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Neden onun sorunlarını çözmek İnsanoğlunun değil mi? 

İncil gösterir, ilk ve son şey İsa'nın Tanrı'nın Krallığı müjde ilgili hakkında vaaz olduğunu biliyor 
musunuz? 

Tanrı'nın Krallığı havarilerin vurgu ve onları takip ettiğini o ilk olduğunu biliyor musunuz? 



Tanrı'nın Krallığı İsa'nın kişi var mı? Tanrı İsa'nın krallığı şimdi bize O'nun hayat yaşıyor? Tanrı'nın 
Krallığı gelecekte gerçek krallık çeşit var mı? İncil ne öğrettiğini inanacaklar? 

Bir krallık nedir? Sadece Tanrı'nın Krallığı nedir? Kutsal Kitap ne öğretiyor? Erken Hristiyan kilisesi Ne 
öğrettiniz? 

Tanrı'nın Krallığı tanık olarak dünyaya vaaz kadar sonuna gelemiyorum farkında mısın? 

Ön kapaktaki fotoğraf Burdine Baskı ve Grafik tarafından bestelenen bir kurt ile yatarken bir kuzu gösterir. arka 
kapaktaki fotoğraf Dr. Bob Thiel tarafından 2013 yılında çekilen Kudüs'te orijinal kilise Tanrı'nın binasının bir 
parçasıdır.  

 

İÇİNDEKİLER 
 

1. insanlık çözümleri var mı? 

2. İsa Ne İncil vaaz mı? 

3. Tanrı'nın Krallığı Eski Ahit'te biliniyor muydu? 

4. Havariler Krallık İncili öğretmek mi? 

5. Yeni Ahit'in dışında Kaynaklar Tanrı'nın Krallığı öğretti. 

6. Greko-Romen kiliseleri Kingdom Önemlidir öğretmek, Ama ... 

7. Neden Tanrı'nın Krallığı? 

İletişim bilgileri 

 

 

1. insanlık çözümleri var mı? 

Dünya pek çok sorun ile karşı karşıyadır. 

Birçok kişi açtır. Birçok kişi baskı görüyorlar. Birçok kişi yoksullukla karşı karşıya. Birçok ülke, ciddi 
borcu vardır. doğmamış olanlar da dahil olmak üzere çocuklar, istismara maruz. İlaca dirençli 
hastalıklar birçok doktor ilgilidir. Başlıca sanayi şehirleri sağlıklı olmak için çok kirli havası var. Çeşitli 
politikacılar savaş tehdit etmektedir. Terörist saldırılar olay tutmak. 

dünya liderleri insanlığın karşılaştığı sorunları tamir edebilir misin? 



Birçok öyle düşünüyorum. 

Yeni Evrensel Gündem 

25 Eylül 2015 günü, Vatikan'ın Papa Francis tarafından bir anahtar nota konuşmasının ardından, 
Birleşmiş Milletler (BM) 193 milletler aslen Yeni Evrensel Gündem adlandırdığı şeyin "17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri" uygulamak için oy kullandı. İşte BM'nin 17 hedefleri şunlardır: 

Hedef 1. her yerde tüm formları sonu yoksulluk 

Hedef 2. Son açlık, gıda güvenliği ve gelişmiş beslenme ulaşmak ve sürdürülebilir tarım teşvik 

Hedef 3. sağlıklı bir yaşam sağlamak ve her yaştan herkes için refah teşvik 

Hedef 4. kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme 
fırsatlarının teşvik 

Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin elde ve tüm kadın ve kızları güçlendirmek 

Hedef 6. Tüm için müsaitlik ve suyun sürdürülebilir yönetimi ve sanitasyon sağlamak 

Hedef 7. Tüm için, uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji erişim sağlayın  

Hedef 8. herkes için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme, tam ve üretken iş 
olanakları ve iyi işler sürekli tanıtın 

Hedef 9. Yapı esnek altyapı, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme ve teşvik yeniliği teşvik  

Hedef 10. içinde ve ülkeler arasında eşitsizliğin azaltılması 

Hedef 11. olun şehirler ve insan yerleşimleri, kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir 

Hedef 12. sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini olun 

Hedef 13. iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil harekete geçin 

Hedef 14. korumak ve sürdürülebilir sürdürülebilir kalkınma için okyanuslarda, denizlerde ve 
deniz kaynaklarını kullanmak 

Hedef 15. koruyun geri yükleme ve karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını teşvik, 
sürdürülebilir orman, mücadele çölleşme ve durdurmak yönetmek ve arazi bozulmasının ters 
ve biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması 

Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için huzurlu ve kapsayıcı toplumlar teşvik herkes için adalete 
erişimini sağlamak ve her düzeyde, etkin, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar inşa 

Hedef 17. uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel bir ortaklık 
canlandırmak 

Bu gündem tamamen 2030 yılına kadar uygulanacak olması gerekiyordu ve aynı 
zamanda Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündem denir. Bu düzenlemenin, eğitim, uluslararası ve 
dinlerarası işbirliği yoluyla insanlığın karşılaştığı rahatsızlıkların çözmeyi hedeflemektedir. hedeflerinin 



çok iyi olsa da, kendi yöntemleri ve hedefleri bazı kötü olan (bakınız Genesis 3: 4). Bu gündem, aynı 
zamanda, Papa Francis'in Laudato Si tamim ile tutarlıdır. 

Kelime "Katolik" anlamına gelir "Yeni Evrensel Gündem", "Yeni Katolik Gündem" denilebilir 
"evrensel". Franciscus Yeni Evrensel Gündem benimsenmesini sözde "umut önemli bir işareti." 

Franciscus de ve dayanışma sürekli büyüyen duygusu ile, Aralık 2015 yılında (resmi olarak Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar 21 Konferansı başlıklı), ve dikkatle önündeki yolu 
takip etmek "ulusları tavsiye COP21 denilen uluslararası bir anlaşma övdü . " 

kimse nefes kirli havanın isterken, Aç gidin, bu uluslararası dayanışma insanlığın karşılaştığı sorunları 
çözecek, vb tehlikeye yoksul olabilir mi? 

Birleşmiş Milletler Track Record 

Birleşmiş Milletler kurdu ve 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 
başka tür çatışmaları önlemek ve dünyada barışı desteklemek için denemek için. Kuruluşunda, BM 51 
üye ülkeyi vardı; 193 şimdi vardır. 

Orada binlerce değilse oluşan Birleşmiş Milletler beri dünya çapında çatışmaların, yüzlerce olmuştur, 
ama biz henüz üçüncü Dünya Savaşı olarak tarif edilebilir vardı ne. 

Bazı Birleşmiş Milletler gibi uluslararası işbirliği Franciscus ve diğer birçok dini liderler barış ve refah 
getirecek, tanıtmak için çalışıyoruz dinler ve ekümenik gündemin türü ile birlikte, teşvik iddia 
inanıyoruz. 

Ancak, bunu yapmak için Birleşmiş Milletler için sicili iyi olmamıştır. oluşturulan Birleşmiş Milletler bu 
yana çok sayıda silahlı çatışmalara ek olarak, çoklu milyonlarca aç mülteciler, ve / veya umutsuzca 
kötü. 

On yıl önce, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine uygulamak için ortaya konan. Hatta BM 
kendisine göre, bu, "kalkınma hedeflerine" sekiz vardı ama bu başarılı olamadı. Yani, 2015 yılında, 
onun sözde "17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" kabul edilmiştir. Bazı iyimser. Bazıları bunun bir 
ütopik fantezi düşünün. 

Bildiğim kadarıyla ütopya gider gibi, 6 Mayıs 2016 tarihinde, Franciscus onun kilise olduğu kıta elde 
yardımcı olabilir insani Avrupa ütopya hayal söyledi. Oysa, Papa'nın rüya bir kabus (bakınız Vahiy 18) 
olduğu ortaya dönecek. 

İşbirliği ve Başarı, ama bazı Orada Olabilir ... 

Merriam Webster sözlüğü ütopya olduğunu belirten "Hükümet, yasalar ve toplumsal koşullar 
mükemmel olduğu bir hayali bir yer." 

İncil insanlık kendi başına sorunları çözemez olduğunu öğretir: 

23 Ya Rab, ben adamın yolu kendisi değil biliyorum; Bu onun kendi adımlarını yönlendirmek için 
yürüyor adam değil. (Yeremya 10:23, NKJV boyunca aksi belirtilmediği sürece) 

İncil uluslararası işbirliği başarısız olacağını öğretir: 



16 Yıkım ve sefalet onların şekillerde bulunmaktadır; 17 Ve barış yolu da bilinen değil 18 onların 
gözleri önünde Tanrı korkusu yoktur.. (Romalılar 3: 16-18) 

Oysa, birçok insan bir ütopik toplumun kendi bakış doğrultusunda çalışan ve hatta bazen dini dahil 
etmek deneyin. Ama hemen hemen hiçbiri tek gerçek Tanrı'nın yollarını takip etmek hazırız. 

Birleşmiş Milletler ya da Vatikan'ın hedeflerinden herhangi doğru ilerleme olacağı değil. bazı yanı sıra, 
bazı gerileme olacaktır. 

Aslında, muhtemelen büyük bir çatışma sonrasında, uluslararası barış anlaşmasının bir tür (Daniel 
9:27) kabul ve teyit edilecektir. o zaman, pek çok insanlık daha huzurlu ve ütopik toplumu meydana 
getirme olacağına inanıyoruz eğiliminde yanlış olacaktır. 

(: 9-12 2 Selanikliler 2) gibi pek çok uluslararası 'ütopik ilerleme' (krş Hezekiel 13:10) yanı sıra çeşitli 
mucizeler ve harikalar tarafından alınacaktır. Ama İncil gibi barış olacak son değil (Daniel 9:27; 11: 31-
44) diyor ki, liderler talep edebilir rağmen ne (1 Selanikliler 5: 3; İşaya 59: 8). 

insanlık gerçekten ütopya getirme tamamen aciz ise, ütopya her türlü mümkün mü? 

Evet. 

2. Ne İncil İsa vaaz mi? 
İncil insan hükümetleri (: 1-21;; Vahiy 11:15 19 Daniel 2:44) yerini alacak, ütopik bir toplum, Tanrı'nın 
Krallığı denilen öğretir. 
İsa halka hizmetine başladığında, Tanrı'nın Krallığı gospel hakkında vaaz başladı. İşte Mark bildirdi 
budur: 

John hapse sonra 14 Şimdi, İsa, Tanrı'nın, 15 krallığının gospel vaaz ve söyleyerek, Celile geldi 

"Zaman doldu, Tanrı'nın krallığı elinizin altında. Tövbe ve gospel inanıyorum" (Markos 1: 14-15). 
Vadeli müjde, euangelion olarak çevirilir Yunan kelimesinden gelir ve "iyi bir mesaj" ya da "iyi haber." 

Yeni Ahit, İngiliz kelime "krallık," Tanrı'nın krallığının ilgili, NKJV yaklaşık 149 defa söz demektir ve Douay 

Rheims İncil'de 151. Bu kuralı veya telif alanını belirtir Basileia olarak çevirilir Yunan kelimesinden gelir. 
İnsan krallıklar yanı sıra Tanrı'nın krallığı, bir kral (Vahiy 17:14), bir coğrafi alanı kapsayacak (Vahiy 11:15), 
onlar kuralları (: 3-4; 30: İşaya 2 9) sahip olması, ve sahip oldukları konular (Luka 13:29). 
İşte Matthew kaydetmesi İsa'dan ilk kamu öğreti şudur: 

23 İsa krallığının gospel (Matta 04:23) vaaz, kendi havralarda öğretiyor, ilgili tüm Galilee gitti. 
Matthew ayrıca kaydeder: 

35 İsa krallığı (Matta 09:35) gospel vaaz, kendi havralarda öğretiyor, ilgili tüm şehirler ve köyler 

gitti. 
Yeni Ahit İsa sonsuza dek egemenlik sürecek gösterir: 

33 Ve O, sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve O'nun krallığının sonu (Luka 

01:33) olacaktır. 
Luke İsa gönderildiği amacı Tanrı'nın Krallığı vaaz etmek olduğunu kaydeden İsa öğrettiği dikkat edin.: 



43 O (Luka 04:43) "Bu amaçla ben gönderildi, çünkü aynı zamanda diğer şehirlere Tanrı'nın 

krallığını vaaz gerekir", diye karşılık verdi. 
Hiç vaaz duydum? Hiç gönderilen için İsa'nın amacı Allah'ın Krallığı vaaz etmek olduğunu fark etmedi? 
Luke ayrıca İsa gidip Tanrı'nın Krallığı vaaz ki kaydeder: 

10 Ve havariler, onlar dönmüştü zaman, O'na yaptıklarını tüm anlattı. . Kalabalıklar bunu 

biliyordu Sonra Onları aldı ve Bethsaida denilen şehre ait bir ıssız yere özel bir kenara gitti 11 Ama 

onlar O'nu izledi; O (: 10-11 Luka 9) onları alınan ve Tanrı'nın krallığının hakkında onlarla 

konuştu. 
İsa, Tanrı'nın Krallığı O'nu takip edecek olanlar için öncelikli olması gerektiğini öğretti: 

33 Ama Tanrı ve O'nun doğruluk (Matta 06:33) krallığı ilk ararlar. 
. Size krallık (: 31-32 Luka 12) vermek üzere Babanız iyi zevk için 31 Ama Tanrı'nın krallığını 

aramaya ve bütün bunlar size ilave edilir 32, küçük sürüden korkmayın. 
Hıristiyanlar İLK SEEK Tanrı'nın Krallığı için vardır. Onlar onları canlı olurdu Mesih olarak yaşayan ve 

O'nun iade ve krallık için ileriye bu onların öncelikli yaparak bunu. Oysa, Mesih'i ikrar eden çoğu, sadece 

Tanrı'nın ilk Krallık, onlar bile ne olduğunu bilmiyorum istemiyoruz. Ayrıca birçoğu yanlış dünyevi siyaset 

olmaktan Tanrı Hıristiyanların beklediğini olduğuna inanıyoruz. Tanrı'nın krallığını anlamak değil, onlar 

şimdi olması gerektiği ya da insanlık bu kadar kusurlu olduğunu anlamak olarak yaşamak istemiyorum. 
Krallık biraz akın verilecektir Ayrıca Bildirimi (bakınız Romalılar 11: 5). Bu doğru küçük sürünün parçası 

olmak için istekli olması tevazu alır. 
Tanrı'nın Krallığı henüz yeryüzünde kurulmamıştır 
İsa krallık gelmek için Yandaşları dolayısıyla onlar zaten yok ona sahip, dua etmemiz gerektiğini öğretti: 

9 Göklerdeki Babamız, kutsal Adınız olacak. 10 Egemenliğin gelsin. Sizin (: 9-10 Matta 6) 

yapılacaktır. 
İsa, Tanrı'nın Krallığı vaaz öğrencilerine gönderdi: 

1 Sonra O arada O'nun oniki müritleri olarak adlandırılan ve tüm şeytanlar üzerinde güç ve yetki 

verdi ve hastalıkları iyileştirmek için 2 Tanrı'nın krallığını (Luka 9: 1-2) vaaz gönderdi.. 
İsa krallık sonra yeryüzünde kurulan gibi değildi Onun varlığı tek başına, krallık olmadığını öğretti: 

28 Ama Tanrı'nın Ruhu tarafından cini kovdu eğer, mutlaka Allah'ın Egemenliği üzerinize gelmiş 

(Matta 00:28). 
Gerçek krallık ileride. Mark gösterisi bu ayetlerde şimdi burada değil: 

47 Ve Göz sen günah neden olursa, onu koparmak. Bunun yerine iki gözü, döküm için ... (Markos 

09:47) olmasındansa tek gözle Tanrı'nın krallığını girmek için daha iyidir. 
23 İsa çevresine bakındı ve O'nun öğrencilerine şöyle dedi "Tanrı'nın krallığına girmek 

zenginliklerini olanlar için ne kadar zor!" 24 Ve müritleri Onun sözlerine hayret. Ama İsa yine 

yanıtladı ve onlara dedi ki, "Çocuklar, bu zenginlikleri güven olanların Tanrı'nın krallığını girmek 
için! 25 bir deve için zengin bir adam için daha iğne deliğinden geçmesi için daha kolay olduğu için 
ne kadar zor "(: 23-25 Mark 10) Tanrı'nın krallığını girin. 



25 Hiç kuşku, ben Tanrı'nın krallığında yeni içerken size, ben artık "o güne kadar asmanın meyve 

(Mark 14:25) içki söylüyorlar. 
43 kendisi, Tanrı'nın krallığının bekliyor cesaret geliyor ... ve alıyordu Aramatya'lı, önemli bir 

konsey üyesi, Joseph (Markos 15:43). 
İsa krallık şimdi bu mevcut dünyanın bir parçası olmadığını öğretti: 

". Benim krallığım ben Yahudilere teslim edilmemesi gerektiğini, böylece kullarım, savaşacaktı bu 
dünyanın olsaydı Benim krallığım bu dünyadan değildir; ama şimdi Benim krallığım buradan 

değil" 36 İsa, (Yuhanna 18: 36). 
İsa krallık Yine gelir sonra gelmek ve o onun Kral olacağını olacağını öğretti: 

İnsanoğlu yüceliği gelir ve O'na tüm kutsal melekler zaman 31 ", o zaman o 32 Bütün milletler 

O'nun önünde toplanacak. O'nun yüceliği tahtına oturacak ve Onlara başka birini ayıracaktır, bir 
çoban 33. keçilerin koyunlarını böler Ve O, sağ taraftan koyun koyacaktır, ancak soldaki 
keçi. 34 Sonra Kral sağ taraftan olanlara diyecek olarak, 'Babamın size mübarek, gel dünya (: 31-34 
Matta 25) kuruluşundan itibaren sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras. 

