.). Huwa tela 'l-tron ta' Alla. Kwartieri Ġenerali tal-Gvern ta 'l-Univers (Atti 1: 9-11; Lhud 1:. 3; 
8: 1; 10:12; Rev. 03:21). 
Huwa l-"nobleman" tal-parabbola, li marru għall-tron ta 'Alla - il- "pajjiż ferm" - li tiġi coronated 
bħala Re tal Kings fuq nazzjonijiet kollha, u mbagħad jirritornaw għall-ert (Luqa 19: 12-27 ). 



Għal darb'oħra, huwa hu fis-smewwiet sakemm il-"żminijiet ta 'restituzzjoni tal-ÓwejjeÍ kollha" 

(Atti 3: 19-21). Restituzzjoni tfisser restawr għal stat preċedenti jew kondizzjoni. F'dan il-każ, il 

restawr tal-gvern ta 'Alla fuq l-art, u b'hekk, l-restawr tal-paċi dinjija, u l-kondizzjonijiet utopian. 
Preżenti taqlib dinji, gwerer dejjem jikbru u allegazzjonijiet se quċċata fl-inkwiet dinja tant kbira 
li, sakemm ma Alla jintervjeni, l-ebda laħam tal-bniedem se jiġu ffrankati ħaj (Matt. 24:22).Fil-
qofol tiegħu stess meta dewmien jirriżulta fi ibblastjar ħajja kollha minn barra din il-pjaneta, 

Ġesù Kristu se terġa 'lura. Din id-darba huwa li ġejjin bħala Alla divina. Huwa dieħel l-poter u 

glorja tal-Ħallieq 'univers deċiżjoni. (Matt 24:30;.. 25:31) Hu huwa li ġejjin bħala "Re tal Kings, u 

Lord of Lords" (Rev 19:16), biex jistabbilixxi dinja super-gvern u tiddeċiedi nazzjonijiet kollha "bil-

virga tal-ħadid "(Rev 19:15; 12: 5). . . 
Kristu mhux mixtieqa? 
Iżda se umanità shout bil-ferħ, u jilqgħu lilu fil ecstasy frenzied u entużjażmu - saħansitra se-
knejjes tal-Kristjaneżmu tradizzjonali? 
Dawn mhux se! Huma se jemmnu, minħabba li l-ministri foloz ta 'Satana (II Cor 11:. 13-15) kienu 

mqarrqa minnhom, li huwa l-Antichrist. Il-knejjes u l-nazzjonijiet se jkunu rrabjata fil tiegħu li 

ġejjin (Rev 11:15 bil 11:18), u l-forzi militari fil-fatt se jipprova għall-ġlieda lilu li jeqirdu lilu (Rev 
17:14)! 
-Nazzjonijiet se jkunu involuti fil-battalja klimatiċi tal-bidu Gwerra Dinjija III, bl-battlefront 

f'Ġerusalemm (Zech 14:. 1-2) u mbagħad Kristu se terġa 'lura. Fil-poter supernatural hu se ġlieda 

"kontra dawk in-nazzjonijiet" li jiġġieldu kontra tiegħu (poeżiji 3). Huwa se totalment defeat 

minnhom (Rev 17:14)! "Saqajn Tiegħu għandu joqgħod dik il-ġurnata meta l-muntatura ta 

'Żebbuġ," distanza qasira ħafna lejn il-lvant ta' Ġerusalemm (Zech 14:. 4). (Armstrong HW. Il-

misteru ta 'l-Żminijiet, 1984) 
Il-Bibbja jiddikjara li Ġesù se terġa 'lura u Hu se jirbaħ, iżda ħafna se ġlieda 
kontrih (Rivelazzjoni 19:19). Ħafna se jsostnu (ibbażat fuq interpretazzjoni żbaljata tal-profezija Bibbja, 

imma parzjalment minħabba l-profeti foloz u mystics) li l Ġesù jirritornaw hija l-Antichrist finali! 
Is-segwenti huwa wkoll minn Herbert Armstrong: 

Reliġjon vera - verità ta 'Alla s-setgħa bil-imħabba ta' Alla imparted mill-Ispirtu s-Santu ... JOY 
unspeakable wieħed ikun jaf Alla u Ġesù Kristu - li wieħed ikun jaf VERITÀ -! U l-sħana tal-
imħabba divina ta 'Alla ... 
It-tagħlim tal-Knisja veru Alla huma sempliċiment dawk ta ' "għajxien billi kull kelma" tal-Bibbja 
Mqaddsa ... 
Irġiel għandhom dawwar mill-mod ta ' "jiksbu" għall-mod ta' "jagħti" - mod Alla tal-imħabba. 
Ċiviltà ġdid għandu issa manku tad-dinja! (ibid) 

-Ċiviltà ĠODDA huwa r-Renju ta 'Alla. Proklamazzjoni li ċiviltà ġdida huwa li ġejjin u tkun ibbażata fuq l-
imħabba hija parti ewlenija ta 'dak l-Evanġelju vera tal-renju li Ġesù u segwaċi tiegħu mgħallma hija 

kollha madwar. U li hija xi ħaġa li aħna fil-Knisja Kontinwità ta 'Alla jippridkaw kif ukoll. 
Herbert Armstrong induna li Ġesù kien qiegħed jgħallem li s-soċjetà umana, 
anke meta jidhrilha trid jobdu, irrifjuta l-iċċedi "ta 'ħajja, il-mod tal-imħabba. Kważi l-ebda waħda jidher 

li jaħtfu sew l-importanza ta 'dak li Ġesù kien tagħlim. 



Salvazzjoni permezz ta 'Ġesù huwa parti mill-Evanġelju 
Issa xi wħud li qrajt s'hawn probabbilment wonder dwar il-mewt ta 'Ġesù u rwol fil-salvazzjoni. Iva, li 

huwa parti mill-Evanġelju li l-Testment il-Ġdid u Herbert W. Armstrong tnejn kiteb dwar. 
Testment il-Ġdid turi l-Evanġelju jinkludi salvazzjoni permezz ta 'Ġesù: 

16 Għal jiena ma ashamed ta 'l-Evanġelju ta' Kristu, għax hu l-qawwa ta 'Alla għas-salvazzjoni 

għal kulħadd li jemmen, għall-Lhudi ewwel u wkoll għall-Grieg (Rumani 1:16). 
4 Għalhekk dawk li kienu mferrxa marru kullimkien jippriedka l-kelma. 5 Imbagħad Philip niżlet 

għall-belt ta 'Samaria u ppriedka Kristu lilhom. ... 12 Iżda meta huma emmnu Filippu kif hu 

ppriedka l-affarijiet li jikkonċernaw l-saltna ta 'Alla u l-isem ta' Ġesù Kristu, kemm irġiel u nisa 

kienu mgħammdin. ... 25 Allura meta kienu xehdu u ppriedka l-kelma tal-Mulej, huma rritornati 
lejn Ġerusalemm, jippriedka l-Evanġelju f'ħafna irħula ta 'l-Samaritans. 26 Issa anġlu tal-Mulej 

tkellem lill Philip ... 40 Philip instab fi Azotus. U li jgħaddi mill, hu ppriedka fl-ibliet kollha till huwa 

wasal għall Ċesarija. (Atti 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 hu ppriedka lilhom Ġesù u l-qawmien. (Atti 17:18) 
30 Imbagħad Paul dwelt sentejn sħaħ fid-dar mikrija tiegħu stess, u rċeviet kollha li daħal 

għalih, 31 jippriedka l-saltna ta 'Alla u t-tagħlim l-affarijiet li jikkonċernaw l-Mulej Ġesù 

Kristuma kull fiduċja, l-ebda wieħed jipprojbixxu lilu. (Atti 28: 30-31) 
Avviż li l-predikazzjoni jinkludi Ġesù u r-Renju. Sfortunatament, fehim tajjeb tal-Evanġelju tar-Renju ta 

'Alla tendenza li jkunu neqsin mill-tagħlim tal-knejjes Greco-Roman. 
Attwalment, biex tgħinna isiru parti minn dan renju, Alla iħobb bnedmin hekk 
ħafna li Hu bagħat Ġesù li jmutu għalina (Ġwanni 3: 16-17). 

Il-Vanġelu tar-Renju hu Liema Bżonnijiet-Dinja, Imma ... 
Iżda l-mexxejja dinjin ħafna, inklużi dawk reliġjużi, jemmnu li se jkun il-kooperazzjoni tal-bniedem 

internazzjonali li se jġibu l-paċi u l-prosperità, u mhux ir-Renju ta 'Alla. U filwaqt li se jkollhom xi suċċessi 
temporali, dawn se mhux biss ma jirnexxux, l-isforzi tal-bniedem tagħhom se finalment iġibu Dinja 
pjaneta sal-punt li hija kienet ser tagħmel il-ħajja insostenibbli jekk Ġesù ma reġgħux lura biex 

jistabbilixxu Renju Tiegħu. Din hija Evanġelju falza. 

