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Tại sao không thể loài người giải quyết vấn đề của mình? 

Bạn có biết rằng những điều đầu tiên và cuối cùng của Kinh Thánh cho thấy Chúa Giêsu rao giảng về 
quan phúc âm của Vương quốc của Thiên Chúa? 

Bạn có biết rằng Nước Thiên Chúa là sự nhấn mạnh của các tông đồ và những người đầu tiên mà theo 
họ? 



Là Vương Quốc của Thiên Chúa là con người Đức? Là vương quốc của Thiên Chúa Jesus sống cuộc 
sống của Ngài trong chúng ta bây giờ? Là Vương Quốc của Thiên Chúa một số loại vương quốc thực tế 

trong tương lai? bạn sẽ tin những gì Kinh Thánh dạy? 

một vương quốc là gì? Chỉ cần Nước Thiên Chúa là gì? Kinh Thánh dạy gì? đã làm các nhà thờ Thiên 
chúa giáo đầu dạy những gì? 

Bạn có nhận ra rằng cuối cùng không thể đi đến Nước Thiên Chúa được rao giảng cho thế giới như là 
một nhân chứng? 

Các bức ảnh trên trang bìa cho thấy một con cừu nằm xuống với một con sói như sáng tác bởi Burdine In ấn và đồ 
họa. Các bức ảnh trên bìa sau là một phần của Giáo Hội của Thiên Chúa xây dựng ban đầu ở Jerusalem chụp vào 
năm 2013 bởi Tiến sĩ Bob Thiel.  
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1. Liệu nhân loại có các giải pháp? 

thế giới phải đối mặt với nhiều vấn đề. 

Nhiều người dân đang đói. Nhiều người bị áp bức. Nhiều người phải đối mặt với đói nghèo. Nhiều 
quốc gia đang mắc nợ nghiêm trọng. Trẻ em, kể cả những người chưa sinh ra, đối mặt với lạm 
dụng. bệnh kháng thuốc liên quan đến nhiều bác sĩ. thành phố công nghiệp lớn đều có không khí quá 
ô nhiễm để được khỏe mạnh. các chính trị gia khác nhau đe dọa chiến tranh. tấn công khủng bố tiếp 
tục xảy ra. 



các nhà lãnh đạo thế giới có thể sửa chữa những vấn đề phải đối mặt với nhân loại? 

Nhiều người nghĩ như vậy. 

Chương trình nghị sự mới phổ 

Vào ngày 25 tháng chín năm 2015, sau khi có bài phát biểu quan trọng, lưu ý của Giáo hoàng Francis 
của Vatican, 193 quốc gia của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã bỏ phiếu để thực hiện "17 mục tiêu phát triển 
bền vững" của những gì ban đầu được gọi là Universal Chương trình nghị sự mới. Dưới đây là 17 bàn 
thắng của LHQ: 

Mục tiêu 1. nghèo End trong tất cả các hình thức của nó ở khắp mọi nơi 

Mục tiêu 2. End đói, đạt được an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy sản 
xuất nông nghiệp bền vững 

Mục tiêu 3. Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho tất cả mọi lứa tuổi 

Mục tiêu 4. Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện và công bằng, thúc đẩy cơ hội học tập suốt 
đời cho tất cả 

Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái 

Mục tiêu 6. Đảm bảo tính sẵn sàng và quản lý bền vững nước và vệ sinh cho tất cả  

Mục tiêu 7. Đảm bảo tiếp cận năng lượng giá cả phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại 
cho tất cả 

Mục tiêu 8. Khuyến khích tính bền vững, tăng trưởng toàn diện và bền vững kinh tế, việc làm 
đầy đủ và hiệu và việc làm bền vững cho tất cả 

Mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng 9. đàn hồi, thúc đẩy công nghiệp hóa toàn diện và bền vững 
và đổi mới nuôi 

Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia 

Mục tiêu 11. Hãy thành phố và các khu định cư của con người toàn diện, an toàn, kiên cường 
và bền vững 

Mục tiêu 12. Đảm bảo mô hình tiêu thụ và sản xuất bền vững 

Mục tiêu 13. Hãy hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và tác động của nó 

Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển để phát 
triển bền vững 

Mục tiêu 15. Bảo vệ, phục hồi và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý 
bền vững rừng, chống sa mạc hóa, và dừng lại và đảo ngược sự suy thoái đất và ngăn chặn sự 
mất mát đa dạng sinh học 

Mục tiêu 16. Đẩy mạnh xã hội hòa bình và toàn diện cho sự phát triển bền vững, cung cấp tiếp 
cận công lý cho tất cả và xây dựng thể chế hiệu quả, trách nhiệm và toàn diện ở tất cả các cấp 



Mục tiêu 17. Tăng cường các phương tiện thực hiện và khôi phục quan hệ đối tác toàn cầu cho 
phát triển bền vững 

Chương trình này là vụ phải được thực hiện đầy đủ vào năm 2030 và cũng được gọi là 2030 Chương 
trình nghị sự phát triển bền vững. Nó nhằm mục đích giải quyết các bệnh đối với nhân loại thông qua 
quy định, giáo dục và hợp tác quốc tế và liên tôn. Trong khi rất nhiều các mục tiêu của nó là tốt, một 
số phương pháp và mục tiêu của nó là ác (x St 3: 4). Chương trình này, cũng là phù hợp với Laudato 
Si điệp Đức Thánh Cha Francis. 

"New Phổ Chương trình nghị sự" có thể được gọi là "Chương trình giáo mới" như chữ "công giáo" có 
nghĩa là "phổ quát." Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là việc thông qua Chương trình nghị sự mới 
Universal "một dấu hiệu quan trọng của niềm hy vọng." 

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng ca ngợi thỏa thuận quốc tế gọi là COP21 (chính thức mang tên Hội nghị 
21 của các Bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu) trong tháng 12 năm 2015, và 
khuyên các quốc gia "cẩn thận làm theo con đường phía trước, và với một cảm giác ngày càng tăng 
của tình đoàn kết ". 

Trong khi không ai muốn thở ô nhiễm không khí, bị đói, bị bần cùng hóa, bị đe dọa, vv, đoàn kết quốc 
tế này sẽ giải quyết các vấn đề của nhân loại? 

Track Record của Liên Hợp Quốc 

Liên Hợp Quốc được thành lập và thành lập vào ngày 24 Tháng 10 năm 1945, sau khi chiến tranh thế 
giới II, để ngăn chặn một cuộc xung đột như vậy và cố gắng để thúc đẩy hòa bình trên thế giới.  Tại 
thành lập, Liên Hợp Quốc đã có 51 quốc gia thành viên; hiện nay có 193. 

Đã có hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn, các cuộc xung đột trên thế giới kể từ khi Liên Hợp Quốc 
thành lập, nhưng chúng ta vẫn chưa có gì có thể được mô tả như là chiến tranh thế giới thứ ba. 

Một số người tin rằng sự hợp tác quốc tế như Liên Hiệp Quốc tuyên bố để quảng bá, kết hợp với các 
loại hình chương trình nghị sự tôn và đại kết rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô và nhiều nhà lãnh đạo 
tôn giáo khác đang cố gắng thúc đẩy, sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng. 

Tuy nhiên, hồ sơ theo dõi cho Liên Hợp Quốc để làm điều này đã không được tốt. Ngoài vô số những 
cuộc xung đột vũ trang kể từ khi Liên Hợp Quốc thành lập, nhiều triệu đang đói, người tị nạn, và / 
hoặc nghèo nhất. 

Hơn một thập kỷ trước đây, Liên Hiệp Quốc đặt ra để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ. Nó có tám "mục tiêu phát triển", nhưng điều này đã không thành công, thậm chí theo Liên Hiệp 
Quốc chính nó. Vì vậy, trong năm 2015, nó được gọi là "17 mục tiêu phát triển bền vững" đã được 
thông qua. Một số người lạc quan. Một số người coi nó là một tưởng tượng không tưởng. 

Theo như không tưởng đi, vào ngày 06 tháng 5 năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francis cho biết, anh mơ 
ước một điều không tưởng nhân đạo châu Âu rằng nhà thờ của ông có thể giúp châu lục mà đạt 
được. Tuy nhiên, giấc mơ của Đức Giáo Hoàng sẽ bật ra được một cơn ác mộng (xem Khải Huyền 18).  

Có thể có một số hợp tác và thành công, Nhưng ... 

Từ điển Merriam Webster nói rằng không tưởng là "một nơi tưởng tượng trong đó chính phủ, luật 
pháp, và các điều kiện xã hội là hoàn hảo." 



Kinh Thánh dạy rằng loài người không thể giải quyết vấn đề của nó trên của riêng của nó: 

23 Lạy Chúa, tôi biết đường của loài người không có trong bản thân mình; Nó không phải là 
người đàn ông đã đi để chỉ đạo các biện pháp riêng của mình. (Jeremiah 10:23, NKJV suốt trừ 
khi có chỉ định) 

Kinh Thánh dạy rằng sự hợp tác quốc tế sẽ thất bại: 

16 Phá hủy và đau khổ là ở cách họ; 17 Và cách hòa bình họ không biết 18 Không có sự sợ hãi của 
Thiên Chúa trước mắt họ.. (Rô-ma 3: 16-18) 

Tuy nhiên, nhiều người đang làm việc theo hướng nhìn của họ về một xã hội không tưởng và thậm chí 
đôi khi cố gắng liên quan đến tôn giáo. Nhưng hầu như không sẵn sàng tuân theo đường lối của Thiên 
Chúa thật. 

Nó không phải là sẽ không có tiến bộ hướng tới bất kỳ mục tiêu của Vatican Hiệp Quốc hay. Sẽ có một 
số, cũng như một số thất bại. 

Trên thực tế, và có thể là sau cuộc xung đột lớn, một loại thỏa thuận hòa bình quốc tế sẽ được đồng ý 
và xác nhận (Daniel 9:27). Khi nó là, nhiều người sẽ sai có xu hướng tin rằng nhân loại sẽ được đưa về 
một xã hội hòa bình hơn và không tưởng. 

Nhiều người sẽ được thực hiện bằng như 'không tưởng tiến bộ "quốc tế (cf. Ezekiel 13:10) cũng như 
các dấu hiệu khác nhau và kỳ diệu (2 Thessalonians 2: 9-12). Nhưng Kinh Thánh nói hòa bình như vậy 
sẽ không qua (Daniel 9:27; 11: 31-44), mặc dù các nhà lãnh đạo có thể yêu cầu (1 Têsalônica 5: 3; Ê-sai 
59: 8). 

Nếu nhân loại là hoàn toàn không có khả năng thực sự mang lại điều không tưởng, là bất kỳ loại 
không tưởng có thể? 

Vâng. 

2. Tin Mừng Chúa Giêsu đã rao giảng? 
Kinh Thánh dạy rằng một xã hội không tưởng, được gọi là Vương quốc của Thiên Chúa, sẽ thay thế chính 
quyền con người (Daniel 2:44; Khải huyền 11:15; 19: 1-21). 
Khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài, Ngài bắt đầu bằng việc rao giảng về Tin Mừng Nước 

Thiên Chúa. Dưới đây là những gì Mark báo cáo: 
14 Bây giờ sau khi John được đưa vào nhà tù, Chúa Giêsu đến miền Galilê, rao giảng Tin Mừng về 

Nước Thiên Chúa, 15 và nói, "Hiện trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ăn năn và tin vào 
Tin Mừng" (Mác 1: 14-15). 

Phúc âm dài, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp phiên âm như euangelion, và có nghĩa là "tin tốt" hay "tin tức 
tốt." Trong Tân Ước, từ tiếng Anh "vương quốc", liên quan đến vương quốc của Thiên Chúa, được nhắc 

đến khoảng 149 lần trong NKJV và 151 trong Kinh Thánh Rheims Douay. Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp 

phiên âm như basileia đó có nghĩa các quy tắc hoặc lĩnh vực của hoàng gia. 
Vương quốc của con người, cũng như vương quốc của Thiên Chúa, có một vị vua (Khải huyền 17:14), họ 
bao gồm một khu vực địa lý (Khải huyền 11:15), họ có quy tắc (Ê-sai 2: 3-4; 30: 9), và họ có đối tượng (Lc 
13:29). 



Đây là giáo lý công khai đầu tiên từ Chúa Giêsu rằng Matthew ghi: 
23 Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng phúc âm 

của vương quốc (Mt 4:23). 
Matthew cũng ghi lại: 

35 Sau đó, Đức Giêsu đi khắp các thành phố và làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, 

rao giảng phúc âm của vương quốc (Mt 09:35). 
Tân Ước cho thấy rằng Chúa Giêsu sẽ ngự trị mãi mãi: 

33 Và Ngài sẽ trị vì trên ngôi nhà của Jacob mãi mãi, và các vương quốc của Ngài sẽ không có kết 

thúc (Luca 1:33). 
Luca ghi lại rằng mục đích mà Chúa Giêsu đã được gửi là để rao giảng Nước Thiên Chúa Chú ý những 
gì Chúa Giêsu đã dạy.: 

43 Ông nói với họ: "Tôi phải rao giảng nước Thiên Chúa đến các thành phố khác cũng có, bởi vì 

đối với mục đích này tôi đã được sai đến" (Lc 4:43). 
Đã bao giờ bạn nghe nói rằng rao giảng? Bạn đã bao giờ nhận ra rằng mục đích của Chúa Giêsu để được 

gửi là để rao giảng Nước Thiên Chúa? 
Thánh Luca cũng ghi lại rằng Chúa Giêsu đã đi rao giảng Nước Thiên Chúa: 

10 Các sứ đồ, khi họ đã trở lại, nói với Ngài tất cả những gì họ đã làm. . Sau đó, ông đã đưa họ đi 

sang một bên tư nhân vào một nơi hoang vắng thuộc thành phố được gọi là Bethsaida 11Nhưng 

khi đám đông biết điều đó, họ theo Ngài; và Ngài tiếp đón họ và nói với họ về Nước Thiên Chúa 

(Lc 9: 10-11). 
Chúa Giêsu dạy rằng Nước Thiên Chúa phải là ưu tiên hàng đầu cho những ai muốn theo Ngài: 

33 Nhưng hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài (Mt 6,33). 
. 31 Nhưng tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và tất cả những điều này sẽ được bổ sung cho 

bạn 32 Đừng sợ, đừng sợ, đó là niềm vui tốt của Cha của bạn để cung cấp cho bạn các vương 
quốc (Lu-ca 12: 31-32). 

Kitô hữu là để SEEK ĐẦU Nước Thiên Chúa. Họ làm điều này bằng cách làm ưu tiên hàng đầu của họ này 

bằng cách sống như Chúa Kitô muốn họ sống và mong muốn được trở lại và vương quốc của Ngài. Tuy 

nhiên, hầu hết những người tuyên xưng Chúa Kitô, không chỉ không tìm kiếm đầu tiên của Vương quốc 

Thiên Chúa, họ thậm chí không biết nó là gì. Nhiều người cũng tin rằng sai là tham gia vào chính trị của 

thế gian là những gì Thiên Chúa mong đợi từ các Kitô hữu. Bởi không hiểu vương quốc của Thiên Chúa, 

họ không sống bây giờ như họ nên hay hiểu tại sao nhân loại là rất thiếu sót. 
Cũng thông báo rằng nước này sẽ được trao cho một đàn chiên nhỏ (cf. Rm 11: 5). Phải mất sự khiêm 

nhường phải sẵn sàng để trở thành một phần của bầy chút sự thật. 
Vương quốc của Thiên Chúa vẫn chưa được thành lập trên Trái đất 
Chúa Giêsu dạy rằng theo Ngài nên cầu nguyện cho vương quốc tới, vì thế họ không đã sở hữu nó: 

9 Cha của chúng tôi ở trên trời, Cha được tên của bạn. 10 Nước Cha được đến. Của bạn sẽ được 

thực hiện (Mt 6: 9-10). 
Chúa Giêsu sai các môn đệ của ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa: 



1 Sau đó, Ông gọi mười hai môn đồ của ông với nhau và cho họ quyền năng phép tất cả ma quỷ, 

và để chữa bệnh 2 Ngài sai họ đi rao giảng Nước Thiên Chúa (Lc 9: 1-2).. 
Chúa Giêsu dạy rằng sự hiện diện của Ngài một mình không phải là vương quốc, là vương quốc đã không 
được thành lập trên trái đất sau đó: 

28 Nhưng nếu tôi đuổi quỉ bởi Thần Khí của Thiên Chúa, chắc chắn Nước Thiên Chúa đã đến trên 

ngươi (Mt 12:28). 
Các vương quốc sự thật là trong tương lai. Nó không phải là ở đây bây giờ là những câu từ Mark show: 

47 Và nếu mắt xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà. Nó là tốt hơn để bạn có thể vào Nước 

Thiên Chúa với một mắt, hơn là đủ hai mắt, được đúc ... (Mác 9:47). 
23 Đức Giêsu nhìn quanh và nói với các môn đệ của Ngài, "Làm thế nào là khó cho những người 

có giàu vào Nước Thiên Chúa!" 24 Các môn đệ đều kinh ngạc trước những lời của Ngài.Nhưng 
Chúa Giêsu đã trả lời một lần nữa và nói với họ: "Trẻ em, thế nào là khó đối với những người tin 
tưởng vào sự giàu vào Nước Thiên Chúa! 25 Nó là dễ dàng hơn cho một con lạc đà chui qua lỗ kim 
so với một người đàn ông giàu có vào nước Thiên Chúa "(Mc 10: 23-25). 
25 Quả thật, ta nói với bạn, tôi sẽ không còn uống trái nho cho đến ngày hôm đó khi tôi uống nó 

mới trong vương quốc của Thiên Chúa "(Mc 14:25). 
43 Joseph Arimathea, một thành viên hội đồng thành phố nổi tiếng, người cũng từng bị chờ đợi 

cho vương quốc của Thiên Chúa, đến và lấy can đảm ... (Mác 15:43). 
Chúa Giêsu dạy rằng vương quốc không phải là hiện nay một phần của thế giới hiện nay: 

36 Đức Giêsu trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, 

tôi tớ của tôi sẽ chiến đấu, vì vậy mà tôi không nên giao cho người Do Thái, nhưng bây giờ 
vương quốc của tôi không phải là từ đây." (Giăng 18: 36). 

Chúa Giêsu dạy rằng vương quốc sẽ đến sau khi Ngài trở lại và Ngài sẽ là vua của nó: 
31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Ngài, và tất cả các thiên sứ thánh với Ngài, thì Ngài 

sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. 32 Tất cả các quốc gia sẽ được tập hợp trước mặt Ngài, và 
Ngài sẽ chia người nầy với nhau, như một người chăn chiên chia chiên với dê. 33 Và Ngài sẽ để 
chiên ở bên hữu Ngài, nhưng còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những người ở bên 
tay mặt của ông, 'Hãy đến, bạn may mắn của Cha tôi , thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các 
ngươi từ nền tảng của thế giới (Matthew 25: 31-34). 

Kể từ khi Nước Thiên Chúa không phải là ở đây, chúng ta sẽ không thấy một điều không tưởng thực cho 

đến khi sau khi nó đã được thiết lập. Bởi vì hầu hết không hiểu vương quốc của Thiên Chúa, họ không 

hiểu cách thức chính phủ yêu thương của Ngài hoạt động. 
Chúa Giêsu đã nói những gì các vương quốc là như thế nào? 
Chúa Giêsu đưa ra một số giải thích về những gì Nước Thiên Chúa giống như: 

26 Và Ngài nói, "Vương quốc của Thiên Chúa cũng như một người đàn ông nên phân tán hạt 

giống trên mặt đất, 27 và nên ngủ vào ban đêm và tăng từng ngày, và hạt giống nên nảy mầm và 
phát triển, bản thân ông không biết làm thế nào. 28 Vì lợi suất trái đất cây trồng tự: đầu lưỡi, sau 
đó người đứng đầu, sau đó toàn bộ hạt vào đầu 29 Nhưng khi các hạt chín, ngay lập tức ông đặt 
trong các hồng cầu hình liềm, vì mùa gặt đã đến "(Mác 4:. 26- 29). 



18 Rồi Ngài nói, "vương quốc của Thiên Chúa như là gì và những gì tôi sẽ so sánh nó 19 Nó giống 

như một hột cải mà người kia lấy và đặt trong khu vườn của ông;? Và nó lớn lên và trở thành 
một cây lớn, và những con chim của không khí lồng trong các chi nhánh của nó. "20 và một lần 
nữa Ông nói:" Để những gì tôi sẽ sánh nước Đức Chúa Trời? 21 nó giống như men mà người đờn 
bà kia lấy trộn vào ba đấu bột cho đến khi nó đã được tất cả các men "(Lu-ca 13: 18-21). 