Tanrı'nın Krallığı burada değil, biz bunu kurulduktan sonra kadar gerçek bir ütopyayı görmezsiniz. En 

Tanrı'nın krallığını anlamıyorum, çünkü O'nun sevgi dolu, hükümetin nasıl çalıştığını anlamak için 
başarısız. 
Ne İsa krallık gibiydi dedin? 
İsa, Tanrı'nın Krallığı nasıl bir şey olduğunu, bazı açıklamalarda bulunmuştur: 

26 Ve O bir adam, yere 27 tohum dağılım olmalı ve gece uyku ve gündüz çıkmalıdır ve tohum 

kendisi bilmiyor, filiz ve büyümek gerekir sanki Tanrı'nın krallığı "dedi. 28 İçin kendisi tarafından 
dünya verimleri ekinler: ilk bıçak, sonra kafa, bundan sonra kafasında tam tahıl 29 Ama tahıl 
olgunlaşır zaman hasat gelmiştir, çünkü hemen o, orak koyar "(Markos 4:. 26- 29). 
? 18 Sonra Allah onu karşılaştırmak zorundadır neler neler gibi Allah'ın Egemenliği Ve etmek 

"dedi 19 Bir adam aldı ve onun bahçesinde koymak bir hardal tohumu gibidir;? Ve o büyüdü ve 
büyük bir ağaç oldu ve şubeleri iç içe hava kuşlar. Tanrı'nın krallığını benzetiyorum getirilirse ne 
için "20 ve yine dedi,"? 21 bir kadın aldı ve tüm mayalı olduğu kadar yemek üç tedbirler saklandı 
mayasından, gibi "(Luka 13: 18-21). 

Bu benzetme ilk bakışta, Tanrı'nın Krallığı oldukça küçük, ama büyük olacak düşündürmektedir. 
Luke da kaydedildi: 

29 Onlar kuzey ve güneyden, doğudan ve batıdan gelen ve Allah'ın (Luka 13:29) krallığında 

oturup olacaktır. 
Böylece, Tanrı'nın Krallığı dünyanın her yerinden insanlar olacaktır. Bu İsrail soy olanlara sınırlı 

olmayacaktır. İnsanlar bu krallıkta oturup olacaktır. 
Luka 17 ve Krallık 
Luka 17: 20-21 Bazı şaşkınlığa düşüren. Ama bu almadan önce, insanlar aslında Tanrı'nın Krallığı yemek 

dikkat edin: 
15 "Ne mutlu Allah'ın krallığında ekmek yiyeceksiniz kim o!" (Luka 14:15). 



Insanlar (gelecekte) Tanrı'nın Krallığı yemek olacağından, bu aksini iddia Luka 17:21 mistranslations / 
yanlış anlamalara rağmen şimdi kalplerinde bir kenara sadece bir şey değildir. 
Luke 17 Moffatt çeviri: 20-21, bazı anlamanıza yardımcı olacaktır: 

'' İşte o 'hiç kimse diyecek 21 veya yoktur; Tanrı Reign geliyordu Ferisiler tarafından isteniyor 
üzerine 20, o "Tanrı'nın Reign bunu görünce yakalamak için umut olarak gelmiyor onlara cevap 

Tanrı'nın saltanatı aranızda şimdi için 'vardır. " (Luka 17: 20-21, Moffatt) 
İsa dönüştürülmemiş, cinsellik, ve ikiyüzlü Ferisiler konuşuyordu dikkat edin. İsa ", onlara cevap" - bu İsa 

soru sordu Ferisiler'e oldu. Onlar O'nu tanımayı reddetti. 
Onlar KİLİSESİ mıydın? Yok hayır! 
İsa da yakında düzenlenecek bir kilise bahsediyoruz değildi. Ne o zihin ya da kalbinde duygular 

bahsediyordu. 
İsa Saltanatının bahsediyordu! Ferisiler bir kilise hakkında O'na soran değildi. Onlar yakında başlatılacak 

herhangi Yeni Ahit kilisenin hiçbir şey bilmiyordu. Onlar oldukça bir duygu türü hakkında soran değil. 
Ve Tanrı'nın Krallığı Ferisiler "içinde" olduğunu - - Ferisiler içinde KİLİSESİ oldu bir Tanrı'nın Krallığı 

KİLİSESİ olduğunu düşünüyorsa? Belli ki değil! 
Böyle bir sonuç oldukça saçma değil mi? Bazı Protestan çevirileri içinizde "Tanrı'nın Krallığı" şeklinde 

Luka 17:21 kısmını tercüme ederken Tanrı'nın krallığı aranızda olan "(NKJV / KJV), hatta KatolikNew 
Jerusalem Bible doğru olarak bu çevirir". " 
İsa Ferisilerin ortasında, içinde, arasında biriydi. Şimdi, Ferisiler Tanrı'nın Krallığı ileriye baktı 

düşündü. Ama onlar bunu yanlış. İsa onlar düşünmek gibiydi (ne gibi bazı kilise şimdi inanıyorum) gibi, 

sadece Yahudiler için bir yerel ya da sınırlı Krallık olmayacağını açıkladı. Tanrı'nın Krallığı insanlar işaret 

ya da görmek ve "Bu burada, is it", söyleyebiliriz birçok insan ve görünür krallıkların sadece biri olmaz; ya 

da "Bu Türkiye orada," dedi. 
O açıkça Pilatusa (: 36-37 Yuhanna 18) söylediği gibi İsa, Kendisi, o Krallığı KING olmak için doğmuş. İncil 
birbirinin (: 17-18,23 örneğin Daniel 7) terimleri "kral" ve "krallık" kullandığını anlayın.Tanrı'nın geleceği 

Krallığı KING Ferisiler yanında duran, o zaman ve orada oldu. Ama onların kral (Yuhanna 19:21) olarak 

O'nu tanımak olmaz. O döndüğünde dünya (Vahiy 19:19) O'na reddeder. 
İsa açıklamak için, Luka 17 aşağıdaki ayetlerde, gitti O'nun ikinci gelişinde Tanrı'nın Krallığı TÜM TOPRAK 
(Bu bölümdeki tutarlılık için Moffatt devam) karar verir zaman: 

Müritleri için 22 o uzun ve uzun boşuna İnsanoğlu bile bir gün var ne zaman gün vardır gelecektir 

"dedi. 23 Erkekler, diyecekler 'burada o, bakın!' 'Orada o, bakın!' ama dışarı çıkmak ya da diğer 

gökyüzünün bir taraftan yanıp yıldırım gibi, onlardan sonra için 24 çalıştırmak, böylece İnsanoğlu 
kendi gününde olacak. 25 Ama o ilk büyük acılara katlanmak gerekir ve tarafından reddedildi 
olmayın mevcut nesil (Luka 17: 22-25, Moffatt). 

, 27-31 tüm dünyayı KURAL geliyor İkinci açıklayan İsa sadece Matta 24 gibi, yıldırım yanıp anılacaktır. İsa 

insanlar O döndüğünde O'nu görmek mümkün olmayacaktır söyleyerek değil. İnsanlar (Vahiy 19:19) 

onların KING olarak O'nu tanımaz ve O'na karşı mücadele edecek! Birçok İsa Deccal temsil düşünüyorum. 



İsa Tanrı'nın Krallığı bu dahilinde olduğunu söyleyerek değildi Ferisiler-O da çünkü onların ikiyüzlülüğüne 

(: 13-14 Matta 23) Krallığı olacak değil ki başka bir yerde onlara. Ne İsa Kilisesi Krallık olacağını 

söylüyordu. 
Sadece dirilişi de gibi - Tanrı'nın Krallığı şey insanlar bir gün ENTER mümkün olacaktır olduğunu! Oysa, 
hatta İbrahim ve diğer patrik henüz (: 13-40 krş İbraniler 11) değildir. 
Müritleri Tanrı'nın Krallığı bizzat o içlerinde olmadığını biliyordu, ve Luke 17:21 sonra geldi aşağıda gibi 
görünmesini olduğunu göstermektedir: 

Bu sözleri işiten gibi o Kudüs yakınlarındaki çünkü 11 Şimdi, O, başka benzetmeyi konuştu ve 

onlar düşündüm çünkü Tanrı'nın krallığı hemen (Luka 19:11) görünür. 
Krallık gelecekte açıkça 
Krallık yakın olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Ve sonra öğretti: bu soruyu ele parçası olarak, İsa 

peygamberlik olayları (8-28 Luka 21) sıraladı: 
29 incir ağacı bak, ve tüm ağaçlar. 30 zaten tomurcuklanan zaman, görmek ve o yaz kendinize 

bilmek artık yakın. Eğer bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde zaman 31 Bu yüzden de, 
Tanrı'nın krallığı olduğunu biliyorum yakın (Luka 21: 29-31). 

İsa krallık gelirdi bilmek peygamberlik olayları takip etmek Kavmi istedi. İsa yerde (;: 33-37 Mark 13 Luke 

21:36) izlemek ve peygamberlik olaylara dikkat Kavmi söyledi. İsa'nın sözlerine rağmen, birçok indirim 
isabetli bağlantılı dünya olaylarını izliyor. 
Luke 22 ve 23 İsa yine Tanrı'nın Egemenliği O öğretti zaman gelecekte yerine getirilmesi bir şey olduğunu 
gösterdi: 

15 "Ben acı çekmeden önce sizinle bu Fısıh yemek arzu var iştiyaklarıyla olarak; 16 Ben Tanrı'nın 

krallığında yerine kadar ben artık o yemek, size diyorum için." 17 Sonra O kupayı aldı, ve teşekkür 
verdi ve "bunu al ve kendi aranızda bölün, ben size söylemek için Tanrı'nın Egemenliği gelene 
kadar, ben asmanın meyve içecek olmaz 18" dedi (Luka 22: 15-18). 
39 Ama ona onu blaspheming oldu ile çarmıha gerildiğini bu zalimler biri ve o ". Eğer Mesih ise, 

kendini kurtar ve aynı zamanda bizi kurtaracak" dedi 40 Ve onun arkadaşı onu azarladı ve o bile 

değil misin ", dedi Allah'ın korkuyor? Biz layık çünkü biz yaptık, ama hiçbir şey kötü bu biri 

tarafından yapılmış olana göre geri ödendiği için de biz, bu yüzden haklı onu. 41 ile kınama vardır 
Ve için. "42 Ve o Yeshua'nın dedi," . Amin, ben cennette benimle birlikte olacağına bugün size 
söylemek size Krallığı içine geldiğinde Rabbim, beni hatırla ", 43 Ama Yeshua ona şöyle dedi" 
"(Luka 23:. 39-43, Aramice Düz İngilizce ) 

Tanrı'nın Krallığı kısa sürede İsa öldürüldü Mark ve Luke hem bize göstermek gibi ya gelmedi: 
43 kendisi, Tanrı'nın krallığının bekliyor cesaret geliyor ... ve alıyordu Aramatya'lı, önemli bir 

konsey üyesi, Joseph (Markos 15:43). 
51 O kendisi de Tanrı'nın krallığının bekliyordu Arimathea, Yahudilerin bir şehirde, (Luka 23:51) 

oldu. 
O bir John kayıtları olarak Tanrı'nın Krallığı yeniden doğmuş olacak dirilişinden sonra olduğuna dikkat 
edin: 

3 İsa Nicodemus O'na dedi 4 yaşlı olduğunda, "Nasıl bir adam doğmuş olabilir," En kesinlikle, ben 

bir yeniden doğmadıkça, Tanrı'nın krallığını göremiyorum, size diyorum. "Dedi? ? 3: annesinin 



rahmine ikinci kez girip Can doğacak "İsa 5," en kesinlikle, ben bir su ve Ruh'tan doğmadıkça, size 
diyorum, Tanrı'nın (Yuhanna 3 krallığına giremez -5). 

İsa dirildi sonra, Yine Tanrı'nın Krallığı hakkında öğrettiği düşünün: 
3 O da birçok kişi tarafından çektiği acılar sonra hayatta kendini takdim 
şaşmaz deliller, kırk gün boyunca onlar tarafından görülen ve (Elçilerin İşleri 1: 3) Tanrı'nın 
krallığı ile ilgili şeyleri konuşan ediliyor. 

İsa verdiği ilk ve son vaazlar Tanrı'nın Krallığı hakkında oldu! İsa bu Krallığı hakkında öğretmek için 

haberci olarak geldi. 
İsa da Havari Yuhanna yeryüzünde olacağını Tanrı'nın bin yıllık Krallığı hakkında yazmak vardı. O, John 
yazma ne vardı Uyarı: 

4 İsa onların tanık ve canavar veya imajını tapılan olmasaydı Tanrı sözü için idam edildiğini ve 

alınlarında veya ellerinde onun işareti almamış olanların canlarını gördüm. Ve onlar (Vahiy 20: 4) 

yaşamış ve bin yıl boyunca Mesih ile hüküm sürdü. 
İlk Hıristiyanlar Tanrı'nın bin yıllık Krallık yeryüzünde olacak ve İncil öğrettiği gibi dünyanın (bkz Vahiy 
05:10, 11:15) hükümetleri yerini olacağını öğretti. 
Tanrı'nın Krallığı bu kadar önemli ise neden, en çok bu konuda çok duymadım? 
İsa bunu bir sır olarak adlandırılan Kısmen çünkü: 

11 Ve O, Senin için Tanrı'nın krallığının gizemini bilmek verildi ", onlara şöyle dedi; ama dışarıda 

olanlara, her şey benzetmelerle (Markos 4:11) gelir. 
Bugün bile Tanrı'nın gerçek Krallık çoğu bir sırdır. 
İsa krallık gospel tanık olarak tüm dünyada vaaz SONRA (yaş) ucu (yakında) geleceğini söyledi, ayrıca, göz 
önünde bulundurun: 

14 Ve Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanık olarak bütün dünyada duyurulacak, ve 

ardından son (Matta 24:14) gelecektir. 
Tanrı'nın Krallığı gospel ilan önemlidir ve bu ahir gerçekleştirilebilir etmektir. Siyasi liderler öğretmek 

ne olabilir rağmen beşeri hastalıklar gerçek umut, sunduğu gibi "iyi mesaj" olduğunu. 
İsa'nın sözlerini göz önüne alırsak, bu doğru Hristiyan kilisesi şimdi krallığının bu müjdeyi ilan 

edilmelidir açık olmalıdır. Bu Kilise için öncelikli olmalıdır. Ve düzgün yapmak için, birden fazla dil 
kullanılmalıdır. 
Bu Tanrı'nın Sürekli Kilisesi yapmaya gayret budur. Bu kitapçık dilleri puanları tercüme edilmiştir Ve bu 

yüzden. 
İsa şekilde kabul ETMEM en öğretti: 

Kapısı, geniş ve geniş yıkıma götüren bir yoldur ve onun tarafından gitmek birçok kişi var 14 dar 
kapısı olduğundan ve zor yaşam yol açar yoludur ve; 13 "Dar kapıdan girin. onu bulanlar azdır 
(Matta 7: 13-14). 

Tanrı'nın Krallığı müjde yaşam yol açar! 



En professing Hıristiyanların İsa'nın vurgu Tanrı'nın Krallığı gospel vaaz oldu fikrine kayıtsız görünse de, 
laik teologlar ve tarihçiler genellikle bu İncil aslında ne öğretir olduğunu anlamış unutmayın ilgisini 
çekebilir. 
Oysa İsa, Kendisi, Tanrı'nın Krallığı (: 2,60 Luka 9) gospel öğretmek öğrencilerine bekleniyor. 
Gelecekteki krallık Tanrı'nın kanunlarına dayalı olacaktır, çünkü barış ve refah getirecektir-ve bu çağda 
bu kurallarına uyarak (:; Efesliler 2:15 165 Mezmur 119) gerçek barışa yol açar. 
Ve krallığın bu iyi haber Eski Ahit kutsal biliniyordu. 
3. Krallık Eski Ahit'te biliniyor muydu? 

İsa'nın ilk ve son kaydedilen vaaz Tanrı'nın Krallığı gospel ilan dahil (Mark 1: 14-15; Elçilerin İşleri 1: 3). 
Tanrı'nın krallığı İsa'nın zamanında Yahudiler biz şimdi Eski Ahit diyoruz onların kutsal, sözü gibi bir şey 
hakkında bilinen bir şeydir. 

Daniel Kingdom Hakkında Öğretilen 
Peygamber Daniel yazdı: 

40 Ve parçalar halinde demir sonları ve her şeyi paramparça mademki dördüncü krallık, demir 

gibi güçlü olacaktır; ve kısmen çömlekçi kil, o krallık parçalar halinde kırmak ve diğerlerini 

ezmek 41 size ayak ve ayak parmakları görünce Oysa olacak, ezer ve kısmen demir, krallık 

bölünecektir demir gibi.; Henüz demir gücü seramik kil ile. 42 karışık demir testere ve ayak 

parmakları, kısmen demir kısmen kil vardı, böylece krallık kısmen güçlü ve kısmen kırılgan olacak 
gibi, o olacaktır. Eğer seramik kil ile karışık demir gördüğümüz gibi 43, erkeklere tohum ile 

karıştırmak olur; . ancak demir kil 44 ile Ve bu kralların yok edilmesi asla bir krallık kuracak 

Göklerin Tanrısı günlerinde karışmadığı gibi, birbirine bağlı olmayacak; ve krallık diğer insanlara 

terk edilmeyecektir; o (: 40-44 Daniel 2) parçalar halinde kırmak ve bütün bu krallıkların 

tüketmek ve ilelebet payidar ederler. 
18 Ama en yüce aziz bile sonsuza kadar, krallık almak ve sonsuza kadar krallık sahip olmak 

zorundadır. ' (Daniel 7:18). 
21 "Ben izliyordum ve aynı boynuz aziz karşı savaş yapıyordu, ve Günlerin Antik kadar onlara 

karşı 22 hakim geldi ve bir karar en yüce aziz lehine yapılmış ve zaman geldi . Kutsalların krallığı 
sahip (Daniel 7: 21-22) 

Daniel, biz zaman Tanrı'nın Krallığı bu dünyanın krallıkları yok edecek zaman gelecek ve sonsuza kadar 

sürecek öğreniyoruz. Biz de azizler bu krallığı alma onların bir parçası olacak öğrenirler. 
Daniel'in kehanetlerinin birçok kısımları 21. yüzyılda bizim zaman için geçerlidir. 
Yeni Ahit bazı pasajlar Uyarı: 

Henüz egemenlik almış on krallar, ancak canavar ile krallar olarak bir saat süreyle yetki almak 

size testere 12 "on boynuz. 13 Bunlar bir zihin vardır ve onlar canavara kendi gücü ve yetkiyi 

verecek . 14 Bunlar Kuzu ile savaş yapacak ve O lordlar ve kralların kralı Rabbi için Kuzu, bunların 

üstesinden geleceğimize ve O'nun olanlar denilen seçilmiş ve sadık olan ". (Vahiy 17: 12-14) 
Yani, biz on parça ile ve Tanrı onu yok ve O'nun krallığını kuracağı bir son dünyevi zaman krallık olacağını 
Eski ve Yeni Ahit hem de kavramını görüyoruz. 