Ħafna fid-dinja qed jippruvaw biex tpoġġi flimkien pjan internazzjonali Babylonian nofshom reliġjużi li 

jitqiegħdu f'ordni dinja ġdida fis-seklu 21. Din hija xi ħaġa li l-Knisja Kontinwità ta 'Alla tkun iddenunzjat mill-

bidu tagħha u pjanijiet li tkompli tiddenunzja. Peress li l-Satana beguiled Eve li jaqgħu għal verżjoni ta 
'Evanġelju tiegħu kważi 6000 sena ilu (Ġenesi 3), il-bnedmin kienu jemmnu li huma jafu aħjar minn Alla 
dak li se jagħmluhom u d-dinja aħjar. 

Skond il-Bibbja, se tieħu kombinazzjoni ta 'mexxej militari fl-Ewropa (imsejjaħ ir-Re tal-Grigal, imsejħa 
wkoll l-kruha ta' Rivelazzjoni 13: 1-10) flimkien ma 'mexxej reliġjuż (imsejjaħ il-profeta falz, imsejħa wkoll 
l- Antichrist finali u l-kruha żewġ qarnija 'Rivelazzjoni 13: 11-17) mill-belt ta' seba 'għoljiet (Rivelazzjoni 
17: 9,18) għal jdaħħlu "Babylonian" (Rivelazzjoni 17 u 18) ordni dinji.Għalkemm umanità teħtieġ ir-ritorn 
ta 'Kristu u l-istabbiliment ta' Saltna Tiegħu, ħafna fid-dinja mhux se tagħti attenzjoni lil dan il-messaġġ 

fis-21 seklu dawn st se jibqgħu jemmnu diversi verżjonijiet tal-Evanġelju foloz Satana. Iżda d-dinja se 
jirċievu xhud. 

Ifakkar li Ġesù mgħallma: 



14 U dan Evanġelju tas-Saltna se jkun ppriedka fid-dinja kollha bħala xhud għall-nazzjonijiet 

kollha, u allura l-aħħar se jidħlu. (Mattew 24:14) 

Avviż li l-Evanġelju tas-Saltna se jilħqu d-dinja bħala xhud, allura l-aħħar se jidħlu. 

Hemm bosta raġunijiet għal dan. 

Waħda hija li Alla jrid id-dinja biex tisma 'l-Evanġelju veru qabel il-bidu tal-tribulation Gran (li huwa muri 

li tibda fl Mattew 24:21). Għalhekk il-messaġġ Evanġelju huwa kemm xhud u twissija (ara Eżekjel 3; 
Amos 3: 7). 

Raġuni oħra hija li l-gist tal-messaġġ se jkun kuntrarju għall-opinjonijiet tal-kruha jogħlew, Re tal-qawwa 

tat-Tramuntana, flimkien mal-Profeta Foloz, l-Antichrist finali. Huma bażikament se wegħda paċi 
permezz ta 'sforz uman, iżda se jwassal sa l-aħħar (Mattew 24:14) u l-qerda (ara 1 Thessalonians 5: 3). 

Minħabba l-sinjali u jistaqsi tinsab assoċjati magħhom (2 Tessalonikin 2: 9), l-aktar fid-dinja se jagħżlu li 

jemmnu gidba (2 Tessalonikin 2: 9-12) minflok il-messaġġ Evanġelju. Minħabba l-kundanni mhux xieraq 
tar-Renju millennial ta 'Alla mill-Kattoliċi Rumani, Ortodossa tal-Lvant, Lutherans, u oħrajn, ħafna se 
jsostnu b'mod żbaljat li l-messaġġ tal-Evanġelju millennial tar-Renju ta' Alla huwa l-Evanġelju falza 
assoċjati ma Antichrist. 

L-Insara Philadelphian fidili (Rivelazzjoni 3: 7-13) se jkun proklamazzjoni l-Evanġelju millennial ta 'l-renju 
kif ukoll javżak-dinja dak li ċerti mexxejja worldly (inklużi l-kruha u Falz Profeta) se jkun sa. 

Huma se tappoġġja javżak-dinja l-messaġġ li l-kruha, Re tal-qawwa tat-Tramuntana, flimkien mal-Profeta 
Foloz, l-Antichrist finali, finalment se jeqred (flimkien ma 'wħud mill-alleati tagħhom)-Istati Uniti u l-
Anglo-nazzjonijiet tar-Renju Unit , il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand (Daniel 11:39) u li dawn se ftit 
wara jeqred Għarbi / konfederazzjoni Islamika (Daniel 11: 40-43), il-funzjoni bħala strumenti ta 'l-
demons (Rivelazzjoni 16: 13-14), u finalment se ġlieda Ġesù Kristu mar-ritorn tiegħu (Rivelazzjoni 16:14; 

19: 19-20). Il Philadelphians fidili (Rivelazzjoni 3: 7-13) se jkun tħabbar li l-renju millennial se jkunu ġejjin 

dalwaqt. Dan ikun probabbli jiġġenera ħafna tal-midja kopertura u jikkontribwixxu għat-twettiq ta 
'Mattew 24:14. 

Il- "Evanġelju foloz" mexxejja dinjin jipproklamaw (probabbli xi tip "ġodda" ta 'mexxej ta' fuq tal-Ewropa 
flimkien ma 'Papa kompromessa li se pretensjoni forma ta Catholicism) mhux se bħal din il-dawn mhux 
se tkun trid id-dinja li jitgħallmu dak li se verament do (u tista 'ma jemmnu dan huma stess fl-ewwel, ara 

Isaija 10: 5-7). Huma u / jew partitarji tagħhom se wkoll probabbli b'mod falz jgħallmu li l Philadelphians 

fidili se jkunu iddefendew duttrina (millenarianism) ta 'antichrist ġejjin. Tkun xi tkun kundanni li huma u 

/ jew segwaċi tagħhom jagħmlu lejn l-fidili Philadelphian u l-Knisja Kontinwa ta 'Alla se jikkawżaw 

persekuzzjoni (Daniel 11: 29-35; Rivelazzjoni 12: 13-15). Dan se jwassal ukoll għall-tmiem il-bidu tal-
tribulation Gran (Mattew 24:21; Daniel 11:39; ara Mattew 24: 14-15; Daniel 11:31), kif ukoll żmien ta 
'protezzjoni għall-Philadelphia fidili Insara (Rivelazzjoni 3:10; 12: 14-16). 

Il-kruha u Foloz Profeta se tipprova seħħ, rikatt ekonomika, is-sinjali, li tinsab jistaqsi, qtil, u pressjonijiet 

oħra (Rivelazzjoni 13: 10-17; 16: 14; Daniel 07:25; 2 Tessalonikin 2: 9-10) li jkollhom kontroll . Insara se 

titlob: 
10 "Kemm idum, O Mulej, qaddis u veru, sakemm inti imħallef u jpattuha-demm tagħna fuq 

dawk li nitkellem fuq l-art?" (Rivelazzjoni 06:10) 
Matul l-etajiet, poplu ta 'Alla staqsiet, "Kemm se jdum dan ikun sa l-prospetti ta' Ġesù?" 



Filwaqt li aħna ma jafux il-jum jew siegħa, nistennew Ġesù li jirritornaw (u r-Renju millennial ta 'Alla 
stabbilit) fis-seklu 21 ibbażati fuq Iskrittura ħafna (eż Mattew 24: 4-34; Salm 90: 4; Hosea 6: 2; Luqa 21: 7-
36; Lhud 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Pietru 3: 3-8; 1 Tessalonikin 5: 4), xi partijiet ta 'li aħna issa tara li jkunu 
qegħdin isiru. 
Jekk Ġesù ma jintervjenix, id-dinja se jkunu annihilated-ħajja kollha: 

21 Għal allura se jkun hemm tribulation kbira, bħall-ma kienx mill-bidu tad-dinja sa dan iż-żmien, 

l-ebda, lanqas qatt għandu jkun 22 U sakemm dawk il-ġranet kienu imqassra, l-ebda laħam jiġu 

ffrankati.; iżda għall-finijiet tal-elett tal f'dawk il-jiem se jitqassar. (Mattew 24: 21-22) 
29 Minnufih wara l-tribulation ta 'dawk il-jiem tax-xemx se jkunu mudlama, u l-qamar ma jagħtux 

dawl tiegħu; l-istilel se jaqa 'minn sema, u s-setgħat tal-franki se titħawwad. 30 Imbagħad is-sinjal 

ta' Bin il-bniedem se jidhru fis-sema, u allura l-tribujiet ta 'l-art se mourn, u li se tara l-Iben ta' 
Man ġejjin fuq il-sħab tas-sema b'setgħa u glorja kbira. 31 u Hu se tibgħat anġli tiegħu bil-ħoss 
kbir ta 'tromba, u dawn se jiġbru flimkien jeleġġi tiegħu mill-irjieħ erba, minn tarf wieħed tal-

sema għall-oħra. (Mattew 24: 29-31) 
Ir-Renju ta 'Alla huwa dak li d-dinja teħtieġ. 