Những dụ ngôn cho rằng, lúc đầu, Nước Thiên Chúa là khá nhỏ, nhưng sẽ trở nên lớn. 
Thánh Luca cũng ghi nhận: 

29 Họ sẽ đến từ phía đông và phía tây, từ phía bắc và phía nam, và ngồi xuống trong vương quốc 

của Thiên Chúa (Lc 13:29). 
Như vậy, Nước Thiên Chúa sẽ có người từ khắp nơi trên thế giới. Nó sẽ không bị hạn chế đối với những 

người có tổ tiên người Israel. Mọi người sẽ ngồi ở vương quốc này. 
Luke 17 và Anh 
Lu-ca 17: 20-21 làm bối rối một số. Nhưng trước khi đến đó, nhận thấy rằng mọi người sẽ thực sự ăn ở 

Vương quốc của Thiên Chúa: 
15 "Phước cho người nào sẽ ăn bánh trong vương quốc của Thiên Chúa!" (Lc 14:15). 

Vì mọi người sẽ (trong tương lai) ăn trong Nước Thiên Chúa, nó không chỉ là một cái gì đó để riêng trong 
trái tim của họ bây giờ, mặc dù dịch sai / hiểu lầm của Luke 17:21 mà đề nghị khác. 
Các dịch Moffatt của Lu-ca 17: 20-21 nên giúp một số hiểu: 

20 Khi được hỏi bởi những người Pharisêu khi Triều Đại Thiên Chúa đã đến, anh đã trả lời họ, 

"Nước Thiên Chúa không đến như bạn hy vọng sẽ bắt được nó; 21 sẽ không có ai nói rằng" Đây là 

'hoặc' Có đó là, 'cho Nước Thiên Chúa hiện đang ở giữa các ngươi. " (Lu-ca 17: 20-21, Moffatt) 
Chú ý rằng Chúa Giêsu đang nói với không thể đảo ngược, xác thịt, và người Pharisêu đạo đức giả. Chúa 

Giêsu "đã trả lời họ," - đó là những người Pharisêu người hỏi Chúa Giêsu câu hỏi. Họ không nhận ra 

Ngài. 
Đã được họ trong CHURCH? Không! 
Chúa Giêsu cũng đã không nói về một nhà thờ sớm được tổ chức. Ngài cũng đã nói về tình cảm trong 
tâm trí hay trái tim. 
Chúa Giêsu đã nói về REIGN của Ngài! Những người Pharisêu đã không hỏi Ngài về một nhà thờ. Họ 

không biết gì về bất kỳ nhà thờ Tân Ước sớm được bắt đầu. Họ đã không hỏi về một loại tình cảm đẹp. 
Nếu ai nghĩ rằng Nước Thiên Chúa là CHURCH - và Vương quốc của Đức Chúa Trời "trong" những người 

Biệt Phái - là THE CHURCH trong Pharisêu? Rõ ràng là không! 
Một kết luận như vậy là khá vô lý phải không? Trong khi một số bản dịch Tin Lành dịch một phần của 

Luke 17:21 là "Vương quốc của Thiên Chúa là" bên trong bạn "(NKJV / KJV), thậm chí cả New Jerusalem 
Bible Công giáo một cách chính xác rằng dịch là" vương quốc của Thiên Chúa là giữa các ngươi. " 
Chúa Giêsu là một trong, ở giữa, của người Pharisêu. Bây giờ, những người Pharisêu nghĩ rằng họ trông 

chờ Nước Thiên Chúa. Nhưng họ hiểu lầm nó. Chúa Giêsu giải thích rằng nó sẽ không phải là một Vương 

quốc địa phương, hoặc hạn chế chỉ dành cho những người Do Thái, như họ có vẻ suy nghĩ (và cũng 

không một nhà thờ như một số hiện nay tin). Nước Thiên Chúa sẽ không chỉ là một trong nhiều vương 



quốc của con người và có thể nhìn thấy mà mọi người có thể chỉ ra hoặc nhìn thấy, và nói, "Đây là nó, ở 

đây"; hoặc "đó là Anh, qua đó." 
Chúa Giêsu, chính Ngài, được sinh ra để là KING của Nước, như Ngài đã thẳng thắn nói với Phi-lát (Giăng 

18: 36-37). Hiểu rằng Kinh Thánh sử dụng các thuật ngữ "vua" và "vương quốc" thay thế cho nhau (ví dụ 

như Daniel 7: 17-18,23). Các KING của tương lai Nước Thiên Chúa đã, sau đó và ở đó, đứng bên cạnh 

những người Pharisêu. Nhưng họ sẽ không nhận ra Ngài là vua của họ (Giăng 19:21). Khi Ngài trở lại, thế 

giới sẽ chối bỏ Ngài (Khải Huyền 19:19). 
Chúa Giêsu đi vào, trong những câu sau đây trong Luca 17, để mô tả của ông lần thứ hai, khi Vương 
Quốc của Thiên Chúa sẽ cai ALL THE EARTH (tiếp tục với Moffatt cho nhất quán cho chương này): 

22 Để các môn đệ, ông nói, "Sẽ có ngày bạn sẽ dài và dài trong vô vọng để có dù chỉ một ngày 

của Con Người. 23 Đàn ông sẽ nói, 'Hãy xem, đây là ông!' "Thấy chưa, có anh đây rồi!" nhưng 

không đi ra ngoài hoặc chạy theo họ, 24 cho như chớp, nháy từ một phía của bầu trời đến khác, 
thì Con người sẽ có vào ngày riêng của mình 25. Nhưng trước tiên anh phải chịu đựng đau khổ và 
bị từ chối bởi các thế hệ hiện tại (Lu-ca 17: 22-25, Moffatt). 

Chúa Giêsu gọi chớp chớp, cũng giống như trong Matthew 24: 27-31, mô tả thứ hai của ông đến với Quy 

tắc toàn bộ thế giới. Chúa Giêsu không nói rằng người của ông sẽ không thể nhìn thấy Ngài khi Ngài trở 

lại. Mọi người sẽ không nhận ra Ngài là Vua của họ và sẽ chiến đấu chống lại Ngài (Khải huyền 

19:19)! Nhiều người sẽ nghĩ rằng Chúa Giêsu hiện Antichrist. 
Chúa Giêsu đã không nói rằng Nước Thiên Chúa là trong những người Pharisêu-Ông nói với họ ở nơi 

khác mà họ không có được ở Anh vì đạo đức giả của họ (Mt 23: 13-14). Chúa Giêsu cũng không được nói 

rằng Giáo Hội sẽ là quốc Anh. 
Vương quốc của Thiên Chúa là một cái gì đó con người một ngày sẽ có thể ENTER - như tại sự sống lại 

của người công! Tuy nhiên, ngay cả Abraham và các tổ phụ khác không có được nêu ra (x Hêbơrơ 11: 

13-40). 
Các môn đệ biết rằng Nước Thiên Chúa không thuộc họ cá nhân đó, và nó đã xuất hiện như sau, trong 
đó đưa ra sau khi Luke 17:21, cho thấy: 

11 Bây giờ khi họ nghe những lời ấy, Ngài nói dụ ngôn khác, vì Ngài là gần Jerusalem và bởi vì họ 

nghĩ rằng vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ngay lập tức (Lc 19:11). 
Các vương quốc rõ ràng trong tương lai 
Làm thế nào bạn có thể cho biết nếu các vương quốc là gần? Là một phần của việc giải quyết câu hỏi đó, 
Chúa Giêsu liệt kê các sự kiện tiên tri (Luca 21: 8-28) và sau đó dạy: 

29 Nhìn vào cây vả, và tất cả các cây. 30 Khi họ đã chớm nở, bạn có thấy và biết cho mình trong 

mùa hè mà bây giờ là gần. 31 Vì vậy, bạn cũng có thể, khi bạn nhìn thấy những điều này xảy ra, 
biết rằng vương quốc của Thiên Chúa là gần (Luca 21: 29-31). 

Chúa Giêsu muốn dân sự Ngài phải làm theo sự kiện tiên tri cho biết khi các vương quốc sẽ đến. Chúa 

Giêsu nói với các nơi khác người của ông để xem và chú ý đến sự kiện tiên tri (Lc 21:36; Mác 13: 33-

37). Bất chấp những lời của Chúa Giêsu, nhiều giảm giá xem sự kiện thế giới tiên tri liên kết. 
Trong Lu-ca 22 & 23, Chúa Giêsu một lần nữa cho thấy rằng Nước Thiên Chúa là một cái gì đó mà có thể 
được thực hiện trong tương lai khi Ngài dạy: 



15 "Với mong muốn tha thiết tôi đã muốn ăn lễ Vượt Qua này với bạn trước khi tôi đau khổ; 16 để 

tôi nói với bạn, tôi sẽ không còn ăn của nó cho đến khi nó được hoàn thành trong vương quốc 
của Thiên Chúa." 17 Rồi Ngài cầm lấy chén, và tạ ơn, và nói, "Hãy lấy cái nầy phân phát cho nhau 
mình; 18 cho tôi nói với bạn, tôi sẽ không uống trái nho cho tới khi nước Thiên Chúa đến" (Lu-ca 
22: 15-18). 
39 Nhưng một trong những kẻ làm ác những người đã đóng đinh với Ngài đã phỉ báng ông và 

ông nói: "Nếu bạn là Đấng Mêsia, tiết kiệm cho mình và cứu chúng ta cũng có." 40 Và đồng hành 

của ông quở trách ông và ông nói với anh ta, "Bạn thậm chí không sợ Thiên Chúa? Đối với các 

bạn cũng đang lên án với ông. 41 Và chúng tôi một cách công bằng như vậy, bởi vì chúng ta xứng 
đáng, vì chúng ta được hoàn trả theo những gì chúng ta đã làm, nhưng không có gì ác đã được 
thực hiện bằng cách này. "42 Và Người nói với Yeshua" Lạy Chúa tôi, xin nhớ đến tôi khi bạn đi vào 
vương quốc của "43 Nhưng Yeshua nói với anh:" Amen, tôi nói với bạn rằng hôm nay bạn sẽ ở với 
tôi trên Thiên Đàng "(Lc 23:.. 39-43, tiếng Aram ở đồng bằng tiếng Anh ) 

Vương quốc của Thiên Chúa không đến ngay khi Chúa Giêsu đã bị giết chết hoặc là cả hai Marcô và Luca 
cho chúng ta thấy: 

43 Joseph Arimathea, một thành viên hội đồng thành phố nổi tiếng, người cũng từng bị chờ đợi 

cho vương quốc của Thiên Chúa, đến và lấy can đảm ... (Mác 15:43). 
51 Ông đã từ Arimathê, một thành phố của người Do Thái, người mình cũng đang chờ đợi các 

vương quốc của Thiên Chúa (Lc 23:51). 
Chú ý rằng nó là sau khi sống lại rằng một người được sinh ra một lần nữa trong Vương Quốc của Thiên 
Chúa như John hồ sơ: 

3 Chúa Giêsu đã trả lời và nói với ông: "Quả thật, Ta nói với các bạn, trừ khi được sinh ra một lần 

nữa, anh ta không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." 4 Nicôđêmô thưa rằng: "Làm thế nào có 
thể một người đàn ông được sinh ra khi nó trở về già? ? ông có thể nhập một lần thứ hai vào 
lòng mẹ và sanh "5 Đức Giêsu trả lời:" Quả thật, Ta nói với các bạn, trừ khi được sinh ra bởi nước 
và Thánh Linh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời (Giăng 3: 3 -5). 

Hãy xem xét rằng sau khi Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài lại dạy về Nước Thiên Chúa: 
3 Ông cũng trình bày chính mình còn sống sau khi đau khổ của Ngài bằng nhiều 
bằng chứng không thể sai lầm, bọn chúng nhìn thấy trong suốt bốn mươi ngày và nói về những 
điều liên quan đến vương quốc của Thiên Chúa (Cv 1: 3). 

Các bài giảng đầu tiên và cuối cùng mà Chúa Giêsu đã được về Nước Thiên Chúa! Chúa Giêsu đến như 
là sứ giả đến giảng dạy về nước đó. 
Chúa Giêsu cũng đã có các sứ đồ Giăng viết về vương quốc ngàn năm của Thiên Chúa mà có thể trên trái 

đất. Chú ý những gì Ngài đã Gioan viết: 
4 Tôi đã nhìn thấy các linh hồn của những người đã bị chặt đầu vì chứng tá của họ với Chúa 

Giêsu và với Lời Chúa, người đã không thờ lạy con thú hoặc hình ảnh của mình, và đã không 

nhận được dấu ấn của mình trên trán hoặc trên tay. Và họ sống và trị vì với Ðấng Christ trong 

một ngàn năm (Khải Huyền 20: 4). 
Kitô hữu ban đầu đã dạy rằng Nước ngàn năm của Thiên Chúa sẽ được vào trái đất và thay thế các chính 
phủ trên thế giới như Kinh Thánh dạy (xem Khải Huyền 05:10, 11:15). 
Tại sao, nếu Nước Thiên Chúa là rất quan trọng, không có nghe nhất là rất nhiều về nó? 



Phần vì Chúa Giêsu gọi nó là một bí ẩn: 
11 Và Ngài nói với họ: "Để bạn nó đã được ban cho biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, nhưng 

đối với những người đang ở bên ngoài, tất cả những thứ đến trong dụ ngôn (Mác 4:11). 
Thậm chí ngày nay Anh thật của Thiên Chúa là một bí ẩn đối với hầu hết. 
Xem xét, cũng có, mà Chúa Giêsu đã nói rằng kết thúc (của tuổi) sẽ đến (sớm) SAU phúc âm của vương 
quốc được rao giảng trong tất cả thế giới như là một sự chứng kiến: 

14 Tin Lành nầy của vương quốc này sẽ được rao giảng khắp thế gian để làm chứng cho tất cả 

các quốc gia, và sau đó cuối cùng sẽ đến (Mt 24:14). 
Loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa là quan trọng và phải được thực hiện trong những ngày cuối 

cùng. Nó là một "thông điệp tốt" vì nó cung cấp với hy vọng thực sự cho nhân loại bệnh tật, mặc dù 

các nhà lãnh đạo chính trị có thể giảng dạy. 
Nếu bạn xem xét những lời của Chúa Giêsu, nó phải rõ ràng các nhà thờ Kitô giáo đích thực phải được 

rao giảng rằng phúc âm của vương quốc ngày nay. Điều này cần được ưu tiên hàng đầu của mình cho 

Giáo Hội. Và để làm điều này đúng, nhiều ngôn ngữ nên được sử dụng. 
Đây là những gì Giáo Hội của Thiên Chúa Tiếp tục phấn đấu để làm. Và đó là lý do tại sao cuốn sách này 

đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng. 
Chúa Giêsu dạy hầu hết sẽ không chấp nhận đường lối của Ngài: 

13 "Nhập vào cửa hẹp, vì toàn là cổng và rộng là con đường dẫn đến sự hủy diệt, và có rất nhiều 
người đi theo nó 14 Bởi vì hẹp là cổng và khó khăn là cách dẫn đến sự sống, và. có rất ít người 
tìm thấy nó (Mt 7: 13-14). 

Phúc âm của vương quốc của Thiên Cahúa dẫn đến sự sống! 
Nó có thể quan tâm đến lưu ý rằng mặc dù hầu hết các Kitô hữu tuyên xưng dường như không biết gì về 
quan điểm cho rằng sự nhấn mạnh của Đấng Christ là về rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, các thần 
học gia thế tục và các sử gia thường hiểu rằng đây là những gì Kinh Thánh thật sự dạy. 
Tuy nhiên, Chúa Giêsu, chính Ngài, dự kiến các môn đệ của Ngài giảng dạy phúc âm của Nước Thiên 
Chúa (Lc 9: 2,60). 
Bởi vì vương quốc tương lai sẽ dựa trên luật của Thiên Chúa, nó sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng và 
tuân theo những luật lệ trong độ tuổi này dẫn đến hòa bình thật sự (Thi Thiên 119: 165; Eph 2:15). 
Và tin tốt này của Vương quốc được biết đến trong kinh Cựu Ước. 
3. Được Anh được biết đến trong Cựu Ước? 

Đầu tiên và cuối cùng bài giảng ghi lại Chúa Giêsu liên quan đến rao giảng Tin Mừng của Nước Thiên 
Chúa (Mc 1: 14-15; Cv 1: 3). 
Vương quốc của Thiên Chúa là một cái gì đó mà người Do Thái thời Chúa Giêsu phải biết điều gì đó về 
như nó đã được đề cập trong kinh điển của họ, mà bây giờ chúng ta gọi là Cựu Ước. 

Daniel Dạy Về Anh 
Các tiên tri Daniel đã viết: 

40 Và các nước thứ tư mạnh như sắt, bởi vì như vỡ sắt trong miếng và làm tiêu tan tất cả mọi 

thứ; và như sắt nghiền nát, vương quốc sẽ đập vỡ và nghiền nát tất cả những người khác 41Trong 



khi bạn nhìn thấy bàn chân và ngón chân, một phần của đất sét potter và một phần là sắt, vương 

quốc sẽ được chia. nhưng sức mạnh của sắt sẽ được ở trong đó, cũng giống như bạn đã thấy sắt 

lộn với đất sét gốm. 42 Và như các ngón chân của bàn chân là một phần của sắt và một phần của 
đất sét, nước đó cũng nửa mạnh và một phần mong manh. 43 Như bạn đã thấy sắt lộn với đất sét 

gốm, họ sẽ trộn lẫn với các giống loài người; nhưng họ sẽ không tuân thủ với nhau, cũng như sắt 
không trộn với đất sét 44 Và trong những ngày của các vua, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước 

mà sẽ không bao giờ bị hủy diệt. và vương quốc sẽ không được để lại cho người khác; nó sẽ đập 

vỡ và tiêu thụ tất cả các vương quốc, và nó sẽ đứng mãi mãi (Daniel 2: 40-44). 
18 Nhưng các thánh của Đấng Tối Cao sẽ nhận lấy nước, và có vương quốc vĩnh viễn, thậm chí 

mãi mãi. " (Daniel 7:18). 
21 "Tôi đã xem; và cái sừng đó đã làm cho cuộc chiến chống lại các thánh, và hiện hành đối với 

họ, 22 cho đến khi Thượng Cổ đến, và một bản án đã được thực hiện trong lợi của các thánh của 
Đấng Tối Cao, và đến giờ để . các thánh để sở hữu vương quốc (Daniel 7: 21-22) 

Từ Daniel, chúng ta biết rằng thời gian sẽ đến khi Vương Quốc của Thiên Chúa sẽ hủy diệt các nước thế 

gian này và sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng tôi cũng biết rằng những thánh đồ sẽ có một phần của họ trong 

việc tiếp nhận vương quốc này. 
Nhiều phần của lời tiên tri của Daniel là cho thời gian của chúng ta trong thế kỷ 21. 
Chú ý một số đoạn trong Tân Ước: 

12 "Những chiếc sừng mười mà bạn thấy là mười vì vua đã không nhận được nước mình, nhưng 

họ nhận quyền cho một giờ làm vua với con thú. 13 Đây là một ý, và họ sẽ cung cấp cho sức mạnh 
và quyền lực của mình cho con thú . 14 những điều này sẽ làm cho cuộc chiến với Chiên Con, 
Chiên Con sẽ được thắng, vì Ngài là Chúa của các chúa, vua của các vua; và những người với 

Ngài được gọi là, lựa chọn, và các tín hữu ". (Khải Huyền 17: 12-14) 
Vì vậy, chúng ta thấy trong cả Cựu Ước và Tân Ước khái niệm rằng sẽ có một kết thúc thời gian trần thế 
vương quốc với mười phần và Đức Chúa Trời sẽ phá hủy nó và thiết lập vương quốc của Ngài. 