Isaiah Kingdom Hakkında Öğretilen 
Tanrı Tanrı, milenyum olarak bilinen bin yıllık saltanatı, bu şekilde Krallığı ilk bölümü hakkında yazmak 
için İşaya ilham: 

1, Ruh var Jesse sapından bir Rod ileri girer, Ve Şubesi onun kökleri dışarı büyümek 
zorundadır. 2 Rab'bin Ruhu, O'na dinlenme bilgelik ve anlayış, avukat Ruh Ruh eder ve kudret 
bilgi ve Rab korkusu. 
3 O'nun zevk O'nun gözlerinin görme bakılırsa, Nor O'nun kulak işitme ile karar olmayacaktır Rab 

korkusu içinde yaşayan, Ve; 4 Ama 
doğrulukla O Fakirlere adaletle hükmedecek, ve toprak ezik özkaynak ile karar; O'nun ağzından 

çubuk ile toprak grev eder, O'nun dudaklarından nefesi ile o kötü öldürmek olacaktır. 5Doğruluk 
O'nun rahim kayış olabilir, O'nun bel kemeri sadakatine edecektir. 
6 "kuzu ile yaşamak zorundadır ayrıca kurt, leopar genç keçi, buzağı ve genç aslan ve birlikte 
fatling ile yatmak olacaktır; Ve onları küçük bir çocuk güdecek 7 inek ve ayı otlatmaya olacaktır;. 
Onların genç olanlar birlikte yatmak olacaktır; Ve aslan sığır gibi saman yiyecek 8 hemşirelik 
çocuk kobranın delik oynamak zorundadır, Ve sütten kesilmiş çocuk Viper den elini koymak 
zorundadır 9 Onlar zarar, ne de tüm imha olmayacaktır.. sular denizi nasıl dolduruyorsa gibi 
benim kutsal dağ, toprak için Rabbinin bilgi dolu olacaktır. 
10 "Ve o gün insanlar için bir afiş olarak duracak Jesse, bir kök var olacaktır;. Gentileler O'na 

arayacaklardır, O'nun dinlenme yeri görkemli olacak İçin" (İşaya 11: 1-10) 
Ben ilk bölümünde ya da Tanrı'nın Krallığı'nın ilk aşaması olarak bu anılacaktır nedeni, bu fiziksel olacak 
bir zaman olduğunu (kutsal şehir, Yeni Kudüs gökten geldiğinde önceki zaman, Vahiy 21) ve bin yıl 

sürecek. İşaya o devam Bu aşamada fiziksel yönünü doğruladı: 
11 Lord Hama ve Dan, Elam ve Şinar itibaren Pathros ve Cush'a itibaren Asur ve Mısır'dan, kalan 

O'nun halkının kalanları kurtarmak için yeniden ikinci kez O'nun elini belirler İşte o gün geçmek 
gelecektir deniz adaları. 
12 O milletler için bir afiş kuracak, Ve Sürgün İsraillileri bir araya getirecek, Ve dünyanın dört bir 

yanına itibaren Yahuda dağınık araya. 13 Ayrıca Ephraim gıpta hareket edeceklerdir, Yahuda 

düşmanları olacaktır ayırmak; Ephraim Yehuda'yı gıpta olmayacaktır, Yahuda Ephraim 14 taciz 

edemez Ama batıya doğru Filist omuz üzerine aşağı uçmak zorundadır.; Birlikte Doğu halkı talan 

eder; Onlar Edom ve Moab onların elini koyacak; Ve Ammon insanlar onları itaat eder 15 Rab 

tamamen Mısır Denizi dilini yok edecektir.; Onun güçlü rüzgar ile o Nehri üzerinde yaptığı 

yumruk sallamak, Ve yedi dere içinde grev, Ve erkekler kuru shod üzerinde çapraz 
yapacak. 16 Asur kalacak O'nun halkının kalıntısı için bir otoyol olacak, gibi o Mısırdan geldi gün 

içinde İsrail için oldu. (İşaya 11: 11-16) 
İşaya da yazmak için ilham kaynağı oldu: 

2 Şimdi Rabbin evinden dağ dağların tepesinde kurulacak mı, Ve tepelerin en yükseği olacak bu 

son günlerde geçmek gelecektir; Ve bütün uluslar ona akar edecektir 3 Birçok kişi gelip gel 

"demek, ve bize Yakup'un Tanrı'nın evine, Rabbin dağa gitmesine izin verir.; O bize O'nun 

yollarını öğretecek, Ve biz O'nun yollarında yürümek zorundadır "yasa Ve Kudüs'ten gelen 
Rabbin sözünü ileri gideceğiz Siyon kaybedilmesi 4 O milletler arasında hüküm Ve birçok kişi 

azarlama edecektir..; Onlar bağcı içine plowshares içine kılıçlarını Ve mızraklarını 



dövmek olacaktır;.Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, Ne onlar artık savaş eğitimi verilir ... 
adam 11 yüce görünüyor zelildir, erkeklerin kibir olacaktır aşağı eğildi, Ve o gün yalnız Rab yüce 

olacaktır. (İşaya 2: 2-4,11) 
Böylece, yeryüzünde barış ütopik bir zaman olacaktır. Sonuçta, bu İsa kararına, sonsuza olacak. Çeşitli 

kutsal dayanarak (Mezmurlar 90: 4; 92: 1; İşaya 02:11; Hoşea 6: 2), Yahudi Talmud bu 1000 yıl (: Tractate 
Sanhedrin 97a Folio Babil Talmud) sürer öğretir. 
İşaya ayrıca aşağıdaki yazmak için ilham kaynağı oldu: 

Çünkü bize bir çocuk doğacak 6, bize ölümden bir Oğul verilir; Ve yönetim O'nun omuzlarında 

olacak. Ve O'nun adı Harika Öğütçü olacak, Davut'un tahtına üzerine ve O'nun krallığı üzerine, 
sonu yok olacak O'nun hükümet ve barış artışın Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi. 7 sipariş 

ve kurmak için hatta sonsuza kadar ileri o andan itibaren yargı ve adalet ile. Konak Rabbin heves 

bu gerçekleştirecek. (İşaya 9: 6-7) 
İşaya İsa gelip bir hükümet ile bir krallık kurmak olacağını söyledi dikkat edin. Mesih'i ikrar eden birçok 

her yıl özellikle Aralık ayında, bu pasajı alıntı yaparken, onlar İsa'nın doğacağını gerçeği daha 

peygamberlik olduğunu göz ardı eğilimindedir. İncil Tanrı'nın Krallığı konular üzerinde yasalarla bir 

hükümete sahip olduğunu gösterir, ve İsa bunun üzerine olacak. İşaya, Daniel ve diğerleri peygamberlik. 
Ve Tanrı'nın Krallığı bu yasalara dayanarak hüküm olacak;: Tanrı'nın kanunları aşk (Yuhanna 15:10 37-40 

Matta 22) yoludur. Dolayısıyla dünyada görüntülemek kaç rağmen Tanrı'nın Krallığı, sevgi dayalı 

olacaktır. 
Zebur ve daha fazlası 
Tanrı Tanrı geliyor Krallığı hakkında yazmak için ilham sadece Daniel ve İşaya değildi. 

Ezekiel bin yıllık krallık araya olacağını Büyük Sıkıntı zamanında dağıldı İsrail (sadece 

Yahudiler) kabilelerin bu olduğunu yazmak için ilham kaynağı oldu: 
18 Ve onlar oraya gidecek: 17 Bu nedenle ' "Ben, halklar sizi toplamak size dağılmış olduğunuz 

ülkelerden sizi monte edecek ve sana İsrail topraklarını verecektir." Böylece Rab Tanrı diyor ki' 

demek ve onlar 19 Sonra onlara tek bir yürek vereceğim. oradan tüm iğrenç şeyler ve tüm 

iğrenç uzaklara götürecek ve onlara içinde yeni bir ruh koyacağım, ve onların eti dışarı taşlı 

kalbini almak ve onlara bir yürek vereceğim onlar benim tüzüklerinde yürümek ve benim 

yargılarını tutmak ve bunları yapabilir et, 20; ve "onlar benim halkım olacaklar, ben de onların 

Tanrısı olacağım. 21 Kalplerinde onların iğrenç şeyler ve onların iğrenç arzusu izleyin olanlara 

gelince, ben kendi başlarına kendi amellerini cezalandıracağız 
Rab Tanrı diyor. (Hezekiel 11: 17-21) 

İsrail kabilelerinin torunları artık dağılmış olacak, ama Tanrı'nın tüzük itaat ve iğrenç şeyler (Levililer 11; 
Tesniye 14) yeme durur. 
Tanrı'nın krallığı hakkında Zebur Aşağıdaki dikkat edin: 

Dünyadaki 27 tüm uçları hatırlamak ve Rabbine dönüp, Ve ulusların bütün soyları You önce ibadet 

Shall. Krallığı için 28 Rabbin, Ve O, ulusların üzerinde kuralları Shall. (Mezmurlar 22: 27-28) 



6 tahtın, Ey Tanrı, sonsuza dek olduğu; Doğruluk bir asa Senin krallığın asa 

olduğunu. (Mezmurlar 45: 6) 
10 All Your işleri, Ya Rab, Senden övecek, Ve Kişisel aziz You korusun olacaktır. 11 Onlar senin 

krallığının zafer söz eder, Ve güç konuşma, 12 O'nun güçlü eylemler erkeklerin oğulları bilinen 
yapmak için, Ve Onun krallığının muhteşem heybet. 13 Sizin krallığı sonsuza dek sürecek olan, Ve 

hakimiyet tüm nesiller boyunca dayandı. (Mezmur 145: 10-13) 

Eski Ahit'teki çeşitli yazarlar da krallığın yönleri hakkında yazdı (örn Hezekiel 20:33; Ovadya 21; Micah 

4: 7). 
İsa, Tanrı'nın Krallığı gospel öğretmeye başladı Yani, O'nun acil seyirci temel konsepti ile bazı aşinalık 

vardı. 
4. Havariler Krallık İncili öğretmek mi? 

Müjde gibi birçok eylemi İsa'nın kişi hakkında sadece iyi bir haber olsa da, gerçekte İsa'nın takipçileri 

Tanrı'nın Krallığı müjdeyi öğretti olmasıdır. İsa getirdi mesajdır. 
Paul Tanrı'nın Krallığı Öğretti 
Havari Pavlus Tanrı ve İsa Krallığı hakkında yazdı: 

8 Ve o sinagog girdi ve üç ay muhakeme için cesaretle konuştu ve ikna Tanrı'nın krallığının 

olaylarla ilgili (19 Elçilerin: 8). 
25 Ve gerçekten de, şimdi hepiniz, aralarında Tanrı (Elçilerin İşleri 20:25) Egemenliğini vaaz 

gittiğini biliyoruz. 
23 Bu yüzden ona bir gün tayin ne zaman, pek çok, onun kaldığı geldi kime diye açıkladı ve 

ciddiyetle sabahtan akşama kadar, Musa'nın Kanunu ve Peygamberler hem İsa hakkında ikna, 

Tanrı'nın krallığının ifade verdi. ... 31 Tanrı'nın krallığını vaaz ve tüm güvenle Rab İsa Mesih 

ilgilendiren şeyler öğretirken, onu yasaklayan kimse (: 23,31 Acts 28). 
Paul de ayrı ayrı Tanrı'nın Krallığı hakkında öğrettiği ne İsa hakkında öğretildiği gibi, (O bunun önemli bir 
parçası olmasına rağmen) Tanrı'nın Krallığı hemen İsa hakkında değil dikkat edin. 
Paul de onu Tanrı'nın müjdesini denir, ama yine de Tanrı'nın Krallığı müjde oldu: 

9 ... Size O'nun kendi krallığı ve zafer içine sizi aradığında Allah'ın layık yürümek istiyorum 

Tanrı'nın ... 12 Müjdesini. (1 Selanikliler 2: 9,12) 
Paul de Mesih (Romalılar 1:16) gospel denir. İsa'nın "iyi bir mesaj" O öğretti mesajı. 
Sadece İsa Mesih'in kişi hakkında ya da sadece kişisel kurtuluş hakkında bir gospel olmadığını 

düşünün. Paul Mesih'in müjde İsa, O'nun dönüşü ve Tanrı'nın yargısını itaat dahil şunları söyledi: 
6 ... Allah, 7, sıkıntı ile edenleri sorun ödemek için ve Rab İsa Tanrı bilmiyorum olanlar intikam 
alarak ateş yanan Onun güçlü melekler, 8 ile gökten ortaya bizimle sorunlu geri kalan vermek için 
o geldiğinde ve Rabbimiz İsa Mesih'in gospel uymayan edenlere. 9 Bunlar Rabbinin huzurundan 
ve O'nun gücünün zafer sonsuz imha ile cezalandırılır, 10, o gün içinde, yüceltilsin için aranızda 



bizim tanıklık (: 06-10 Şubat Selanikliler 1) inanılıyordu çünkü O'nun aziz ve iman olan bütün 
insanlar arasında takdir edilecek. 

Yeni Ahit krallık biz şimdi tam olarak sahip değil alacaktır şey olduğunu gösterir: 
28 Böylece sarsılmaz bir egemenliğe (İbraniler 00:28) alıyor. 

Biz kavramak ve şimdi Tanrı'nın Krallığı'nın bir parçası olmak için sabırsızlanıyoruz, ancak tam olarak 
girmediniz olabilir. 
Paul özellikle bu dirilişinden sonra olduğu gibi bir tam bir ölümlü insan olarak Tanrı'nın Krallığı girmezse 
doğruladı: 

50 Şimdi bu et ve kan Tanrı'nın Egemenliğini miras olamaz, kardeşleri demek; Geçen trompette, 

kaşla göz arasında yer Hepimiz uyku yapamaz, ama hepimiz bir anda 52 değişti-olmalıdır. 

ne51 Bakın, ben size bir sır söylemek yolsuzluk devralır bozulmama yapar. Trompet sesi duyulur 
ve ölü dürüst yükseltilmiş olacak ve biz (1 Korintliler 15: 50-52) değiştirilecektir için. 
1 Ben yaşam ve O'nun görünen ve O'nun krallığı ölü yargılayacak Tanrı ve Rab İsa Mesih'in, daha 

önce bu nedenle ücret (2 Timothy 4: 1). 
Paul sadece öğretti, fakat İsa Tanrı'nın Baba için Krallık teslim olacağını: 

20 Ama şimdi Mesih uykuya düşmüş olanların firstfruits ölü yükseldi ve haline 

gelmiştir. 21 yılından beri adam tarafından Erkeklere göre, ölüm geldi de öyle olsa bile, ölmek 
bütün Adam gibi için ölümden diriliş. 22 geldi Mesih'e tüm canlı yapılacaktır 23 Ama kendi sırayla 
her biri. Mesih'i sonra firstfruits, O'nun gelişini de Mesih'in olanlar O koyar Tanrı Baba, krallığı 
teslim ettiğinde 24 Ardından, sonuna geliyor. tüm kural ve tüm otorite ve güç. 25 O'nun ayakları 

altına tüm düşmanları koydu kadar o egemenlik sürmesi gerekir uca. (1 Korintliler 15: 20-25). 
Paul de adaletsiz (emir kesiciler) Tanrı'nın Krallığı miras almayacağını öğretti: 

9 Eğer adaletsiz Tanrı'nın Egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldatılmak 

olmayın. Ne fuhuş yapan, ne putperestler, ne zina, ne eşcinseller, ne sodomistin, 10 ne hırsızlar, 

ne açgözlü, ne ayyaşlar, ne revilers, ne de extortioners Allah'ın (: 9-10 1 Korintliler 6) 
Egemenliğini miras olacaktır. 
19 Şimdi et eserler meydandadır olan: zina, zina, pisliktir, namussuzluk, 20 putperestlik, 

büyücülük, nefret, çekişmeler, kıskançlıklar, Gazap patlamaları, bencil emelleri, ayrılıklar, 

sapkınlıkları, 21 haset, cinayetler, sarhoşluk, içki alemleri ve benzerleri; hangi ben de böyle şeyler 

uğraşanları Allah'ın (: 19-21 Galatyalılar 5) Egemenliğini miras almayacağını, zaman geçmişte 
söyledi, tıpkı önceden size. 
Bildiğiniz Bunun için 5, bir putperest hiçbir fornicator, kirli bir kişi, ne de açgözlü bir adam, yani 
herhangi bir mirası var 
Mesih'in ve Tanrı'nın Egemenliği (Efesliler 5: 5). 

Allah standartları ve O'nun krallığına girmek edebilmek için günahtan tövbe ister. Havari Pavlus, bazı o 

öğretmek etmeyeceği konusunda uyardı: 
6. Ben başka değil, farklı bir gospel, 7, Mesih'in lütfuyla sizi denilen O'ndan çok yakında 

uzaklaşıyor olduğunu hayret; ancak bazı kim üzülmene ve Mesih'in müjdesini çarpıtmak 

istiyor. 8Ama biz, ister gökten bir melek, size vaaz var olandan size başka bir müjde vaaz bile, onu 



melun olsun. 9 olarak biz herkes aldığınız olandan size başka bir müjde vaaz eğer öyleyse şimdi, 

tekrar ediyorum, daha önce söylediğimiz, onu melun olsun. (Galatyalılar 1: 6-9) 
Eğer alırsanız 3 Ama düşüncelerinizin Mesihe olan sadelik gelen bozulabilir böylece gelir o biz 

vaaz değil başka İsa'yı vaaz eğer için. Onun kurnazlığıyla Eve aldatılmış yılan olarak, her nasılsa 
diye, 4 korku, ya da almadıysanız, farklı bir ruh, ya da kabul etmediğiniz farklı bir müjde - iyi 

onunla koyun olabilir! (2 Korintoslular 11: 3-4) 
"Öteki" ve "farklı," aslında yanlış, gospel neydi? 
Sahte müjde çeşitli parçalar vardır. 
Genel olarak, sahte müjde size Tanrı'ya itaat ve gerçekten Allah'ın (: 21-23 krş Matta 7) bilmek iddia 

ederken O'nun yolunda gerçek yaşamak için çaba gerekmez inanmak olduğunu. Bu Selfishly yönelimli 
eğilimindedir. 
Eve aldattı yılan yaklaşık 6000 yıl önce sahte bir gospel için (Yaradılış 3) düşmeye -ve insanlar Allah'a 

daha iyi biliyorum ve kendileri için iyi ve kötü karar vermelidir inandık. İsa geldikten sonra evet, Onun adı 

sık sık çeşitli sahte bağlıydı İncili-ve bu devam etmektedir ve son Deccal zaman içine devam edecektir. 
Şimdi geri Havari Pavlus'un zamanında, yanlış gospel esasen gerçek ve hata Gnostik / Mistik karışımı 

oldu. Gnostikler temelde özel bilgi kurtuluş dahil manevi anlayış, ulaşmak için ne gerekli olduğuna 

inanıyordu. Gnostikler Ne eti yaptım hiçbir özel sonucun oldu ve onlar yedinci gün Sabbath gibi 

konularda Tanrı'ya itaat karşı inanmak eğiliminde. Böyle bir yanlış lideri Havari Peter tarafından uyardı (: 

18-21 Ağustos Elçilerin) olan Simon Magus, oldu. 

