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Το Ευαγγέλιο της 

Βασιλείας του Θεού 
Είναι η λύση! 

Γνωρίζετε ότι ο Ιησούς είπε ότι το τέλος δεν μπορεί να έρθει μέχρι να κηρυχθεί η 

Βασιλεία του Θεού στον κόσμο ως μάρτυρας; 

 
"Ο λύκος θα κατοικήσει επίσης με το αρνί ... Δεν θα βλάψουν ούτε θα καταστρέψουν 

σε όλο το άγριο βουνό Μου, γιατί η γη θα είναι γεμάτη από τη γνώση του ΚυρίουΑν 

τα νερά καλύπτουν τη θάλασσα." (Ησαΐας 11: 6,9) 

 
Με 

Bob Thiel, Ph.D. 

Το Ευαγγέλιο της 

Βασιλείας του Θεού 
Είναι η λύση! 
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Από τον Bob Thiel, Ph.D. 

Πνευματικά δικαιώματα © 2016/2017/2018/2019 από Ναζωραίος Βιβλία. Έκδοση 1.4. Βιβλιάριο που 
παράγεται για την Συνεχή Εκκλησία του Θεού και των διαδόχων, μια εταιρική γλώσσα. 1036 W. 
Μεγαλειώδης Λεωφόρος, Grover Παραλία, Καλιφόρνια, 93433, ΗΠΑ. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

Γιατί δεν μπορεί η ανθρωπότητα να λύσει τα προβλήματά της; 

Ξέρετε ότι το πρώτο και τελευταίο πράγμα που η Βίβλος δείχνει ο Ιησούς κηρύχθηκε ότι 
αφορούσε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού; 

Ξέρετε ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν η έμφαση των αποστόλων και εκείνων που τους 
ακολούθησαν πρώτα; 

Είναι η Βασιλεία του Θεού το πρόσωπο του Ιησού; Είναι η βασιλεία του Θεού Ιησού που ζει τη ζωή 
Του μέσα μας τώρα; Είναι η Βασιλεία του Θεού κάποιου τύπου μέλλοντος πραγματικού 

βασιλείου; Θα πιστέψετε τι διδάσκει η Αγία Γραφή; 

Τι είναι βασίλειο; Ακριβώς τι είναι η Βασιλεία του Θεού; Τι διδάσκει η Αγία Γραφή; Τι έμαθε η 
παλαιοχριστιανική εκκλησία; 

Γνωρίζετε ότι το τέλος δεν μπορεί να έρθει μέχρι να κηρυχθεί η Βασιλεία του Θεού στον κόσμο ως 
μάρτυρας; 

Η φωτογραφία στο μπροστινό εξώφυλλο δείχνει ένα αρνί που βρίσκεται με έναν λύκο όπως συνθέτει το Μπουρντίν 
Εκτύπωση και cccc Γραφικά. Η φωτογραφία στο πίσω κάλυμμα είναι μέρος της αρχικής οικοδόμησης της εκκλησίας 
του Θεού στην Ιερουσαλήμ που ελήφθη το 2013 από τον Dr. Bob Thiel.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Έχει η ανθρωπότητα τις λύσεις; 

2. Ποιο Ευαγγέλιο έκανε ο Ιησούς να κηρύξει; 

3. Ήταν η Βασιλεία του Θεού γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη; 

4. Οι απόστολοι διδάσκουν το Ευαγγέλιο του Βασίλειο? 

5. Πηγές έξω από την Καινή Διαθήκη που διδάσκονται τη Βασιλεία του Θεού. 

6. Οι ελληνορωμαϊκές εκκλησίες διδάσκουν ότι το Βασίλειο είναι σημαντικό, 
αλλά ... 
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7. Γιατί η Βασιλεία του Θεού; 

Στοιχεία επικοινωνίας  

 

Σημείωση: Το βιβλίο αυτό είναι μετάφραση από την αγγλική έκδοση από κάποιον που δεν είναι 
μέλος της Συνεχιζόμενης Εκκλησίας του Θεού, επομένως ορισμένες εκφράσεις μπορεί να μην 
μεταφέρουν πλήρως το πρωτότυπο, αλλά ελπίζουν να είναι κοντά. Η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη 
δωρεάν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ccog.org    

 

 

 

1. Έχει η ανθρωπότητα τις λύσεις; 

Ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. 

Πολλοί άνθρωποι είναι πεινασμένοι. Πολλοί άνθρωποι είναι καταπιεσμένοι. Πολλοί άνθρωποι 
αντιμετωπίζουν τη φτώχεια. Πολλά κράτη έχουν σοβαρό χρέος. Τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 
των αγέννητων, αντιμετωπίζουν κατάχρηση. Οι  ανθεκτικές στις ναρκωτικές ασθένειες ασθένειες 
αφορούν πολλούς γιατρούς. Οι μεγαλύτερες βιομηχανικές πόλεις έχουν αέρα πολύ μολυσμένο για 
να είναι υγιείς. Διάφοροι πολιτικοί απειλούν τον πόλεμο. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις συνεχίζονται.  

Μπορούν οι παγκόσμιοι ηγέτες να καθορίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα  

Πολλοί το σκέφτονται.  

Νέα παγκόσμια ατζέντα 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, μετά από μια ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου του Βατικανού, τα 193 έθνη 
των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ψήφισαν για την εφαρμογή των "17 στόχων αειφόρου ανάπτυξης" για 
αυτό που μερικές φορές ονομαζόταν Νέα Παγκόσμια Ατζέντα. τους 17 στόχους του ΟΗΕ:  
Στόχος 1. Τελειώστε τη φτώχεια σε όλες τις μορφές της παντού  
Στόχος 2.Στελήστε την πείνα, να επιτύχετε την επισιτιστική ασφάλεια και τη βελτίωση της διατροφής 
και να προωθήσετε τη βιώσιμη γεωργία 
Στόχος 3. Διασφάλιση της υγιεινής ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες  
Στόχος 4. Διασφάλιση ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη εκπαίδευση και προώθηση  
ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους  
Στόχος 5. Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών  
Στόχος 6. Διασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης του νερού και της υγιεινής για 
όλους 
Στόχος 7. Εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους  
Στόχος 8. Προώθηση βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, πλήρους 
και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους  
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 Στόχος 9. Να οικοδομήσουμε ανθεκτικές υποδομές, να προωθήσουμε τη βιώσιμη εκβιομηχάνιση 
και να προωθήσουμε την καινοτομία 
Στόχος 10. Μείωση της ανισότητας εντός και μεταξύ των χωρών  
Στόχος 11. Να καταστήσει τις πόλεις και τους ανθρώπινους οικισμούς περιεκτικές, ασφαλείς, 
ανθεκτικές και βιώσιμες 
Στόχος 12. Διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής  
Στόχος 13. Να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των 
επιπτώσεών της 
Στόχος 14. Να διαφυλάξουμε και να χρησιμοποιήσουμε βιώσιμα τους ωκεανούς, τις  θάλασσες και 
τους θαλάσσιους πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη  
Στόχος 15. Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων 
οικοσυστημάτων, διαχείριση των δασών με βιώσιμο τρόπο, καταπολέμηση της απερήμωσης, παύση 
και αναστροφή της υποβάθμισης της γης και διακοπή της απώλειας βιοποικιλότητας  
Στόχος 16. Προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς 
αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα 
Στόχος 17. Ενίσχυση των μέσων υλοποίησης και αναζωογόνηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για 
την αειφόρο ανάπτυξη 
Η ατζέντα αυτή πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το 2030 και ονομάζεται επίσης Ατζέντα για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030. Στόχος του είναι να λύσει τις ασθένειες που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα μέσω της ρύθμισης, της εκπαίδευσης και της διεθνούς και διαθρησκευτικής 
συνεργασίας. Ενώ πολλοί από τους στόχους του είναι καλοί, μερικές από τις μεθόδους και τους 
στόχους του είναι κακό (Γένεση 3: 5). Αυτή η ατζέντα είναι επίσης σύμφωνη με την εγκύκλιο Laudato 
Si του Πάπα Φράνσις. 
Η «Νέα Παγκόσμια Ατζέντα» θα μπορούσε να ονομαστεί «Νέα Καθολική Ατζέντα» καθώς η λέξη 
«καθολική» σημαίνει «καθολική». Ο Πάπας Φράνςς ονομάζεται υιοθεσία 
της νέας παγκόσμιας ατζέντας "ένα σημαντικό σημάδι ελπίδας". 
Ως συνέχεια της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Παρίσι τον 
Δεκέμβριο του 2015 (επίσημα με τίτλο 21η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση 
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος). Ο Πάπας Φράνσις εξήρε επίσης ότι 
αυτή η διεθνής συμφωνία και τα συμβαλλόμενα κράτη «να ακολουθήσουν προσεκτικά τον δρόμο 
μπροστά και με μια συνεχώς αυξανόμενη αίσθηση αλληλεγγύης».  
 
Σχεδόν όλο το έθνος στον κόσμο συμφώνησε με τις συμφωνίες του Παρισιού, οι οποίες είχαν 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους και οικονομικές δεσμεύσεις. (Τότε, ο Αμερικανός 
πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα υπέγραψε ένα έγγραφο που δεσμεύει τις ΗΠΑ για αυτό το 2016, αλλά 
το 2017, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ΔΕΝ θα 
αποδεχθούν τις συμφωνημένες συμφωνίες του Παρισιού. από την Ευρώπη και πολλά άλλα μέρη του 
κόσμου.) Ο Πάπας Φράνσις δήλωσε αργότερα ότι η ανθρωπότητα «θα πάει κάτω» εάν δεν κάνει τις 
αλλαγές του σχετικά με το κλίμα. 
 
Ενώ κανείς δεν θέλει να αναπνεύσει τον μολυσμένο αέρα, να πεινάσει, να εξαθλιωθεί, να απειληθεί 
κλπ., Θα προσπαθήσει ο άνθρωπος οι στόχοι της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 ή / και 
οι συμφωνίες του Παρισιού να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα; 
 
Το αρχείο καταγραφής των Ηνωμένων Εθνών 

Τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν και εγκαταστάθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 1945, μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να αποφευχθεί μια άλλη τέτοια σύγκρουση και να προσπαθήσουν 
να προωθήσουν την ειρήνη στον κόσμο. Κατά την ίδρυσή της, τα Ηνωμένα Έθνη είχαν 51 κράτη 
μέλη. υπάρχουν τώρα 193. 
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Έχουν υπάρξει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο από τη στιγμή που 
σχηματίστηκαν τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δεν έχουμε ακόμα αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. 

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η διεθνής συνεργασία όπως τα Ηνωμένα Έθνη ισχυρίζεται ότι προωθεί, σε 
συνδυασμό με το είδος της διαθρησκειακής και οικουμενικής ατζέντας που ο Πάπας Φράνς και 
πολλοί άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες προσπαθούν να προωθήσουν, θα φέρει ειρήνη και ευημερία. 

Ωστόσο, το ιστορικό των Ηνωμένων Εθνών για το σκοπό αυτό δεν ήταν καλό. Εκτός από τις 
πολυάριθμες ένοπλες συγκρούσεις από τη στιγμή που σχηματίστηκαν τα Ηνωμένα Έθνη, πολλά 
εκατομμύρια είναι πεινασμένοι, πρόσφυγες και / ή απελπισμένα φτωχοί.  

Πάνω από μια δεκαετία πριν, τα Ηνωμένα Έθνη πρότειναν να εφαρμόσουν τους Αναπτυξιακούς 
Στόχους της Χιλιετίας. Είχε οκτώ "αναπτυξιακούς στόχους", αλλά αυτό δεν κατάφερε, ακόμα και 
σύμφωνα με τον ίδιο τον ΟΗΕ. Έτσι, το 2015 εγκρίθηκαν οι λεγόμενοι "17 Στόχοι Αειφόρου 
Ανάπτυξης". Ορισμένοι είναι αισιόδοξοι. Μερικοί θεωρούν ότι είναι μια ουτοπική φαντασία. 

Όσον αφορά την ουτοπία, στις 6 Μαΐου 2016, ο Πάπας Φράνσις δήλωσε ότι ονειρευόταν μια 
ανθρώπινη ουτοπία της Ευρώπης που η εκκλησία του θα μπορούσε να βοηθήσει στην  επίτευξη 
αυτής της ηπείρου. Ωστόσο, το όνειρο του Πάπα θα αποδειχτεί εφιάλτης (Αποκάλυψη 18).  

Μπορεί να υπάρχει κάποια συνεργασία και επιτυχία, αλλά ...  

Το λεξικό του Merriam Webster δηλώνει ότι η ουτοπία είναι "ένας φανταστικός χώρος στον οποίο η 
κυβέρνηση, οι νόμοι και οι κοινωνικές συνθήκες είναι τέλειες". Η Βίβλος διδάσκει ότι η ανθρωπότητα 
δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά της από μόνη της:  

23 Κύριε, ξέρω ότι ο δρόμος του ανθρώπου δεν είναι στον εαυτό του. Δεν είναι στον άνθρωπο που 
περπατά για να κατευθύνει τα δικά του βήματα. (Ιερεμίας 10:23, NKJV καθ 'οδόν, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά) 

Η Βίβλος διδάσκει ότι η διεθνής συνεργασία θα αποτύχει:  

16 Η καταστροφή και η δυστυχία είναι στην πορεία τους. 17 Και ο δρόμος της ειρήνης δεν γνώριζαν. 
18 Δεν υπάρχει φόβος για τον Θεό μπροστά στα μάτια τους. (Ρωμαίους 3: 16-18) 

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εργάζονται για την άποψή τους για μια ουτοπική κοινωνία και ακόμη και 
μερικές φορές προσπαθούν να εμπλέξουν τη θρησκεία. Αλλά σχεδόν κανείς δεν είναι πρόθυμος να 
ακολουθήσει τους τρόπους του αληθινού Θεού. Δεν είναι ότι δεν θα σημειωθεί πρόοδος προς τους 
στόχους των Ηνωμένων Εθνών ή των Βατικανών. Θα υπάρξουν κάποιες (και πολλοί από τους στόχους 
είναι καλές), καθώς και κάποιες αποτυχίες. 