Isaiah Dạy Về Anh 
Thiên Chúa lấy cảm hứng từ Isaia viết về phần đầu của Vương quốc của Thiên Chúa, triều ngàn năm 
được gọi là thiên niên kỷ, theo cách này: 

1 Có sẽ ra một Rod từ gốc của Jesse, Và một chi nhánh sẽ phát triển ra khỏi nguồn gốc của 

mình. 2 Thần của Chúa sẽ ngự trên Ngài, Thánh Thần của sự khôn ngoan và hiểu biết, Thần của 
tư vấn và có thể, Chúa Thánh Thần hiểu biết và kính sợ Chúa. 
3 niềm vui của ông là trong sự kính sợ Chúa, Ngài sẽ không phán xét khi nhìn thấy đôi mắt của 

anh, cũng không phải quyết định bởi nghe và tai của Ngài; 4 Nhưng 
với sự công bình Ngài sẽ phán xét người nghèo, và quyết định công bằng cho những kẻ nhu mì 

của trái đất; Ông sẽ tấn công trái đất với cây gậy của miệng Ngài, Và với hơi thở của miệng Ngài, 
Ngài sẽ giết kẻ ác. 5 công bình sẽ là vành đai thắt lưng của ông, và lòng trung thành các vành đai 
thắt lưng của ông. 
6 "Con sói cũng sẽ ở với chiên con, Các beo nằm với dê con, Con bê và sư tử trẻ và fatling với 

nhau; Và một đứa trẻ sẽ dắt chúng 7 Con bò và con gấu sẽ ăn cỏ;. Họ những người trẻ phải nằm 
chung; Và con sư tử ăn rơm như bò 8 con bú sẽ chơi bằng lỗ của rắn hổ mang, Và con cai sữa 



phải đút tay vào hang của rắn lục 9 Họ sẽ không làm tổn thương hay là hủy phá trong tất cả.. núi 
thánh ta, Đối với đất sẽ được đầy đủ các kiến thức về Chúa là nước che lấp biển. 
10 "Và trong ngày đó sẽ là một Gốc của Jesse, Ai sẽ đứng như một biểu ngữ cho người dân; Đối 

với các dân ngoại phải tìm kiếm Ngài, Và nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh quang." (Ê-sai 11: 1-
10) 

Lý do tôi gọi này là phần đầu hoặc giai đoạn đầu tiên của Vương quốc của Thiên Chúa, là đây là một thời 
gian, nơi nó sẽ được thể chất (trước thời điểm thành thánh, Jerusalem mới từ trời xuống, Khải Huyền 

21) và sẽ kéo dài một ngàn năm. Isaiah khẳng định các khía cạnh vật lý của giai đoạn này khi anh tiếp tục 

với: 
11 Nó sẽ xảy ra trong ngày hôm đó đó Chúa sẽ đặt bàn tay của anh lại lần thứ hai Để phục hồi 

các phần còn lại của dân Ngài người còn lại, Từ Assyria và Ai Cập, Từ Pha-trốt và Cush, Từ Elam 
và Shinar, Từ Ha-mát và các đảo của biển. 
12 Ngài sẽ thiết lập một biểu ngữ cho các quốc gia, và sẽ lắp ráp các ruồng bỏ của Israel, và thâu 

những người Giu-đa từ bốn góc của trái đất. 13 Ngoài ra ghen tị của Ephraim sẽ khởi hành, và các 

đối thủ của Giu-đa sẽ được cắt; Ephraim sẽ không ghen tị với Giu-đa, Giu-đa sẽ không quấy rối 

Ephraim 14 Nhưng họ sẽ bay xuống trên vai của Phi-li-về phía tây. Cùng nhau họ sẽ cướp người 

của phương Đông; Họ sẽ đặt tay trên Ê-đôm và Mô-áp; Và những người dân Am-môn sẽ vâng lời 

họ 15 Chúa hoàn toàn sẽ phá hủy các lưỡi của Biển của Ai Cập. Với cơn gió lớn của Ngài, Ngài sẽ 

lắc nắm tay của ông qua sông, và tấn công nó trong vòng bảy suối, Và làm cho người đàn ông 
vượt qua không ướt. 16 Sẽ có một đường cao tốc cho phần còn lại của dân Ngài Ai sẽ bị bỏ lại từ 

Assyria, Như nó đã được cho Israel trong ngày hôm đó, ông đã đưa ra khỏi đất Ai Cập. (Ê-sai 11: 
11-16) 

Ê-sai cũng được lấy cảm hứng để viết: 
2 Bây giờ nó sẽ xảy ra trong những ngày sau đó núi của nhà của Chúa há sẽ được thành lập trên 

đỉnh các núi, và sẽ được tôn lên trên những ngọn đồi; Và tất cả các nước sẽ chảy vào 3Nhiều 

người sẽ đến và nói, "Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Chúa, Để ngôi nhà của Thiên Chúa của 

Gia-cốp. Ông sẽ dạy chúng ta đường lối của Ngài, Và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài "Để ra 
khỏi Zion sẽ đi ra pháp luật, Và lời của Chúa từ Jerusalem 4 Ngài sẽ xét đoán giữa các nước, quở 

trách nhiều người..; Họ sẽ đánh bại gươm thành lưỡi cày, Và giáo của họ vào móc tỉa;. Nation sẽ 

không còn giá gươm lên nghịch cùng dân khác, cũng không họ sẽ học chiến tranh nữa ... 11 Các 

chàng cao cả của con người sẽ bị hạ xuống, The ngạo mạn của người ta sẽ được cúi đầu xuống, 

Và Chúa mình sẽ được tôn lên trong ngày hôm đó. (Ê-sai 2: 2-4,11) 
Vì vậy, nó sẽ là một thời gian không tưởng của hòa bình trên trái đất. Cuối cùng, điều này sẽ là mãi mãi, 

với Chúa Giêsu phán quyết. Dựa trên kinh khác nhau (Tv 90: 4; 92: 1; Ê-sai 2:11; Ô-sê 6: 2), Do Thái 

Talmud dạy này kéo dài 1.000 năm (Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 
Isaiah được lấy cảm hứng cũng phải viết như sau: 

6 Để cho chúng ta một trẻ em được sinh ra, chúng tôi Unto một Sơn được đưa ra; Và chính phủ 

sẽ nấy trên vai Ngài. Và Ngài sẽ được gọi là tuyệt vời, Tham tán, là Đức Chúa Trời, là Cha Đời 

đời, là Chúa Bình an. 7 Trong số tăng của chính phủ và bình an của Ngài Sẽ không có kết thúc, khi 
ngai vàng của David và trên vương quốc của Ngài, để đặt nó và thiết lập nó với sự phán xét và 



công lý Từ thời gian đó trở đi, thậm chí mãi mãi. Lòng nhiệt thành của Chúa các đạo binh sẽ 

thực hiện điều này. (Ê-sai 9: 6-7) 
Chú ý rằng Ê-sai nói rằng Chúa Giêsu sẽ đến và thiết lập một vương quốc với một chính phủ. Trong khi 

nhiều người tuyên xưng Chúa Kitô trích đoạn này, đặc biệt là trong tháng Mười Hai mỗi năm, họ có xu 

hướng bỏ qua nó được nói tiên tri nhiều hơn thực tế rằng Chúa Giêsu sẽ được sinh ra. Kinh Thánh cho 

thấy rằng Nước Thiên Chúa có một chính phủ hợp với pháp luật về đối tượng, và rằng Chúa Giêsu sẽ 

được qua nó. Isaiah, Daniel, và những người khác đã tiên tri nó. 
Pháp luật của Thiên Chúa là con đường của tình yêu (Matthew 22: 37-40; John 15:10) và Vương quốc 

của Thiên Chúa sẽ được cai trị dựa trên các luật đó. Do đó Nước Thiên Chúa, mặc dù bao nhiêu trên thế 
giới xem nó, sẽ dựa trên tình yêu. 
Thánh Vịnh và More 
Nó không chỉ là Daniel và Isaiah rằng Thiên Chúa lấy cảm hứng để viết về Anh sắp tới của Thiên Chúa. 

Ezekiel được lấy cảm hứng để viết rằng những người của bộ lạc của Israel (không chỉ những người Do 

Thái) và được phân tán trong thời gian Đại Nạn sẽ được tập hợp lại với nhau trong vương quốc ngàn 

năm: 
17 Vậy nói, "Như vậy nói rằng Thiên Chúa:" Tôi sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, lắp ráp 

bạn từ các quốc gia nơi bạn đã bị tan tác, và tôi sẽ cung cấp cho bạn các đất của Israel. ""  18 Và 

họ sẽ đi đến đó, và họ sẽ lấy đi tất cả những thứ đáng ghét của nó và mọi sự gớm ghiếc của nó 

từ đó. 19 Sau đó, tôi sẽ cung cấp cho họ một trái tim, và tôi sẽ đặt thần mới trong họ, và lấy 

lòng đá khỏi xác thịt của họ, và cung cấp cho họ một trái tim thịt, 20 rằng họ có thể noi theo 

luật lệ của tôi và giữ cho bản án của tôi và làm cho họ; và họ sẽ là dân của tôi, và tôi sẽ là 

Thiên Chúa của họ. 21 Nhưng khi cho những trái tim làm theo những mong muốn cho vật đáng 

ghét và ghê tởm của họ, tôi sẽ báo hành động của họ trên đầu của họ, " 
nói rằng Thiên Chúa. (Ezekiel 11: 17-21) 

Các con cháu của các bộ lạc của Israel sẽ không còn bị phân tán, nhưng sẽ tuân theo quy chế của Thiên 
Chúa và ngừng ăn những thứ ghê tởm (Leviticus 11; Đệ Nhị Luật 14). 
Chú ý những điều sau đây trong các Thánh Vịnh về vương quốc của Thiên Chúa: 

27 Tất cả các đầu của thế giới Sẽ nhớ và quay về với Chúa, Và tất cả các gia đình của các quốc gia 

Shall thờ lạy trước Bạn. 28 Vì nước là của Chúa, Ngài cai trị trên các nước. (Thi Thiên 22: 27-28) 
6 ngôi Hỡi Đức Chúa Trời, là mãi mãi; Một vương trượng của sự công chính là cây gậy của vương 

quốc của bạn. (Thi Thiên 45: 6) 
10 Tất cả các tác phẩm của bạn sẽ ngợi khen Chúa, lạy Chúa, Và thánh của Ngài sẽ ban phước 

cho bạn 11. Họ sẽ nói về sự vinh quang của vương quốc của bạn, và nói chuyện về quyền lực của 
bạn, 12 Để thực hiện được biết đến với các con trai của người đàn ông quyền năng của Ngài, Và 
các vinh hiển oai nghi của vương quốc của Ngài. 13 vương quốc của bạn là nước đời đời, Và cai trị 

của bạn phải chịu đựng trong suốt tất cả các thế hệ. (Thi Thiên 145: 10-13) 



Nhiều tác giả trong Cựu Ước cũng đã viết về các khía cạnh của vương quốc (ví dụ như Ezekiel 20:33; 

Obadiah 21, Mi-chê 4: 7). 
Vì vậy, khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy phúc âm của Nước Thiên Chúa, khán giả ngay lập tức ông đã 

có một số hiểu biết về các khái niệm cơ bản. 
4. Có các Tông Đồ giảng dạy Phúc âm của vương quốc? 

Trong khi nhiều hành động như phúc âm chỉ là những tin tức tốt đẹp về con người của Chúa Giêsu, 

thực tế là người theo Chúa Giêsu dạy phúc âm của Nước Thiên Chúa. Đó là thông điệp mà Chúa Giêsu 

mang lại. 
Paul Dạy Nước Thiên Chúa 
Thánh Tông Đồ Phaolô đã viết về Nước Thiên Chúa và Chúa Giêsu: 

8 Và ông đã đi vào hội đường và nói mạnh dạn cho ba tháng, lý luận và thuyết phục những điều 

liên quan về Nước Thiên Chúa (Cv 19: 8). 
25 Và quả thực, bây giờ tôi biết rằng tất cả các bạn, trong số những người mà tôi đã đi rao giảng 

Nước Thiên Chúa (Cv 20:25). 
23 Vì vậy, khi họ đã bổ nhiệm ngài làm một ngày, nhiều người đến với anh ở chỗ của mình, người 

mà anh ta giải thích và long trọng làm chứng về Nước Thiên Chúa, thuyết phục họ về Chúa Giêsu 

từ cả Luật Môsê và các tiên tri, từ sáng đến tối. ... 31 rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy những 

điều liên quan đến chính Chúa Giêsu Kitô với tất cả sự tự tin, không ai cấm anh ta (Cv 28: 

23,31). 
Chú ý rằng Nước Thiên Chúa không chỉ là về Chúa Giêsu (dù Ngài là một phần quan trọng của nó), như 
Thánh Phaolô cũng dạy về Chúa Giêsu một cách riêng biệt từ những gì ông đã dạy về Nước Thiên Chúa. 
Paul cũng gọi nó là phúc âm của Chúa, nhưng đó vẫn còn là phúc âm của Vương quốc của Thiên Chúa: 

9 ... chúng tôi đã giảng cho Tin Mừng của Thiên Chúa ... 12 mà bạn sẽ đi bộ xứng đáng với Thiên 

Chúa đã gọi anh em vào vương quốc và vinh quang của Ngài. (1 Thessalonians 2: 9,12) 
Paul cũng gọi nó là phúc âm của Chúa Kitô (Rm 1:16). Những "thông điệp tốt" của Chúa Giêsu, thông 

điệp mà Ngài dạy. 
Hãy xem xét rằng nó không chỉ đơn giản là một phúc âm về con người của Chúa Giêsu Kitô hay chỉ là về 

sự cứu rỗi cá nhân. Paul cho biết phúc âm của Chúa Kitô bao gồm vâng lời Chúa Giêsu, trở về của ông, 
và sự phán xét của Thiên Chúa: 

6 ... Thiên Chúa trả với hoạn nạn những rắc rối những người bạn, 7 và để cung cấp cho bạn là ai 

còn lại gặp khó khăn với chúng tôi khi Chúa Giêsu từ trên trời tỏ với thiên thần hùng mạnh của 
ông, 8 rực lửa dùng trả thù những người không biết Thiên Chúa, và trên những người không tuân 
theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. 9 những sẽ bị trừng phạt với sự hủy diệt đời 
đời từ sự hiện diện của Chúa và sự chói sáng của quyền năng của Ngài, 10 khi Ngài đến, trong 
ngày đó, để được tôn vinh trong thánh của Ngài và được ngưỡng mộ trong số tất cả những 
người tin, vì lời khai của chúng tôi trong số các bạn đã tin (2 Têsalônica 1: 6-10). 



Tân Ước cho thấy rằng vương quốc là một cái gì đó mà chúng ta sẽ nhận được, không phải là bây giờ 
chúng tôi có đầy đủ nó: 

28 chúng tôi nhận được một vương quốc mà không thể bị lay chuyển (Hêbơrơ 12:28). 
Chúng ta có thể nắm bắt và mong muốn là một phần của Vương quốc của Thiên Chúa, nhưng chưa nhập 
đầy đủ về nó. 
Paul đặc biệt xác nhận rằng một người không hoàn toàn vào Nước Thiên Chúa như một người chết, vì nó 
xảy ra sau khi sống lại: 

50 Bây giờ đây tôi nói, anh em, mà xác thịt và máu không thể thừa hưởng Nước Thiên 

Chúa; cũng không có tham nhũng hưởng sự sống bất 51 Nầy, tôi nói với bạn một bí ẩn. Chúng tôi 

thì không ngủ hết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được changed- 52 trong một giây phút, trong nháy 

mắt, lúc tiếng kèn chót. Vì kèn sẽ thổi, kẻ chết sẽ không hay hư nát, và chúng ta sẽ được thay 

đổi (1 Cor 15: 50-52). 
1 Tôi tính phí cho bạn vì thế trước mặt Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống 

và kẻ chết tại xuất hiện của ông và vương quốc của Ngài (2 Timôthê 4: 1). 
Paul không chỉ dạy mà, nhưng mà Chúa Giêsu sẽ cung cấp những quốc Anh cho Thiên Chúa Cha: 

20 Nhưng bây giờ Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, và đã trở thành trái đầu mùa của những kẻ 

ngủ. 21, vì chưng bởi người đàn ông đến chết, bởi Man cũng có sự sống lại của người chết.22 Ví 
như trong A-đam mọi người đều chết, ngay cả như vậy trong Chúa Kitô tất cả sẽ sống 23 Nhưng 
mỗi người theo thứ tự riêng của mình:. Christ là trái đầu mùa, sau đó những người của Chúa 
Kitô tại đến của Ngài 24 Rồi đến cuối cùng, khi Ngài mang nước lại cho Thiên Chúa Cha, khi Ngài 
đặt một. kết thúc cho tất cả các quy tắc và tất cả quyền lực và sức mạnh. 25 Vì Ngài phải cầm 

quyền cho đến khi Ngài đã đặt tất cả các kẻ thù dưới chân Ngài. (1 Cor 15: 20-25). 
Thánh Phaolô cũng dạy rằng không công bình (máy cắt răn) sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên 
Chúa: 

9 Bạn không biết rằng kẻ không công bình sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Thiên 

Chúa? Đừng để bị lừa dối. Cả fornicators, cũng không thờ thần tượng, cũng không phải ngoại 

tình, cũng không phải người đồng tính, cũng không sodomites, 10 cũng không phải kẻ trộm, và 
cũng không tham lam, cũng không say rượu, cũng không revilers, cũng không phải lam sẽ thừa 
hưởng vương quốc của Thiên Chúa (1 Cor 6: 9-10). 
19 Bây giờ, công việc của xác thịt là rõ ràng, đó là: ngoại tình, gian dâm, ô uế, tà dâm, 20 thờ ngẫu 

tượng, phù phép, hận thù, tranh cãi, ganh tị, sự bùng phát của cơn thịnh nộ, tham vọng ích kỷ, 

bất đồng, dị giáo, 21 ghen tị, giết người, say rượu, revelries, và tương đương; trong đó tôi nói với 

bạn trước, cũng giống như tôi cũng đã nói với bạn trong thời gian qua, mà những người thực 
hành những điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa (Gl 5: 19-21). 
5 Đối với điều này bạn đã biết, rằng không phạm tội gian dâm, ô uế người, cũng không phải 

người đàn ông tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, có bất kỳ kế nghiệp của 
vương quốc của Chúa Kitô và Thiên Chúa (Ep 5: 5). 

Thiên Chúa có các tiêu chuẩn và đòi hỏi sự ăn năn tội lỗi để có thể nhập vào vương quốc của 

Ngài. Thánh Tông Đồ Phaolô đã cảnh báo rằng một số sẽ không dạy rằng: 



6 Tôi ngạc nhiên rằng bạn đang chuyển đi quá sớm từ Đấng đã gọi anh em trong ân sủng của 

Chúa Kitô, một phúc âm khác nhau, 7 mà không phải là một; nhưng có một số rắc rối những 

người bạn và muốn đánh đổ Tin Lành của Chúa Kitô. 8 Nhưng ngay cả khi chúng tôi, hoặc thiên 
sứ trên trời, rao giảng bất kỳ phúc âm khác để bạn so với những gì chúng tôi đã giảng cho bạn, 
hãy để anh được nguyền rủa. 9 Khi chúng ta đã nói trước đây, vì vậy bây giờ tôi nói một lần nữa, 
nếu có ai rao giảng phúc âm nào khác để bạn so với những gì bạn đã nhận được, để cho anh ta 

được nguyền rủa. (Gal 1: 6-9) 
3 Nhưng tôi sợ, sợ rằng bằng cách nào đó, như con rắn bị lừa dối Eve bằng mưu mẹo của mình, 

do tâm trí của bạn có thể bị hỏng từ sự đơn giản đó là trong Chúa Kitô. 4 Vì nếu ai đến rao giảng 
một Chúa Giêsu mà chúng tôi đã không rao giảng, hoặc nếu bạn nhận được một tinh thần khác 
nhau mà bạn đã không nhận được, hoặc một phúc âm khác nhau mà bạn đã không được chấp 

nhận - bạn cũng có thể đưa lên với nó! (2 Cor 11: 3-4) 
"Người khác" và "khác biệt", thực sự sai, phúc âm là gì? 
Phúc âm sai có phần khác nhau. 
Nói chung, các phúc âm sai là để tin rằng bạn không cần phải vâng lời Chúa và thực sự phấn đấu để sống 

đúng với đường lối của Ngài trong khi tuyên bố cho biết Thiên Chúa (x Mt 7: 21-23). Nó có xu hướng để 

được ích kỷ theo định hướng. 
Con rắn dỗ dành Eve cho một phúc âm sai gần 6000 năm trước (St 3) -và con người đã tin rằng họ biết 

tốt hơn so với Thiên Chúa và nên quyết định tốt và cái xấu cho mình. Vâng, sau khi Chúa Giêsu đến, tên 

của ông thường được gắn liền với phúc âm khác nhau sai và điều này đã được tiếp tục và sẽ tiếp tục vào 
thời gian của Antichrist thức. 
Bây giờ trở lại trong thời gian Thánh Tông Đồ Phaolô, các phúc âm sai về cơ bản là một Gnostic / Mystic 

kết hợp của sự thật và lỗi. Gnostics về cơ bản tin rằng kiến thức đặc biệt được những gì là cần thiết để 

đạt được cái nhìn sâu sắc tinh thần, trong đó có sự cứu rỗi. Gnostics có xu hướng tin rằng những gì các 

xác thịt đã làm là không có hậu quả đặc biệt và họ đã phản đối vâng lời Thiên Chúa trong các vấn đề như 

thứ bảy Sa-bát. Một lãnh đạo sai như là Simon Magus, những người đã được cảnh báo của Thánh Phêrô 

Tông Đồ (Cv 8: 18-21). 