Ama kolay değil 
Yeni Ahit Philip Tanrı'nın Krallığı öğretti olduğunu göstermektedir: 

5 Sonra Philip Samiriye kentine gitti ve onlara Mesih'i vaaz. Tanrı'nın krallığını ilişkin şeyler vaaz 

olarak ... 12 onlar (: 5,12 8 Elçilerin İşleri) ... Philip inanıyordu. 
Ama İsa, Pavlus ve müritleri Tanrı'nın Krallığı girmek kolay olmadığını öğretti: 

İsa o çok acılı hale geldiğini görünce 24 Ve O bir deve bir için daha iğne deliğinden geçmesi için 

daha kolay olduğunu İçin Tanrım! 25 krallığına girmek zenginliklerini olanlar için ne kadar zor 
"dedi zengin adam Tanrı'nın krallığını girmek için. " 
26 Ve dedi duydum olanların "sonra kim kurtulabilir?" 
27 Ama O, "İnsanlar için imkânsız olan, Tanrı için mümkündür" dedi. (Luka 18: 24-27) 
22 "biz aracılığıyla gereken birçok sıkıntıları Egemenliğine girmek 
Tanrı "(14:22 Acts). 
3 Biz inanç fazlasıyla büyür, çünkü uydurma olduğu gibi, sizin için her zaman kardeşleri Allah'a 

şükrediyorum bağlı ve hepinizin her birinin sevgisi birbirlerine doğru doludur edilir, 4 yüzden 
kendimiz kiliseleri arasında sizinle iftihar olduğunu Eğer siz de acı olan Tanrı'nın krallığının, layık 
sayılır Tanrı'nın adil yargı apaçık deliller, size tahammül tüm zulüm ve sıkıntıları da sabır ve 
inanç, 5 için Tanrı, 6 o yana Tanrı ile doğru bir şey sıkıntı (: 03-07 Şubat Selanikliler 1) Rab İsa'nın 
güçlü melekler gökten gelip göründüğü zaman bizimle sorunlu dinlenme kim sen, 7 ve size kim 
sorun olanlar ile ödemek için. 



Çünkü zorluklar, sadece bazı artık (4-6:; John 06:44 İbraniler 01-14 Haziran Matta 22) bunun bir parçası 

olmak için bu çağda denilen ve tercih edilmektedir. Diğerleri İncil olanlar olduğunu gösterdiği gibi, 

sonradan sözde "ruhu içinde yanıldı kim anlayış gelecek ve doktrin öğreneceksiniz şikayet edenlere" 
olacak (İşaya 29:24). 

Peter Kingdom Öğretti 
Havari Peter ebedi krallığı olduğunu ve Tanrı'nın gospel özenle uyulması gereken veya yargı olacağını 
öğretti: 

Bunları yaparsanız tökezlemem 10 Bu nedenle, kardeşler, çağrı ve seçim emin olmak için daha 
gayretli olun; 11 giriş bol Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz krallığına size temin 
edilecektir öylesine (2 Petrus 1: 10-11). 
Süre 17 Tanrı'nın evinde başlayacak yargılama gelmiştir; İlk bizimle başlar ve eğer ne Tanrı'nın 

gospel uymayan olanların sonu ne olacak? (1 Peter 04:17). 

İncil ve Krallığı'nın Son Kitaplar 
İncil (1 Yuhanna 4: 8,16) "Tanrı sevgidir" diye öğretir ve İsa Tanrı (Yuhanna 1: 1,14) 'dir yasalar aşk 
destekleyen bir aşk Kral ve sahip olacak Allah'ın -the Krallık, nefret (bakınız Vahiy 22: 14-15). 
İncil'in son kitabı, özellikle Tanrı'nın Krallığı tartışır. 

Diyerek, Ve gökte yüksek sesler vardı: 15 Sonra yedinci melek geldi "bu dünyanın krallıkları 

Rabbimizin ve O'nun Mesih'in krallıklar haline gelmiştir ve O sonsuza dek egemenlik 
sürecekler!"(Vahiy 11:15). 

İsa krallık hüküm sürecek! Ve İncil O'nun başlıkların iki bildirmektedir: 
16 Ve O, elbise ve O'nun uyluk sahip bir isim yazılı: Krallar ve Lordlar RAB (Vahiy 19:16) KING OF. 

Ama İsa hüküm sürecek sadece bir tanesidir Vahiy bu pasaj dikkat edin: 
4 Ve tahtlar gördüm ve onlara oturdu ve yargı onlara işlendiği. Sonra İsa onların tanık ve canavar 

veya imajını tapılan olmasaydı Tanrı sözü için idam edildiğini ve alınlarında veya ellerinde onun 

işareti almamış olanların canlarını gördüm. Ve onlar yaşamış ve bin yıl boyunca Mesih ile hüküm 

sürdü. . . 6 Mübarek ve kutsal ilk diriliş yer vardır onun kim olduğunu. İkinci ölümün üzerine (: 4,6 

Vahiy 20) bir güce sahip, ama Tanrı'nın ve Mesih'in kâhinleri olacak, ve bin yıl O'na egemenlik 
sürecekler. 

Gerçek Hıristiyanlar bin yıldır Mesih ile saltanatı dirilecek! Krallık sonsuza (Vahiy 11:15) sürecek, ancak 

söz konusu bu saltanat tek bin yıl olduğu için. Ben son, daha ruhani, faz karşı krallık-fiziksel bin yıllık, faz 
ilk aşaması olarak bu daha önce belirtilen bu yüzden. 
Birkaç olaylar Tanrı'nın Krallığı'nın bin yıllık ve nihai fazlar arasında meydana gelen olarak Vahiy 
Kitabı'nda yer almaktadır: 

Bin yıl sona ermiş zaman 7 Şimdi, Şeytan zindanından 8 çıkacak ve dünyanın dört köşe olan 

ulusları aldatmaya dışarı gidecek, Yecüc ve Mecüc, sayıları gibidir, savaş için bir araya toplamak 

için deniz kum. ... 11 Sonra, üzerine oturdu kimin yüzü toprak ve gökten kaçtı bir büyük beyaz 

tahta ve O'nu gördüm. Ve onlar. 12 için bir yer buldum ve ben, ölü küçük ve büyük, Tanrı'nın 

önünde duran ve kitaplar açıldı gördü. Ve başka bir kitap Hayat Kitabı olan açıldı. Ve ölü kitaplar 

yazılmıştır şeyler, yaptıklarına göre yargılandı. 13 deniz içinde kim öldü vazgeçti ve Ölüm ve Hades 



onlara kim ölü teslim ettiler. Ve onlar eserlerinde göre, her biri yargılandı. 14 Sonra Ölüm ve 

Hades ateş gölüne atıldı. . (: 7-8, 11-15 Vahiy 20) Bu 15 ikinci ölümdür Ve Yaşam Kitabında yazılı 

bulunamadı değil herkes ateş gölüne atıldı. 
Vahiy Kitabı bin yıllık saltanatı sonra ikinci ölümünden sonra gelen bir sonraki aşama olacağı 
gösterilmiştir: 

1 Şimdi ilk cennet için yeni bir cennet ve yeni bir yeryüzü gördüm ve ilk yeryüzü vefat 

etmişti. Ayrıca artık deniz yoktu. 2 Sonra, John kocası. 3 için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmış Ve 

ben diyerek gökten bir sesle ses duydum, Allah'ın gökten indiğini, kutsal kenti, Kudüs'ü Yeni 
gördüm " bulunmalıdır; Tanrı'nın çadır erkeklerin ise, Hani, O onlarla birlikte yaşamak olacak ve 
O'nun insanlar olacaktır Tanrı'nın kendisi de onların Tanrısı onlarla birlikte olmak ve olacak 4 ve 
Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları silecek.. eski şeyler vefat etmiş ağlama artık ölüm, ne 

keder, ne de., artık acı yok olacaktır. " (Vahiy 21: 1-4) 
1 Ve o, onun sokak ortasında. Allah'ın tahttan ve Kuzu'nun, bana 2 billur gibi berrak yaşam suyu saf 
nehir gösterdi ve nehrin iki tarafında, yaşam ağacı oldu her hangi ağaç her ay meyvesini veren, oniki 
meyvesini verdi. Ağacın yaprakları, ulusların şifa. 3 olduğumuzu Ve artık lanet var olacak, ama onlar 
O'nun yüzünü göreceğimiz Lamb Tanrı'nın ve tahtı kentin içinde olacak, kulları O'na hizmet 
edecektir. 4 ve Onun adı alınlarında olacaktır 5 orada hiçbir gece olacaktır. Rab Tanrı onlara ışık veren 
için Onlar güneşin hiçbir lamba ne ışık gerekir. Ve onlar sonsuza kadar egemenlik sürecekler.(Vahiy 22: 
1-5) 

Bin yıl sonra bu saltanat, Allah'ın kullarını içeren ve sonsuza kadar sürer dikkat edin. Cennette hazırlanan 

Kutsal Kent, cennet bırakacak ve aşağı toprak gelecektir. Bu Tanrı'nın Krallığı son aşamasının 

başlangıcıdır. ARTIK acı ve ızdırabı bir zaman! 
Ezik yeryüzünü (Matta 5: 5) devralır ve her şeyi (Vahiy 21: 7). Tanrı'nın yolları uygulanacak çünkü olacak 

Kutsal City, dahil olmak üzere toprak daha iyi olacak. Realize: 
Onun hükümeti ve barış artışın 7 sonu yok olacak (İşaya 9: 7). 

Tanrı'nın Krallığı son aşaması Tanrı'nın hükümeti uyacağız tüm olarak başladıktan sonra açıkça büyüme 
olacak. 
Bu en muhteşem zaman olacak: 

9 Ama Yazılmış olduğu gibi: ". Göz görmemiştir, ne kulak duymadı, Nor Tanrı O'nu sevenler için 

hazırladığı adam şeylerin kalbine girmiş" 10 Ama Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı ( 1 
Corinthians 2: 9-10). 

Bu sevgi, sevinç ve sonsuz konfor zamanıdır. Bu harika bir zaman olacak! 
Bunu da bir parçası olmasını istemiyor musunuz? 

5. Kaynaklar  Öğretilen Yeni Ahit dışında  

Tanrı'nın Krallığı 
İsa'nın ilk profesör Tanrı'nın değişmez Krallığı gospel vaaz gerekiyordu düşündün mü? 
Evet. 



Yıllar önce, Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Profesör Bart Ehrman tarafından verilen derste, o sürekli ve 
düzgün, bugün en Hıristiyanları professing aksine, İsa ve O'nun ilk takipçileri Tanrı'nın Krallığı ilan 

vurguladı. Hıristiyanlığın Dr. Ehrman genel anlayış Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'nin tamamen farklıdır rağmen, 

İsa'nın kendisi ilan ve O'nun takipçileri de inandıkları krallığın müjde olduğunu kabul ediyorum. Ayrıca 
birçok bugün Hıristiyanlar iddia değil kabul ediyorum anlaşıldı. 

Eski Korunmuş Sonrası Yeni Ahit Yazma ve Hutbe 
Yunan Metinler ve İngilizce tercümesi 2nd ed Baker Kitaplar, Grand Rapids:.. Tanrı'nın Krallığı (Holmes 
MW Antik Hıristiyan Vaazı Apostolik Babalar "hayatta en eski tam Hıristiyan vaaz" olduğu iddia ne önemli 

bir parçası oldu 2004, s. 102). Bu Antik Christian Hutbe bu konuda şu ifadeleri içeriyor: 
5: etten dünyasında bizim kalmak önemsiz ve geçici olduğunu 5 Üstelik sen, kardeşlerim 

biliyorum, ama Mesih'in vaadi, büyük ve muhteşem: Önümüzdeki krallık ve hayat ebedi kalan. 
Yukarıdaki açıklamalarımızın krallık artık olmadığını gösterir, ancak gelip ebedi olacaktır. Ayrıca, bu 
kadim vaaz belirtmektedir: 

6: 9 Şimdi bunlar bile böyle salih erkekler çocuklarını kurtarmak için kendi erdemli vasıtasıyla, 

mümkün değilse, biz bizim vaftiz saf ve lekesiz tutmak için başarısız olursa, Tanrı'nın krallığı 

girme var ne güvencesi? Kutsal ve erdemli işler olduğu tespit edilmemiştir Veya kim, bizim 

savunucusu olacak 9:? 6 Bu nedenle hepimizin Tanrı'nın krallığının içine girebileceğini, birbirlerini 
sevmeme izin 11:. 7 Bu nedenle, biz biliyoruz ne olur Tanrı'nın gözünde doğru, biz onun krallığına 
girmek ve sözlerini alacaksınız "kulak duymamıştır ne göz görmedi, ne göz görmedi, ne de 
insanın kalbi hayal." 
12: 1 Tanrı en görünen günü bilmiyorum çünkü bize, sevgi ve doğruluk Tanrı'nın krallığı için saat 
nedenle saat bekleyelim. 12: 6 diyor, Babam krallığı girer. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın biz hala Tanrı'nın Krallığı girmemiş olması, uygun yaşam boyunca aşk ihtiyaç 
göstermek ve bunun gün sonra meydana geldiğini Tanrı'nın görünen yani İsa yine döner 

sonradır. Babalar krallığı ve krallık sadece İsa değil. 
Tanrı hayatta kalmak için izin verdi en eski görünüşte Hıristiyan vaaz Tanrı'nın aynı Krallığı öğretir ilginç 
olduğunu Yeni Ahit öğretir ve Tanrı'nın Sürekli Kilisesi şimdi (o Tanrı'nın gerçek bir Kilisesi olabileceğini 
mümkündür öğretir ama Yunan benim sınırlı bilgi) sıkı bir deklarasyon yapmak benim yeteneğini sınırlar. 

İkinci Yüzyıl Kilisesi Liderleri ve Krallık İncili 
Bu Papias, Roma Katolikleri tarafından aziz olarak kabul John bir dinleyici ve Polycarp bir arkadaşı ve bin 

yıllık krallığı öğretti erken 2. yüzyılda dikkat edilmelidir. Eusebius'un Papias öğrettiği kaydedildi: 

... Mesih'in kişisel saltanatı bu dünyada kurulacak zaman, ölümden dirilişinden sonra bir 

milenyum olacaktır. (Papias, VI parçaları. Ayrıca bakınız Eusebius, Kilise Tarihi, Kitap 3, XXXIX, 12) 
Papias bu büyük bolluk zamanı olacağını öğretti: 

Benzer şekilde, bir buğday tanesi üretmek olacağını [Dedi] on 
Her kulak on bin tahıl olurdu ve her tahıl net, saf, ince un on lira doğuracak ve bu bin 

kulakları; ve elma ve tohumlar ve çim benzer oranlarda üreteceğini; ve sadece toprak yapımları 

daha sonra besleme tüm hayvanlar, barışçı ve uyumlu hale gelir ve olacağını insana mükemmel 
bağımlı olun. "[Tanıklık bir dinleyici olan Papias, eski bir adam tarafından yazılı olarak bu şeylere 



karşılanır John ve onun kitaplarının dörtte içinde Polycarp bir arkadaşı, bir, beş kitap onun 
tarafından oluşmuştu için ...] (Papias parçaları, IV) 

Corinthians sonrası Yeni Ahit mektup şöyle der: 
42: 1-3 Havariler, Rab İsa Mesih'in bizim için İncil'i aldı; İsa Tanrı'dan gönderildi. O zaman Mesih 

Tanrı'dan ve Havariler İsa'nın vardır. Her ikisi de bu nedenle tayin sırayla Allah'ın iradesinin 

geldi. Bir ücret aldı, bu nedenle sahip ve tamamen Rabbimiz İsa Mesih'in dirilişi aracılığıyla 

güvence ve Kutsal Ruh tam güvencesi ile Allah'ın sözü olarak teyit edilerek, onlar Tanrı'nın 
Egemenliği gelmesi gerektiğini müjde ile ileri gitti. 