Στην πραγματικότητα, και πιθανότατα μετά από μαζικές συγκρούσεις, θα συμφωνηθεί και θα 
επιβεβαιωθεί ένας τύπος διεθνούς ειρηνευτικής συμφωνίας (Δανιήλ 9:27). Όταν αυτό συμβαίνει, 
πολλοί ψευδώς τείνουν να πιστεύουν ότι η ανθρωπότητα θα φέρει μια πιο ειρηνική και ουτοπική 
κοινωνία. 

Πολλοί θα ληφθούν από μια τέτοια διεθνή «ουτοπική πρόοδο» (Ιεζεκιήλ 13:10) καθώς και από 
διάφορα σημάδια και θαύματα (2 Θεσσαλονικείς 2: 9-12). Αλλά η Βίβλος λέει ότι αυτή η ειρήνη δεν 
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θα διαρκέσει (Δανιήλ 9:27 · 11: 31-44), παρά ό, τι ισχυρίζονται οι ηγέτες (1 Θεσσαλονικείς 5: 3 · 
Ησαΐας 59: 8). 

Η ιδέα ότι εκτός από τον Ιησού (Ιωάννης 15: 5, Ματθαίος 24: 21-22), η ανθρωπότητα μπορεί να 
φέρει ουτοπία σε αυτήν την «παρούσα κακή εποχή» είναι ψεύτικο ευαγγέλιο (Γαλάτες 1: 3-10). 

Εάν μόνο η ανθρωπότητα είναι εντελώς ανίκανη να επιφέρει πραγματικά την ουτοπία, μπορεί να 
υπάρξει οποιαδήποτε ουτοπία; 

Ναί. 

Η βασιλεία του Θεού θα κάνει αυτόν τον πλανήτη και, αργότερα, όλη την αιωνιότητα, φανταστικά 
καλύτερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ποιο Ευαγγέλιο έκανε ο Ιησούς να κηρύξει; 

Η Βίβλος διδάσκει ότι μια ουτοπική κοινωνία, που ονομάζεται Βασιλεία του Θεού, θα 
αντικαταστήσει τις ανθρώπινες κυβερνήσεις (Δανιήλ 2:44 · Αποκάλυψη 11:15 · 19: 1-21). 

Όταν ο Ιησούς άρχισε τη δημόσια διακονία του, άρχισε να κηρύττει ευαγγέλιο της Βασιλείας του 
Θεού. Εδώ είναι αυτό που ανέφερε ο Μάρκος: 
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14 Τώρα, αφού ο Ιωάννης βρισκόταν στη φυλακή, ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία, κήρυξε το ευαγγέλιο 
της βασιλείας του Θεού, 15 λέγοντας: «Ο χρόνος εκπληρώνεται και η βασιλεία του Θεού είναι κοντά. 
Μετανοήστε και πιστέψτε στο ευαγγέλιο "(Μάρκος 1: 14-15). 

Ο όρος «ευαγγέλιο» προέρχεται από την ελληνική λέξη που μεταγρίνεται ως ευαγγέλιο και σημαίνει 
«καλό μήνυμα» ή «καλά νέα». Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται η αγγλική λέξη «βασίλειο», που 
σχετίζεται με το βασίλειο του Θεού, περίπου 149 φορές στο NKJV και 151 στη Βίβλα Douay Rheims. 
Προέρχεται από την ελληνική λέξη που μετασχηματίζεται ως basileia που σημαίνει τον κανόνα ή το 
βασίλειο των δικαιωμάτων. 

Τα ανθρώπινα βασίλεια, όπως και η βασιλεία του Θεού, έχουν βασιλιά (Αποκάλυψη 17:14), 
καλύπτουν μια γεωγραφική περιοχή (Αποκάλυψη 11:15), έχουν κανόνες (Ησαΐας 2: 3-4 · 30: 9) και 
έχουν (Λουκάς 13:29). 

Εδώ είναι η πρώτη δημόσια διδασκαλία από τον Ιησού που ο Ματθαίος καταγράφει:  

23 Και ο Ιησούς πήγε για όλη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας  στις συναγωγές τους, κηρύσσοντας το 
ευαγγέλιο της βασιλείας (Ματθαίος 4:23). 

Ο Matthew καταγράφει επίσης: 

35 Και ο Ιησούς πήγε για όλες τις πόλεις και τα χωριά, διδάσκοντας στις συναγωγές τους, 
κηρύσσοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας (Ματθαίος 9:35).  

Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι ο Ιησούς θα βασιλεύει για πάντα:  

33Και θα βασιλεύει για τον οικισμό του Ιακώβ για πάντα και από τη βασιλεία Του δεν θα υπάρχει 
τέλος (Λουκάς 1:33). 

Ο Λουκάς καταγράφει ότι ο σκοπός που έστειλε ο Ιησούς ήταν να κηρύξει τη Βασιλεία του  Θεού. 
Παρατηρήστε τι δίδαξε ο Ιησούς: 

43 Και τους είπε: "Πρέπει επίσης να κηρύξω τη βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, επειδή για 
αυτό έστειλα" (Λουκάς 4:43). 

Έχετε ακούσει ποτέ ότι κήρυξε; Συνειδητοποιήσατε ποτέ ότι ο σκοπός του Ιησού για να σταλεί  ήταν 
να κηρύξει τη Βασιλεία του Θεού; 

Ο Λουκάς καταγράφει επίσης ότι ο Ιησούς πήγε και κήρυξε τη Βασιλεία του Θεού:  

10 Και οι απόστολοι, όταν επέστρεφαν, Του είπαν όλα όσα είχαν κάνει. Τότε τους πήρε και πήγε 
ιδιωτικά σε ένα ερημικό μέρος που ανήκε στην πόλη που ονομάζεται Bethsaida. 11 Αλλά όταν τα 
πλήθη γνώριζαν, τον ακολουθούσαν. και τους έλαβε και τους μίλησε για τη βασιλεία του Θεού (Λουκ 
9: 10-11). 
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Ο Ιησούς δίδαξε ότι η Βασιλεία του Θεού πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για όσους θα τον 
ακολουθήσουν: 

33 Αλλά αναζητήστε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του (Ματθαίος 6:33).  

31 Αλλά αναζητήστε τη βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα προστεθούν σε σας. 32Δεν φοβάσαι, 
μικρό κοπάδι, διότι είναι ευχάριστο ο Πατέρας σου να σου δώσει τη βασιλεία (Λουκάς 12: 31-32). 

Οι Χριστιανοί πρέπει να αναζητήσουν πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το κάνουν αυτό 
καθιστώντας την κορυφαία προτεραιότητά τους ζώντας όπως ο Χριστός θα τους ζούσε και 
ανυπομονώντας στην επιστροφή και το βασίλειό Του. Ακόμα, οι περισσότεροι που πιστοποιούν τον 
Χριστό, όχι μόνο δεν αναζητούν πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, ούτε καν ξέρουν τι είναι.    

Πολλοί επίσης πιστεύουν ψευδώς ότι η συμμετοχή στην κοσμική πολιτική είναι αυτό που ο Θεός 
περιμένει από τους χριστιανούς. Μη κατανοώντας τη βασιλεία του Θεού, δεν το κάνουν  

ζουν τώρα όπως πρέπει ή καταλαβαίνουν γιατί η ανθρωπότητα είναι τόσο λανθασμένη. 

Παρατηρήστε επίσης ότι το βασίλειο θα δοθεί σε ένα μικρό κοπάδι (βλ. Ρωμαίους 11: 5). Χρειάζεται 
ταπεινοφροσύνη να είσαι πρόθυμος να είσαι μέρος του αληθινού μικρού κοπαδιού. 

Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει ακόμη καθιερωθεί στη Γη 

Ο Ιησούς δίδαξε ότι οι οπαδοί Του πρέπει να προσεύχονται για να έρθει η βασιλεία, γι 
'αυτό δεν το κατέχουν ήδη: 

9 Ο Πατέρας μας στον ουρανό, απονέμεται το όνομα σου. 10 Η βασιλεία σου έρχεται. Η 
θέλησή σας θα γίνει (Ματθαίος 6: 9-10). 

Ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές Του για να κηρύξει τη Βασιλεία του Θεού:  

Τότε κάλεσε τους δώδεκα μαθητές Του μαζί και τους έδωσε δύναμη και εξουσία σε όλους 
τους δαίμονες και για να θεραπεύσουν ασθένειες. Τον έστειλαν για να κηρύξουν τη 
βασιλεία του Θεού (Λουκ 9: 1-2). 

Ο Ιησούς δίδαξε ότι η παρουσία Του μόνο του δεν ήταν το βασίλειο, καθώς η βασιλεία 
δεν είχε καθιερωθεί στη Γη τότε γιατί γι 'αυτό έκανε αυτό που δεν έκλεψε τους  δαίμονες 
στο όνομά Του τότε: 

28 Αλλά αν εκδιώξω δαίμονες από το Πνεύμα του Θεού, σίγουρα η βασιλεία του Θεού 
έχει έρθει επάνω σου (Ματθαίος 12:28). 

Το αληθινό βασίλειο είναι στο μέλλον-ούτε είναι εδώ τώρα όπως δείχνει ο Μάρκος: 
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47 Και αν το μάτι σας κάνει να σας αμαρτήσει, βγάλτε το. Είναι καλύτερο να εισέλθετε 
στη βασιλεία του Θεού με ένα μάτι, παρά να έχετε δύο μάτια, να ρίχνετε ... (Μάρκος 
9:47). 

23 Ο Ιησούς κοίταξε γύρω και είπε στους μαθητές Του: «Πόσο σκληρά είναι για εκείνους 
που έχουν πλούτη να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού!» 24 Και οι μαθητές 
εκπλήσσονταν στα λόγια Του. Αλλά ο Ιησούς απάντησε και τους είπε: «Παιδιά, πόσο 
δύσκολο είναι για εκείνους που εμπιστεύονται τα πλούτη να εισέλθουν στη βασιλεία του 
Θεού! 25 Είναι ευκολότερο για μια καμήλα να περάσει από το μάτι μιας βελόνας παρά 
για έναν πλούσιο άνθρωπο να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού "(Μάρκος 10: 23-25). 

25 Αληθώς, σας λέω, δεν θα πίνω πλέον από τον καρπό της αμπέλου μέχρι εκείνη την 
ημέρα, όταν το πίνω καινούργιο στη βασιλεία του Θεού "(Μάρκος 14:25). 

43 Ο Ιωσήφ της Αριμαθέας, εξέχον μέλος του Συμβουλίου, ο οποίος περιμένει τον εαυτό 
του τη βασιλεία του Θεού, έρχεται και παίρνει θάρρος ... (Μάρκος 15:43).  

Ο Ιησούς δίδαξε ότι το βασίλειο δεν είναι πλέον μέρος αυτού του σημερινού κόσμου:  

36 Ο Ιησούς απάντησε: «Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Εάν η βασιλεία 
Μου ήταν από αυτόν τον κόσμο, οι δούλοι μου θα πολεμούσαν, έτσι ώστε να μην 
παραδοθώ στους Ιουδαίους. αλλά τώρα η βασιλεία Μου δεν είναι από εδώ »(Ιωάννης 
18:36). 

Ο Ιησούς δίδαξε ότι η βασιλεία θα έρθει αφού επιστρέψει ως βασιλιάς:  

31 «Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου στη δόξα Του και όλοι οι άγιοι άγγελοι μαζί Του, τότε θα 
καθίσει στον θρόνο της δόξας Του. 32 Όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν μπροστά Του και θα τα 
χωρίσει από την άλλη, καθώς ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατά του από τα κατσίκια. 33Και θα θέσει τα 
πρόβατα στο δεξί του χέρι, αλλά τα κατσίκια στα αριστερά. Τότε ο βασιλιάς θα πει σε αυτούς που 
βρίσκονται στο δεξί του χέρι: «Ελάτε ευλογημένοι από τον Πατέρα Μου, κληρονομήστε τη βασιλεία 
που ετοιμάστηκε για σας από την ίδρυση του κόσμου» (Ματθαίος 25: 31-34). 

Δεδομένου ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εδώ, δεν θα δούμε μια πραγματική ουτοπία, παρά 
μόνο αφού έχει καθιερωθεί. Επειδή οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν το βασίλειο του Θεού, δεν 
καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η αγάπη Του Κυβέρνηση. 

Η Βασιλεία του Θεού δεν θα έρθει "μέχρι να έρθει η πληρότητα των εθνών" (Ρωμαίους 11:25) - και 
αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. 

Τι είπε ο Ιησούς ότι ήταν το βασίλειο; 

Ο Ιησούς έδωσε κάποιες εξηγήσεις για το τι είναι η Βασιλεία του Θεού: 
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26 Και είπε: "Η βασιλεία του Θεού είναι σαν να σπάει ένας σπόρος στο έδαφος, 27 και να κοιμάται 
τη νύχτα και να αναδύεται μέρα και ο σπόρος να φυτρώνει και να μεγαλώνει, ο ίδιος δεν ξέρει πώς. 
28Για τη γη αποδίδονται οι καλλιέργειες από μόνη της: πρώτα η λεπίδα, τότε η κεφαλή, μετά από το 
πλήρες κόκκο στο κεφάλι. 29 Αλλά όταν ο κόκκος ωριμάσει, βάζει αμέσως το δρεπάνι, επειδή έχει 
έρθει η συγκομιδή "(Μάρκος 4: 26-29). 

18 Και είπε: «Ποια είναι η βασιλεία του Θεού; Και σε τι θα το συγκρίνω; 19Είναι σαν σπόρος 
μουστάρδας, τον οποίο ένας άνθρωπος πήρε και έβαλε στον κήπο του. και μεγάλωσε και έγινε ένα 
μεγάλο δέντρο και τα πουλιά του αέρα φωλιάζουν στα κλαδιά του »20 Και πάλι είπε,« Σε τι θα 
μοιάσω τη βασιλεία του Θεού; 21 Είναι σαν το λιωμένο, το οποίο μια γυναίκα πήρε και έκρυψε σε 
τρία μέτρα γεύματος μέχρις ότου είχε ζυθοποιηθεί »(Λουκάς 13: 18-21). 

Αυτές οι παραβολές υποδηλώνουν ότι, αρχικά, η Βασιλεία του Θεού είναι πολύ μικρή, αλλά θα γίνει 
μεγάλη. 

