የእግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል
ይህ መፍትሔ ነው!
ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግሥት ምስክር ሆኖ በዓለም ይሰበካል ድረስ መጨረሻው ልትመጡ አትችሉም አለ እንደሆነ
ትገነዘባለህ?

"ተኩላ ደግሞ እነዚህ ጉዳት ወይም ውኃ ባሕርን እንደሚሸፍን ምድር በእግዚአብሔር እውቀት ሙሉ ይሆናልና; በተቀደሰው
ተራራዬ ሁሉ ላይ ሊያጠፋ አይሆንም ... 9 ጠቦት ጋር ይቀመጣል" (ኢሳይያስ 11: 6-9)
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ቦብ ሂትለር, ፒኤች.ዲ
የናዝሬቱ መጽሐፍት የቅጂ መብት © 2016. እትም 1,01. መጽሀፍ አምላክ እና ተተኪዎች, አንድ ኮርፖሬሽኑ ብቸኛ ላይ በመቀጠል ቤተ
አከናውኗል. 1036 ደብሊው ታላቁ ጎዳና, ቢች, ካሊፎርኒያ, 93433, ዩኤስ አሜሪካ ISBN: 978-1-940482-09-5.
ለምንድን ነው ችግሮችን መፍታት መምራት አይችልም?
መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳየው የመጀመሪያ እና የመጨረሻዎቹ በኋላ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል የሚመለከታቸው ስለ
ሰበኩ እንደሆነ ታውቃለህ?
ለእናንተ የእግዚአብሔርን መንግሥት በሐዋርያት አጽንዖት እና ይከተላቸው ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን እናውቃለን?
የእግዚአብሔር መንግሥት ኢየሱስ ሰው ነውን? እግዚአብሔር በኢየሱስ መንግሥት በአሁኑ ጊዜ በእኛ ውስጥ የእርሱ ህይወት እየኖረ
ነው? የእግዚአብሔር መንግሥት ወደፊት ትክክለኛ መንግሥት አንዳንድ አይነት ነው? መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ምን
ታምናላችሁ?

አንድ መንግሥት ምንድን ነው? ልክ የእግዚአብሔር መንግሥት ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያስተምራል? በጥንቱ የክርስቲያን
ቤተክርስቲያን ያስተማረው ምንድን ነው?
ለእናንተ የእግዚአብሔርን መንግሥት ምስክር ሆኖ በዓለም ይሰበካል ድረስ መጨረሻው ይመጣል አይችልም ይገነዘባሉ ነው?
የፊት ሽፋን ላይ ያለው ፎቶግራፍ ፕሪንቲንግ እና ግራፊክስ ያቀናበረው እንደ ተኩላ ጋር ተኝቶ ጠቦት ያሳያል. የጀርባ ሽፋን ላይ ያለው ፎቶግራፍ ዶክተር
ቦብ ሂትለር በ 2013 የተወሰደው በኢየሩሳሌም ውስጥ የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ሕንፃ ክፍል ነው.

ማውጫ
1. የሰው ዘር መፍትሔ አለው?
2. ምን ኢየሱስ ወንጌሉን መስበክ ነበር?
3. የእግዚአብሔር መንግሥት በብሉይ ኪዳን ውስጥ ይታወቅ ነበር?
4. ሐዋርያት መንግሥት ወንጌል ለማስተማር ይሆን?
5. ከአዲስ ኪዳን ውጭ የሆኑ ምንጮች ስለ አምላክ መንግሥት አስተምሯል.
6. ግሪክ-ሮሜ አብያተ ክርስቲያናት መንግሥት አስፈላጊ ነው; ያስተምራሉ; ነገር ግን ...
7. እግዚአብሔር መንግሥት?
የመገኛ አድራሻ

1. የሰው ዘር መፍትሔ አለው?
በዓለም ላይ ብዙ ችግሮች ተደቅነውበታል.
ብዙ ሰዎች በተራቡ ናቸው. ብዙ ሰዎች የተጨቆኑ ናቸው. ብዙ ሰዎች ድህነት ያጋጥማቸዋል. ብዙ አሕዛብ ከባድ ዕዳ ውስጥ ናቸው. ፅንስ
ሰዎች ጨምሮ ልጆች ሆይ: ጥቃት ይደርስባቸዋል. መድኃኒት የማይደፍራቸው በሽታዎች ብዙ ዶክተሮች ጋር የተያያዙ ናቸው. ዋና ዋና
የኢንዱስትሪ ከተሞች ጤናማ ለመሆን በጣም የተበከለ አየር አላቸው. የተለያዩ ፖለቲከኞች ጦርነት ስጋት. የአሸባሪዎች ጥቃት እየተፈጸመ
ጠብቅ.
የዓለም መሪዎች የሰው ዘር የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ማስተካከል ይችላሉ?
ብዙዎች እንደዚያ ብለው ያስባሉ.
አዲስ ሁለንተናዊ አጀንዳ

መስከረም 25, 2015 ላይ, ቫቲካን የአምላክን ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ በ ቁልፍ-ማስታወሻ ንግግር በኋላ, የተባበሩት መንግሥታት
ድርጅት (UN) ውስጥ 193 ብሔራት መጀመሪያ ላይ አዲስ ዩኒቨርሳል አጀንዳ ግንኙነት መሥርቶ ነበር ነገር "17 ዘላቂነት ያለው ልማት
ግቦች" ለመተግበር ሰጥቻለሁ. እዚህ ላይ የተባበሩት መንግስታት 17 ግቦች የሚከተሉት ናቸው:
በሁሉም ቦታ ሁሉ ከማንኛውም ዓይነት ግብ 1. መጨረሻ ድህነት
ግብ 2. መጨረሻ ረሀብ, የምግብ ዋስትና እና የተሻሻለ የተመጣጠነ ለማሳካት ቀጣይነት ያለው የግብርና ልማት ለማስተዋወቅ
ግብ 3. ጤናማ ሕይወት ማረጋገጥ እና ለሁሉም ዕድሜ ሁሉ ደህንነት ማስተዋወቅ
ግብ 4. አካታች እና ፍትሃዊ የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ ለሁሉም የዕድሜ ልክ ትምህርት ዕድሎችን ለማስተዋወቅ
ግብ 5. ፆታ እኩልነት ያሳኩ እና ሁሉም ሴቶች እና ልጃገረዶች ኃይል
ግብ 6. ሁሉ ተገኝነት ውኃ ዘላቂ አስተዳደር እና የአካባቢ ንፅህና ማረጋገጥ
ግብ 7. ሁሉ, ተመጣጣኝ አስተማማኝ, ቀጣይነት እና ዘመናዊ ጉልበት መዳረሻ ማረጋገጥ
ግብ 8. ስለ ሁሉ ያካተተ እና ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ ዕድገት, ሙሉ እና ምርታማ የስራ ስምሪት እና ምቹ ሥራ ቀጣይነት
ያስተዋውቁ
ግብ 9. ግንባታ የማይበገር መሠረተ ልማት, አካታች ዘላቂ የኢንዱስትሪ እና የማደጎ ፈጠራን ለማስተዋወቅ
ግብ 10. ውስጥ እና አገሮች መካከል ልዩነት መቀነስ
ግብ 11. አድርግ ከተሞች እና ሰብዓዊ ክርክሮች, ሁሉን አቀፍ, ሰላማዊ, መንፈሰ እና ቀጣይነት
ግብ 12. ዘላቂ ፍጆታ እና የምርት ቅጦችን ማረጋገጥ
ግብ 13. የአየር ንብረት ለውጥ እና ተፅዕኖዎችን ለመዋጋት አፋጣኝ እርምጃ ይውሰዱ
ግብ 14. ቆጥብ እና ዘላቂ ዘላቂ ልማት ውቅያኖሶች, ባህሮች እና የባሕር ሀብት መጠቀም
ግብ 15., Protect ወደነበረበት ምድራዊም ምህዳር ዘላቂ ጥቅም ለማሳደግ, ዘላቂ ደኖች, የውጊያ በረሃማነት, እና አንካሳ
ያቀናብሩ እና የመሬት መሸርሸር መቀልበስ እና የብዝሃ ሕይወት መጥፋት ማስቆም
ግብ 16., ዘላቂ ልማት ሰላማዊ እና ያካተቱ ማህበራት ያስተዋውቁ ሁሉም ሰው ፍትሕ መዳረሻ ይስጡ እና በሁሉም ደረጃ,
ውጤታማ ተጠያቂ እና የገበሬዎች ተቋማትን መገንባት
ግብ 17. አፈጻጸም መንገድ ማጠናከር እና ዘላቂ ልማት ዓለም አቀፍ አጋርነትን የማስፋፋት
ይህ አጀንዳ ሙሉ በሙሉ 2030 ተግባራዊ ይሆናል መስሎአቸው ነው, እና ደግሞ ዘላቂ ልማት 2030 አጀንዳ ተብሎ ይጠራል. ይህ
ደንብ, ትምህርት እና አቀፍ እና የሃይማኖቶች ትብብር አማካኝነት የሰው ዘር ትይዩ በሽታዎች ለመፍታት ያለመ ነው. የራሱ ዓላማዎች ብዙ
ጥሩ ቢሆንም, በውስጡ ዘዴዎች እና ግቦች አንዳንድ ክፉ ናቸው (ዝከ ዘፍጥረት 3: 4). ይህ አጀንዳ ደግሞ, ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ
የአምላክ Laudato ሲ encyclical ጋር የሚስማማ ነው.
የሚለው ቃል "ካቶሊክ" ማለት እንደ "አዲስ ሁለንተናዊ Agenda" የ "ኒው ካቶሊክ አጀንዳ" ተብሎ ሊሆን ይችላል "ዓለም አቀፋዊ."
ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ አዲስ ዩኒቨርሳል አጀንዳ: ልጅነትና ጠርቶ "ተስፋ አስፈላጊ ምልክት."
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ደግሞ እና የአንድነት አንድ ከመቼውም ጊዜ እያደገ ስሜት ጋር, ታኅሣሥ 2015 (በይፋ የአየር ንብረት
ለውጥ ላይ በተባበሩት መንግስታት ማዕቀፍ ስምምነት ተዋዋይ ወገኖች በ 21 ኛው ጉባኤ ርዕሱ), እና በጥንቃቄ ወደፊት መንገድ
ለመከተል "አሕዛብ መክሯል COP21 ተብሎ አቀፍ ስምምነት ውዳሴ . "

ምንም እስትንፋስ አንድ ነው ተበክላ አየር የሚፈልግ ቢሆንም, ይራባሉ, ይህ ዓለም አቀፍ መተባበርንና በሰው ልጆች የሚያጋጥሟቸውን
ችግሮች መፍትሔ ይሆናል, ወዘተ, ሊወድቅ ሊያገለግሏቸው?
የተባበሩት መንግሥታት ትራክ ሪከርድ
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በተቋቋመበት እና 24 ጥቅምት 1945 ላይ የተቋቋመ ሲሆን ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ, ሌላ
ጊዜ እንደ ግጭቱ ለመከላከል እና በዓለም ላይ ሰላም እንዲሰፍን ጥረት ለማቅረብ ነው. ከተመሰረተበት ጊዜ, የተባበሩት መንግስታት 51
አባል አገሮች ነበሩት; 193 አሁን አሉ.
የለም በሺዎች አይደለም ከሆነ የተቋቋመው የተባበሩት መንግሥታት ጀምሮ በዓለም ዙሪያ ግጭቶች:, በመቶዎች የሚቆጠሩ ናቸው, ነገር
ግን ገና ሦስተኛ የዓለም ጦርነት ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ኖሮ ምን.
አንዳንድ የተባበሩት መንግሥታት እንደ ዓለም አቀፋዊ ትብብር ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ እና ሌሎች ብዙ የሃይማኖት መሪዎች ሰላምና
ብልጽግና ያመጣል, ለማስፋፋት ጥረት እንደሚያደርጉ ሃይማኖትን እና የሚያስማማ አጀንዳ አይነት ጋር ተዳምሮ, ለማስፋፋት ይናገራል
እንደሆነ ያምናሉ.
ሆኖም ግን: ይህን አደርግ ዘንድ የተባበሩት መንግሥታት የትራክ መዝገብ መልካም አልነበረም. የተቋቋመው የተባበሩት መንግሥታት
ጀምሮ በርካታ የጦር ግጭቶች በተጨማሪ, በርካታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ, የተራቡ ስደተኞች, እና / ወይም በጣም ደሃ ናቸው.
ከአሥር ዓመታት በፊት, የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሚሌኒየሙ የልማት ግቦች ተግባራዊ ለማድረግ አቆመው. እንዲያውም
የተባበሩት መንግስታት ራሱ መሠረት, እሱም ", የልማት ግቦች" ስምንት ነበረው; ይህ ግን አልተሳካላቸውም. በመሆኑም, በ 2015,
በውስጡ ተብለው የሚጠሩትን "17 ዘላቂነት ያለው ልማት ግቦች" ጀመሩ ነበር. አንዳንዶች ተስፋ አልቆረጡም. አንዳንዶች አንድ
ተምኔታዊ ቅዠት እንመልከት.
እንደ እስከ የሰፈነ የሚሄድ, ግንቦት 6, 2016 ላይ, ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ቤተክርስቲያን ይህን አህጉር እንድናገኝ ይረዳናል
እንደሚችል አንድ ሰብዓዊነት የአውሮፓ የሰፈነ እመኝ ነበር አለ. ሆኖም, ጳጳሳቱ ሕልም ቅዠት (ዝከ ራእይ 18) መሆን ወደ ውጭ
ይመልሳል.
ትብብር እና ስኬት, ነገር ግን አንዳንዶች አሉ ሊሆን ይችላል ...
የዌብስተር ዌብስተርስ ዲክሽነሪ የሰፈነ እንደሆነ ይናገራል "መንግስት, ህጎች, እና ማህበራዊ ሁኔታዎች ፍጹም ናቸው ውስጥ ምናባዊ
ቦታ."
መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ዘር በራሱ ላይ ችግሮች ሊፈታ አይችልም ያስተምራል:
አቤቱ: የሰው መንገድ ከራሱ እንዳይደለ አውቃለሁ; ይህ የራሱን ደረጃዎች ለመምራት የሚኼድ ሰው አይደለም. (ኤርምያስ
10:23, አኪጀት በመላው ሌላ መግለጫ ካልተሰጠ በስተቀር)
23

መጽሐፍ ቅዱስ ዓለም አቀፋዊ ትብብር አይሳካም ያስተምራል:
ጥፋትና ጉስቁልና በመንገዳቸው ላይ ናቸው; 17 የሰላምንም መንገድ እነሱ አያውቁም 18 በዓይኖቻቸው ፊት እግዚአብሔርን
መፍራት የለም.. (ሮሜ 3: 16-18)
16

ሆኖም, ብዙ ሰዎች አንድ እንዲያው ኅብረተሰብ ያላቸውን አመለካከት ወደ እየሰራ እና እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ በሃይማኖት ይጨምራል
ጥረት ነው. ነገር ግን ከጥቂቶች በቀር ማንም የሆነ የእውነተኛው አምላክ መንገድ ለመከተል ፈቃደኛ ናቸው.
ይህ የተባበሩት መንግስታት የ ወይም ቫቲካን ግብ በማንኛውም አቅጣጫ ምንም ዓይነት እድገት አይኖርም ማለት አይደለም. አንዳንዶች,
እንዲሁም አንዳንድ እንቅፋቶች አሉ ይሆናል.
እንደ እውነቱ ከሆነ, እና ምናልባትም ግዙፍ ግጭት በኋላ, ዓለም አቀፍ የሰላም ስምምነት አንድ አይነት (ዳንኤል 9:27) ተስማሙ እና
አጸኑት ይሆናል. ይህ በሚሆንበት ጊዜ, ብዙ ሰዎች የሰው ዘር ይበልጥ ሰላማዊና እንዲያው ኅብረተሰብ ስለ በማምጣት ይሆናል ብሎ
ማመን ይቀናቸዋል በውሸት ይሆናል.

(: 9-12 2 ተሰሎንቄ 2) ያሉ ብዙ ዓለም አቀፍ 'እንዲያው እድገት' (ዝ.ከ. ሕዝቅኤል 13:10) እንዲሁም በተለያዩ ምልክትና ድንቅ
በማድረግ ውስጥ ይወሰዳል. ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ዓይነቱን ሰላም ፈቃድ የመጨረሻ አይደለም (ዳንኤል 9:27; 11: 31-44)
እንዲህ ይላል, መሪዎች ይበሉ ምን ቢሆንም (1 ተሰሎንቄ 5: 3; ኢሳይያስ 59: 8).
የሰው ዘር እውነተኛ የሰፈነ ለማምጣት ፈጽሞ እንደማይችል ነው ከሆነ, የሰፈነ ማንኛውንም ዓይነት ሊሆን ይችላል?
አዎ.

2. ወንጌል ኢየሱስ መስበክ ነበር?
መጽሐፍ ቅዱስ ሰብዓዊ መንግሥታት (: 1-21; ራእይ 11:15 19 ዳንኤል 2:44) ይተካዋል, አንድ እንዲያው ኅብረተሰብ,
የእግዚአብሔርን መንግሥት ተብሎ እንደሆነ ያስተምራል.
ኢየሱስ የአደባባይ አገልግሎቱን ሲጀምር, እርሱ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል መስበክ የጀመረው. እዚህ ላይ ማርቆስ ሪፖርት ነገር
ነው:
ዮሐንስም አልፎ ከተሰጠ በኋላ 14 አሁንም: ኢየሱስ አምላክ, 15 ላይ ያለውን የመንግሥትንም ወንጌል እየሰበከ: እያለ ወደ ገሊላ
መጣ "ዘመኑ ተፈጸመ የእግዚአብሔርም መንግሥት ቀርባለች ነው. ንስሐ ግቡ በወንጌልም እመኑ" (ማርቆስ 1: 14-15).
የሚለው ቃል ወንጌል, euangelion ተብሎ የሚተረጎመው የግሪክኛ ቃል የመጣ ነው, እና "መልካም መልእክት" ወይም "መልካም ዜና
ነው." በአዲስ ኪዳን, የእንግሊዝኛ ቃል ውስጥ "መንግሥት," የእግዚአብሔር መንግሥት ጋር የተያያዙ, አኪጀት ውስጥ በግምት 149 ጊዜ
ተጠቅሶ ይገኛል ማለት ነው እና ዱዌይ ሪምዝ ቅዱስ ውስጥ 151. ይህ ደንብ ወይም የንጉሣን ዓለም ትርጉም ያለው basileia ተብሎ
የሚተረጎመው የግሪክኛ ቃል የመጣ ነው.
ሰብዓዊ መንግሥታት, እንዲሁም የእግዚአብሔር መንግሥት, ንጉሥ (ራእይ 17:14) እነርሱ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ መሸፈን (ራእይ
11:15) እነዚህ ደንቦች (: 3-4; 30: ኢሳይያስ 2 9) አለኝ አላቸው; እነርሱም አላቸው የትምህርት ዓይነቶች (ሉቃስ 13:29).
እዚህ ማቴዎስ ዘግቧል ኢየሱስ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ የሕዝብ ትምህርት ነው:
23

ኢየሱስም ወደ መንግሥት ወንጌል (ማቴዎስ 4:23) እየሰበከ በምኩራቦቻቸው እያስተማረ, በገሊላ ሁሉ ይዞር ነበር.

ማቴዎስ ደግሞ ዘገበ:
35

በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መንግሥቱን (ማቴዎስ 9:35) ወንጌል እየሰበከ: በምኩራቦቻቸው እያስተማረ: ስለ ሁሉ በከተማዎችና
በመንደሮች ሄደ.
አዲስ ኪዳን ኢየሱስ ለዘላለም ይነግሣል መሆኑን ያሳያል:
33;

እርሱም ለዘላለም በያዕቆብ ቤትም ላይ ይነግሣል: ለመንግሥቱም መጨረሻ (ሉቃስ 1:33) በዚያ ይሆናል.

ሉቃስ ኢየሱስ የተላከ መሆኑን ዓላማ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዲሰብኩና እንደሆነ ዘግቧል ኢየሱስ ያስተማረውን ነገር ልብ በል.:
43

እርሱም (ሉቃስ 4:43) "ይህ ዓላማ እኔ ተልከዋል; ምክንያቱም እኔ, ለሌሎቹ ከተማዎች ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግሥት
ወንጌል እሰብክ ዘንድ ይገባኛል" አላቸው.
አንተ ለዘላለም ሰበከ ሰምተህ ታውቃለህ? አንተ ለዘላለም እየተላኩ ኢየሱስ ዓላማ የእግዚአብሔር መንግሥት እንዲሰብኩና እንደሆነ
ታውቃለህ?
ሉቃስ ደግሞ ኢየሱስ ሄደህ የእግዚአብሔርን መንግሥት ስበክ እንዴት እንደሆነ ዘገበ:
ሐዋርያትም ተመልሰው ጊዜ: ከእርሱ ያደረጉትን ሁሉ ነገሩት. . ሕዝቡም ይህን ባወቁ ጊዜ: በዚያን ጊዜ እርሱ ወስዶ ቤተ
ሳይዳ ከምትባል ከተማ ንብረት የሆነ ወደ ምድረ በዳ ለብቻው ፈቀቅ 11 ግን እነርሱ ተከተሉት; እርሱም (: 10-11 ሉቃስ 9);
ተቀብሎአቸውም ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ይነግራቸው ነበር.
10

ነገር

ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግሥት እርሱን ለመከተል የሚፈልጉ ሰዎች ከላይ ቅድሚያ መሆን እንዳለበት አስተምሯል:
33 ነገር

ግን እግዚአብሔርን እና ጽድቁን (ማቴዎስ 6:33) መንግሥት መጀመሪያ ፈልጉ.

. አንተ መንግሥት (: 31-32 ሉቃስ 12) ሊሰጣችሁ የአባታችሁ በጎ ፈቃድ ነውና 31 ነገር ግን የእግዚአብሔርን መንግሥት
ጽድቁንም ፈልጉ: ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ይሰጧችኋል 32, ታናሽ መንጋ: አትፍሩ.
ክርስቲያኖች FIRST ፈልግ የእግዚአብሔር መንግሥት ነው. እነዚህ ሰዎች በሕይወት ኖሮ እንደ ክርስቶስ የሕያው እና መመለስ እና
መንግሥት በጉጉት በመመልከት ይህንን ያላቸውን ከፍተኛ ቅድሚያ በማድረግ ይህንን ማድረግ. ሆኖም, ክርስቶስ የሚሉ አብዛኞቹ ብቻ
አይደለም እግዚአብሔር አስቀድሞ መንግሥት, እነሱ እንኳ ምን እንደሆነ አላውቅም አልፈልግም. በተጨማሪም ብዙዎች በሐሰት ዓለማዊ
ፖለቲካ ውስጥ ጣልቃ በመሆን አምላክ ክርስቲያኖች የሚጠበቀውን ነገር ነው ብለው ያምናሉ.የእግዚአብሔር መንግሥት ለመረዳት
አይደለም በማድረግ, አሁን አለባቸው ወይም የሰው ዘር በጣም የተሳሳተ ነው ለምን እንደሆነ መረዳት ሆኖ መኖር አይደለም.
መንግሥት ትንሽ መንጋ ትሰጣለች ደግሞ ልብ በል (ሮሜ 11: 5). ይህ እውነተኛ ትንሽ መንጋ አባል ለመሆን ፈቃደኛ መሆን ትሕትና
ይጠይቃል.
የእግዚአብሔር መንግሥት ገና በምድር ላይ የተቋቋመ አልተደረገም
ኢየሱስ መንግሥት እንዲመጣ ተከታዮቹ በመሆኑም እነርሱ አስቀድመው ማድረግ ይወርሷታል, መጸለይ እንዳለብን አስተምሯል:
9

በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ: የእርስዎ ስም ይሆናል. 10 መንግሥትህ ትምጣ. የእርስዎ (: 9-10 ማቴዎስ 6)
ይከናወናል.
ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዲሰብኩና ደቀ መዛሙርቱ ላከ:
1

በዚያን ጊዜ በአንድነት ወደ እርሱ አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ በአጋንንት ሁሉ ይፈውሱ ዘንድ ኃይልና ሥልጣን
ሰጣቸው; ደዌንም ይፈውሱ ዘንድ 2 የእግዚአብሔርንም መንግሥት (ሉቃስ 9: 1-2) እንዲሰብኩ ላካቸው..
ኢየሱስ መንግሥቱ በዚያን ጊዜ በምድር ላይ የተመሠረተ አይደለም ነበር የእርሱን መገኘት ብቻ, መንግሥት እንደሆነ ያስተምሩ ነበር:
28

እኔ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ ከሆንሁ: በእርግጥ የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ ደርሳለች
(ማቴዎስ 12:28).
እውነተኛው መንግሥት ወደፊት ነው. ማርቆስ አሳይ እነዚህን ጥቅሶች እንደ አሁን እዚህ አይደለም:
ዓይንህ ኃጢአት የሚያሰናክለው ከሆነ, ወደ ውጭ አውጥተህ. ከእናንተ ይልቅ ሁለት ዓይን, ይጣላል ዘንድ ... (ማርቆስ
9:47) ከምትጣል ይልቅ አንዲት ዓይን ኖራህ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ይሻልሃል.
47
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ኢየሱስም ዘወር ብሎ አይቶ: ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ "ይህ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ገንዘብ ላላቸው
እንዴት ጭንቅ ነው!" 24; ደቀ መዛሙርቱም እነዚህን ቃሎች አደነቁ. ኢየሱስም ደግሞ መልሶ እንዲህ አላቸው: "ልጆች ሆይ:
በገንዘብ ለሚታመኑ ወደ ለሚታመኑ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት! 25 ግመል አንድ ባለ ጠጋ ሰው ይልቅ ግመል
በመርፌ ቀዳዳ ማለፍ በጣም ቀላል ነው እንዴት ጭንቅ ነው "(: 23-25 ማርቆስ 10) ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት.
25

እውነት እላችኋለሁ: እኔ የእግዚአብሔርን መንግሥት አዲሱን እስከምጠጣበት ወደ እናንተ: ከእንግዲህ ወዲህ "በዚያ ቀን
ድረስ ከአሁን ጀምሮ ከወይኑ ፍሬ (ማርቆስ 14:25) ይጠጣሉ ይላሉ.
43