Nhưng nó không phải là dễ dàng 
Tân Ước cho thấy Philip dạy Nước Thiên Chúa: 

5 Sau đó, Philip đã đi xuống thành phố ma-ri và rao giảng Chúa Kitô cho họ. ... 12 họ tin Phi-líp rao 

giảng những điều liên quan đến vương quốc của Thiên Chúa ... (Cv 8: 5,12). 
Nhưng Chúa Giêsu, Thánh Phaolô, và các môn đệ đã dạy rằng nó không phải là dễ dàng để vào Nước 
Thiên Chúa: 

24 Ðức Chúa Jêsus thấy rằng ông đã trở nên rất buồn, Ngài nói: "Làm thế nào là khó cho những 
người có giàu vào Nước Thiên Chúa! 25 Vì nó là dễ dàng hơn cho một con lạc đà chui qua lỗ kim 
hơn cho một người giàu vào nước Thiên Chúa ". 
26 Và những người nghe nó nói, "Vậy thì ai được cứu?" 
27 Nhưng Ngài nói: "Những điều đó là không thể với những người đàn ông có thể với Thiên 

Chúa." (Lu-ca 18: 24-27) 
22 "Chúng ta phải qua nhiều khổ nạn vào nước 



Thiên Chúa "(Cv 14:22). 
3 Chúng tôi đang bị ràng buộc để cảm tạ Thiên Chúa luôn luôn cho anh em, vì nó là phù hợp, bởi 

vì đức tin của bạn phát triển cực, và tình yêu của mỗi người trong tất cả các bạn đầy dẫy với 
nhau, 4 để chính chúng ta tự hào về bạn giữa các giáo hội của Thiên Chúa kiên nhẫn của bạn và 
đức tin trong tất cả các cuộc bách hại và đau khổ mà bạn phải chịu đựng, 5 đó là bằng chứng 
hiển nhiên của sự phán xét công bình của Thiên Chúa, mà bạn có thể được tính xứng đáng với 
vương quốc của Thiên Chúa, mà bạn cũng phải chịu, 6 vì nó là một điều công bình luôn với thiên 
Chúa để trả nợ với những người hoạn nạn rắc rối bạn, 7 và để cung cấp cho bạn là ai còn lại gặp 
khó khăn với chúng tôi khi Chúa Giêsu từ trên trời tỏ với thiên thần hùng mạnh của ông, (2 
Têsalônica 1: 3-7). 

Vì những khó khăn, chỉ có một số đang được kêu gọi và chọn lựa trong độ tuổi này là một phần của nó 

(Mt 22: 1-14; Giăng 6:44; Hê-bơ-6: 4-6). Những người khác sẽ được gọi sau này, như Kinh Thánh cho 

thấy những "người sai lầm trong tinh thần sẽ đến với sự hiểu biết, và những người than phiền sẽ được 
học giáo lý" (Ê-sai 29:24). 

Peter Dạy Anh 
Thánh Tông Đồ Phêrô dạy rằng vương quốc đã đời đời, và rằng phúc âm của Chúa phải được tuân theo 
không cẩn trọng hoặc sẽ có phán quyết: 

10 Vì thế, anh em, thậm chí còn siêng năng hơn để thực hiện cuộc gọi và cuộc bầu cử của bạn 

chắc chắn, vì nếu bạn làm những điều bạn sẽ không bao giờ vấp ngã, 11 cho nên một lối vào sẽ 
được cung cấp cho bạn dồi dào vào vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa và Cứu Chúa Giêsu 
Kitô (2 Peter 1: 10-11). 
17 Vì đã có thời gian để phán xét để bắt đầu tại ngôi nhà của Thiên Chúa; và nếu nó bắt đầu với 

chúng tôi đầu tiên, những gì sẽ là kết thúc của những người không vâng theo Tin Lành của Đức 

Chúa Trời? (1 Pr 4:17). 

Sách cuối của Kinh Thánh và Anh 
Kinh Thánh dạy rằng "Thiên Chúa là tình yêu" (1 Giăng 4: 8,16) và Chúa Giêsu là Thiên Chúa (Giăng 1: 
1,14) -các Nước Thiên Chúa sẽ có một vị vua là tình yêu và có luật hỗ trợ tình yêu, không ghét (xem Khải 
Huyền 22: 14-15). 
Cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh đặc biệt thảo luận về Nước Thiên Chúa. 

15 Thiên sứ thứ bảy thổi loa: Và có tiếng nói lớn ở trên trời, nói rằng, "Các vương quốc của thế 

giới này đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Đức Kitô của Ngài, và Ngài sẽ trị vì 

đời đời!" (Khải huyền 11:15). 
Chúa Giêsu sẽ ngự trị trong vương quốc! Và Kinh Thánh cho thấy hai danh hiệu của Ngài: 

16 Và Ngài có trên áo tơi và trên đùi của ông một danh: KING OF KINGS Và Chúa Của Các Chúa 

(Khải Huyền 19:16). 
Nhưng Chúa Giêsu là người duy nhất sẽ thống trị? Chú ý đoạn này từ Khải Huyền: 

4 Và tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên đó, và bản án đã được cam kết với 

họ. Sau đó, tôi thấy linh hồn của những người đã bị chặt đầu vì chứng tá của họ với Chúa Giêsu 

và với Lời Chúa, người đã không thờ lạy con thú hoặc hình ảnh của mình, và đã không nhận 

được dấu ấn của mình trên trán hoặc trên tay. Và họ sống và trị vì với Ðấng Christ trong một 



ngàn năm. . . 6 Phước và thánh thiện là phải người có một phần trong sự sống lại đầu tiên. Qua 

sự chết thứ hai như thế không có quyền lực, nhưng họ sẽ là những linh mục của Thiên Chúa và 
của Đức Kitô, và sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm (Khải Huyền 20: 4,6). 

Đúng Kitô hữu sẽ được phục sinh để trị vì với Ðấng Christ trong một ngàn năm! Bởi vì vương quốc sẽ 

kéo dài mãi mãi (Khải huyền 11:15), nhưng triều đại đã đề cập là chỉ có một ngàn năm. Đây là lý do tại 

sao tôi gọi trước đây là giai đoạn đầu tiên của vương quốc của vật lý, ngàn năm, giai đoạn như trái 
ngược với trận chung kết, tinh thần hơn, giai đoạn. 
Một vài sự kiện được liệt kê trong Sách Khải Huyền là xảy ra giữa các giai đoạn ngàn năm và cuối cùng 
của Vương quốc của Thiên Chúa: 

7 Bây giờ khi ngàn năm đã hết hạn, Sa-tan sẽ được phát hành từ nhà tù 8 và sẽ đi ra ngoài để lừa 

dối các dân đó là trong bốn góc của trái đất, Gog và Magog, để tập hợp chúng lại với nhau để 

chiến đấu, có số lượng là như cát biển. ... 11 Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng Đấng ngồi trên 

đó, mà từ mặt trái đất và thiên đường bỏ trốn. Và có được tìm thấy không có chỗ cho họ. 12 Tôi 

đã thấy những cuốn sách đã chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước mặt Thiên Chúa, và được mở ra. Và 

cuốn sách khác đã được mở ra, đó là sách sự sống. Và kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình, 

bởi những điều được viết trong cuốn sách. 13 biển cho những người chết người ở đó, và cái chết 

và Hades giao những người chết là người trong họ. Và họ đã được đánh giá, mỗi người tùy theo 

công việc của mình. 14 Sau đó, cái chết và Hades bị quăng xuống hồ lửa. Đây là cái chết thứ 
hai 15 Và bất cứ ai không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa (Khải Huyền 20: 7-
8, 11-15).. 

Sách Khải Huyền cho thấy sẽ có một giai đoạn sau đó đưa ra sau khi triều đại ngàn năm và sau cái chết 
thứ hai: 

1 Bây giờ tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã qua đi. Cũng không có biển 

hơn. 2 Sau đó, tôi, John, thấy thành thánh, Jerusalem mới, sắp tới trên trời xuống từ Thiên Chúa, 
chuẩn bị như một cô dâu trang sức cho chồng mình. 3 Và tôi nghe một tiếng lớn từ trên trời 
rằng, " Kìa, nhà tạm Thiên Chúa ở giữa loài người, và Ngài sẽ ở với họ, và họ sẽ là dân của ông 
chính Thiên Chúa sẽ ở với họ và là Thiên Chúa của 4 và Thiên Chúa sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi 
mắt chúng,.. phải có không chết, cũng không buồn, cũng không khóc. sẽ không có đau nhiều 

hơn, vì những sự cũ đã qua đi. " (Khải Huyền 21: 1-4) 
1 Và ông ta cho tôi một dòng sông tinh khiết của nước trong cuộc sống, rõ ràng như pha lê, tiến hành 
trên ngai vàng của Thiên Chúa và của Con Chiên. 2 Ở giữa đường phố của nó, và ở hai bên bờ sông, là 
cây của sự sống, mà mang mười hai loại trái cây, mỗi cây ra trái của nó mỗi tháng. Những chiếc lá của 
cây là cho việc chữa bệnh của các quốc gia. 3 Và sẽ không có lời nguyền hơn, nhưng ngôi Đức Chúa 
Trời và Chiên Con sẽ được ở trong đó, và tôi tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài. 4 Họ phải nhìn thấy khuôn mặt 
của ông, và tên của ông sẽ được đặt trên trán của họ 5 có phải không có ban đêm. họ không cần đèn 
cũng không ánh sáng của mặt trời, vì Chúa Chúa ban cho họ ánh sáng. Và họ sẽ trị vì đời đời. (Khải 
Huyền 22: 1-5) 

Chú ý rằng triều đại này, đó là sau một ngàn năm, bao gồm các tôi tớ của Thiên Chúa và kéo dài mãi 

mãi. Thành Thánh, mà đã được chuẩn bị ở trên trời, sẽ rời khỏi thiên đường và sẽ đi xuống đất. Đây là 

sự khởi đầu của giai đoạn cuối cùng của Vương quốc của Thiên Chúa. Một thời gian của PAIN NO MORE 

HAY KHỔ! 



Những người hiền lành sẽ thừa hưởng đất (Mt 5: 5) và tất cả mọi thứ (Khải Huyền 21: 7). Trái đất, bao 

gồm thành phố Thánh đó sẽ được vào nó, sẽ là tốt hơn bởi vì cách, Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Nhận 

ra rằng: 
7 Trong số tăng của chính phủ và bình an của Ngài sẽ không có kết thúc (Ê-sai 9: 7). 

Rõ ràng sẽ có tăng trưởng sau khi giai đoạn cuối cùng của Vương quốc của Thiên Chúa đã bắt đầu như 
tất cả sẽ tuân theo chính quyền của Thiên Chúa. 
Đây sẽ là thời điểm huy hoàng nhất: 

9 Nhưng khi nó được viết: ". Mắt không thấy, tai nghe, cũng không phải đã nhập vào trái tim của 

người đàn ông Những điều mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Ngài" 10Nhưng Đức 
Chúa Trời đã tỏ ra cho chúng ta qua Thánh Linh của Ngài ( 1 Cor 2: 9-10). 

Đây là thời điểm của tình yêu, niềm vui và sự thoải mái đời đời. Nó sẽ là một thời gian tuyệt vời! 
Em không muốn có một phần của mình trong đó? 

5. Các nguồn bên ngoài Tân Ước dạy  
Vương quốc của Thiên Chúa 
Đã giáo sư đầu tiên của Chúa Kitô nghĩ rằng họ đã phải rao giảng phúc âm của một vương quốc đen 

của Thiên Chúa? 
Vâng. 
Những năm trước đây, trong một bài giảng của giáo sư Bart Ehrman của Đại học North Carolina, ông 
nhiều lần, và chính xác, nhấn mạnh rằng không giống như hầu hết xưng Kitô hữu ngày nay, Chúa Giêsu 

và những người theo đầu của ông được công bố Nước Thiên Chúa. Mặc dù sự hiểu biết tổng thể của 

tiến sĩ Ehrman của Kitô giáo khác rất nhiều so với các Giáo Hội Tiếp tục của Thiên Chúa, chúng ta sẽ đồng 
ý rằng phúc âm của vương quốc là những gì Chúa Giêsu đã công bố và theo Ngài tin vào. Chúng tôi cũng 
sẽ đồng ý rằng nhiều tuyên bố các Kitô hữu ngày nay không hiểu điều đó. 

Việc bảo quản Cũ nhất Post-Tân Ước Viết & Bài Giảng 
Vương quốc của Thiên Chúa là một phần quan trọng của những gì được tuyên bố là "bài giảng Kitô giáo 
hoàn chỉnh cổ nhất đã sống sót" (Holmes MW cổ Christian Bài Giảng Các Giáo Phụ Tông:.. Các nội dung 

tiếng Hy Lạp và tiếng Anh Dịch, ed 2 Baker Sách, Grand Rapids, 2004, p. 102). Đây Ancient Christian Bài 

Giảng chứa các báo cáo về nó: 
5: 5 Hơn nữa, bạn biết đấy, anh em, rằng chúng tôi ở trong thế giới của xác thịt là không đáng kể 

và nhất thời, nhưng lời hứa của Chúa Kitô là tuyệt vời và kỳ diệu: phần còn lại trong vương quốc 
đến và sự sống đời đời. 

Những tuyên bố trên cho thấy rằng vương quốc không phải là bây giờ, nhưng sẽ đến và là vĩnh cửu. Hơn 

nữa, bài giảng cổ này nói: 
6: 9 Bây giờ nếu ngay cả những người đàn ông chân chính như đây không phải là có thể, bằng các 

phương tiện của việc công bình riêng của họ, để giải cứu con cái của họ, những gì đảm bảo 
chúng ta có bước vào vương quốc của Thiên Chúa nếu chúng ta thất bại để giữ phép rửa của 

chúng tôi tinh khiết và ô uế? Hoặc ai sẽ là người ủng hộ chúng ta, nếu chúng ta đã không được 

tìm thấy có công trình thánh thiện và công chính 9: 6 Vì vậy chúng ta hãy yêu thương nhau, mà tất 



cả chúng ta có thể nhập vào vương quốc của Thiên Chúa 11:. 7 Vì vậy, nếu chúng ta biết những gì là 
ngay trong tầm nhìn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ bước vào vương quốc của mình và nhận được 
những lời hứa mà "tai không nghe cũng không mắt nhìn thấy hay mắt nhìn thấy hay trái tim của 
người đàn ông tưởng tượng." 
12: 1 Chúng ta hãy chờ đợi, do đó từng giờ cho vương quốc của Thiên Chúa trong tình yêu và sự 

công bình, vì chúng ta không biết các ngày của Thiên Chúa xuất hiện 12:. 6 anh nói, vương quốc của 
Cha ta sẽ đến. 

Các báo cáo trên cho thấy tình yêu qua cuộc sống thích hợp là cần thiết, chúng ta vẫn chưa bước vào 
Vương Quốc của Thiên Chúa, và rằng nó xảy ra sau ngày Thiên Chúa xuất hiện, đó là sau khi Chúa Giêsu 

trở lại một lần nữa. Đó là vương quốc của Chúa Cha và vương quốc không chỉ là Chúa Giêsu. 
Điều thú vị là các bài giảng rõ ràng Christian cổ xưa nhất mà Chúa đã cho phép để tồn dạy Anh cùng 
Chúa rằng Tân Ước dạy và Giáo hội Tiếp tục của Thiên Chúa giờ dạy (có thể là nó có thể là từ một Giáo 
Hội thực sự của Thiên Chúa, nhưng kiến thức hạn chế của tôi về Hy Lạp đã hạn chế khả năng của mình 
để làm cho một tuyên bố cứng rắn). 

Ban Quản Trị Giáo Hội thế kỷ thứ hai và Tin Mừng của Vương quốc 
Cần lưu ý trong những năm đầu thế kỷ 2 thứ đó Papias, một người lắng nghe John và một người bạn của 
Polycarp và được coi là một vị thánh của người Công giáo La Mã, dạy các vương quốc ngàn 

năm. Eusebius ghi rằng Papias dạy: 

... Sẽ có một thiên niên kỷ sau khi sống lại từ cõi chết, khi triều cá nhân của Chúa Kitô sẽ được 

thành lập trên trái đất này. (Những mảnh vỡ của Papias, VI. Xem thêm Eusebius, Lịch sử Giáo 

Hội, Quyển 3, XXXIX, 12) 
Papias dạy rằng đây sẽ là một thời điểm của sự phong phú tuyệt vời: 

Theo cách như thế, [Ông nói] là một hạt lúa mì sẽ sản xuất mười 
ngàn tai, và rằng mọi tai sẽ có mười nghìn hạt, và mỗi hạt sẽ mang lại mười bảng rõ ràng, tinh 

khiết, bột mịn; và táo, và hạt giống, và cỏ sẽ sản xuất theo tỷ lệ tương tự; và rằng tất cả các loài 

động vật, ăn rồi chỉ vào các sản phẩm của trái đất, sẽ trở nên bình an và hài hòa, và phải vâng 
hoàn hảo cho con người. "[Lời khai là chịu để những điều này bằng văn bản của Papias, một 
người đàn ông cổ đại, người từng là người nghe Gioan và một người bạn của Polycarp, trong thứ 
tư của cuốn sách của ông, vì năm cuốn sách được sáng tác bởi anh ta ...] (những mảnh vỡ của 
Papias, IV) 

Các hậu Tân Ước Thư gửi tín hữu Côrintô rằng: 
42: 1-3 Các Tông Đồ nhận Tin Mừng cho chúng ta từ Chúa Giêsu Kitô; Chúa Giêsu Kitô đã được gửi 

ra từ Thiên Chúa. Vì vậy, sau đó Đức Kitô là Thiên Chúa, và các Tông đồ là từ Chúa Kitô.Cả hai do 

đó đến ý muốn của Thiên Chúa theo thứ tự chỉ định. Do đó có nhận được một khoản phí, và đã 

được đảm bảo hoàn toàn thông qua sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và xác nhận 
trong lời của Thiên Chúa với sự đảm bảo đầy đủ của Đức Thánh Linh, họ đi ra với tin mừng rằng 
vương quốc của Thiên Chúa nên đến. 

Polycarp của Smyrna là một nhà lãnh đạo Kitô giáo, vốn là một môn đệ của Gioan, người cuối cùng của 

các tông đồ gốc để chết. Polycarp c. 120-135 AD dạy: 



Phúc cho người nghèo, và những người bị bách hại vì sống công chính, vì lợi ích, cho họ là vương 

quốc của Thiên Chúa. (. Thư Polycarp tín hữu Philipphê, Chương II. Từ Phụ Ante-Nicene, Tập 

1 như sửa cuối bởi Alexander Roberts & James Donaldson. Mỹ Edition, 1885) 
Biết, sau đó, rằng "Thiên Chúa không được chế nhạo," chúng ta phải bước đi đáng răn của Ngài 
và vinh quang ... Đối với nó là tốt mà họ cần cắt từ những ham muốn mà là trên thế giới, kể từ 
khi "mỗi warreth ham muốn đối với tinh thần; "và" không fornicators, cũng không nhu nhược, 
cũng không phải những kẻ lạm dụng của mình với nhân loại, kế thừa các vương quốc của Thiên 

Chúa ", cũng không phải những người làm những việc không phù hợp và không thích hợp. (ibid, 

Chương V) 
Hãy để sau đó chúng tôi phục vụ Ngài trong sự sợ hãi, và với tất cả sự tôn kính, thậm chí như 
chính Ngài đã truyền cho chúng ta, và như các tông đồ rao giảng Tin Mừng cho chúng ta, và các 

đấng tiên tri loan báo trước sự xuất hiện của Chúa. (ibid, Chương VI) 
Giống như những người khác trong Tân Ước, Thánh Polycarp dạy rằng người công chính, không phải là 
bộ phận ngắt răn, thì được hưởng Nước Thiên Chúa. 
Sau đây cũng đã được tuyên bố đã được dạy bởi Polycarp: 

Và vào ngày Sa-bát sau, ông nói; "Hãy nghe lời khuyên của tôi, đứa con yêu dấu của Thiên 

Chúa. Tôi adjured bạn khi các giám mục đã có mặt, và bây giờ một lần nữa tôi khuyên tất cả các 

bạn để đi bộ decorously và xứng đáng trong cách của Chúa ... Xem các ngươi, và một lần 

nữa Hãy ngươi đã sẵn sàng, Chớ trái tim của bạn được cân nhắc xuống, điều răn mới liên quan 

đến tình yêu một phía khác, đời anh đột nhiên biểu hiện như sét nhanh chóng, bản án lớn do 

hỏa hoạn, sự sống đời đời, vương bất tử của Ngài. Và tất cả những gì được giảng dạy của Thiên 

Chúa các ngươi biết, khi các ngươi dò xem Kinh Thánh lấy cảm hứng, khắc với cây bút của Chúa 

Thánh Thần trong tâm hồn, mà các điều răn có thể ở trong các ngươi không thể xóa nhòa. (Cuộc 

đời của Thánh Polycarp, Chương 24. JB Lightfoot, The Fathers Tông, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 
Melito ở Sardis, là người một nhà thờ của nhà lãnh đạo Thiên Chúa, c. 170 AD, đã dạy: 

Vì thực ra pháp luật ban hành trong phúc âm cũ ở mới, cả hai đến ra với nhau từ Zion và 

Jerusalem; và điều răn ban hành trong ân sủng, và loại trong sản phẩm hoàn thành, và các chiên 

con trong Chúa Con, và chiên trong một người đàn ông, và người đàn ông trong Thiên Chúa ... 
Nhưng Tin Mừng đã trở thành lời giải thích của pháp luật và của nó 
thực hiện, trong khi nhà thờ trở thành nhà kho của sự thật ... 
Đây là một trong những người giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ vào tự do, từ bóng tối thành 

ánh sáng, từ cái chết vào cuộc sống, từ độc tài thành một vương quốc vĩnh cửu. (. Melito Bài 

Giảng Trên Vượt Qua câu 7,40, 68. Dịch từ Kerux:. Tạp chí Thần học trực tuyến 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp.) 