Ο Λουκά επίσης κατέγραψε: 

29 Θα έρθουν από τα ανατολικά και τα δυτικά, από τα βόρεια και τα νότια, και θα καθίσουν στη 
βασιλεία του Θεού (Λουκάς 13:29). 

Έτσι, η Βασιλεία του Θεού θα έχει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δεν θα περιοριστεί σε όσους 
έχουν εξορκιστικές ομάδες ή συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες. Οι άνθρωποι, από παντού, θα 
καθίσουν σε αυτό το βασίλειο.  

Λουκά 17 και το Βασίλειο 

Ο Λουκάς 17: 20-21 περιπλέκει μερικούς. Αλλά προτού φτάσετε σε αυτό, παρατηρήστε ότι οι 
άνθρωποι θα τρώνε πραγματικά στη Βασιλεία του Θεού:  

15 "Μακάριος αυτός που θα φάει ψωμί στη βασιλεία του Θεού!" (Λουκάς 14:15). 

Δεδομένου ότι οι άνθρωποι θα τρώνε (στο μέλλον) στη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι απλώς κάτι που 
τίθεται στην καρδιά τους τώρα, παρά τις λανθασμένες μεταφράσεις / παρανοήσεις του Λ ουκά 17:21 
οι οποίες υποδηλώνουν διαφορετικά. 

Η μετάφραση Moffatt του Λουκά 17: 20-21 μπορεί να βοηθήσει κάποιους να καταλάβουν:  

20 Όταν ρωτήθηκαν από τους Φαρισαίους, όταν ήρθε η Βασιλεία του Θεού, τους απάντησε: «Η 
βασιλεία του Θεού δεν έρχεται καθώς ελπίζεις να το δει κανείς. 21 ο καθένας δεν θα πει «Εδώ είναι» 
ή «Εκεί υπάρχει», διότι η Βασιλεία του Θεού είναι τώρα μέσα σου »(Λουκάς 17: 20-21, Moffatt, 
βλέπε επίσης μεταφράσεις NASB και ESV) 

Παρατηρήστε ότι ο Ιησούς μιλούσε στους αμετάβλητους, σαρκικούς και υποκριτικούς Φαρισαίους. 
Ο Ιησούς "τους απάντησε", ήταν οι Φαρισαίοι που ζήτησαν από τον Ιησού την ερώτηση. Αρνήθηκαν 
να τον αναγνωρίσουν. 



 

11 
 

Ήταν στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ; Οχι! 

Ο Ιησούς επίσης δεν μιλούσε για εκκλησία που θα οργανωθεί σύντομα. Ούτε μιλούσε για 
συναισθήματα στο μυαλό ή την καρδιά. 

Ο Ιησούς μιλούσε για την ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ! Οι Φαρισαίοι δεν τον ρωτούσαν για μια εκκλησία. Δεν 
γνώριζαν τίποτα για οποιαδήποτε εκκλησία της Καινής Διαθήκης σύντομα να ξεκινήσει. Δεν 
ρωτούσαν για ένα είδος όμορφο συναίσθημα. 

Αν κάποιος πιστεύει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ - και η Βασιλεία του Θεού ήταν 
«μέσα» στους Φαρισαίους - ήταν η ΕΚΚΛΗΣΙΑ μέσα στους Φαρισαίους; Προφανώς όχι! 

Ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι μάλλον γελοίο, έτσι δεν είναι; Ενώ μερικές προτεσταντικές 
μεταφράσεις μεταφράζουν μέρος του Λουκάς 17:21 ως "η Βασιλεία του Θεού είναι" μέσα σου 
"(NKJV / KJV), ακόμα και η Καθολική Νέα Ιερουσαλήμ μεταφράζει σωστά αυτό ως" η βασιλεία του 
Θεού είναι μεταξύ σου ". 

Ο Ιησούς ήταν αυτός ανάμεσα στα μέσα των Φαρισαίων. Τώρα, οι Φαρισαίοι σκέφτηκαν ότι 
προσβλέπουν στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά το κατάλαβαν. Ο Ιησούς εξήγησε ότι δεν θα ήταν τοπικό 
ή περιορισμένο Βασίλειο για τους Εβραίους μόνο, όπως φαινόταν να σκέφτονται (ούτε μια εκκλησία 
όπως πιστεύουν τώρα κάποιοι). Η βασιλεία του Θεού δεν θα ήταν απλώς ένα από τα πολλά 
ανθρώπινα και ορατά βασίλεια τα οποία οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επισημάνω ή να δουν και 
να πουν: "Αυτό είναι εδώ!" ή "αυτό είναι το Βασίλειο, εκεί πάνω".  

Ο Ιησούς, ο ίδιος, γεννήθηκε για να είναι ο βασιλιάς αυτής της Βασιλείας, όπως είπε καθαρά στον 
Πιλάτο (Ιωάννης 18: 36-37). Καταλάβετε ότι η Βίβλος χρησιμοποιεί τους όρους "βασιλιάς" και 
"βασίλειο" εναλλακτικά (π.χ., Δανιήλ 7: 17-18,23). Ο βασιλιάς της μελλοντικής βασιλείας του Θεού 
ήταν, τότε και εκεί, δίπλα στους Φαρισαίους. Αλλά δεν θα τον αναγνώρισαν ως βασιλιά τους 
(Ιωάννης 19:21). Όταν επιστρέφει, ο κόσμος θα τον απορρίψει (Αποκάλυψη 19:19). 

Ο Ιησούς συνέχισε, στους επόμενους στίχους στον Λουκά 17, να περιγράψει τη δεύτερη του έλευση, 
όταν η Βασιλεία του Θεού θα κυβερνήσει ΟΛΑ ΤΗΝ ΓΗ (συνεχίζοντας με το Moffatt για συνέπεια στο 
κεφάλαιο αυτό): 

22 Στους μαθητές του είπε: "Θα έρθουν μέρες που θα μακρά και μακρά μάταια να έχετε μια μέρα 
από τον Υιό του ανθρώπου. 23 Οι άντρες θα πουν: «Δείτε, εδώ είναι!» «Βλέπετε, εκεί είναι!» αλλά 
δεν βγαίνουν ή τρέχουν μετά από αυτούς, 24 γιατί σαν αστραπή που αναβοσβήνει από τη μία 
πλευρά του ουρανού στο άλλο, έτσι θα είναι ο Υιός του ανθρώπου την ημέρα του. 25 Αλλά πρέπει 
πρώτα να υπομείνει μεγάλο πόνο και να απορριφθεί από τη σημερινή γενεά. (Λουκάς 17: 22-25, 
Moffatt) 

Ο Ιησούς αναφέρθηκε σε λάμψη που λάμπει, όπως και στο Ματθαίον 24: 27-31, περιγράφοντας τη 
δεύτερη του έλευση στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ιησούς δεν λέει ότι ο λαός Του δεν θα 
μπορεί να τον δει όταν επιστρέφει. 
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Οι άνθρωποι δεν θα τον αναγνωρίσουν ως βασιλιά τους (Αποκάλυψη 11:15) και θα πολεμήσουν 
εναντίον Του (Αποκάλυψη 19:19)! Πολλοί θα σκέφτονται ότι ο Ιησούς αντιπροσωπεύει τον 
Αντίχριστο. Ο Ιησούς δεν λέει ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν μέσα σε αυτούς τους Φαρισαίους - Του 
είπε αλλού ότι δεν επρόκειτο να βρίσκονται στη Βασιλεία λόγω της υποκρισίας τους (Κατά Ματθαίον 
23: 13-14). Ούτε ο Ιησούς είπε ότι η Εκκλησία θα είναι το Βασίλειο.  

Η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι που οι άνθρωποι θα μπορούν μία μέρα να εισέλθουν - όπως στην 
ανάσταση των δίκαιων! Ωστόσο, ακόμη και ο Αβραάμ και οι άλλοι πατριάρχες δεν υπάρχουν ακόμα 
(Εβραίους 11: 13-40). 

Οι μαθητές γνώριζαν ότι η Βασιλεία του Θεού δεν ήταν εκεί μέσα προσωπικά και ότι 
έπρεπε να εμφανιστεί ως εξής, που ήρθε μετά τον Λουκά 17:21, δείχνει: 

Τώρα που άκουσαν αυτά τα πράγματα, μίλησε μια άλλη παραβολή, επειδή ήταν κοντά 
στην Ιερουσαλήμ και επειδή πίστευαν ότι η βασιλεία του Θεού θα εμφανιζόταν αμέσως 
(Λουκάς 19:11). 

Το Βασίλειο ήταν σαφώς στο μέλλον 

Πώς μπορείτε να πείτε εάν το Βασίλειο είναι κοντά; Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αυτής 
της ερώτησης, ο Ιησούς ανέφερε τα προφητικά γεγονότα (Λουκάς 21: 8-28) και στη 
συνέχεια δίδαξε: 

29Βλέπετε τη συκιά και όλα τα δέντρα. 30Όταν είναι ήδη εκκολαπτόμενοι, βλέπετε και 
ξέρετε για τον εαυτό σας ότι το καλοκαίρι είναι τώρα κοντά. 31Επίσης, όταν βλέπεις αυτά 
τα πράγματα να συμβαίνουν, να γνωρίζεις ότι η βασιλεία του Θεού είναι κοντά  (Λουκάς 
21: 29-31). 

Ο Ιησούς θέλησε τον λαό Του να ακολουθήσει προφητικά γεγονότα για να μάθει πότε θα 
έρθει η Βασιλεία. Ο Ιησούς αλλού είπε στον λαό Του να προσέχει και να δίνει προσοχή σε 
προφητικά γεγονότα (Λουκάς 21:36, Μάρκος 13: 33-37). Παρά τα λόγια του Ιησού, πολλές 
εκπτώσεις βλέπουν προφητικά συνδεδεμένα παγκόσμια γεγονότα. 

Στους Λουκά 22 & 23, ο Ιησούς έδειξε και πάλι ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν κάτι που θα 
εκπληρώνονταν στο μέλλον όταν δίδαξε: 

15 "Με έντονη επιθυμία έχω επιθυμήσει να φάω μαζί σας αυτό το Πάσχα, προτού 
υποφέρω. 16Για σας λέω, δεν θα τρώω πλέον από αυτό μέχρι να εκπληρωθεί στη 
βασιλεία του Θεού. "17 Και αφού πήρε το κύπελλο, ευχαρίστησε και είπε:" Πάρτε αυτό 
και διαιρέστε το μεταξύ σας. 18Για να σας πω, δεν θα πίνω από τον καρπό του αμπέλου 
μέχρι να έρθει η βασιλεία του Θεού "(Λουκάς 22: 15-18). 

39 Αλλά ένας από εκείνους τους κακοποιούς που είχαν σταυρωθεί μαζί του, τον 
κατηγόρησε και είπε: "Αν είσαι Μεσσία, σώσεις τον εαυτό σου και σώσεις και εμάς." 40 
Και ο σύντροφός του τον κακοποίησε και του είπε: "Δεν είσαι ούτε καν φοβούνται τον 
Θεό; Γιατί και εσείς είστε σε καταδίκη μαζί του. 41 Και εμείς δίκαια, επειδή είμαστε άξιοι, 
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επειδή μας αποπληρώσαμε σύμφωνα με αυτό που κάναμε, αλλά τίποτα κακό δεν έχει 
γίνει από αυτόν. »42 Και είπε στον Ιεσσαϊα:« Κύριέ μου, να θυμάσαι όταν μπαίνεις το 
βασίλειό σου. »43 Αλλά ο Ιεσιούα του είπε:« Αμήν, σου λέω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου 
στον παράδεισο »(Λουκάς 23: 39-43, Αραμαϊκός στην απλή αγγλική γλώσσα) 

Η Βασιλεία του Θεού δεν ήρθε αμέσως μόλις ο Ιησούς σκοτώθηκε είτε όπως μας δείχνουν 
και ο Μάρκος και ο Λουκάς: 

Ο Ιωσήφ της Αριμαθέας, εξέχον μέλος του συμβουλίου, ο οποίος περιμένει τον εαυτό του 
την βασιλεία του Θεού, έρχεται και παίρνει θάρρος ... (Μάρκος 15:43).  

51 Ήταν από την Arimathea, μια πόλη των Εβραίων, που ο ίδιος περιμένει επίσης τη 
βασιλεία του Θεού (Λουκάς 23:51). 

Μετά την ανάσταση (1 Κορινθίους 15: 50-55), οι Χριστιανοί θα αναγεννηθούν για να 
μπουν στη Βασιλεία του Θεού, όπως καταγράφει ο Ιωάννης: 

3 Ο Ιησούς απάντησε και του είπε: «Αληθώς, σας λέω, εκτός αν κάποιος ξαναγεννηθεί, 
δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού» .4 Ο Νικόδημος του είπε: «Πώς μπορεί να 
γεννηθεί κάποιος όταν είναι μεγάλος; Μπορεί να εισέλθει για δεύτερη φορά στη μήτρα 
της μητέρας του και να γεννηθεί; »5 Ο Ιεσσός απάντησε:« Αληθώς, σας λέω, εκτός αν 
κάποιος γεννηθεί από το νερό και το Πνεύμα, δεν μπορεί  να εισέλθει στη βασιλεία του 
Θεού (Ιωάν. 5). 

Μόνο οι άνθρωποι του Θεού θα δουν την τελική μεταχρυπνική Βασιλεία του Θεού.  

Τώρα, παρακαλούμε να καταλάβετε ότι μετά την ανάσταση του Ιησού, δίδαξε και πάλι 
για τη Βασιλεία του Θεού: 

3 Επίσης, παρουσίασε τον εαυτό Του ζωντανό μετά την υποταγή του με πολλές αλάθητες 
αποδείξεις, τις οποίες είδαν από αυτούς κατά τη διάρκεια σαράντα ημερών και μιλώντας 
για τα πράγματα που σχετίζονται με τη βασιλεία του Θεού (Πράξεις 1: 3).  

Το πρώτο και τελευταίο κηρύγμα που έδωσε ο Ιησούς ήταν για τη Βασιλεία του Θεού! Ο Ιησούς 
ήρθε ως αγγελιοφόρος για να διδάξει για αυτό το Βασίλειο.  