İzmir'in Polycarp Yuhanna'nın bir öğrencisi olan bir erken Hıristiyan lideri oldu, orijinal havarilerin son 

ölmek. Polikarp C. 120-135 AD öğretti: 
Ne mutlu yoksul ve onların için doğruluk 'uğruna zulüm olanlar, Tanrı'nın krallığı 

olduğunu. (Filipililer, Bölüm II Polikarp. Mektup. Ante-İznik Babalar itibaren, Cilt 1 Alexander 

Roberts & James Donaldson tarafından düzenlenmiş olarak. Amerikan Baskı, 1885) 
Karşı her şehvet warreth "çünkü, biz O'nun buyruğu ve zafer ... iyi onlar dünyanın neresinde 
tutkuları kesilmiş gerektiğidir için layık yürümek gerektiğini" Allah, alay edilmez "diye, daha 
sonra, bilerek ruhu "ve" ne fuhuş yapan, ne kadınsı, ne de insanlığın birlikte kendilerini bağımlısı, 

Tanrı'nın Egemenliğini miras "ne işler tutarsız ve yakışıksız yapanları olacaktır. (age, Bölüm V) 
Kendisi bize emrettiği bile, bize daha sonra korku içinde O'na kulluk ve tüm saygıyla edelim ve 

bize şöyle İncil'i vaaz havariler ve Rabbin gelişi önceden ilan peygamberler olarak. (age, Bölüm 

VI) 
Yeni Ahit'in diğerleri gibi Polikarp doğru değil buyruk kesiciler, Tanrı'nın Krallığı miras edeceğini öğretti. 
Aşağıdakiler de Polycarp tarafından öğretildi iddia edildi: 

Ve şu Şabat Günü dedi; 'Bırakıp bana öğüdü, Tanrı'nın sevgili çocukları duyun. Piskoposlar 

mevcut olduğunda seni istenmemiştir ve şimdi tekrar tüm kalpleri aşağı tartılır bari, siz hazır 

oluntekrar Rab ... İzle ye yolunda decorously ve yakışır yürümek, ve exhort, yeni bir buyruk hızlı 

yıldırım, yangın büyük bir yargı, sonsuz yaşam, O'nun ölümsüz krallığının olarak O'nun gelişiyle 

birden tezahür, sevgi birbirlerine karşı bir ilgili. Ve Tanrı ye ait öğretilen ne olursa olsun her şeyi 

siz ilham Kutsal arama yaparken, emir sen silinmez uymak olabilir, kalplerinizi Kutsal Ruh'un 

kalemle engrave biliyorum. ' (Polycarp Hayatı, Bölüm 24. JB Lightfoot, Apostolik Babalar, vol. 3.2, 

1889, s. 488-506) 
Tanrı lideri, c bir kilise olan Sart Melito. 170 AD öğretti: 

Yeni gospel eski çıkarılan aslında hukuk için, hem Zion ve Kudüs araya ileri gelen; ve zarafet 

yayınlanan buyruk ve bitmiş ürün tipi ve Oğul kuzu ve bir adam koyun, ve Tanrı adam ... 
Ama müjde hukuku ve onun açıklaması oldu 
yerine getirilmesi, kilise gerçeğin depo olurken ... 
Bu sonsuz bir krallık haline zorbalığından, hayata ölümden, karanlıktan aydınlığa, özgürlüğe 

doğru kölelikten bize teslim biridir. (. Fısıh günü Melito Homily 7,40 Ayetler, Kerux dan 68. 

Çeviri:.. Çevrimiçi İlahiyat Dergisi http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Böylece, Tanrı'nın Krallığı ebedi bir şey değil, sadece mevcut Hıristiyan veya Katolik Kilisesi olarak bilinen 
ve Allah'ın kanunu dahil edildi. 



Başka bir orta-geç ikinci yüzyılda yazma krallığına bakmak için insanları öğütler: 
İşte böyle, daha uzun gizlemek ne geriye bakmak, ama isteyerek Tanrı'nın krallığının İncili 

yaklaşım içinde kimse izin verin. (Roma Clement. Tanınmalar, Kitap X, Bölüm XLV. Ante-İznik 

Babalar bölümünden alınmıştır, Cilt 8. Alexander Roberts & James Donaldson tarafından 
düzenlenmiştir. Amerikan Baskı, 1886) 

Görünüşe göre gerçek kilisede biri tarafından yazılmış değil iken Dahası, orta ikinci yüzyılda 

yazma Roberts & Donaldson ondört kez ifadesi "Tanrı'nın krallığı" kullanır tarafından çeviri Hermas bir 

Shepherd'ı başlıklı. 
Gerçek Hıristiyanlar ve hatta birçok sadece professing İsa, ikinci yüzyılda Tanrı'nın Krallığı hakkında bir 
şeyler biliyordu. 
Hatta Katolik ve Doğu Ortodoks aziz Irenaeus dirilişinden sonra, Hıristiyanlar Tanrı'nın Krallığı gireceğini 

anladım. O, c yazdıklarını dikkat edin. 180 AD: 
Böyle onları sürekli vaftiz O'na tarafından verildi Kutsal Ruh, uymaktadır beri, iman ettik, o 
hakikat ve kutsallık ve doğruluk ve hasta dayanıklılık gelirse, alıcı tarafından korunur olanların 

durumudur. Bu ruhu için vücut tekrar ruh alma ve onunla birlikte, Kutsal Ruh'un gücüyle, yukarı 

kaldırdı olma ve Tanrı'nın krallığının giren, iman onları bir diriliş var. ... MACMILLAN: (Irenaeus, 

Aziz, Lyon Piskoposu Armitage Robinson Apostolik Vaaz gösterilmesi, Bölüm 42. Wells, 
Somerset, Ekim CHRISTIAN BİLGİ TEŞVİK NEW YORK İÇİN TOPLUM yayınlanan gibi 1879 
tarafından Ermenice çeviren CO, 1920). 

İkinci ve Üçüncü Yüzyıllarda Sorunlar 
Yaygın kabul rağmen, ikinci yüzyılda, Marcion adında bir anti-hukuk mürted lider yükseldi. Marcion 

Tanrı'nın hukuk, Şabat, Tanrı'nın değişmez Krallığı karşı öğretti. O Polycarp'ın ve diğerleri tarafından 

reddedilmesine rağmen, o oldukça uzun bir süre için Roma Kilisesi ile temas vardı ve orada bir etkiye 
sahip gibi görünüyordu. 
İkinci ve üçüncü yüzyıllarda, allegorists (Mısır) kuruldu olma bulundu. Birçok allegorists gelen krallığın 

doktrinini karşı çıktı. Bu allegorists bazıları hakkında rapor edin: 
Dionysius İskenderiye soylu ve varlıklı pagan ailenin doğdu ve felsefe eğitim gördü. O 

İskenderiye catechetical okulda görevli başarılı Origen, bir öğrenci olmak için putperest okulları 
bıraktı ... 
Clement, Origen ve Gnostik okul kendi hayali ve alegorik yorumlardan tarafından kutsal kahinler 
öğretilerini bozarak edildi ... onlar Nepos alenen Allegorists mücadele ". Allegorists" kendileri için 
adını almış ve Mesih'in bir saltanat olacağını muhafaza dünyada… 
Dionysius "Böyle şeylerin bir devlet olarak şimdi Tanrı'nın krallığının var." ... Nepos'a takipçileri 
ile tartışmalı ve onun hesaba göre bu kiliselerin bugünkü haliyle mevcut Tanrı'nın krallığının ilk 
söz olduğunu ... 
Nepos cennet krallığı alegorik değil, sonsuz yaşama kavuşturacak diriliş Rabbimizin edebi gelen 
krallığı olduğunu gösteren, onların hatasını azarladı ... 
Yani şeylerin mevcut durumunu gelip krallığı fikri düşünüldü ve Mısır'da Allegorists Gnostik 
okulda ortaya çıkardığı AD 200 250, imparatorluğun piskoposlar önce tam yüzyıl taht işgalcilere 
olarak kabul edilecek geldi ... 



Clement Tanrı'nın gerçek ruhsal bilginin bir devlet olarak Tanrı'nın krallığının fikir gebe. Manevi 

anlamı Kutsal düz mektubunda sakladı olarak Origen bunu ortaya koydu. (Ward, Henry Dana 

Krallık İncili:.. Bu dünya bir Türkiye değil; değil bu Dünya'da, Ama, Dead ve All Things Claxton 
tarafından Published Restitüsyon kıyamet, Göksel Ülke gel Remsen & Haffelfinger, 1870, s. 124-
125) 

Piskopos Nepos Tanrı'nın Krallığı müjde öğretti Böylece, allegorists bunun bir yanlış, daha az edebi 

anlayış ile gelip çalıştı. Hierapolis Piskoposu Apollinaris aynı zamanda ilgili allegorists hatalarını mücadele 

etmeye çalıştı. Gerçekten Tanrı'nın Kilisesi olanlar tarih boyunca Allah'ın değişmez Krallığı gerçeği durdu. 

Herbert W. Armstrong, Krallık İncil'i Öğretti Artı 
20. yüzyıl sonlarında Herbert W. Armstrong yazdı: 

Mesih'in sevindirici haberi reddetti çünkü. . . Dünya onun yerine başka bir şey yerini zorunda 

kaldı. Onlar sahte icat etmek zorunda yüzden biz sadece güzel bir platitude konuşulan Tanrı'nın 

krallığını duymuş - güzel duyguları, insan gönlünde - eterli bir, gerçekdışı NOTHING onu 

azaltarak! Diğerleri "KİLİSE" krallık olduğunu yanlış var. . . Milattan önce 600 yıl yaşamış 

peygamber Daniel, Tanrı'nın krallığı gerçek bir krallık olduğunu biliyordu - bir hükümet 

yeryüzünde edebi İNSANLAR üzerinde iktidar. . . 
Burada . . . ALLAH KRALLIĞI IS ne Tanrı'nın açıklama: "Ve bu kralların ... günlerinde" - burada, on 

ayak konuşan demir ve kırılgan kil kısmının bir parçası. Bu, Daniel 7 ve Vahiy 13 ve 17 ile 

peygamberlik bağlayarak, şimdi oluşturan AVRUPA yeni BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

bahsetmektedir. . . gözlerinizin önünde! Eski Roma İmparatorluğu'nu diriltmek olacaktır: Vahiy 

17:12 o (8 Rev. 17) TEN KRALLAR VE krallıkların bir sendika olacağı düz detay yapar. . . 
İsa geldiğinde, bütün dünyayı (Rev. 19: 11-16) iktidar, kralların KING olarak geliyor; ve HIS 

KINGDOM-- ALLAH KRALLIĞI Daniel --said, bütün bu dünyevi krallıkları CONSUME 

etmektir. Vahiy 11:15 şu sözlerle bunu ifade etmektedir: "Bu dünyanın krallıkları VE ONUN 

Mesih'in, RABBİMİZ'İN krallıklar haline gelir: ve o sonsuza dek egemenlik sürecekler"! Bu ALLAH 

KRALLIĞI olduğunu. Evet, ve hatta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz milletler - Mevcut 

hükümetlerin END. Tüm dünya üzerinde Rab İsa Mesih'in, kralların sonra KING - YÖNETİMLER - 

Daha sonra krallıklar olacaktır. Bu Tanrı'nın Krallığı değişmez bir HÜKÜMET olduğunu tamamen 

DÜZ gerçeğini yapar. Roma İmparatorluğu bir KRALLIK oldu bile - - hatta Keldani İmparatorluğu 

KRALLIK oldu TANRI KRALLIĞI bir hükümettir. Bu dünyanın Uluslarımızın devralacak. Bir CETVEL - 

İsa bir KING olmak için doğmuş! . . . 
1.900'den fazla yıl önce tepeler ve Kutsal Topraklar vadiler ve Kudüs sokaklarında yürüdü aynı İsa 

tekrar geliyor. O tekrar geleceğini söyledi. O çarmıha gerildiği sonra, Tanrı üç gün ve üç gece 

sonra O'nu ölümden yükseltti (. Matt 00:40, 02:32 Elçilerin, ben Kor 15: 3-4.). Tanrı'nın Tahtı 

yükseldi. Evren Hükümeti Karargahı (.:; İbraniler 09-11 Ocak: Elçilerin İşleri 1 3; 8: 1; 10:12; Rev. 

03:21). 
"Uzak bir ülkeye" - - Tanrı'nın Tahtı gitti mesel, bir "asilzade" tüm ulusların üzerinde krallar kralı 
olarak Kron edilecek ve daha sonra yeryüzüne geri dönmek için (Luka 19: 12-27 ). 



Yine, o "her şeyin yeniden düzenleneceği zamana" kadar göklerdeki (3 Elçilerin: 19-21). İade eski 

devlet veya durumuna geri gelir. Bu durumda, dünya barışı ve ütopik koşulların geri, böylece 

Tanrı'nın yeryüzündeki hükümetinin geri yükleme ve. 
Mevcut dünya kargaşa, artan savaşlar ve çekişmeler Tanrı müdahale olmadıkça, hiçbir insan eti 
canlı kaydedilmiş olacaktır, o kadar büyük (Matt. 24:22) dünya sorun doruğa olacak.Gecikme, bu 

gezegenden gelen tüm yaşamı patlatma neden olur onun çok doruk İsa dönecektir. Bu sefer ilahi 

Tanrı olarak geliyor. O tüm güç ve evren-iktidar Yaratıcı'nın ihtişamıyla geliyor.(Matta 24:30;.. 

25:31) O, "kralların Kralı ve lordlar Lord" olarak geliyor (Rev. 19:16), dünya süper-hükümet 

kurmak ve demir bir çubuk ile tüm ulusları "kural "(Vahiy 19:15; 12: 5). . . 
İsa İstenmeyen? 
Ama sevinçle insanlık not olacak ve çılgın ecstasy ve coşku içinde onu hoş geldiniz - Geleneksel 
Hıristiyanlığın olacak hatta kiliseler? 
Yapmazlar! Onları kandırmış o Deccal olduğunu, Şeytanın yanlış bakanları (. 13-15 II Kor 11), 

çünkü inanacaktır. Onun (11:18 ile Vahiy 11:15) gelişinde kilise ve uluslar kızgın olacak ve askeri 

güçler aslında onu onu yok etmek (Vahiy 17:14) mücadele çalışacaktır! 
Uluslar Kudüs (. Zekeriya 14: 1-2) de cephede ile, önümüzdeki Dünya Savaşı III iklim savaşta 

meşgul olacak ve daha sonra Mesih dönecektir. Doğaüstü güç kendisine karşı (ayet 3) mücadele 

"bu uluslara karşı savaşacak" olacaktır. O tamamen (Vahiy 17:14) onları yenmek olacak! Kudüs 

doğusundaki çok kısa bir mesafe "Ayakları, Zeytin Dağında üzerine o gün duracak" (Zech. 14: 

4). (Armstrong HW. Çağlar Gizem, 1984) 
İncil İsa geri dönecek ve o kazanacak, ancak birçok mücadele edeceğini beyan 
O'na karşı (Vahiy 19:19). (Ama kısmen çünkü sahte peygamberler ve mistikler, İncil kehanet yanlış 
anlama dayalı) dönen İsa son Deccal olduğunu iddia edecek birçok! 
Aşağıdaki Herbert Armstrong da: 

Gerçek din - Tanrı'nın Kutsal Ruh tarafından kazandırılan Tanrı'nın sevgisi ile güçlenmiş gerçeği ... 
Tanrı ve İsa Mesih'i bilmenin JOY tarifsiz - GERÇEĞİ bilmenin! - Ve Tanrı'nın ilahi SEVGİ sıcaklığını 
... 
Tanrı'nın gerçek Kilisesi öğretileri sadece Kitab-ı Mukaddes "Her kelime ile yaşam" olanlardır ... 
Sevgi Tanrı'nın yolunu - Erkekler "vermek" şekline "get" yolundan çevirmek zorundadır. 
YENİ BİR MEDENİYET kavrama toprak şu anda yapması gerekenler! (age) 

YENİ UYGARLIK Tanrı'nın Krallığı olduğunu. Yeni bir medeniyet gelip sevgi dayalı olması olduğunu ilan İsa 

ve O'nun takipçileri öğretilen krallığın gerçek gospel hakkında ne büyük bir parçasıdır. Ve biz 
Allah'ın Sürekli Kilisesi'nde de vaaz bir şeydir. 
Herbert Arslan, İsa insan toplumu öğretiyordu fark 
o itaat etmek isteyen düşünüyor bile, sevgi yolu yaşam 'vermek yolu' reddetti. Hemen hemen hiç kimse 

düzgün İsa öğretiyordu şeyin önemini kavramak gibi görünüyor. 
İsa aracılığıyla kurtuluş Müjde'nin parçasıdır 
Şimdi bu okudum bazı kim kadar muhtemelen kurtuluş İsa'nın ölümü ve rolü hakkında merak 

ediyorum. Evet, bu Yeni Ahit ve Herbert W. Armstrong, hem yazdı müjde parçasıdır. 



Yeni Ahit gospel İsa aracılığıyla kurtuluş içerir gösterir: 
Iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücü Yunanca (Romalılar 1:16) ilk ve aynı zamanda 
Yahudi için, bir için I için 16, Müjde utanmıyorum. 
4 Bu nedenle bu kelimeyi vaaz her yere gittim dağıldı kim. 5 Ardından Philip aşağı Samiriye 

kentine gitti ve onlara Mesih'i vaaz. ... 12 Ama Tanrı'nın krallığı ve İsa Mesih'in adıyla ilgili şeyler 

vaaz onlar Philip inanılan zaman, erkekler hem de kadınlar vaftiz edildi. ... 25 Onlar ifade ve 

Rabbin sözünü duyurduğunu anlattı Yani, Samiriyenin birçok köylerde müjdeyi vaaz, Kudüs'e 

döndü. 26 Şimdi Rabbin bir melek Philip konuştu ... 40 Philip Azotus bulunmuştur. O Caesarea geldi 

kadar ve geçen, bütün şehirlerde vaaz. (Elçilerin İşleri 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 İsa ve diriliş onlara vaaz verdi. (17:18 Elçilerin İşleri) 
30 Sonra Pavlus kendi kiraladığı evde tam iki yıl yaşadı, ve ona geldi herkese, 31 Tanrı'nın krallığını 

vaaz ve tüm güven, onu yasaklayan kimse Rab İsa Mesih ilgilendiren şeyler 

öğretirkenaldı. (Acts 28: 30-31) 
Vaaz İsa VE krallığı dahil olduğuna dikkat edin. Ne yazık ki, Tanrı'nın Krallığı müjde uygun bir anlayış 

grekoromen kiliselerin öğretileri eksik olma eğilimindedir. 
Aslında, bize bu krallığın parçası olmasına yardımcı olmak için, Allah insanları çok sevilen 
O bizim için (: 16-17 Yuhanna 3) ölmeye İsa gönderdi o kadar. 

Krallık Gospel Dünya İhtiyaçları nedir, Ama ... 
Ama dini olanlar da dahil olmak üzere birçok dünya liderleri, barış ve refah getirmek, ve Tanrı'nın değil 

Türkiye, uluslararası insan işbirliğini olacağına inanıyoruz. Ve bazı zamansal başarılara sahip olurken, 
onlar sadece başarılı olmayacaktır, sonuçta İsa'nın Krallığı kurmak dönmedi eğer hayat sürdürülemez 

yapacak noktaya Dünya gezegenini getirecek insan çabalar. Bu yanlış bir müjde olduğunu. 