ራሱን: የእግዚአብሔርን መንግሥት ይጠባበቅ ድፍረት ... ሲመጣ ይዞ የነበረው የአርማትያሱ አንድ ታዋቂ ምክር ቤት አባል,
ዮሴፍ (ማርቆስ 15:43).
ኢየሱስ መንግሥት አሁን በዚህ ዓለም ክፍል አይደለም መሆኑን አስተምሯል;
. "የእኔ መንግሥት እኔ ወደ አይሁድ እንዳልሰጥ ሎሌዎቼ አይገባም ስለዚህም የእኔ አገልጋዮች ይዋጉልኝ ነበር; ከዚህ ዓለም
ብትሆን የእኔ መንግሥት ከዚህ ዓለም አይደለም; አሁን ግን መንግሥቴ ከዚህ አይደለችም አለው" 36 ኢየሱስም መለሰ (ዮሐንስ
18: 36).
ኢየሱስ መንግሥት እንደገና ይመጣል በኋላ ይመጣል እርሱም በውስጡ ንጉሥ እንደሚሆን እንደሆነ አስተምሯል;
የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከእርሱም ጋር ቅዱሳን መላእክቱ ሁሉ ጊዜ 31 "በዚያን ; 32 አሕዛብም ሁሉ በፊቱ
ይሰበሰባሉ. በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል; እርሱም ከእነርሱ እርስ በርሳቸው ይለያቸዋል: አንድ እረኛ 33. ወደ በጎቹን ከፍየሎች
ጊዜ

ያካፍላል እርሱም በቀኝ እጁ ላይ በጎችን, ነገር ግን በግራው ያቆማቸዋል. 34 ንጉሡም በቀኙ ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል እንደ 'የእኔ
ስለ አብ ለእናንተ ቡሩካን: ኑ ዓለም (: 31-34 ማቴዎስ 25) ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግሥት ውረሱ.
የእግዚአብሔር መንግሥት እዚህ የለም በመሆኑ ብለን ተቋቁሟል በኋላ ድረስ እውነተኛ የሰፈነ ማየት አትችልም. አብዛኞቹ
የእግዚአብሔርን መንግሥት አያውቁም ምክንያቱም, እነርሱም አፍቃሪ መንግስት እንዴት እንደሚሠራ መረዳት ያልቻሉ.
ኢየሱስ መንግሥት እንደ ነበር ይላል እንዴት ነው?
ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግሥት ምን እንደሚመስል አንዳንድ ማብራሪያ ሰጥቷል:
26

እርሱም አንድ ሰው መሬት ላይ 27 ዘር እበትናለሁ ይገባል ሌሊት እንቅልፍ እና ቀን ይነሣል, ዘሩ ራሱን እንዴት አያውቅም
ይለመልማል እና ማደግ አለባቸው ከሆነ የእግዚአብሔር መንግሥት ነው "አለ. 28 በራሱ አጠገብ በምድር ምርት ሰብል:
በመጀመሪያ ቡቃያ, ከዚያም ራስ, በኋላ ራስ ውስጥ ሙሉ እህል 29 ነገር ግን እህል በደረሰ ጊዜ መከር ደርሶአልና ወዲያው
ማጭድ ውስጥ የሚያስቀምጥ ሰው የለም "(ማር. 4: 26- 29).
? 18; በዚያን ጊዜ እኔም በምን እመስለዋለሁ ምን እንደ የእግዚአብሔር መንግሥት ነው; ወደ "አለ 19 አንድ ሰው ወስዶ
በአትክልቱ ውስጥ እንዲሰፍር የሰናፍጭ ቅንጣት ትመስላለች;? እንዲሁም: በበቀለም ጊዜ አንድ ትልቅ ዛፍ ሆነ; በቅርንጫፎችዋ
ላይ ጎጇቸውን የሰማይ ወፎችም. እኔ የእግዚአብሔርን መንግሥት በምን እናስመስላታለን ምን ድረስ "20 ደግሞም አለ?" 21 ሴት
ወስዳ ሁሉ እስኪቦካ ድረስ በሦስት መስፈሪያ ዱቄት የሸሸገችውን እርሾ ትመስላለች አለ "(ሉቃስ 13: 18-21).
እነዚህ ምሳሌዎች መጀመሪያ ላይ, የእግዚአብሔር መንግሥት በጣም ትንሽ ነው, ነገር ግን ትልቅ ይሆናል, እንመክራለን.
ሉቃስ ደግሞ ተመዝግቦ:
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እነርሱም ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ጀምሮ, ከምሥራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ, እና እግዚአብሔር (ሉቃስ 13:29) መንግሥት
በማዕድ ይቀመጣሉ.
በመሆኑም, የእግዚአብሔር መንግሥት በዓለም ሁሉ ላይ ሰዎችን ይኖረዋል. ይህ እስራኤላዊ ዝርያ ያላቸው ሰዎች ብቻ አይደሉም. ሰዎች
በዚህ መንግሥት በማዕድ ይቀመጣሉ.
ሉቃስ 17 እና መንግሥት
ሉቃስ 17: 20-21 አንዳንድ perplexes. ነገር ግን ወደ ከመውሰዳቸው በፊት, ሰዎች በእርግጥ የእግዚአብሔርን መንግሥት ውስጥ
ትበላላችሁ ማስተዋል;
15

"ብፁዓን በእግዚአብሔር መንግሥት እንጀራ የሚበላ ብፁዕ ነው!" (ሉቃስ 14:15).

ሰዎች (ወደፊት) በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ይበላሉ በመሆኑ አለበለዚያ ሃሳብ ይህም በሉቃስ 17:21 ላይ mistranslations /
አለመግባባት ቢኖሩም በአሁኑ ጊዜ በልባቸው ውስጥ ያስቀምጥ ነገር ብቻ አይደለም.
የሉቃስ 17 ሞፋት ትርጉም: 20-21 አንዳንድ መረዳት መርዳት አለባቸው:
'' እዚህ ነው, ማንም ይላሉ 21 ወይም የለም; የእግዚአብሔር ግዛት መምጣት ጊዜ ፈሪሳውያን ቢጠይቁት ላይ 20, እርሱም,
"የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ ይህን ፊት ለመያዝ ተስፋ ሆኜ እመጣለሁ አይደለም ብሎ መለሰላቸው የእግዚአብሔር
ግዛት በመካከላችሁ አሁን ነው ይህ 'ነው. " (ሉቃስ 17: 20-21, ሞፋት)
ኢየሱስ ባልተለወጠ, ሥጋዊ, እና ግብዝ ፈሪሳውያን ሲናገር ልብ በል. ኢየሱስ "መልሶ እንዲህ አላቸው" - ኢየሱስ ጥያቄ ጠየቀው
ፈሪሳውያን ነበር. እነርሱም ሳይገነዘቡ ቀርተዋል.
እነርሱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነበሩ? አይ!
በተጨማሪም ኢየሱስ በቅርቡ የተደራጁ አንድ ቤተ ክርስቲያን ስለ እየተናገረ አልነበረም. ወይም ደግሞ እርሱ አእምሮ ወይም ልብ ውስጥ
ስታነብ ምን እየተናገረ ነበር.
ኢየሱስ በነገሠም እየተናገረ የነበረው ስለ! ፈሪሳውያን ቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ላከና ነበር. በቅርቡ ለመጀመር ማንኛውም የአዲስ ኪዳን
ቤተ ክርስቲያን ምንም ያውቅ ነበር. እነዚህ ቆንጆ ድጋፍ አግኝቶ አንድ አይነት ስለ መጠየቁ ነበር.

ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ፈሪሳውያን "ውስጥ" ነበር - - ፈሪሳውያን ውስጥ ቤተክርስቲያን ነበር አንድ ሰው የእግዚአብሔር
መንግሥት ቤተ ክርስቲያን ነው ቢመስለው? ግልጽ አይደለም!
እንዲህ ዓይነቱ መደምደሚያ ነው ይልቅ አስቂኝ ነው; አይደለም እንዴ? አንዳንድ የፕሮቴስታንት ትርጉሞች ውስጥ "የእግዚአብሔር
መንግሥት ነው" ሉቃስ 17:21 ክፍል መተርጎም ሳለ የእግዚአብሔር መንግሥት በመካከላችሁ ናትና "(አኪጀት / ኪጀት), ሌላው ቀርቶ
የካቶሊክ አዲሱ ኢየሩሳሌም መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል እንደ ይተረጎማል". "
ኢየሱስ ፈሪሳውያን መካከል, ውስጥ, መካከል አንዱ ነበር. አሁን, ፈሪሳውያን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በጉጉት ይጠባበቅ
አሰብኩ. እነሱ ግን በተሳሳተ መንገድ. ኢየሱስ ማሰብ ይመስል (ወይም አንዳንዶች እንደ አንድ ቤተ ክርስቲያን አሁን ታምናላችሁን) እንደ
ለአይሁድ ብቻ አንድ የአካባቢ, ወይም ውስን መንግሥት መሆን አይችልም ነበር ገልጿል. የአምላክ መንግሥት ሰዎች ሊያሳዩት ወይም
ይመልከቱ, እና "ይህ እዚህ ነው» ይላሉ የሚችሉ ብዙ ሰብዓዊ እና የሚታዩ መንግሥታት ብቻ ሊሆን አይችልም ነበር; ወይም "ይህ
መንግሥት በዚያ ላይ, ነው."
እሱ በግልጽ ጲላጦስ (: 36-37 ዮሐንስ 18) እንዲህ እንደ ኢየሱስ ራሱ, ይህ መንግሥት ንጉሥ ለመሆን ተወለደ. መጽሐፍ ቅዱስ
በተለዋዋጭነት (: 17-18,23 ለምሳሌ ዳንኤል 7) ውሎች "ንጉሥ" እና "መንግሥት" የሚለውን ቃል የሚጠቀምበት ተረዳ.እግዚአብሔር
ወደፊት መንግሥት ንጉሥ ወደ ፈሪሳውያን ቀጥሎ ቆመው, ከዚያም በዚያ ነበር. እነርሱ ግን ንጉሥ (ዮሐንስ 19:21) እንደ እርሱን ግን
አላወቁትም ነበር. እርሱም ሲመለስ, ዓለም (ራእይ 19:19) እርሱን ውድቅ ያደርጋል.
ኢየሱስ ለመግለጽ, በሉቃስ 17 ውስጥ ያሉት የሚከተሉት ጥቅሶች ውስጥ: ላይ ሄደ ሁለተኛ ሲመጣ, የእግዚአብሔር መንግሥት በምድር
ሁሉ (ይህ ምዕራፍ ወጥነት ለማግኘት ሞፋት ጋር በመቀጠል) ይገዛል ጊዜ:
ደቀ መዛሙርቱ ወደ 22 እርሱም ለረጅም ጊዜ እና ረጅም ከንቱ የሰው ልጅ አንድ ቀን እንኳን እንዲኖረው ጊዜ ቀኖች አሉ;
ይመጣል "አለ. 23 ሰዎች, ይላሉ 'እዚህ ላይ ነው; እነሆ!' 'በዚያ ነው; እነሆ!' ነገር ግን ወደ ውጭ መሄድ ወይም ወደ ሌላ
ከሰማይ ከአንዱ ጎን በርቆ ዘንድ እንደ መብረቅ: ከእነርሱም በኋላ 24 ይሮጣሉ: እንዲሁ ደግሞ የሰው ልጅ በራሱ ቀን ላይ
ይሆናል. 25 ነገር ግን አስቀድሞ ታላቅ መከራ ውስጥ ማለፍ አለብን እና ሊጣል አይደለም የአሁኑ ትውልድ (ሉቃስ 17: 22-25,
ሞፋት).
, 27-31 መላው ዓለም የሚገዙ ሲመጣ ሁለተኛ ሲገልጽ: ኢየሱስ ልክ ማቴዎስ 24 ላይ እንደ መብረቅ ብልጭታ ጠቅሷል. ኢየሱስ ሰዎች
ሲመለስ እርሱን ማየት አይችሉም ማለቱ አይደለም. ሰዎች (ራእይ 19:19) ያላቸውን ንጉሥ ከእርሱ አላወቁትም; እንዲሁም በእርሱ ላይ
ይዋጋል! ብዙ ሰዎች ወደ ኢየሱስ ተቃዋሚ ይወክላል ይሰማቸዋል.
ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግሥት ሰዎች ውስጥ ነበር ብሎ አልነበረም ፈሪሳውያን-እርሱም ምክንያት ግብዝነት (: 13-14 ማቴዎስ 23)
መንግሥት ውስጥ አይሄዱም ነበር በሌላ ቦታ ነገራቸው. ወይም ደግሞ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን መንግሥት እንደሚሆን መናገሩ ነበር.
; በጻድቃን ትንሣኤ ላይ ያሉ - የእግዚአብሔር መንግሥት ነገር የሰው ልጆች አንድ ቀን ያስገቡ አይችሉም ይሆናል ነው! ሆኖም, አብርሃም
እና ሌሎች የእምነት አባቶች ገና አለ (: 13-40 ዝ.ከ. ዕብራውያን 11) አይደለም.
ደቀ መዛሙርቱ ስለ አምላክ መንግሥት በግል ከዚያም ከእነሱ ውስጥ አይደለም መሆኑን ያውቅ ነበር, እና ሉቃስ 17:21 በኋላ የመጡት
የሚከተሉትን ሆኖ ለመታየት ነበር ዘንድ ያሳያል:
እነርሱም ይህን ሲሰሙ: ወደ ኢየሩሳሌም መቅረቡ ስለ ሆነ 11, እርሱ, ሌላ ምሳሌ ነገራቸው; እነርሱም ስለ መሰላቸው
የእግዚአብሔር መንግሥት ወዲያውኑ (ሉቃስ 19:11) ይታይ ነበር.
መንግሥት ወደፊት በግልጽ ነበር
መንግሥት እንደ ቀረበች እንደሆነ እንዴት ማወቅ ትችላለህ? ከዚያም ያስተምር ነበር: ለዚህ ጥያቄ መልስ አካል እንደመሆኑ, ኢየሱስ
ትንቢታዊ ክስተቶች (8-28 ሉቃስ 21) ተዘርዝረዋል:
29

ምሳሌውንም ከበለስ ዛፍ ላይ ሲታዩ, ዛፎችን ሁሉ. 30 እነርሱ አስቀድመው ሲያቆጠቁጡ ጊዜ, ማየት እና በጋ ራሳችሁ
ታውቃላችሁ አሁን ነው; ቅርብ. እነዚህን ነገሮች ሲፈጸሙ ስታዩ 31 እንዲሁ እናንተ ደግሞ: የእግዚአብሔር መንግሥት እንደ ሆነ
እናውቃለን ቅርብ (ሉቃስ 21: 29-31).

ኢየሱስ መንግሥት መቼ ትመጣለች ለማወቅ ትንቢታዊ ክስተቶች መከተል ሕዝቡን ፈለገ. ኢየሱስ በሌላ ቦታ (;: 33-37 ማርቆስ 13
ሉቃስ 21:36) ለመመልከት እና ትንቢታዊ ክስተቶች ትኩረት መስጠት የእርሱ ሰዎች ነገራቸው. ኢየሱስ የተናገራቸው ቃላት ቢሆንም,
ብዙ ቅናሽ ትንቢታዊ-የተገናኘ ዓለም ክስተቶች መመልከት.
ሉቃስ 22 እና 23 ውስጥ, ኢየሱስ እንደገና የእግዚአብሔር መንግሥት እርሱ አስተምሯል ጊዜ ወደፊት ይፈጸም ዘንድ አንድ ነገር መሆኑን
አሳይቷል:
15

"እኔ ከመከራዬ በፊት ከእናንተ ጋር ይህን ፋሲካ ልበላ እጅግ እመኝ ነበር ልባዊ ፍላጎት ጋር; 16 እኔ ግን በእግዚአብሔር
መንግሥት እስኪፈጸም ድረስ ከእንግዲህ ወዲህ ከዚያ ይበላሉ; እንዲችል እላችኋለሁና." 17 ከዚያም በኋላ ጽዋውን አንሥቶ
እንዲህ አለ: አመስግኖም ሰጣቸው እና "ይህን እንካችሁ በመካከላችሁም ተካፈሉት; እላችኋለሁና: የእግዚአብሔር መንግሥት
እስክትመጣ ድረስ ከአሁን ጀምሮ ከወይኑ ፍሬ አልጠጣም 18" አለው (ሉቃስ 22: 15-18).
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ነገር ግን ከእርሱ ተሳድቧል ጋር የተሰቀሉት ሰዎች ክፉ አድራጊዎች መካከል አንዱ እርሱም. "አንተ መሲሑ ነህ ከሆንህ:
ራስህን አድን ደግሞ አድነን" አለ 40 ጓደኛው ገሠጹት; እሱም ወደ እናንተ እንኳ አይደለም ነህ "አለው እግዚአብሔርን
ፈራ? እኛም: የተገባቸውም ስለ እኛ አድርጌአለሁ, ነገር ግን ምንም ክፉ ነገር ግን ሰው የተደረገውን ነገር መሠረት የከፈለው
ናቸው እናንተ ደግሞ: እንዲሁ የሚገባንን ከእርሱ. 41 ጋር ለኵነኔ ውስጥ ናቸው; ነውና. "42 እርሱም የሹዋ እንዲህ አለው," .;
አሜን እኔ በገነት ከእኔ ጋር ይሆናል ዛሬ አንተን እልሃለሁ: አንተ: በመንግሥትህ በመጣህ ጊዜ ጌታዬ ሆይ አስበኝ "43 ነገር ግን
የሹዋ አለው" "(ሉቃስ 23:. 39-43, አራማይክ ስነጣ በእንግሊዝኛ )
የእግዚአብሔር መንግሥት ወዲያውኑ ኢየሱስ ተገደለ እንደ ማርቆስ እና ሉቃስ ሁለታችንም እንደሚያሳዩት ወይ አልመጣም ነበር;
43

ራሱን: የእግዚአብሔርን መንግሥት ይጠባበቅ ድፍረት ... ሲመጣ ይዞ የነበረው የአርማትያሱ አንድ ታዋቂ ምክር ቤት አባል,
ዮሴፍ (ማርቆስ 15:43).
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እርሱ ራሱ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግሥት ይጠባበቅ ነበር አርማትያስም ከምትባል ከአይሁድ ከተማ ሆኖ (ሉቃስ
23:51) ነበር.
አንድ ዮሐንስ እንደዘገበው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ዳግመኛ ካልተወለደ መሆኑን ትንሣኤ በኋላ እንደሆነ ልብ በል:
3

ኢየሱስም መልሶ ኒቆዲሞስ አለው 4 ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ነው? "አንድ ሰው ሊወለድ ይችላል:" እውነት እውነት
እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም, እላችኋለሁ. "አለው? ? 3: ወደ እናቱ
ማኅፀን ገብቶ ሁለተኛ ጊዜ ያስገቡ እና ትችላለህ ሊወለድ "ኢየሱስም : 5," እውነት እውነት እልሃለሁ: ሰው ከውኃና ከመንፈስ
ካልተወለደ በቀር እላችኋለሁ: እርሱ አምላክ ነው (ዮሐንስ 3 መንግሥት ሊገባ አይችልም -5).
መልሶ

ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ, ደግሞም የእግዚአብሔርን መንግሥት ምን እንዳስተማረ እንደሆነ እንመልከት:
3

እርሱም ደግሞ ብዙዎች በእርሱ መከራ በኋላ ሕያው ራሱን አቀረበ

ከሕማማቱ, አርባ ቀን ወቅት እየታያቸው እና (የሐዋርያት ሥራ 1: 3) እግዚአብሔር መንግሥት ነገር እየነገራቸው ነገር
እየነገራቸው.
ኢየሱስ የተናገረው የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ስብከቶች አምላክ መንግሥት ስለ ነበሩ! ኢየሱስ ስለ መንግሥቱ ለማስተማር መልእክተኛ
መጣ.
በተጨማሪም ኢየሱስ ለሐዋርያው ዮሐንስ በምድር ላይ ሊሆን የእግዚአብሔርን የሚሊኒየም መንግሥት ስለ መጻፍ ነበር. እርሱ ዮሐንስ
ጻፍ ነበር ነገር ልብ በል:
4

እኔ ወደ ኢየሱስ ምስክር ስለ ሆነ የአውሬውም ስም ወይም ምስል ሰገዱ ነበር እግዚአብሔር ቃልና ስለ ራሶቻቸው ነበር:
በግምባራቸው ላይ ወይም በእጃቸው ላይ ምልክት የተቀበሉትን ለምስሉም ነበር ሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያ በታች አየሁ.እነርሱም
(ራእይ 20: 4) ኖረ; አንድ ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ጋር ነገሠ.
የጥንት ክርስቲያኖች አምላክ የሚሊኒየም መንግሥት በምድር ላይ መሆን እና መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረው ዓለም (ዝከ ራእይ
5:10, 11:15) መንግሥታት መተካት ነበር አስተምሯል.
የእግዚአብሔር መንግሥት በጣም አስፈላጊ ከሆነ ለምንድን ነው, በጣም በጣም ብዙ ነገር ሰምቶ አላደረግንምን?

ኢየሱስ አንድ ምሥጢር ተብሎ በከፊል ምክንያቱም:
እርሱ ለእናንተ የእግዚአብሔርን መንግሥት ምሥጢር ማወቅ ተሰጥቶአችኋል "አላቸው; ነገር ግን በውጭ ባሉቱ ዘንድ ነገር
ሁሉ በምሳሌ ይሆንባቸዋል (ማርቆስ 4:11) ይመጣሉ.
11;

በዛሬው ጊዜም እንኳ እውነተኛ የእግዚአብሔር መንግሥት በጣም እንቆቅልሽ ነው.
ኢየሱስ የመንግሥት ወንጌል ምሥክር እንዲሆን በዓለም ሁሉ ይሰበካል ነው በኋላ (ዕድሜ ውስጥ) መጨረሻ (በቅርብ) እንደሚመጣ
አለው: ደግሞ: ተመልከት:
ይህ የመንግሥት ወንጌል ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን በዓለም ሁሉ ይሰበካል: በዚያን ጊዜም መጨረሻው (ማቴዎስ
24:14) ይመጣል.
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የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል እየሰበከ አስፈላጊ ነው እነዚህ መጨረሻው ዘመን ይፈጸም ዘንድ ነው. የፖለቲካ መሪዎች ማስተማር
ምንም ይሁን ምን ሰብዓዊነት በሽታዎች ወደ እውነተኛ ተስፋ, የሚያቀርብ እንደ አንድ "መልካም መልእክት" ነው.
ኢየሱስ የተናገረውን እንመልከት ከሆነ, እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን አሁን መንግሥት እንደሆነ ወንጌል እየሰበከ ያለበት ግልፅ
መሆን አለበት. ይህ ቤተ ክርስቲያን የሚሰጠውን ቅድሚያ መሆን አለበት. እንዲሁም በአግባቡ ይህን ለማድረግ ሲሉ, በርካታ ቋንቋዎች
ጥቅም ላይ መሆን አለበት.
ይህ የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ለማድረግ ሲታገል ነገር ነው. ይህ መጽሔት ቋንቋዎች ውጤቶች ወደ ተተርጉሟል ለዚህ
ነው.
ኢየሱስ መንገድ አይቀበልም ነበር በጣም ያስተምሩ ነበር:
በር ሰፊ: ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ ወደ ሆነ መንገድ ነው, እና በእርሱ ውስጥ የሚሄዱ ብዙዎች ናቸው 14 በር ግን
ጠባብ ነው ምክንያቱም አስቸጋሪ ወደ ሕይወት የሚወስደው መንገድ ነው, እና; 13 "በጠበበው ደጅ ግቡ. የሚያገኙትም
ጥቂቶች ናቸው (ማቴዎስ 7: 13-14).
የእግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል ወደ ሕይወት ይመራል!
አብዛኞቹ የሚሉ ክርስቲያኖች የክርስቶስን አፅንዖት የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል እየሰበከ ላይ ነው የሚለውን ሐሳብ ያስተዋሉት
አይመስልም ቢሆንም, ዓለማዊ ምሁራንና የታሪክ ምሁራን ብዙውን ጊዜ ይህ ትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ምን እንደሆነ
ተረድቻለሁ መሆኑን ልብ ማለት ሊስብ ይችላል.
ሆኖም ኢየሱስ, ራሱ, ስለ አምላክ መንግሥት (: 2,60 ሉቃስ 9) ወንጌል ለማስተማር ደቀ መዛሙርቱ ይጠበቃል.
ወደፊት የእግዚአብሔር መንግሥት ሕጎች ላይ የተመሠረተ በመሆኑ, ሰላም እና ያመጣል ብልጽግና-እና በዚህ ዘመን እነዚህን ሕጎች
ማክበርን; (:; ኤፌሶን 2:15 165 መዝሙር 119) እውነተኛ ሰላም ይመራል.
እና ይህ የመንግሥት ወንጌል በብሉይ ኪዳን ጥቅሶች ውስጥ ይታወቅ ነበር.