Ο Ιησούς είχε επίσης και ο απόστολος Ιωάννης να γράψει για τη Χιλιετή Βασιλεία του Θεού που θα 
ήταν στη γη. Παρατηρήστε τι έγραψε ο Ιωάννης: 

4 Είδα τις ψυχές εκείνων που είχαν αποκεφαλισθεί για την μαρτυρία τους στον Ιησού και για το λόγο 
του Θεού, που δεν λατρεύονταν το θηρίο ή την εικόνα του, και δεν έλαβαν το σημάδι του στα 
μέτωπά τους ή στα χέρια τους. Και έζησαν και βασίλευαν με τον Χριστό για χίλια χρόνια (Αποκάλυψη 
20: 4). 
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Οι πρώτοι Χριστιανοί δίδασκαν ότι η Χιλιετής Βασιλεία του Θεού θα ήταν στη γη και θα 
αντικαταστήσει τις κυβερνήσεις του κόσμου όπως διδάσκει η Βίβλος (Αποκάλυψη 5:10, 11:15).  

Γιατί, αν η Βασιλεία του Θεού είναι τόσο σημαντική, δεν το έχετε ακούσει πολύ για αυτό; 

Εν μέρει επειδή ο Ιησούς το ονόμασε ένα μυστήριο:  

11 Και τους είπε: "Σε σας δόθηκε να μάθετε το μυστήριο της βασιλείας του Θεού. αλλά σε εκείνους 
που είναι έξω, όλα έρχονται σε παραβολές (Μάρκος 4:11). 

Ακόμα και σήμερα η αληθινή Βασιλεία του Θεού είναι ένα μυστήριο για τους περισσότερους όπως 
είναι ένα μεγάλο μέρος του σχεδίου του Θεού (βλ. Επίσης το ελεύθερο βιβλίο μας, στο 
www.ccog.org) με τίτλο: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Γιατί ο Θεός Δημιούργησε τίποτα; ?).  

Σκεφτείτε επίσης ότι ο Ιησούς είπε ότι το τέλος (της εποχής) θα έρθει (σύντομα) Αφού το ευαγγέλιο 
του βασιλείου κηρύσσεται σε όλο τον κόσμο ως ΜΑΡΤΥΡΙΑ:  

14 Και αυτό το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο ως μαρτυρία για όλα τα έθνη 
και τότε θα έρθει το τέλος (Ματθαίος 24:14). 

Η καταγγελία του ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού είναι σημαντική και πρόκειται να επιτευχθεί 
σε αυτούς τους τελικούς χρόνους. Είναι ένα "καλό μήνυμα", καθώς προσφέρει την πραγματική 
ελπίδα για τα δεινά της ανθρωπότητας, παρά ό, τι μπορούν να διδάξουν οι πολιτικοί ηγέτες. 

Αν σκέφτεστε τα λόγια του Ιησού, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η αληθινή χριστιανική εκκλησία 
πρέπει να αναγγείλει τώρα το ευαγγέλιο της βασιλείας. Αυτό πρέπει να είναι η ύψιστη 
προτεραιότητά του για την Εκκλησία. Και για να γίνει αυτό σωστά, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
πολλαπλές γλώσσες. Αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει η Εκκλησία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο το φυλλάδιο αυτό έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.  

Ο Ιησούς δίδαξε τα περισσότερα ΔΕΝ θα αποδεχτούν τον τρόπο Του: 

13 "Εισάγετε από τη στενή πύλη. διότι η ευρεία είναι η πύλη και ο ευρύς είναι ο τρόπος που οδηγεί 
στην καταστροφή και υπάρχουν πολλοί που εισέρχονται από αυτό. 14 Επειδή η πόρτα είναι στενή 
και δύσκολο είναι ο τρόπος που οδηγεί στη ζωή και υπάρχουν λίγοι που την βρίσκουν. (Ματθαίος 7: 
13-14) 

Το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού οδηγεί στη ζωή!  

Ίσως είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι αν και οι περισσότεροι ομολογούμενοι Χριστιανοί 
φαίνεται να αγνοούν την αντίληψη ότι ο Χριστός έδωσε έμφαση στο να κηρύττουν το ευαγγέλιο της 
Βασιλείας του Θεού, οι κοσμικοί θεολόγοι και οι ιστορικοί έχουν καταλάβει συχνά ότι αυτή είναι η 
διδασκαλία της Βίβλου. 



 

15 
 

Ωστόσο, ο Ιησούς, ο ίδιος, περίμενε τους μαθητές Του να διδάξουν το ευαγγέλιο της Βασιλείας του 
Θεού (Λουκ 9: 2, 60). Επειδή το μελλοντικό βασίλειο θα βασίζεται στους νόμους του Θεού, θα φέρει 
ειρήνη και ευημερία - και η υπακοή σε αυτούς τους νόμους σε αυτή την εποχή οδηγεί σε αληθινή 
ειρήνη (Ψαλμός 119: 165 · Εφεσίους 2:15). 

Και αυτά τα καλά νέα του βασιλείου ήταν γνωστά στις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης. 

3. Ήταν γνωστή η Βασιλεία στην Παλαιά Διαθήκη; 

Το πρώτο και τελευταίο εγγεγραμμένο κήρυγμα του Ιησού αφορούσε την ανακήρυξη του 
ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού (Μάρκος 1: 14-15 · Πράξεις 1: 3). 

Το βασίλειο του Θεού είναι κάτι που οι Εβραίοι του χρόνου του Ιησού έπρεπε να γνωρίζουν κάτι 
όπως αναφέρθηκε στις γραφές τους, τις οποίες τώρα ονομάζουμε Παλαιά Διαθήκη. 

Ο Δανιήλ διδάσκει για το Βασίλειο 

Ο προφήτης Daniel έγραψε: 

40 Και η τέταρτη βασιλεία θα είναι τόσο δυνατή όσο το σίδερο, καθώς ο σίδηρος σπάει κομμάτια και 
καταστρέφει τα πάντα. και όπως το σίδερο που συνθλίβει, αυτή η βασιλεία θα σπάσει κομμάτια και 
θα συντρίψει όλους τους άλλους. 41 Ενώ είδες τα πόδια και τα δάχτυλα των ποδιών, εν μέρει από 
πηλό του αγγειοπλάστη και εν μέρει από σίδηρο, η βασιλεία θα χωρίζεται. αλλά η δύναμη του 
σιδήρου θα είναι μέσα σε αυτό, όπως είδατε το σίδερο αναμεμειγμένο με κεραμικό πηλό. 42 Και 
καθώς τα δάχτυλα των ποδιών ήταν εν μέρει από σίδηρο και εν μέρει από πηλό, έτσι η βασιλεία θα 
είναι εν μέρει ισχυρή και εν μέρει εύθραυστη. 43 Όπως είδατε σίδηρο αναμειγμένο με κεραμικό 
πηλό, θα ανακατεύονται με το σπέρμα των ανθρώπων. αλλά δεν θα προσκολληθούν ο ένας στον 
άλλο, όπως και ο σίδηρος δεν αναμιγνύεται με πηλό. 44 Και στις ημέρες αυτών των βασιλιάδων, ο 
Θεός του ουρανού θα δημιουργήσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ. και η βασιλεία δεν 
θα αφεθεί σε άλλους ανθρώπους. θα σπάσει κομμάτια και θα καταναλώσει όλα αυτά τα βασίλεια 
και θα παραμείνει για πάντα (Δανιήλ 2: 40-44). 

18 Αλλά οι άγιοι του Υψίστου θα λάβουν τη βασιλεία και θα κατέχουν τη βασιλεία για πάντα, για 
πάντα και πάντα ». (Δανιήλ 7:18). 

21 "Έβλεπα? και το ίδιο κέρας έκανε πόλεμο εναντίον των αγίων και κυριάρχησε εναντίον τους 22 
έως ότου ήρθε ο Αρχαίος των Ημερών και έγινε μια κρίση υπέρ των αγίων του Υψίστου και ήλθε η 
ώρα για τους αγίους να κατέχουν τη βασιλεία . (Δανιήλ 7: 21-22) 

Από τον Δανιήλ, μαθαίνουμε ότι θα έρθει ο καιρός όταν η Βασιλεία του Θεού θα καταστρέψει τα 
βασίλεια αυτού του κόσμου και θα διαρκέσει για πάντα. Ανακαλύπτουμε επίσης ότι οι άγιοι θα 
έχουν το ρόλο τους στη λήψη αυτού του βασιλείου. 

Πολλές από τις προφητείες του Δανιήλ είναι για μας τον 21ο αιώνα.  
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Παρατηρήστε μερικά αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη: 

12 Τα δέκα κέρατα που είδατε είναι δέκα βασιλιάδες που δεν έχουν λάβει ακόμη βασίλειο, αλλά 
λαμβάνουν εξουσία για μια ώρα ως βασιλιάδες με το θηρίο. 13 Αυτοί είναι από ένα μυαλό, και θα 
δώσουν τη δύναμή και την εξουσία τους στο θηρίο. 14 Αυτά θα κάνουν πόλεμο με το Αρνί, και το 
Αρνίο θα τα ξεπεράσει, γιατί είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλιά των βασιλιάδων. και αυτοί που 
είναι μαζί Του, καλούνται, επιλεγμένοι και πιστοί "(Αποκάλυψη 17: 12-14) 

Έτσι, βλέπουμε τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη την έννοια ότι θα υπάρξει ένας 
τελικός χρόνος βασιλιάς της γης με δέκα μέρη και ότι ο Θεός θα την καταστρέψει και θα εδραιώσει 
τη βασιλεία Του. 

Ο Ησαΐας δίδαξε για το βασίλειο 

Ο Θεός ενέπνευσε τον Ησαΐα να γράψει για το πρώτο μέρος της Βασιλείας του Θεού, την 
χιλιετή βασιλεία που ήταν γνωστή ως η χιλιετία, με αυτόν τον τρόπο:  

1Θα βγαίνει μια ράβδος από το στέλεχος του Ιεσσαί, και ένας Κλάδος θα αναπτυχθεί από 
τις ρίζες του. 2 Το Πνεύμα του Κυρίου θα στηριχτεί σε Αυτόν, το Πνεύμα της σοφίας και 
της κατανόησης, το Πνεύμα της συμβολής και της δύναμης, το Πνεύμα της γνώσης και 
του φόβου του Κυρίου. 

3 Η ευχαρίστησή Του είναι στο φόβο του Κυρίου, και δεν θα κρίνει από την όραση των 
οφθαλμών Του, ούτε θα αποφασίσει από την ακοή των αυτιών Του, 4 Αλλά με τη 
δικαιοσύνη θα κρίνει τους φτωχούς, και θα αποφασίσει με δικαιοσύνη  

για τους ταπεινούς της γης, θα χτυπήσει τη γη με τη ράβδο του στόματός του και με την 
αναπνοή των χείλη του θα σκοτώσει τους ασεβείς. 5 Η δικαιοσύνη θα είναι η ζώνη των 
οστών του, και η πίστη θα είναι η ζώνη της μέσης του. 

6 Και ο λύκος θα κατοικεί με το αρνί, η λεοπάρδαλη θα ξαπλώνει με τον νεαρό κατσίκα, 
το μοσχάρι και το νεαρό λιοντάρι και τους νεκρούς και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγήσει. 7 
Η αγελάδα και η αρκούδα θα βόσκουν · οι νεαροί τους θα ξαπλώνουν · και το λιοντάρι θα 
φάει άχυρο σαν το βόδι. 8 Το παιδί που νοσηλεύει θα παίζει με την τρύπα της κόμπρας, 
και το απογαλακτισμένο παιδί θα βάλει το χέρι του στην κοιλότητα της ομόπυρης. 9 Δεν 
θα βλάψουν ούτε θα καταστρέψουν σε όλο τους το άγιο βουνό Μου, γιατί η γη θα είναι 
γεμάτη από τη γνώση του ΚυρίουΑς τα νερά καλύπτουν τη θάλασσα. 

10 Και εκείνη την ημέρα θα υπάρχει μια ρίζα του Ιεσσαί, που θα σταθεί ως λαβύρινθος 
προς τον λαό · γιατί οι Εθνικοί θα τον αναζητήσουν και ο τόπος ανάπαυσής του θα είναι 
ένδοξος ». (Ησαΐας 11: 1-10) 

Ο λόγος που αναφέρθηκα σε αυτό ως το πρώτο ή πρώτο στάδιο της Βασιλείας του Θεού 
είναι ότι αυτή είναι μια περίοδος όπου θα είναι φυσική (πριν από την εποχή που η ιερή 
πόλη, η Νέα Ιερουσαλήμ έρχεται από τον ουρανό, η Αποκάλυψη 21) και θα διαρκέσει 
χίλια χρόνια. Ο Ησαΐας επιβεβαίωσε τη φυσική όψη αυτής της φάσης όταν συνέχισε με:  
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11 Κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας, ο Κύριος θα θέσει και πάλι το χέρι Του για 
δεύτερη φορά, για να ανακτήσει το υπόλοιπο του λαού του που έφυγε, από την Ασσυρία  
και την Αίγυπτο, από τον Πατρό και τον Κους, από τον Ελάμ και τον Σινάρ, από τον 
Αμαθούς και τα νησιά η θάλασσα. 