Ambaxxaturi għar-Renju 
X'inhu r-rwol tiegħek fir-Renju? 
Dritt issa, jekk inti Christian reali, inti tkun ambaxxatur għal dan. Avviż dak l-Appostlu Pawlu kiteb: 

20 Issa allura, aħna ambaxxaturi għall Kristu, bħallikieku Alla kien nota permezz us: aħna implore 

inti f'isem Kristu, ikunu rikonċiljati lil Alla. (2 Korintin 5:20) 
14 Stand għalhekk, wara li girded qadd tiegħek mal-verità, wara li jitqiegħdu fuq il-breastplate ta 

'tjieba, 15 u wara li shod saqajn tiegħek mal-preparazzjoni tal-Evanġelju ta' paċi; 16 fuq kollox, 
tieħu l-ilqugħ tal-fidi li magħhom inti se tkun tista ' quench l-darts fiery tal-wieħed wicked 17 u 
tieħu l-elmu tas-salvazzjoni, u l-xabla ta 'l-Ispirtu, li hija l-kelma ta' Alla;. 18 titolbu dejjem ma 'kull 
talb u supplication fl-Ispirtu, li attenti għal dan il-għan ma' kollha perseveranza u supplication 
kollha għall-saints- 19 u għalija, li utterance tista 'tingħata lili, li jiena jista' jiftaħ ħalq tiegħi boldly 

li jagħmlu magħrufa l-misteru tal-Evanġelju, 20 li għalihom jiena ambaxxatur fil-ktajjen; li fiha jien 

ma jista 'jitkellem boldly, kif suppost jitkellmu. (Efesin 6: 14-20) 
X'inhi ambaxxatur Merriam-Webster għandha d-definizzjoni li ġejja?: 

1: mibgħut uffiċjali; speċjalment: aġent diplomatiku tal-ogħla grad akkreditat lil gvern barrani 
jew sovrana bħala r-rappreżentant residenti tal-gvern jew sovrana tiegħu jew tagħha stess jew 
maħtura għal assenjazzjoni diplomatika speċjali u spiss temporanji 

2a: rappreżentant awtorizzat jew messaġġier 

Jekk inti Christian reali, inti mibgħut uffiċjali, għall Kristu! Avviż dak il Pietru Appostlu kiteb: 
9 Imma inti ġenerazzjoni magħżul, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu speċjali tiegħu stess, li 

inti tista 'jipproklama ifaħħar minnu li talab li inti out ta' dlam fis-dawl marvellous tiegħu;10 li 
darba ma kinux ta 'nies iżda issa huma -poplu ta 'Alla, li ma kinux kisbu ħniena iżda issa kisbu 

ħniena. (1 Pietru 2: 9-10) 
Bħala nsara, irridu nkunu parti minn nazzjon qaddis. 



Li nazzjon huwa issa qaddis? 
Ukoll, ċertament ħadd mill-renji ta 'dan dinja iżda dawn eventwalment se jkunu parti mill-renju ta' Kristu 

(Rivelazzjoni 11:15). Huwa nazzjon Alla, Saltna Tiegħu jiġifieri qaddis. 
Bħala ambaxxaturi, aħna ma normalment jidħlu fil-politika diretti tal-nazzjonijiet tad-dinja. Iżda aħna li 

jgħixu mod Alla ta 'ħajja issa. Billi tagħmel hekk, aħna aħjar jitgħallmu għaliex modi ta 'Alla huma l-aħjar, 

tant li fl renju tiegħu nistgħu nkunu rejiet u saċerdoti u reign ma' Kristu fuq l-earth: 
5 Biex Him li kien iħobb lilna u maħsula lilna mill dnubietna fl Tiegħu stess 
demm, 6 u għamel magħna rejiet u saċerdoti li Alla Tiegħu u Missier, li lilu tkun glorja u dominion 

għal dejjem u qatt. Amen. (Rivelazzjoni 1: 5-6) 
10 U għamlu magħna rejiet u saċerdoti lil Alla tagħna; U aħna għandu reign fuq l-

earth. (Rivelazzjoni 05:10) 
Aspett wieħed futur ta 'li se jkunu tagħlim dawk li huma mortali mbagħad jimxu fil-modi ta' Alla: 

19 Għall-persuni għandhom nitkellem fil Zion f'Ġerusalemm; Inti għandu weep mhux 

aktar. Huwa se jkun gracious ħafna għalik fil-ħoss tal cry tiegħek; Meta Huwa jisma dan, Huwa 
se tweġiba li inti. 20 U għalkemm l-Mulej jagħtik Il-ħobż ta 'diffikultajiet u l-ilma ta' affliction, Iżda 
l-għalliema tiegħek mhux se jiġu mċaqilqa fil-kantuniera aktar, Imma għajnejn tiegħek 
għandhom jaraw għalliema tiegħek. 21 widnejn tiegħek għandu jisma 'kelma lura int, qal, "dan 
huwa l-mod, jimxu fiha," kull meta inti ddur lejn il-lemin jew kull meta inti ddur lejn ix-

xellug. (Isaija 30: 19-21) 
Filwaqt li din hija profezija għall-renju millennial, f'dan il-età Kristjani jeħtieġ li tkun ippreparata biex 
jgħallmu: 

12 ... minn din id-darba inti suppost biex tkun għalliema (Lhud 5:12) 
15 Iżda sanctify-Mulej Alla fil-qlub tiegħek: u tkun lesta dejjem biex tagħti risposta lil kull 

bniedem li asketh inti minħabba l-tama li tkun fil inti ma meekness u l-biża (1 Pietru 3:15, KJV). 
Il-Bibbja turi li ħafna mill-Insara aktar fidili se, eżatt qabel il-bidu tal-tribulation Gran, jagħti struzzjonijiet 
ħafna: 

33 U dawk tal-persuni li jifhmu għandha tagħti struzzjonijiet ħafna (Daniel 11:33) 
Allura, it-tagħlim, li qed tikber fil-grazzja u l-għarfien (2 Pietru 3:18), hija xi ħaġa għandha tkun qiegħda 

tagħmel issa. Parti mir-rwol tiegħek fir-Renju ta 'Alla hija li jkunu kapaċi li jgħallmu. U għall-aktar fidila, 

Philadelphian (Rivelazzjoni 3: 7-13), Insara, dan se tinkludi wkoll tappoġġja l-xhud Evanġelju importanti 
qabel il-bidu tar-renju millennial (ara Mattew 24:14). 
Wara r-Renju ta 'Alla huwa stabbilit, il-poplu ta' Alla se jintużaw biex tgħin biex terġa pjaneta ħsara: 

12 Dawk minn fostkom għandu jibni l-postijiet ta 'skart antiki;  
Inti għandha tgħolli l-pedamenti ta 'ħafna ġenerazzjonijiet; U inti għandu jissejjaħ tas-sewwej 

tat-Ksur, Il Restawratur ta Toroq li nitkellem fil. (Isaija 58:12) 

B'hekk, il-poplu ta 'Alla li għexu mod Alla f'din l-era se jagħmilha eħfef għan-nies biex nitkellem fil-bliet 

(u x'imkien ieħor) matul dan iż-żmien ta' restawr. Id-dinja verament se tkun post aħjar.Għandna nkunu 
ambaxxaturi għall Kristu issa, hekk nistgħu wkoll iservu fil Tiegħu Unit. 



Il-Messaġġ Veru Vanġelu huwa trasformattiv 

Ġesù qal, "Jekk inti timxi f'kelma Tiegħi, intom dixxipli tiegħi tassew 32 U inti għandu jafu l-verità, u l-
verità għandhom jagħmlu inti liberu." (Ġwanni 8: 31-32). Jafu l-verità dwar l-Evanġelju tal- .! saltna ta 
'Alla jillibera lilna mill wieħed jinqabad fil-tama foloz ta' din id-dinja Nistgħu boldly jappoġġja pjan li 
jaħdem 'Alla pjan Satana qarrqet-dinja kollha (Rivelazzjoni 12: 9) u r-Renju ta' Alla huwa s-soluzzjoni 
veru. għandna bżonn toqgħod għal u favur l-verità (ara Ġwanni 18:37). 