3. መንግሥት በብሉይ ኪዳን ውስጥ ይታወቅ ነበር?
የኢየሱስ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ተመዝግቦ ስብከት የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል እየሰበከ ይጨምራል (ማርቆስ 1: 14-15;
የሐዋርያት ሥራ 1: 3).
የእግዚአብሔር መንግሥት በኢየሱስ ዘመን አይሁዳውያን እኛ አሁን ብሉይ ኪዳን በምንጠራው የእነሱ ቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሰው
ሆኖ ስለ አንድ ነገር የሚታወቅ ሊሆን የሚገባው ነገር ነው.
ዳንኤል መንግሥት ምን አስተምሯል?
ነቢዩ ዳንኤል እንዲህ ሲል ጽፏል:
ቁርጥራጮች ውስጥ የብረት እረፍት ሁሉ ይሰባብራል መጠን: እንዲሁ እርሱ አራተኛውም መንግሥት, እንደ ብረት እንደ
ጠንካራ ይሆናል; እኩሉም ሸክላ ጭቃ, በዚያ መንግሥት ቍርስራሽ ውስጥ ለመላቀቅ ለሌሎችም ሁሉ ያደቃል 41 እግር ጣቶች
አየ ሲሆን ይሆናል, አጥፍቶ እኩሉም ብረት ሆኖ, መንግሥት ትከፈላለች ዘንድ ብረት. ሆኖም: የብረት ብርታት እናንተ ሸክላ
ጭቃ ጋር. 42 ተደባልቆ እንዳየህ: እንዲሁም እግር ጣቶች እኩሉ ብረት እኩሉም ሸክላ ነበር: እንዲሁ መንግሥቱ እኩሉ ብርቱ
40;

እኩሉ ደካማ ይሆናል ይሆናል ልክ እንደ: በእርስዋ ውስጥ ይሆናል. እናንተ የሴራሚክስ ከሸክላው ጋር ተደባልቆ እንዳየህ:
እንደ 43, እነርሱ ከሰው ዘር ጋር ይቀላቅላሉ ይሆናል; . ነገር ግን ብረት ከሸክላ 44 ጋር እነዚህ ነገሥታት ይጠፋሉ ከቶ የሆነ
መንግሥት ያስነሣል; የሰማይ አምላክ ዘመን ማደባለቅ አይደለም ልክ እንደ እርስ በርሳችሁ በጥብቅ አይደለም; እና መንግሥት
ለሌሎች ሰዎች ይቀራል አይደለም; ይህ (: 40-44 ዳንኤል 2) ቁርጥራጮች ውስጥ ለመላቀቅ እነዚህን መንግሥታት ሁሉ
ይበላል: ለዘላለምም ትቆማለች ይሆናል.
18; ነገር

ግን የልዑሉ ቅዱሳን እንኳን ከዘላለም እስከ ዘላለም, መንግሥቱን ይወስዳሉ, እና ለዘላለም ዓለምም መንግሥቱን
ይወርሳሉ. ' (ዳንኤል 7:18).
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"እኔ ይመለከት ነበር; እናም ያ ቀንድ ከቅዱሳን ጋር ጦርነት ማድረግ ነበር; በዘመናት የሸመገለው ድረስ በእነርሱ
ላይ 22 ያሸንፍ መጣ, እና ፍርድ የልዑል ቅዱሳን የሚደግፍ ነበር, እና ጊዜ መጣ . ቅዱሳን መንግሥቱን ይወርሳሉ ዘንድ (ዳንኤል
7: 21-22)
ዳንኤል ጀምሮ, እኛ ጊዜ የእግዚአብሔርን መንግሥት የዚህን ዓለም መንግሥታት ያጠፋል ጊዜ ይመጣል ለዘላለም የሚዘልቅ እንደሆነ
እንማራለን. እኛ ደግሞ ቅዱሳን በዚህ መንግሥት ስለምንቀበል ረገድ የበኩላቸውን ድርሻ ይኖራቸዋል እንደሆነ እንማራለን.
የዳንኤል ትንቢቶች ብዙ ክፍሎች በ 21 መቶ ዘመን ውስጥ ያለን ጊዜ ነው.
ኛው

ከአዲስ ኪዳን አንዳንድ ጥቅሶች ልብ በል:
እንደ ገና መንግሥትን ያልተቀበሉ አስር ነገሥታት ናቸው: ዳሩ ግን ከአውሬው ጋር ነገሥታት ሆነው ለአንድ ሰዓት ሥልጣንን
ይቀበላሉ ይህም ያየሃቸውም 12 'አሥሩ ቀንዶች. 13 እነዚህ አንድ አሳብ ናቸው; እንዲሁም መንግሥታቸውን ለአውሬው
እንዲሰጡ በልባቸው ኃይልና ሥልጣን ይሰጣል . 14 እነዚህ በጉን ይወጋሉ; እንዲሁም እርሱ የጌቶች ጌታና የነገሥታት ንጉሥ ስለ
ጌታ ነውና በጉ, እነርሱን ድል ይነሣል: ከእርሱም ጋር ያሉ ሰዎች ጠራ የተመረጡ, እና ታማኝ ነው ". (ራእይ 17: 12-14)
ስለዚህ, አሥር ክፍሎች ጋር አምላክ ለማጥፋት እና መንግሥት ማቋቋም እንደሚችሉ ፍጻሜው ምድራዊ ጊዜ መንግሥት እንደሚኖር
ብሉይም ሆነ አዲስ ኪዳናት በሁለቱም ውስጥ ጽንሰ-ሐሳብ ተመልከት.
ኢሳይያስ መንግሥት ምን አስተምሯል?
እግዚአብሔር አምላክ ሆይ: ሺህ ዓመት በመባል የሚታወቀው ይህ ሺህ ዓመት የግዛት, በዚህ መንገድ መንግሥት የመጀመሪያ ክፍል
የጻፈው ኢሳይያስ በመንፈስ አነሳሽነት:
የ መንፈስ አለ ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል ይሆናል: አንድ ቅርንጫፍ እንደመጣ ውጭ ይበቅላሉ. 2 የጌታ መንፈስ በእርሱ
ላይ እረፍት የጥበብና የማስተዋል መንፈስ: የምክርና የኃይል መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት እና ሊሆን ይችላል
የእውቀት እና እግዚአብሔርን በመፍራት ነው.
1,
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ደስ የሚሰኘው እርሱም ዓይኖች ፊት አይፈርድም: ጆሮውም ጋር በሆነ መስማት መወሰን የለበትም የጌታን ፍርሃት ውስጥ
ነው;; 4 ግን
ነገር

በጽድቅ እርሱ ግን ለድሆች በጽድቅ ይፈርዳል ይሆናል: ደግሞም በምድር የዋሆች ዕኩልነትን ጋር ይወስናል; እርሱ በአፉም
በትር ምድርን ይመታል ይሆናል: በከንፈሩም እስትንፋስ ጋር እርሱ ክፉ ይገድላቸዋል. 5 ጽድቅ የወገቡ መታጠቂያ, የእርሱ ወገብ
መቀነት ታማኝነት ይሆናል.
"ጠቦት ጋር ይቀመጣል: ደግሞ ተኩላ, የ ነብርም ከፍየል ግልገል ጋር, ጥጃ, የአንበሳ ደቦል በአንድነት fatling ጋር ይተኛል;
ከዚያም አንድ ትንሽ ልጅ ከእነርሱ ይመራል 7 ላምና ድብ ይግጣሉ ይሆናል;. የእነሱ ወጣቶች በአንድነት ያርፋሉ; አንበሳም እንደ
በሬ ገለባ ይበላል 8 የነርስ ሕፃን በእባብ ያለው ጕድጓድ አጠገብ ይጫወታል: ወደ ጡት ልጅ እፉኝት ያለው ጉድጓድ ውስጥ
እጁን ይሆናል 9 ጉዳት ወይም በሙሉ ሊያጠፋ አይችልም.. ውኃ ባሕርን እንደሚሸፍን በተቀደሰው ተራራዬ, በምድር የጌታን
እውቀት ሙሉ ይሆናል.
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"በዚያም ቀን ሰዎች እንደ ሰንደቅ ሆኖ መቆም ማን እሴይ አንድ ሥር ይሆናል;. አሕዛብ እርሱን የሚፈልግ ሁሉ ያጠፋታል:
የእርሱ ማረፊያ ስፍራውም እጅግ የከበረ ይሆናል ነውና" (ኢሳይያስ 11: 1-10)

እኔ የመጀመሪያው ክፍል ወይም የእግዚአብሔር መንግሥት የመጀመሪያ ምዕራፍ ይህን የተጠቀሰው ምክንያት, ይህ ማለት አካላዊ ይሆናል
ባለበት ጊዜ መሆኑ ነው (ቅድስቲቱ ከተማ, አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ከሰማይ የሚወርድ ጊዜ በፊት ጊዜ, ራእይ 21) እንዲሁም አንድ ሺህ
ዓመት ይቆያል. ኢሳይያስ ጋር በጠየቁት ጊዜ በዚህ ደረጃ አካላዊ ገጽታ አረጋግጧል:
11

ጌታ ሐማት እና ጀምሮ, ኤላም እና በሰናዖር ጀምሮ: ከኤላምና እና የኩሽ ጀምሮ, አሦር እና ከግብጽ ጀምሮ የቀሩት ለሕዝቡ
ቀሪዎች መልሰው ለማግኘት እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ እጁን ይጓዛሉ ይህ በዚያም ቀን እንዲህ ይሆናል ወደ በባሕር ደሴቶች.
12

እርሱም ለአሕዛብ የሚሆን ሰንደቅ ያስነሣል; የእስራኤልም የሚወገዱ ያሰባስባሉ; እንዲሁም ደግሞ በአራቱም በምድር
ማዕዘን ጀምሮ በይሁዳ የተበተኑትን አንድ ላይ ይሰበሰባሉ. 13 በተጨማሪም በኤፍሬም ምቀኝነት ይርቃል: የይሁዳም
ተቃዋሚዎችንም ይሆናል መቁረጥ; ኤፍሬምም በይሁዳ አይቀናም ይሆናል; ይሁዳም ኤፍሬምን 14 ለማዋረድ አይደለም; ነገር
ግን በምዕራብም በኩል በፍልስጥኤማውያን ጫንቃ ላይ ወረደ ይበርራል. በአንድነት ወደ ምሥራቅ ሰዎች ይዘርፋሉ
ይሆናል; እነዚህ ኤዶም እና ሞዓብ ላይ እጃቸውን ይዘረጋሉ; የአሞንም ሰዎች ታዘዙ; 15 ጌታ ሙሉ በሙሉ ግብፅ ባሕር ምላስ
ያጠፋል. የእርሱ ብርቱ ነፋስ ጋር እርሱ ወንዝ ላይ የእርሱ ይነቀንቃል, ሰባቱ ፈሳሾች ውስጥ ይመታል; ሰዎችም በደረቅ-ይጫሙ
ላይ መሻገር አደርጋለሁ. 16 ከአሦር ከ ይቀራል ማን ለሕዝቡ ቅሬታ የሚሆን አውራ ጎዳና ይሆናል; እንደ ይህ ከግብፅ ምድር ወጣ
በዚያ ቀን እስራኤል ነበር. (ኢሳይያስ 11: 11-16)
ኢሳይያስ ደግሞ በመንፈስ መሪነት:
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አሁን ግን በጌታ ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ላይ ጸንቶ ይቆማል: ደግሞም ከኮረብቶችም በላይ ከፍ ከፍ ይላል; ይህ በኋለኛው
ዘመን ውስጥ እንዲህ ይሆናል; አሕዛብም ሁሉ ወደ እርስዋ ይፈልቃል 3 ብዙ ሰዎች መጥተው ኑ »ይላሉ; በእኛም ያዕቆብ
አምላክ ቤት ወደ ጌታ ወደ ተራራ: ወደ እግዚአብሔር እንውጣ ብለው የሚጮኹበት. እርሱ ስለ እኛ መንገዱን ያስተምረናል
ይሆናል; እኛም: ሸካራውም ይሄዳሉ "ሕግ, ከኢየሩሳሌም የጌታ ቃል ይወጣል ከጽዮን 4 እርሱም በአሕዛብ መካከል ይፈርዳል:
በብዙ አሕዛብም ላይ ይበይናል..; እነዚህ ጦራቸውንም ወደ ማረሻ ሰይፋቸውን, እንዲሁም ጦራቸውንም
ደበደቡት ይሆናል;.; ሕዝብም በሕዝብ ላይ ሰይፍ አያነሣም: ሰልፍም ከእንግዲህ ወዲህ አይማሩም ... የሰው 11 ከፍ ያለችውም
ይሆናል, ሰዎች ትዕቢት ይሆናል ሰገደ: ጌታም ብቻውን በዚያ ቀን ውስጥ ከፍ ከፍ ይላል. (ኢሳይያስ 2: 2-4,11)
በመሆኑም በምድር ላይ ሰላም እንዲያው ጊዜ ይሆናል. በመጨረሻም, ኢየሱስ ይህን አገዛዝ ጋር ለዘላለም ይሆናል. የተለያዩ ጥቅሶችን ላይ
የተመሠረተ (መዝሙር 90: 4; 92: 1; ኢሳይያስ 2:11; ሆሴዕ 6: 2), የአይሁድ ታልሙድ ይህን 1,000 ዓመት (: በአይሁድ ረቢዎች
ሸንጎ ፎልዮ 97a የባቢሎናውያን ታልሙድ) ይቆያል ያስተምራል.
ኢሳይያስ ደግሞ የሚከተሉትን በመንፈስ መሪነት:
ለእኛ አንድ ልጅ የተወለደ 6, ተወልዶልናልና; ወንድ ልጅ ይሰጠዋል; እና; አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል. ; ስሙም ድንቅ,
መካር ይባላል; በዳዊት ዙፋን ላይ እና በመንግሥቱ ላይ, መጨረሻ የለውም ይሆናል የእርሱ መንግሥት እና ሰላም ጭማሪ
መካከል ኃያል አምላክ, የዘላለም አባት, የሰላም ልዑል ይባላል. 7 ለማዘዝ እና ለመመስረት እንኳን ለዘላለም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ
ፍርድ እና ፍትሕ, ጋር. የሠራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ቅንዓት ይህን ያደርጋል. (ኢሳይያስ 9: 6-7)
ኢሳይያስ ኢየሱስ መምጣት እና ከመንግሥት ጋር አንድ መንግሥት እንደሚመሠርት መናገሩን ልብ በል. ክርስቶስ ነን የሚሉ ብዙ ሰዎች
በተለይ በየዓመቱ ታኅሣሥ ውስጥ, በዚህ ምንባብ መጥቀስ ቢሆንም, እነርሱም ኢየሱስ እንደሚወለድ እውነታ ይልቅ ትንቢት መሆኑን ችላ
ብለው ማለፍ አይከብዳቸውም. መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አምላክ መንግሥት ዜጎች ላይ ሕጎች ጋር አንድ መንግሥት እንዳለው ያሳያል, እና
ኢየሱስ ላይ ይሆናል. ኢሳይያስ, ዳንኤል, እና ሌሎች ትንቢት ተናግሯል.
የእግዚአብሔር መንግሥት እነዚህን ሕጎች ላይ የተመሠረተ ይገዙ ይሆናል; የእግዚአብሔር ሕግ ፍቅር (ዮሐንስ 15:10 37-40 ማቴዎስ
22) መንገድ ናቸው. በመሆኑም በዓለም ላይ ለማየት ምን ያህል እንኳ የእግዚአብሔር መንግሥት, በፍቅር ላይ የተመሠረተ ይሆናል.
መዝሙረ ዳዊት እና ተጨማሪ
አምላክ እግዚአብሔር መንግሥት መምጣት ተመርቶ ስለ ሰው መሆኑን ብቻ ዳንኤል እና ኢሳይያስ አልነበረም.
ሕዝቅኤል የሺ መንግሥት ውስጥ ተሰብስበው ነበር በታላቁ መከራ ወቅት የተበተኑትን የእስራኤል (ብቻ ሳይሆን
አይሁዳውያን) ነገዶች ሰዎች በመንፈስ መሪነት ጽፏል ነበር:

: 18; ይሄዳሉ: 17 ስለዚህ ' "እኔ ከአሕዛብ እሰበስባችኋለሁ ለብቻዬ ነበር አገሮች ከ ያሰባስባሉ; እኔም በእስራኤል ምድር
እሰጥሃለሁ." በመሆኑም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል:' ይላሉ እነሱም 19 በዚያን ጊዜ እኔም አንድ ልብ እሰጣቸዋለሁ. ከዚያ
ሁሉ አስጸያፊ ነገር ሁሉ: ርኵሰት ይወስዳሉ; እኔም በእነርሱ ውስጥ አዲስ መንፈስ አኖራለሁ, እና ከሥጋቸው የድንጋዩንም ልብ
ይዘህ ከእነርሱ ልብ እሰጣቸዋለሁ እነርሱ ሥርዓቴን መመላለስ እና ፍርዴን ጠብቁ: አድርጉትም ዘንድ ሥጋ, 20; እና ", እነርሱም
ሕዝብ ይሆኑኛል እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ. 21 ግን ልባቸው አስጸያፊ ነገሮች እና ርኵሰት ፍላጎት መከተል ሰዎች እንደ እኔ
ነገር

በራሳቸው ላይ ሥራዎቻቸውን ብድራትን እመልሳለሁ
ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል. (ሕዝቅኤል 11: 17-21)
የእስራኤል ነገዶች ዘሮች ከአሁን በኋላ ይበተናሉ, ነገር ግን በእግዚአብሔር ሥርዓትና መታዘዝ እና ርኩስን ነገር (ዘሌዋውያን 11; ዘዳግም
14) መብላት አቁሙ ነው.
ስለ አምላክ መንግሥት የሚገልጸው በመዝሙር መጽሐፍ ውስጥ የሚከተለውን ልብ በል:
የዓለም 27 ዳርቻዎች ሁሉ ማስታወስ ወደ ጌታ ዘወር: ወደ አሕዛብ ወገኖች ሁሉ በፊትህ ይሰግዳሉ. መንግሥት 28 የጌታ ነው;
እርሱም በአሕዛብ ላይ እየገዛ በተገባን. (መዝሙረ ዳዊት 22: 27-28)
አምላክ ሆይ: ዙፋንህ ለዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ነው; የጽድቅ አንድ በትር የቅንነት በትር የእርስዎ የመንግሥትህ በትር
የቅንነት በትር ነው. (መዝሙረ ዳዊት 45: 6)
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ሁሉም የእርስዎ ሥራ ሆይ, ጌታ ሆይ, አንተን ያመሰግኑሃል; እንዲሁም የእርስዎ ቅዱሳን እባርክሃለሁ. 11 እነርሱም የእርስዎ
መንግሥት ክብር ይናገራሉ: ደግሞም የእርስዎ ኃይል ንግግር, 12 ታላላቅ ሥራዎች ለሰው ልጆች አልታወቀም ለማድረግ,
እንዲሁም የእርሱ መንግሥት የከበረ ግርማ. 13 መንግሥትህ የዘላለም መንግሥት ነው, እና ሥልጣንም ሁሉ ከትውልድ እስከ
ትውልድ ይኖራል. (መዝሙር 145: 10-13)
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የተለያዩ ጸሐፊዎች ደግሞ መንግሥት ገጽታዎች ስለ ጽፏል (ለምሳሌ ሕዝቅኤል 20:33; አብድዩ 21; ሚክያስ 4:
7).
ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል ያስተምር ጀመር ስለዚህ, የእርሱ የቅርብ ታዳሚዎች መሠረታዊ ጽንሰ-ሐሳብ ጋር የተወሰነ
ግንዛቤ እንደነበረው.

4. ሐዋርያት መንግሥት ወንጌል ለማስተማር ይሆን?
ወንጌል ያሉ ብዙ ድርጊት ኢየሱስ ስለ ግለሰቡ ብቻ መልካም ዜና ቢሆንም, እውነታው የኢየሱስ ተከታዮች የእግዚአብሔርን መንግሥት
ወንጌል አስተምሯል ነው. ይህ ኢየሱስ ያመጣውን መልእክት ነው.
ጳውሎስ የእግዚአብሔርን መንግሥት አስተምሯል
ሐዋርያው ጳውሎስ አምላክ እና ኢየሱስ ስለ መንግሥቱ እንዲህ ሲል ጽፏል:
ወደ ምኵራብም ገብቶ ስለ ሦስት ወር, አሳማኝ ያህል በግልጥ ይናገር ነበር እያስረዳቸው እግዚአብሔር መንግሥት ነገር
(የሐዋርያት ሥራ 19: 8).
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በእርግጥ, አሁን ሁሉ: በእነዚህም ልጆች መካከል እኔ እግዚአብሔር (የሐዋርያት ሥራ 20:25) መንግሥት እየሰበክሁ
ታውቃላችሁ.
23

ስለዚህ እነርሱ እርሱን ቀንም ቀጥረውለት ጊዜ, ብዙ ሰዎች, ወደ መኖሪያው ወደ እርሱ መጡ ብሎ እንደ ገና የሰየመው
አስመልክተው እንዲህ ብለዋል: እውነት: ከጥዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ, በሙሴ ሕግና ነቢያት በመጥቀስ ስለ ኢየሱስ

እያስረዳቸው: የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደ መሰከርህ. ... 31 የእግዚአብሔርን መንግሥት እየሰበከ ሁሉ እምነት ጋር ስለ
ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ የሆነውን ነገር እያስተማሩ ሳይከለክለው ማንም ሰው (: 23,31 የሐዋርያት ሥራ 28).
በተጨማሪም ጳውሎስ በተናጠል የእግዚአብሔር መንግሥት ምን እንዳስተማረ ነገር ስለ ኢየሱስ እንዳስተማረው, (እርሱም ዋነኛ ክፍል
ነው; ይሁንና) አምላክ መንግሥት ብቻ ስለ ኢየሱስ እንዳልሆነ ልብ በል.
ጳውሎስ ደግሞ የእግዚአብሔርን ወንጌል ተብሎ ይጠራል, ነገር ግን አሁንም ቢሆን የእግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል ነበረ:
9

... እኛ ወደ እናንተ አንተ የራሱ ወደ መንግሥቱ ወደ ክብሩም የሚጠራችሁ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ
እግዚአብሔር ... 12 ወንጌልን ይሰብክ ነበር. (1 ተሰሎንቄ 2: 9,12)
ጳውሎስ ደግሞ ክርስቶስ ነው; (ሮሜ 1:16) ወንጌል ብሎ ጠራው. ኢየሱስ "መልካም መልእክት" እርሱ ያስተማረውን መልእክት.
በቀላሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ስለ ወይም የግል መዳን ስለ ወንጌል እንዳልሆነ እንመልከት. ጳውሎስ ክርስቶስ ወንጌል ኢየሱስ, የእርሱ
መመለስ, እና የእግዚአብሔር ፍርድ መታዘዝ ይገኙበታል እንዲህ አለ:
6

... እግዚአብሔር, 7, መከራ ጋር እነዚያን ሰዎች ችግር ብድራቱን እና ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔርን የማያውቁትን ሰዎች ላይ
የበቀል እርምጃ በመውሰድ በእሳት ነበልባል የእርሱ ከሥልጣኑ መላእክት, 8 ጋር ከሰማይ ይገለጣልና; ጊዜ ኢየሱስ ከሥልጣኑ
መላእክት ጋር ያላችሁ ለመስጠት እርሱ በመጣ ጊዜ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የማይታዘዙ ሰዎች ላይ. 9 እነዚህ ከጌታ
ፊት ከኃይሉም እና ፊት ከኃይሉም ክብር ርቀው በዘላለም ጥፋት ይቀጣሉ ይሆናል; 10 በዚያ ቀን ውስጥ, ውስጥ ይከብር ዘንድ
በእናንተ ዘንድ የእኛን ምስክርነት (: 6-10 2 ተሰሎንቄ 1) ይታመን ነበር ስለ ቅዱሳን: ለሚያምኑ ሁሉ መካከል የሚደነቅ ነው.
አዲስ ኪዳን መንግሥት እኛ አሁን ሙሉ በሙሉ ይወርሳሉ አይደለም, ትቀበላላችሁ ነገር መሆኑን ያሳያል:
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እኛ ሊናወጥ የማይችል መንግሥት (ዕብራውያን 12:28) እየተቀበሉ ነው.

እኛ መረዳት እና አሁን የእግዚአብሔር መንግሥት አካል መሆን በጉጉት ይጠባበቃሉ, ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ያስገቡት ሊሆን ይችላል.
ጳውሎስ በተለይም ትንሣኤ በኋላ ሁኔታ እንደ አንድ ሰው ሙሉ በሙሉ, ሟች ሰው ሆኖ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም
መሆኑን አረጋግጧል:
50 ነገር

ግን ይህን እላለሁ ሥጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርሱ አይችሉም: ግን: ወንድሞች ሆይ: የመጨረሻው
መለከት, በቅጽበት ዓይን እንለወጣለን; እኛ ሁላችን አናንቀላፋም ነገር አይደለም; ነገር ግን ሁላችንም አንድ ጊዜ
ውስጥ 52changed- ይሆናል:. ወይም 51 እነሆ: አንድ ምሥጢር እነግራችኋለሁ ሊወርሱ አይችሉም: የሚበሰብሰውም
የማይበሰብሰውን አይወርስም. መለከት ይነፋልና ሙታንም የማይበሰብሱ ሆነው ይነሣሉ; እኛም (1 ቆሮንቶስ 15: 50-52)
እንለወጣለን.
1

እኔ ሕያው እና በመገለጡና በመንግሥቱም ላይ በሙታንም ሊፈርድ በእግዚአብሔር ፊት ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ
ፊት እንግዲህ አዝሃለሁ (2 ጢሞቴዎስ 4: 1).
ጳውሎስ ብቻ ሳይሆን አስተምሯል, ነገር ግን ኢየሱስ እግዚአብሔር አብን መንግሥት እንደሚያድን:
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አሁን ግን ክርስቶስ ያንቀላፉቱን ሰዎች በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነሥቶአል: ሆኗል. 21 ጀምሮ በሰው በኩል ስለ ሰው በኩል,
ሞት መጣ ደግሞ እንዲሁ ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንደ ሙታን ትንሣኤ. 22 መጡ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን
ይሆናሉና 23 ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ሰው:. ክርስቶስ ከዚያ በኋላ እንደ በኩራት ነው: በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት
ናቸው; ሰዎች እሱ የሚያኖር ጊዜ እግዚአብሔር አብ መንግሥቱን አሳልፎ በሰጠ ጊዜ 24 በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል. ሁሉ
አለቅነትንም ሁሉና ሥልጣንን ሁሉ ኃይልንም. 25 እርሱ ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ በታች እስኪያደርግ ድረስ ሊነግሥ ይገባዋልና
ወደ ያበቃል. (1 ቆሮንቶስ 15: 20-25).
ጳውሎስ ደግሞ ዓመፀኛ (ትእዛዝ ጋር የሚላተም) የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዳይወርሱ አስተምሯል:
9

ወይስ ዓመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዳይወርሱ አታውቁምን? አትሳቱ አይደለም. ሴሰኞች ቢሆን ወይም ጣዖትን
የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ግብረ ሰዶማውያን, ወይም ሰዶማውያን, 10 ወይም ሌቦች ወይም
ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን (: 9-10 1 ቆሮንቶስ 6) መንግሥት
አይወርሱም.
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የሥጋ ሥራም የተገለጠ ነው ናቸው: ምንዝርነት: ዝሙት: ርኵሰት: መዳራት: 20 መዳራት: ጣዖትን ማምለክ, ምዋርት, ጥል,
ጠብ, ቅናት, ቁጣ ኩራትም ሁከትም, የራስ ወዳድነት ምኞት, መለያየት, መናፍቅነት, 21 ምቀኝነት: መግደል: ስካር: ዘፋኝነት,
እና የመሳሰሉትን; ይህም እኔ ደግሞ እንዲህ ያሉትን ነገሮች የሚፈጽሙ ሰዎች አምላክ (: 19-21 ገላትያ 5) መንግሥት
እንዳይወርሱ: ቀድሞ አልኋችሁ ልክ እንደ አስቀድሞ ሳይሆን እነግራችኋለሁ.
እናንተ ታውቃላችሁ ይህ ነውና; 5: ጣዖትን ማን አመንዝራም, ርኵስ ወይም የሚመኝ ሰው: ያም ማለት: መጽሐፍ ውስጥ ርስት
የለውም
በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግሥት (ኤፌሶን 5: 5).
አምላክ መሥፈርቶች ያለው እና መንግሥት መግባት መቻል ሲል ከኃጢአት ንስሐ ይጠይቃል. ሐዋርያው ጳውሎስ አንዳንድ አያስተምርም
ነበር አስጠንቅቋል:
6