Như vậy, Nước Thiên Chúa đã được biết đến là một cái gì đó vĩnh cửu, và không chỉ đơn giản là người 
Kitô hữu hiện tại hoặc Giáo Hội Công Giáo và bao gồm luật của Thiên Chúa. 
Một văn bản giữa cuối thế kỷ thứ hai khuyên mọi người nhìn đến vương quốc: 

Vậy nên, chúng ta hãy có một trong các bạn còn làm bộ không biết và cũng không nhìn về phía 

sau, nhưng sẵn sàng tiếp cận với Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. (Roman Clement. Công nhận, 

Sách X, Chương XLV. Trích từ Phụ Ante-Nicene, Tập 8. Sửa bởi Alexander Roberts & James 
Donaldson Mỹ Edition, 1886.) 



Hơn nữa, trong khi hình như nó đã không được viết bởi một trong những nhà thờ thật, các văn bản giữa 

thế kỷ thứ hai mang tên The Shepherd của Hermas trong bản dịch của Roberts & Donaldson sử dụng 

khái niệm "vương quốc của Thiên Chúa" mười bốn lần. 
Đúng Kitô hữu, và thậm chí nhiều người chỉ xưng Chúa Kitô, biết điều gì đó về Nước Thiên Chúa trong 
thế kỷ thứ hai. 
Ngay cả những người Công giáo và Chính thống giáo Đông thánh Irênê hiểu rằng sau khi sống lại, các 

Kitô hữu sẽ vào Nước Thiên Chúa. Chú ý những gì ông đã viết, c. 180 AD: 
Ví như là trạng thái của những người đã tin, vì trong họ luôn tuân Chúa Thánh Thần, Đấng đã 
được đưa ra bởi Ngài trong phép rửa tội, và được giữ lại bởi người nhận, nếu ông đi trong chân 

lý và sự thánh thiện và công bình và sức chịu đựng của bệnh nhân. Đối với linh hồn này có một 

sự sống lại trong những kẻ tin, cơ quan tiếp nhận linh hồn một lần nữa, và cùng với nó, bởi 

quyền năng của Chúa Thánh Thần, được nâng lên và nhập vào vương quốc của Thiên Chúa. . 
(Irenaeus, St., Giám Mục Lyon dịch từ Armenia bởi Armitage Robinson trình diễn của các Tông 
Rao giảng, Chương 42. Wells, Somerset, Tháng Mười năm 1879. Theo công bố tại XÃ HỘI ĐỂ 
THÚC ĐẨY KIẾN THỨC Christian NEW YORK:.. THE MacMillan CO, 1920). 

Vấn đề trong thứ hai và thứ ba thế kỷ 
Mặc dù chấp nhận rộng rãi của nó, trong thế kỷ thứ hai, một nhà lãnh đạo bỏ đạo chống luật đặt tên 

Marcion tăng lên. Marcion dạy trái với pháp luật của Thiên Chúa, ngày Sa-bát, và Anh đen của Thiên 

Chúa. Mặc dù ông đã bị tố cáo bởi Polycarp và những người khác, ông đã liên lạc với Giáo Hội Rôma 
trong một thời gian khá lâu và dường như có ảnh hưởng đó. 
Trong thế kỷ thứ hai và thứ ba, allegorists đã trở nên thành lập ở Alexandria (Ai Cập). Nhiều allegorists 

phản đối học thuyết của vương quốc sắp tới. Chú ý các báo cáo về một số những allegorists: 
Dionysius được sinh ra trong một gia đình ngoại giáo cao quý và giàu có ở Alexandria, và được 

giáo dục trong triết học của họ. Ông rời trường ngoại giáo để trở thành một học trò của Origen, 

người mà ông đã thành công trong việc phụ trách của trường giáo lý của Alexandria ... 
Clement, Origen, và trường Gnostic đã làm hư các học thuyết của các nhà tiên tri thánh bằng 
cách diễn giải huyền ảo và ngụ ngôn của họ ... họ có được cho mình những tên "Allegorists." 
Nepos công khai đấu tranh chống lại Allegorists, và khẳng định rằng sẽ có một triều đại của Chúa 
Kitô trên trái đất… 
Dionysius tranh chấp với những người theo Nepos, và bằng tài khoản của mình ... "như một 
trạng thái của sự vật như bây giờ tồn tại trong vương quốc của Thiên Chúa." Đây là đề cập đến 
đầu tiên của vương quốc của Thiên Chúa hiện hữu trong trạng thái hiện tại của nhà thờ ... 
Nepos quở trách lỗi của họ, cho thấy rằng Nước Trời không phải là ngụ ngôn, nhưng là vương 
quốc đến nghĩa đen của Chúa chúng ta vào sự sống lại đến sự sống đời đời ... 
Vì vậy, ý tưởng của thế giới bên kia trong trạng thái hiện tại của những thứ đã được hình thành 
và đưa ra trong trường Gnostic của Allegorists ở Ai Cập, AD 200-250, một thế kỷ đầy đủ trước 
khi các giám mục của đế chế đã được coi là cư dân của các ngôi ... 
Clement ra ý tưởng về vương quốc của Thiên Chúa như là một trạng thái tinh thần hiểu biết 

thực sự của Thiên Chúa. Origen thiết lập nó ra như một ý nghĩa tinh thần giấu trong thư đồng 

bằng của Kinh Thánh. (Phường, Henry Dana Phúc Âm của Anh:. Một quốc Anh Không của thế 

giới này; Không có trong thế giới này; Nhưng để đến ở trên Thiên Quốc, của sự phục sinh từ kẻ 



chết và của sự bồi thường của All Things đăng bởi Claxton,. remsen & Haffelfinger, 1870, tr. 124-
125) 

Như vậy, trong khi Đức Giám mục Nepos dạy phúc âm của Nước Thiên Chúa, các allegorists cố gắng để 

đến với một sai lầm, ít chữ, hiểu biết về nó. Đức Giám mục Apollinaris của Hierapolis cũng đã cố gắng để 

chống lại các lỗi của allegorists về cùng một lúc. Những thực sự trong Giáo Hội của Thiên Chúa đứng cho 
sự thật của Vương quốc đen của Thiên Chúa trong lịch sử. 

Herbert W. Armstrong dạy Tin Mừng của Vương quốc, Plus 
Trong thế kỷ 20, những năm cuối Herbert W. Armstrong đã viết: 

Bởi vì họ từ chối phúc âm của Chúa Kitô. . . , Thế giới đã phải thay thế cái gì khác ở chỗ nó. Họ 

đã phát minh ra một giả Vì vậy, chúng tôi đã nghe các vương quốc của Thiên Chúa nói đến như 
chỉ đơn thuần là một tính cách tầm thường khá - một tình cảm đẹp trong tâm hồn con người - 

giảm nó đến một thanh tao, NOTHING không thực tế! Những người khác đã trình bày sai lạc 

rằng "GIÁO HỘI" là vương quốc. . . Các tiên tri Daniel, người đã sống 600 năm trước Chúa Kitô, 

biết rằng vương quốc của Thiên Chúa là một vương quốc thực tế - một chính quyền cai trị trên 

DÂN đen trên trái đất. . . 
Đây . . . là lời giải thích về những gì các VƯƠNG QUỐC THIÊN CHÚA LÀ Thiên Chúa: "Và trong 
những ngày của những vị vua ..." - đó là nói ở đây trong mười ngón chân, một phần bằng sắt và 

một phần của đất sét giòn. Điều này, bằng cách kết nối các lời tiên tri Daniel 7 và Khải Huyền 13 

và 17, được đề cập đến HOA KỲ CỦA CHÂU ÂU mới mà hiện nay đang hình thành. . .trước mắt 

của bạn! Khải huyền 17:12 làm cho đồng bằng những chi tiết mà nó sẽ là một liên minh của TEN 

KINGS HOẶC vương quốc đó (Khải Huyền 17: 8) sẽ hồi sinh EMPIRE ROMAN cũ.. . 
Khi Chúa Kitô đến, Ngài đến như KING của các vị vua, cai trị toàn bộ trái đất (Khải Huyền 19: 11-

16); và HIS KINGDOM-- các VƯƠNG QUỐC GOD --said Daniel, là để tiêu thụ tất cả các vương 

quốc trần gian. Khải huyền 11:15 bang nó trong những lời này: "Các vương quốc của thế giới 

này đang trở thành nước của Chúa CHÚNG TÔI, VÀ CHÚA CỦA NGÀI: và ông sẽ trị vì đời 

đời"! Đây là VƯƠNG QUỐC THIÊN CHÚA. Nó là END của chính phủ hiện nay - có, và ngay cả Hoa 

Kỳ và các quốc gia Anh. Sau đó, họ sẽ trở thành vương quốc - các CHÍNH PHỦ - Chúa GIÊSU KITÔ, 

sau đó KING của các vị vua trên toàn bộ trái đất. Điều này làm cho hoàn toàn đồng bằng thực tế 

là các VƯƠNG QUỐC GOD là một CHÍNH PHỦ chữ. Ngay cả khi Đế quốc Chaldean là một ANH - 

ngay cả khi Đế quốc La Mã là một ANH - vì vậy VƯƠNG QUỐC GOD là một chính phủ. Nó là để 

tiếp nhận các Chính phủ của các QUỐC của thế giới. Chúa Giêsu Kitô đã BORN là một KING - một 

người cai trị! . . . 
Chúa Giêsu Kitô đã đi qua những ngọn đồi và thung lũng của Đất Thánh và các đường phố của 

Jerusalem hơn 1.900 năm trước đây là đến một lần nữa. Ông nói rằng ông sẽ trở lại. Sau khi ông 

bị đóng đinh, Chúa đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại sau ba ngày ba đêm (. Matt 00:40; Cv 2:32; I 

Cor 15: 3-4.). Ông lên đến ngai vàng của Thiên Chúa. Trụ sở chính của Chính phủ về vũ trụ (Cv 1: 

9-11; Dt 1:. 3; 8: 1; 10:12; Rev. 3:21). 
Ngài là "quý tộc" của dụ ngôn, người đã đi đến ngai vàng của Thiên Chúa - "nước xa" - được 
coronated là Vua của các vua trên khắp các quốc gia, và sau đó quay trở lại trái đất (Luca 19: 12-
27 ). 



Một lần nữa, anh ở trên trời cho đến khi "thời của muôn vật" (Cv 3: 19-21). Bồi thường có nghĩa 

là khôi phục lại trạng thái hay tình trạng cũ. Trong trường hợp này, sự phục hồi của chính phủ 

của Thiên Chúa trên trái đất, và do đó, khôi phục lại hòa bình thế giới, và điều kiện không tưởng. 
Hiện nay tình trạng hỗn loạn trên thế giới, leo thang chiến tranh và tranh cãi sẽ đạt đến đỉnh cao 
trong thế giới gặp khó khăn rất lớn mà, trừ khi Thiên Chúa can thiệp, không có xác thịt của con 

người sẽ được cứu sống (Matt. 24:22). Tại rất đỉnh điểm khi chậm trễ sẽ dẫn đến nổ cả đời khỏi 

hành tinh này, Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại. Lần này ông đến như Thiên Chúa của Thiên Chúa. Ngài 

đến trong tất cả các quyền lực và vinh quang của Đấng Tạo vũ trụ cầm quyền. (Matt 24:30;.. 

25:31) Ngài đến như là "Vua của các vua và Chúa của các chúa" (Khải Huyền 19:16), để thiết lập 
thế giới siêu chính phủ và loại trừ tất cả các quốc gia "bằng một cây gậy sắt "(Khải Huyền 19:15; 

12: 5). . . 
Chúa Kitô Unwelcome? 
Nhưng sẽ nhân hét vui mừng, và chào đón anh trong thuốc lắc điên cuồng và nhiệt tình - sẽ ngay 
cả những nhà thờ của Kitô giáo truyền thống? 
Họ sẽ không! Họ sẽ tin, bởi vì các bộ trưởng giả của Satan (II Cor 11:. 13-15) đã lừa dối họ, rằng 

ông là Antichrist. Các nhà thờ và các quốc gia sẽ giận anh đến (Khải Huyền 11:15 với 11:18), và 

các lực lượng quân đội sẽ thực sự cố gắng để chống lại anh ta để tiêu diệt ông ta (Khải Huyền 
17:14)! 
Các quốc gia sẽ được tham gia vào các trận chiến tuyệt đỉnh của sự đến Thế chiến III, với các 

trận ở Jerusalem (Zech 14: 1-2). Và sau đó Chúa Kitô sẽ trở lại. Trong sức mạnh siêu nhiên anh 

sẽ "chiến đấu chống lại những quốc gia" mà chiến đấu chống lại ông (câu 3). Ông sẽ hoàn toàn 

đánh bại họ (Khải Huyền 17:14)! "Chân Ngài sẽ đứng trong ngày hôm đó trên núi Cây Dầu," một 

khoảng cách rất ngắn ở phía đông Jerusalem (Zech 14:. 4). (Armstrong HW. The Mystery of the 
Ages, 1984) 

Kinh Thánh tuyên bố rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại và Ngài sẽ giành chiến thắng, nhưng nhiều người sẽ 
chiến đấu 
chống lại Ngài (Khải Huyền 19:19). Nhiều người sẽ cho rằng (dựa trên sự hiểu lầm của một lời tiên tri, 

nhưng một phần vì các tiên tri giả và thần bí) mà Chúa Giêsu trở về là Antichrist thức! 
Sau đây cũng là từ Herbert Armstrong: 

Tôn giáo thật - sự thật của Thiên Chúa trao quyền với tình yêu của Thiên Chúa được truyền đạt 
bởi Chúa Thánh Thần ... JOY không kể xiết khi biết Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô - biết THẬT - và 
sự ấm áp của TÌNH YÊU thần thánh của Thiên Chúa ... 
Những lời dạy của Giáo Hội chân chính của Chúa chỉ đơn giản là những người "sống nhờ mọi lời" 
của Kinh Thánh ... 
Đàn ông phải chuyển từ cách "nhận" đến cách "cho" - con đường tình yêu của Thiên Chúa. 
Một nền văn minh mới thì hiện nay nắm trái đất! (ibid) 

Các nền văn minh mới là Vương Quốc của Thiên Chúa. Tuyên bố rằng nền văn minh mới là để đến và 

được dựa trên tình yêu là một phần quan trọng của những gì các phúc âm thực sự của vương quốc mà 

Chúa Giêsu và những người theo ông đã dạy tôi là tất cả về. Và đó là điều mà chúng ta trong Giáo Hội 

của Thiên Chúa Tiếp tục rao giảng là tốt. 



Herbert Armstrong nhận ra rằng Chúa Giêsu đã dạy rằng xã hội loài người, 
ngay cả khi nó nghĩ rằng nó muốn vâng lời, đã bác bỏ 'nhường đường' của cuộc sống, con đường của 

tình yêu. Hầu như không có ai có vẻ nắm bắt đúng ý nghĩa của những gì Chúa Giêsu đã dạy. 
Sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu là một phần của Tin Mừng 
Bây giờ một số người đã đọc đến đây có thể tự hỏi về cái chết và vai trò của Chúa Giêsu trong sự cứu 

rỗi. Vâng, đó là một phần của phúc âm mà Tân Ước và Herbert W. Armstrong cả hai viết về. 
Tân Ước cho thấy Tin Mừng bao gồm sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu: 

16 Vì tôi không hổ thẹn về Tin Lành của Ðấng Christ, vì nó là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu độ 

cho tất cả những người tin rằng, cho Người Do Thái đầu tiên và cũng cho Hy Lạp (Rô-ma 1:16). 
4 Vì vậy những người bị phân tán đi khắp nơi rao giảng lời. 5 Sau đó, Philip đã đi xuống thành phố 

ma-ri và rao giảng Chúa Kitô cho họ. ... 12 Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp rao giảng những điều 

liên quan đến vương quốc của Thiên Chúa và nhân danh Chúa Giêsu Kitô, cả nam giới và phụ nữ 

đã được rửa tội. ... 25 Vì vậy, khi họ đã làm chứng và rao giảng Lời Chúa, họ trở lại Giêrusalem, 

rao giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Samari. 26 Bây giờ một thiên sứ của Chúa nói với 

Philip ... 40 Philip đã được tìm thấy tại Azotus. Và đi qua, ông đã rao giảng trong tất cả các thành 

phố cho đến khi ông đến Caesarea. (Cv 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 ông đã rao giảng cho họ Chúa Giêsu và sự sống lại. (Cv 17:18) 
30 Sau đó, Paul ngụ toàn bộ hai năm ở nhà thuê của mình, và nhận được tất cả những ai đến với 

Ngài, 31 giảng Nước Thiên Chúa và dạy những điều liên quan đến chính Chúa Giêsu Kitôvới tất 

cả sự tự tin, không ai cấm anh ta. (Cv 28: 30-31) 
Chú ý rằng việc giảng dạy bao gồm Chúa Giêsu và các vương quốc. Đáng buồn thay, một sự hiểu biết 

đúng đắn về phúc âm của Nước Thiên Chúa có xu hướng bị mất tích từ những lời dạy của các giáo hội Hy 
Lạp-La Mã. 
Trên thực tế, để giúp chúng tôi trở thành một phần của vương quốc đó, Thiên Chúa yêu thương con 
người như vậy 
nhiều đến nỗi Ngài sai Chúa Giêsu để chết cho chúng ta (Giăng 3: 16-17). 

Phúc Âm của Anh là gì Thế giới cần, Nhưng ... 
Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả những tôn giáo, tin rằng nó sẽ được hợp tác nhân 

lực quốc tế sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng, và không phải là Thiên Chúa. Và trong khi họ sẽ có một 
số thành công thời gian, họ sẽ không chỉ không thành công, nỗ lực con người của họ cuối cùng sẽ mang 
lại cho hành tinh Trái đất đến điểm mà nó sẽ làm cho cuộc sống không bền vững nếu Chúa Giêsu đã 

không trở lại để thành lập Vương quốc của Ngài. Đây là một phúc âm sai. 

Nhiều người trên thế giới đang cố gắng để đặt cùng một kế hoạch quốc tế Babylon bán tôn giáo để đưa 

vào một trật tự thế giới mới trong thế kỷ 21. Đây là điều mà Giáo Hội Tiếp tục của Thiên Chúa đã lên án kể 

từ khi thành lập và kế hoạch tiếp tục tố cáo. Kể từ khi Satan beguiled Eve cho một phiên bản của phúc 
âm của mình gần 6000 năm trước (St 3), người ta đã tin rằng họ biết tốt hơn so với những gì Thiên Chúa 
sẽ làm cho họ và thế giới tốt hơn. 