12 Και θα δημιουργήσει ένα πανό για τα έθνη και θα συγκεντρώσει τους εξόριστους του 
Ισραήλ και θα συγκεντρώσει τους διασκορπισμένους του Ιούδα  από τις τέσσερις γωνιές 
της γης. 13 Και ο φθόνος του Εφραΐμ θα αναχωρήσει, και οι αντίπαλοι του Ιούδα θα 
αποκοπούν · ο Εφραΐμ δεν θα ζηλέψει τον Ιούδα, και ο Ιούδας δεν θα παρενοχλήσει τον 
Εφραίμ. 14 Και θα πετάξουν επάνω στον ώμο των Φιλισταίων προς τα δυτικά, και θα 
λερώσουν τον λαό της Ανατολής · θα βάλουν το χέρι τους στον Εδώμ και τον Μωάβ · και ο 
λαός του Αμμών θα υπακούσει σε αυτούς. 15 Ο Κύριος θα καταστρέψει εντελώς τη 
γλώσσα της Αιγύπτου · Με τον ισχυρό του άνεμο θα κλονίσει τη γροθιά του πάνω από τον 
ποταμό και θα τον χτυπήσει στα επτά ρέματα και θα κάνει τους άνδρες να περάσουν 
πάνω από το στενό. 16 Θα υπάρξει μια εθνική οδός για το υπόλοιπο του λαού Του που θα 
μείνει από την Ασσυρία, όπως ήταν για τον Ισραήλ την ημέρα που ήρθε από τη γη της 
Αιγύπτου. (Ησαΐας 11: 11-16) 

Ο Ησαΐας εμπνεύστηκε επίσης να γράψει: 

2 Και στις τελευταίες ημέρες, το βουνό του σπιτιού του Κυρίου θα καθιερωθεί στην 
κορυφή των βουνών και θα ανασηκώνεται πάνω από τους λόφους · και όλα τα έθνη θα 
ρέουν σε αυτό.3 Πολλοί άνθρωποι θα έρθουν και θα πούν, "Ελάτε, ας ανεβούμε στο 
βουνό του Κυρίου, στο σπίτι του Θεού του Ιακώβου · θα μας διδάξει τους δρόμους Του 
και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια Του». Διότι έξω από τη Σιών θα προχωρήσει ο 
νόμος, Και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήμ.4 Θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα 
καταδικάσει πολλούς ανθρώπους, θα κτυπήσουν τα σπαθιά τους σε άροτρα και τα 
δόρατά τους σε γάντζους κλαδέματος. Το έθνος δεν θα σηκώσει σπαθί εναντίον έθνους, 
ούτε θα μαθαίνουν πλέον τον πόλεμο. 11 Η μεγαλοπρεπή εμφάνιση του ανθρώπου θα 
ταπεινωθεί, Η λαϊκή υπεροψία θα κλίνει προς τα κάτω και ο μόνος Κύριος θα εξεγερθεί 
εκείνη την ημέρα. (Ησαΐας 2: 2-4,11) 

Έτσι, θα είναι μια ουτοπική εποχή ειρήνης στη γη. Τελικά, αυτό θα είναι για πάντα, με την απόφαση 
του Ιησού. Με βάση διάφορες γραφές (Ψαλμός 90: 4 · 92: 1 · Ησαΐας 2:11 · Οσέα 6: 2), ο Εβραϊκός 
Ταλμούδ διδάσκει ότι αυτό διαρκεί 1.000 χρόνια (Βαβυλωνιανός Ταλμούδ: Τραυματίστε Sanhedrin 
Folio 97a). 

Ο Ησαΐας εμπνεύστηκε επίσης να γράψει τα εξής:  

6 Επειδή για εμάς γεννιέται ένα παιδί, δίνεται σε μας ένας Υιός. Και η κυβέρνηση θα είναι επάνω 
στον ώμο Του. Και το όνομά του θα ονομαστεί Υπέροχο, Σύμβουλος, Παντοδύναμος Θεός, Αιώνιος 
Πατέρας, Πρίγκιπας Ειρήνης. 7 Από την αύξηση της Κυβέρνησής Του και της Ειρήνης Δεν θα υπάρχει 
τέλος, επάνω στο θρόνο του Δαβίδ και πάνω στη βασιλεία Του, να το διατάξει και να το καταστήσει 
με κρίση και δικαιοσύνη από εκείνη τη στιγμή μπροστά, ακόμα και για πάντα. Ο ζήλος του Κυρίου 
των οικοδεσποτών θα το κάνει αυτό. (Ησαΐας 9: 6-7) 

Παρατηρήστε ότι ο Ησαΐας είπε ότι ο Ιησούς θα έρθει και θα εγκαθιδρύσει ένα βασίλειο με μια 
κυβέρνηση. Ενώ πολλοί που δηλώνουν τον Χριστό αναφέρουν αυτό το απόσπασμα, ειδικά τον 
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Δεκέμβριο κάθε έτους, τείνουν να αγνοούν ότι προφητεύει περισσότερο από το γεγονός ότι ο Ιησούς 
θα γεννηθεί. Η Αγία Γραφή δείχνει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει μια κυβέρνηση με νόμους πάνω στα 
θέματα και ότι ο Ιησούς θα είναι πάνω από αυτό. Ο Ησαΐας, ο Δανιήλ και άλλοι προφήτησαν αυτό.  

Οι νόμοι του Θεού είναι ο τρόπος αγάπης (Ματθαίος 22: 37-40 · Ιωάννης 15:10) και η βασιλεία του 
Θεού θα κυβερνάται βάσει αυτών των νόμων. Ως εκ τούτου, η Βασιλεία του Θεού, παρά το πόσες 
στον κόσμο το βλέπουν, θα βασίζεται στην αγάπη. 

Ψαλμοί και περισσότερο 

Δεν ήταν μόνο ο Δανιήλ και ο Ησαΐας που ο Θεός ενέπνευσε να γράψει για την προσεχή Βασιλεία 
του Θεού. 

Ο Ιεζεκιήλ εμπνεύστηκε να γράψει ότι εκείνοι από τις φυλές του Ισραήλ (όχι μόνο οι Εβραίοι) που 
διασκορπίστηκαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης θα συγκεντρωθούν στο χιλιετή βασίλειο:  

17 Γι 'αυτό λένε:' Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: 'Θα σε μαζέψω από τους λαούς, θα συγκεντρωθώ από 
τις χώρες όπου σου έχει διασκορπιστεί και θα σου δώσω τη γη του Ισραήλ' '. 18 Και θα πάνε εκεί, και 
θα αφαιρέσουν όλα τα απεχθή πράγματα και όλα τα βδελυρά του από εκεί. 19 Και θα τους δώσω 
μία καρδιά και θα βάλω μέσα τους ένα νέο πνεύμα και θα βγάλω από την σάρκα τους την πέτρινη 
καρδιά και θα τους δώσω μια καρδιά σάρκας, 20 ώστε να περπατούν στα διατάγματά Μου και να 
κρατούν τις κρίσεις Μου και να τα κάνετε? και θα είναι ο λαός μου και εγώ θα είμαι ο Θεός τους. 21 
Όσο για εκείνους των οποίων οι καρδιές ακολουθούν την επιθυμία για τα απεχθή πράγματα και τα 
βδέλλατά τους, θα αποζημιώσω τις πράξεις τους στα κεφάλια τους », λέει ο Κύριος ο Θεός. (Ιεζεκιήλ 
11: 17-21) 
 

Οι απόγονοι των φυλών του Ισραήλ δεν θα είναι πλέον διασκορπισμένοι, αλλά θα υπακούσουν στα 
καταστατικά του Θεού και θα σταματήσουν να τρώνε τα αποτρόπαια πράγματα (Λευιτικό 11 · 
Δευτερονόμιο 14). 

Παρατηρήστε τα ακόλουθα στους Ψαλμούς για τα καλά νέα της βασιλείας του Θεού:  

27 Όλα τα άκρα του κόσμου θυμούνται και στρέφονται προς τον Κύριο, και όλες οι οικογένειες των 
λαών λατρεύουν μπροστά σας. 28 Διότι η βασιλεία είναι ο Κύριος και κυβερνά τα έθνη. (Ψαλμοί 22: 
27-28) 

6 Ο θρόνος σου, ο Θεός, είναι για πάντα και πάντα, ένα σκήπτρο της δικαιοσύνης είναι το σκήπτρο 
της βασιλείας σου. (Ψαλμοί 45: 6) 

1ο, τραγουδήστε στον Κύριο ένα νέο τραγούδι! Τραγουδήστε στον Κύριο, όλη τη γη. 2 Τραγουδήστε 
στον Κύριο, ευλογήστε το όνομά Του, διακηρύξτε τα καλά νέα της σωτηρίας Του από μέρα σε μέρα. 
3 Δηλώστε τη δόξα Του ανάμεσα στα έθνη, τα θαύματα Του ανάμεσα σε όλους τους λαούς. (Ψαλμοί 
96: 1-3 · επίσης, βλ. 1 Χρονικό 16: 23-24) 
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10 Όλα τα έργα σου θα σε υμνήσουν, Κύριε, και οι άγιοί σου θα σε ευλογούν. 11 Θα μιλήσουν για τη 
δόξα της βασιλείας σου και θα μιλήσουν για τη δύναμή σου, 12 για να μάθεις στους γιους των 
ανθρώπων τις ισχυρές σου πράξεις και την ένδοξη μεγαλοσύνη της βασιλείας Του. 13 Η βασιλεία 
σου είναι μια αιώνια βασιλεία και η κυριαρχία σου παραμένει σε όλες τις γενιές. (Ψαλμός 145: 10-
13) 

Διάφοροι συγγραφείς στην Παλαιά Διαθήκη έγραψαν επίσης για τις πτυχές του βασιλείου (π.χ., 
Ιεζεκιήλ 20:33 · Obadiah 21 · Micah 4: 7). 

Έτσι, όταν ο Ιησούς άρχισε να διδάσκει το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, το άμεσο ακροατήριό 
του είχε κάποια εξοικείωση με τη βασική έννοια. 

 

 

4. Οι Απόστολοι διδάσκουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας; 

Ενώ πολλοί ενεργούν όπως το ευαγγέλιο είναι μόνο τα καλά νέα για το πρόσωπο του Ιησού, η 
πραγματικότητα είναι ότι οι οπαδοί του Ιησού δίδαξαν το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού.  Αυτό 
είναι το μήνυμα που έφερε ο Ιησούς. 

Ο Παύλος διδάσκει τη Βασιλεία του Θεού 

Ο απόστολος Παύλος έγραψε για τη Βασιλεία του Θεού και του Ιησού:  

8 Και πήγε στη συναγωγή και μίλησε με τόλμη για τρεις μήνες, συλλογισμένος και πείθει 
για τα πράγματα της βασιλείας του Θεού (Πράξεις 19: 8). 

25 Και τώρα, ξέρω ότι όλοι εσείς, ανάμεσα στους οποίους έχω προκηρύξει τη βασιλεία 
του Θεού (Πράξεις 20:25). 

23 Και όταν τον είχαν διορίσει μια μέρα, πολλοί ήρθαν σ 'αυτόν στο κατάλυμά του, στους 
οποίους εξήγησε και πιστοποίησε επίσημα τη βασιλεία του Θεού, για να τους πείσει για 
τον Ιησού τόσο από το νόμο του Μωυσή όσο και από τους προφήτες, από το πρωί μέχρι 
το βράδυ. ... 31 να προωθήσουν τη βασιλεία του Θεού και να διδάξουν με όλη τους την 
εμπιστοσύνη τα πράγματα που αφορούν τον Κύριο Ιησού Χριστό, κανείς δεν τον 
απαγορεύει (Πράξεις 28: 23,31). 

Παρατηρήστε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μόνο για τον Ιησού (αν και είναι 
σημαντικό μέρος αυτού), όπως ο Παύλος δίδαξε επίσης για τον Ιησού ξεχωριστά από 
αυτό που δίδαξε για τη Βασιλεία του Θεού. 

Ο Παύλος το αποκαλούσε επίσης το ευαγγέλιο του Θεού, αλλά αυτό εξακολουθούσε να 
είναι το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού: 
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9 ... σας κήρυψαν το ευαγγέλιο του Θεού ... 12 ότι θα περάσατε άξιοι του Θεού που σας 
καλεί στη δική Του βασιλεία και δόξα. (1 Θεσσαλονικείς 2: 9,12) 

Ο Παύλος το αποκαλούσε επίσης το ευαγγέλιο του Χριστού (Ρωμαίους 1:16). Το "καλό 
μήνυμα" του Ιησού, το μήνυμα που δίδαξε. 

Θεωρήστε ότι δεν ήταν απλώς ένα ευαγγέλιο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ή απλώς 
για προσωπική σωτηρία. Ο Παύλος είπε ότι το ευαγγέλιο του Χριστού συμπεριλάμβανε 
την υπακοή στον Ιησού, την επιστροφή του και την κρίση του Θεού:  

6 ... ο Θεός να αποπληρώσει με τη δυστυχία εκείνους που σας προβληματίζουν 7 και να 
σας δώσουμε εσάς που ταραγεί να μείνετε μαζί μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλύπτεται 
από τον ουρανό με τους ισχυρούς αγγέλους Του 8 με φλόγα φλόγας που αναλαμβάνει 
εκδίκηση σε όσους δεν γνωρίζουν τον Θεό, και σε εκείνους που δεν υπακούν στο 
ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 9 Αυτά θα τιμωθούν με αιώνια καταστροφή 
από την παρουσία του Κυρίου και από τη δόξα της δύναμής Του, 10 όταν θα έρθει σε 
εκείνη την Ημέρα, για να δοξαστεί στους αγίους Του και να θαυμαστούμε μεταξύ όλων 
εκείνων που πιστεύουν, επειδή η μαρτυρία μας μεταξύ σας πίστευαν (2 Θεσσαλονικείς 1: 
6-10). 

Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι το βασίλειο είναι κάτι που θα δεχτούμε, όχι ότι το κατέχουμε 
τώρα πλήρως: 

28 παίρνουμε μια βασιλεία που δεν μπορεί να ταρακουνήσει (Εβραίους 12:28). 

Μπορούμε να κατανοήσουμε και να προσβλέπουμε στο να συμμετέχουμε τώρα στη 
Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν το έχουμε εισάγει πλήρως. 

Ο Παύλος επιβεβαίωσε συγκεκριμένα ότι κάποιος δεν εισέρχεται πλήρως στη Βασιλεία 
του Θεού ως θνητός άνθρωπος, όπως συμβαίνει μετά την ανάσταση: 

50Αυτό λέω, αδελφοί, ότι η σάρκα και το αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη 
βασιλεία του Θεού. ούτε η διαφθορά κληρονομήσει την ακαθαρσία. 51Βέβαια, σας λέω 
ένα μυστήριο: δεν θα κοιμηθούμε όλοι, αλλά όλοι θα αλλάξουμε - σε μια στιγμή, με το 
μάτι ενός ματιού, στην τελευταία τρομπέτα. Διότι η  σάλπιγγα θα ακούγεται και οι νεκροί 
θα ανεβαίνουν άφθαρτοι και θα αλλάξουμε (1 Κορινθίους 15: 50-52). 