እኔ ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አይደለም ይህም ልዩ ወንጌል, 7, በክርስቶስ ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ከእርሱ በጣም በቅርቡ
ከክብራቸው ዘንጊዎች ናቸው እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ; ነገር ግን በዚያ አንዳንዶች ችግር ናችሁ የክርስቶስንም ወንጌል
ሊያጣምሙ ይፈልጋሉ. 8 ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ: ከሰበክንላችሁ ለእናንተ ሰበክን ነገር ይልቅ ወደ ሌላ
ወንጌልን ብሰብክ እንኳ: የተረገመ ይሁን. 9 እኛ ማንም የተቀበሉት ነገር ይልቅ ወደ ሌላ ወንጌል ቢሰብክ እንዲሁ አሁን ሁለተኛ
እላለሁ: በፊት እንዲህ አላቸው: የተረገመ ይሁን. (ገላትያ 1: 6-9)
ነገር

እርስዎ የሚሰጧቸው ከሆነ 3 ነገር ግን እላችኋለሁ: አሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ካለው ቀላልነት ጀምሮ ተበላሽቶ ሊሆን
ይችላል, ስለዚህ የሚመጣው እኛ ሰበክን ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ነውና., በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት እባብ እንደ
በሆነ መንገድ እንዳይሆን, 4 ፍሩ, ወይም ተቀበላችሁ እንጂ ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይም ያልተቀበላችሁትን ያላገኛችሁትን
ልዩ ወንጌል - አንተ በደንብ ጋር ማስቀመጥ ይችላል! (2 ቆሮንቶስ 11: 3-4)
"ሌሎች" እና "የተለየ," በእርግጥ ሐሰት ወንጌል ምን ነበር?
ወደ ሐሰት የሆነ ወንጌል የተለያዩ ክፍሎች አሉት.
ባጠቃላይ መልኩ, የሐሰት ወንጌል ለአምላክ ታዛዥ እና በእርግጥ አምላክ (: 21-23 ዝ.ከ. ማቴዎስ 7) ማወቅ ይገባኛል የእርሱ መንገድ
ወደ እውነት ለመኖር ጥረት ማድረግ አያስፈልገንም መሆኑን ማመን ነው. ይህ በራስ ወዳድነት-ተኮር መሆን ይቀናዋል.
ሔዋንን እንዳሳታት እባብ ከ 6000 ዓመታት በፊት የሐሰት ወንጌል (ዘፍጥረት 3) መውደቅ ፕላኔት የሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ይልቅ
የተሻለ ያውቃሉ ለራሳቸው መልካም ወይም ክፉ መወሰን አለበት የሚል እምነት አላቸው. ኢየሱስ መጣ በኋላ አዎን, የእርሱ ስም ብዙውን
ጊዜ የተለያዩ የሐሰት ጋር ተያይዞ ነበር ወንጌሎች-እና ይህ በመቀጠል ቆይቷል እና የመጨረሻው ተቃዋሚው ዘመን ወደ ይቀጥላል.
አሁን ደግሞ ወደ ሐዋሪያው ጳውሎስ ዘመን, የሐሰት ወንጌል በመሰረቱ እውነት እና ስህተት የሆነ ግኖስቲክ / ምሥጢራዊ ድብልቅ
ነበር. ግኖስቲኮች በመሠረቱ የተለየ እውቀት መዳን ጨምሮ መንፈሳዊ ማስተዋል ይደርሱ ዘንድ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ነበር እንደሆነ
ያምን ነበር. ግኖስቲኮች ምን ሥጋ አደረገ ምንም የተለየ ውጤት ነበረ; እነርሱም በሰባተኛው-ቀን ሰንበት እንደ ጉዳዮች አምላክን በመታዘዝ
የተቃወሙት ማመን ይወስደው ነበር. አንዱ እንዲህ ያለው የሐሰት መሪ ሐዋርያው ጴጥሮስ ማስጠንቀቂያ (: 18-21 የሐዋርያት ሥራ 8)
ነበር ስምዖን Magus ነበር.
ነገር ግን ቀላል አይደለም
አዲስ ኪዳን ፊልጶስ ስለ አምላክ መንግሥት አስተምሯል መሆኑን ያሳያል:
5

ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው. ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ስለ ነገር ይሰብክ እንደ
... 12 እነርሱ (: 5,12 የሐዋርያት ሥራ 8) ... ፊልጶስን ባመኑት.
ኢየሱስ ግን, ጳውሎስ, እና ደቀ መዛሙርቱ ግን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለመግባት ቀላል አይደለም መሆኑን አስተምሯል;
ኢየሱስም ብዙ እንዳዘነ አይቶ 24, እርሱም አንድ ግመል ይልቅ ግመል በመርፌ ዓይን ውስጥ ማለፍ ቀላል ነው;
እግዚአብሔር! 25 መንግሥት መግባት ገንዘብ ላላቸው ሰዎች ነው እንዴት ጭንቅ ይሆናል "አለ ሀብታም ሰው ወደ እግዚአብሔር
መንግሥት መግባት. "
26

እንዲህም ሆነ; የሰሙትም ሰዎች "እንግዲህ ማን ሊድን ይችላል?"

27

እርሱ ግን "በሰው ዘንድ የማይቻል የሆኑ ነገሮች በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል." አለ (ሉቃስ 18: 24-27)

22

"እኛ በ በኩል አለበት በብዙ መከራ መንግሥት መግባት

አምላክ "(የሐዋርያት ሥራ 14:22).
3

እኛ እምነታችሁ እጅግ ስለሚያድግ ምክንያቱም ተገቢ ነው እንደ ሆነ: ስለ እናንተ ሁልጊዜ ወንድሞቹም እግዚአብሔር
ለማመስገን ታስሮ, እና ሁሉንም ሁሉ ሰው ፍቅር አንዳቸው ለሌላው ተንሰራፍቶ ነው; 4 ስለዚህ በምትታገሱበት አብያተ
ክርስቲያናት መካከል በእናንተ እመካለሁ: መሆኑን እናንተ ደግሞ መከራ ለምትቀበሉለት ለእግዚአብሔር መንግሥት የምትበቁ
ሆናችሁ ትቈጠሩ ዘንድ: ይህ የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ ግልጥ ማስረጃ ነው በእናንተ በጽናት ዘንድ በስደታችሁና በመከራችሁ
ሁሉ መከራ ውስጥ ትዕግሥትና እምነት: 5 እግዚአብሔር; 6 ይህም በመሆኑ ከአምላክ ጋር ጻድቅ ነገር መከራ (: 3-7 2 ተሰሎንቄ
1) ጌታ ኢየሱስ ከሥልጣኑ መላእክት ጋር ከሰማይ ይገለጣልና; ጊዜ ኢየሱስ ከሥልጣኑ መላእክት ጋር ያላችሁ, 7 እና መስጠት
ማን ችግር ሰዎች ጋር ብድራት.
ምክንያቱም ችግሮች ብቻ አንዳንዶቹ አሁን (4-6:;; ዮሐንስ 6:44 ዕብራውያን 6 1-14 ማቴዎስ 22) ይህ አካል ለመሆን በዚህ ዘመን
የተጠሩና የተመረጡ ናቸው. ሌሎች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች የሚያሳየው እንደ በኋላ ተብለው "መንፈስ ውስጥ ስተው ሰዎች
ማስተዋል ይመጣል, እና ትምህርት ይማራሉ በምሬት ሰዎች" ይሆናል (ኢሳይያስ 29:24).
ጴጥሮስ መንግሥት አስተምሯል
ሐዋርያው ጴጥሮስ መንግሥት የዘላለም ነበረ: የእግዚአብሔርን ወንጌል በትጋት ታዘዛችሁ አለባቸው ወይም ፍርድ እንደሚኖር
አስተምሯል:
እነዚህን ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉምና 10 ስለዚህ: ወንድሞች ሆይ: ጥሪ እና ምርጫ ለማረጋገጥ ይበልጥ ትጉ; 11 አንድ መግቢያ
እጅግ ወደ ጌታችንና መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ መንግሥት መግባት የሚቀርብ ይሆናል, ስለዚህ ለ (2
ጴጥሮስ 1: 10-11).
ጊዜ 17 ከእግዚአብሔር ቤት ተነሥቶ የሚጀመርበት ጊዜ ደርሶአልና ደርሶአል; አስቀድሞም በእኛ የሚጀመር ከሆነ: ምን
ለእግዚአብሔር ወንጌል የማይታዘዙ ሰዎች መጨረሻ ምን ይሆን? (1 ጴጥሮስ 4:17).
መጽሐፍ ቅዱስ እና መንግሥት በመጨረሻው መጽሐፍት
መጽሐፍ ቅዱስ (1 ዮሐንስ 4: 8,16) "እግዚአብሔር ፍቅር ነው" ሲል ያስተምራል ኢየሱስ አምላክ (ዮሐንስ 1: 1,14) ነው የማንን ሕጎች
ፍቅር ለመደገፍ ፍቅር ማን ንጉሥ እና ይኖራቸዋል አምላክ ማለትም መንግሥት, ሊጠላ አይችልም (ዝከ ራእይ 22: 14-15).
የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻ መጽሐፍ በተለይም የእግዚአብሔር መንግሥት ያብራራል.
ብሎ: በሰማይም በታላቅ ድምፅ አጽንተው በዚያ ነበሩ; 15 ሰባተኛው መልአክ ነፋ "የዚህ ዓለም መንግሥታት የጌታችን እና
የእርሱ ክርስቶስ መንግሥታት ሆነዋል; ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣሉ!" (ራእይ 11:15).
ኢየሱስ መንግሥት ላይ ይነግሣል! ከዚህም በላይ መጽሐፍ ቅዱስ የእርሱ የማዕረግ ሁለት ያረጋግጣል?
16

እርሱ ልብስ ላይ እና በልብሱና በጭኑም ላይ አለው የሚል ስም: የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ (ራእይ 19:16) ንጉሥ.

ኢየሱስ ግን ይነግሣል ማን ብቻ ነው? ራእይ ይህን ጥቅስ ልብ በል:
4

ዙፋኖችንም አየሁ: በእነርሱም ላይ ለተቀመጡት ዳኝነት አደራ ነበር. በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ያላቸውን ምስክር እና የአውሬውም
ስም ወይም ምስል ሰገዱ ነበር እግዚአብሔር ቃልና ስለ ራሶቻቸው ነበር: በግምባራቸው ላይ ወይም በእጃቸው ላይ ምልክት
የተቀበሉትን ለምስሉም ነበር ሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያ በታች አየሁ. እነርሱም ኖረ አንድ ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ጋር
ነገሠ. . . 6 ብፁዕና ቅዱስ በፊተኛው ትንሣኤ ዕድል ያለው እርሱ ነው. እንዲህ ሁለተኛው ሞት በእነርሱ ላይ (4.6 ራእይ 20)
በእነርሱ ላይ ሥልጣን የለውም: ዳሩ ግን የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ, እና አንድ ሺህ ዓመት ከእርሱ ጋር ደግሞ
እንነግሣለን.

እውነተኛ ክርስቲያኖች አንድ ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ጋር ይነግሣሉ ትንሣኤ ይሆናል! መንግሥት ለዘላለም (ራእይ 11:15) ዘላቂ ይሆናል,
ነገር ግን የተጠቀሰው ይህ የግዛት ብቻ አንድ ሺህ ዓመት ስለነበረ ነው. እኔ የመጨረሻውን, ተጨማሪ መንፈሳዊ, ደረጃ በተቃራኒ
መንግሥት-አካላዊ, የሺህ, ደረጃ የመጀመሪያ ዙር ይህን ቀደም ሲል ጠርቶታል በዚህ ምክንያት ነው.
ጥቂት ክስተቶች የእግዚአብሔርን መንግሥት የሺህ ዓመት እና የመጨረሻ ደረጃዎች መካከል እየተከሰተ በራእይ መጽሐፍ ውስጥ
ተዘርዝረዋል:
ይህ ሺህ ዓመት ጊዜው አልፎበታል ጊዜ 7, ሰይጣን ከእስራቱ 8 ይፈታል እና በአራቱም በምድር ማዕዘን ያሉትን አሕዛብ: ጎግንና
ይወጣል: ጎግንና ማጎግን: የማን ቁጥር ነው, ሚሆነው ጦር እንዲያስከትቱአቸው ወደ እንዲያስከትቱአቸው ወደ እንደ ባሕር
አሸዋ. ... 11 እኔ: በእርሱም ላይ የተቀመጠው የማን ፊት ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ ስፍራም አንድ ታላቅና ነጭ ዙፋንን
በእርሱም አየሁ. ; በዚያም ከእነርሱ. 12 ምንም ቦታ አልተገኘም እኔም: ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችን: በእግዚአብሔር
ፊት ቆመው: መጻሕፍትም ተከፈቱ; አየሁ ነበር. ሌላ መጽሐፍም የሕይወት መጽሐፍ ነው; ተከፈተ. ; ሙታንም በመጻሕፍት
ተጽፎ እንደ ነበረ እንደ ነገሮች, እንደ ሥራው መጠን ተከፈለ. 13 ባሕርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ: ሞትና ሲኦልም
በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን አሳልፎ ሰጠ. እነርሱም እንደ ሥራው መጠን እያንዳንዱ ሰው ተከፈለ. 14 ሞትና ሲኦልም በእሳት
ባሕር ውስጥ ተጣሉ. . (: 7-8, 11-15; ራእይ 20) ይህ 15 ሁለተኛው ሞት ነው; የሕይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው
ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ.
የራእይ መጽሐፍ ሺህ ዓመት የግዛት በኋላ ሁለተኛው ሞት በኋላ የሚመጣው በኋላ ደረጃ እንደሚኖር ያሳያል:
1 ነገር

ግን እኔ ፊተኛው ሰማይና አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድርንም አየሁ ፊተኛይቱ ምድር አልፈዋልና. በተጨማሪም ምንም
ባሕርም ወደ ፊት የለም. 2 በዚያን ጊዜ እኔ ዮሐንስ ነኝ: ለባልዋ. 3 እንደ ተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ወደ እኔ እንዲህ ሲል
ከሰማይ ታላቅ ድምፅ ሰማሁ: ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ ቅድስቲቱም ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም: " በዚያ
ይሆናል; የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው; እነሆ: ከእነርሱም ጋር ያድራል: እነርሱም ሕዝቡ ይሆናሉ
እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ አምላካቸው ከእነርሱ ጋር ሆኖ ይሆናል; 4; እግዚአብሔርም እንባዎችን እንባዎችን ሁሉ ከዓይናቸው
ያብሳል.. የቀደመው ሥርዓት አልፎአልና ብሎ በጮኸ ጊዜ ከእንግዲህ ወዲህ ሞት ቢሆን: ኀዘንም ቢሆን ወይም. ከእንግዲህ
ወዲህ ሥቃይ አይኖርም. " (ራእይ 21: 1-4)
እርሱም: በውስጡ የጎዳና መሃል ነው. በእግዚአብሔር ዙፋን ጀምሮ በበጉ ከመሔድ: እኔ 2 የሚወጣውን እንደ ብርሌ የሚያንጸባርቀውን
የሕይወትን ውኃ ወንዝ አሳየኝ; በወንዙ ሁለቱም ጎን ላይ, ወደ ሕይወት ዛፍ ነበር ይህም እያንዳንዱ ዛፍ ሁሉ በየወሩ ፍሬ የሚሰጥ, አሥራ
ሁለት ፍሬ ወለደችለት. የዛፉም ቅጠሎች, የአሕዛብ መፈወሻ. 3 ነበሩ ከእንግዲህም ወዲህ መርገም ከቶ አይሆንም, ነገር ግን እነሱ ፊቱን
ያያሉ በጉ አምላክ እንዲሁም ዙፋን በእርስዋ ውስጥ ይሆናል: ባሪያዎቹም ያመልኩታል: ፊቱንም ያያሉ. 4 እና ስሙም በግምባሮቻቸው
ይሆናል 5 ከእንግዲህም ወዲህ ሌሊት አይሆንም:. ጌታ አምላክም በእነርሱ ላይ ብርሃን ይሰጣል እነርሱም, ፀሐይ የመብራት ወይም ብርሃን
አያስፈልጋቸውም. እነርሱም; ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣሉ. (ራእይ 22: 1-5)
1

ሺህ ዓመት በኋላ ነው; ይህ ዘመነ መንግሥት, የእግዚአብሔር አገልጋዮች ያካትታል ለዘላለም የሚዘልቅ እንደሆነ ልብ በል. በሰማይ
ተዘጋጅታ ነበር መንፈስ ቅዱስ ከተማ, ወደ ሰማይ ይተዋል እና ወደ ታች ወደ ምድር ይመጣል. ይህም የእግዚአብሔርን መንግሥት
የመጨረሻ ደረጃ መጀመሪያ ነው. አይ ተጨማሪ ሕመም ወይም ሥቃይ አንድ ጊዜ!
ገሮች ግን ምድርን (ማቴዎስ 5: 5) ይወርሳል; ደግሞም ሁሉንም ነገር (ራእይ 21: 7). የአምላክን መንገዶች ተግባራዊ ይሆናል ምክንያቱም
በእርሱ ላይ ይሆናል; ይህም መንፈስ ቅዱስ ከተማ, ጨምሮ ምድር, የተሻለ ይሆናል. መሆኑን መገንዘብ:
የእርሱ መንግስት እና ሰላም ጭማሪ 7 መጨረሻ የለውም (ኢሳይያስ 9: 7).
የእግዚአብሔር መንግሥት የመጨረሻ ምዕራፍ የአምላክ መንግሥት ለመታዘዝ ሁሉ እንደ ተጀምሯል በኋላ በግልጽ ለማየት
እንደሚቻለው እድገት አይኖርም.
ይህ በጣም አስደናቂ ጊዜ ይሆናል:
9 ነገር

ግን ተብሎ እንደ ተጻፈ: ". ዓይን ያላየችው, ነገር ጆሮም ቢሆን: እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ የሚኖረው
የሰው ነገሮች ልብ ያልታሰበው" 10 ነገር ግን እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ለእኛ ገለጠው ( 1 ቆሮንቶስ 2: 9-10).
ይህ ፍቅር, ደስታ, እና ዘላለማዊ መጽናኛና ጊዜ ነው. ይህ ድንቅ ጊዜ ይሆናል!

እርስዎ ውስጥ ክፍል እንዲኖረው አይፈልጉም?

አስተምሯል
ከአዲስ
የእግዚአብሔር መንግሥት

ኪዳን

ውጭ

የሆኑ

5.

ምንጮች

የክርስቶስ የጥንት ፕሮፌሰሮች ስለ እግዚአብሔር ቃል በቃል መንግሥት ወንጌል እሰብክ ዘንድ መስሎአቸው ነበር ብለው አስበው ይሆን?
አዎ.
ከዓመታት በፊት, ኖርዝ ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ባርት አርማን የሰጠውን ንግግር ውስጥ, ደጋግሞ, እና በትክክል አብዛኞቹ ዛሬ
ክርስቲያኖች ነን የሚሉ በተለየ, ኢየሱስና የጥንት ተከታዮቹ የእግዚአብሔር መንግሥት ይሰበካል መሆኑን አበክሮ ገልጿል.የክርስትና
ዶክተር አርማን አጠቃላይ ግንዛቤ የእግዚአብሔርን በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ካለው በእጅጉ የተለየ ቢሆንም, ኢየሱስ ራሱ አወጀ;
እንዲሁም ደግሞ የእሱ ተከታዮችም አመነ ምን መንግሥት ወንጌል እንደሆነ ይስማማሉ. በተጨማሪም በዛሬው ጊዜ ብዙ ክርስቲያኖች
ይገባኛል መሆኑን አይደለም ይስማማሉ መሆኑን መገንዘብ.
ጥንታዊ መትረፍ ፖስት-አዲስ ኪዳን መጻፍ እና ስብከት
, የግሪክ ጽሑፎች እና የእንግሊዝኛ ትርጉሞች, 2 ኛ ኤድ ቤከር መጽሐፍት, ግራንድ ራፒድስ:.. የእግዚአብሔር መንግሥት (ሆልምስ ሜጋ
ዋት ጥንታዊ የክርስትና ስብከት ሐዋርያዊ አባቶች "እንዳልተሳኩ ጥንታዊ የተሟላ ክርስቲያናዊ ስብከት" መሆን ይገባኛል ምን ጉልህ የሆነ
ክፍል ነበር 2004, p. 102). ይህ ጥንታዊ ክርስቲያናዊ ስብከት ስለ ከነዚህ ጽሁፎች ይዟል:
በሥጋ ዓለም ውስጥ ያለን ቆይታ እንደማይገባና አላፊ ነው 5 ከዚህም በላይ እናንተ: ወንድሞች እናውቃለን, ነገር ግን ክርስቶስ
የተስፋ ቃል ታላቅና ድንቅ ነው; በመጪው መንግሥት እና የዘላለም ሕይወት ውስጥ እረፍት.
5:

ከላይ ያለው መግለጫ መንግሥት በአሁኑ ጊዜ ያለው መሆኑን ያሳያል; ነገር ግን መጥተህ ለዘላለም ይሆናል. ከዚህም በተጨማሪ የጥንት
ስብከት እንዲህ ይላል:
6: 9

እነዚህም እንደ እንኳ ያሉ ጻድቃን ሰዎች ልጆቻቸውን ለማዳን የራሳቸውን የጽድቅ ሥራዎች አማካኝነት, በ, አትችሉም
ከሆነ, እኛ ያለንን ጥምቀት ንጹሕ የሆነ ነውርም የሌለበት መጠበቅ ካልቻሉ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በመግባት ምን
ዋስትና አለን? እኛ ቅዱስና ጻድቅ ሥራ አለኝ; ወደ ተገኝተዋል የማያውቁ ከሆነ ወይም, የእኛ ጠበቃ ይሆናል 9:? 6 ስለዚህ እኛ
ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ጭንቅ ነው ዘንድ: እርስ በርሳችን እንዋደድ 11:. 7; ስለዚህ: እኛ እናውቃለን
ከሆነ ምን በእግዚአብሔር ፊት ትክክል ነው, እኛ የእርሱ መንግሥት መግባት እና ይህም የተስፋ ቃል ትቀበላላችሁ "ጆሮ
አይሰማም ወይም ዓይን ያላየችው ወይም ዓይን ያላየችው ወይም የሰው ልብ መሰላቸው."
12: 1

የአምላክ እስኪገለጥ ቀን አላውቀውም ጀምሮ ለእኛ ፍቅር ጽድቅ የእግዚአብሔርን መንግሥት ሰዓት እንግዲህ ሰዓት
ይጠብቁ, እንመልከት 12:. 6 እንዲህ ይላል: በአባቴ መንግሥት ይመጣል.
ከዚህ በላይ ያለውን ዓረፍተ አሁንም የእግዚአብሔርን መንግሥት ያስገቡት መሆኑን, ትክክለኛ ኑሮ በኩል ፍቅር አስፈላጊ ነው ማሳየት, እና
ቀን በኋላ የሚመጣ አምላክ እስኪገለጥ-ኢየሱስ ዳግመኛ በሚመለስበት በኋላ ነው. ይህ በአባቴ መንግሥት ነው መንግሥት ብቻ ኢየሱስን
አይደለም.
አምላክ በሕይወት የተፈቀደላቸው መሆኑን ጥንታዊ ይመስላል ክርስቲያናዊ ስብከት የእግዚአብሔር ተመሳሳይ መንግሥት የሚያስተምረው
ትኩረት የሚስብ ነው አዲስ ኪዳን ያስተምራል የእግዚአብሔርን በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን አሁን (ይህ, እግዚአብሔር አንድ ትክክለኛ
ቤተ ክርስቲያን ከ ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ያስተምራል ነገር ግን ግሪክኛ ያለኝ ውስን እውቀት) አንድ በተስፋዎቹ አዋጅ ለማድረግ
የሚያስችል አቅም ይገድባል.
ሁለተኛው መቶ ዘመን ቤተ ክርስቲያን መሪዎች እና የመንግሥት ወንጌል
ይህ ፓፒያስ, የሮም ካቶሊኮች አንድ ቅድስት እንዲሆን ተደርጎ ዮሐንስ አንድ የሚሰማ ፖሊካርፕ ወዳጅ እና ወደ የሺ መንግሥት
ያስተማረውን መጀመሪያ 2 መቶ ዘመን ልብ ሊባል ይገባል. ዩሲቢየስ ፓፒያስ አስተምሯል ተመዝግቦ:
ኛ

... ክርስቶስ የግል ንግስና በዚህ ምድር ላይ ይመሠረታል ጊዜ: ወደ ሙታንም ትንሣኤ በኋላ አንድ ሺህ ዓመት
ይሆናል. (ፓፒያስ, ስድስተኛ ክፍል ክፍልፋዮች. በተጨማሪ ዩሲቢየስ, የቤተክርስቲያን ታሪክ, መጽሐፍ 3, XXXIX, 12)

ፓፒያስ ይህ ታላቅ የተትረፈረፈ ጊዜ እንደሚሆን አስተምሯል:
እንደ መንገድ, አንዲት የስንዴ እህል ለማምረት ነበር [አለ] አሥር
ሁሉ ጆሮ አሥር ሺህ እህሎች ኖሮ: ሁሉ እህል ግልጽ, ንጹሕ, መልካም ዱቄት አሥር ምናን የማለፉን ነበር; ይህ ደግሞ ሺህ
ጆሮ; እና ፖም, እና ዘር, ሣር ተመሳሳይ ወርድና ውስጥ እንደሚኖረው; ብቻ በምድር ምርቶች ላይ ከዚያ በመመገብ ሁሉም
እንስሳት, ሰላማዊ እና እርስ በርስ ይሆናሉ, እና ኖሮ ለዚያ ሰው ፍጹም ተገዙ. "[ምስክርነት ሰሚ የነበረው ፓፒያስ, አንድ
ጥንታዊ ሰው, በጽሁፍ ውስጥ እነዚህን ነገሮች መስክሮአል ነው ዮሐንስ እና መጻሕፍት በአራተኛው ውስጥ ፖሊካርፕ ወዳጅ,
ሰው; አምስት መጻሕፍት በእርሱ ያቀፈ ነበር ነበርና ...] (ፓፒያስ ስብርባሪዎች, IV)

ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ወደ ልጥፍ-አዲስ ኪዳን ደብዳቤ እንዲህ ይላል:
42: 1-3

ሐዋርያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ወንጌልን ተቀበለ; ኢየሱስ ክርስቶስ ከአምላክ ተልኮ ነበር. ስለዚህ ክርስቶስ
እግዚአብሔር ነው, እና ሐዋርያት ክርስቶስ የመጡ ናቸው. ሁለቱም ስለዚህ የተወሰነው ሲሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ
መጣ.አንድ ክፍያ ከተቀበለ እንግዲህ: ሙሉ በሙሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ አማካኝነት እርግጠኛ ይሁኑ, እና
መንፈስ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ ማረጋገጫ ጋር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ከተረጋገጠ በኋላ: የእግዚአብሔር መንግሥት
እስክትመጣ ዘንድ ወንጌልን ጋር ወጣ.
በሰምርኔስ ፖሊካርፕ ዮሐንስ አንድ ደቀ መዝሙር ነበረ; አንድ የጥንት ክርስቲያን መሪ ነበር: የመጀመሪያው የመጨረሻው ሐዋርያ
እንዲሞት በማድረግ ነው. ፖሊካርፕ ሐ. 120-135 ዓ.ም. አስተምሯል:
ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው: እና የእነርሱ ጽድቅ የሚሰደዱ የሚሰደዱ ሰዎች, የእግዚአብሔር መንግሥት ነው. (ወደ ፊልጵስዩስ
ሰዎች: ምዕራፍ ዳግማዊ ፖሊካርፕ. ደብዳቤ. አንቲ-ናይሲየን ፋዘርስ ጀምሮ, ጥራዝ 1 አሌክሳንደር ሮበርትስ እና ያዕቆብ
ዳኖልድሰን አርትዕ የተደረገ ነው. የአሜሪካ እትም, 1885)
ላይ ሁሉ ምኞት የሚዘምተው ሁሉ "ጀምሮ, የእርሱን ትእዛዝ እና ክብር ... በደንብ: እነርሱም በዓለም ናቸው የሚል ምኞት
ተለይቶ እንዲጠፋ ዘንድ ነውና እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ ይገባችኋል" እግዚአብሔር አይዘበትበትም ነው "በማለት,
እንግዲህ, ማወቃችን መንፈስ ነው; "እና" ሴሰኞች ቢሆን ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር በሚመስላቸው,
የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም "ወይም ነገሮችን ወጥነት እና እየከረረ የሚያደርጉ ሰዎች ይሆናል. (ሲቪሎችን,
ምዕራፍ V)
እርሱ ራሱ በእኛ አዟል እንደ እኛ በዚያን ጊዜ በፍርሃት እርሱን ለማገልገል ሁሉ በፍርሃት ይሁን; ለእኛ ወንጌል እየሰበከ
ሐዋርያት, እና ጌታ መምጣት አስቀድሞ ከተናገሩት ነቢያት ነው. (ሲቪሎችን, ምዕራፍ VI)
በአዲስ ኪዳን ውስጥ እንደ ሌሎች ፖሊካርፕ ጻድቃን ሳይሆን ትእዛዝ ጋር የሚላተም: የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም
አስተምሯል.
የሚከተለው በተጨማሪም ፖሊካርፕ ተምራችኋል ይናገሩ ነበር:
እና የሚከተለውን ሰንበት ላይ እንዲህ አለ; 'እናንተ ቃሌን ማሳሰቢያ: በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁና ልጆች ስሙ. ጳጳሳት
በአሁኑ ጊዜ እኔ አምሎአቸው, እና አሁን እንደገና አንተ በሙሉ ልባችሁ እንዳይከብድ አይደለም ልብ ይለወጥ: እናንተ ደግሞ
ተዘጋጅታችሁ ኑሩ እንደገና ጌታ ... ንቁ መንገድ decorously እና እንደሚገባ ይሄዳሉ: ዘንድ እለምናችኋለሁ: አዲስ ትእዛዝ
ፈጣን መብረቅ, በእሳት ታላቁ ፍርድ, የዘላለም ሕይወት, የእርሱ የማይጠፋ መንግሥት እንደ የእርሱ መምጣት በድንገት
የተገለጠ, ፍቅር እርስ በርሳችሁ ስለ አንዱ. ; እግዚአብሔርም እናንተ የተማሩ መሆን ሁሉ ሁሉ እናንተ በመንፈስ አነሳሽነት
ቅዱሳን ሲፈልጉ, ትእዛዛቱን አንተ የማይፋቅ ውስጥ ዘውታሪዎች ዘንድ በልባችሁ ላይ መንፈስ ቅዱስ በብርዕ ጋር በሚቀረጽበት
እናውቃለን. ' (ፖሊካርፕ የሕይወት, ምዕራፍ 24 ጀባ ላይትፉት, ሐዋርያዊ አባቶች, ቅጽ. 3.2, 1889, ገጽ. 488-506)
አምላክ መሪ, ሐ ቤተ ክርስቲያን ነበር በሰርዴስ ሜለቶ,. በ 170 ዓ.ም., እንዳስተማረው:
በአዲሱ ውስጥ ወንጌል-አሮጌው ውስጥ በሚወጣው በእርግጥ ሕግ, ሁለቱም ጽዮን ከኢየሩሳሌም አብረው ወጥተው
ተገናኙት; እና ጸጋ የተሰጠ ትእዛዝ, እና የተጠናቀቀ ምርት ውስጥ ያለውን ዓይነት, እና በልጁ በግ: አንድ ሰው ስለ በጎች:
በእግዚአብሔር ላይ ያለው ሰው ...
ነገር ግን የወንጌል ሕግ እና ማብራሪያ ሆነ

ፍጻሜ: ቤተ ክርስቲያን እውነትን ጎተራ ሆነ ሳለ ...
ይህ ዘላለማዊ መንግሥት መግባት ጭቆና, ከሞት ወደ ሕይወት እንደ ጀምሮ, ወደ ብርሃን ከጨለማ, ነፃነት ወደ ባርነት አዳነን
ሰው ነው. (. ፋሲካ ላይ ሜለቶ Homily 7,40 ቁጥር, Kerux ከ 68. ትርጉም:.. የመስመር ላይ መለኮት ዘ ጆርናል
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp)
በመሆኑም, የእግዚአብሔር መንግሥት ዘላለማዊ የሆነ ነገር, እና ሳይሆን በቀላሉ የአሁኑ ክርስቲያን ወይም ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን
ለመሆን የሚታወቅ ሲሆን የአምላክን ሕግ ያካተተ ነበር.
ሌላው አጋማሽ የሁለተኛው መቶ ዘመን መጨረሻ መጻፍ መንግሥት መመልከት ሰዎች እንዲህ በማለት ይመክራል:
ስለዚህ, አንተ ከአሁን በኋላ dissemble ወይም ወደ ኋላ መመልከት እንጂ በግድ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል
መቅረብ ማንም ይሁን. (የሮም ክሌመንት. Recognitions, መጽሐፍ X, ምዕራፍ XLV. አንቲ-ናይሲየን ፋዘርስ ከ
Excerpted, ጥራዝ 8 አሌክሳንደር ሮበርትስ እና ያዕቆብ ዳኖልድሰን አርትዖት. የአሜሪካ እትም, 1886)
ይህ ሳይሆን አይቀርም እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ የተጻፈ አይደለም ሳለ ከዚህም በላይ, አጋማሽ ሁለተኛው መቶ ዘመን
መጻፍ ሮበርትስ እና ዳኖልድሰን አሥራ አራት ጊዜ አገላለጽ "የእግዚአብሔር መንግሥት" የሚለውን ቃል የሚጠቀምበት በ በትርጉሙ
ውስጥ ሸፐርድ እረኛው ርዕሱ.
እውነተኛ ክርስቲያኖች, እና እንዲያውም ብዙዎች ብቻ የሚሉ ክርስቶስ, በሁለተኛው መቶ ዘመን የእግዚአብሔርን መንግሥት ስለ አንድ
ነገር ያውቅ ነበር.
እንኳን የካቶሊክ እና የምሥራቅ ኦርቶዶክስ ሴንት ኢራኒየስ ትንሣኤ በኋላ ክርስቲያኖች ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ነበር
ተረዳሁ. እርሱም, ሐ የጻፈውን ልብ በል. 180 ዓ.ም:
እንዲህ እነርሱን ዘወትር በጥምቀት ከእርሱ ተሰጥቶ የነበረው በመንፈስ ቅዱስ: ይኖራል ወዲህ, አምነናል; እርሱም እውነትን
ወደ ቅድስና እና ጽድቅ እና በትዕግሥት ጽናት ውስጥ የሚመላለስ ቢኖር, ተቀባዩ ተይዞ ይቆያል ነው ሰዎች ሁኔታ ነው.ይህ ነፍስ
ሥጋ እንደገና ነፍስ መቀበል, እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዘው, በመንፈስ ቅዱስ ኃይል, እየተነሱ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት
ገብቶ የሚያምኑትን ውስጥ ትንሣኤ አለው. ... መጽሐፍ ማክሚላን: (ኢራኒየስ, ሴንት, ሊዮን ጳጳስ Armitage ሮቢንሰን
ሐዋርያዊ ስብከት ሰልፍ, ምዕራፍ 42. ዌልስ, ሱመርሴት, ጥቅምት ክርስቲያናዊ እውቀትን የሚያስፋፋ ወደ ኒው ዮርክ ማህበር
ላይ የወጣ እንደ 1879 በ የአርሜኒያ የተተረጎመ CO, 1920).
በሁለተኛውና በሦስተኛው መቶ ዓመታት ውስጥ ችግሮች
ሰፊ ተቀባይነት ቢሆንም, በሁለተኛው መቶ ዘመን ውስጥ, ማርሽን የተባለ አንድ የፀረ-ሕግ የክህደት መሪ ተነሣ. ማርሽን ግዚ A ብሔር
ሕግ: በሰንበት, እና የእግዚአብሔርን ቃል በቃል መንግሥት ላይ አስተምሯል. እርሱ ፖሊካርፕ እና ሌሎች ተወግዞ ነበር ቢሆንም ረዘም
ላለ ጊዜ በሮም ቤተ ክርስቲያን ጋር ግንኙነት ነበረው; በዚያም ተጽዕኖ ይመስል ነበር.
በሁለተኛው እና ሦስተኛው ክፍለ-ዘመን ላይ, allegorists እስክንድርያ (ግብፅ) የተቋቋመው ሲቋቋም ነበር. ብዙ allegorists
በመጪው መንግሥት መሠረተ ትምህርት ይቃወሙ ነበር. እነዚህ allegorists ስለ አንዳንድ ሪፖርት ልብ በል:
ዲዮናስዮስ እስክንድርያ ውስጥ የላቀና እና ሀብታም አረማዊ ቤተሰብ የተወለደ ነበር; እንዲሁም ፍልስፍና የተማሩና ነበር. እሱ
እስክንድርያ catechetical ትምህርት ቤት ክስ ረገድ ተሳክቶለታል ማን ኦሪገን, አንድ ተማሪ ለመሆን አረማዊ ትምህርት
ቤቶች ይቀራል ...
ክሌመንት, ኦሪገን እና የግኖስቲክ ት ምናባዊና ወይራ ትርጓሜዎች በ ቅዱስ የሕፃንነትን ትምህርት የሚያረክሱ ነበር ... እነዚህ
Nepos በይፋ Allegorists ተጋድዬአለሁ ". Allegorists" ለራሳቸው ስም አገኙት; የክርስቶስ የግዛት ዘመን እንደሚኖር
ጠብቋል በምድር ላይ ...
ዲዮናስዮስ "እንዲህ ያለ ነገር አንድ ግዛት ያሉ አሁን በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ አለ." ... Nepos ተከታዮች ጋር
ይከራከር ነበር; እንዲሁም መለያ ይህም አብያተ ክርስቲያናት በአሁኑ ሁኔታ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን መንግሥት ቃል
ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቅሶ ነው ...
Nepos መንግሥተ ሰማያት ነው ያሰኛልን አይደለም, ነገር ግን ለዘላለም ሕይወት በትንሣኤ ላይ ያለንን የጌታ ቃል በቃል
መምጣት መንግሥት መሆኑን በማሳየት, ያላቸውን ስህተት ገሠጸ ...

ስለዚህ አሁን ያለውን ሁኔታ ውስጥ መጥተው መንግሥት ሐሳብ የተጸነሰው እና በግብፅ ውስጥ Allegorists መካከል
የግኖስቲኮች ትምህርት ቤት ውስጥ አወጣን, በ 200 250 ወደ ግዛት ጳጳሳት ፊት ሙሉ መቶ ዘመን ዙፋን ነዋሪዎች ተደርገው
ይታዩ ዘንድ መጡ ...
ክሌመንት የእግዚአብሔር እውነተኛ የአእምሮ እውቀት ግዛት ያሉ የእግዚአብሔር መንግሥት የሚለውን ሐሳብ
ፀነሰች. መንፈሳዊ ትርጉም ቅዱሳን መጻሕፍት ግልጽ ደብዳቤ ላይ የሸሸገችውን እንደ ኦሪጅን አቆመው. (ዋርድ, ሔንሪ ዳና ይህ
መንግሥት ወንጌል:.. የዚህ ዓለም መንግሥት አይደለም; አይደለም በዚህ ዓለም ውስጥ; ነገር ግን: ሙታን እንዲሁም ሁሉ ነገር
Claxton የተዘጋጀ ላይ እስከሚታደስበት ትንሣኤ, በሰማያዊ አገር ውስጥ ኑ ወደ Remsen & Haffelfinger, 1870, ገጽ.
124-125)
ጳጳስ Nepos የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል ሲያስተምር በመሆኑም ሆይ: allegorists ይህን የሐሰት, ያነሰ ቃል በቃል, መረዳት
ጋር ይመጣ ዘንድ ሞከሩ. በኢያራ ጳጳስ ኳድራተስ ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ ስለ allegorists ላይ ስህተቶች ትግል አደርግ ነበር. በእውነት
የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች በታሪክ ዘመናት ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል በቃል መንግሥት እውነት ቆመው ነበር.
ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ, መንግሥት ወንጌል አስተምሯል ፕላስ
በ 20 መቶ ዘመን መገባደጃ ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ እንዲህ ሲል ጽፏል:
ኛው

በክርስቶስ ወንጌል ውድቅ ስለሆነ ነው. . . , ዓለም የራሱ ቦታ ላይ ሌላ ነገር ባይብልን ነበር. እነዚህ የሐሰት መፈልሰፍ
ነበረበት ስለዚህ እንደ ብቻ ቆንጆ platitude የተነገረው የእግዚአብሔር መንግሥት ሰምቻለሁ -! ጥሩ በስሜት በሰዎች ልብ
ውስጥ - አንድ Ethereal, እውን ምንም ነገር ጋር በመቀነስ! ሌሎች ደግሞ "ቤተ-ክርስቲያን" መንግሥት እንደሆነ በተሳሳተ
መንገድ ነው. . . ከክርስቶስ ልደት በፊት 600 ዓመት የኖረው ነቢዩ ዳንኤል, የእግዚአብሔር መንግሥት እውነተኛ መንግሥት
እንደሆነ ያውቅ ነበር - መንግስት በምድር ላይ ቃል በቃል ሰዎች በላይ መግዛት. . .
እዚህ ላይ. . . የእግዚአብሔር መንግሥት ነው ነገር የአምላክ ማብራሪያ ነው: "እነዚህ ነገሥታት ... ዘመን" - እዚህ, አሥር
ጣቶች እየተናገረ ነው ብረት እና ተሰባሪ ሸክላ ክፍል ክፍል. ይህ, ዳንኤል 7, እና ራእይ 13 እና 17 ጋር ትንቢት በማገናኘት,
አሁን ፈጠረ ነው የአውሮፓ አዲስ ዩናይትድ ስቴትስ ማመልከቱ ነው. . . በዓይናችሁ ፊት! አሮጌውን የሮም ግዛት ከሞት
ይሆናል; ራእይ 17:12 ይህ (8 ራእይ 17) አሥር ነገሥታት ወይም መንግሥታት ጥምረት ይሆናል ግልጽ በዝርዝር
ያደርገዋል.. .
ክርስቶስ በመጣ ጊዜ, እርሱ በምድር ሁሉ (ራእይ 19: 11-16) በመግዛት, የነገሥታት ንጉሥ ሆኖ ይመጣል; እና የእርሱ
KINGDOM-- የእግዚአብሔር መንግሥት ዳንኤል --said, እነዚህ ሁሉ የዓለም መንግሥታት በላች ነው. ራእይ 11:15
በእነዚህ ቃላት ውስጥ እንዲህ ይላል: "የዚህ ዓለም መንግሥታት ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች: የጌታችን
መንግሥታት ሆነዋል; እርሱም ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣል"! ይህ የእግዚአብሔር መንግሥት ነው. አዎ, እና
እንዲያውም በዩናይትድ ስቴትስ እና የብሪታንያ ብሔራት - ይህ አሁን መንግሥታት END ነው. መላውን ምድር ላይ ጌታ
ኢየሱስ ክርስቶስ, የነገሥታት ከዚያም ንጉሥ - መንግሥታት - ከዚያም መንግሥታት ይሆናሉ. ይህ የእግዚአብሔር መንግሥት
ቃል በቃል መንግስት መሆኑን ሙሉ በሙሉ ሜዳ እውነታ ያደርገዋል. የሮም ግዛት አንድ መንግሥት እንኳ እንደ - - እንኳን
እንደ የከለዳውያን ግዛት አንድ መንግሥት ነበር, ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግሥት መስተዳድር ነው. ይህ በዓለም ያሉ አሕዛብ
መንግሥት ላይ መውሰድ ነው. አንድ ገዥ - ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ ለመሆን ተወለደ! . . .
ከ 1,900 ዓመታት በፊት ኮረብቶችም እና በመንፈስ ቅዱስ ምድር ሸለቆዎች በኢየሩሳሌም ጎዳናዎች ላይ ከኖሩት ሰዎች ሁሉ
ተመሳሳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት ነው. እሱ እንደገና እንደሚመጣ ነው አለ. እርሱም ተሰቀለ በኋላ, እግዚአብሔር
ሦስት ቀንና ሦስት ሌሊት በኋላ ከሞት አስነስቶታል (. ማቴ 12:40; 2:32; የሐዋርያት ሥራ ቆሮ 15: 3-4.). እርሱ
በእግዚአብሔር በዐርሹ አርጓል. አጽናፈ መንግስት ዋና መሥሪያ ቤት (.:; ዕብ 1: 9-11 የሐዋርያት ሥራ 1 3; 8: 1; 10:12;
ራእይ 3:21).
በ "ወደ ሩቅ አገር" - - እግዚአብሔር ዐርሽ የሄዱት በምሳሌው ላይ ያለውን "መኰንን" ነው: በአሕዛብም ሁሉ ላይ የነገሥታት
ንጉሥ ሆኖ coronated ዘንድ: ከዚያም በኋላ ወደ ምድር ለመመለስ (ሉቃስ 19: 12-27 ).

ደግሞም, እርሱም "ነገር ሁሉ እስከሚታደስበት ዘመን 'ድረስ በሰማይ ውስጥ ነው (3 የሐዋርያት ሥራ: 1921). በተሰኘው የቀድሞ ሁኔታ ወይም ሁኔታ ወደነበረበት መመለስ ማለት ነው. በዚህ ሁኔታ, ለዓለም ሰላም, እና እንዲያው
ሁኔታዎች ወደነበሩበት, በመሆኑም በምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግሥት ለማደስ, እና.
በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ መረበሽ, እንደተተበተበ ጦርና ጠብ እግዚአብሔር ጣልቃ በስተቀር, ማንም የሰው ሥጋ ሕያው
ባልዳነም ነበር; በጣም ትልቅ (ማቴ. 24:22) በዓለም ላይ ችግር ላይ ይደመደማል. መዘግየት, በዚህ ምድር አጥፋ ሁሉ
ሕይወት የማፈንዳት ሊያስከትል ጊዜ በውስጡ በጣም መደምደሚያ ላይ, ኢየሱስ ክርስቶስ ይመለሳል. በዚህ ጊዜ ግን
መለኮታዊ አምላክ ሆኖ እየመጣ ነው. ሁሉ ኃይል እና በአጽናፈ ዓለም-ገዢ ፈጣሪ ክብር ሲመጣ ነው. (ማቴ 24:30;.. 25:31)
ኢየሱስ "የነገሥታት ንጉሥ, የጌቶች ጌታ" እየመጣ ነው (ራእይ 19:16), የዓለም ልዕለ-መንግስት ለማቋቋም እና በብረት በትር
ጋር አሕዛብ ሁሉ "እንዲገዛ "(ራእይ 19:15; 12: 5). . .
ክርስቶስ ተቀጥሬ?
ነገር ግን በደስታ የሰው ዘር እልል, እና አሳወሩ. እስኪጠፋቸው እና ግለት ውስጥ ተቀበሉት - ባህላዊ ክርስትና ፈቃድ እንኳ
አብያተ ክርስቲያናት?
እነርሱ ግን ከቶ አልሰናከልም! እነሱን ሳያደርጋቸው እርሱ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው, ሰይጣን የሐሰት አገልጋዮች (. 13-15 ኛ
ቆሮ 11) ስለ ሆኑ ያምናሉ. የእርሱ (11:18 ጋር ራእይ 11:15) በመምጣቱ አብያተ ክርስቲያናት እና አሕዛብም ተቈጡ
ይሆናል, እና የጦር ኃይሎች በኖረና እሱን እሱን ለማጥፋት (ራእይ 17:14) ለመዋጋት ይሞክራል!
አሕዛብ በኢየሩሳሌም (. ዘካ 14: 1-2) ላይ ጦርነቱ ጋር ነው, ስለ መጪው የዓለም ጦርነት ሳልሳዊ ላይ ወሳኝ ጦርነት ውስጥ
ተሳታፊ ይሆናል; ከዚያም ክርስቶስ ይመለሳሉ. ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ኃይል ውስጥ በእርሱ ላይ (ቁጥር 3) የሚዋጉ "በእነዚህ
ሕዝቦች ላይ መዋጋት 'ይሆናል. እርሱ ሙሉ በሙሉ (ራእይ 17:14) እነሱን ድል ያደርጋል! ከኢየሩሳሌም በስተ ምሥራቅ
በጣም አጭር ርቀት "እግሮቹ, በደብረ ዘይት ተራራ ላይ በዚያ ቀን እንቆማለን" (ዘካ. 14: 4). (አርምስትሮንግ HW. የዘመናት
ምስጢር, 1984)
መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ይመለሳል; እርሱም ያሸንፋል, ገና ብዙ ትግል መሆኑን ይላል
በእርሱ ላይ (ራእይ 19:19). (ነገር ግን በከፊል ስለ ሐሰተኛ ነቢያት እና ምሥጢራዊ ነው, የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት አለመግባባት ላይ
የተመሠረተ) የሚመለሱት ኢየሱስ የመጨረሻው ተቃዋሚ ነው የሚሉ ብዙ ሰዎች!
የሚከተለው ኸርበርት አርምስትሮንግ ደግሞ ነው;
እውነተኛ ሃይማኖት - አምላክ በመንፈስ ቅዱስ እናካፍላችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር ጋር ኃይል እውነት ... አምላክ እና ኢየሱስ
ክርስቶስ ማወቅ: በማይነገርና - እውነት በማወቃችን -! የአምላክ መለኮታዊ ፍቅር ሞቅ ያለ ፍቅር ...
የአምላክ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቶች በቀላሉ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ "እያንዳንዱ ቃል ሕያው" ሰዎች ናቸው ...
ፍቅር የአምላክን መንገድ - ሰዎች "መስጠት" መንገድ ወደ "ማግኘት" መንገድ ላይ ይመልሳል.
አዲስ ሥልጣኔ አያያዝ በአሁኑ ጊዜ ምድር ይሆናል! (ሲቪሎችን)
ወደ አዲስ ሥልጣኔ የእግዚአብሔር መንግሥት ነው. አዲስ ሥልጣኔ ሊመጣ ፍቅር ላይ የተመሠረተ ሊሆን መሆኑን በማወጅ ኢየሱስም
ሆነ ተከታዮቹ ያስተማራቸውን መንግሥት እውነተኛ ወንጌል ምን እንደሆነ ዋነኛ ክፍል ነው. እና እኛ በእግዚአብሔርበመቀጠል ቤተ
ክርስቲያን ውስጥ እንዲሁም መስበክ ነገር ነው.
ኸርበርት አርምስትሮንግ, ኢየሱስ ሰብዓዊ ኅብረተሰብ ያስተምር ነበር ተገነዘብኩ
ይህ እንድንታዘዝ ይፈልጋል የሚመስለው እንኳ ጊዜ, የፍቅር መንገድ ሕይወት 'መስጠት መንገድ' ውድቅ አድርጓል. ማለት ይቻላል,
ማንም ሰው በአግባቡ ኢየሱስ ያስተምር ነበር ምን ትርጉም ለመረዳት ይመስላል.
በኢየሱስ በኩል ማዳን ወንጌል አካል ነው
አሁን ይህን ማንበብ የነበሩ አንዳንድ ሰዎች እስካሁን ድረስ ምናልባት መዳን ውስጥ ስለ ኢየሱስ ሞት እና ሚና ስለ ይጠይቃሉ. አዎን, ይህ
አዲስ ኪዳን እና ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ ሁለቱም ስለ የጻፈው ወንጌል ክፍል ነው.
አዲስ ኪዳን ወንጌል በኢየሱስ በኩል መዳን ያካትታል ያሳያል:

ይህ ለሚያምኑ ሁሉ መዳን የእግዚአብሔር ኃይል የግሪክ (ሮሜ 1:16) አስቀድሞ ደግሞ አይሁዳዊ ስለ ነውና እኔ 16, ክርስቶስ
በወንጌል አላፍርምና; አይደለሁም.
4

እንግዲህ ሰዎች ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ የተበተኑትን. 5 ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው. ... 12 ግን
ስለ እግዚአብሔር መንግሥትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ነገር እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት ጊዜ: ወንዶችም
ሴቶችም ተጠመቁ. ... 25 እነርሱም ከመሰከሩና የጌታን ቃል ከተናገሩ በኋላ በመሆኑም ጊዜ:; በሳምራውያን በብዙ መንደሮችም
ወንጌልን በመስበክ, ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ. 26 የጌታም መልአክ ፊልጶስን ተናገረው ... 40 ፊልጶስ ግን በአዛጦን ተገኘ. ወደ
ቂሣርያም እስኪመጣ ድረስ እና አልፎ እርሱ ከተሞች ሁሉ ወንጌልን ይሰብክ ነበር. (የሐዋርያት ሥራ 8: 4,5,12,25,26,40)
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ነገር