Theo Kinh Thánh, nó sẽ mất một sự kết hợp của một nhà lãnh đạo quân sự ở châu Âu (được gọi là vua 
của miền Bắc, còn gọi là Beast Khải Huyền 13: 1-10) cùng với một nhà lãnh đạo tôn giáo (gọi là tiên tri 



giả, cũng được gọi là THE Antichrist thức và quái thú hai sừng Khải Huyền 13: 11-17) từ thành phố bảy 

ngọn đồi (Khải Huyền 17: 9,18) để mang lại một "Babylon" (Khải Huyền 17 & 18) trật tự thế giới. Mặc dù 
con người cần sự trở lại của Chúa Kitô và việc thành lập vương quốc của Ngài, nhiều người trong thế giới 
sẽ không chú ý đến tin nhắn này trong 21 thế kỷ họ st sẽ tiếp tục tin rằng phiên bản khác nhau của phúc 

âm sai của Satan. Nhưng thế giới sẽ nhận được một nhân chứng. 

Nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã dạy: 
14 Tin Lành nầy của vương quốc này sẽ được rao giảng khắp thế gian để làm chứng cho tất cả 

các quốc gia, và sau đó cuối cùng sẽ đến. (Matthew 24:14) 

Chú ý rằng phúc âm của vương quốc sẽ đạt thế giới như là một nhân chứng, sau đó cuối cùng sẽ đến. 

Cái này có một vài nguyên nhân. 

Một là Thiên Chúa muốn thế giới để nghe phúc âm đúng trước khi bắt đầu của Đại Nạn (được thể hiện 

để bắt đầu trong Matthew 24:21). Do đó sứ điệp phúc âm là cả một nhân chứng và cảnh báo (x Ezekiel 
3, A-mốt 3: 7). 

Khác là các ý chính của thông điệp sẽ được trái với quan điểm của tăng Beast, Vua của các điện miền 

Bắc, cùng với Tiên Tri False, Antichrist thức. Họ về cơ bản sẽ hứa hòa bình thông qua các nỗ lực của con 
người, nhưng nó sẽ dẫn đến sự kết thúc (Matthew 24:14) và hủy diệt (x 1 Têsalônica 5: 3). 

Bởi vì các dấu hiệu và kỳ diệu nằm liên kết với chúng (2 Thessalonians 2: 9), nhất thế giới sẽ chọn để tin 

rằng một lời nói dối (2 Thessalonians 2: 9-12) thay vì sứ điệp phúc âm. Bởi vì kết án không đúng cách của 
Vương quốc ngàn năm của Thiên Chúa bởi những người Công giáo La Mã, Chính thống giáo Đông, 
Lutheran, và những người khác, nhiều người sẽ lầm cho rằng thông điệp của Tin Mừng ngàn năm của 
Vương quốc của Thiên Chúa là phúc âm sai kết hợp với Antichrist. 

Các Kitô hữu Philadelphian trung thành (Khải Huyền 3: 7-13) sẽ được rao giảng Tin Mừng một ngàn năm 
của vương quốc cũng như nói với thế giới những gì một số nhà lãnh đạo trên thế giới (bao gồm Beast và 
False tiên tri) sẽ được lên đến. 

Họ sẽ hỗ trợ nói với thế giới thông điệp rằng Beast, Vua của các điện miền Bắc, cùng với Tiên Tri False, 
Antichrist thức, cuối cùng sẽ phá hủy (cùng với một số đồng minh của họ) của Hoa Kỳ và Anh-quốc gia 
của Vương quốc Anh , Canada, Australia và New Zealand (Daniel 11:39) và họ sẽ không lâu sau đó tiêu 
diệt một Arabic / Hồi giáo liên minh (Daniel 11: 40-43), chức năng là công cụ của quỷ (Khải Huyền 16: 13-

14), và cuối cùng sẽ chiến đấu của Chúa Giêsu Kitô khi trở về Ngài (Khải huyền 16:14; 19: 19-20). Các 
Philadelphia trung thành (Khải Huyền 3: 7-13) sẽ được thông báo rằng vương quốc ngàn năm sẽ đến 

sớm. Điều này có thể sẽ tạo ra phương tiện truyền thông nhiều và góp phần thực hiện của Matthew 
24:14. 

Các 'phúc âm sai' tuyên bố các nhà lãnh đạo thế giới (có khả năng một số 'mới' loại của nhà lãnh đạo 
hàng đầu của châu Âu cùng với một vị giáo hoàng bị tổn hại những người sẽ yêu cầu một hình thức của 
đạo Công giáo) sẽ không như thế, họ sẽ không muốn thế giới để tìm hiểu những gì họ sẽ thực sự làm (và 

có thể thậm chí không tin đó bản thân mình lúc đầu, xem Ê-sai 10: 5-7). Họ và / hoặc những người ủng 
hộ của họ cũng sẽ có khả năng sai dạy rằng Philadelphia tín hữu sẽ được tán thành một học thuyết 

(millenarianism) của một antichrist tới. Dù kết án rằng họ và / hoặc theo họ làm đối với các tín hữu 

Philadelphian và Giáo Hội của Thiên Chúa xuyên sẽ kích hoạt bách hại (Daniel 11: 29-35; Khải Huyền 12: 

13-15). Điều này cũng sẽ dẫn đến sự kết thúc sự khởi đầu của Đại Nạn (Mt 24:21; Daniel 11:39; x Mt 24: 
14-15; Daniel 11:31) cũng như thời gian bảo hộ đối với các tín hữu Philadelphia Kitô hữu (Khải huyền 
03:10; 12: 14-16). 



The Beast và False Prophet sẽ thử ép, đe dọa, kinh tế, dấu hiệu, nằm điều kỳ diệu, giết người, và áp lực 

khác (Khải Huyền 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25; 2 Thessalonians 2: 9-10) có quyền kiểm soát . Kitô hữu 

sẽ hỏi: 
10 "bao lâu, Lạy Chúa, thánh thiện và sự thật, cho đến khi bạn phán xét và trả thù cho máu của 

chúng tôi về những người sống trên trái đất?" (Khải Huyền 6:10) 
Trong suốt các thời đại, người của Thiên Chúa đã tự hỏi, "nó sẽ là bao lâu cho đến khi Chúa Giêsu trở 
về?" 

Trong khi chúng ta không biết ngày, giờ, chúng tôi mong đợi Chúa Giêsu trở về (và Vương quốc ngàn 
năm của Thiên Chúa thiết lập) trong thế kỷ 21 dựa trên nhiều kinh sách (ví dụ như Matthew 24: 4-34; Thi 
thiên 90: 4; Ô-sê 6: 2; Lc 21: 7-36; Hêbơrơ 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1 Têsalônica 5: 4), một số bộ 
phận trong đó chúng ta thấy được ứng nghiệm. 
Nếu Chúa Giêsu không can thiệp, thế giới sẽ tiêu diệt tất cả sự sống: 

21 Vì lúc đó sẽ có hoạn nạn lớn, chẳng hạn như đã không được kể từ khi bắt đầu của thế giới cho 

đến thời điểm này, không có, cũng không bao giờ phải là 22 Và trừ khi những ngày được rút ngắn, 

không có thịt sẽ được cứu. nhưng vì lợi ích của người được chọn những ngày đó sẽ được rút 

ngắn. (Mt 24: 21-22) 
29 Ngay sau khi tai nạn của những ngày mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng; các 
ngôi sao sẽ rơi từ trên trời, và thế lực của các từng trời sẽ bị lay chuyển. 30 Sau đó, điềm Con 
người sẽ hiện ra ở trên trời, và sau đó tất cả các dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con 
người ngự trên mây trời với 31 quyền lực và vinh quang tuyệt vời. và Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài 
với một âm thanh tuyệt vời của một cây kèn, và họ sẽ tập hợp lại với nhau mới đắc cử của ông 

từ khắp bốn phương, từ cuối phương trời khác. (Mt 24: 29-31) 
Vương quốc của Thiên Chúa là những gì thế giới cần. 

Đại sứ cho quốc Anh 
Vai trò của mình tại Anh là gì? 
Ngay bây giờ, nếu bạn là một Kitô hữu chân chính, bạn là một đại sứ cho nó. Chú ý những gì các Thánh 

Tông Đồ Phaolô đã viết: 
20 Bây giờ, chúng ta là những đại sứ cho Chúa Kitô, như Chúa đã cầu xin qua chúng ta: chúng ta 

khẩn cầu bạn thay mặt Chúa Kitô, được hòa giải với Thiên Chúa. (2 Cor 5:20) 
14 do đó Stand, có thắt eo của bạn với sự thật, sau khi đưa vào áo giáp bằng sự công bình, 15 và 

đã shod chân của bạn với việc chuẩn bị của Tin Lành bình an; 16 trên tất cả, lấy đức tin làm thuẫn 
với đó bạn sẽ có thể dập tắt tất cả các tên lửa của một ác 17 và lấy mũ bảo hiểm của sự cứu rỗi, 
và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Thiên Chúa;. 18 cầu nguyện luôn luôn với tất cả cầu 
nguyện và nài trong Chúa Thánh Thần, là cảnh giác này đến cùng với tất cả sự kiên trì và cầu 
khẩn cho tất cả các saints- 19 và đối với tôi, lời nói có thể sẽ được trao cho tôi, mà tôi có thể mở 
miệng tôi mạnh dạn để làm cho biết các mầu nhiệm của Tin Mừng, 20 mà tôi là một đại sứ trong 

chuỗi; mà trong đó tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói. (Êphêsô 6: 14-20) 
Một đại sứ là gì Merriam-Webster có nghĩa sau đây: 

1: một phái viên chính thức, đặc biệt là: một viên chức ngoại giao của cấp bậc cao nhất được 
công nhận cho một chính phủ nước ngoài hoặc có chủ quyền như các đại diện thường trú của 



chính phủ hoặc chủ quyền của mình hoặc của riêng mình hoặc được bổ nhiệm cho một nhiệm 
vụ ngoại giao đặc biệt và thường tạm thời 

2 a: một đại diện được uỷ quyền hoặc messenger 

Nếu bạn là một Kitô hữu chân chính, bạn là một phái viên chính thức, cho Chúa Kitô! Chú ý những gì các 

Thánh Tông Đồ Phêrô đã viết: 
9 Nhưng bạn là một lựa chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, những người đặc biệt của 

Ngài, mà bạn có thể tuyên bố những lời khen ngợi của Đấng đã gọi anh em ra khỏi bóng tối 
thành ánh sáng kỳ diệu của Ngài; 10 người một lần không phải là một người, nhưng bây giờ dân 

Chúa, những người đã không được thương xót, nhưng bây giờ đã được thương xót. (1 Phêrô 2: 
9-10) 

Là Kitô hữu, chúng ta là một phần của một dân thánh. 
Những quốc gia bây giờ là thánh? 
Vâng, chắc chắn không ai trong số các vương quốc này trên toàn thế giới nhưng cuối cùng sẽ là một 

phần của vương quốc của Chúa Kitô (Khải Huyền 11:15). Đó là đất nước của Thiên Chúa, vương quốc của 

Ngài là thánh. 
Là đại sứ, chúng ta thường không tham gia vào chính trị trực tiếp của các quốc gia trên thế giới 

này. Nhưng chúng ta phải sống cách sống của Thiên Chúa bây giờ. Bằng cách làm như vậy, chúng ta nên 

tìm hiểu tại sao cách Đức Chúa Trời là tốt nhất, vì vậy mà trong vương quốc của Ngài chúng ta có thể 
được các vị vua và các linh mục và cai trị với Chúa Kitô trên trái đất: 

5 Để Đấng đã yêu thương chúng ta và rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi chúng ta trong Ngài 
máu, 6 và đã làm cho chúng tôi vị vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha Ngài, để Ngài được 

vinh quang và quyền thống trị muôn đời. Amen. (Khải Huyền 1: 5-6) 
10 Và đã làm cho chúng tôi vị vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời của chúng ta; Và chúng ta sẽ 

ngự trị trên trái đất. (Khải Huyền 5:10) 
Một khía cạnh tương lai đó sẽ dạy những người chết sau đó để đi trong đường lối của Thiên Chúa: 

19 Đối với những người sẽ ở trong Zion ở Jerusalem; Bạn sẽ khóc nữa. Ông sẽ rất duyên dáng 

cho bạn khi nghe tiếng kêu của bạn; Khi Ngài nghe, Ngài sẽ trả lời bạn. 20 Và mặc dù Chúa cung 
cấp cho bạn Các bánh của nghịch cảnh và các nước trong cơn hoạn nạn, Tuy nhiên, giáo viên của 
bạn sẽ không được chuyển vào một góc nữa, Nhưng đôi mắt của bạn sẽ nhìn thấy giáo viên của 
bạn. 21 tai của bạn sẽ nghe có tiếng đằng sau bạn, nói, "Đây là con đường, đi bộ trong nó," Bất cứ 

khi nào bạn chuyển sang tay phải hoặc bất cứ khi nào bạn quay sang bên trái. (Ê-sai 30: 19-21) 
Trong khi đó là một lời tiên tri cho vương quốc ngàn năm, ở độ tuổi này các Kitô hữu cần phải được 
chuẩn bị để giảng dạy: 

12 ... do thời gian này bạn nên được các giáo viên (Hêbơrơ 5:12) 
15 Nhưng thánh Chúa là Thiên Chúa trong trái tim của bạn: và sẵn sàng luôn luôn đưa ra một câu 

trả lời cho mỗi người đàn ông mà người hỏi bạn một lý do của sự hy vọng trong bạn với sự hiền 
lành và sợ hãi (1 Phêrô 3:15, KJV). 

Kinh Thánh cho thấy rằng nhiều Kitô hữu trung thành hơn sẽ, chỉ cần trước khi bắt đầu của Đại 
Tribulation, hướng dẫn nhiều: 



33 Và ai trong số những người hiểu biết sẽ hướng dẫn nhiều (Daniel 11:33) 
Vì vậy, học tập, phát triển trong ân sủng và kiến thức (2 Phêrô 3:18), là một cái gì đó chúng ta nên làm gì 

bây giờ. Một phần của vai trò của mình trong vương quốc của Thiên Chúa là để có thể giảng dạy. Và đối 

với các tín hữu hơn, Philadelphian (Khải Huyền 3: 7-13), các Kitô hữu, điều này cũng sẽ bao gồm hỗ trợ 
các nhân chứng Tin Mừng quan trọng trước khi bắt đầu của vương quốc ngàn năm (x Mt 24:14). 
Sau khi Nước Thiên Chúa được thành lập, người dân của Thiên Chúa sẽ được sử dụng để giúp khôi phục 
lại một hành tinh hư hỏng: 

12 Những người từ các bạn Sẽ xây dựng những nơi chất thải cũ;  
Bạn có trách nhiệm tăng lên những nền tảng của nhiều thế hệ; Và bạn sẽ được gọi là Repairer 

của Vi phạm, Các Restorer của Streets để Hãy ở trong. (Ê-sai 58:12) 

Vì vậy, người dân của Thiên Chúa, Đấng đã sống theo cách của Chúa ở độ tuổi này sẽ làm cho nó dễ dàng 
hơn cho những người cư ngụ ở thành phố (và các nơi khác) trong thời gian này phục hồi.Thế giới sẽ thực 

sự là một nơi tốt đẹp hơn. Chúng ta nên làm đại sứ cho Chúa Kitô bây giờ, vì vậy chúng tôi cũng có thể 
phục vụ trong Vương Quốc của Ngài. 

True Mừng nhắn là chuyển hoá 

Chúa Giêsu nói: "Nếu bạn tuân thủ trong lời nói của tôi, em là môn đệ của tôi thực sự 32 Và bạn sẽ biết 
sự thật, và sự thật sẽ làm cho bạn tự do." (Giăng 8: 31-32). Biết sự thật về phúc âm của .! nước Thiên 
Chúa giải thoát chúng ta khỏi bị mắc kẹt trong những hy vọng giả tạo của thế giới này Chúng tôi mạnh 
dạn có thể hỗ trợ một kế hoạch làm việc-Thiên Chúa, kế hoạch của Satan đã lừa dối cả thế giới (Khải 
Huyền 12: 9) và Vương quốc của Thiên Chúa là giải pháp đúng. chúng tôi cần phải đứng cho và ủng hộ sự 
thật (x Jn 18:37). 

Thông điệp phúc âm là nhiều hơn về sự cứu rỗi cá nhân. Các tin tốt của Vương quốc của Thiên Chúa nên 
chuyển đổi một trong tuổi này: 

2 Và Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi 

sự đổi mới của tâm trí của bạn, mà bạn có thể chứng minh rằng sẽ tốt và chấp nhận được và 

hoàn hảo của Thiên Chúa là những gì. (Rô-ma 12: 2) 

Kitô hữu thực sự được chuyển đổi để phục vụ Thiên Chúa và người khác: 

22 Bondservants, vâng lời trong mọi sự làm chủ mình theo phần xác, không phải với eyeservice, 

như lòng người ta, nhưng trong sự chân thành của trái tim, kính sợ Thiên Chúa. 23 Và bất cứ 
điều gì bạn làm, nó chân thành, như Chúa và không để những người đàn ông, 24 vì biết rằng 

Chúa bạn sẽ nhận được phần thưởng của các thừa kế; cho bạn phục vụ Chúa Kitô. (Cl 3: 22-24) 

28 Vì vậy, kể từ khi chúng tôi nhận được một vương quốc mà không thể bị lay chuyển, cho 
chúng tôi có ân sủng, mà chúng tôi có thể phục vụ Thiên Chúa chấp nhận được với sự tôn kính 

và sợ hãi thần thánh. (Hêbơrơ 12:28) 

Đúng Kitô hữu sống khác với thế giới. Chúng tôi chấp nhận các tiêu chuẩn của Thiên Chúa trên thế giới 

cho những gì là đúng và sai. Các chỉ sống bởi đức tin (Hêbơrơ 10:38), vì nó có đức tin để sống theo cách 

của Thiên Chúa trong thời đại này. Kitô hữu được coi là rất khác so với thế giới mà họ đang sống, mà chế 

độ sống của họ được gọi là "Đạo" trong Tân Ước (Cv 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Thế giới sống ích kỷ, dưới 
ảnh hưởng của Satan, trong những gì đã được gọi là "con đường của Ca-in" (Giu-đe 11). 



Tin Mừng Nước Thiên Chúa là một thông điệp của sự công bình, niềm vui, và hòa bình (Rô-ma 

14:17). Những lời tiên tri, hiểu đúng, được an ủi (x 1Cor 14: 3; 1 Thessalonians 4:18), đặc biệt là khi 

chúng tôi xem vụn thế giới (x Lc 21: 8-36). Cách Kitô giáo đích thực của cuộc sống dẫn đến sự phong phú 

về tinh thần và thể chất phước lành (Mác 10: 29-30). Đây là một phần của lý do tại sao những người 

sống nó hiểu rằng thế giới cần Nước Thiên Chúa. Kitô hữu là những đại sứ của Vương quốc của Thiên 
Chúa. 

Kitô hữu đặt niềm hy vọng của chúng tôi trong tinh thần, không phải là vật chất, mặc dù chúng ta đang 

sống trong một thế giới vật chất (Rô-ma 8: 5-8). Chúng ta có những "niềm hy vọng của phúc âm" (Col 

1:23). Đây là điều mà các Kitô hữu đầu hiểu rằng nhiều người tuyên xưng Chúa Giêsu ngày nay không 
thực sự hiểu. 

6. thờ Greco-Roman dạy Anh là quan trọng, nhưng ... 
Các nhà thờ Hy Lạp-La Mã tin rằng họ dạy các khía cạnh của Nước Thiên Chúa, nhưng gặp khó khăn 

thực sự hiểu những gì nó thực sự là Ví dụ, The Catholic Encyclopedia dạy này về nước.: 
Chúa Kitô ... Ở mỗi giai đoạn trong giảng dạy của ông ra đời của vương quốc này, các khía cạnh 
khác nhau của nó, ý nghĩa chính xác của nó, là cách thức mà nó là phải đạt được, tạo thành 
những yếu tố chính của bài giảng của ông, đến nỗi thuyết của ông được gọi là "phúc âm của 

vương quốc "... họ bắt đầu nói chuyện của Giáo Hội là" vương quốc của Thiên Chúa "; cf. Đại tá, 

tôi, 13; Tôi Thes, ii, 12. Apoc, I, 6, 9. v, 10, vv ... nó có nghĩa là Giáo Hội như tổ chức Divine ... 
(Đức Giáo Hoàng H. Nước Thiên Chúa. The Catholic Encyclopedia, Tập VIII. 1910). 