Dünyada pek çok birlikte 21. yüzyılda yeni bir dünya düzeninin koymak için yarı-dinsel Babil uluslararası 

planı koymak için çalışıyoruz. Bu Tanrı'nın Sürekli Kilisesi kurulduğu günden beri kınadı ve ihbar devam 

etmeyi planlıyor şeydir. Şeytan, yaklaşık 6000 yıl önce (Yaratılış 3) yaptığı bir müjde sürümü için düşmeye 
Havva aldattı beri, insanlar onları ve dünyayı daha iyi yapmak ne Tanrı'dan daha iyi biliyorum inandık. 

Olarak da adlandırılan, sahte peygamber denilen bir dini lider (birlikte: İncil'e göre, (1-10 da Vahiy 13 
Beast denilen, Kuzey Kralı denir) Avrupa'da bir askeri lider bir arada alacak nihai Deccal ve Vahiy 13 iki 
boynuzlu Beast: 11-17) yedi tepeli şehir (Vahiy 17: 9,18) bir 'Babil' getirmek için (Vahiy 17 ve 18) dünya 

düzeni. Insanoğlunun Mesih'in dönüşü ve O'nun krallığının kurulmasını ihtiyacı olmasına rağmen, 
dünyanın birçok bu mesaja dikkat edecek 21. yüzyılda onlar şeytanın sahte müjde çeşitli sürümleri 

inanmaya devam edecektir. Ama dünya bir tanık alacaksınız. 

İsa öğrettiği hatırlayın: 

14 Ve Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanık olarak bütün dünyada duyurulacak, ve son o 

zaman gelecektir. (Matta 24:14) 

Krallığın gospel tanık olarak dünyaya ulaşacak dikkat edin, o zaman gelecektir. 

Bunun birkaç nedeni vardır. 

Tek Tanrı (Matta 24:21 de başlayacak gösterilir) Büyük Sıkıntı başlamadan önce gerçek gospel duymak 

dünyayı istiyor. Bu nedenle müjde mesajı tanık ve bir uyarı hem de (bkz Hezekiel 3; Amos 3: 7). 



Başka bir mesajın özü Yanlış Peygamber, son Deccal ile birlikte yükselen Beast, Kuzey güç Kral 

görüşlerine aykırı olacağıdır. Bunlar temelde insan çabasıyla barış vaat edecek, ama sonunda (Matta 
24:14) ve yıkıma yol açacaktır (bkz 1 Selanikliler 5: 3). 

Belirti ve bunlarla ilişkili yalan harikalar nedeniyle yerine gospel mesajı (2 Selanikliler 2: 9), dünyanın en 

yalan (9-12 2 Selanikliler 2) inanmak seçecektir. Çünkü Roma Katolikleri, Ortodoks, Lutherciler ve 
diğerleri tarafından Tanrı'nın bin yıllık Krallığı uygunsuz kınamasını nedeniyle, birçok yanlış Tanrı'nın 
Krallığı bin yıllık müjdenin mesajı Deccal ile ilgili yanlış müjde olduğunu iddia edecektir. 

Sadık Philadelphian Hıristiyanlar (Vahiy 3: 7-13) krallık bin yıllık gospel ilan yanı sıra (Beast ve Yanlış 
Peygamber de dahil olmak üzere), bazı dünyevi liderleri kadar ne olacağını dünyaya söylüyorum 
olacaktır. 

Onlar Yanlış Peygamber ile birlikte Beast, Kuzey güç Kralı, son Deccal, eninde sonunda (müttefiklerinin 
bazı ile birlikte) yok edecek dünya mesajı söylüyorum destekleyecek ABD ve Birleşik Krallık'ta Anglo-
milletler , Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda (Daniel 11:39) ve kısa bir süre sonra bir Arap / İslam 
konfederasyon (Daniel 11: 40-43) yok edeceğini, şeytanların aracı olarak işlev (Vahiy 16: 13-14), ve 

sonuçta O'nun dönüş üzerine (;: 19-20 19 Vahiy 16:14) İsa Mesih'i mücadele edecek. Sadık 

Philadelphians (Vahiy 3: 7-13) bin yıllık krallık yakında olacağını ilan edilecektir. Bu büyük olasılıkla çok 
medyada oluşturmak ve Matta 24:14 gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. 

'Yanlış müjde' ilan dünya liderleri (Katoliklik bir form iddia edecek bir tehlikeye pontiff ile birlikte 
Avrupa'nın en iyi lideri olasılıkla bazı 'yeni' tipi) gibi o-onlar dünyanın ne öğrenmek istiyorum olmaz 
olmaz onlar gerçekten olacak yapmak (ve hatta ilk kendilerini inanmıyor olabilir, bakınız Isaiah 10: 5-

7). Onlar ve / veya onların destekçileri de büyük olasılıkla yanlış sadık Philadelphians bir gelecek 

Deccal'in bir doktrini (binyılcılık) savunan olacağını öğretecektir. Onlar ve / veya onların takipçileri zulüm 

tetikleyecek Philadelphian sadık ve Tanrı'nın Sürekli Kilisesi doğru yapmak ne olursa olsun 

kınamalar (Daniel 11: 29-35; Vahiy 12: 13-15). Bu aynı zamanda Büyük Sıkıntı sonu-start yol açacaktır 
(Matta 24:21; Daniel 11:39; krş Matta 24: 14-15; Daniel 11:31) yanı sıra sadık Philadelphia için bir 
koruma süresi Hıristiyanlar (Vahiy 03:10; 12: 14-16). 

Kontrol sahibi olmak Beast ve Sahte Peygamber gücü, ekonomik şantaj, işaretler, mucizeler, cinayet ve 
diğer baskıları (9-10:;: 2 Selanikliler 2 14;; Daniel 7:25 16 10-17 Vahiy 13) yalan çalışacağız .Hıristiyanlar 
soracaktır: 

10 "Ne zamandır, Sen yargıç ve yeryüzünde yaşayanlar üzerinde kanımızı öcünü kadar kutsal ve 

doğru? Ya Rab," (Vahiy 06:10) 
Çağlar boyunca, Tanrı'nın halkı "ne kadar İsa dönene kadar olacak?", merak etmiş 

Biz gün ya da saat bilmiyoruz, biz çok kutsal dayalı 21. yüzyılda İsa geri dönmek için (ve Allah'ın bin yıllık 
Krallığı kurulur) bekliyoruz (örneğin Matta 24: 4-34; Mezmur 90: 4; Hoşea 6: 2; Luka 21: 7-36; İbraniler 1: 
1-2; 4: 4,11; 2 Petrus 3: 3-8; 1 Selanikliler 5: 4), şimdi gördüğümüz bazı bölümleri yerine getirilip 
getirilmediğini. 
İsa müdahale etmezse, dünyanın tüm yaşamı yok etmiş olacaktır: 

O zaman böyle bu zamana kadar dünyanın başlangıcından bu yana olmamıştır olarak büyük 

sıkıntı, olacak 21 için, hayır, ne de hiç olacak 22 Ve O günler kısaltılmamış sürece, hiç kimse 

kurtulamazdı olacaktır.; Ama seçilmiş aşkına o günler kısalacak. (Matta 24: 21-22) 



29 Hemen o gün sıkıntı sonra güneş kararacak, Ay ışığını vermez; yıldız gökten düşecek, Göksel 

güçler sarsılacak. 30 Sonra İnsanoğlu'nun belirtisi gökte görünecek ve daha sonra yeryüzünün 
bütün kabileleri yas olacak ve onlar İnsanoğlu göreceksiniz güç ve büyük zafer. 31 ile göğün 
bulutları üzerinde geldiğini ve O güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek ve diğer 

cennet bir ucundan diğerine, dört rüzgara birlikte O'nun seçtiklerini bir araya gelecek. (Matta 24: 

29-31) 
Tanrı'nın Krallığı dünyanın ihtiyacı budur. 

Krallık için Elçileri 
Krallık rolünüz nedir? 
Gerçek Hıristiyan iseniz Şu anda, bunun için bir büyükelçi olmak için vardır. Havari Pavlus yazdıklarını 

dikkat edin: 
Tanrı bizim aracılığımızla yalvaran sanki 20 Şimdi, biz, Mesih için elçileridir: Biz Tanrı'yla barışın, 

Mesih'in adına size yalvarıyorum. (2 Corinthians 5:20) 
14 Bu nedenle Standı doğruluk, 15 göğüs koymak zorunda, gerçeği ile bel kuşanmış olan ve barış 

müjdesi hazırlanması ile ayak ayakkabılı olan, siz mümkün olacak hangi ile iman kalkanını alarak, 
her şeyden önce 16 Bu amaçla birlikte karşı uyanık olmak, 18 Ruh tüm dua ve yakarış ile her zaman 
dua;. 17 kötü biri tüm ateşli dart gidermek ve kurtuluş miğferini ve Tanrı'nın sözüdür Ruh, kılıç 
çekmek tüm Saints- 19 için ve benim için tüm azim ve niyaz, bu söyleyiş cesaretle ben zincirlerinde 
bir elçiyim 20 olan gospel, gizemini bilinen yapmak için ağzımı açtım ki, bana 

verilebilir; Konuşuyorum gerektiği gibi bunun içinde ben, cesaretle konuşabilir. (Efesliler 6: 14-

20) 
Ne bir büyükelçi olan Merriam-Webster şu tanımı vardır: 

Özel ve genellikle geçici diplomatik atama için kendi hükümet veya egemen yerleşik temsilcisi 
olarak yabancı bir hükümet ya da egemen akredite veya tayin yüksek rütbe 
diplomatikdanışmanı:;: 1, özellikle resmi bir temsilcisi 

2: Bir yetkili temsilcisi veya haberci 

Gerçek Hıristiyan iseniz, İsa'nın için resmi elçisi vardır! Havari Peter yazdıklarını dikkat edin: 
9 Ama O'nun muhteşem karanlıklardan aydınlığa dışarı çağırdım O'na övgü ilan edebilir bir 

seçtikleri nesil, bir kraliyet rahiplik, kutsal ulus, Kendi özel insanlar vardır; 10 kez değil insanlar 

vardı ama şimdi şimdi merhamet elde ancak olmasaydı Allah'ın insanlar, merhamet almış. (1 

Petrus 2: 9-10) 
Hıristiyanlar olarak, kutsal bir milletin parçası olmak için vardır. 
Hangi millet artık kutsal mı? 
Peki, bu krallıkları kesinlikle hiçbiri dünya ama sonuçta Mesih'in krallığının (Vahiy 11:15) parçası 

olacaktır. Tanrı'nın ulus, kutsal O'nun krallığı olduğunu. 
Elçileri olarak, normalde bu dünya uluslarının doğrudan siyasete girmeyin. Ama biz şimdi yaşam 

Tanrı'nın şekilde yaşamak vardır. Böyle yaparak, daha iyi O'nun krallığında biz krallar ve rahipler olabilir 

ve yeryüzünde İsa ile saltanat böylece Tanrı'nın yolları, iyi neden Öğreniyorum: 



O'na 5 bizi sevdi ve O'nun kendi içinde bizi günahlarımızdan yıkanmış kim 
Kan, 6 ve O'na sonsuza dek yücelik ve egemenlik olmak, O'nun Allah'a ve Baba'ya bize krallar ve 

rahipler yapmıştır. Amin. (Vahiy 1: 5-6) 
10 Ve bizim Allah'a krallar ve rahipler yapmış; Ve biz yeryüzünde egemenlik sürecekler. (Vahiy 

05:10) 
Bunun biri gelecek yönü Tanrı'nın yollarında yürüyün, sonra ölümlü olanlar öğretimi olacaktır: 

Kudüs'teki Siyon oturacağım insanlar için 19; Sen artık ağlamak zorundadır. O senin ağlama sesi 

size çok zarif olacaktır; O duyduğunda, o. 20 size cevap verecektir Ve Rab artık size sıkıntı ekmek 

ve belanın su verir Oysa öğretmenleriniz bir köşeye taşınır olmayacak olsa Ama gözlerini 
öğretmenleri göreceğiz. 21 Sizin kulakları Eğer sağ el ya da ne zaman sola çevirmek her açtığınızda 

", içinde yürümek, bu yolu" diyerek, arkanda bir kelime duymak zorundadır. (İşaya 30: 19-21) 
Bu Hıristiyanlar öğretmek için hazırlıklı olmak gerekiyor, bu çağda bin yıllık krallığı için bir kehanet, iken: 

12 ... Eğer öğretmen olması gerektiğini bu kez (05:12 İbraniler) tarafından 
15 Ama kalplerinde Rab Tanrı takdis: ve size uysallık ve korku (1 Petrus 3:15, KJV) ile size olan 

umudunun bir nedeninin asketh her insanın bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. 
İncil daha sadık Hıristiyanların birçoğu, sadece Büyük Sıkıntı başlamadan önce, birçok talimat olacağını 
gösterir: 

33 Ve birçok talimat verecektir anlamak insanlar bu (11:33 Daniel) 
Yani, öğrenme, lütuf ve bilgi (2 Petrus 3:18) büyüyen, şimdi yapması gereken bir şeydir. Tanrı'nın Krallığı 

sizin rolünün bir parçası öğretmek mümkün olacak. Ve daha sadık, Philadelphian (Vahiy 3: 7-13) için, 

Hıristiyanlar, bu da bin yıllık krallık (bakınız Matta 24:14) başlamadan önce önemli gospel tanık destek 
içerecektir. 
Tanrı'nın Krallığı kurulduktan sonra, Tanrı'nın insanlar hasarlı gezegen geri yardımcı olmak için 
kullanılacaktır: 

12 eski atık yerleri inşa Shall arasından olanlar;  
Birçok kuşakların temelleri sürdürsün; Ve İhlal Servisine denecek, Streets Restoratör olarak aynı 

yerde kalma için. (İşaya 58:12) 

Bu nedenle, bu çağda Tanrı'nın yolunu yaşadığı Allah'ın insanlar daha kolay insanlar restorasyon bu süre 

zarfında şehirlerde (ve başka yerlerde) ikamet için yapacaktır. Dünya gerçekten daha iyi bir yer 

olacak. Biz şimdi Mesih için elçileri olmalı, bu yüzden de O'nun Krallık hizmet edebilir. 

Gerçek İncil Mesaj Dönüştürücü olduğunu 

Müjdesi hakkındaki gerçeği bilmek.: (31-32 Yuhanna 8) İsa, "My kelime uymak varsa, benim öğrencilerim 
gerçekten 32 Hangi Ve gerçeği bileceksiniz ve hakikat sizi özgür yapacaktır" dedi. .! ve Tanrı'nın Krallığı 
gerçek bir çözüm: Tanrı'nın Krallığı bu dünyanın sahte umuduyla hapsolmak bizi kurtarır Biz cesaretle 
planını-Tanrı'nın çalışan bir planı destekleyebilir Şeytan bütün dünyayı (9 Vahiy 12) aldatmış oldu. Biz 
durmak ve gerçeği (bakınız Yuhanna 18:37) savunmak gerekir. 

Müjde mesajı, kişisel kurtuluş hakkında daha fazladır. Tanrı'nın Krallığı iyi haber bu çağda bir dönüşümü 
olmalıdır: 

2 Ve bu dünyada uyduğu olmayın, ama değişin 



Tanrı'nın iyi ve kabul edilebilir ve mükemmel isteğinin ne ispat edebilir ki aklını 

yenileyerek. (Romalılar 12: 2) 

Gerçek Hıristiyanlar Tanrı'ya ve başkalarına hizmet etmek dönüşür: 

22 Bondservants, Tanrı'yı korkarak, bay-Pleasers olarak, ama kalbin samimiyet, değil eyeservice 

ile Bedence her şeyi senin ustalar uyması. 23 Ve sen, do Rabbinizden size miras ödül alacak 

bilerek, 24 Rabbine olarak değil erkeklere, yürekten ne olursa olsun; Sizin için Rab Mesih'e 

hizmet vermektedir. (Koloseliler 3: 22-24) 

Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz 28 nedenle, bize saygı ve dindar korkusu ile 

kabul edilebilir Tanrı'ya hizmet edebilir hangi zarafet, atalım. (İbraniler 00:28) 

Gerçek Hıristiyanlar dünyadan farklı yaşıyoruz. Biz dünyanın en doğru ve yanlış ne için yukarıdaki 

Tanrı'nın standartlarını kabul ediyoruz. Bu çağda Tanrı'nın şekilde yaşamak inanç alır gibi sadece inanç 

(İbraniler 10:38) yaşamak. Hıristiyanlar yaşam modu Yeni Ahit'te "Yolu" olarak adlandırılan olduğunu, 

yaşadıkları dünyadan çok farklı kabul edildi (9 Elçilerin: 2; 19: 9; 24: 14,22). Dünya "Kabil'in yolu" (Jude 
11) adı olmuştur ne, şeytanın etkisi altında, bencilce yaşıyor. 

Tanrı'nın Krallığı İncili doğruluk, sevinç ve barış (Romalılar 14:17) bir mesajdır. Peygamberlik kelime, 
doğru anlaşıldığı takdirde, rahatlatıcı (Bkz 1 Corinthians 14: 3; 1 Selanikliler 4:18), dünya parçalamak 

izlemek özellikle (bkz Luka 21: 8-36). Hayatın gerçek Hıristiyan yolu ruhsal bolluk ve fiziksel bereket (: 29-

30 Markos 10) yol açar. Bu onu yaşayanlar dünyanın Tanrı'nın Krallığı ihtiyacı olduğunu anlamak neden 

bir parçasıdır. Hıristiyanlar Tanrı'nın Krallığı büyükelçileri vardır. 

Biz fiziksel dünya (: 5-8 Romalılar 8) yaşamak olsa Hıristiyanlar, ruhsal değil, fiziksel bizim umut 

koydu. Biz (Koloseliler 1:23) "müjde umut" var. Bu erken Hıristiyanlar bugün İsa ikrar eden birçok 
gerçekten anlamıyorlar anlaşılmaktadır şeydir. 