ኢየሱስ ስለ ትንሣኤ ይሰበካል. (ሥራ 17:18)
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በዚያን ጊዜ ጳውሎስ በተከራየው ቤት ሁለት ዓመት ሙሉ ተቀመጠ: ወደ እርሱም የሚመጡትን ሁሉ: 31 የእግዚአብሔርን
መንግሥት እየሰበከ ሁሉ ድፍረት, ሳይከለክለው ማንም ጋር ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ነገር
ያስተምርተቀበሉ. (የሐዋርያት ሥራ 28: 30-31)
የስብከቱ ኢየሱስ እና መንግሥት የተካተቱት ልብ በል. የሚያሳዝነው ግን, የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል ተገቢ ግንዛቤ በግሪኮሮማን አብያተ ክርስቲያናት ትምህርቶች ይጎድላል ዘንድ የመምሰል.
እንደ እውነቱ ከሆነ, እስቲ መንግሥት አካል እንዲሆኑ ለመርዳት, አምላክ የሰው ልጆች እንዲሁ ወዶአልና
እርሱ ስለ እኛ (: 16-17 ዮሐንስ 3) መሞት ኢየሱስ ላከ ብዙ.
የመንግሥቱ ወንጌል የዓለም ፍላጎት ምንድን ነው, ነገር ግን ...
ይሁን እንጂ ሃይማኖታዊ ሰዎች ጨምሮ በርካታ የዓለም መሪዎች, ሰላም እና ብልፅግና ለማምጣት, እና የእግዚአብሔርን መንግሥት
ይሆናል አቀፍ የሰብአዊ ትብብር ይሆናል ብለው ያምናሉ. እነርሱም አንዳንድ ጊዜያዊ ስኬት ይኖረዋል ጊዜ: እነርሱ ብቻ አይሆንም;
በመጨረሻም ኢየሱስ መንግሥት እንደሚያቋቁም መመለስ አይደለም ከሆነ በህይወት መኖር አይታሰብም እንደሚያደርጉ ነጥብ ፕላኔቷን
ምድር ያመጣል ሰብዓዊ ጥረት. ይህ የሐሰት ወንጌል ነው.
በዓለም ላይ ያሉ ብዙ አብረው 21 መቶ ዘመን ውስጥ አዲስ የዓለም ሥርዓት ውስጥ ለማስቀመጥ አንድ በከፊል-ሃይማኖታዊ የባቢሎን
አቀፍ ዕቅድ ማስቀመጥ እየሞከሩ ነው. ይህ የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ከውጥኑ ጀምሮ በማውገዝ ለማውገዝ ለመቀጠል
ዕቅድ ያለው ነገር ነው. ሰይጣን ገደማ 6000 ዓመት በፊት (ዘፍጥረት 3) ወንጌል ስሪት መውደቅ ሔዋንን እንዳሳታት: በመሆኑ, የሰው
ልጆች እነርሱ ወደ ዓለም የተሻለ ለማድረግ ምን ከአምላክ የበለጠ እንደምታውቅ አመኑ.
ኛው

ደግሞ ጠርቶ, የሐሰት ነቢይ ትባላለህ: አንድ የሃይማኖት መሪ (ጋር: መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው, ይህ (1-10 በተጨማሪ ራእይ 13
ላይ አውሬ ተብሎ: የሰሜን ንጉሥ ይባላል) በአውሮፓ ውስጥ የጦር መሪ ድብልቅ ይወስዳል የመጨረሻ ተቃዋሚ እና ራእይ 13 ሁለት
ቀንዱ አውሬ: 11-17) ሰባት ኮረብቶች ከተማ ከ (ራእይ 17: 9,18) አንድ 'የባቢሎን »ውስጥ ለማምጣት (ራእይ 17 እና 18) ዓለም
ትእዛዝ. የሰው ዘር የክርስቶስ መመለስ እና መንግሥት ለማቋቋም የሚያስፈልገው ቢሆንም, በዓለም ላይ ያሉ ብዙ ይህን መልዕክት
ትኩረት አይሆንም በ 21 መቶ ዘመን-ሰይጣን የሐሰት ወንጌል የተለያዩ ስሪቶች ማመን ይቀጥላል. ነገር ግን ዓለም ምስክር ይቀበላሉ.
ኛው

ኢየሱስ ያስተማራቸውን አስታውስ:
ይህ የመንግሥት ወንጌል ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን በዓለም ሁሉ ይሰበካል: በዚያን ጊዜም መጨረሻው
ይመጣል. (ማቴዎስ 24:14)
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መንግሥት ወንጌል ምስክር ዓለም ይደርሳል ልብ በል: በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል.
ለዚህ በርካታ ምክንያቶች አሉ.
አንድ አምላክ (ማቴዎስ 24:21 ለመጀመር ይታያል ማለት ነው) ታላቁ መከራ ከመጀመሩ በፊት እውነተኛውን ወንጌል መስማት ዓለም
የሚፈልግ መሆኑ ነው. በመሆኑም የወንጌል መልዕክት ምስክር እና ማስጠንቀቂያ ሁለቱም ነው (ዝ.ከ. ሕዝቅኤል 3; አሞጽ 3: 7).
ሌላው ደግሞ መልእክት ፍሬ የሐሰት ነቢይ, የመጨረሻ ተቃዋሚ ጋር በመሆን, እየጨመረ አውሬ, የሰሜን ኃይል ንጉሥ አመለካከት
የሚቃወም ሊሆን እንደሚችል ነው. እነሱም በመሠረቱ በሰው ጥረት አማካኝነት ሰላም ቃል, ነገር ግን መጨረሻው (ማቴዎስ 24:14) እና
ጥፋት ሊመራ ይችላል (ዝ.ከ. 1 ተሰሎንቄ 5: 3).

ምልክቶች እና ከእነሱ ጋር የተያያዙ በሐሰተኞች ድንቆችም ምክንያት ይልቅ የወንጌል መልእክት (2 ተሰሎንቄ 2: 9), በዓለም ውስጥ
በጣም ውሸት (9-12 2 ተሰሎንቄ 2) ለማመን መምረጥ ይሆናል. ምክንያቱም የሮም ካቶሊኮች, በምሥራቅ ኦርቶዶክስ, ከሉተራን, እና
ሌሎች በእግዚአብሔር የሚሊኒየም መንግሥት ተገቢ ያልሆነ ለመውቀስ ነው, ብዙ ሰዎች በተሳሳተ የእግዚአብሔርን መንግሥት
የሚሊኒየም የወንጌል መልዕክት ነው ተቃዋሚው ጋር የተያያዘ የሐሰት ወንጌል ነው ይናገራሉ ይሆናል.
ታማኝ Philadelphian ክርስቲያኖች (ራእይ 3: 7-13) መንግሥት የሚሊኒየም ወንጌል እየሰበከ እንዲሁም (የአውሬው እና ሐሰተኛ
ነቢይ ጨምሮ) አንዳንድ ዓለማዊ መሪዎች እስከ ምን ሊሆን ዓለም መናገር ይሆናል.
እነዚህ ሐሰተኛ ነቢይ ጋር አብሮ አውሬ, የሰሜን ኃይል ንጉሥ, የመጨረሻው ተቃዋሚ, በመጨረሻም (ግብረአበሮቻቸው አንዳንድ ጋር
አብሮ) ያጠፋል ዓለም መልእክት እየተናገረ ድጋፍ ያደርጋል ዩናይትድ ስቴትስ እና በዩናይትድ ኪንግደም የአንግሎ-ብሔራት , ካናዳ,
አውስትራሊያ እና ኒው ዚላንድ (ዳንኤል 11:39) እና ከዚያ ብዙም ሳይቆይ ዐረብኛ / እስላማዊ ኮንፌዴራቲዮን (ዳንኤል 11: 40-43)
የሚያጠፋ መሆኑ, አጋንንት ዕቃ አድርጋችሁ ተግባር (ራእይ 16: 13-14): በመጨረሻም የሚመለስበትን ላይ (;: 19-20 19; ራእይ
16:14) ኢየሱስ ክርስቶስ ይዋጋል. ታማኝ የፊላደልፊያን (ራእይ 3: 7-13) የሺ መንግሥት በቅርቡ ይመጣል መሆናቸውን በማወጅ
ይሆናል. ይህ ሳይሆን አይቀርም ብዙ የሚዲያ ሽፋን መፍጠር እና ማቴዎስ 24:14 ፍጻሜ አስተዋጽኦ ነበር.
የ 'የውሸት ወንጌል' በማወጅ የዓለም መሪዎች (የካቶሊክ ቅጽ የይገባኛል ጥያቄ ማን አንድ ስምምነት ላይ pontiff ጋር በመሆን የአውሮፓ
ከፍተኛ መሪ አይቀርም አንዳንዶች 'አዲስ' አይነት) ልክ እንደ-በዓለም ምን እንደሆነ ለማወቅ እፈልጋለሁ ይኖራል እንጂ እነሱ በእርግጥ
ፈቃድ ማድረግ (እና እንኳ በመጀመሪያ ራሳቸውን ማመን ይችላል, ዝ.ከ. ኢሳይያስ 10: 5-7). እነዚህ እና / ወይም ደጋፊዎቻቸው ደግሞ
አይቀርም በሐሰት ታማኝ የፊላደልፊያን ስለሚመጣው ተቃዋሚ የሆነ አስተምህሮ (የሺው ዓመት) በተስፋፋባት ይሆናል ብለው
ያስተምራሉ
ይሆናል. እነርሱም
እና
/
ወይም
ተከታዮች ስደት
ይጀመራል ወደ
Philadelphian
ታማኝ
እና የእግዚአብሔር በመቀጠል በቤተ ክርስቲያን ዘንድ የሚያደርጉ ሁሉ ለመውቀስ ነው (ዳንኤል 11: 29-35; ራእይ 12: 13-15). ይህ
ደግሞ የታላቁ መከራ ፍጻሜ-ከመጀመሪያው ሊመራ ይችላል (ማቴዎስ 24:21; ዳንኤል 11:39; ዝ.ከ. ማቴዎስ 24: 14-15; ዳንኤል
11:31) እንዲሁም ታማኝ የፊላዴልፊያ ጥበቃ ጊዜ ክርስቲያኖች (ራእይ 3:10; 12: 14-16).
ቁጥጥር እንዲኖረው የአውሬውን ሐሰተኛ ነቢይ ኃይል, የኢኮኖሚ ስም ማጥፋት, ምልክቶችን, ድንቅ, ግድያ, እና ሌሎች ጫናዎች (9-10:
2 ተሰሎንቄ 2: 14; ዳንኤል 7:25 16 10-17; ራእይ 13) ውሸት እንሞክራለን . ክርስቲያኖች መጠየቅ ይሆናል:
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"እስከ መቼ, እናንተ ደማችንንስ በምድር በሚኖሩት ላይ እስከ መቼ አትበቀልም ድረስ, ቅዱስና እውነተኛ? ጌታ
ሆይ:" (ራእይ 6:10)
ከዘላለም ዘመናት ሁሉ የአምላክ ሕዝቦች "ምን ያህል ጊዜ ኢየሱስ ሲመለስ ድረስ ይሆናል?" በማለት አስቦ ሊሆን
እኛ ቀን ወይም ሰዓት አናውቅም ቢሆንም, ብዙ ጥቅሶች ላይ የተመሠረተ የ 21 መቶ ዘመን ኢየሱስ ተመልሶ ወደ (እግዚአብሔር የሺህ
ዓመት መንግሥት የተቋቋመው) መጠበቅ (ለምሳሌ ማቴዎስ 24: 4-34; መዝሙር 90: 4; ሆሴዕ 6: 2; ሉቃስ 21: 7-36; ዕብራውያን
1: 1-2; 4: 4,11; 2 ጴጥሮስ 3: 3-8; 1 ተሰሎንቄ 5: 4), እኛ አሁን የምታዩትንና አንዳንድ ክፍሎች ጊዜ ፍጻሜውን እያገኘ ያለው.
ኛው

ኢየሱስ ጣልቃ የማይሰራ ከሆነ, ዓለም ሕይወት ያለው ነገር ሁሉ ንዳልነበረ ይሆናል:
እንግዲህ እንዲህ ያለ በዚህ ጊዜ ድረስ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናልና 21: ከእንግዲህ:
እንግዲህም ከቶ ይሆናል 22 እነዚያ ቀኖችስ ባያጥሩ ነበር በስተቀር: ሥጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር.; ነገር ግን ስለ ተመረጡት
እነዚያ ቀኖች ስለ ተመረጡት ሰዎች ያጥራሉ. (ማቴዎስ 24: 21-22)
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ወዲያውም ወራትም መከራ በኋላ ፀሐይ ይጨልማል: ይሆናል: ጨረቃም ብርሃኑን አይሰጥም ይሆናል; ከዋክብትም
ከሰማይ ይወድቃሉ; የሰማያት ኃይላት ይናወጣሉ. 30 በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል: በዚያን ጊዜም
የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ: የሰው ልጅ ያዩታል በኃይልና በብዙ ክብር. 31 ጋር በሰማይ ደመና ሲመጣ ወደ እርሱ
ከታላቅ መለከት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል; እነሱም ሌሎች ወደ ሰማይ አንዱን ጫፍ ጀምሮ እስከ ዳርቻው ከአራቱ ነፋሳት ለእርሱ
የተመረጡትን ይሰበስባሉ. (ማቴዎስ 24: 29-31)
የእግዚአብሔር መንግሥት ዓለም የሚፈልገውን ነገር ነው.
መንግሥት አምባሳደሮች
መንግሥት ውስጥ ሚና ምንድን ነው?

አንተ እውነተኛ ክርስቲያን ከሆንክ አሁን, እርስዎ አንድ መልእክተኛ መሆን አለባቸው. ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲህ ሲል ጽፏል ነገር ልብ
በል:
እግዚአብሔር በእኛ ልመናውን ነበር ይሁንና እንደ 20 አሁን እንግዲህ እኛ ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን; ከእግዚአብሔር ጋር
ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ ስለ እናንተ መለመን. (2 ቆሮንቶስ 5:20)
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እንግዲህ ወገባችሁን ጽድቅ, 15 ጥሩር ላይ ካገባ በኋላ: በእውነት ወገባችሁን ታጠቁ እና በሰላም ወንጌልም በመዘጋጀት ጋር
እግር ተጫምተው ቁሙ; እናንተ ይችላሉ ይህም የእምነትን ጋሻ አንሡ; ከሁሉም በላይ 16 በዚህ መጨረሻ ጋር ወደ ንቁ
መሆን, 18 በመንፈስ ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ጋር ሁልጊዜ የሚጸልይ;. 17 ክፉ ሰው የሚንበለበሉትን የክፉውን ፍላጻዎች ሁሉ
ልታጠፉ የመዳንንም ራስ ቁር: የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለ መንፈስ ሰይፍ ያዙ ሁሉ saints- 19 እና ለእኔ ሁሉ እየለመናችሁ
በመጽናት ምልጃ, ይሰጠኝ በድፍረት ወንጌልም በሰንሰለት መልእክተኛ የሆንሁ: 20 ስለ ወንጌል, ምሥጢር ለማሳወቅ አፌን
በመክፈት ቃል ይሰጠኝ ዘንድ ስለ እኔ ለምኑ; እኔ ልናገር እንደሚገባኝ ያህል በውስጡ ስለ እርሱ በግልጥ እናገር ዘንድ
ለምኑ. (ኤፌሶን 6: 14-20)
ምን መልእክተኛ ነው ሚርያም-ዌብስተርስ የሚከተለውን ትርጉም አለው?:
ልዩ ብዙውን ጊዜ ጊዜያዊ የዲፕሎማሲ ሥራ ለማግኘት የራሷን ወይም የራሱን መንግሥት ወይም ሉዓላዊ ውስጥ ነዋሪ ወኪል
ሆኖ የውጭ አገር መንግሥት ወይም ሉዓላዊ ወደ እውቅና ወይም የተሾሙ ከፍተኛ ማዕረግ
ዲፕሎማሲያዊ ወኪል:;: 1በተለይም ኦፊሴላዊ መልእክተኛ
2: አንድ የተፈቀደለት ተወካይ ወይም መልእክተኛ
አንተ እውነተኛ ክርስቲያን ከሆንክ አንተ ክርስቶስ አንድ ይፋዊ መልእክተኛ ናቸው! ሐዋርያው ጴጥሮስ እንዲህ በማለት ጽፏል ነገር ልብ
በል:
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እናንተ ግን የእርሱ አስደናቂ ብርሃን ከጨለማ ወደ እናንተን ከጠራችሁ ከእርሱ ውዳሴ ያውጃሉ የሚችል አንድ የተመረጠ
ትውልድ: የንጉሥ ካህናት: ቅዱስ ሕዝብ, የራሱ ልዩ ሕዝብ ናቸው: 10 በአንድ ወቅት ሳይሆን ሰዎች የነበሩ አሁን ግን ናቸው
አሁን ግን ምሕረትን አግኝታችኋል ግን ነበር የእግዚአብሔር ሕዝብ, ምሕረትን አግኝታችኋል. (1 ጴጥሮስ 2: 9-10)
ክርስቲያኖች እንደመሆናችን መጠን እኛም ቅዱስ ሕዝብ አካል መሆን ነው.
የትኛው ብሔር አሁን ቅዱስ ነው?
እስቲ በዚህ መንግሥታት መካከል በእርግጥ ማንም ዓለም-ነገር ግን በመጨረሻ የክርስቶስ መንግሥት (ራእይ 11:15) ክፍል ይሆናል. ይህ
የአምላክ ብሔር, ቅዱስ መሆኑን የእርሱ መንግሥት ነው.
አምባሳደሮች ሆነው, እኛ በተለምዶ በዚህ ዓለም አሕዛብ ቀጥተኛ ፖለቲካ ውስጥ አይካፈሉም. አሁን ግን ሕይወት የአምላክን መንገድ
መኖር ናቸው. እንዲህ በማድረግ, በተሻለ በመንግሥቱ እኛ ነገሥታትና ካህናት ሊሆኑ ይችላሉ, እና በምድር ላይ ከክርስቶስ ጋር ይነግሣሉ
ዘንድ አምላክ መንገዶች, በላጭ ናቸው ለምን እንደሆነ ለማወቅ:
ለእርሱ 5 እንደ ወደደን ስለ በራሱ ኃጢአታችንን ከእኛ ታጠበ ማን
ደም, 6 እና ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል እስከዘላለም ድረስ ይሁን; ወደ የእርሱ አምልኮ በእግዚአብሔር
አብ ዘንድ ለእኛ ነገሥታትና ካህናት አድርጓል. አሜን. (ራእይ 1: 5-6)
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አምላካችን ወደ ነገሥታትና ካህናት አድርገዋል; እኛም በምድርም ላይ ይነግሣሉ. (ራእይ 5:10)

በዚህ መካከል አንዱ ወደፊት ገፅታ ደግሞ እግዚአብሔር በሚፈልገው መንገድ መመላለስ ከዚያም ሟች የሆኑ ሰዎች በማስተማር ይሆናል:
በኢየሩሳሌም ውስጥ በጽዮን የምትኖሩ ሕዝብ 19; ከእንግዲህ ወዲህ ያለቅሳሉ. እርሱ የእርስዎ ጩኸት ድምፅ የተነሣ ላይ ወደ
አንተ በጣም ለዛ ይሆናል; እርሱም ሰምቶ በማያስተውል ሁሉ: እርሱ. 20 እመልስልሃለሁ; እግዚአብሔርም ከእንግዲህ ወዲህ
ከእናንተ መከራ እንጀራ: የመከራም ውኃ, ይሰጣል ሆኖም የእርስዎ አስተማሪዎች አንድ ጥግ ወደ ተንቀሳቅሷል አይሆንም
ቢሆንም, ዓይኖችህ ግን የእርስዎ አስተማሪዎች ያያሉ. 21 የእርስዎ ጆሮ ወደ ቀኝ ወይም በፈለጉበት ጊዜ ወደ ግራ ዘወር
በማንኛውም ጊዜ "ይህ ተመላለሱ, መንገዱ ይህ ነው" ብሎ ወደ አንተ በስተጀርባ አንድ ቃል ይሰማሉ. (ኢሳይያስ 30: 19-21)

ክርስቲያኖች ለማስተማር ዝግጁ መሆን አለባቸው በዚህ ዕድሜ ውስጥ የሺ መንግሥት አንድ ትንቢት, ቢሆንም:
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... እናንተ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ በዚህ ጊዜ (5:12 ዕብራውያን) በ
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ዳሩ ግን ጌታን እርሱም ክርስቶስ በልባችሁ ቀድሱት; እናንተም በየዋህነትና በፍርሃት (1 ጴጥሮስ 3:15, ኪጀት) ጋር በእናንተ
ውስጥ እንዳለ ስለ ተስፋ ምክንያትን ለሚጠይቁዋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ.
መጽሐፍ ቅዱስ ይበልጥ ታማኝ ክርስቲያኖች ብዙዎች, ልክ ታላቁ መከራ ከመጀመሩ በፊት ብዙ ማስተማር እንደሆነ ያሳያል:
33

ብዙ ያስተምራሉ ይሆናል ለሚያውቁ ሰዎች እነዚያ (11:33 ዳንኤል)

ስለዚህ, መማር, ጸጋ እና እውቀት (2 ጴጥሮስ 3:18) ላይ እያደገ, አሁን ማድረግ ይኖርብናል ነገር ነው. በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ
ሚና ክፍል ማስተማር መቻል ነው. እና ይበልጥ ታማኝ; Philadelphian (ራእይ 3: 7-13) ለ, ክርስቲያኖች, ይህ ደግሞ የሚሊኒየም
መንግሥት (ዝ.ከ. ማቴዎስ 24:14) መጀመሪያ በፊት አስፈላጊ የወንጌል ምስክርነት ድጋፍ ያካትታል.
የእግዚአብሔር መንግሥት ተቋቁሟል በኋላ የእግዚአብሔር ሕዝብ ጉዳት ፕላኔት ወደነበረበት ለማገዝ ጥቅም ላይ ይውላል;
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ወደ
የድሮው
የቆሻሻ
ቦታዎች
ለመገንባት
በተገባን
መካከል
ሰዎች;
አንተ: የብዙ ትውልድም መሠረት ያስነሣላችኋል; እናንተም መጣስ ላይ Repairer ይባላል: ስትሪት ዘ መልሶ ውስጥ
ሲኖሩ. (ኢሳይያስ 58:12)
በመሆኑም በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን መንገድ የኖሩ የእግዚአብሔር ሰዎች በቀላሉ ሰዎች የተሃድሶ በዚህ ወቅት ከተሞች (እና በሌሎች)
ውስጥ እንዲኖር ያደርጋል. ዓለም በእርግጥም የተሻለ ቦታ ይሆናል. እኛ አሁን ስለ ክርስቶስ መልክተኞች መሆን አለበት, ስለዚህ ደግሞ
በእርሱ መንግሥት ውስጥ ማገልገል ይችላሉ.
እውነተኛው የወንጌል መልእክት ለውጥ ነው
ስለ ወንጌል እውነቱን ማወቃችን. (31-32 ዮሐ 8) ኢየሱስ "እናንተ በቃሌ ኑሩ ከሆነ, የእኔ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ; 32
እውነትንም ታውቃላችሁ ይሆናል: እውነትም አርነት ያወጣችኋል አላቸው." አለ .! የእግዚአብሔር መንግሥት እውነተኛ መፍትሔ ነው:
የእግዚአብሔር መንግሥት የዚህን ዓለም የሐሰት ተስፋ ውስጥ ተይዘዋል ከመሆን ነፃ ያወጣናል እኛም በድፍረት ዕቅድ-አምላክ የሚሠራ
ዕቅድ ለመደገፍ ይችላሉ ሰይጣን መላው ዓለም (9 ራእይ 12) ያስታል. እኛ ስለ ቆማችሁ እውነት ነው (ዝከ ዮሐንስ 18:37) ጠበቃ
ያስፈልገናል.
የወንጌል መልዕክት የግል ስለ መዳን በላይ ነው. የእግዚአብሔር መንግሥት ምሥራች በዚህ ዘመን ውስጥ አንድ ሽግግር ይኖርበታል:
2 ይህን ዓለም አትምሰሉ አይደለም, ነገር ግን ተለወጡ
እርስዎ ከእግዚአብሔር ነው; እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ
በልባችሁ መታደስ ተለወጡ. (ሮሜ 12: 2)
እውነተኛ ክርስቲያኖች አምላክ እና ሌሎችን ለማገልገል እንለወጣለን;
22 ባሪያዎች, እግዚአብሔርንም የሚፈራ, ለሰው ደስ, ነገር ግን በቅን ልብ ውስጥ እንጂ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ጋር: እንደ
ሥጋ ፈቃድ ግን በነገር ሁሉ ጌቶቻችሁ ታዘዙ. 23; አንተም: የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ ጀምሮ የርስትን ብድራት እንድትቀበሉ
ታውቃላችሁና; 24 ወደ ጌታ እንደ ሆነ ለሰው ሳይሆን: የምታደርጉትን የምትሠሩትን ሁሉ; ስለ እናንተ የምታገለግሉት ጌታ
ክርስቶስ ነውና. (ቆላስይስ 3: 22-24)
እኛ ሊናወጥ የማይችል መንግሥት ስለምንቀበል ስለሆነ 28 ስለዚህ: እኛ በማክበርና በማክበርና በፍርሃት እግዚአብሔርን ደስ
ይችላል አማካኝነት ጸጋ እንያዝ. (ዕብራውያን 12:28)
እውነተኛ ክርስቲያኖች ዓለም የተለየ ነው. እኛ በዓለም ትክክልና ስህተት የሆነውን ነገር ከዚህ በላይ አምላክ ያወጣቸውን ደንቦች
መቀበል. በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን መንገድ ለመኖር እምነት ይጠይቃል እንደ ጻድቅ, እምነት (ዕብራውያን 10:38) የምኖረው
ነው. ክርስቲያኖች ሕይወት ያላቸው ሁነታ በአዲስ ኪዳን ውስጥ "መንገድ" ተብሎ ይጠራ ነበር, እነሱ ውስጥ ይኖሩ ከዓለም በጣም የተለየ
ተደርገው ይታዩ ነበር (የሐዋርያት ሥራ 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). ዓለም "በቃየል መንገድ" (ይሁዳ 11) ተብሎ ይጠራል ምን,
በሰይጣን ላይ የወጡ ሥር, ወዳድነት ይኖራል.

የእግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል ጽድቅ, ደስታ, ሰላም (ሮሜ 14:17) አንድ መልዕክት ነው. የትንቢት ቃል በአግባቡ መረዳት,
የሚያፅናና ነው (ዝ.ከ. 1 ቆሮንቶስ 14: 3; 1 ተሰሎንቄ 4:18), እኛ ወደ ዓለም ትምህርቶች ከቅዱሳን መመልከት በተለይ እንደ (ሉቃስ
21: 8-36). ሕይወት እውነተኛ ክርስቲያን መንገድ መንፈሳዊ ብዛት እና አካላዊ በረከት (: 29-30 ማርቆስ 10) ይመራል. ይሄ የሚኖሩ
ሰዎች ዓለም የእግዚአብሔር መንግሥት እንደሚያስፈልገው መረዳት ለምን ክፍል ነው. ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን መንግሥት
መልክተኞች ነን.
እኛ አካላዊ ዓለም (: 5-8 ሮሜ 8) ውስጥ የሚኖሩ ቢሆንም ክርስቲያኖች መንፈሳዊ እንጂ አካላዊ ላይ ያለንን ተስፋ ያደርጋሉ. እኛ
(ቆላስይስ 1:23) የ "ወንጌል ተስፋ 'አለን. ይህ የጥንት ዛሬ ያሉ ክርስቲያኖች ኢየሱስ አለን የሚሉ በርካታ ሰዎች እውነተኛ መረዳት
አይደለም የሚያስተውሉ ነገር ነው.