Il-messaġġ Evanġelju hija aktar minn madwar salvazzjoni personali. L-aħbar tajba tar-Renju ta 'Alla 
għandu jittrasforma wieħed f'dan il-età: 

2 U ma jkun ikkonformaw mad id-dinja, iżda għandhom jiġu trasformati billi 

l ġġedded tal-moħħ tiegħek, li inti tista 'tipprova dak li hu li r-rieda tajba u aċċettabbli u perfetta 

ta' Alla. (Rumani 12: 2) 

Kristjani veri huma trasformati biex iservu Alla u oħrajn: 

22 Bondservants, jobdu fl-affarijiet kollha masters tiegħek skond il-ġisem, mhux ma eyeservice, 

kif irġiel-pleasers, iżda fil sinċerità tal-qalb, u jibżgħu Alla. 23 U tkun xi tkun inti, tagħmel dan 
b'entużjażmu, rigward l-Mulej u mhux għall-irġiel, 24 jafu li mill-Mulej int ser tirċievi l-premju tal-

wirt; għall inti sservi l-Mulej Kristu. (Kolossin 3: 22-24) 

28 Għalhekk, peress li aħna qegħdin jirċievu renju li ma jistgħux jiġu jitħawwad, let us grazzja, li 

permezz tiegħu aħna jistgħu jservu Alla aċċettabbli bil reverence u l-biża Godly. (Lhud 0:28) 

Kristjani veri ħajjin b'mod differenti mid-dinja. Aħna naċċettaw istandards ta 'Alla fuq mill-dinja għal dak 

li hu dritt u l-ħażin. Il biss jgħixu bil-fidi (Lhud 10:38), hekk kif jieħu fidi li jgħixu mod Alla f'din l-

era. Insara kienu kkunsidrati tant differenti mid-dinja huma għexu fi, dan il-mod ta 'ħajja tagħhom kien 

imsemmi bħala "il-Mixja" fit-Testment il-Ġdid (Atti 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Id-dinja tgħix egoistiku, taħt 
tbandil Satana, f'dak li ġie msejjaħ "il-mod ta 'Cain" (Jude 11). 

Il-Vanġelu tar-Renju ta 'Alla huwa messaġġ ta' tjieba, ferħ, u l-paċi (Rumani 14:17). Il-kelma profetiku, 
mifhuma sew, qed comforting (ara 1 Korintin 14: 3; 1 Tessalonikin 4:18), speċjalment kif aħna tara l-

crumble dinja (ara Luqa 21: 8-36). Il-mod nisranija vera tal-ħajja twassal għal abbundanza spiritwali u 

tberik fiżiċi (Mark 10: 29-30). Din hija parti tar-raġuni għaliex dawk li jgħixu hija tifhem li d-dinja teħtieġ 

lir-Renju ta 'Alla. Insara huma ambaxxaturi tar-Renju ta 'Alla. 

Insara tpoġġi tama tagħna fil-spiritwali, mhux il-fiżika, għalkemm aħna ngħixu f'dinja fiżika (Rumani 8: 5-

8). Għandna l-"tama ta 'l-Evanġelju" (Kolossin 1:23). Din hija xi ħaġa li l-Insara bikrija mifhum li ħafna li 
profess Ġesù llum ma verament jifhmu. 

6. knejjes Greco-Roman jgħallmu r-Renju huwa importanti, imma ... 
Il-knejjes Greco-Roman jemmnu li jgħallmu l-aspetti tar-Renju ta 'Alla, iżda jkollhom problemi 

verament jifhem dak li verament hu Per eżempju, l-enċiklopedija l Kattolika tgħallem dan dwar il-

renju.: 
Kristu ... F'kull stadju fit-tagħlim Tiegħu l-miġja ta 'dan renju,-diversi aspetti tagħha, tifsira 
preċiża tagħha, il-mod li bih huwa li għandu jintlaħaq, jiffurmaw il-diskontinwi tal diskorsi tiegħu, 
tant li d-diskors tiegħu huwa msejjaħ "l-Evanġelju tal-renju "... huma bdew jitkellmu tal-Knisja 

bħala" l-saltna ta 'Alla "; cf. Col, I, 13; I Thess, ii, 12.; Apoc, I, 6, 9.; vs, 10, eċċ ... dan ifisser il-



Knisja bħala dik l-istituzzjoni divina ... (Papa H. Saltna ta 'Alla. Il-enċiklopedija Kattolika, Volum 
VIII. 1910). 

Għalkemm il-rrilevat hawn fuq għal "Col, I, 13; I Thess, ii, 12.; Apoc, I, 6, 9.; vs, 10, "jekk inti se tfittex 

lilhom, inti ser issib li mhux waħda minn dawk versi jgħidu xejn dwar il-Knisja huwa l-Saltna ta 

'Alla. Huma jgħallmu twemmin se tkun parti mill-Saltna ta 'Alla, jew li tkun renju ta' Ġesù. Il-Bibbja iwissi 

li ħafna minnhom ma jbiddlu l-Evanġelju jew dawran għal ieħor, wieħed mhux vera (Galatin 1: 6-

9). Sfortunatament, diversi dawk għamlu dan. 
Ġesù mgħallma, "Jiena l-mod, il-verità, u l-ħajja. Ebda wieħed jasal lill-Missier ħlief permezz lili "(Ġwanni 

14: 6). Peter mgħallma, "Lanqas ma hemm salvazzjoni fi kwalunkwe oħra, għall hemm l-ebda isem ieħor 

taħt is-sema mogħti fost l-irġiel li bih irridu nkunu salvati" (Atti 4:12). Peter qal Lhud kollha jrid ikollhom 

il-fidi li jindem u jaċċettaw Ġesù li jiġu ffrankati (Atti 2:38). 
B'kuntrast ma 'dan, il-Papa Francis għallmet li atheists, mingħajr Ġesù, jistgħu ffrankati billi opri 

tajba! Huwa tgħallem ukoll li l-Lhud jista 'jiġi ffrankat mingħajr jaċċettaw Ġesù! Barra minn hekk, hu u xi 

Greco-Rumani wkoll jidhru li jqisu li verżjoni mhux bibliċi ta 'Marija "huwa ċentrali għall-Evanġelju kif 

ukoll bħala bieb għat għaqda ekumenika u reliġjonijiet. Sfortunatament, dawn u oħrajn ma jifhmu l-

importanza ta 'Ġesù U l-Evanġelju veru tar-Renju ta' Alla. Ħafna qed jippromwovu Vanġeli foloz. 
Ħafna jixtiequ li jimxu bil-vista u jkollha fidi fid-dinja. Il-Testment il-Ġdid tgħallem li l-Insara huma li 

tħares aktar 'il fuq: 
2. Set moħħok fuq affarijiet hawn fuq, mhux fuq affarijiet fuq l-earth. (Kolossin 3: 2) 
7 Għax aħna mixja bil-fidi, mhux mill-vista. (2 Korintin 5: 7) 

Madankollu, il-Papa Piju XI bażikament mgħallma biex jimxu mill-vista tiegħu tat-knisja tiegħu: 
... il-Knisja Kattolika ... huwa l-saltna ta 'Kristu fuq l-art. (Enċiklika Pius tal Quas Primas kif iċċitat 

fid Finali Battalja Kramer P. Il Devil. Pubblikazzjonijiet Parir it-Tajjeb, 2002, p. 73). 
Il-pretensjonijiet websajt CatholicBible101, "ir-Renju ta 'Alla kien stabbilit fuq l-art mill Ġesù Kristu fis-
sena 33 AD, fil-forma ta' Knisja Tiegħu, immexxija minn Peter ... il-Knisja Kattolika." Imma r-Renju 
millennial ta 'Alla għadu mhux hawnhekk u lanqas ma huwa l-Knisja ta 'Ruma, iżda se jkun fuq l-art. 
Il-Knisja ta 'Ruma tgħallem hekk qawwi kontra Renju earthly millennial dalwaqt li ġejjin ta' Alla li huwa 

bażikament l-uniku "duttrina ta Antichrist" elenkat fil-Katekiżmu uffiċjali tal-Knisja Kattolika: 
676 qerq Il-Antichrist li diġà jibda jieħu forma fid-dinja kull darba li l-talba ssir biex tirrealizza fi 

ħdan istorja li t-tama messjanika li jista 'jintlaħaq biss lil hinn mill-istorja permezz tas-sentenza 

eschatological. Il-Knisja ikun ċaħad forom saħansitra modifikati ta 'dan il-falsifikazzjoni ta' l-renju 
li jaqgħu taħt l-isem ta millenarianism ... (Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Imprimatur Potest + 
Joseph Kardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Sfortunatament, dawk li jaqblu ma 'li se jkollhom problemi kbar mal-proklamazzjoni tal-Vanġelu tar-

Renju ta' Alla fl-aħħar. Uħud se jieħu passi terribbli kontra dawk jipproklamawha (Daniel 07:25; 11: 30-

36). 
Iżda, inti tista 'taħseb, mhux kollha se li jistqarru Ġesù bħala Mulej ikun fil-renju? Le, dawn mhux se 

jkun. Avviż dak li Ġesù qal: 



21 "Mhux kulħadd li jgħid lili," Mulej, Mulej, "għandhom jidħlu l-saltna tas-sema, imma hu li 

jagħmel ir-rieda ta 'Missieri li hu fis-smewwiet. 22 Ħafna se ngħid lili dak il-jum," Mulej, Mulej, 
ikollhom aħna ma prophesied fl-isem tiegħek, mitfugħa fl demons fl-isem tiegħek, u jsir ħafna 
tistaqsi b'mod Ismek "23 u mbagħad I ser niddikjara lilhom," jien qatt ma kienet taf inti;?! 

jitbiegħed mit Me, inti li jipprattikaw anarkija " (Mattew 7: 21-23) 
L-Appostlu Pawlu innota l- "misteru ta 'anarkija" kienet "diġà fuq ix-xogħol" (2 Tessalonikin 2: 7) fil-ħin 

tiegħu. Dan il anarkija huwa wkoll relatat għal xi ħaġa li l-Bibbja twissi kontra fil-ħinijiet finali li tissejjaħ 