6. Greko-Romen kiliseleri Kingdom Önemlidir öğretmek, Ama ... 
. Greko-Romen kiliseleri Tanrı'nın Krallığı yönlerini öğretmek, ama sorun gerçekten 

gerçekten Örneğin, Katolik Ansiklopedisi krallığı hakkında bu öğretir ne anlama sahip 

olduğuna inanıyoruz: 
Mesih'in ... Onun öğretim bu krallığın gelişi, onun çeşitli yönlerini, onun kesin anlamını, bu elde 
edileceği yolu her aşamada, O'nun söylemlerin elyaf oluşturacak kadar çok O'nun söylem "Müjde 

denir ki krallığının Tanrı'nın krallığı "" ... onlar Kilisesi konuşmaya başladı "; karş Albay, ben, 

13; Ben Selanikliler, ii, 12.; ApoC, I, 6, 9.; v, 10, vb ... o İlahi kurum olarak Kilisesi ... demek 

(Allah'ın Papa H. Krallığı. Katolik Ansiklopedisi, Cilt VIII. 1910). 
Yukarıdaki Col. "işaret olsa da, ben, 13; Ben Selanikliler, ii, 12.; ApoC, I, 6, 9.; Onları bakacaktır v, 10, ", 

bu ayetlerden biri değil Kilise Tanrı'nın Krallığı olma konusunda bir şey söylemek 

olduğunugöreceksiniz. Onlar müminler Allah'ın Krallığı parçası olmak ya da İsa'nın krallığı olduğunu 

edecektir öğretir. İncil birçok bir yanlış bir (: 6-9 Galatyalılar 1) gospel değiştirmek veya başka açacak 

konusunda uyarıyor. Ne yazık ki, çeşitli olanları yapmış. 
İsa yol, gerçeği ve yaşam Ben'im "öğretti. Hiç kimse "Bana aracılığıyla Baba'ya gelir (Yuhanna 14: 

6). Peter öğretti "Ne de biz kaydedilmiş olması gerekir hangi erkeklerde göğün altında başka hiçbir ad 



yoktur orada, herhangi bir başka kurtuluş olan" (Elçilerin 4:12). Peter (Acts 02:38) kaydedilmesini tevbe 

ve İsa'yı kabul etmek iman gereken tüm Yahudileri anlattı. 
Buna karşılık, Franciscus ateistler, İsa olmadan, iyi işler tarafından kaydedilmiş olabilir öğretti! O da 

Yahudilerin İsa'yı kabul etmeden kaydedilebilir olduğunu öğretir! Ayrıca, o ve bazı Greko-Romalılar da 

'Meryem' olmayan bir İncil versiyonu gospel için bir anahtar yanı sıra ekümenik ve dinlerarası birlik için 

bir anahtar olduğunu düşünün görünmektedir. Ne yazık ki, onlar ve diğerleri İsa VE Tanrı'nın Krallığı 

gerçek İncil'i önemini anlamıyorum. Birçok sahte gospels tanıtıyoruz. 
Birçok görme yürümek ve dünyada iman sahibi olmak isteyen. Yeni Ahit Hıristiyanlar yukarıda bakmak 

olduğunu öğretir: 
2 değil yeryüzünde şeyler, yukarıdaki şeyler üzerinde zihninizi ayarlayın. (Koloseliler 3: 2) 
7 biz görünce, imanla yürümek için. (2 Korintliler 5: 7) 

Oysa, Papa Pius XI temelde onun kilise onun gözünde yürümek öğretti: 
... Katolik Kilisesi ... yeryüzünde İsa'nın krallıktır. (PUB en tamim Quas Primas Kramer P. Şeytan 

Final Battle atıf olarak. İyi Müşaviri Yayınları, 2002, s. 73). 
CatholicBible101 web sitesi iddiaları, "Tanrı'nın Krallığı Peter ... Katolik Kilisesi tarafından yönetilen O'nun 
Kilisesi şeklinde, yıl 33 MS İsa Mesih tarafından yeryüzünde kurulmuştur." Fakat Tanrı'nın bin yıllık Krallık 
henüz burada ne de Roma Kilisesi, ancak yeryüzünde olacak. 
Roma Kilisesi temelde Katolik Kilisesi'nin resmi ilmihal listelenen tek "Deccal doktrini" olduğunu 
Tanrı'nın bir yakında gelecek dünyevi bin yıllık Krallığı'na karşı bu kadar güçlü öğretir: 

676 Deccalin aldatma zaten dünyada iddia tarihin içinde gerçekleştirmek için yapılan her zaman 

şekil almaya başlar ancak eskatolojik yargı yoluyla tarihin ötesine fark edilebilir Mesih umut 

olduğunu. Kilise binyılcılık adı altında gelecek krallığın bu sahtecilik bile değiştirilmiş biçimlerini 

... reddetti (Katekizmi Katolik Kilisesi. Imprimatur potest + Joseph Kardinal Ratzinger. Doubleday, 
NY 1995, s. 194) 

Ne yazık ki, bu kabul edenlere sonunda Tanrı'nın Krallığı İncili ilânının ile büyük sorunlar 

olacaktır. Bazıları bunu ilan edenlere karşı korkunç adımları atacaktır (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Ancak, Rab İsa krallık olmak ikrar tüm kim düşünebilir? Hayır, onlar olmayacaktır. İsa ne dedi dikkat edin: 

21 "var, Bana diyor herkes, 'Ya Rab, ya Rab' cennet krallığı girer, ama o kimin cennette Babamın 

isteği. Birçok 22 O gün, 'Ya Rab, Rab Benim diyecek biz senin adınla peygamberlik Adınız şeytanları 
kovmak ve Adınız birçok mucizeler yapmış '23 ve sonra ben, onlara ilan edecek' seni hiç 

tanımadım değil;?!, kim pratik kanunsuzluk bilmiyordum Me yola ' (Matta 7: 21-23) 
Havari Pavlus "zaten iş başında" idi "kanunsuzluk gizemi" kaydetti (2 Selanikliler 2: 7) Onun 

zamanında. Bu kanunsuzluk da İncil "Gizem, Babil Büyük" (3-5 Vahiy 17) olarak adlandırılır ahir karşı 

uyardı şey ile ilgilidir. 
"Hukuksuzluk gizemi" onlar ve / veya buna çok kabul edilebilir istisnalar vardır ve / veya kırmak için 
kefaret kabul edilebilir formları vardır Tanrı'nın vb Tanrı'nın On Emir kanunu, tutmak gerekmez inanan 
professing Hıristiyanlar ile ilgilidir yasa, Tanrı'nın yasasının bir form olduğunu düşünüyorum ederken, 
İsa'nın ya da O'nun elçiler olarak meşru tanımak olacağını Hıristiyanlığın bir form tutmak değildir bu 
yüzden. 



Greko-Romen bu kabul edilebilir-İsa kınadı Tanrı'nın buyruklarını ihlal Ferisiler gibi, ama onların 

gelenekleri yapılmış iddia yaklaşım (Matta 15: 3-9)! İşaya aynı zamanda insanların O'nun kanuna karşı 

Tanrı'nın olur isyancı olduğunu iddia uyardı (İşaya 30: 9). Bu kanunsuz isyan biz ne yazık ki, bu güne 

kadar bunu görmek bir şeydir. 
Başka bir "sır" Roma Kilisesi onun militarist ekümenik ve dinlerarası gündemleri barış ve yeryüzünde 
Tanrı'nın Krallığı olmayan bir İncil versiyonu yol olacağına inanıyoruz gibi görünüyor gibi 

görünüyor. (: New Jerusalem Bible, bir Katolik onaylı tercüme, gösterilen notu) Kutsal birkaç yıl için, 

başarılı olmak, bu iradeyi öğreten bir gelecek ekümenik birlik karşı uyardı: 
O canavara otoritesini vermişti çünkü 4 Onlar ejderha önünde secde; ve onlar canavarla kim 

karşılaştırabilirsiniz 'diyerek, canavarın önünde secde? ? Canavar ağız onun övünür ve küfrediyor 

ve kırk iki ay süreyle aktif olması için izin verildi 5 Kim 'buna karşı mücadele edebilirsiniz, 6 ve 
onun adına, onun ilahi Çadır karşı, Allah'a karşı küfürler ağızlı ve tüm bu korunaklı kim . orada 7 o 
aziz karşı savaş yapmak ve onları fethetmek için izin ve her yarışta üzerinde güç verildi, insanlar, 
dil ve millet, 8 ve dünyanın tüm insanlar, yani ismi herkes yazılmadı o ibadet edecek aşağı hayatın 
kurban Kuzu kitabında dünyanın kuruluşundan bu yana 9 duyabiliyorum herkes, 

dinleyelim. 10 esarete tutsak için olanlar; kılıç tarafından ölüme kılıçla ölüm bu. Bu aziz azim ve 

inanç olması gerekir nedeni budur. (Vahiy 13: 4-10, NJB) 
İncil bir bitiş zamanı Babylon birlik karşı uyardı: 

Yedi tası alan yedi melekten 1 biri bana konuşmak için geldi ve burada gel 'dedi ve seni baş tacı 
yanında bol sular, toprak 2 ile tüm krallar olan büyük bir fahişenin ceza gösterecektir kendilerini 
rezilleşir var ve kim onun zina şarap ile sarhoş dünyanın tüm nüfusu yapmıştır. '3 O çöl ruhu 
içinde götürdü ve orada yedi başlı ve on boynuzlu bir kırmızı canavar sürme bir kadın gördüm . 
ve kadın mor ve kırmızı giymişti 4 tüm yazılmış küfür başlıkları vardı ve altın ve mücevher ve inci 

ile parıldıyordu, ve onun fuhuş iğrenç pislik dolu bir altın winecup tutuyordu;alnında 5 bir 

yazılmıştır bir şifreli ismi: '. Büyük Babil, tüm fahişeler ve yeryüzündeki tüm pis 

uygulamaların anne 6 Ben o aziz kanıyla sarhoş sarhoş olduğunu gördü ve şehit kanı İsa; Onu 

görünce, ben tamamen karşısında hayrete düşüyordu. (Vahiy 17: 1-6, NJB) 
9 'Bu zekilik için çağırır. Yedi baş, kadının oturduğu yedi tepeler vardır. . . Gördüğün 18 kadın 

yeryüzündeki tüm yöneticiler üzerinde yetkiye sahip büyük bir şehir. ' (Vahiy 17: 9,18, NJB) 
1 Bundan sonra, başka bir melek kendisine verilen büyük bir yetki ile, gökten indiğini 

gördüm; yeryüzü O'nun yüceliği ile parladı. 2 diye bağırdı sesinin üst kısmında, 

'Babil, Babil Büyük,düşmüş düşmüş ve şeytanlar uğrak ve her faul ruhu ve kirli, iğrenç bir kuş 

için bir konaklama haline gelmiştir. 3 Hepsi milletler onun fuhuş şarap derin sarhoş; dünya 

üzerindeki her kral onunla kendini rezilleşir olup, her tüccar onun sefahat ile zengin büyüdü 

'Başka ses gökten konuştu 4.; Ben Onun günahları göğe kadar ulaştı 5. Onun suçlarda paylaşmak 

ve ayı aynı veba yok böylece, ondan uzak, halkım, dışarı çık 'dediğini duydum, ve Tanrı akılda 

onun suçlarını vardır :. o başkalarını tedavi gibi onu tedavi 6 o derbinin iki katına ödenmelidir. O 

kendi karışımın bir çifte güçlü bir fincan sahip olmaktır. 7 onu pompalar ve Orgies her biri bir 

işkence ya da acı ile eşleşen olmaktır. Ben, o düşünüyor kraliçe olarak baş tacı değilim; Ben 

dulum ve bir gün içinde, veba ona düşecek, yas Bunun için 8 asla bilemezsiniz: Hastalık ve yas ve 

kıtlık.. O yere yanmış olacak. Onu kınadı Rab Tanrı güçlüdür. Orada yas ve onunla kendilerini 



rezilleşir ve onunla Orgies gerçekleştirdik yeryüzünün kralları tarafından onun için ağlayan 

olacak '9'. Onlar o yakar olarak duman, (: 1-9, NJB Vahiy 18) bakınız 
Zekeriya, Kutsal Kitap bir gelecek Babylon karşı uyardı ve uygun birlik İsa döner sonrasına kadar 
olmayacak gösterir: 

10 dışarı bak! Bak! Kuzeyden kara kaçmak - Cennete dört rüzgarlar sizi dağınık olması için RAB 

declares- - RAB beyan 11 dikkat edin.! Kaçış, Zion, şimdi Babil kızı ile yaşayan olun! 
RAB Sabaoth için 12 Glory kim size dokunan gözümün elma dokunur ', seni talan milletler 

hakkında beni görevlendirdi beri, bu diyor. 13 Şimdi bak, ben onların üzerine elimi dalga edecek 

ve onlar bu kim tarafından talan edilecek onlar esir var. ' Sonra RAB Sabaoth beni gönderdiğini 

bilecek! 14 Sing, sevinmek, Siyon kızı, şimdi -Yahweh 15! Beyan Ve o gün birçok ülke RAB 

dönüştürülür aranızda yaşamak için geliyorum için. Evet, onlar halkı olacak ve onlar aranızda 

yaşayacak. Sonra RAB Sabaoth beni sana gönderdi bilecek! 16 RAB Yahuda, Kutsal Topraklara 

yaptığı kısmının ele geçirmek ve yeniden Kudüs onun tercihi yapacak. (Zekeriya 2: 10-16, NJB; 

ayetler Zekeriya 2 olarak listelenen KJV / NKJV sürümlerinde not: 6-12) 
Birleşmiş Milletler, Vatikan, birçok Protestanlar'ın ve Doğu Ortodoks liderleri teşvik ekümenik ve 

dinlerarası hareketleri açıkça İncil tarafından mahkum edilir ve teşvik edilmemelidir. İsa (: 4-5 Matta 24) 

"Birçok aldatmak" kim O'nu takip iddia olanları uyardı. (İsa değil) 1-2 ve Vahiy 17 fahişe: Çok ecumenism 
Vahiy 6 "beyaz atlı" ile ilgilidir. 
Zekeriya gibi, Havari Pavlus da inanç gerçek birlik İsa döndürür sonrasına kadar olmaz ki öğretti: 

13 hepimiz Tanrı'nın Oğlu'nun inanç ve bilgiye birlik ulaşmak ve Mesih'in kendisi dolgunluk ile 

tam olgun mükemmel Man, oluşturana kadar. (Efesliler 4:13, NJB) 
Önce İsa'nın dönüşü bu birlik geliyor iman edenleri sapıklık içindedirler. İsa döndüğünde Aslında, O'na 
karşı miting olacak ulusların birliğini yok etmek zorunda kalacak: 

11:15 Sonra yedinci melek borazanını çaldı ve sesler cennette bağıran duymuş olabilir, çağıran 

'dünya krallığı Rabbimizin ve onun Mesih'in krallığı haline gelmiştir ve o güne kadar ve sonsuza 
dek egemenlik sürecek. "16 yirmi dört ihtiyar, Tanrı'nın huzurunda enthroned, secde ve size 
şükredin ', bu sözlerle Allah'a ibadet 17 alınlarına ile yere dokundu, Yüce Rabbimiz Allah, O, 
varsayarak için, kim, kim senin büyük güç ve saltanatı başında. 18 milletler uproar vardı ve şimdi 
zaman sizin intikam için gelmiştir ve ölü yargılanmak için, ve kulları için peygamberler, azizler ve 

adınızı korkanlar için, büyük küçük herkese, ödüllendirilmek için. Zaman yeryüzünü tahrip 

olanlar yok etmeye geldi. " (Vahiy 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Ve ben ', alleluia yanıtlayan okyanus sesi veya gök büyük bir kükreme gibi büyük bir 

kalabalığın sesleri, gibi görünüyordu duydum! Rabbin bizim Cenab-ı Hak saltanatı 

başladı; . . . 19Sonra, bütün dünyanın kralları ve orduları ile canavar gördüm Rider ve 

ordusunu. 20 savaşmak için bir araya Ama canavar canavar adına mucizeler çalışmış sahte 
peygamber ile birlikte, esir düştü ve onlar tarafından canavarın işareti ve onun heykelini tapılan 

olanlar ile markalama kabul olanlar aldatmıştı. Bu iki 21 Her şey onun ağzından çıktı Rider, kılıç 

tarafından öldürülmüştür. Kükürt ile yanan ateş gölüne diri atılan ve tüm kuşlar eti ile tıka basa 

yediler. . . 20: 4 Sonra onların koltuk aldı ve onlara hüküm verme gücüne takdim edildi tahtlar 
gördüm.Ben canavarı ya da heykeli ibadet etmeyi reddetti ve alınlarında veya ellerde markalarda 
kabul etmeyeceğini olanlar İsa ve Tanrı'nın sözünü vaaz ettiği için tanık ettiği için idam edilmişti 



tüm ruhları gördüm ve; Onlar canlandı ve bin yıl Mesih ile hüküm sürdü. (Vahiy 19: 6,19-21; 20: 

4, NJB) 
İsa O'na karşı birleşik dünyanın orduları yok etmek zorunda kalacak dikkat edin. Sonra O ve azizler 

egemenlik sürecekler. Inanç uygun birlik olacak zaman budur. 
Havari Pavlus (: 14-15 Şubat Korintliler 11) uyardığı gibi ne yazık ki, çok iyi görünür, ancak değil yanlış 
bakanlar dinleyecek. 
Daha gerçekten İncil'i ve Tanrı'nın Krallığı müjdesini anlayacak az ise İsa karşı savaşacaktı. 
7. Neden Tanrı'nın Krallığı? 
İnsanlar bu kadar akıllı düşünmek gibi olsa da, bizim anlayış sınırı vardır, ancak Allah'ın (Mezmur 147: 5) 
"anlayışı sonsuzdur". 
Yani bu gezegeni düzeltmek için Tanrı'nın müdahalesi alacak nedeni budur. 
Birçok Allah'a iman ederken, insanların büyük çoğunluğu O gerçekten yönlendirir olarak yaşamak 

istemezler. Aşağıdaki dikkat edin: 
8 O Ey adam, iyi olanı size göstermiştir; Ve ne Rab senin gerektirir Ama merhamet sevmek, ve 

Allah'la alçakgönüllü yürümek, adil yapmalı? (Mika 6: 8) 
Tanrı ile alçakgönüllü yürümek için değil bir şey insanoğlunun gerçekten yapmak için istekli 

olmuştur. Adem ve Havva (Tekvin 3: 1-6) zamanından beri, insanlar O'nun buyruklarını (: 3-17 Mısır'dan 

Çıkış 20) rağmen, kendileri ve Tanrı'nın yukarıda kendi öncelikleri, güvenmek seçtiniz. 
Süleyman'ın Özdeyişleri öğretir: 