Mặc dù chỉ trên để "Đại tá, tôi, 13; Tôi Thes, ii, 12. Apoc, I, 6, 9. v, 10, "nếu bạn sẽ tìm họ, bạn sẽ thấy 

rằng không phải một trong những câu nói bất cứ điều gì về Giáo Hội là Vương Quốc của Thiên Chúa. Họ 

dạy các tín hữu sẽ là một phần của Vương quốc của Thiên Chúa hay đó là vương quốc của Chúa 

Giêsu. Kinh Thánh cảnh báo rằng nhiều người sẽ thay đổi phúc âm hoặc biến khác, là một sai sự thật 

(Gal 1: 6-9). Đáng buồn thay, những người khác nhau đã làm điều đó. 
Chúa Giêsu đã dạy: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha "(Giăng 14: 

6). Peter đã dạy: "Cũng không có sự cứu rỗi nào khác, vì không có danh nào khác ban cho loài người mà 

chúng ta phải được cứu độ" (Cv 4:12). Peter nói với người Do Thái đều phải có đức tin để ăn năn và 

chấp nhận Chúa Giêsu để được cứu độ (Cv 2:38). 
Ngược lại với điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy rằng những người vô thần, không có Chúa 

Giêsu, có thể được lưu lại bằng những việc làm tốt! Ông cũng dạy rằng người Do Thái có thể được lưu 

mà không chấp nhận Chúa Giêsu! Ngoài ra, ông và một số Greco-La Mã cũng dường như để xem xét 

rằng một phiên bản không-Kinh Thánh của 'Mary' là một chìa khóa để phúc âm cũng như một chìa khóa 

để thống nhất đại kết và liên tôn. Đáng buồn thay, họ và những người khác không hiểu được tầm quan 

trọng của Chúa Giêsu và Tin Mừng đích thực của Thiên Chúa. Nhiều người đang quảng bá phúc âm sai. 
Nhiều người muốn đi bộ bằng mắt và có niềm tin vào thế giới. Tân Ước dạy rằng Kitô hữu phải nhìn ở 

trên: 
2 Đặt tâm trí của bạn về những điều trên, không phải vào những thứ trên trái đất. (Col 3: 2) 
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. (2 Cor 5: 7) 

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Piô XI về cơ bản dạy để đi bởi tầm nhìn của mình về nhà thờ của ông: 



... Giáo Hội Công Giáo ... là vương quốc của Chúa Kitô trên trần gian. (Điệp Piô của Quas 

Primas như trích dẫn trong Final Battle Kramer P. Devil. Ấn Counsel Tốt, 2002, p. 73). 
Những tuyên bố trang web CatholicBible101, "Vương quốc của Thiên Chúa được thành lập trên đất Đức 
Giêsu Kitô trong năm 33 AD, trong các hình thức của Giáo Hội của Ngài, dẫn đầu bởi Peter ... Giáo Hội 
Công Giáo." Nhưng Nước ngàn năm của Thiên Chúa không phải là chưa ở đây cũng không phải là Giáo 
Hội Rôma, nhưng nó sẽ được trên trái đất. 
Giáo Hội Rôma dạy rất mạnh mẽ chống lại một sắp tới Vương quốc trần gian ngàn năm của Thiên Chúa 

mà nó về cơ bản là "học thuyết của Antichrist" chỉ được liệt kê trong Sách Giáo Lý chính thức của Giáo 

Hội Công Giáo: 
676 sự lừa dối của Antichrist đã bắt đầu hình thành trên thế giới mỗi khi yêu cầu được thực hiện 
để nhận ra trong lịch sử mà hy vọng thiên sai mà chỉ có thể được thực hiện ngoài lịch sử qua sự 

phán xét cánh chung. Giáo Hội đã bác bỏ các hình thức thậm chí sửa đổi của sự giả mạo này của 

vương quốc đến dưới tên của millenarianism ... (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Phê 
chuẩn Potest + Joseph Đức Hồng Y Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Đáng buồn thay, những người đồng ý với điều đó sẽ có vấn đề lớn với các tuyên bố của Tin Mừng Nước 

Thiên Chúa ở cùng. Một số sẽ thực hiện các bước khủng khiếp chống lại những tuyên bố nó (Daniel 7:25; 

11: 30-36). 
Tuy nhiên, bạn có thể nghĩ rằng, sẽ không phải tất cả người tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa ở trong vương 

quốc? Không, họ sẽ không được. Chú ý những gì Chúa Giêsu đã nói: 
21 "Không phải tất cả mọi người nói với tôi, 'Lạy Chúa, lạy Chúa, thì sẽ được vào nước thiên 

đàng, song kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. 22 Nhiều người sẽ nói với tôi trong ngày 
hôm đó,' Lạy Chúa, lạy Chúa, có chúng ta không nói tiên tri trong tên của bạn, đuổi ma quỉ trong 
tên của bạn, và làm nhiều kỳ trong tên của bạn '23 và sau đó tôi sẽ tuyên bố với họ: "tôi không 

bao giờ biết bạn;?! khởi hành từ Me, bạn của những người thực hành vô luật pháp' (Mt 7: 21-

23) 
Thánh Tông Đồ Phaolô đã nói "mầu nhiệm vô luật pháp" là "đã được tại nơi làm việc" (2 Thessalonians 

2: 7) trong thời gian của mình. Vô luật pháp này cũng liên quan đến một cái gì đó mà Kinh Thánh cảnh 

báo chống lại trong lần cuối cùng được gọi là "Mystery, Babylon Đại" (Khải Huyền 17: 3-5). 
Những "bí ẩn của vô luật pháp" có liên quan đến các Kitô hữu tuyên xưng những người tin rằng họ 
không cần phải giữ cho Thiên Chúa Mười pháp luật răn, vv và / hoặc có rất nhiều trường hợp ngoại lệ có 
thể chấp nhận nó và / hoặc có những hình thức chấp nhận được sám hối để phá vỡ của Thiên Chúa pháp 
luật, vì vậy trong khi họ nghĩ rằng có một hình thức của pháp luật của Thiên Chúa, họ không giữ một 
hình thức của Kitô giáo mà Chúa Giêsu hay tông đồ của ông sẽ công nhận là hợp pháp. 
Hy Lạp-La Mã cũng giống như những người Biệt phái viên vi phạm điều răn của Thiên Chúa, nhưng tuyên 
bố truyền thống của họ thực hiện điều này có thể chấp nhận Chúa Giê-xu lên án rằng cách tiếp cận (Mt 

15: 3-9)! Isaiah cũng cảnh báo rằng những người tự xưng là sẽ nổi loạn chống lại Thiên Chúa của pháp 

luật của Ngài (Ê-sai 30: 9). Nổi loạn vô trật tự này là một cái gì đó chúng tôi, thật đáng buồn, thấy điều 

này cho đến ngày nay. 
Một "bí ẩn" xuất hiện để được rằng Giáo Hội Rôma dường như tin rằng quân phiệt chương trình nghị sự 
đại kết và liên tôn của nó sẽ dẫn đến hòa bình và một phiên bản không-Kinh Thánh của Vương quốc của 

Thiên Chúa trên trái đất. Kinh Thánh cảnh báo chống lại sự thống nhất đại kết sắp tới mà nó dạy cho ý 



chí, trong một vài năm, thành công (lưu ý: Kinh Thánh Giêrusalem mới, một bản dịch Công giáo đã được 
phê duyệt, được hiển thị): 

4 Họ lễ lạy mình ở phía trước của con rồng bởi vì ông đã cho các con thú thẩm quyền của 

mình; và họ lễ lạy mình ở phía trước của con thú, nói rằng, "Ai có thể so sánh với các con thú? Ai 
có thể chiến đấu chống lại nó "5 Các con thú được phép miệng tự hào và phạm thượng của mình 
và để được hoạt động cho bốn mươi hai tháng;? 6 và nó mấp máy môi phạm thượng chống lại 
Thiên Chúa, chống lại tên của mình, mạc trên trời và tất cả những người được che chở . có  7 nó 
đã được cho phép để làm cho cuộc chiến chống lại các thánh và chinh phục họ, và trao quyền 
năng trên mọi chủng tộc, con người, ngôn ngữ và quốc gia; 8 và tất cả mọi người trên thế giới sẽ 
tôn thờ nó, đó là, tất cả mọi người mà tên tuổi đã không được viết xuống kể từ khi nền tảng của 
thế giới trong cuốn sách của Chiên Con hy sinh cuộc sống của 9 Hãy để bất cứ ai có thể nghe, lắng 

nghe:. 10 những điều kiện nuôi nhốt cho đến nuôi nhốt; những cái chết bởi gươm đến chết bởi 

gươm. Đây là lý do tại sao các thánh phải có sự kiên trì và đức tin. (Khải Huyền 13: 4-10, NJB) 
Kinh Thánh cảnh báo chống lại một thời gian cuối Babylon thống nhất: 

1 Một trong bảy thiên sứ mà cầm bảy bát đến nói chuyện với tôi, và nói: "Hãy đến đây và tôi sẽ 

cho bạn thấy sự trừng phạt của cô gái điếm tuyệt vời là người đăng quang vùng biển bên cạnh 
phong phú, 2 người mà tất cả các vị vua của trái đất đã mại dâm mình, và những người đã làm 
cho tất cả dân số của thế giới say sưa với rượu ngoại tình của mình. "3 Ông đưa tôi trong tinh 
thần đến một sa mạc, và ở đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ cưỡi một con thú màu đỏ tươi mà 
có bảy đầu và mười sừng và đã có danh hiệu báng bổ được viết trên đó 4người phụ nữ đã mặc 
áo màu tím và đỏ tươi và lấp lánh với vàng và đồ trang sức và ngọc trai, và cô đang cầm một 

winecup vàng đầy sự bẩn thỉu kinh tởm của mại dâm của cô;. 5 trên trán của cô đã viết một tên, 

một tên khó hiểu: ". Babylon Đại đế, người mẹ của tất cả các gái mại dâm và tất cả các tập 

quán bẩn thỉu trên trái đất '6 tôi thấy là cô say rượu, say sưa với máu của các thánh, và máu của 

các vị tử đạo của Chúa Giêsu; và khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã hoàn toàn hoang mang. (Khải 
Huyền 17: 1-6, NJB) 
9 'này đòi khôn ngoan. Bảy cái đầu là bảy ngọn đồi, trên đó người phụ nữ đang ngồi. . . 18 Người 

phụ nữ bạn thấy là các thành phố lớn trong đó có quyền lực đối với tất cả những người cai trị 

trên trái đất '. (Khải Huyền 17: 9,18, NJB) 
1 Sau này, tôi đã thấy một thiên sứ khác đến từ trời xuống, có uy tín lớn cho anh ta; đất tỏa sáng 

với vinh quang của mình. 2 Ở phía trên của giọng nói của mình, ông hét lên, "Babylon đã 

giảm, Babylon Đại đã giảm, và đã trở thành ám ảnh của ma quỷ và một chỗ ở cho mọi thần hôi 

và dơ bẩn, chim ghê tởm. 3 Tất cả các dân tộc đều uống sâu sắc của rượu vang của mại dâm của 

cô; mỗi vua trên trái đất đã mại dâm mình với cô ấy, và mỗi thương gia phát triển phong phú 

thông qua đồi truỵ cô '4 giọng khác nói từ trời. Tôi nghe nó nói, 'Hãy đến, mọi người của tôi, 

cách xa cô, vì vậy mà bạn không chia sẻ trong tội ác của mình và có những tai họa 

cùng chịu. 5 tội lỗi của cô đã lên tới bầu trời, và Thiên Chúa có tội ác của mình trong tâm trí : đối 

xử với cô như cô đã đối xử với những người khác 6 cô phải trả gấp đôi số tiền cô đã đòi hỏi.. Cô 

ấy là có một tách kép mạnh mẽ của hỗn hợp của riêng mình. 7 Mỗi người trong Bơm và truy 

hoan của cô là được xuất hiện bởi một sự tra tấn hoặc một thương khá nặng. Tôi đăng quang 

như nữ hoàng, cô nghĩ; Tôi không có góa phụ và sẽ không bao giờ biết tang 8 Cho rằng, trong 

một ngày, các bệnh dịch sẽ rơi vào cô:. Bệnh và tang và nạn đói. Cô sẽ được đốt cháy mặt 

đất. Chúa là Thiên Chúa đã chỉ trích cô là hùng mạnh. '9' Sẽ có tang và khóc cho số phận của mình 



bởi các vị vua của trái đất đã mại dâm mình với cô ấy và tổ chức truy hoan với cô ấy. Họ nhìn 

thấy khói khi cô bỏng, (Khải Huyền 18: 1-9, NJB) 
Trong Zechariah, Kinh Thánh cảnh báo chống lại một Babylon tới và cho thấy rằng sự thống nhất phù 
hợp sẽ không xảy ra cho đến khi sau khi Chúa Giêsu trở lại: 

10 Nhìn ra! Coi chưng! Chạy trốn khỏi đất phương bắc - Yahweh declares- vì ta đã rải rác bạn 

bốn gió trên trời - Yahweh tuyên bố 11 Nhìn ra.! Làm cho thoát của bạn, Zion, hiện đang sống với 

con gái của Babylon! 
12 Vì Giê-hô-Sabaoth nói điều này, kể từ khi Glory ủy tôi, về các quốc gia người cướp bạn, 'Ai 

đụng đến bạn chạm vào con ngươi của mắt mình. 13 Bây giờ nhìn, tôi sẽ vẫy tay trên họ và họ sẽ 

bị cướp bởi những người mà họ đã bắt làm nô lệ. " Sau đó, bạn sẽ biết rằng Yahweh Sabaoth đã 

gửi cho tôi! 14 Sing, vui mừng, con gái Si-ôn, bây giờ tôi sẽ quay lại để sống giữa bạn -Yahweh 

tuyên bố! 15 Và ngày đó nhiều quốc gia sẽ được chuyển đổi sang hô-va. Vâng, họ sẽ trở thành 

người dân của mình, và họ sẽ sống trong các ngươi. Sau đó, bạn sẽ biết rằng Yahweh Sabaoth đã 

gửi tôi đến với bạn! 16 Giavê sẽ lấy làm của Giu-đa, phần của mình tại Đất Thánh, và một lần nữa 

làm cho Jerusalem lựa chọn của mình. (Zechariah 2: 10-16, NJB, lưu ý trong các phiên bản KJV / 

NKJV câu được liệt kê như là Zechariah 2: 6-12) 
Các phong trào đại kết và liên tôn rằng Liên Hợp Quốc, Vatican, nhiều người Tin Lành và Chính Thống 
Đông lãnh đạo đang thúc đẩy được lên án rõ ràng trong Kinh Thánh và không nên được khuyến 

khích. Chúa Giêsu cảnh báo của những người tự xưng theo Ngài, người sẽ "đánh lừa nhiều người" (Mt 

24: 4-5). Nhiều phong trào đại kết là liên quan đến "cưỡi ngựa trắng" của Khải Huyền 6: 1-2 (ai không là 

Chúa Giêsu) và hành dâm của Khải Huyền 17. 
Giống như Zechariah, Thánh Tông Đồ Phaolô cũng dạy rằng sự hiệp nhất thực sự của đức tin sẽ không 
xảy ra cho đến khi sau khi Chúa Giêsu trở lại: 

13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt được sự hiệp nhất trong đức tin và kiến thức của Con Thiên 
Chúa và tạo thành Man hoàn hảo, hoàn toàn trưởng thành với sự viên mãn của Đức 
Kitô.(Êphêsô 4:13, NJB) 

Những người tin rằng sự hiệp nhất này đi trước khi trở lại của Chúa Giêsu là do lỗi. Trên thực tế, khi 

Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ phải tiêu diệt sự hiệp nhất của các quốc gia đó sẽ tập hợp lại Ngài: 
11:15 Sau đó, các thiên sứ thứ bảy thổi trumpet của anh, và giọng nói có thể nghe được la hét 

trên trời, gọi điện thoại, 'Vương quốc của thế giới đã trở thành vương quốc của Thiên Chúa và 
Chúa Kitô, và ông sẽ trị vì đời đời. "16 Hai mươi bốn trưởng lão, đăng quang trước sự hiện diện 
của Thiên Chúa, lễ lạy mình và chạm vào mặt đất với trán họ thờ phượng Thiên Chúa 17với những 
lời này: "Chúng tôi rất cám ơn bạn, Đấng Toàn Năng Chúa là Thiên Chúa, Ngài là ai, Ngài là 
người, đối với giả định sức mạnh tuyệt vời của bạn và bắt đầu triều đại của mình. 18các quốc gia 
đang trong náo động và bây giờ đã đến lúc để trả thù của mình, và cho người chết để được phán 
xét, và cho tôi tớ của các tiên tri, cho các thánh và cho những người kính sợ danh của bạn, từ 

nhỏ đến lớn như nhau, để được khen thưởng. Đã có thời gian để tiêu diệt những người đang 

phá hủy trái đất '. (Khải Huyền 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Và tôi nghe những gì dường như là tiếng nói của một đám đông khổng lồ, giống như âm 

thanh của đại dương hay tiếng gầm lớn của sấm sét, trả lời, 'Alleluia! Các triều đại của Thiên 

Chúa Toàn Năng của chúng ta đã bắt đầu; . . . 19 Sau đó, tôi nhìn thấy con thú, với tất cả các vị 

vua của trái đất và quân đội của họ, tập hợp lại với nhau để chống lại các Rider và quân đội của 



ông. 20 Nhưng con thú bị bắt làm tù binh, cùng với các tiên tri giả là kẻ đã làm việc kỳ diệu thay 
mặt của con thú và bởi họ đã bị lừa dối những người đã chấp nhận xây dựng thương hiệu với 

các dấu hiệu con thú và những người đã tôn thờ bức tượng của ông. Hai bị ném sống vào hồ lửa 

diêm sinh. 21 Tất cả các phần còn lại đã bị giết bởi gươm của Rider, trong đó phát ra từ miệng của 

mình, và tất cả những con chim đầy những tự ăn thịt chúng. . . 20: 4 Sau đó, tôi lại thấy những 
ngai, nơi họ mất chỗ ngồi của mình, và trên đó đã được trao quyền lực để cung cấp cho sự phán 

xét. Tôi thấy linh hồn của tất cả những ai đã bị chặt đầu vì đã chứng kiến cho Chúa Giêsu và vì 

đã rao giảng Lời Chúa, và những người từ chối thờ phượng con thú hay bức tượng của mình và 

sẽ không chấp nhận các brandmark trên trán hoặc tay của họ; họ đến với cuộc sống, và trị vì với 

Ðấng Christ trong một ngàn năm. (Khải Huyền 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Chú ý rằng Chúa Giêsu sẽ phải tiêu diệt đội quân của thế giới thống nhất chống lại Ngài. Sau đó, ông và 

các thánh sẽ ngự trị. Đó là khi sẽ có sự đoàn kết hợp của đức tin. 
Đáng buồn thay, nhiều người sẽ nghe Bộ trưởng giả xuất hiện tốt, nhưng không phải là, như Thánh 
Phaolô đã cảnh báo (2 Cor 11: 14-15). 
Nếu hơn sẽ thực sự hiểu Kinh Thánh và Tin Mừng của Nước Thiên Chúa ít hơn sẽ chiến đấu chống lại 
Chúa Giêsu. 
7. Tại sao Nước Thiên Chúa? 
Mặc dù con người muốn nghĩ rằng chúng tôi rất thông minh, có giới hạn cho sự hiểu biết của chúng tôi, 
nhưng Thiên Chúa "sự hiểu biết là vô hạn" (Tv 147: 5). 
Đó là lý do tại sao nó sẽ can thiệp của Thiên Chúa để sửa chữa hành tinh này. 
Trong khi nhiều người tin vào Thiên Chúa, phần lớn con người không muốn sống như Ngài thực sự chỉ 

đạo. Chú ý những điều sau đây: 
8 Ngài đã cho các bạn, hỡi người, những gì là tốt; Và những gì Chúa đòi hỏi của bạn Nhưng để 
làm được một cách đúng đắn, để yêu thương, và đi một cách khiêm nhường với Thiên Chúa của 

bạn? (Mi-chê 6: 8) 
Để đi bộ khiêm nhường với Thiên Chúa không phải là một cái gì đó nhân loại đã thực sự sẵn lòng làm. Từ 

thời gian của Adam và Eva (Sáng thế ký 3: 1-6), con người đã được lựa chọn để dựa vào chính mình và 
những ưu tiên của họ, ở trên của Thiên Chúa, mặc dù các điều răn của Ngài (Xuất Hành 20: 3-17). 
Sách Châm ngôn dạy: 

5 Tin tưởng vào Chúa với tất cả trái tim của bạn, và dựa trên sự hiểu biết không của riêng 

bạn,. 6 Trong tất cả các cách của bạn nhận biết Ngài, Ngài chỉ đạo đường đi của bạn 7 Chớ khôn 

ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Chúa và lìa khỏi sự ác. (Châm ngôn 3: 5-7) 
Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ không thực sự tin tưởng vào Thiên Chúa với tất cả trái tim của họ hoặc 

chờ đợi để Ngài dẫn đưa bước của họ. Nhiều người nói rằng họ sẽ làm những gì Chúa muốn, nhưng 

không làm điều đó. Nhân loại đã bị lừa dối bởi Satan (Khải Huyền 12: 9) và đã giảm trong những ham 
muốn của thế giới và của niềm tự hào của sự sống "(1 Giăng 2:16). 
Do đó, nhiều người đã đến với truyền thống tôn giáo của mình và chính phủ thế tục, bởi vì họ nghĩ rằng 

họ biết rõ nhất. Tuy nhiên, họ không (cf. Jeremiah 10:23) cũng sẽ thực sự ăn năn nhất. 
Đó là lý do tại sao con người cần Nước Thiên Chúa (x Mt 24: 21-22). 