1 Σας καλώ λοιπόν ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος θα κρίνει 
τους ζωντανούς και τους νεκρούς στην εμφάνισή Του και τη βασιλεία Του  (2 Τιμόθεο 4: 
1). 

Ο Παύλος όχι μόνο δίδαξε αυτό, αλλά ότι ο Ιησούς θα έδινε τη Βασιλεία στον Θεό 
Πατέρα: 

20 Αλλά τώρα ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και έγινε ο πρώτος καρπός των 
νεκρών. 21 Επειδή από τον άνθρωπο ήρθε ο θάνατος, από τον άνθρωπο ήρθε και η 
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ανάσταση των νεκρών. 22 Επειδή, όπως στον Αδάμ, όλοι πεθαίνουν, ακόμα κι έτσι στον 
Χριστό όλοι θα ζωντανέψουν. 23 Αλλά ο καθένας με τη δική του τάξη: ο Χριστός τα πρώτα 
φρούτα, μετά εκείνους που είναι ο Χριστός στο ερχομό Του. 24 Τότε έρχεται το τέλος, 
όταν παραδίδει τη βασιλεία στον Θεό Πατέρα, όταν τερματίζει σε κάθε κυριαρχία και σε 
κάθε εξουσία και δύναμη. 25 Επειδή πρέπει να βασιλεύσει μέχρι να βάλει όλους τους 
εχθρούς κάτω από τα πόδια του. (1 Κορινθίους 15: 20-25). 

Ο Παύλος επίσης διδάσκει ότι οι άδικοι (διακόπτες της εντολής) δεν θα κληρονομήσουν 
τη Βασιλεία του Θεού: 

9Δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού; Μην 
εξαπατήσετε. Δεν θα κληρονομήσουν ούτε η βασιλεία του Θεού ούτε οι παρανομούντες, 
ούτε οι ειδωλολάτρες, ούτε οι ομοφυλόφιλοι, ούτε οι ομοφυλόφιλοι, ούτε οι κοροϊστές, 
ούτε οι κλέφτες, ούτε οι λαοί, ούτε οι μεθυσμένοι, ούτε οι εκβιαστικοί, ούτε οι εκβιαστές 
(1 Κορινθίους 6: 9-10). 

19 Τώρα είναι εμφανή τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι: μοιχεία, πορνεία, ασάφεια, 
κακία, 20 ειδωλολατρία, μαγεία, μίσος, διαφωνίες, ζήλιες, ξέσπασμα οργής, εγωιστικές 
φιλοδοξίες, διαφωνίες, αιρέσεις, φθόνες, δολοφονίες, , και τα παρόμοια. από τα οποία 
σας λέω εκ των προτέρων, όπως σας είπα και στο παρελθόν, ότι όσοι ασκούν τέτοια 
πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού (Γαλάτες 5: 19-21). 

5Για αυτό γνωρίζετε, ότι κανένας εγκληματίας, ακάθαρτος άνθρωπος, ούτε  

ο λατρευτός άνθρωπος, ο οποίος είναι ειδωλολάτρης, έχει οποιαδήποτε 
κληρονομικότητα στη βασιλεία του Χριστού και του Θεού (Εφεσίους 5: 5). 

Ο Θεός έχει πρότυπα και απαιτεί μετάνοια από την αμαρτία για να μπορέσει να εισέλθει 
στη βασιλεία Του. Ο απόστολος Παύλος προειδοποίησε ότι μερικοί δεν θα διδάξουν ότι 
το ευαγγέλιο του Ιησού είναι η απάντηση, αλλά ένα άλλο είναι:  

3 Χάρη σε σας και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, 4 ο οποίος 
έδωσε τον εαυτό Του για τις αμαρτίες μας, για να μας απελευθερώσει από αυτή την 
παρούσα κακή εποχή, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και του Πατέρα μας, 5 στον 
οποίο είναι δόξα για πάντα. Αμήν. 6 Θαυμάζω ότι στρέφονται τόσο γρήγορα από εκείνον 
που σε κάλεσε με τη χάρη του Χριστού, σε ένα άλλο ευαγγέλιο, 7 που δεν είναι άλλο. 
αλλά υπάρχουν μερικοί που σας προβληματίζουν και θέλουν να διαστρέψουν το 
ευαγγέλιο του Χριστού. 8 Ακόμα κι αν εμείς, ή ένας άγγελος από τον ουρανό, κηρύττουμε 
σε σας οποιοδήποτε άλλο ευαγγέλιο από ό, τι σας έχουμε προκηρύξει, ας πηδήξει. 9 
Όπως είπαμε προηγουμένως, λοιπόν τώρα λέω και πάλι, αν κάποιος σας κηρύξει άλλο 
ευαγγέλιο από ό, τι έχετε λάβει, ας πηδήξει. (Γαλάτες 1: 3-9) 

3 Αλλά φοβάμαι, μήπως κάπως, καθώς το φίδι εξαπάτησε την Εύα από την 
πολυπλοκότητά του, έτσι το μυαλό σας μπορεί να καταστραφεί από την απλότητα που 
υπάρχει στον Χριστό. 4 Επειδή αν αυτός που έρχεται κηρύττει έναν άλλο Ιησού τον 
οποίον δεν κηρύξαμε, ή αν παίρνετε ένα διαφορετικό πνεύμα που δεν έχετε λάβει, ή ένα 
άλλο ευαγγέλιο που δεν έχετε δεχτεί - μπορείτε να το φέρετε καλά! (2 Κορινθίους 11: 3-4)  
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Ποιο ήταν το "άλλο" και το "διαφορετικό", πραγματικά ψεύτικο, ευαγγέλιο; 

Το ψεύτικο ευαγγέλιο έχει διάφορα μέρη. 

Γενικά, το ψεύτικο ευαγγέλιο είναι να πιστεύεις ότι δεν χρειάζεται να υπακούσεις στο Θεό και 
πραγματικά να προσπαθείς να ζήσεις αληθινά στον τρόπο Του ενώ ισχυρίζεσαι ότι γνωρίζεις το Θεό 
(Ματθαίος 7: 21-23). Έχει την τάση να είναι εγωιστικά προσανατολισμένη. 

Ο φιδας παραπλανούσε την Εύα να πέσει για ένα ψεύτικο ευαγγέλιο πριν από περίπου 6000 χρόνια 
(Γένεση 3) - και οι άνθρωποι πίστευαν ότι γνωρίζουν καλύτερα από τον Θεό και πρέπει να 
αποφασίσουν καλό και κακό για τον εαυτό τους. Ναι, αφού ήρθε ο Ιησούς, το όνομά του συνδέθηκε 
συχνά με διάφορα ψεύτικα ευαγγέλια - και αυτό συνεχίζεται και θα συνεχιστεί στην εποχή του 
τελικού Αντιχρίστου. 

Τώρα πίσω στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, το ψεύτικο ευαγγέλιο ήταν ουσιαστικά ένα μίγμα 
Γνωστικών / Μυστικών με αλήθεια και λάθος. Οι Γνωστικοί βασικά πίστευαν ότι ήταν απαραίτητη η 
ειδική γνώση για την επίτευξη πνευματικής διορατικότητας, συμπεριλαμβανομένης της σωτηρίας. Οι 
Γνωστικοί τείνουν να πιστεύουν ότι αυτό που έκανε η σάρκα δεν είχε καμία ιδιαίτερη συνέπεια και 
αντιτάχθηκαν στην υπακοή του Θεού σε θέματα όπως το Σάββατο της έβδομης ημέρας. Ένας τέτοιος 
ψεύτικος ηγέτης ήταν ο Simon Magus, ο οποίος προειδοποίησε ο απόστολος Πέτρος (Πράξεις 8: 18 -
21).  

Αλλά δεν είναι εύκολο 

Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι ο Φίλιππος διδάσκει την Κυριαρχία του Θεού:  

5 Τότε ο Φίλιππος κατέβηκε στην πόλη της Σαμαριάς και κήρυξε τον Χριστό σε αυτούς. ... 12έπεσε 
τον Φίλιππο όπως κήρυξε τα πράγματα σχετικά με τη βασιλεία του Θεού ... (Πράξεις 8: 5,12).  

Αλλά ο Ιησούς, ο Παύλος και οι μαθητές διδάσκουν ότι δεν είναι εύκολο να μπεις στη Βασιλεία του 
Θεού: 

24 Και όταν ο Ιησούς είδε ότι έγινε πολύ λυπημένος, είπε: «Πόσο σκληρά είναι για εκείνους που 
έχουν πλούτη να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού! 25 Διότι είναι ευκολότερο  για μια καμήλα να 
περάσει από το μάτι μιας βελόνας παρά για έναν πλούσιο να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού ».  

26 Και εκείνοι που το άκουσαν είπαν: "Ποιος λοιπόν μπορεί να σωθεί;"  

27 Αλλά είπε: "Τα πράγματα που είναι αδύνατο με τους ανθρώπους είναι δυνατά με τον Θεό" 
(Λουκάς 18: 24-27) 

22 "Πρέπει μέσα από πολλές δοκιμασίες να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού" (Πράξεις 14:22).  

3 Είμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστήσουμε το Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί, όπως αρμόζει, 
επειδή η πίστη σας μεγαλώνει υπερβολικά και η αγάπη του καθενός από εσάς αφθονεί ο ένας προς 
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τον άλλον, 4 ώστε εμείς οι ίδιοι να σας καυχηθούμε ανάμεσα στις εκκλησίες της Ο Θεός για την 
υπομονή και την πίστη σου σε όλους τους διωγμούς και τις δοκιμασίες σου που υπομένεις, 5 που 
είναι εμφανής απόδειξη της δίκαιης κρίσης του Θεού, για να είσαι αξιέπαινος της βασιλείας του 
Θεού, για την οποία και υποφέρεις. 6 διότι είναι δικαιοσύνη με τον Θεό να αποπληρώσετε με θλίψη 
όσους σας προβληματίζουν 7 και να σας δώσουμε εσάς που ταραγείτε μαζί μας, όταν ο Κύριος  
Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό με τους ισχυρούς αγγέλους Του (2 Θεσσαλονικείς 1: 3-7 ). 

Λόγω των δυσκολιών, μόνο μερικοί τώρα καλούνται και επιλέγονται σε αυτήν την εποχή για να είναι 
μέρος αυτής (Ματθαίος 22: 1-14 · Ιωάννης 6:44 · Εβραίους 6: 4-6). Άλλοι θα κληθούν αργότερα, 
όπως δείχνει η Αγία Γραφή ότι εκείνοι που «έκαναν λάθος στο πνεύμα θα έρθουν στην κατανόηση 
και εκείνοι που παραπονέθηκαν θα μάθουν δόγμα» (Ησαΐας 29:24). 

Peter Δίδαξε το Βασίλειο 

Ο απόστολος Πέτρος διδάσκει ότι η βασιλεία ήταν αιώνια και ότι το ευαγγέλιο του Θεού 
πρέπει να υπακούει επιμελώς ή θα υπήρχε κρίση:  

10Γιαυτό λοιπόν, αδελφοί, να είστε ακόμα πιο επιμελής για να βεβαιώσετε την κλήση και 
την εκλογή σας, γιατί αν κάνετε αυτά τα πράγματα, δεν θα σκοντάψετε ποτέ. Έτσι ώστε 
να σας παρέχεται μια είσοδος άφθονα στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και Σωτήρα μας 
Ιησού Χριστού (2 Πέτρου 1: 10-11). 

17Για έφθασε η στιγμή να αρχίσει η κρίση στο σπίτι του Θεού. και αν αρχίζει μαζί μας 
πρώτα, ποιο θα είναι το τέλος εκείνων που δεν υπακούν στο ευαγγέλιο του Θεού; (1 
Πέτρου 4:17). 

Τα τελευταία βιβλία της Βίβλου και του Βασιλείου 

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι «ο Θεός είναι αγάπη» (1 Ιωάννης 4: 8,16) και ο Ιησούς είναι 
Θεός (Ιωάννης 1: 1,14) - η Βασιλεία του Θεού θα έχει έναν Βασιλιά που είναι αγάπη και 
των οποίων οι νόμοι υποστηρίζουν την αγάπη και όχι το μίσος Βλ. Αποκάλυψη 22: 14-15). 

Το τελευταίο βιβλίο της Βίβλου περιγράφει συγκεκριμένα τη Βασιλεία του Θεού.  

15 Και ακούστηκε ο έβδομος άγγελος: Και υπήρξαν δυνατές φωνές στον ουρανό, 
λέγοντας: «Τα βασίλεια αυτού του κόσμου έγιναν βασίλεια του Κυρίου μας και του 
Χριστού Του και θα βασιλεύσει για πάντα και πάντα» (Αποκάλυψη 11:15).  

Ο Ιησούς θα βασιλεύει στο βασίλειο! Και η Βίβλος αποκαλύπτει δύο από τους τίτλους 
Του: 

16 Και έχει στη ρόμπα του και στο μηρό του ένα όνομα γραμμένο: Ο βασιλιάς των 
βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων (Αποκάλυψη 19:16). 

Αλλά είναι ο Ιησούς ο μόνος που θα βασιλεύει; Παρατηρήστε αυτό το απόσπασμα:  
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4 Και είδα τους θρόνους, και κάθονταν πάνω τους, και η δικαιοσύνη τους δόθηκε. Τότε 
είδα τις ψυχές εκείνων που είχαν αποκεφαλισθεί για την μαρτυρία τους στον Ιησού και 
για το λόγο του Θεού, που δεν λατρεύονταν το θηρίο ή την εικόνα του, και δεν είχε λάβει 
το σημάδι του στα μέτωπά τους ή στα χέρια τους. Και έζησαν και βασίλευαν με τον 
Χριστό για χίλια χρόνια. . . 6 Ευλογημένος και άγιος είναι αυτός που έχει μέρος στην 
πρώτη ανάσταση. Πάνω από το δεύτερο αυτό θάνατο δεν έχει δύναμη, αλλά θα είναι 
ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσει μαζί Του χίλια χρόνια (Αποκάλυψη 20: 
4,6). 

Οι αληθινοί Χριστιανοί θα αναστηθούν να βασιλεύσουν με τον Χριστό για χίλια χρόνια! 
Επειδή το βασίλειο θα διαρκέσει για πάντα (Αποκάλυψη 11:15), αλλά αυτή η βασιλεία 
που αναφέρθηκε ήταν μόνο χίλια χρόνια.Αυτό αναφερόταν σε αυτό νωρίτερα ως η πρώτη 
φάση του βασιλείου -η φυσική, η χιλιετή φάση σε αντίθεση με τον τελικό, πιο 
πνευματική, φάση. 