5 bütün yüreğinizle Rab'be güven, Ve kendi anlayışına yalın;. Tüm şekillerde 6 O'nu kabul, Ve O 

senin yollarını doğrudan edecektir 7 Kendi gözünde bilge olmayın; Rablerinden korkarlar ve 

kötülük kalkıyor. (Atasözleri 3: 5-7) 
Oysa, çoğu insan gerçekten tüm kalpleriyle Allah'a güven ya da adımlarını doğrudan O'nun için beklemek 

olmaz. Birçok onlar Tanrı'nın ne istediğini yapacak söylüyorlar, ama bunu yapmayın.İnsanlık Şeytan 

tarafından aldatılan edilmiştir (Vahiy 12: 9) ve dünyanın şehvet ve 'yaşam gurur' (1 Yuhanna 2:16) için 
düştü. 
Onlar iyi biliyorum çünkü nedenle, birçok, kendi dini gelenekler ve laik hükümetler ile geldi. Ancak, onlar 

(bakınız Yeremya 10:23) yok ne de en gerçekten tövbe edecek. 
Insanlık Tanrı'nın Krallığı (: 21-22 krş Matta 24) ihtiyacı nedeni budur. 
Tanrı'nın Yolları Are Sağ 
Ve Tanrı bencil değil: Gerçek şu ki Tanrı sevgidir (8,16 1 Yuhanna 4) olmasıdır. (:; James 29-31 Şubat: 8-

11 Mark 12) Tanrı'nın yasaları Tanrı ve komşumuz doğru sevgi göstermek. Dünyanın yolları ölümü bencil 

ve sonu olan (Romalılar 8: 6). 
İncil gerçek Hıristiyanlar emirleri gözlemlemek gösterir dikkat edin: 

1 Kim İsa Tanrı'nın doğar inandığını ve Tanrı'yı seviyoruz ve O'nun buyruklarını tutmak zaman da 

begot O'nu seven herkesin, O'nun doğmuş olan kim. Biz Tanrı'nın çocukları sevdiğini biliyorum 

Bununla 2 onu seviyor . Bunun için 3 O'nun buyruklarını tutmak, Tanrı'nın sevgisidir. Ve O'nun 

buyruklarını külfetli değildir. (1 Yuhanna 5: 1-3) 



Tanrı'nın tüm (: 172 Mezmurlar 119) "emir doğruluğu vardır". Onun yolları (Timothy 01:15 1) saftır. Ne 

yazık ki, pek çoğu gerçek anlamını açıklayan ve hangi birçok ötesine genişleterek, "kanunsuzluk" çeşitli 
biçimlerini kabul etmiş ve İsa yasa ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz gelmek değil, ama onları 
(Matta 5:17) yerine getirmek fark yoktur (: 21-27 örn Matta 5) düşündüm.İsa (Matta 05:19) "Kim yapar 
ve onlara öğretir, o cennet krallığı büyük denecek" öğretti (terimleri Tanrı'nın Krallığı 've' Cennetin 
krallığı 'değiştirilebilir). 
İncil işler olmadan iman (James 2:17) ölmüş olduğunu öğretir. Birçok iddia İsa'yı takip etmek, ama 

gerçekten O'nun öğretilerini (Matta 7: 21-23) iman etmezler ve O'nu taklit olmayacak gibi gerektiği (bkz 

1 Korintliler 11: 1). (Romalılar 3:23) ve tüm günah işledim: (4, KJV 1 Yuhanna 3) "Sin, yasaya karşı 

olduğunu". Ancak, Kutsal Kitap Tanrı'nın gerçekten herkes için bir planı olduğu gibi merhamet yargı 

üzerinde (James 2:13) zafer olacağını gösterir (bkz Luka 3: 6). 
İnsan çözümler dışında Allah'ın yollardan, işe yaramaz. Bin yıllık krallık, İsa "demir çubuk" (Vahiy 19:15) 
ile yönetecek, ve insanların Allah'ın yolunu yaşayacak kadar iyi hakim olacaktır. TÜM dünyanın sorunları 

var bu dünyanın toplumların Tanrı'ya ve O'nun kanunlara uyma reddediyorum çünkü  . Geçmiş 

göstermek insanlık toplumunun sorunlarını çözme yeteneğine sahip değildir: 
Carnally fikirli olmak ölümdür, ama ruhen fikirli olmak için için 6 hayat ve barış 7 cinsel aklın 

Tanrı'ya karşı düşmanlık olduğu için.; için Tanrı'nın kanununa tabi değildir, ne de aslında 

olabilir.8 Öyleyse, Tanrı'yı memnun edemezsiniz eti olanlar. (Romalılar 8: 6-8) 
Hıristiyanlar manevi odaklanmak vardır ve bu yaşta (Romalılar 8: 9) içinde bunu yapmak için Allah'ın 
Ruhu verilir kişisel zayıflıklarına rağmen,: 

26 Eğer eti göre bilge çok değil, çok değil, güçlü birçok soylu, denir değil, sizin arama, kardeşleri 

için bkz. 27 Ama Tanrı utanç bilge koymak için dünyanın saçma saydıklarını seçti, ve Tanrı vardır 
hiçbir şey şeyleri getirmek için, dünyanın 28 ve baz şeyler ve nefret edilen Tanrı'nın seçtiği şeyleri, 
ve olmayan şeyler; utanç güçlü olan şeyler koymak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçilmiş 
, 29 o hiç kimse gerektiğini O'nun huzurunda zafer. 30 Ama O'na Tanrı-ve doğruluk ve 
kutsallaştırılması için bizi bilgelik oldu ve yazıldığı gibi, "o övgüler, let kim, 31redemption- Mesih 

İsa, vardır Rabbe ona zafer. " (1 Korintliler 1: 26-31) 
Hıristiyanlar Tanrı'nın planında zafer vardır! Biz şimdi imanla yürümek (2 Korintliler 5: 7), yukarıda 

görünümlü (Koloseliler 3: 2) niyetle (İbraniler 11: 6). Biz Tanrı'nın buyruklarını (Vahiy 22:14) tutmak için 

mübarek olacaktır. 
İncil Hıristiyanlar İsa ile yönetecek, ama o gerçek Hıristiyanlar aslında şehirlerde hakim olacağı anlamına 

gelir farkında mısın diyor? İsa öğretti: 
12 "Belli bir soylu 13 O on minas kendilerine teslim kulları, on tanesi aradı. Kendisi için bir krallık 
almak ve geri dönmek için uzak bir ülkeye gitti ve onlara dedi" Ben gelene kadar iş yapın. '14Ama 
onun vatandaşları ondan nefret ve diyerek, ondan sonra bir heyet gönderdi 'Biz üzerimize 
saltanatı bu adamı olmaz.' 
Döndüğü zaman, krallığı aldıktan o 15 "Ve öyle oldu, sonra o biliyor olabilir, kendisine çağrılacak, 

para vermişti kime bu kulları, komuta nasıl 
'. Usta, senin mina on minas kazanmıştır.' hemen her erkek 16 Sonra söyleyerek, ilk gelen ticaret 

ile elde edilen 17 Ve o, 'Eh, iyi kulu yapılması buyurduğu; Eğer çok az sadık oldukları için, on 



şehirler üzerinde yetkiye sahip. Usta, senin mina beş minas kazanmıştır '18 Ve ikinci diyerek geldi.' 

Sen de beş şehirler üzerinde olması '19 Keza o, ona dedi. ' (Luka 19: 12-19) 
Şu anda sahip biraz fazla sadık ol. Hıristiyanlar gerçek krallığında, gerçek şehirler hakim için bir fırsat 

olacaktır. İsa da (Vahiy 22:12) "Benim ödül yaptığı işe göre her biri için vermek, with Me" dedi.(; Vahiy 

17:14 John 6:44) gerçekten O'na cevap verecektir olanlar için: Tanrı'nın bir planı (İş 14:15) ve bir yerde (2 

Yuhanna 14) sahiptir. Tanrı'nın Egemenliği gerçek olduğunu ve bunun bir parçası olabilir! 
2016 yılının başında, bilim dergisi Science yapay zeka ve crowdsourcing "kötü problem 'bakan insanlığı 

çözebileceğini belirtti" kalabalıkların gücü "başlıklı bir yazı vardı. Oysa, makale, nasıl çözüleceğini dursun 

ne kötülük anlamak için başarısız oldu. 
Insanlık Babil başarısız Tower (: 1-9 Tekvin 11) oluşturmak için işbirliği ne zaman geri büyük tufandan 
sonra olduğu gibi 21. yüzyılda başarısızlığa mahkum olarak işbirliği dışında Tanrı'nın gerçek yollar izleyerek 
ayırt edilmesidir. 
Ortadoğu gibi yerlerde dünya Sorunlar, (beklenen zamansal kazanımlara rağmen, örneğin Daniel 9: 27a; 
1 Selanikliler 5: 3), tarafından çözülemez insanlar-Tanrı'nın Krallığı (Romalılar 14 barış gerekir: 17). 
Uluslararası terörizm sorunları, beklenen kazanımlara rağmen, Birleşmiş Milletler aldattı tarafından 
(bakınız Hezekiel 21:12) çözülmüş olmayacak (bakınız Vahiy 12: 9) -Biz Allah'ın Krallığı sevinç ve konfor 
gerekir. 
Dünyanın milletler toprak yok yardımcı olacaktır çevre sorunları (Vahiy 11:18), uluslararası işbirliği ile 
çözülebilir değil, ama onlar Tanrı'nın Krallığı tarafından çözülecektir. 
Cinsel ölümsüzlük, kürtaj, insan vücudu satış sorunları 
parçalar ABD tarafından çözüldü, ama Tanrı'nın Krallığı olmayacaktır. 
Tanrı'nın Krallığı tarafından: ABD, İngiltere ve diğer birçok uluslar var masif borç (6-8 Habakkuk 2 başına 
imha sonra) sonuçta uluslararası aracılık yoluyla çözülmesi, ancak olmayacaktır. 
Cehalet ve yanlış eğitim United tarafından çözülemez Milletler-Tanrı'nın Krallığı gerekir. Dini çekişmeler 

gerçekten İncil gerçek İsa dışında kurtuluş kabul herhangi bir ekümenik-dinler hareketi ile çözülemez. Sin 

dünyada SORUN ve bunun için biz İsa'nın kurban ve Tanrı'nın Krallığı Onun dönüşünü gerekir. 
Açlık sorunları nedeniyle potansiyel ürün için kıtlık riski dünyanın parçaları koyarak genetiği değiştirilmiş 
organizmalar tarafından çözülemez arızaları-Tanrı'nın Krallığı gerekir. 
Modern tıp bilimi, insan için sağlık-Tanrı'nın Krallığı gereken tüm cevabı yok. 
Başka bir yerde Afrika, Asya ve bölgelerinde kitlesel yoksulluk, bitiş saatini 'Babil' (bkz Vahiy 18: 1-19) 
arasında değişen bir süre yararlanan, sorunu çözmez yoksulluk-Tanrı'nın Krallığı gerekir. 
Tanrı'nın Krallığı bin yıllık faz yeryüzünde kurulacak bir edebi krallıktır. Tanrı'nın sevgi dolu yasa ve lideri 
olarak sevgi dolu bir Tanrı dayalı olacaktır. azizler bin yıldır İsa ile (;: 4-6 20 Vahiy 05:10) hakim olacak. Bu 
krallık gerçekten Tanrı'nın Kilisesi olanlar dahil, ancak hiçbir kutsal Tanrı'nın Krallığı aslında Kilisesi 
(Katolik veya başka türlü) olduğunu belirtir. Roma Kilisesi bin yıllık öğretim karşı çıkmıştır ve biz sonuna 
yaklaştıkça daha sonra daha güçlü İncil'in müjde mesajı karşı çıkacaktır. Bu büyük olasılıkla Matta 24:14 
yerine getirmesine yardımcı olabilecek önemli medyada alacak. 
son aşamada, Tanrı'nın Krallığı "aşağı Allah'ın gökten çıkan, Yeni Kudüs" (Vahiy 21: 2) yer alacak ve artış 
sonu yok olacaktır. daha fazla, daha fazla adaletsizlik olmayacak 
üzüntü ve artık ölüm. 



Vaaz ve Tanrı'nın Krallığı'nın gospel anlama İncil önemli bir konudur. Eski Ahit yazarları bu konuda 
öğretti. İsa, Pavlus ve Yuhanna bu konuda öğretti. 
Eski 'Hıristiyan' vaazı bu konuda öğretilen Yeni Ahit dışında hayatta kalmak için. Erken ikinci yüzyılda 
Hıristiyan liderler, Polycarp'ın ve Melito gibi, bu konuda öğretti. Biz Sürekli Tanrı'nın Kilisesi bugün 
öğretmek. 
Tanrı'nın Krallığı İncil İsa hakkında vaaz gösteren ilk konu olduğunu hatırlayın. Bu o sonra yaklaşık ne vaaz 
oldu diriliş-ve Hıristiyanların ilk almalısınız şeydir. 
Müjde, İsa'nın yaşamı ve ölümü hakkında değil sadece. İsa ve O'nun takipçileri öğretti müjde vurgusu 
Tanrı'nın geliyor Krallık oldu. krallığın müjde Mesih aracılığıyla kurtuluşu içeren, aynı zamanda insan 
hükümetlerin sonunu öğretimini içerir (Vahiy 11: 5). 
İsa sonu krallığının gospel bütün milletler (Matta 24:14) tanık olarak dünyaya vaaz edildi sonrasına kadar 
geleceğini değil öğretti, unutmayın. Ve bu vaaz şimdi gerçekleşiyor. 
İyi haber olduğunu , Tanrı'nın Krallığı, insanlığın karşılaştığı sorunlarına çözüm olduğundan . Oysa, en 
çok destek, ne de duymak, ne de bunun gerçeği inanmak istiyorum İSTEMİYORSANIZ. "Bu dünya uzakta 
geçiyor" Allah'ın, Türkiye, (1 Korintliler 07:31) (Matta 06:13) ebedidir. 
Tanrı'nın Krallığı gerçek gospel ilan biz bir şeydir Sürekli Tanrı'nın Kilisesi hakkında ciddi. Tanrı'nın Krallığı 
(Matta 24:14) de dahil olmak üzere,: Biz İncil öğretir her şeyi (19-20 Matta 28) öğretmek için 
çalışıyoruz. Biz bu krallık beklerken, biz öğrenmek ve Tanrı'nın yollarını ve gerçeği inanmak istiyorum 
konfor başkalarını takip etmek gerekir. 
Tanrı'nın geliyor Krallığı müjde ilan destek gerekmiyor mu? Tanrı'nın Krallığı müjdesini inanacak? 

 

 

Tanrı'nın Kilisesi Devam 
 
Tanrı'nın Sürekli Kilisesi ABD ofisi bulunmaktadır: 1036 W. Grand Avenue, Grover 
Beach, California, 93433 ABD. 
 

Allah (CCOG) Websiteleri Sürekli Kilisesi 
 

CCOG.ASIA Bu site Asya odağa sahip ve çeşitli çoklu Asya dillerinde yazılar, yanı 
sıra İngilizce bazı öğeleri vardır. 
CCOG.IN Bu Hint mirasla ilgili olanlar hedef alan bir web sitesidir. Bu İngilizce dil 
ve çeşitli Hint dillerinde malzemeler vardır. 
CCOG.EU Bu, Avrupa'da hedeflenen bir web sitesidir. Birden Avrupa dillerinde 
malzemeler vardır. 
CCOG.NZ Bu İngiliz soyundan arka plan ile Yeni Zelanda ve başkalarına karşı 
hedefleyen bir web sitesidir. 
CCOG.ORG Bu Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'nin ana sitesidir. Tüm kıtalarda halkına 
hizmet vermektedir. Bu makaleler, bağlantılar ve videoları içerir. 



CCOGCANADA.CA Bu Kanada'da bu hedef alan bir web sitesidir. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Bu Tanrı'nın Sürekli Kilisesi için 
İspanyolca dil sitesidir. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Bu Tanrı'nın Sürekli Kilisesi Filipinler 
sitesidir. İngilizce ve Tagalog bilgi var. 
 

Haber ve Tarih Siteleri 
 

COGWRITER.COM Bu web sitesi önemli bir ilanı aracıdır ve haberler, doktrin, 
tarihsel makaleler, videolar ve peygamberlik güncellemeler vardır. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Bu kilise tarihi ile ilgili makale ve bilgiler ile web 
sitesi hatırlamak kolaydır. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Bu haber ve İncil konuları kapsar bir online radyo 
sitesidir. 
 

vaazlar ve vaaz ağları YouTube Video Kanalları 
 

BibleNewsProphecy kanalı. CCOG sermonette videoları. 
CCOGAfrica kanalı. Afrika dillerinde CCOG mesajları. 
CDLIDDSermones kanalı. İspanyol dilinde CCOG mesajlar. 
ContinuingCOG kanalı. CCOG Video vaazlar.  
 
 
 
Fotoğraf kalan birkaç tuğla bazıları aşağıda gösterilmiştir (artı bazı sonradan eklendi) 
bazen Cenacle olarak bilinen Kudüs'teki bir binanın, ama daha iyi (şu anda Mt. Zion 
denir) Kudüs'ün Batı Tepesi üzerinde Tanrı'nın Kilisesi olarak tanımlamıştır: 
 

 
 
Bu belki de ilk gerçek Hıristiyan kilise binasının yer olmuştur inanılıyor. İsa'nın 'Tanrı'nın 
Krallığı müjde' vaaz olurdu bir bina. Bu Tanrı'nın Krallığı İncil'i öğretti Kudüs'te bir bina 
idi. 
 



 
Bu nedenle biz de vazgeçmeden çok şükür çünkü ... sen, kardeşler, 
Yahudiye'de Mesih İsa'ya Allah'ın kilise takipçileri oldu. 
(1 Selanikliler 2: 13-14) 
 
tüm kutsallara teslim için bir kez iman uğrunda mücadeleye. 
(Jude 3) 
 
O (İsa) diğer şehirlere Tanrı'nın krallığını vaaz gerekir ", onlara şöyle dedi: 
Ayrıca, bu amaçla ben gönderildi çünkü. "(Luka 04:43) 
 
Ama Tanrı'nın krallığını aramaya ve [c] bütün bunlar size ilave edilecektir. size krallık 

vermek için Babanız iyi zevk için, küçük sürüden korkma. (Luka 12: 31-32) 
 
Ve Egemenliğin bu müjdesi tanık olarak tüm dünyada vaaz edilecektir 
bütün milletlerin ve son o zaman gelecektir. (Matta 24:14) 
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