6. ግሪክ-ሮሜ አብያተ ክርስቲያናት መንግሥት አስፈላጊ ነው; ያስተምራሉ; ነገር ግን ...
. በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት የእግዚአብሔር መንግሥት ገጽታዎች ያስተምራሉ; ነገር ግን ችግር በእውነት በእርግጥ ለምሳሌ
ያህል, ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ መንግሥት ስለ ይህን የሚያስተምረው ነገር ለመረዳት ያምናሉ;
የክርስቶስ ... የእርሱ ትምህርት የዚህ መንግሥት መምጣት, የተለያዩ ገጽታዎች, በውስጡ ትክክለኛ ትርጉም, ይህ አገኙ ማለት
ነው መንገድ ሁሉ ደረጃ ላይ, የእርሱ ንግግሮች ምግባቸው ለማቋቋም ይህን ያህል የእርሱ ንግግር "ወንጌል ተብሎ ዘንድ
መንግሥት የእግዚአብሔር መንግሥት "" ... እንደ እነርሱ የቤተክርስቲያን ይናገር ጀመር "; ዝ.ከ. ቆላ, እኔ, 13; ተሰ, ii,
12.; Apoc, እኔ, 6, 9.; ቁ, 10, ወዘተ ... በዚያ መለኮታዊ ተቋም እንደ ቤተ ክርስቲያን ... ማለት ነው (የእግዚአብሔር ጳጳስ
ኤች መንግሥት ነው. ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ, ጥራዝ ስምንተኛ. 1910).
ከላይ ቆላ "በማለት ያመለከተ ቢሆንም, እኔ, 13; ተሰ, ii, 12.; Apoc, እኔ, 6, 9.; እነሱን መመልከት ከሆነ ቁ, 10, "እነዚህን ጥቅሶች
አንተ አይደለም አንድ ቤተ ክርስቲያን ስለ አምላክ መንግሥት መሆን የተናገረው ነገር አለ ትገነዘባለህ. እነዚህ አማኞች የእግዚአብሔርን
መንግሥት አካል መሆን ወይም ኢየሱስ መንግሥት ነው ይሆናል ያስተምራሉ. መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሰዎች, አንድ እውነትነት የሌለው ሰው
(: 6-9 ገላትያ 1) ወንጌልን ለመቀየር ወይም ወደ ሌላ ዘወር ያስጠነቅቃል. የሚያሳዝነው ግን, የተለያዩ ሰዎች ይህን አድርገዋል.
ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ ", አስተምሯል. ማንም "በእኔ በኩል ካልሆነ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም (ዮሐ 14:
6). ጴጥሮስ, እንዳስተማረው "ሆነ; እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለምና በዚያ በሌላ በማንም ነው"
(የሐዋርያት ሥራ 4:12). ጴጥሮስ (የሐዋርያት ሥራ 2:38) ለመዳን ንስሐ ኢየሱስን መቀበል እምነት ሊኖረን ይገባል ሁሉ ለአይሁድ ነገረ.
ከዚህ በተቃራኒ, ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ አምላክ የለሾች, ኢየሱስ ያለ, በመልካም ሥራ አልዳንም ያስገኛል የሚል ትምህርት
ነው! በተጨማሪም አይሁዳውያን ኢየሱስን መቀበል ያለ ሊድን ይችላል ያስተምራል! በተጨማሪም, እርሱ አንዳንድ በግሪኮ-ሮሜ ደግሞ
'ማርያም' አንድ ያልሆኑ-መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስሪት ወንጌል ቁልፍ እንዲሁም የሚያስማማ እና የሃይማኖቶች አንድነት ቁልፍ መሆኑን ከግምት
ይመስላል. የሚያሳዝነው ግን, እነርሱም ሆኑ ሌሎች ሰዎች ኢየሱስ እና የእግዚአብሔርን መንግሥት እውነተኛ ወንጌል አስፈላጊነት
መረዳት አይደለም. ብዙ ሐሰተኞች ወንጌሎች ያበረታታሉ.
ብዙዎች በማየት መመላለስ እና በዓለም ላይ እምነት እንዲኖረው ይፈልጋሉ. አዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ከላይ ለመመልከት እንደሆኑ
ያስተምራል:
2 እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ነገሮች ላይ, በላይ ነገሮች ላይ እንዲያተኩር ያዘጋጁ. (ቆላስይስ 3: 2)
7 እኛ በማየት ሳይሆን በእምነት መመላለስ ነውና. (2 ቆሮንቶስ 5: 7)
ሆኖም, ጳጳስ ፓየስ ኛ በመሠረቱ የእሱን ቤተ-ክርስቲያን ያለውን በማየት በእግሩ እንዲሄድ መራሁት;
... የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ... በምድር ላይ የክርስቶስ መንግሥት ነው. (ፓየስ የአምላክ encyclical Quas
Primas ክሬመር ፒ ዲያብሎስ የአምላክ የመጨረሻ ጦርነት ውስጥ የተጠቀሱትን ነው. ጥሩ ምክር ጽሑፎች, 2002, p. 73).
የ CatholicBible101 ድር የይገባኛል ጥያቄዎች, "የእግዚአብሔር መንግሥት ጴጥሮስ ... የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የሚመሩ
ቤተክርስቲያኑ መልክ, ውስጥ, በ 33 ዓ.ም ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ተቋቋመ." ነገር ግን የእግዚአብሔር የሺህ ዓመት መንግሥት ገና
ነው እዚህ ሆነ የሮም ቤተ ክርስቲያን ነው, ነገር ግን በምድር ላይ ይሆናል.

የሮም ቤተ ክርስቲያን ይህ በመሠረቱ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኦፊሴላዊ ካቴኪዝም ውስጥ የተዘረዘሩትን ብቻ ነው "የክርስቶስ
ተቃዋሚው ትምህርት" ነው አምላክ አንድ በቅርቡ-ይመጣል ምድራዊ የሺ መንግሥት ላይ ጠንከር ያለ የሚያስተምረው:
676 ተቃዋሚ ማታለል አስቀድሞ በዓለም ላይ የይገባኛል ጥያቄ ታሪክ ውስጥ መገንዘብ ነው ጊዜ ሁሉ ቅርጽ መውሰድ
ይጀምራል ብቻ የፍጻሜው ፍርድ በኩል ታሪክ ባሻገር እውን ሊሆን የሚችለው ይህም መሲሃዊ ተስፋ ነው. የቤተ ክርስቲያን
የሺው ስም ስር ይመጣ ዘንድ ይህ የመንግሥት የተጭበረበረ እንኳ የተቀየረ ቅጾች ... ተቀባይነት አለው (ቸርች የካቶሊክ ቤተ
ክርስቲያን. Imprimatur Potest + ዮሴፍ ካርዲናል ራትጺንገር. Doubleday, ኒው ዮርክ 1995, p. 194)
የሚያሳዝነው ግን, በዚህ ጋር እስማማለሁ ሰዎች መጨረሻ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል መስበክ ጋር ከፍተኛ ችግር
ይኖራቸዋል. አንዳንዶች በሚያውጁ ሰዎች ላይ አስከፊ እርምጃዎችን ይወስዳል (ዳንኤል 7:25; 11: 30-36).
ነገር ግን: አንተ ኢየሱስን ጌታ እንደ ሆነ መንግሥት ውስጥ ነን የሚሉ ሁሉ አይደለም ማን ነው: ሊመጣ ይችላል? አይ, እነሱ
አይደለም. ኢየሱስ የተናገረውን ልብ በል:
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"አለኝ, እኔ እንዲህ ይላል የሚያደርግ እንጂ: ጌታ ሆይ: ጌታ ሆይ: ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት ይሆናል; የሚያደርግ ግን
በሰማይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ. ብዙዎች 22; በዚያ ቀን:« ጌታ ሆይ: ጌታ በእኔ ወደ ይላሉ እኛ: በስምህ ትንቢት በስምህ
አጋንንትን አላወጣንምን: በስምህስ ብዙ ድንቅ ያደረገውን '23 እንግዲህ እኔ: ከእነርሱ ጋር ያወራል' እኔ አንተ ከቶ አይደለም;?!;
እናንተ ዓመፀኞች የሚፈጽሙ ከእኔ ራቁ ' (ማቴዎስ 7: 21-23)
ሐዋሪያው ጳውሎስ "ቀደም ሲል ሥራ ላይ" ነበር "የዓመፅ ምሥጢር" ብሏል (2 ተሰሎንቄ 2: 7) በእርሱ ዘመን ላይ ነው. ይህ ዓመፅን
ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ "ምስጢር, ታላቂቱ ባቢሎን" (: 3-5 ራእይ 17) ተብሎ ነው በመጨረሻው ዘመን ላይ ያስጠነቅቀናል ነገር ጋር
የተያያዘ ነው.
የ "የዓመፅ ምሥጢር" እና / ወይም በጣም ብዙ ተቀባይነት ለየት ያሉ አሉ እና / ወይም ሊሰበሩ ለመናዘዝና ተቀባይነት ዓይነቶች አሉ
የእግዚአብሔር ወዘተ የአምላክን አሥር ትእዛዝ ሕግ, መጠበቅ አያስፈልገንም የሚያምኑ የሚናገሩ ክርስቲያኖች ጋር የተያያዘ ነው ሕግ,
የእግዚአብሔር ሕግ መልክ አላቸው ይመስለኛል ሳለ, ኢየሱስ ወይም የእርሱ ሐዋርያት ሕጋዊ እውቅና እንደሚሆን ክርስትና አንድ ዓይነት
መጠበቅ አይደለም, ስለዚህ.
በግሪኮ-ሮሜ ይህ ተቀባይነት-ኢየሱስ አውግዟቸዋል የአምላክን ትእዛዛት እንደጣሰ ማን እንደ ፈሪሳውያን ናቸው, ነገር ግን ወጎች አደረገ
ይገባኛል መቅረብ (ማቴዎስ 15: 3-9)! ኢሳይያስ ደግሞ ሰዎች ህጉን ላይ የአምላክ አልወደደም ለማመፅ ነን የሚሉ አስጠንቅቋል
(ኢሳይያስ 30: 9). ይህ ዓመፀኞች ዓመጽ እኛ የሚያሳዝነው, እስከ ዛሬ ድረስ ይህን ማየት ነገር ነው.
ሌላው "ምሥጢር" በሮም ቤተ ክርስቲያን ያለው በወታደራዊ የሚያስማማ እና ሃይማኖትን አጀንዳ ሰላም በምድር ላይ የእግዚአብሔርን
መንግሥት ያልሆነ-መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስሪት ያስገኛል ብለው ያምናሉ የሚመስለው መሆኑን ይመስላል. (: አዲሲቱ ኢየሩሳሌም መጽሐፍ
ቅዱስ, አንድ የካቶሊክ-ተቀባይነት ትርጉም, ይታያል ማስታወሻ) ቅዱሳት መጻሕፍት ጥቂት ዓመታት, ስኬታማ, ይህ ፈቃድ
በሚያስተምረን መጪው የሚያስማማ አንድነት ያስጠነቅቃል:
እርሱም: ለአውሬው ሥልጣንን ሰጠው ስለነበር 4 ለዘንዶውም ፊት ሰገዱ; እነርሱም ከአውሬው ጋር ማን ሊወዳደር ይችላል
'ብሎ በአውሬውም ፊት ሰገዱ? ? አውሬው አፍ የራሱ ኩራት ስድብን አርባ ሁለት ወር ንቁ እንዲሆኑ የተፈቀደላቸው
ነበር5 ማን 'ለመዋጋት ይችላሉ; 6 እንዲሁም የእሱን ስም, ሰማያዊ ድንኳን ላይ, በአምላክ ላይ ያለው ስድብ ተሞልቶአል ሁሉ
ሰዎች መጠለያ ናቸው . በዚያ 7 ቅዱሳን ላይ ጦርነት ለማድረግ እንዲሁም እነርሱን ድል ፈቀደ; ሁሉ ሩጫ ላይ ሥልጣን
ተሰጠው: ሰዎች, ቋንቋ እና ሕዝብ; 8 ወደ ዓለም ሁሉ ሕዝብ, ይህ ነው; ስሙም ሁሉም ተጻፈ አልተደረገም ያመልኩታል ወደ
ታች ሕይወት የመሥዋዕት በግ መጽሐፍ ውስጥ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ 9 መስማት የሚችል ሰው ሁሉ, ይስማ:. 10ይማረክ
ምርኮ የሚሆኑ ሰዎች; በሰይፍ ሞት በሰይፍ ሞትን ሰዎች. ይህ ቅዱሳን ጽናት እና እምነት ሊኖረን ይገባል ለዚህ ነው. (ራእይ
13: 4-10, አኢመቅ)
መጽሐፍ ቅዱስ ፍጻሜው ዘመን በባቢሎን አንድነት ያስጠነቅቃል:
ሰባቱን ሳህኖች ከሰባቱ መላእክት 1 አንዱ ወደ እኔ መናገር መጣ; ወደዚህ ና »አለው; እኔም በዙፋን ላይ ሌላ ብዙ ውኃ,
የምድር 2 ከማን ጋር ነገሥታት ሁሉ ነው ታላቁ ጋለሞታ ቅጣት ያሳያል አመነዘሩ; እንዲሁም ማን ከእሷ ምንዝር ወይን ጠጅ
ሰከሩ ብሎ የዓለምን ሁሉ ሕዝብ አድርጎታል. »3 እርሱም ምድረ በዳ በመንፈስ አመጣኝ; በዚያም ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች
የነበሩት አንድ ቀይ አውሬ ሲጋልብ አንዲት ሴት አየ . ወደ ሴቲቱም በቀይና በሐምራዊ ልብስ ተጐናጽፋ ነበር 4 ሁሉ በላዩ ላይ

ተጻፈ; የስድብም ስሞች ነበሩት ወርቅ እና በዕንቍ በዕንቈችም ጋር glittered; እርስዋም አዳሪነት አስጸያፊ: የሰውነትን እድፍ
የተሞላ አንድ የወርቅ winecup ይዞ ነበር; በግምባርዋም 5 ተጽፎ ነበር አንድ መበተንና ስም ስም: '.ታላቂቱ ባቢሎን: ሁሉ
ዝሙት አዳሪዎች እና በምድር ላይ ሁሉ ያደፈ ድርጊቶች እናት' 6 እኔ እሷ, የቅዱሳን ደም ሰክራ ሰክሮ እንደ ሆነ አየ, እና ስለ ደም
ሰክራ የሱስ; ባየኋትም ጊዜ: እኔ ሙሉ በሙሉ ጠይቀውት ነበር. (ራእይ 17: 1-6, አኢመቅ)
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'ይህ ልባምነትን ይጠይቃል. ሰባቱ ራሶች ሴቲቱ ተቀምጦ ነው ላይ ሰባት ኮረብቶች ናቸው. . . ያየሃትም 18 ሴት በምድር ላይ
አለቆች ሁሉ ላይ ሥልጣን ያለውን ታላቅ ከተማ ናት. ' (ራእይ 17: 9,18, አኢመቅ)
ከዚህም በኋላ ሌላ መልአክ ወደ እርሱ ተሰጠው ታላቅ ሥልጣን ያለው, ከሰማይ ሲወርድ አየሁ; ምድር በክብሩ ጋር
አበራ. 2 እርሱ ጮኸ ድምፁን አናት ላይ, 'ባቢሎን ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች በአጋንንት የፈላስፎች እና የርኵሳንም
መናፍስት ሁሉ መጠጊያ እና ቆሻሻ, አስጸያፊ ወፍ ቤት አዘጋጅልኝ ሆኗል. 3 ሁሉም አሕዛብ አዳሪነት ወይን ጠጅ የተነሳ ጥልቅ
ወድቀዋልና; በምድር ላይ ሁሉ ንጉሡ ከእሷ ጋር ራሱን ምንዝር, እና እያንዳንዱ ነጋዴ ሴት ብክነት በኩል ባለ ለበቀለ 'ሌላ
ድምፅ ከሰማይ ተናገረ 4. እኔ ኃጢአትዋ እስከ ሰማይ ድረስ ደርሰዋል 5. ከእርስዋ ወንጀሎች ላይ ማጋራት እና ይሸከም ዘንድ
ተመሳሳይ መቅሠፍቶች የላቸውም ስለዚህም: ከእርስዋ ራቅ: ሕዝቤ ሆይ: ወደ ውጭ ና 'ሲል ሰማሁ:በእግዚአብሔር ፊት
አትረሳም ከእርስዋ ወንጀሎች አለው :. በሌሎች ላይ እንደ እሷን ለማከም 6 ይህች ሴት ከስሼ እጥፍ መጠን መከፈል
አለበት. እሷ የራሷን ቅልቅል የሆነ ድርብ ጠንካራ ጽዋ ማድረግ ነው. 7 አላት pomps እና መረን የለቀቁ እያንዳንዱ ሰው
በመከራ እንጨት ወይም በፍርሃትም ሲጣጣር በ የተዛመደ መሆን ነው. እኔ, እሷ የሚመስለው ንግሥት እንደ በዙፋን ላይ
ነኝ; እኔ ምንም ባልቴት ሴት ነኝ እና አንድ ቀን, መቅሰፍቶች በእርስዋ ላይ ይወድቃል, ሐዘንና በዚህ 8ማወቅ ፈጽሞ: በሽታ ኀዘን
ራብም.. እሷ መሬት ላይ ይቃጠላል. እሷን ተፈረደበት ማን ጌታ እግዚአብሔር ኃያል ነው. በዚያ ሲያዝኑና ከእርስዋ ጋር
አመነዘሩ ከእርስዋም ጋር አከባበር በተካሄደው የነበሩ የምድርም ነገሥታት ከእርስዋ አለቀሰች ይሆናሉ '9'. እሷ ያቃጥላል እንደ
ጢስ (: 1-9, አኢመቅ ራእይ 18) ይመልከቱ
1

ዘካርያስ ውስጥ, መጽሐፍ ቅዱስ በመጪው በባቢሎን ላይ ያስጠነቅቃል ተገቢ አንድነት, ኢየሱስ እስኪመለስ ድረስ አይደርስም መሆኑን
ያሳያል:
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ወደ ውጭ እነሆ! ተመልከት! ከሰሜን ምድር ሽሹ - እኔ አራቱ የሰማይ ነፋሳት ዘንድ ተበትነው ነበርና እግዚአብሔር
declares- - ያህዌ ይላል 11 ተጠንቀቁ.! የማምለጫ, ጽዮን, አሁን ከባቢሎን ሴት ልጅ ጋር መኖር አድርግ!
እግዚአብሔር ፀባዖት 12 ክብር ሁሉ አንተ የሚነካ የእኔ ዓይን ብሌን የሚነካ 'እናንተ ዘረፉ ማን አሕዛብ ስለ እኔ ተልዕኮ ጀምሮ
እንዲህ ይላል. 13 እነሆ: እኔ በእነርሱ ላይ እጄን ይወዘውዘዋል እና እነዛን በማን ይበዘበዛሉ በባርነት ነው. ' ከዚያም
እግዚአብሔር ፀባዖት ላከኝ ታውቃላችሁ! 14 ዘምሩ: ደስ ይበላችሁ; የጽዮን ሴት ልጅ ሆይ: አሁን እኔ የጨካኞችና 15! ይላል;
በዚያም ቀን ላይ ብዙ አሕዛብን ለእግዚአብሔር ይቀየራሉ በመካከላችሁ ለመኖር እመጣለሁ ነውና. አዎን, እነርሱም ሕዝቡ
ይሆናሉ; እነሱም ከእናንተ መካከል ይኖራሉ. ከዚያም እግዚአብሔር ፀባዖት ወደ እናንተ እንደ ላከኝ
ታውቃላችሁ! 16 እግዚአብሔርም ከይሁዳ, በመንፈስ ቅዱስ ምድር ውስጥ ያለውን ድርሻ ይወርሳሉ, እና እንደገና ወደ
ኢየሩሳሌም ምርጫው ያደርጋል. (ዘካርያስ 2: 10-16, አኢመቅ; ጥቅሶች ዘካርያስ 2 የተዘረዘሩ ናቸው ኪጀት / አኪጀት
ስሪቶች ውስጥ ልብ በል: 6-12)
የተባበሩት መንግሥታት, ቫቲካን, በርካታ ፕሮቴስታንቶች, እና የምሥራቅ ኦርቶዶክስ መሪዎች የሚያስተዋውቅ ናቸው ልዩነቶቻቸውን እና
ሃይማኖትን እንቅስቃሴ በግልጽ በመጽሐፍ ቅዱስ የተወገዘ ነው እና መበረታታት የለበትም. ኢየሱስ (: 4-5; ማቴዎስ 24) "ብዙዎችንም
ያስታሉ" ማን እርሱን ለመከተል በሚሉ ሰዎች አስጠንቅቋል. (ኢየሱስ አይደለም ማን ነው) 1-2 እና ራእይ 17 ጋለሞታይቱ: ብዙ
ecumenism ራእይ 6 ላይ "ነጭ ፈረሰኛ 'ጋር የተያያዘ ነው.
ዘካርያስ ልክ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ በእምነት እውነተኛ አንድነት, ኢየሱስ እስኪመለስ ድረስ ሊደርስ አይችልም ነበር መሆኑን
አስተምሯል;
13 ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በእምነትና በእውቀት አንድነት ለመድረስ ክርስቶስ ራሱ ሙላቱ ጋር ሙሉ በሙሉ የጎለመሰ
ፍጹም ሰው, ቅርጽ ድረስ. (ኤፌሶን 4:13, አኢመቅ)

በፊት የኢየሱስ መመለስ ይህን አንድነት ይመጣል ብለው የሚያምኑ ሰዎች ስሕተት ውስጥ ናቸው. ኢየሱስ በሚመለስበት ጊዜ እንደ
እውነቱ ከሆነ, በእርሱ ላይ የሚጠራው ብሔራት አንድነት ለማጥፋት አላቸው:
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በዚያን ጊዜ ሰባተኛው መልአክ መለከቱን ነፋ: መብረቅና ድምፅ በሰማይ ሲጮኹ ይሰማ ነበር,, በመጥራት 'የዓለም
መንግሥት ለጌታችንና ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች መንግሥት ሆነች: ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣሉ. »16 ሀያ አራቱ
ሽማግሌዎች, በእግዚአብሔር ፊት ላይ የተሾመው: ሰገዱ: ወደ አንተ አመሰግናለሁ 'እነዚህ ቃላት ጋር አምላክ 17 ማምለክ
በግምባራቸው ጋር ወደ መሬት ነካ, ሁሉን ቻይ ጌታ አምላክ: እርሱ መደምደም, ማን ነው ማን ነው የእርስዎን ታላቅ ኃይል እና
የግዛት ዘመን መጀመሪያ. 18 አሕዛብም ታወከች ነበር እና አሁን ጊዜ የእርስዎን ቅጣት ደርሶአልና: በሙታንም ትፈርድ ዘንድ, እና
ባሪያዎችህ ነቢያት, ስለ ቅዱሳን እና ስምህንም ለሚፈሩት ሰዎች, ትንሽ ሳይሉ ታላቅ ሽልማት ዘንድ. ወደ ጊዜ በምድር ላይ
ለማጥፋት ሰዎች ለመሻር የመጣሁ ነው. ' (ራእይ 11: 15-18, አኢመቅ)
19: 6;

እኔም 'ሃሌ ሉያ መልሶ ውቅያኖስ ድምፅ ወይም ነጐድጓድ ታላቅ የሚያስገመግም ግዙፍ ብዙ ሕዝብ ድምፅ: የሚመስል
ነገር ሰማሁ! ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር ሁሉን የሚገዛ መንግሥት ጀምሯል; . . . 19 እንግዲህ እኔ: ሁሉ የምድር ነገሥታትና
ሠራዊታቸው ጋር አውሬ አየሁ ጋላቢ ሠራዊቱ. 20 ለመዋጋት ተሰበሰቡ ግን አውሬ አውሬው በመወከል ተአምራት ያደርግ
የነበረው የሐሰት ነቢይ ጋር አብረው, ተማረከ በእነርሱም አጠገብ የአውሬውን ምልክት እና ምስል ሰገዱ ነበር ሰዎች ጋር የምርት
ተቀባይነት የነበሩ ሰዎች አትሳቱ ነበር. እነዚህ ሁለት 21 የቀሩት ሁሉ ከአፉ ወጣ ይህም ጋላቢ, ሰይፍ ተገደሉ. ድኝ በሚቃጠል
የእሳት ባሕር ውስጥ በሕይወት ተጣሉ; ወፎችም ሁሉ ከሥጋቸው ጋር ራሳቸውን ይሞላዋል. . . 20: 4; እኔ ወደ መቀመጫቸው
ወሰደ: በእነርሱ ላይ ፍርድ ለመስጠት ኃይል ተማክሮ የት ዙፋኖችንም አየሁ. እኔ የአውሬውም ስም ወይም ሐውልት ለማምለክ
ፈቃደኛ በግምባራቸው ወይም እጅ ላይ brandmark ለመቀበል ኖሮ ሰዎች ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ቃል ሰበኩ; በኋላ
ሲመሰክር በኋላ ለ ራሶቻቸው የተቈረጡባቸውን ሰዎች ሁሉ ነፍሳት አየሁ, እና; ወደ ሕይወት እንደ መጣ: እንዲሁም አንድ ሺህ
ዓመት ከክርስቶስ ጋር ነገሠ. (ራእይ 19: 6,19-21; 20: 4, አኢመቅ)
ኢየሱስ በእርሱ ላይ የተባበረ ዓለም ሠራዊት ለማጥፋት አላቸው ልብ በል. ከዚያም እና ከቅዱሳን ጋር ይነግሣል. በእምነት ተገቢው
አንድነት ይሆናል በዚህ ጊዜ ነው.
ሐዋርያው ጳውሎስ (: 14-15 2 ቆሮንቶስ 11) አስጠንቅቋል እንደ የሚያሳዝነው ግን, ብዙ ሰዎች, ጥሩ ትታያላችሁ: በውስጣችሁ ግን
ያልሆኑ የሐሰት አገልጋዮች ለመስማት ዝግጁ ነው.
ተጨማሪ በእውነት መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል መረዳት ኖሮ በታች ኢየሱስ ለመውጋት ነበር.