Μερικά γεγονότα παρατίθενται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης όπως συμβαίνουν μεταξύ της 
χιλιετίας και της τελικής φάσης της Βασιλείας του Θεού:  

7Όταν τα χίλια χρόνια έχουν εξαντληθεί, ο Σατανάς θα απελευθερωθεί από τη φυλακή 
του 8 και θα βγει για να εξαπατήσει τα έθνη που βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες της γης, 
Γογκ και Μαγκόγκ, για να τα συγκεντρώσουν στη μάχη, ο αριθμός των οποίων είναι 
άμμος της θάλασσας. ... 11 Τότε είδα ένα μεγάλο λευκό θρόνο και εκείνο που καθόταν 
επάνω του, από το πρόσωπο του οποίου η γη και ο ουρανός έφυγαν. Και δεν βρέθηκε 
τόπος για αυτούς. 12 Και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, που στέκονταν 
ενώπιον του Θεού, και ανοίγονταν βιβλία. Και άνοιξε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο είναι το 
Βιβλίο της Ζωής. Και οι νεκροί κρίθηκαν σύμφωνα με τα έργα τους, από τα πράγματα που 
γράφτηκαν στα βιβλία.13 Η θάλασσα έδωσε τους νεκρούς που ήταν μέσα της, και ο 
θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους νεκρούς που ήταν μέσα τους. Και κρίθηκαν, ο καθένας 
σύμφωνα με τα έργα του. 14Τότε ο Θάνατος και ο Άδης χύθηκαν στη λίμνη της φωτιάς. 
Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. 15 Και ο καθένας που δεν βρέθηκε γραμμένος στο 
Βιβλίο της Ζωής χτυπήθηκε στη λίμνη της φωτιάς (Αποκάλυψη 20: 7-8, 11-15). 

Το Βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνει ότι θα υπάρξει μια μεταγενέστερη φάση που έρχεται μετά την 
χριστιανή βασιλεία και μετά τον δεύτερο θάνατο:  

Τώρα είδα έναν νέο ουρανό και μια νέα γη, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχε περάσει. 
Επίσης δεν υπήρχε άλλη θάλασσα. 2 Τότε, Ιωάννης, είδε την ιερή πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, που 
κατέβαινε από τον ουρανό από τον Θεό, ετοιμάζονταν σαν νύφη στολισμένο για το σύζυγό της. 3 Και 
άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό, λέγοντας: "Ιδού, η σκηνή του Θεού είναι με τους 
ανθρώπους και θα κατοικήσει μαζί τους και θα είναι ο λαός Του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους 
και θα είναι ο Θεός τους. 4 Και ο Θεός θα σκουπίσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. δεν θα υπάρχει 
πλέον θάνατος ούτε θλίψη, ούτε κλάμα. Δεν θα υπάρξει άλλος πόνος, γιατί τα πρώτα πράγματα 
έχουν πεθάνει »(Αποκάλυψη 21: 1-4) 

1 Και μου έδειξε έναν καθαρό ποταμό νερό της ζωής, καθαρό ως κρυστάλλινο, προχωρώντας από το 
θρόνο του Θεού και του Αρνίου. 2 Στη μέση του δρόμου και εκατέρωθεν του ποταμού, ήταν το 
δέντρο της ζωής, που έφερε δώδεκα φρούτα, κάθε δένδρο αποδίδοντας τους καρπούς του κάθε 
μήνα. Τα φύλλα του δέντρου ήταν για τη θεραπεία των εθνών. 3 Και δεν θα υπάρξει πλέον κατάρα, 



 

25 
 

αλλά ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα σε αυτόν και οι δούλοι Του θα τον 
υπηρετήσουν. 4 Θα δουν το πρόσωπό Του και το όνομά Του θα είναι στα μέτωπά τους. 5 Δεν θα 
υπάρχει νύχτα εκεί: Δεν χρειάζονται φανό ούτε φως του ήλιου, γιατί ο Κύριος ο Θεός τους δίνει το 
φως. Και θα βασιλεύσουν για πάντα και πάντα. (Αποκάλυψη 22: 1-5) 

Παρατηρήστε ότι αυτή η βασιλεία, η οποία είναι μετά τα χίλια χρόνια, περιλαμβάνει τους υπηρέτες 
του Θεού και διαρκεί για πάντα. Η Ιερά Πόλη, η οποία ήταν προετοιμασμένη στον ουρανό, θα 
αφήσει τον ουρανό και θα κατέβει στη γη. Αυτή είναι η αρχή της τελικής φάσης  της Βασιλείας του 
Θεού. Ένας χρόνος χωρίς ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ Ή ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Οι πενίκοι θα κληρονομήσουν τη γη (Ματθαίος 5: 5) και όλα τα πράγματα (Αποκάλυψη 21: 7). Η γη, 
συμπεριλαμβανομένης της Ιερής Πόλης που θα είναι πάνω της, θα είναι καλύτερη επειδή οι τρόποι 
του Θεού θα εφαρμοστούν. Συνειδητοποιώ ότι:  

7Αν η αύξηση της κυβέρνησής Του και της ειρήνης δεν θα έχει τέλος (Ησαΐας 9: 7).  

Σαφώς θα υπάρξει ανάπτυξη μετά την έναρξη της τελικής φάσης της Βασιλείας του Θεού, καθώς 
όλοι θα υπακούσουν στην κυβέρνηση του  Θεού. 

Αυτό θα είναι ένας πολύ λαμπρός χρόνος: 

9 Όμως, όπως είναι γραμμένο: "Το μάτι δεν είδε ούτε ακούσει το αυτί ούτε εισήλθε στην καρδιά του 
ανθρώπου Τα πράγματα που ο Θεός έφτιαξε για εκείνους που τον αγαπούν." 10 Αλλά ο Θεός τους 
έχει αποκαλύψει μέσω του Πνεύματός Του (1 Κορινθίους 2: 9-10). 

Είναι μια εποχή αγάπης, χαράς και αιώνιας άνεσης. Θα είναι μια φανταστική στιγμή! Η Βασιλεία του 
Θεού θα κάνει για μια φανταστικά καλύτερη αιωνιότητα. Δεν θέλετε να έχετε το ρόλο σας σε αυτό;  

5. Πηγές έξω από την Καινή Διαθήκη διδάσκουν τη Βασιλεία του Θεού 

Μήπως οι πρώτοι καθηγητές του Χριστού σκέφτηκαν ότι έπρεπε να κηρύξουν το ευαγγέλιο μιας 
κυριολεκτικής Βασιλείας του Θεού; 

Ναί. 

Πριν από χρόνια, σε μια διάλεξη που έδωσε ο καθηγητής Bart Ehrman του Πανεπιστημίου  της 
Βόρειας Καρολίνας, επανειλημμένα και σωστά υπογράμμισε ότι αντίθετα από τους περισσότερους 
δηλωμένους χριστιανούς σήμερα, ο Ιησούς και οι πρώτοι οπαδοί του κήρυξαν τη Βασιλεία του Θεού. 
Αν και η γενική κατανόηση του Χριστιανισμού από τον Δρ Ehrman διαφέρει πολύ από αυτή της 
Συνεχιζόμενης Εκκλησίας του Θεού, θα συμφωνούσαμε ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας είναι αυτό 
που ο ίδιος ο Ιησούς κήρυξε και οι οπαδοί του πιστεύουν. Θα συμφωνούσαμε επίσης ότι πολλοί 
ισχυριζόμενοι χριστιανοί σήμερα δεν Καταλαβαίνω ότι. 

Το παλαιότερο συντηρημένο γραπτό και προκήρυξη μετά τη νέα διαθήκη 
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Η βασιλεία του Θεού ήταν ένα σημαντικό κομμάτι αυτού που ισχυρίζεται ότι είναι "το παλαιότερο 
πλήρες χριστιανικό κήρυγμα που έχει επιβιώσει" (Holmes MW Ancient Christian Sermon Οι 
Απόστολοι Πατέρες: Ελληνικά Κείμενα και Αγγλικά Μεταφράσεις, 2η έκδοση Baker Books, Grand 
Rapids, 2004, σελ. 102). Αυτό το αρχαίο χριστιανικό κήρυγμα περιέχει αυτές τις δηλώσεις γι 'αυτό:  

5: 5 Και ξέρετε, αδελφοί, ότι η παραμονή μας στον κόσμο της σάρκας είναι ασήμαντη και παροδική, 
αλλά η υπόσχεση του Χριστού είναι μεγάλη και θαυμάσια: ξεκουραστείτε στην προσεχή βασιλεία 
και αιώνια ζωή. 

Η παραπάνω δήλωση δείχνει ότι η βασιλεία δεν είναι τώρα, αλλά θα έρθει και θα είναι αιώνια. 
Επιπλέον, αυτό το αρχαίο κήρυγμα δηλώνει: 

6: 9 Ακόμη, αν και οι δίκαιοι, όπως αυτοί, δεν είναι σε θέση, με τις δικές τους δίκαιες πράξεις, να 
σώσουν τα παιδιά τους, ποια διασφάλιση έχουμε να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού, αν 
αποτύχουμε να κρατήσουμε το βάπτισμα μας καθαρό και αμόλυντο; Ή ποιος θα είναι ο δικηγόρος 
μας, εάν δεν βρήκαμε ιερά και δίκαια έργα; 9:06 Γι 'αυτό, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, για να 
μπούμε όλοι στη βασιλεία του Θεού.11: 7 Γι' αυτό, αν γνωρίζουμε τι είναι σωστό στο Θεό, θα 
εισέλθουμε στη βασιλεία Του και θα λάβουμε τις υποσχέσεις που " ούτε το μάτι ούτε η καρδιά του 
ανθρώπου φανταζόταν ». 

12: 1 Ας περιμένουμε, επομένως, ανά ώρα για τη βασιλεία του Θεού με αγάπη και δικαιοσύνη, αφού 
δεν ξέρουμε την ημέρα της εμφάνισης του Θεού. 12: 6 λέει, η βασιλεία του Πατέρα μου θα  έρθει. 

Οι παραπάνω δηλώσεις δείχνουν ότι η αγάπη μέσω της σωστής διαβίωσης είναι απαραίτητη, ότι δεν 
έχουμε ακόμη εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού και ότι συμβαίνει μετά την ημέρα της εμφάνισης του 
Θεού - δηλαδή μετά την επιστροφή του Ιησού. Είναι η βασιλεία του Πατέρα και η βασιλεία δεν είναι 
μόνο ο Ιησούς. 

Είναι ενδιαφέρον ότι το παλαιότερο προφανώς χριστιανικό κήρυγμα που ο Θεός επέτρεψε να 
επιβιώσει διδάσκει την ίδια Βασιλεία του Θεού που διδάσκει η Καινή Διαθήκη και διδάσκει η 
Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού (είναι πιθανό ότι θα μπορούσε να είναι από μια πραγματική 
Εκκλησία του Θεού, αλλά οι περιορισμένες γνώσεις μου για τα ελληνικά όρια μου την ικανότητα να 
κάνω μια πιο σταθερή δήλωση).  

Οι ηγέτες της Εκκλησίας του Δεύτερου Αιώνα και το Ευαγγέλιο του Βασιλείου 

Θα πρέπει να σημειωθεί στις αρχές του 2ου αιώνα ότι ο Παπάς, ένας ακροατής του 
Ιωάννη και ένας φίλος του Πολυκαρπάνδη, που θεωρούνταν άγιοι από τους Ρωμαίους 
Καθολικούς, δίδασκε το χιλιετή βασίλειο. Ο Ευσέβιος κατέγραψε ότι ο Πατσιανάχτ:  

... θα υπάρξει μια χιλιετία μετά την ανάσταση από τους νεκρούς, όταν η προσωπική 
βασιλεία του Χριστού θα εδραιωθεί σ 'αυτή τη γη. (Τμήματα του Παπίου, VI, Βλ. Επίσης 
Ευσέβιος, Ιστορία της Εκκλησίας, Βιβλίο 3, XXXIX, 12)  

Ο Παπίας δίδαξε ότι θα ήταν μια εποχή μεγάλης αφθονίας: 
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Με τον ίδιο τρόπο, [ο ίδιος είπε] ότι ένας κόκκος σιταριού θα παράγει δέκα  

χιλιάδες αυτιά και ότι κάθε αυτί θα έχει δέκα χιλιάδες κόκκους και κάθε κόκκος θα δώσει 
δέκα κιλά καθαρό, καθαρό, λεπτό αλεύρι. και ότι τα μήλα και οι σπόροι και το γρασίδι  θα 
παράγουν σε παρόμοιες αναλογίες. και ότι όλα τα ζώα, που τροφοδοτούν τότε μόνο τις 
παραγωγές της γης, θα γίνουν ειρηνικά και αρμονικά και θα είναι τέλεια υποταγμένα 
στον άνθρωπο ». [Η Μαρτυρία βαρύνει αυτά τα πράγματα γραπτώς ο Παπίας, ένας 
αρχαίος άνθρωπος, ο οποίος ήταν ακροατής του Ιωάννη και ενός φίλου του Πολύκαρπου, 
στο τέταρτο των βιβλίων του. για πέντε βιβλία που απαρτίζονταν από αυτόν ...] 
(Θραύσματα της Πάπιας, IV) 

Η επιστολή μετά την Καινής Διαθήκης προς τους Κορινθίους δηλώνει:  

42: 1-3Οι Απόστολοι μας έλαβαν το Ευαγγέλιο από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς 
Χριστός στάλθηκε από τον Θεό. Τότε ο Χριστός είναι από τον Θεό, και οι Απόστολοι είναι 
από τον Χριστό. Ως εκ τούτου και οι δύο ήρθαν από το θέλημα του Θεού με την 
καθορισμένη τάξη. Έχοντας λοιπόν λάβει μια κατηγορία και έχοντας διαβεβαιωθεί 
πλήρως με την ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και επιβεβαιωμένη με το λόγο 
του Θεού με πλήρη διαβεβαίωση του Αγίου Πνεύματος, ξεκίνησαν με την ευτυχισμένη 
είδηση ότι η βασιλεία του Θεού θα έρθει. 