"Misteru, Babylon l-Kbir" (Rivelazzjoni 17: 3-5). 
Il- "misteru ta 'anarkija" hija relatata mal Kristjani jistqarru li jemmnu li dawn ma jeħtiġux li jżommu 
Għaxar liġi kmandament ta' Alla, eċċ u / jew hemm daqstant eċċezzjonijiet aċċettabbli għaliha u / jew 
ikun hemm forom aċċettabbli ta 'penitenza li jiksru Alla liġi, sabiex filwaqt jaħsbu li għandhom forma ta 
liġi t'Alla, huma ma jżommux forma ta Kristjaneżmu li Ġesù jew appostli tiegħu se jirrikonoxxu bħala 
leġittimu. 
Il Greco-Rumani huma bħal-Pharisees li kisru kmandamenti ta 'Alla, iżda stqarr tradizzjonijiet tagħhom 

għamlu dan aëëettabbli-Ġesù iddenunzjat dan il-metodu (Mattew 15: 3-9)! Isaija wissa wkoll li n-nies li 

jallegaw li huma kieku ribelli Alla kontra liġi tiegħu (Isaija 30: 9). Din il ribelljoni lawless hija xi ħaġa aħna, 

sfortunatament, tara dan sal-lum. 
Ieħor "misteru" tidher li hi li l-Knisja ta 'Ruma jidher li wieħed jemmen li militaristic aġendi ekumeniċi u 
reliġjonijiet tagħha se jwassal għall-paċi u verżjoni mhux bibliċi tar-Renju ta' Alla fuq l-earth.Iskrittura 
iwissi kontra għaqda ekumenika ġejjin li tgħallem se, għal ftit snin, ikun ta 'suċċess (nota: il-Bibbja 
Ġerusalemm Ġdid, traduzzjoni Kattolika approvat, huwa muri): 

4 Dawn prostrated ruħhom quddiem il-dragun peress illi huwa kien mogħti l-kruha awtorità 

tiegħu; u dawn prostrated ruħhom quddiem il-kruha, qal, "Min jista 'jqabblu ma' l-kruha? Min 
jista ġlieda kontriha "5 L-kruha kienet permessa għal ħalq tiftaħar tagħha u blasphemies u li jkunu 
attivi għal żmien tnejn u erbgħin xahar;? 6 u b'ħalq blasphemies tagħha kontra Alla, kontra ismu, 
heavenly tinda tiegħu u dawk kollha li jkunu protetti . hemmhekk 7. hija kienet permessa li 
tagħmel gwerra kontra l-qaddisin u conquer minnhom, u minħabba s-setgħa fuq kull razza, in-
nies, il-lingwa u nazzjon; 8 u n-nies kollha tad-dinja se qima lilu, jiġifieri, kulħadd li ismu ma jkunx 
inkiteb l peress li l-pedament tad-dinja fil-ktieb tal-ħaruf sacrificial tal-ħajja 9Ħalli xi ħadd li jista 

'jisma', tisma:. 10 Dawk għad-dipendenza fuq biex magħluq; dawk għall-mewt mill-xabla għall-

mewt mill-xabla. Dan huwa għaliex l-qaddisin jrid ikollhom perseveranza u l-fidi. (Rivelazzjoni 

13: 4-10, NJB) 
Il-Bibbja iwissi kontra ħin tat-tmiem Babylon għaqda: 

1 Wieħed mis-seba 'anġli li kellhom is-seba' bwieqi waslet biex jitkellmu lili, u qal, "Ejja hawn u 

jien ser nuruk il-piena tal-prostituta kbira li hija ilmijiet ħdejn abbundanti enthroned, 2magħhom 
l-rejiet kollha tad-dinja jkunu prostituted infushom, u li għamel l-popolazzjoni tad-dinja sakra bl-
inbid ta 'adulterju tagħha. "3 Huwa ħa me fl-ispirtu għal deżert, u hemm rajt mara riding kruha 
iskarlatina li kellha sebat irjus u għaxart qrun u kellhom titoli blasphemous miktub kollha 
fuqha 4 il-mara kienet liebsa vjola u iskarlatina u glittered bid-deheb u ġawhar u perli, u hi kienet 

qed iżżomm winecup deheb mimlija bl-ibel disgusting ta 'prostituzzjoni tagħha;. 5 fuq forehead 

tagħha kien miktub isem, isem cryptic: ". Babylon l-Kbir, l-omm ta 'l-prostituti u l-prattiki filthy 

fuq l-earth" 6 rajt li hija kienet fis-sakra, fis-sakra bl-demm tal-qaddisin, u d-demm ta' l-martri ta ' 

Ġesù; u meta rajt tagħha, I kien kompletament mystified.(Rivelazzjoni 17: 1-6, NJB) 



9 "Dan jitlob għal shrewdness. Is-seba 'rjus huma l-għoljiet seba, li fuqhom l-mara hija 

seduta. . . 18 Il-mara li inti raw hija l-belt kbira li għandu awtorità fuq l-mexxejja kollha fuq l-art. 

"(Rivelazzjoni 17: 9,18, NJB) 
1. Wara dan, I raw anġlu ieħor tinżel mis-sema, bl-awtorità kbir mogħti lilu; l-art shone bil-glorja 

tiegħu. 2 Fil-quċċata tal-vuċi tiegħu huwa għajjat, "Babylon naqas, Babylon l-Kbir naqas, u sar l-

haunt ta xjaten u alloġġ għal kull ispirtu iħammġu u maħmuġin, għasafar loathsome. 3 Kollha -

nazzjonijiet jkunu tinxtorob fil-fond tal-inbid tal-prostituzzjoni tagħha; kull king fuq l-earth ikun 

prostituted ruħu magħha, u kull merkantili mkabbra sinjuri permezz debauchery tagħha "4 vuċi 

Ieħor tkellem mis-sema. '; Smajt jgħidu, "Come barra, poplu tiegħi, 'il bogħod mill tagħha, b'tali 

mod li inti ma jaqsmu l delitti tagħha u jkollhom l-istess pesti għandhom ibatu. 5 dnubiet 

tagħha laħqu sa l-sema, u Alla delitti tagħha fil-moħħ : jittrattaw tagħha kif hi tkun ittrattata 

oħrajn 6 hi għandha titħallas darbtejn l-ammont hi imġiegħel.. Hija li jkollhom tazza darbtejn 
qawwi ta 'taħlita tagħha stess. 7 Kull waħda mill pomps tagħha u orgies għandha tkun appoġġjata 

minn tortura jew agunija. I am enthroned bħala irġejjen, hi taħseb; I am ebda armla u qatt mhu 

se tkun taf luttu 8 Għal dan, fil-jum wieħed, l pesti se jaqa 'fuq tagħha:. Marda u mourning u l-

ġuħ. Hi se jiġi maħruq sa l-art. Il-Mulej Alla li kkundannat tagħha huwa mighty. "9" Se jkun hemm 

mourning u weeping għall tagħha mill-rejiet ta 'l-earth li jkunu prostituted ruħhom magħha u 

miżmuma orgies magħha. Iħossu li l-duħħan kif hi ħruq, (Rivelazzjoni 18: 1-9, NJB) 
Fil Żakkarija, il-Bibbja iwissi kontra Babilonja ġejjin u turi li l-unità xierqa mhux se jiġri biss wara prospetti 
Ġesù: 

10 Oqgħod attent! Attent! Jaħarbu mill-art tal-tramuntana - Jaħweh declares- għall I jkollhom 

imxerrda inti l-irjieħ erba tas-sema - Jaħweh jiddikjara 11 Oqgħod attent.! Jagħmlu ħarba 

tiegħek, Zion, issa jgħixu bl-bint ta 'Babylon! 
12 Għal Jaħweh Sabaoth jgħid dan, peress li l-Glorja ikkummissjonat lili, dwar in-nazzjonijiet li 

serqu int, "Kulmin jmiss inti tmiss il-tuffieħ ta 'għajnejn tiegħi. 13 Issa ħarsa, jien ser mewġa naħa 

tiegħi fuqhom u dawn se jkunu serqu minn dawk li għalihom li jkunu enslaved. " Imbagħad inti 
taf li Mulej Sabaoth bagħat lili! 14 Kanta, tiċċelebra, bint Sijon, għal issa jiena ġej jgħixu fostkom -

Yahweh jiddikjara! 15 U f'dak il-jum ħafna nazzjonijiet se jkunu konvertiti biex Jaħweh. Iva, huma 

ser isiru poplu tiegħu, u dawn se jgħixu fostkom. Imbagħad inti taf li Mulej Sabaoth bagħat lili 

lilek! 16 Jaħweh se jieħu pussess ta 'Ġuda, porzjon tiegħu fl-Art Imqaddsa, u għal darb'oħra 

tagħmel Ġerusalemm għażla tiegħu. (Żakkarija 2: 10-16, NJB; jinnota fil-verżjonijiet KJV / NKJV-

versi huma elenkati bħala Żakkarija 2: 6-12) 
Il-movimenti ekumeniċi u reliġjonijiet li n-Nazzjonijiet Uniti, Vatikan, ħafna Protestants, u tal-Lvant 
Ortodossa mexxejja qed jippromwovu huma kkundannati b'mod ċar mill-Bibbja u ma għandhomx ikunu 

inkoraġġiti. Ġesù wissiet ta 'dawk li jallegaw li jsegwu lilu li kieku "jqarraq ħafna" (Mattew 24: 4-