7. እግዚአብሔር መንግሥት?
ሰዎች እኛ በጣም ብልጥ ነን ያስባሉ ቢሆንም ያለንን ግንዛቤ ላይ ገደቦች አሉ; ሆኖም የአምላክ (መዝሙር 147: 5) "ማስተዋል የሌለው
ነው".
ይህም በዚህ ምድር ለማስተካከል አምላክ ጣልቃ ይወስዳል ለዚህ ነው.
ብዙ ሰዎች በአምላክ የሚያምኑ ቢሆንም, የሰው ልጆች አብዛኞቹ እርሱ በእውነት እየተመራ ለመኖር ፈቃደኞች አይደሉም. የሚከተለውን
ልብ በል:
8 ሰው ሆይ: መልካሙን ነው, አሳይቶናል; ምን ጌታ ከእናንተ የሚፈልገው ነገር ግን ምሕረትንም ትወድድ ዘንድ: ከአምላክህም
ጋር በትሕትና ትሄድ ዘንድ: ፍርድን ታደርግ ዘንድ? (ሚክያስ 6: 8)
ከአምላክህም ጋር በትሕትና ትሄድ ዘንድ አይደለም ነገር የሰው ዘር እውነተኛ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆኗል. አዳም እና ሔዋን (ዘፍጥረት 3: 16) ጊዜ ጀምሮ, የሰው ልጆች የእርሱን ትእዛዛት (: 3-17 ዘፀአት 20) ቢሆንም, ራሳቸውንም ሆነ የአምላክ በላይ ቅድሚያ, መታመን
መርጠዋል.
የምሳሌ መጽሐፍ ያስተምራል:
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በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን: አይደለም በራስህ ማስተዋል አትደገፍ;.; በመንገድህ ሁሉ 6 እርሱን እወቅ: እርሱም
ጎዳናህን ያቀናልሃል ያቅናው ይሆናል 7 በራስህ አስተያየት ጠቢብ አትሁን; ጌታ ፍራ: ከክፋትም ራቅ. (ምሳሌ 3: 5-7)

ሆኖም አብዛኞቹ ሰዎች በእርግጥም ሁሉ በልባቸው ጋር በእግዚአብሔር መታመን ወይም ደረጃዎች ለመምራት ለእርሱ መጠበቅ
አይደለም. ብዙዎች አምላክ የሚፈልገው ምን ያደርጋል ይላሉ, ነገር ግን ይህን ማድረግ አይደለም. የሰው ዘር በሰይጣን እንዳንታለል
ተደርጓል (ራእይ 12: 9) እና ዓለም ምኞት እና 'ሕይወት ኩራት' (1 ዮሐንስ 2:16) ለ ወደቀች.
እነርሱም የተሻለ ያውቃሉ ይመስለኛል ስለዚህ: ብዙዎች: የራሳቸውን ሃይማኖታዊ ወጎች እና ዓለማዊ መንግሥታት ጋር
አዘጋጅተዋል. ይሁን እንጂ እነሱ (ዝከ ኤርምያስ 10:23) ነገር ማድረግ ወይም በጣም እውነተኛ ንስሐ ይገባሉ አለ.
የሰው ዘር የእግዚአብሔርን መንግሥት (21-22 ዝ.ከ. ማቴዎስ 24) የሚያስፈልገው ለዚህ ነው.
የአምላክ መንገዱ ወደ ቀኝ
እግዚአብሔር ራስ ወዳድ አይደለም; በእውነት እግዚአብሔር ፍቅር ነው (8,16 1 ዮሐንስ 4) መሆኑን ነው. (:; ያዕቆብ 2: 29-31 8-11
ማርቆስ 12) የአምላክ ሕጎች አምላክ እና ለባልንጀራችን የምናሳየው ፍቅር ማሳየት. የዓለም መንገድ ሞት ወዳድነት እና መጨረሻ ናቸው
(ሮሜ 8: 6).
መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ ክርስቲያኖች ትእዛዛት መጠበቅ ያሳያል መሆኑን ልብ በል:
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ማንም ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ተወልዶአል ነው ብሎ ያምናል, እና እግዚአብሔርን ስንወድ ትእዛዛቱን ጊዜ
ደግሞ ወለደ በእርሱ የሚወድ ሁሉ ከእርሱ የተወለደውን ነው. እኛ ስናደርግ የእግዚአብሔርን ልጆች እንድንወድ በዚህ
እናውቃለን በዚህ በ 2 የሚወድ . ይህ 3 ትእዛዛቱን ልንጠብቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይህ ነውና. እና ትእዛዛቱም ከባዶች
አይደሉም. (1 ዮሐንስ 5: 1-3)
ሁሉም የአምላክ (: 172 መዝሙር 119) "ትእዛዛት ጽድቅ ነው." የእርሱ መንገዶች (ጢሞቴዎስ 1:15 1) ንጹሕ ነው. የሚያሳዝነው ግን,
በርካታ ሰዎች እውነተኛ ትርጉም በመግለጽ ምን ብዙ ማዶ በማስፋፋት, "ክፉዎች" የተለያዩ ዓይነቶች ተቀብለዋል ኢየሱስ ሕግንና
ነቢያትን ለመሻር አልመጣሁም ነበር, ነገር ግን ከእነርሱ (ማቴዎስ 5:17) ለመፈጸም መሆኑን አይገነዘቡም (: 21-27 ለምሳሌ ማቴዎስ 5)
አሰብኩ. ኢየሱስ (ማቴዎስ 5:19) "የሚያደርግ እንዲሁም የሚያስተምረውን ቢሆን እርሱ በመንግሥተ ሰማያት ታላቅ ይባላል" እንደሆነ
አስተምሯል (ውሎች 'የእግዚአብሔር መንግሥት »እና« መንግሥተ ሰማያት' የሚለዋወጥ ናቸው).
መጽሐፍ ቅዱስ, ሥራ ያለ እምነት (ያዕቆብ 2:17) የሞተ እንደሆነ ያስተምራል. ብዙ የይገባኛል ጥያቄ ኢየሱስን መከተል, ነገር ግን
በእውነት የእርሱን ትምህርት (ማቴዎስ 7: 21-23) አያምኑም እርሱን መምሰል ይሆናል እንደ ይገባል (ዝከ 1 ቆሮንቶስ 11: 1).(ሮሜ
3:23) ሁሉ ኃጢአትን ሠርተዋልና: (4, ኪጀት 1 ዮሐንስ 3) "ኃጢአት በሕግ ዓመፅ ነው." ይሁን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ በእርግጥ
ሁሉም እቅድ አለው እንደ ምሕረት በፍርድ ላይ (ያዕቆብ 2:13) ድል እንደሆነ ያሳያል (ሉቃስ 3: 6).
ሰብዓዊ መፍትሔ ከአላህ ሌላ አምላክ መንገዶች ከ አይሰራም. የሺህ ዓመት መንግሥት, ኢየሱስ "በብረት በትር" (ራእይ 19:15) ጋር
የሚገዙት, እና ሰዎች የአምላክን መንገድ በሕይወት ይኖራሉ መልካም ይሰፍናል. ሁሉ በዓለም ላይ ያሉትን ችግሮች እንዳሉ በዚህ ዓለም
ማኅበረሰቦች አምላክ የራሱን ሕግ መታዘዝ አሻፈረኝ ምክንያቱም . ታሪክ አሳይ የሰው ዘር ኅብረተሰብ ችግሮች ለመፍታት እንደማይችል:
ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና: ስለ የመንፈስን ነገር ማሰብ ግን ወደ 6 ሕይወትና ሰላም ነው 7 ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ
ጥል ነውና;.; : በእግዚአብሔር ሕግ አይገዛምና: ወይም በእርግጥ ሊሆን ይችላል. 8 እንግዲህ, እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት
አይችሉም በሥጋ ውስጥ ላሉት. (ሮሜ 8: 6-8)
ክርስቲያኖች መንፈሳዊ ላይ ማተኮር ናቸው, እና በዚህ ዘመን (ሮሜ 8: 9) ውስጥ ይህን ማድረግ የአምላክ መንፈስ የተሰጡ ናቸው የግል
ድክመት ቢሆንም:
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እንደ ሥጋ እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች: የሆኑ ብዙዎች: ኀያላን የሆኑ ብዙዎች: ባላባቶች የሆኑ ለተጠሩት
አይደለም ሆይ: መጠራታችሁንና መመረጣችሁን: ወንድሞች ሆይ ተመልከቱ. 27 ግን እግዚአብሔር እንዲያሳፍር የጠቢባን
ያሳፍር ዘንድ የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ; እግዚአብሔርም አለው ከንቱ የሆኑ ነገሮች ለማምጣት: ዓለም 28 ምናምንቴ ነገር እና
የተናቀ አምላክ የመረጠው ዘንድ በሚሆን ነገር እንጂ ዘንድ በሚሆን ነገር; አሳፍራችሁ ዘንድ ኃያላን ናቸው ያለውን ነገር ያሳፍር
ዘንድ የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ : 29 ሥጋን የለበሰ ሁሉ በእርሱ ፊት ክብር. 30 ግን እርሱ አምላክ-ጽድቅ ቅድስናም ከ ለእኛ
ጥበብ ሆነ ተብሎ እንደ ተጻፈ: "እርሱ ስለሚመጣው ክብር, ይሁን ማን, 31 redemption- በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ናቸው
በጌታ ለእርሱ ክብር. " (1 ቆሮንቶስ 1: 26-31)
ነገር

ነገር

ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ክብር ነው! አሁን በእምነት መመላለስ (2 ቆሮንቶስ 5: 7), ከላይ ሲመለከቱ (ቆላስይስ 3: 2)
በእምነት ውስጥ (ዕብራውያን 11: 6). የአምላክን ትእዛዛት (ራእይ 22:14) መጠበቅ የተባረከ ይሆናል.
መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያኖች ከኢየሱስ ጋር የሚገዙት, ነገር ግን እውነተኛ ክርስቲያኖች በተጨባጭ ከተማዎች ላይ ይገዛል ማለት ነው
መገንዘብ ምን ይላል? ኢየሱስ ያስተማረው:
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"አንድ መኰንን 13 ስለዚህ: አሥር ምናን አለው በእነርሱ ዘንድ ተሰጥቶኛል አገልጋዮቹ, አሥር ጠርቶ. ለራሱ መንግሥትን
ለመቀበል እና ሊመለሰ ወደ ሩቅ አገር ሄደ: ከዚያም እንዲህ አላቸው: 'እኔ እስክመጣ ድረስ ነግዱ.» 14 ነገር ግን ይጠሉት
ይጠሉት, እና ብለው በኋላው መልክተኞችን ላኩ በላያችን ሊነግሥ ይህን ሰው አይኖረውም. '
በተመለሰ ጊዜ, መንግሥት ተቀብሎ 15 "እናም እንዲሁ ነበረ; ከዚያም ያውቁ ዘንድ ወደ እርሱ ጠርቶ ዘንድ: ገንዘብ የሰጣቸውን
ማንን እነዚህን ባሪያዎች, አዘዘ እንዴት
'. ጌታ ሆይ: ምናንህ አሥር ምናን አተረፈ አለው.' ብዙ ሰው ሁሉ 16 በዚያን ጊዜ, ፊተኞችም በመጡ የንግድ የተገኘ 17 እርሱም,
'መልካም: አንተ በጎ ባሪያ አለው ነበር; አንተ በጣም በጥቂት የታመንህ ነበር ስለ ሆንህ በአሥር ከተማዎች ላይ ሥልጣን
ይሁንልህ አለው. ጌታ ሆይ: ምናንህ አምስት ምናን አተረፈ አለው '18 ሁለተኛውም እንዲህ ብሎ መጣ'. እናንተ ደግሞ በአምስት
ከተማዎች ላይ ሁን '19; እንዲሁም አለው.' ' (ሉቃስ 19: 12-19)
አሁን ያሉን ጥቂት ላይ ታማኝ ሁን. ክርስቲያኖች እውነተኛ መንግሥት ውስጥ, እውነተኛ ከተሞች ላይ የመግዛት እድል
ይኖራቸዋል. በተጨማሪም ኢየሱስ (ራእይ 22:12) "ዋጋዬ እንደ ሥራው መጠን እያንዳንዱ ሰው ይሰጥ ዘንድ: ከእኔ ጋር ነው"
አለው.(ራእይ 17:14 ዮሐንስ 6:44) በእውነት ለእርሱ ምላሽ ሰዎች: እግዚአብሔር እቅድ (ኢዮብ 14:15) እና ቦታ (2 ዮሐንስ 14)
አሉት. የእግዚአብሔር መንግሥት እውን ነው እና የእሱ ክፍል ሊሆን ይችላል!
በ 2016 መጀመሪያ ላይ, መጽሔት ሳይንስ ሰው ሠራሽ ችሎታ ክራውድሶርሲንግ በ "ክፉ ችግሮች 'ትይዩ የሰው ዘር መፍታት እንደሚችሉ
የሚጠቁም መሆኑን" ሕዝብ ያለው ኃይል "በሚል ርዕስ አንድ ጽሑፍ ነበር. ሆኖም, ርዕስ, ይህ እንዴት መፍታት እንደሚቻል ይቅርና ምን
ክፋት መረዳት አልተሳካም.
የሰው ዘር ባቤል አልተሳካም ግንብ (: 1-9 ዘፍጥረት 11) ለመገንባት በመተባበር ጊዜ ወደ ታላቁ የጥፋት ውኃ በኋላ እንደ 21 መቶ
ዘመን ውስጥ እንደማይሳካ እንደ ትብብር ከአላህ የእግዚአብሔር እውነተኛ መንገድ ከመከተል ነው.
ኛው

በመካከለኛው ምሥራቅ ያሉ ቦታዎች ዓለም ውስጥ ችግሮች, (ይጠበቃል ጊዜያዊ ረብ ቢሆንም, ለምሳሌ ዳንኤል 9: 27a; 1 ተሰሎንቄ 5:
3), ሊፈታ አይችልም የሰው ልጆች-E ግዚ A ብሔር መንግሥት (ሮሜ 14 ሰላም አለብዎት: 17).
ዓለም አቀፍ ሽብርተኝነትን ችግሮች የሚጠበቀውን የትርፋቸው ቢሆንም, የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ውስጥ እንዳሳታት በ (ዝ.ከ.
ሕዝቅኤል 21:12) መፍትሔ አይሆንም (ዝከ ራእይ 12: 9) በመስበክም የእግዚአብሔርን መንግሥት ደስታ እና መጽናኛ ያስፈልጋቸዋል.
በዓለም ላይ አሕዛብ በምድር ላይ ለማጥፋት ይረዳናል እንደ የአካባቢ ችግሮች (ራእይ 11:18), ዓለም አቀፋዊ ትብብር ሊፈታ የላቸውም,
ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግሥት ይወገዳል.
የፆታ የማይሞት ነው, ውርጃ, እና የሰው አካል በመሸጥ ያለው ችግር
ክፍሎች ዩናይትድ ስቴትስ ሊፈታ, ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግሥት አይችልም.
የእግዚአብሔር መንግሥት ስለማይጸድቅ: ዩናይትድ ስቴትስ, ዩናይትድ ኪንግደም, እና ሌሎች በርካታ ብሔራት ያላቸው ግዙፍ ዕዳ (6-8
ዕንባቆም 2 በአንድ ጥፋት በኋላ) በመጨረሻ አቀፍ brokering በኩል መፍታት, ነገር ግን ሊሆን አይችልም.
ድንቁርና እና ያለአግባብ-ትምህርት በዩናይትድ ሊፈታ አይችልም መንግሥታት-እኛ የእግዚአብሔርን መንግሥት
ያስፈልገናል. ሃይማኖታዊ ጠብ በእርግጥም መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ ከኢየሱስ ያለ መዳን እየተስማሙ ማንኛውም ልዩነቶቻቸውንሃይማኖትን ንቅናቄ ሊፈታ አይችልም. ኃጢአት ወደ ዓለም ላይ ያለው ችግር ነው, እና በዚያ ስለ እኛ የኢየሱስ መሥዋዕት በእግዚአብሔር
መንግሥት ውስጥ የእርሱ መመለስ ያስፈልገናል.
ረሃብ ጉዳዮች ምክንያት የሚችሉ የሰብል ወደ ረሃብ አደጋ ላይ የዓለም ክፍሎች ቅድሚያ ናቸው የጂን-ቀይረዋል ፍጥረታት ሊፈታ
አይችልም ውድቀቶች-እኛ የእግዚአብሔርን መንግሥት ያስፈልገናል.
ዘመናዊ የሕክምና ሳይንስ የሰው የጤና-እኛ የእግዚአብሔርን መንግሥት ያስፈልገናል ሁሉ መልስ የለውም.

በሌሎች ቦታዎች በአፍሪካ, በእስያ, እና ክፍሎች ውስጥ ያለው ከፍተኛ ድህነት, የመጨረሻ ጊዜ 'ባቢሎን' (ዝከ ራእይ 18: 1-19) ጀምሮ
ለተወሰነ ጊዜ ያህል ጥቅም ላይ ሳለ ያለውን ችግር ሊያቃልለው አይችልም ድህነት-እኛ የእግዚአብሔርን መንግሥት ያስፈልገናል.
የእግዚአብሔር መንግሥት የሺህ ደረጃ በምድር ላይ እንደሚቋቋም ቃል በቃል መንግሥት ነው. ይህ አምላክ ፍቅራዊ ሕግ እና መሪ እንደ
አፍቃሪ አምላክ ላይ የተመሰረተ ይሆናል. ለቅዱሳን አንድ ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ጋር (;: 4-6 20 ራእይ 5:10) ይነግሣሉ. ይህ መንግሥት
በእውነት የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ያካትታሉ, ነገር ግን ማንም ጥቅስ የእግዚአብሔር መንግሥት በእርግጥ ቤተ
ክርስቲያን (የካቶሊክ ወይም በሌላ መንገድ) እንደሆነ ይናገራል. የሮም ቤተ ክርስቲያን የሚሊኒየም ትምህርት ይቃወሙ, እና እኛም ፍጻሜ
እየተቃረብን በኋላ ላይ እንደ ይበልጥ በኃይል የመጽሐፍ ቅዱስ የወንጌል መልእክት እቃወማለሁ. ይህ ሳይሆን አይቀርም ማቴዎስ 24:14
ለመወጣት ሊረዳን ይችላል ይህም ከፍተኛ የሚዲያ ሽፋን ያገኛሉ.
የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ, ስለ አምላክ መንግሥት "ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሰማይ መምጣት, አዲሲቱ ኢየሩሳሌም" (ራእይ 21: 2)
ያካትታል እና ጭማሪ መጨረሻ የለውም ይሆናል. ከእንግዲህ ወዲህ ከእንግዲህ ወዲህ ዓመፃ ይሆናል
ኀዘን, ከእንግዲህ ወዲህ ሞት.
እየሰበከና ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል መረዳት መጽሐፍ ቅዱስ አንድ በጣም አስፈላጊ የሆነ ጭብጥ ነው. የብሉይ ኪዳን
ጸሐፊዎች ስለ ጉዳዩ አስተምሯል. ኢየሱስ, ጳውሎስ, እና ዮሐንስ ስለ አስተምሯል.
እጅግ ጥንታዊ 'ክርስቲያን' ስብከት ስለ ያስተምር ከአዲስ ኪዳን ውጭ የሆኑ እንዲተርፉ. በሁለተኛው መቶ ዘመን መጀመሪያ ክርስቲያን
መሪዎች, ፖሊካርፕ እና ሜለቶ ሁሉ, ስለ አስተምሯል. ውስጥ እኛ በመቀጠል የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ያስተምራሉ.
የእግዚአብሔር መንግሥት መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ሰበከ የሚያሳይ የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ መሆኑን አስታውስ. ይህ እርሱ በኋላ
ስለ ሰበኩ ነገር ደግሞ ነበረ ትንሣኤ-እና ክርስቲያኖች መጀመሪያ መፈለግ ያለብን ነገር ነው.
ወደ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ሕይወትና ስለ ሞት ብቻ አይደለም. ኢየሱስና ተከታዮቹ አስተማረ ወንጌል የሚለውን አጽንዖት የእግዚአብሔር
መንግሥት መምጣት ነበር. መንግሥት ወንጌል በክርስቶስ በኩል መዳን ያካትታል: ነገር ግን ደግሞ ሰብዓዊ መንግሥታት መጨረሻ
እያስተማረ ያካትታል (ራእይ 11: 5).
ኢየሱስ መጨረሻው የመንግሥት ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ (ማቴዎስ 24:14) ምስክር እንዲሆን በዓለም ዘንድ የተሰበከ በኋላ ድረስ
አይመጣም ነበር አስተምሯል አስታውስ. እና የስብከቱ አሁን በመካሄድ ላይ ነው.
መልካም ዜና ነው; የእግዚአብሔር መንግሥት በሰው ልጆች ላይ ከተደቀኑት ችግሮች መፍትሔ ነው . ሆኖም, አብዛኞቹ ለመደገፍ ሆነ
መስማት, ወይም ይህ እውነት ማመን ይፈልጋሉ አትፈልግም. "ይህ ዓለም አላፊ ነውና" ሳለ የአምላክ መንግሥት, (1 ቆሮንቶስ 7:31)
(ማቴዎስ 6:13) ዘላለማዊ ነው.
የእግዚአብሔር መንግሥት እውነተኛ ወንጌል እየሰበከ ውስጥ እኛ ነገር ነው በመቀጠል እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ስለ ከባድ
ነው. የእግዚአብሔር መንግሥት (ማቴዎስ 24:14) ጨምሮ: መጽሐፍ ቅዱስ ከሚያስተምረው ሁሉ ነገሮች (19-20 ማቴ 28)
ለማስተማር ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ. በዚያ መንግሥት ስንጠባበቅ ቢሆንም, ለመማር, የአምላክ መንገዶች እና በእውነት ያላመኑ ነገር
የሚፈልጉ ሰዎች ለማጽናናት ሌሎችን መከተል ይኖርብናል.
ለእናንተ የእግዚአብሔርን መንግሥት መምጣት ወንጌል መስበክ ድጋፍ አይገባንም? ለእናንተ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል
ያምናሉ?

የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን የሚቀጥል
የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ዩናይትድ ስቴትስ ቢሮ ውስጥ ይገኛል: 1036 ደብሊው ታላቁ
ጎዳና, ቢች, ካሊፎርኒያ, 93433 USA.

አምላክ (CCOG) ድር ጣቢያዎች መካከል በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን

CCOG.ASIA ይህ ጣቢያ እስያ ላይ ትኩረት ያለው ሲሆን የተለያዩ በርካታ እስያ ቋንቋዎች ጽሑፎች,
እንዲሁም የእንግሊዝኛ ውስጥ አንዳንድ ንጥሎች አሉት.
CCOG.IN ይህ የህንድ ቅርስ ሰዎች ወደ ዒላማ አንድ ድር ጣቢያ ነው. እንግሊዝኛ ቋንቋ እና በተለያዩ
የሕንድ ቋንቋዎች ውስጥ ቁሳቁሶችን አለው.
CCOG.EU ይህ በአውሮፓ አቅጣጫ ዒላማ አንድ ድር ጣቢያ ነው. በርካታ የአውሮፓ ቋንቋዎች ውስጥ
ቁሳቁሶችን አለው.
CCOG.NZ ይህ የብሪታንያ-ወረደ ዳራ ጋር ኒው ዚላንድ እና ሌሎች ወደ ኢላማ አንድ ድር ጣቢያ ነው.
CCOG.ORG ይህ የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ዋና ድር ጣቢያ ነው. ሁሉም አህጉራት
የሚኖሩ ሰዎች ያገለግላል. ይህ ርዕሶች, አገናኞችን እና ቪዲዮዎችን ይዟል.
CCOGCANADA.CA ይህ ካናዳ ውስጥ ሰዎች ወደ ዒላማ አንድ ድር ጣቢያ ነው.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ይህ የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ የስፔን
ቋንቋ ድር ጣቢያ ነው.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ይህ የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ፊሊፒንስ
ድር ጣቢያ ነው. በእንግሊዝኛ እና ታጋሎግ ውስጥ መረጃ አለው.

ዜና እና ታሪክ ድር ጣቢያዎች
COGWRITER.COM ይህ ድር ጣቢያ ዋና አዋጅ መሣሪያ ነው እና የዜና, ትምህርት, ታሪካዊ ጽሑፎችን,
ቪዲዮዎችን, እና ትንቢታዊ ዝማኔዎች አለው.
CHURCHHISTORYBOOK.COM ይህ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ላይ ጽሁፎች እና መረጃዎች ጋር ድር
ለማስታወስ ቀላል ነው.
BIBLENEWSPROPHECY.NET ይህ ዜና እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ርዕሶች ይሸፍናል ይህም የመስመር ላይ
ሬዲዮ ጣቢያ ነው.

ስብከቱ እና ስብከት የተጣራ የ YouTube ቪዲዮ ሰርጦች
BibleNewsProphecy ሰርጥ. CCOG ስብከት ሲጥሉ ቪዲዮዎችን.
CCOGAfrica ሰርጥ. የአፍሪካ ቋንቋዎች CCOG መልዕክቶች.
CDLIDDSermones ሰርጥ. ስፓኒሽ ቋንቋ CCOG መልዕክቶች.
ContinuingCOG ሰርጥ. CCOG የቪዲዮ ስብከቶች.

ፎቶው ጥቂት የቀረውን ጡብ አንዳንድ በታች ያሳያል (ሲደመር አንዳንዶቹ ከጊዜ በኋላ ታክሏል) አንዳንድ ጊዜ Cenacle
በመባል የሚታወቅ በኢየሩሳሌም በሚገኝ አንድ ሕንፃ, ነገር ግን በተሻለ ሁኔታ (በአሁኑ ተራራ በጽዮን ይባላል) የኢየሩሳሌም
የምዕራቡ ሂል ላይ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተገልጿል:

ይህ ምናልባትም ቀደምት እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ሲያካሂዱ ቆይተዋል ይታመናል. ኢየሱስ ''
የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል 'ተሰብኮ ኖሮ አንድ ሕንፃ. ይህ የእግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል አስተምሯል
ኢየሩሳሌም ውስጥ አንድ ሕንፃ ነበር.

በዚህ ምክንያት እኛ ደግሞ ሳላቋርጥ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ; ምክንያቱም ... እናንተ: ወንድሞች ሆይ:
በይሁዳ የሚኖሩትን በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉትን የእግዚአብሔርን ማኅበሮች የምትመስሉ ሆናችኋልና.
(1 ተሰሎንቄ 2: 13-14)
ለቅዱሳን ሁሉ አሳልፌ ጊዜ ፈጽሞ የነበረ ሃይማኖት እንድትጋደሉ.
(ይሁዳ 3)
እርሱ (ኢየሱስ) እኔ ለሌሎቹ ከተማዎች ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል እሰብክ ዘንድ ይገባኛል
"አላቸው
ደግሞ, ለዚህ ዓላማ እኔ ተልከዋል ነበርና. "(ሉቃስ 4:43)
ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ, እና [ሐ] እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለእናንተ ይጨመርላችኋል.
አንተ: መንግሥትን ሊሰጣችሁ የአባታችሁ በጎ ፈቃድ ነውና; ታናሽ መንጋ: አትፍራ. (ሉቃስ 12: 31-32)
እና ይህ የመንግሥት ወንጌል ምስክር እንዲሆን በዓለም ሁሉ ይሰበካል
አሕዛብ ሁሉ: በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል. (ማቴዎስ 24:14)