Cách Are phải của Thiên Chúa 
Sự thật là Thiên Chúa là tình yêu (1 Giăng 4: 8,16) và Thiên Chúa là không ích kỷ. Pháp luật của Thiên 

Chúa thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân của chúng ta (Mác 12: 29-31; Gia-cơ 2: 8-

11). Những cách thức của thế giới là ích kỷ và kết thúc bằng cái chết (Rôma 8: 6). 
Chú ý rằng Kinh Thánh cho thấy Kitô hữu thực sự quan sát các điều răn: 

1 Ai tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô được sinh ra của Thiên Chúa, và tất cả những ai yêu mến 

Đấng đã dựng nên cũng yêu anh ta là người sinh ra của Ngài. 2 Bằng cách này, chúng ta biết rằng 
chúng ta yêu thương con cái của Thiên Chúa, khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và giữ các điều 

răn của ông . 3 Vì đây là tình yêu của Thiên Chúa, mà chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Và điều 

răn của Ngài phải là nặng nề. (1 Giăng 5: 1-3) 
Tất cả của Thiên Chúa "răn là sự công bình" (Tv 119: 172). Đường lối của Ngài là tinh khiết (1 Timôthê 

1:15). Đáng buồn thay, nhiều người đã chấp nhận các hình thức khác nhau của "vô luật pháp" và không 

nhận ra rằng Chúa Giêsu đã không đến để phá luật pháp hay các tiên tri, nhưng là để kiện toàn (Mt 
5:17), bằng cách giải thích ý nghĩa thực sự của họ và mở rộng cho họ vượt xa những gì nhiều nghĩ (ví dụ 

như Matthew 5: 21-27). Chúa Giêsu đã dạy rằng "ai làm và dạy cho họ, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước 

Trời" (Mt 5:19) ( 'Nước Thiên Chúa "các điều khoản và' Nước Trời" được hoán đổi). 
Kinh Thánh dạy rằng đức tin không có việc làm là chết (James 2:17). Nhiều người cho đi theo Chúa 

Giêsu, nhưng sẽ không thực sự tin lời dạy của Ngài (Mathiơ 7: 21-23) và sẽ không bắt chước Ngài như họ 

nên (x 1Cor 11: 1). "Tội lỗi là sự vi phạm luật pháp" (1 Giăng 3: 4, KJV) và tất cả đã phạm tội (Rô-ma 

3:23). Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy lòng thương xót sẽ chiến thắng án (Gia-cơ 2:13) như là Thiên 

Chúa thật sự có một kế hoạch cho mọi người (x Lc 3: 6). 
Các giải pháp nhân, ngoài cách của Thiên Chúa, sẽ không làm việc. Trong vương quốc ngàn năm, Chúa 
Giêsu sẽ cai trị với "một cây gậy sắt" (Khải huyền 19:15), và tốt sẽ chiếm ưu thế là mọi người sẽ sống 
theo cách của Chúa. TẤT CẢ các vấn đề của thế giới tồn tại bởi vì xã hội của thế giới này từ chối vâng 

lời Chúa và luật pháp của Ngài . Lịch sử nhân loại cho thấy không có khả năng giải quyết các vấn đề của 

xã hội: 
6 Vì là carnally óc là sự chết, nhưng là tinh thần cởi là cuộc sống và hòa bình 7 Bởi tâm xác thịt là 

thù nghịch chống lại Thiên Chúa. cho nó không phụ thuộc vào luật pháp của Thiên Chúa, và cũng 

không thực sự có thể được. 8 Vì vậy, sau đó, những người đang ở trong xác thịt không thể đẹp 

lòng Thiên Chúa. (Rô-ma 8: 6-8) 
Kitô hữu là tập trung vào tinh thần, và được cấp Thần Linh Thiên Chúa làm như vậy ở độ tuổi này (Rô-ma 
8: 9), mặc dù điểm yếu cá nhân của chúng tôi: 

26 Bởi vì em thấy gọi điện thoại của bạn, anh em, mà không nhiều người khôn ngoan theo xác 

thịt, không có nhiều quyền năng, không có nhiều cao quý, được gọi là. 27 Nhưng Đức Chúa Trời 
đã chọn những điều ngu ngốc của thế giới để hổ thẹn những kẻ khôn ngoan, và Thiên Chúa có 
lựa chọn những điều yếu của thế giới để hổ thẹn những điều đó là hùng mạnh; 28 và những điều 
cơ bản của thế giới và những điều mà Thiên Chúa bị khinh miệt đã chọn, và những điều đó 
không phải là, để mang đến cho không có gì những điều đó là , 29 mà không có thịt nên vinh 
quang trong sự hiện diện của Ngài. 30 Nhưng Ngài bạn đang ở trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trở 
nên cho chúng ta sự khôn ngoan của Thiên Chúa và sự công bình và sự thánh hóa và 



redemption- 31 đó, vì nó được viết, "người vinh quang, chúng ta hãy tôn vinh Ngài trong Chúa. 

" (1 Cor 1: 26-31) 
Kitô hữu là để vinh quang trong kế hoạch của Thiên Chúa! Chúng ta bước đi bởi đức tin bây giờ (2 Cor 5: 

7), nhìn ở trên (Col 3: 2) trong đức tin (Hêbơrơ 11: 6). Chúng ta sẽ được ban phước để giữ các điều răn 

của Đức Chúa Trời (Khải huyền 22:14). 
Kinh Thánh nói rằng các Kitô hữu sẽ cai trị với Chúa Giêsu, nhưng bạn có nhận ra điều đó có nghĩa rằng 

các Kitô hữu thực sự sẽ cai trị thành phố? Chúa Giêsu đã dạy: 
12 "Một nhà quý tộc nào đó đã đi đến một đất nước xa để nhận được cho mình một vương quốc 

và trở về. 13 Vì vậy, ông gọi mười người trong các tôi tớ mình, giao cho họ mười Minas, và nói với 
họ:" Hãy làm kinh doanh cho đến khi tôi đến. "14 Nhưng công dân của mình ghét anh ta, và gửi 
một phái đoàn sau anh, nói rằng, "Chúng tôi sẽ không có người đàn ông này để cai trị chúng tôi. ' 
15 "Và do đó, nó là khi ông trở về, sau khi nhận được vương quốc, sau đó ông đã ra lệnh cho các 

tôi tớ, người mà ông đã đưa tiền, để được gọi là ông, rằng ông có thể biết làm thế nào 
nhiều mỗi người đàn ông đã đạt được bằng cách giao dịch 16 Sau đó, đến đầu tiên, nói rằng, 17 Và 
Người nói với anh ta: "Tốt lắm, tôi tớ tốt. 'Master, mina bạn đã kiếm được mười Minas.';bởi vì 
bạn đã trung tín trong rất ít, có thẩm quyền hơn mười thành phố. "18 Và thứ hai đến, nói," Thầy, 
mina bạn đã giành được năm Minas. '19 Tương tự như vậy, ông nói với ông, "Bạn cũng có thể qua 

năm thành phố. ' (Lc 19: 12-19) 
Hãy trung tín trong việc nhỏ bạn có bây giờ. Kitô hữu sẽ có cơ hội để cai trị thành phố thực, ở một 

vương quốc thực sự. Chúa Giêsu cũng cho biết, "phần thưởng của tôi là với tôi, để cung cấp cho mỗi 

người tùy theo công việc của mình" (Khải Huyền 22:12). Thiên Chúa có một kế hoạch (Gióp 14:15) và 

một địa điểm (Giăng 14: 2) cho những người sẽ thực sự đáp ứng với Ngài (Giăng 6:44; Khải huyền 

17:14). Vương quốc của Đức Chúa Trời là thật và bạn có thể là một phần của nó! 
Vào đầu năm 2016, trên tạp chí Khoa học đã có một bài báo có tựa đề "Sức mạnh của đám đông" mà chỉ 
ra rằng trí thông minh nhân tạo và crowdsourcing có thể giải quyết nhân loại phải đối mặt với "vấn đề 

xấu '. Tuy nhiên, bài viết không hiểu những gì gian ác được, hãy để một mình làm thế nào để giải quyết 

nó. 
Hợp tác, ngoài sau những cách thật của Thiên Chúa, là như cam chịu thất bại trong thế kỷ 21, nó đã trở lại 
sau khi Đại hồng thủy khi nhân loại đã hợp tác để xây dựng tháp thất bại của Babel (Sáng thế ký 11: 1-9). 
Các vấn đề trên thế giới, ở những nơi như Trung Đông (mặc dù tăng thời gian dự kiến, ví dụ như Daniel 
9: 27a; 1 Têsalônica 5: 3), sẽ không được giải quyết bằng con người-chúng ta cần sự bình an của Nước 
Thiên Chúa (Rô-ma 14: 17). 
Những vấn đề của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, mặc dù lợi nhuận dự kiến, sẽ không được giải quyết (cf. 
Ezekiel 21:12) do bị lừa dối trong hợp quốc (xem Khải Huyền 12: 9) -Chúng tôi cần niềm vui và thoải mái 
của Nước Thiên Chúa. 
Các vấn đề về môi trường sẽ không thể được giải quyết bằng sự hợp tác quốc tế, các quốc gia trên thế 
giới sẽ giúp phá hủy trái đất (Khải huyền 11:18), nhưng chúng sẽ được giải quyết vào Nước Thiên Chúa. 
Những vấn đề của sự bất tử tình dục, nạo phá thai, và bán cơ thể con người 
phần sẽ không được giải quyết bằng cách Mỹ, nhưng vào Nước Thiên Chúa. 



Các khoản nợ khổng lồ mà Mỹ, Anh, và nhiều quốc gia khác có sẽ không thể được giải quyết thông qua 
môi giới quốc tế, nhưng cuối cùng (sau khi tiêu huỷ mỗi Habacúc 2: 6-8) của Vương quốc của Thiên 
Chúa. 
Vô minh và mis-giáo dục sẽ không được giải quyết do Liên hợp quốc-chúng tôi cần Nước Thiên 

Chúa. Xung đột tôn giáo sẽ không thực sự được giải quyết bằng bất kỳ phong trào đại kết, tôn đồng ý 

đến sự cứu rỗi ngoài Chúa Giêsu thật của Kinh Thánh. Tội lỗi là VẤN ĐỀ trên thế giới và cho rằng, chúng 

ta cần sự hy sinh của Chúa Giêsu và trở lại của anh trong Nước Thiên Chúa. 
vấn đề đói sẽ không được giải quyết bởi các sinh vật biến đổi gen được đặt nơi trên thế giới có nguy cơ 
nạn đói do cây trồng tiềm năng thất bại, chúng tôi cần Nước Thiên Chúa. 
khoa học y học hiện đại không có tất cả các câu trả lời cho con người sức khỏe, chúng tôi cần Nước 
Thiên Chúa. 
Cái nghèo lớn trong vùng của châu Phi, châu Á, và các nơi khác, trong khi hưởng lợi trong một thời gian 
từ thời điểm cuối 'Babylon' (xem Khải Huyền 18: 1-19), sẽ không giải quyết vấn đề nghèo đói, chúng tôi 
cần Nước Thiên Chúa. 
Giai đoạn một ngàn năm của Vương quốc của Thiên Chúa là một vương quốc đen sẽ được thành lập trên 
trái đất. Nó sẽ được dựa trên các luật yêu thương của Chúa và là Thiên Chúa yêu thương như người lãnh 
đạo. Các thánh sẽ trị vì với Ðấng Christ trong một ngàn năm (Khải huyền 05:10; 20: 4-6). Vương quốc này 
sẽ bao gồm những người thực sự trong Giáo Hội của Thiên Chúa, nhưng không có thánh nói rằng Nước 
Thiên Chúa thực sự là Giáo Hội (Giáo hay cách khác). Giáo Hội Rôma đã phản đối việc dạy ngàn năm, và 
sau đó nó sẽ mạnh mẽ hơn chống lại sứ điệp Tin Mừng của Thánh Kinh như chúng ta đến gần cuối. Điều 
này có thể sẽ nhận được bảo hiểm phương tiện truyền thông quan trọng có thể giúp thực hiện Matthew 
24:14. 
Trong giai đoạn cuối cùng của nó, Nước Thiên Chúa sẽ bao gồm các "New Jerusalem, đến trên trời xuống 
từ Thiên Chúa" (Khải Huyền 21: 2) và gia tăng của nó sẽ không có kết thúc. Sẽ không có điều gian ác, 
không còn 
nỗi buồn, và không có sự chết. 
Giảng dạy và sự hiểu biết về phúc âm của Nước Thiên Chúa là một chủ đề quan trọng của Kinh 
Thánh. nhà văn Cựu Ước dạy về nó. Chúa Giêsu, Thánh Phaolô, và Giăng đã dạy về nó. 
Các 'Christian' thuyết pháp lâu đời nhất để tồn tại bên ngoài Tân Ước dạy về nó. Lãnh đạo Kitô giáo thế 
kỷ thứ hai đầu, như Polycarp và Melito, dạy về nó. Chúng tôi trong Tiếp tục Giáo Hội của Thiên Chúa dạy 
cho nó ngày hôm nay. 
Nhớ lại rằng Nước Thiên Chúa là đối tượng đầu tiên mà Kinh Thánh cho thấy Chúa Giêsu rao giảng 
về. Đó cũng là những gì Ngài thuyết giảng về sau khi sống lại, và nó là một cái gì đó Kitô hữu nên tìm 
kiếm đầu tiên. 
Phúc âm không chỉ về cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu. Sự nhấn mạnh của Tin Mừng mà Chúa Giêsu 
và theo Ngài dạy là Anh sắp tới của Thiên Chúa. Phúc âm của vương quốc bao gồm sự cứu rỗi qua Chúa 
Kitô, nhưng cũng bao gồm giảng dạy cuối của chính quyền con người (Khải Huyền 11: 5). 
Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu dạy rằng kết thúc sẽ không đến cho đến sau khi phúc âm của vương quốc đã 
được rao giảng cho thế giới như là một nhân chứng cho muôn dân (Mt 24:14). Và lời rao giảng rằng 
đang xảy ra bây giờ. 
Các tin tốt là Nước Thiên Chúa là giải pháp cho những vấn đề phải đối mặt với nhân loại . Tuy nhiên, 
hầu hết không muốn để hỗ trợ nó, và cũng không nghe thấy nó, và cũng không muốn tin vào sự thật của 
nó. Nước Thiên Chúa là vĩnh cửu (Mt 6:13), trong khi "thế giới này là đi qua đi" (1 Cor 07:31). 



Loan báo Tin Mừng đích thực của Nước Thiên Chúa là một cái gì đó mà chúng ta trong Tiếp tục Giáo Hội 
của Thiên Chúa là nghiêm trọng về. Chúng tôi cố gắng để dạy tất cả những điều mà Kinh Thánh dạy (Mt 
28: 19-20), trong đó có Vương quốc Thiên Chúa (Mt 24:14). Trong khi chúng tôi đang chờ đợi vương 
quốc đó, chúng ta cần phải học và làm theo cách của Thiên Chúa và những người khác thoải mái người 
muốn tin sự thật. 
bạn không nên hỗ trợ việc rao giảng Tin Mừng của Vương quốc sắp tới của Thiên Chúa? bạn sẽ tin nhận 
Phúc âm của vương quốc của Thiên Chúa? 

 

 

 

Tiếp tục thờ Thiên Chúa 
 
Các văn phòng Mỹ của Giáo Hội Tiếp tục của Thiên Chúa được đặt tại: 1036 W. 
Grand Avenue, Grover Beach, California, USA 93.433. 
 

Tiếp tục Giáo Hội của Thiên Chúa (CCOG) trang web 
 

CCOG.ASIA Trang web này có tập trung vào châu Á và có nhiều bài báo trong 
nhiều ngôn ngữ châu Á, cũng như một số mặt hàng bằng tiếng Anh. 
CCOG.IN Đây là một trang web nhắm mục tiêu đối với những di sản của Ấn Độ. Nó 
có các tài liệu bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác nhau của Ấn Độ. 
CCOG.EU Đây là một trang web nhắm mục tiêu hướng tới châu Âu. Nó có nguyên 
liệu trong nhiều ngôn ngữ châu Âu. 
CCOG.NZ Đây là một trang web nhắm mục tiêu hướng tới New Zealand và những 
người khác với một nền tảng Anh-xuống. 
CCOG.ORG Đây là trang web chính của Giáo Hội Tiếp tục của Thiên Chúa. Nó phục 
vụ người trên tất cả các châu lục. Nó chứa các bài viết, liên kết và video.  
CCOGCANADA.CA Đây là một trang web nhắm mục tiêu đối với những người ở 
Canada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Đây là trang web tiếng Tây Ban 
Nha cho Hội Thánh Tiếp tục của Thiên Chúa. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Đây là trang web của Philippines của Giáo 
Hội Tiếp tục của Thiên Chúa. Nó có thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Tagalog.  
 

Tin tức và Lịch sử trang web 
 

COGWRITER.COM Trang web này là một công cụ loan báo lớn và có tin tức, học 
thuyết, bài viết lịch sử, video, và cập nhật tiên tri. 



CHURCHHISTORYBOOK.COM Đây là một trang web dễ nhớ với các bài báo và các 
thông tin về lịch sử giáo hội. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Đây là một trang web radio trực tuyến bao gồm tin 
tức và các chủ đề Kinh Thánh. 
 

Các kênh video YouTube cho bài giảng và bài giảng lưới 
 

BibleNewsProphecy kênh. CCOG ghi chú bài giảng video. 
CCOGAfrica kênh. thông điệp CCOG trong các ngôn ngữ châu Phi. 
CDLIDDSermones kênh. thông điệp CCOG trong tiếng Tây Ban Nha. 
ContinuingCOG kênh. CCOG bài giảng video.  
 
 
 
Bức ảnh cho thấy dưới đây một số trong số ít những viên gạch còn lại (cộng với một số 
bổ sung sau) của một tòa nhà ở Jerusalem đôi khi được gọi là Nhà Tiệc Ly, nhưng mô 
tả tốt hơn là Giáo Hội của Chúa trên Tây Hill Jerusalem (hiện nay gọi là núi Si-ôn): 
 

 
 
Điều này được cho là đã được các trang web có lẽ các nhà thờ Kitô giáo thực sớm 
nhất. Một tòa nhà mà Chúa Giêsu '' phúc âm của Nước Thiên Chúa "sẽ được giảng 
trong. Đây là một tòa nhà ở Jerusalem đã dạy Tin Mừng Nước Thiên Chúa. 
 
 
Vì lý do này, chúng tôi cũng cảm ơn Thiên Chúa không ngừng, bởi vì ... anh em, 
đã trở thành tín đồ của các nhà thờ của Thiên Chúa trong xứ Giu-đê là Đức Giêsu 
Kitô. 
(1 Thessalonians 2: 13-14) 
 
Tranh nghiêm túc vì đức tin mà là một lần cho tất cả giao cho các thánh. 
(Jude 3) 
 



Ông (Chúa Giêsu) nói với họ: "Tôi phải rao giảng nước Thiên Chúa đến các thành 
phố khác 
cũng có, bởi vì đối với mục đích này tôi đã được gửi đi. "(Luca 4:43) 
 
Nhưng tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và tất cả những điều này [c] được bổ sung cho 
bạn. Đừng sợ, đừng sợ, đó là niềm vui tốt của Cha của bạn để cung cấp cho anh em. 
(Lu-ca 12: 31-32) 
 
Tin Lành nầy của vương quốc này sẽ được rao giảng khắp thế gian để làm chứng cho 
tất cả các quốc gia, và sau đó cuối cùng sẽ đến. (Matthew 24:14) 
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