5). Ekumeniżmu Ħafna huwa relatat mal- "horseman abjad" ta 'Rivelazzjoni 6: 1-2 (min MHIX Ġesù) u l-

harlot ta' Rivelazzjoni 17. 
Bħall Żakkarija, l-Appostlu Pawlu mgħallma wkoll li l-għaqda vera tal-fidi ma jiġri biss wara prospetti 
Ġesù: 

13 sakemm aħna lkoll jilħqu l-unità fid-fidi u l-għarfien tal-Iben ta 'Alla u jiffurmaw il-bniedem 

perfett, kompletament maturi bil-milja ta' Kristu nnifsu. (Efesin 4:13, NJB) 



Dawk li jemmnu din l-għaqda jasal qabel ir-ritorn ta 'Ġesù huma bi żball. Attwalment, meta Ġesù 

prospetti, Huwa se jkollhom jeqirdu l-għaqda tan-nazzjonijiet li se rally kontra lilu: 
11:15 Imbagħad is-seba 'anġlu nefaħ tromba tiegħu, u l-vuċijiet jistgħu jinstemgħu shouting fis-

sema, li ssejjaħ, "Il-Saltna tad-dinja saret l-renju ta' Sidna u Kristu tiegħu, u hu se reign għal 
dejjem u qatt." 16 il-erbgħa u għoxrin anzjani, enthroned fil-preżenza ta 'Alla, prostrated 
infushom u tmiss l-art bil foreheads tagħhom jaduraw Alla 17 b'dawn il-kliem, "Nagħtu grazzi lilek, 
Almighty Mulej Alla, hu li hu, hu li kien, per jekk wieħed jassumi qawwa kbira tiegħek u tibda 
renju tiegħek. 18 l-nazzjonijiet kienu uproar u issa wasal iż-żmien għall jiġu kkastigati tiegħek, u 
għall-mejtin li jiġi ġġudikat, u għall-impjegati tiegħek l-profeti, għall-qaddisin u għal dawk li 

jibżgħu isem tiegħek, żgħar u kbar kif ukoll, li jiġu ppremjati. Wasal iż-żmien li jeqirdu dawk li 

qed jeqirdu l-earth. " (Rivelazzjoni 11: 15-18, NJB) 
19: 6 U jien smajt dak li jidher li l-ilħna ta 'folla enormi, bħall-ħoss ta' l-oċean jew il-kanuni kbira ta 

'Thunder, li jwieġeb, "Alleluia! -Renju tal-Mulej Alla Almighty tagħna bdiet; . . . 19Imbagħad rajt 
il-kruha, bil-rejiet kollha tad-dinja u armati tagħhom, miġbura flimkien għall-ġlieda kontra l-
sewwieq u l-armata tiegħu. 20 Iżda l-kruha ittieħed priġunier, flimkien mal-profeta falz li kienu 
jaħdmu mirakli għan-nom tal-kruha tal u minnhom kienu mqarrqa dawk li kienu aċċettaw 
branding mal-marka ta 'l-kruha u dawk li kienu worshipped istatwa tiegħu.Dawn iż-żewġ kienu 
hurled ħajjin fil-lag fiery ta 'kubrit ħruq. 21 L-bqija kienu maqtula mill-xabla ta' l-sewwieq, li ħareġ 

mill-ħalq tiegħu, u l-għasafar glutted ruħhom mal-laħam tagħhom. . .20: 4 Imbagħad rajt tron, fejn 

ħadu posthom, u fuqhom kien konferiti s-setgħa li tagħti sentenza. Rajt l-erwieħ ta 'dawk kollha 

li kienu beheaded talli xhud għal Ġesù u talli ppriedka-kelma t'Alla, u dawk li rrifjuta li qima l-

kruha jew istatwa tiegħu u ma jaċċettax il brandmark fuq foreheads tagħhom jew idejn; li waslu 

biex il-ħajja, u kienet issaltan ma 'Kristu għal elf sena.(Rivelazzjoni 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Avviż li Ġesù se jkollhom biex jeqred armati tad-dinja unifikata kontrih. Imbagħad Huwa u l-qaddisin se 

reign. Dan huwa meta se jkun hemm għaqda xierqa tal-fidi. 
Sfortunatament, ħafna se tisma 'ministri foloz li jidhru tajba, iżda m'humiex, bħala l-Appostlu Pawlu 
wissa (2 Korintin 11: 14-15). 
Jekk aktar se verament jifhmu l-Bibbja u l-Evanġelju tar-Renju ta 'Alla anqas jista' jiġġieled kontra kontra 
Ġesù. 
7. Għaliex ir-Renju ta 'Alla? 
Għalkemm bnedmin simili li taħseb li aħna tant huma intelliġenti, hemm limiti għal fehim tagħna, iżda 
Alla "għarfien hija infinita" (Salm 147: 5). 
Dan hu għaliex huwa ser jieħu l-intervent ta 'Alla li tiffissa din il-pjaneta. 
Filwaqt li ħafna jemmnu f'Alla, il-maġġoranza vasta tal-bnedmin ma jridux jgħixu bħala He verament 

jordna. Avviż li ġej: 
8 Huwa wera inti, bniedem O, dak li hu tajjeb; U dak ma l-Mulej jeħtieġu minnkom Iżda biex 

tagħmel ġustament, Għall-imħabba ħniena, u jimxu umilment ma 'Alla tiegħek? (Mikea 6: 8) 
Biex jimxu umilment ma 'Alla mhix xi ħaġa umanità tkun verament kien lesta li tagħmel. Miż-żmien ta 

'Adam u Eva (Ġenesi 3: 1-6), il-bnedmin għażlu li jistrieħu fuq infushom u l-prijoritajiet tagħhom, fuq 
t'Alla, minkejja kmandamenti tiegħu (Esodu 20: 17/03). 
Il-Ktieb ta Proverbji tgħallem: 



5 Fiduċja fil-Mulej bil-qalb kollha tiegħek, u dgħif mhux fuq komprensjoni tiegħek stess;. 6 modi 

kollha tiegħek jirrikonoxxu lilu, u hu għandu jidderieġi mogħdijiet tiegħek 7 Ma jkun għaqli fl-

għajnejn tiegħek stess; Biża-Mulej u jitbiegħed mill-ħażen. (Proverbji 3: 5-7) 
Madankollu, ħafna nies mhux se verament fiduċja f'Alla mal-qlub tagħhom jew stenna għalih li 

jidderieġu passi tagħhom. Ħafna jgħidu li se jagħmlu dak li Alla jrid, iżda ma tagħmel dan. Umanità ġie 

mqarraq minn Satana (Rivelazzjoni 12: 9) u naqas għall-lusts tad-dinja u l-kburija tal-ħajja "(1 Ġwanni 
2:16). 
Għalhekk, ħafna ma toħroġ bi tradizzjonijiet reliġjużi tagħhom stess u l-gvernijiet sekulari, għax jaħsbu li 

jafu l-aħjar. Madankollu, dawn ma (ara Jer 10:23) u lanqas se aktar verament jindem. 
Huwa għalhekk li l-umanità għandha bżonn ir-Renju ta 'Alla (ara Mattew 24: 21-22). 
Modi Are Dritt ta 'Alla 
Il-verità hija li Alla hu mħabba (1 Ġwanni 4: 8,16) u Alla huwa MHUX egoist. Liġijiet ta 'Alla juri l-imħabba 

lejn Alla u proxxmu tagħna (Mark 12: 29-31; James 2: 8-11). Il-modi tad-dinja huma egoist u tmiem 

għall-mewt (Rumani 8: 6). 
Avviż li l-Bibbja turi Insara reali josserva l-kmandamenti: 

1 Kull min jemmen li Ġesù hu l-Messija huwa imwieled ta 'Alla, u kulħadd li tant iħobb lilu li 

begot wkoll iħobb lilu li hu imnissel minnu. 2 Permezz ta' din nafu li aħna imħabba t-tfal ta 'Alla, 
meta aħna imħabba ta' Alla u jżomm il-kmandamenti tiegħu . 3. Għal dan huwa l-imħabba ta 

'Alla, li aħna jżomm il-kmandamenti tiegħu. U kmandamenti tiegħu m'humiex piż. (1 Ġwanni 5: 

1-3) 
Kollha ta 'Alla "kmandamenti huma tjieba" (Salm 119: 172). Modi tiegħu huma puri (1 Timotju 

1:15). Sfortunatament, ħafna aċċettaw forom varji ta ' "anarkija" u ma jirrealizzaw li Ġesù ma jkunux 

ġejjin li jeqirdu l-liġi jew il-profeti, iżda li jissodisfaw lilhom (Mattew 05:17), billi tispjega tifsira reali 

tagħhom u jespandu minnhom lil hinn minn dak li ħafna ħasbu (eż Mattew 5: 21-27). Ġesù mgħallma li 

"kull min jagħmel u tgħallem minnhom, huwa għandu jissejjaħ kbira fil-renju tas-sema" (Mattew 5:19) (-
termini "Saltna ta 'Alla" u "saltna tas-sema" huma interkambjabbli). 
Il-Bibbja tgħallem li l-fidi mingħajr xogħlijiet hija mejta (James 2:17). Ħafna pretensjoni li jsegwu Ġesù, 

iżda mhux se verament nemmnu t-tagħlim tiegħu (Mattew 7: 21-23) u mhux se jimitaw lilu kif suppost 

(ara 1 Korintin 11: 1). "Sin huwa l-trasgressjoni tal-liġi" (1 Ġwanni 3: 4, KJV) u kollha għandhom sinned 

(Rumani 3:23). Madankollu, il-Bibbja turi li ħniena se trijonf fuq ġudizzju (James 2:13) kif Alla verament 
għandu pjan għal kulħadd (ara Luqa 3: 6). 
Soluzzjonijiet tal-Bniedem, apparti mill-modi ta 'Alla, mhux se taħdem. Fil-renju millennial, Ġesù se 

regola ma "virga tal-ħadid" (Rivelazzjoni 19:15), u tajba se jipprevalu bħala nies se jgħixu mod 
Alla. Jeżisti KOLLHA problemi tad-dinja minħabba soċjetajiet ta 'din id-dinja jirrifjutaw li jobdu Alla u l-

liġi tiegħu . Storja juru l-umanità ma tistax issolvi l-problemi tas-soċjetà: 
6 Għall-li tkun carnally moħħom hija mewt, iżda li tkun spiritwalment moħħom hija l-ħajja u l-

paċi 7 Minħabba li l-moħħ carnal hija enmity kontra Alla.; għal mhuwiex suġġett għall-liġi ta 'Alla, 

lanqas fil-fatt jista' jkun. 8 Mela allura, dawk li huma fil-laħam ma tistax jogħġbok Alla. (Rumani 

8: 6-8) 



Insara għandhom jiffokaw fuq il-spiritwali, u jingħataw Ispirtu ta 'Alla biex jagħmel dan f'din l-era 
(Rumani 8: 9), minkejja n-nuqqasijiet personali tagħna: 

26 Għal tara ssejjaħ tiegħek, ħutna, li ma jkunx għaqli ħafna skond il-ġisem, mhux ħafna mighty, 

mhux ħafna nobbli, huma msejħa. 27 Imma Alla għażel l-affarijiet foolish tad-dinja li jpoġġi lill 
mistħija-għorrief, u Alla magħżula l-affarijiet dgħajfa tad-dinja li jpoġġi lill mistħija l-affarijiet li 
huma mighty; 28 u l-affarijiet bażiċi tad-dinja u l-affarijiet li huma despised Alla għażel, u l-
affarijiet li mhumiex, biex iġibu fix-xejn l-affarijiet li huma , 29 li l-ebda laħam għandhom glorja fil-
preżenza tiegħu. 30 Iżda lilu inti fi Kristu Ġesù, li sar għalina għerf minn Alla u tjieba u qdusija u 

redemption- 31 li, kif huwa miktub, "hu li glories, let lilu glorja fil-Mulej. " (1 Korintin 1: 26-31) 
Insara għandhom glorja fil-pjan ta 'Alla! Aħna mixja bil-fidi issa (2 Korintin 5: 7), tfittex hawn fuq 

(Kolossin 3: 2) in bona (Lhud 11: 6). Aħna se jkunu mbierka biex jinżammu kmandamenti ta 'Alla 

(Rivelazzjoni 22:14). 
Il-Bibbja tgħid li l-Insara se regola ma 'Ġesù, imma inti tirrealizza li jfisser li l-Insara veri fil-fatt se regola 

fuq bliet? Ġesù mgħallma: 
12 "A nobleman ċerta marru f'pajjiż s'issa biex jirċievu għalih innifsu renju u li jirritornaw. 13 Hekk 

hu sejjaħ għaxra tal qaddejja tiegħu, mogħtija lilhom għaxar Minas, u qalilhom," Do negozju till 
nasal. "14 Imma ċittadini tiegħu hated lilu, u bagħat delegazzjoni warajh, qal, "Aħna mhux se 
jkollhom dan il-bniedem li reign fuq lilna." 
15 "U hekk kien li meta rritorna, wara li jkun irċieva l-renju, huwa mbagħad kmanda dawn l-

impjegati, li lilu kien mogħti l-flus, li għandu jissejjaħ lilu, li huwa jista jafu kif 
ħafna kull raġel kienet miksuba mill-kummerċ 16 Imbagħad bdiet l-ewwel, qal, 17 U qal lilu, "Prosit, 

qaddej tajjeb." Master, Mina tiegħek kiseb għaxar Minas. "; għaliex inti kienu fidili fi ftit ħafna, 

jkollu awtorita fuq għaxar bliet. "18 U t-tieni daħal u qal," Master, Mina tiegħek kiseb ħames 

Minas. "19 Bl-istess mod huwa qal lilu," Inti tkun ukoll fuq ħames ibliet. " (Luqa 19: 12-19) 
Tkun fidila fuq l-ftit li għandek issa. Insara se jkollhom l-opportunità li tiddeċiedi fuq l-ibliet reali, fil-renju 

reali. Ġesù qal ukoll, "premju tiegħi huwa miegħi, biex jagħtu lil kull wieħed skond ix-xogħol tiegħu" 

(Rivelazzjoni 22:12). Alla għandu pjan (Job 14:15) u post (Ġwanni 14: 2) għal dawk li se verament 

jirrispondu lilu (Ġwanni 6:44; Apokalissi 17:14). Ir-Renju ta 'Alla hija għall reali u inti tista' tkun parti ta 

'dan! 
Fil-bidu tal 2016, l-ġurnal Xjenza kellhom artiklu intitolat "Il-qawwa ta 'folol" li indikat li l-intelliġenza 
artifiċjali u crowdsourcing tista' ssolvi l-umanità qed tiffaċċja l- "problemi wicked".Madankollu, l-artikolu 
ma jifhem dak ħażen kien, aħseb u ara kif se ssolvi lilha. 
Il-kooperazzjoni, apparti milli jsegwu l-modi vera ta 'Alla, huwa kif destinat li jonqsu fl-seklu 21 kif kien lura 
wara l-għargħar Kbir meta l-umanità ikkoopera biex tinbena l-torri naqset ta' Babel (Ġenesi 11: 1-9). 
Problemi fid-dinja, fil-postijiet bħall-Lvant Nofsani (minkejja qligħ temporali mistennija, eż Daniel 9: 27a; 
1 Thessalonians 5: 3), mhux se jiġu solvuti mill-bniedem 'neħtieġu l-paċi tar-Renju ta' Alla (Rumani 14: 
17). 
Il-problemi ta 'terroriżmu internazzjonali, minkejja qligħ mistennija, mhux se jiġu solvuti (ara Eze 21:12) 
mill-qarrqet fil-Nazzjonijiet Uniti (ara Apokalissi 12: 9) -Aħna bżonn l-ferħ u l-kumdità tar-Renju ta' Alla. 
Il-problemi ta 'l-ambjent se MHUX tkun solvuta b'kooperazzjoni internazzjonali, kif nazzjonijiet tad-dinja 
se jgħin jeqred l-art (Rivelazzjoni 11:18), iżda dawn se jiġu solvuti mir-Renju ta' Alla. 



Il-problemi ta 'Immortality sesswali, l-abort, u l-bejgħ tal-ġisem uman 
partijiet mhux se tkun solvuta mill-Istati Uniti, iżda mir-Renju ta 'Alla. 
Id-dejn enormi li l-USA, ir-Renju Unit, u nazzjonijiet oħra ħafna ma jkunux se jiġu solvuti permezz 
senserija internazzjonali, iżda fl-aħħar (wara l-qerda għal kull Habakkuk 2: 6-8) mir-Renju ta 'Alla. 
Injoranza u mis-edukazzjoni mhux se jiġu solvuti permezz tan-Nazzjonijiet Uniti 'neħtieġu-Renju ta' 

Alla. Konflitti reliġjużi mhux se verament tissolva bi kwalunkwe moviment ekumeniku-reliġjonijiet jaqblu 

li salvazzjoni minbarra l-Ġesù vera tal-Bibbja. Sin hija l-problema fid-dinja u għal dan, għandna bżonn 

sagrifiċċju ta 'Ġesù u r-ritorn tiegħu fir-Renju ta' Alla. 
Kwistjonijiet Ġuħ mhux se jiġu solvuti minn organiżmi ġenetikament modifikati li huma tqegħid partijiet 
tad-dinja fir-riskju tal-ġuħ minħabba l-potenzjal tal-ħsad fallimenti-neħtieġu-Renju ta 'Alla. 
xjenza medika moderna ma jkollha l-tweġibiet għall-bniedem relatati mas-neħtieġu-Renju ta 'Alla. 
Il-faqar enormi fil-partijiet tal-Afrika, l-Asja, u bnadi oħra, filwaqt li jibbenefikaw għal żmien minn ħin tat-
tmiem "Babylon" (ara Rivelazzjoni 18: 1-19), mhux se ssolvi l-problema tal-faqar 'neħtieġu-Renju ta' Alla. 
Il-fażi millennial tar-Renju ta 'Alla hija renju litterali li se jiġu stabbiliti fuq l-earth. Din se tkun ibbażata 
fuq il-liġijiet loving ta 'Alla u Alla loving bħala mexxej. -Qaddisin se reign ma 'Kristu għal elf sena 
(Rivelazzjoni 5:10; 20: 4-6). Dan il renju se jinkludu dawk verament fil-Knisja ta 'Alla, imma l-ebda 
Iskrittura tgħid li r-Renju ta' Alla huwa effettivament il-Knisja (Kattolika jew le). Il-Knisja ta 'Ruma ma 
jkunu opponew l-tagħlim millennial, u aktar tard se aktar qawwi topponi messaġġ Evanġelju tal-Bibbja 
kif aħna nersqu qrib il-tarf. Dan aktarx li se tikseb kopertura sinifikanti tal-midja li jista 'jgħin jissodisfaw 
Mattew 24:14. 
Fil-fażi finali tiegħu, ir-Renju ta 'Alla se jinkludi l- "ġodda Ġerusalemm, jinżlu minn ġenna minn Alla" 
(Rivelazzjoni 21: 2) u taż-żieda tagħha se jkun hemm ebda għan. Mhux se jkun hemm unrighteousness 
aktar, mhux aktar 
niket, u l-ebda mewt aktar. 
Jippriedka u jifhmu l-Evanġelju tar-Renju ta 'Alla hija tema importanti tal-Bibbja. kittieba Testment il-
Qadim mgħallma dwar dan. Ġesù Paul, u John mgħallma dwar dan. 
L-eqdem priedka "Christian" jgħix barra l-Testment il-Ġdid mgħallma dwar dan. Kmieni tieni seklu 
mexxejja Kristjani, bħall Polycarp u Melito, mgħallma dwar dan. Aħna fil- Kontinwità Knisja ta 'Alla 
jgħallmu illum. 
Ifakkar li r-Renju ta 'Alla hija l-ewwel suġġett li l-Bibbja turi Ġesù ppriedka dwar. Kien ukoll dak li Hu 
ppriedka dwar wara l-qawmien-u huwa xi ħaġa Insara għandhom ifittxu l-ewwel. 
L-Evanġelju mhux biss dwar il-ħajja u l-mewt ta 'Ġesù. L-enfasi ta 'l-Evanġelju li Ġesù u segwaċi tiegħu 
mgħallma kien ir-Renju dħul ta' Alla. L-Evanġelju tas-Saltna jinkludi salvazzjoni permezz ta 'Kristu, imma 
jinkludi wkoll tagħlim tal-aħħar ta' gvernijiet umani (Rivelazzjoni 11: 5). 
Ftakar, Ġesù mgħallma li l-aħħar ma kien jidħol biss wara l-Evanġelju ta 'l-renju kien preached għad-dinja 
bħala xhud għall-nazzjonijiet kollha (Mattew 24:14). U li predikazzjoni qed jiġri issa. 
L-aħbar tajba hija li r-Renju ta 'Alla huwa s-soluzzjoni għall-problemi li jiffaċċjaw l-
umanità . Madankollu, aktar ma jridux tappoġġaha, lanqas tismagħha, u lanqas jridu jemmnu li l-verità 
ta 'dan.Saltna t'Alla hija dejjiema (Mattew 06:13), filwaqt li "din id-dinja hija tgħaddi bogħod" (1 Korintin 
07:31). 



Proklamazzjoni l-Evanġelju veru tar-Renju ta 'Alla hija xi ħaġa li aħna fil- Kontinwità Knisja ta' Alla huma 
serji dwar. Aħna jistinkaw biex jgħallmu l-affarijiet kollha li l-Bibbja tgħallem (Mattew 28: 19-20), inkluż 
ir-Renju ta 'Alla (Mattew 24:14). Filwaqt li aħna tistenna li renju, għandna bżonn biex jitgħallmu u jsegwu 
metodi ta 'Alla u oħrajn kumdità li jixtiequ li jemmnu li l-verità. 
Jekk le inti tappoġġja l-proklamazzjoni ta 'l-Evanġelju tar-Renju wasla ta' Alla? inti se jemmnu l-Evanġelju 
tar-Renju ta 'Alla? 

 

 

Kontinwa Knisja ta 'Alla 
 
L-uffiċċju Istati Uniti tal-Knisja Kontinwità ta 'Alla jinsab fil: 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

Kontinwa Knisja ta 'Alla (CCOG) Websajts 
 

CCOG.ASIA Dan is-sit tiffoka fuq l-Asja u l ikollu artikoli varji fil-lingwi Asjatiċi 
multipli, kif ukoll xi punti fl-Ingliż. 
CCOG.IN Din hija websajt mmirata lejn dawk tal-wirt Indjan. Hija għandha 
materjali fil-lingwa Ingliża u lingwi Indjani varji. 
CCOG.EU Din hija websajt mmirata lejn l-Ewropa. Hija għandha materjali fil-lingwi 
Ewropej multipli. 
CCOG.NZ Din hija websajt mmirata lejn New Zealand u oħrajn bi sfond British 
imnissel. 
CCOG.ORG Dan huwa l-websajt prinċipali tal-Knisja Kontinwa ta 'Alla. Hija sservi 
nies fil-kontinenti kollha. Fiha artikli, links, u videos. 
CCOGCANADA.CA Din hija websajt mmirata lejn dawk fil-Kanada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Dan huwa l-websajt lingwa 
Spanjola għall-Knisja Kontinwa ta 'Alla. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Dan huwa l-websajt Filippini tal-Knisja 
Kontinwa ta 'Alla. Hija għandha informazzjoni bl-Ingliż u Tagalog. 
 

Aħbarijiet u Storja Websajts 
 

COGWRITER.COM Dan il-websajt hija għodda proklama ewlenija u għandu 
aħbarijiet, duttrina, artikli storiċi, vidjos, u aġġornamenti profetiku. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Dan huwa faċli biex tiftakar websajt ma 'oġġetti u 
informazzjoni dwar l-istorja tal-knisja. 



BIBLENEWSPROPHECY.NET Din hija websajt radju onlajn li jkopri aħbarijiet u 
suġġetti bibliċi. 
 

YouTube Kanali Video għall priedki & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanal. videos sermonette CCOG. 
CCOGAfrica kanal. Messaġġi CCOG f'lingwi Afrikani. 
CDLIDDSermones kanal. Messaġġi CCOG fil-lingwa Spanjola. 
ContinuingCOG kanal. priedki video CCOG.  
 
 
 
Ir-ritratt juri hawn taħt xi wħud mill-briks ftit fadal (flimkien ma 'xi miżjuda aktar tard) ta' 
bini f'Ġerusalemm xi kultant magħruf bħala l-Ċenaklu, iżda deskritti aħjar bħala l-Knisja 
ta 'Alla fuq Hill Punent Ġerusalemm (l preżent imsejħa Mt Zion): 
 

 
 
Dan huwa maħsub li kien is-sit ta 'forsi l-bini reali kmieni knisja Kristjana. Binja li Ġesù " 
Evanġelju tar-Renju ta 'Alla "kien ikun preached fil. Dan kien bini f'Ġerusalemm li 
mgħallma l-Evanġelju tar-Renju ta' Alla. 
 
 
Għal din ir-raġuni aħna wkoll nirringrazzjaw 'l Alla bla ma jieqfu, għaliex ... inti, 

ħutna, 
saru segwaċi ta 'l-knejjes ta' Alla li fil-Lhudija huma fi Kristu Ġesù. 
(1 Tessalonikin 2: 13-14) 
 
Jsostnu imfakkra għall-fidi li darba kien għal kulħadd mogħtija għall-qaddisin. 
(Jude 3) 
 
Huwa (Ġesù) qalilhom, "irrid jippridkaw-renju ta 'Alla lill-ibliet l-oħra 
wkoll, għaliex għal dan il-għan ġew I mibgħuta. "(Luqa 04:43) 
 



Imma titfittex saltna ta 'Alla, u dawn kollha [ċ] affarijiet għandhom jiġu miżjuda lilek. 

M'għandekx biża, ftit qatgħa, għall huwa pjaċir tajba Missier tiegħek li jtik l-renju. 
(Luqa 12: 31-32) 
 
U dan Evanġelju tas-Saltna se jkun ppriedka fid-dinja kollha bħala xhud li 
n-nazzjonijiet kollha, u allura l-aħħar se jidħlu. (Mattew 24:14) 
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