Ο Πολύκαρπος της Σμύρνης ήταν πρώτος χριστιανικός ηγέτης, ο οποίος ήταν μαθητής του 
Ιωάννη, του τελευταίου από τους αρχικούς αποστόλους να πεθάνει. Polycarp c. 120-135 
Δ.Δ. διδάσκονται: 

Ευλογημένοι είναι οι φτωχοί, και εκείνοι που διώκονται για λόγους δικαιοσύνης, επειδή η 
δική τους είναι η βασιλεία του Θεού. (Επιστολή προς τους Φιλιππησίους, Κεφάλαιο ΙΙ, 
από Πατέρες Αντ-Νικένε, Τόμος 1, εκδοθέντες από τον Αλέξανδρο Roberts & James 
Donaldson, American Edition, 1885) 

Γνωρίζοντας λοιπόν ότι «ο Θεός δεν χλευάζεται», πρέπει να βαδίσουμε αντάξια της 
εντολής και της δόξας Του ... Γιατί είναι καλό να αποκόπτονται από τις σφοδρές επιθυμίες 
που υπάρχουν στον κόσμο, αφού «κάθε λαγνεία εναντίον το πνεύμα; "Και" ούτε οι 
αμαρτωλοί, ούτε οι θηλυκοί, ούτε οι εχθροί τους με την ανθρωπότητα, θα 
κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού ", ούτε εκείνους που κάνουν τα πράγματα 
ασυντόνιστα και ανόητα. (ibid, Κεφάλαιο V) 

Ας τον εξυπηρετήσουμε τότε με το φόβο και με κάθε ευλάβεια, όπως μας διέταξε ο ίδιος, 
καθώς και οι απόστολοι που κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε εμάς και τους προφήτες που 
προανέφεραν την έλευση του Κυρίου. (ibid, Κεφάλαιο VI)  

Όπως και άλλοι στην Καινή Διαθήκη, ο Πολύκαρπος διδάσκει ότι οι δίκαιοι, όχι οι διωγείς της 
εντολής, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. 

Ακολούθησε επίσης η διδασκαλία του Polycarp: 
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Και στο επόμενο Σάββατο είπε. «Ακούστε την προτροπή μου, αγαπημένα παιδιά του Θεού. Σας 
προστάτησα όταν ήταν παρόντες οι επίσκοποι και τώρα πάλι σας παρακαλέσω όλους να 
περπατήσετε νόστιμα και αξιόλογα στον δρόμο του Κυρίου ... Παρακολουθήστε και πάλι Να είστε 
έτοιμοι, ας μην ζυγίζονται οι καρδιές σας, η καινούργια εντολή σχετικά με την αγάπη ο ένας προς 
τον άλλον, η έλευση του ξαφνικά εκδηλώνεται από ταχεία αστραπή, τη μεγάλη κρίση με φωτιά, την 
αιώνια ζωή, το αθάνατο βασίλειό Του. Και όλα τα πράγματα που διδάσκονται από το Θεό, ξέρετε, 
όταν αναζητάτε τις εμπνευσμένες Γραφές, χαράξτε με την πέτρα του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές 
σας, ώστε οι εντολές να σας κρατήσουν ανεξίτηλους ». (Life of Polycarp, Chapter 24. J. Β. Lightfoot, 
Οι Αποστολικοί Πατέρες, τόμος 3.2, 1889, σελ. 488-506) 

Ο Μελίτο Σαρδής, ο οποίος ήταν ηγέτης της Εκκλησίας του Θεού, γ. 170 Α.Α., διδάσκονται:  

Γιατί ο νόμος που εκδίδεται στο ευαγγέλιο-ο παλιός στο νέο, που και οι δύο προέρχονται από τη 
Σιών και την Ιερουσαλήμ. και η εντολή που εκδόθηκε με χάρη, ο τύπος στο τελικό προϊόν, και το αρνί 
στον Υιό, και τα πρόβατα σε έναν άνθρωπο, και ο άνθρωπος στον Θεό ...  

Αλλά το ευαγγέλιο έγινε η εξήγηση του νόμου και του  

την εκπλήρωση, ενώ η εκκλησία έγινε η αποθήκη της αλήθειας ... 

Αυτός είναι αυτός που μας έδωσε από τη δουλεία στην ελευθερία, από το σκοτάδι στο φως, από τον 
θάνατο στη ζωή, από την τυραννία σε ένα αιώνιο βασίλειο. (Μελίτο, Ομόμιλο για το Πάσχα, Στίχοι 
7,40,68, Μετάφραση από τον Kerux: Η Εφημερίδα της Online Θεολογίας 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Έτσι, η Βασιλεία του Θεού ήταν γνωστή ως κάτι αιώνια και όχι απλά η σημερινή Χριστιανική ή 
Καθολική Εκκλησία και συμπεριέλαβε τον νόμο του Θεού. 

Ένας άλλος μέσα του τέλους του δεύτερου αιώνα γραφής παροτρύνει τους ανθρώπους να κοιτάξουν 
προς το βασίλειο: 

Ως εκ τούτου, ας μην καμμία από τις δυο σας διαφωνείτε πλέον ούτε να κοιτάτε προς τα πίσω, αλλά 
προσεκτικά προσεγγίζετε το Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού. (Ρωμαίος Κλήμης, Αναγνωρίσεις, 
Βιβλίο Χ, Κεφάλαιο XLV, Απόσπασμα από Πατέρες Αντ-Νικενούς, Τόμος 8. Επεξεργασμένο από τον 
Αλέξανδρο Ρόμπερτς & James Donaldson, American Edition, 1886)  

Επιπλέον, αν και προφανώς δεν γράφτηκε από κάποιον στην αληθινή εκκλησία, η γραφή του 
μεσαίου δευτέρου αιώνα με τίτλο Ο Ποιμένας της Ερμής στη μετάφραση από τον Roberts & 
Donaldson χρησιμοποιεί δεκατέσσερα φορές την έκφραση «βασιλεία του Θεού».  

Οι αληθινοί Χριστιανοί, ακόμη και πολλοί μόνο που πιστοποιούν τον Χριστό, γνώριζαν κάτι για τη 
Βασιλεία του Θεού τον δεύτερο αιώνα. 

Ακόμη και ο καθολικός και ο ανατολικός ορθόδοξος άγιος Ιριναίος κατάλαβε ότι μετά την ανάσταση, 
οι Χριστιανοί θα μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού. Παρατηρήστε τι έγραψε, γ. 180 A.D .:  
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Γιατί τέτοια είναι η κατάσταση εκείνων που έχουν πιστέψει, αφού  σε αυτούς ακολουθεί συνεχώς το 
Άγιο Πνεύμα, που δόθηκε από Αυτόν στο βάπτισμα και διατηρείται από τον παραλήπτη, αν 
περπατήσει στην αλήθεια και την αγιότητα και τη δικαιοσύνη και την αντοχή του ασθενούς. Γιατί 
αυτή η ψυχή έχει ανάσταση σε εκείνους που πιστεύουν, το σώμα που λαμβάνει την ψυχή πάλι, και 
μαζί με αυτό, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αναστήθηκε και εισήλθε στη βασιλεία του Θεού. 
(Ειρηναίος, Άγιος, Επίσκοπος της Λυών, που μεταφράζεται από τον Αρμένιο από τον Αρμιτάζ 
Ρόμπινσον.) Η επίδειξη του Αποστολικού Κηρύγματος, Κεφάλαιο 42. Wells, Somerset, Οκτώβριος 
1879. Όπως δημοσιεύθηκε στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ: Ο MACMILLAN CO, 1920). 

Ο Θεόφιλος της Αντιοχείας δίδαξε: 

Αλλά αναφέρω την καλοσύνη του. αν τον αποκαλώ Βασιλεία, αλλά αναφέρω τη δόξα Του ... Γιατί αν 
τον είχε κάνει αθάνατο από την αρχή, θα τον είχε κάνει Θεό. ... Ούτε λοιπόν, αθάνατος ή ακόμα 
θνητός δεν τον έκανε, αλλά, όπως είπαμε παραπάνω, ικανός και για τους δύο. έτσι ώστε αν πρέπει 
να προσανατολιστεί προς τα πράγματα της αθανασίας, διατηρώντας την εντολή του Θεού, θα 
πρέπει να λάβει ως ανταμοιβή από Αυτόν την αθανασία και θα πρέπει να γίνει Θεός. (Theophilus, To 
Autolycus, 1: 3, 2:27) 

Ο καθολικός άγιος, Ιππόλυτος, στις αρχές του τρίτου αιώνα, έγραψε: 

Και θα λάβετε τη βασιλεία των ουρανών, εσείς που, ενώ κατοικούσατε σε αυτή τη ζωή, ήξερε τον 
Ουράνιο Βασιλιά. Και θα είσαστε σύντροφος της θεότητας, και ένας συν-κληρονόμος με τον Χριστό, 
που δεν είναι πλέον υποδουλωμένος από τις σφοδρές επιθυμίες ή τα πάθη και ποτέ ξανά χαμένη 
από ασθένειες. Γιατί έγινες ο Θεός: για ό, τι βάσατε, ενώ ήσασταν άνθρωπος, αυτοί που σας έδωσε, 
επειδή ήσαστε από θνητό μούχλα, αλλά ό, τι είναι συνεπές με τον Θεό για να μεταδώσει, αυτός ο 
Θεός έχει υποσχεθεί να σας παραχωρήσει, έχουν θεοποιηθεί και γεννηθεί στην αθανασία. 
(Ιππόλυτος, Αντικατάσταση όλων των αιρέσεων, Βιβλίο Χ, Κεφάλαιο 30)  

Ο στόχος για τους ανθρώπους είναι να γοητευτεί στην προσεχή Βασιλεία του Θεού.  

Προβλήματα του δεύτερου και του τρίτου αιώνα 

Παρά τη γενικευμένη αποδοχή του, τον δεύτερο αιώνα, ένας ηγούμενος κατά του νόμου ηγέτης 
Marcion αυξήθηκε. Ο Μάρσιον διδάσκει εναντίον του νόμου του Θεού, του Σαββάτου και της 
κυριολεκτικής Βασιλείας του Θεού. Αν και καταγγέλθηκε από τον Πολύκαρπο και άλλους, είχε 
επαφή με την Εκκλησία της Ρώμης εδώ και αρκετό καιρό και φαινόταν να έχει επιρροή εκεί.  

Τον δεύτερο και τον τρίτο αιώνα, οι αλληγορικοί καθιερώθηκαν στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος). 
Πολλοί αλληγοριστές αντιτάχθηκαν στο δόγμα του προσεχούς βασιλείου. Παρατηρήστε την 
αναφορά για μερικούς από αυτούς τους αλληγορικούς:  

Ο Διονύσιος γεννήθηκε από μια ευγενική και πλούσια παγανιστική οικογένεια στην Αλεξάνδρεια και 
εκπαιδεύτηκε στη φιλοσοφία τους. Έφυγε από τις παγανιστικές σχολές για να γίνει μαθητής του 
Ωριγένη, τον οποίο κατόρθωσε να φέρει εις πέρας στην κατηχητική σχολή της Αλεξάνδρειας ...  
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Ο Κλήμεντ, ο Ωριγένης και η σχολή Γνωστικών διαστρεβλώνουν τα δόγματα των ιερών χρησμών με 
τις φανταστικές και αλληγορικές ερμηνείες τους ... έλαβαν για λογαριασμό τους το όνομα των 
"Αλλοκληρωτών". Ο Νέος αντιμετώπισε δημοσίως τους Αλληλεγγιστές και υποστήριξε ότι θα 
υπάρξει βασιλεία του Χριστού στη γη ... 

Ο Διόνυσος αμφισβήτησε με τους οπαδούς του Νέου και με το λογαριασμό του ... «μια τέτοια 
κατάσταση πραγμάτων που υπάρχει τώρα στη βασιλεία του Θεού». Αυτή είναι η πρώτη αναφορά 
της βασιλείας του Θεού που υπάρχει στην παρούσα κατάσταση των εκκλησιών ...  

Ο Νεσός κατηγόρησε το λάθος του, δείχνοντας ότι η βασιλεία των ουρανών δεν είναι αλληγορική, 
αλλά είναι η κυριολεκτική επερχόμενη βασιλεία του Κυρίου μας στην ανάσταση στην αιώνια ζωή ... 

Έτσι, η ιδέα του βασιλείου έρχεται στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, σχεδιάστηκε και 
μεταφέρθηκε στη σχολή των Αλληγορητών της Γνωστικής στην Αίγυπτο, 200 με 250 μ.Χ., έναν 
ολόκληρο αιώνα πριν οι επισκόποι της αυτοκρατορίας φάνηκαν ως κάτοικοι του θρόνου ...  

Ο Κλήμης συλλάβει την ιδέα της βασιλείας του Θεού ως κατάσταση αληθινής ψυχικής γνώσης του 
Θεού. Ο Ωρίγκεν το έθεσε ως πνευματικό νόημα που κρύβεται στην απλή επιστολή των Γραφών. 
(Ward, Henry Dana, Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας: Δεν είναι Βασίλειο αυτού του κόσμου, Όχι σε αυτόν 
τον κόσμο, Αλλά να έρθει στην Ουράνικη Χώρα, της Ανάστασης από τους Νεκρούς και της 
Αποκατάστασης όλων των Πράξεων, Δημοσιεύθηκε από τον Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870, 
σελ. 124-125) 

Έτσι, ενώ ο επίσκοπος Νεπός διδάσκει το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, οι αλληγοριστές 
προσπάθησαν να καταλήξουν σε μια ψεύτικη, λιγότερο κυριολεκτική κατανόηση αυτού. Ο 
επίσκοπος Απόλλινάρης του Ιεραπολιςλάσου προσπάθησε να καταπολεμήσει τα λάθη των 
αλληγοριστών για την ίδια εποχή. Όσοι πραγματικά στην Εκκλησία του Θεού στέκονταν για την 
αλήθεια της κυριολεκτικής Βασιλείας του Θεού σε όλη την ιστορία.  

Herbert W. Armstrong Δίδαξε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, συν  

Τον 20ο αιώνα, ο αείμνηστος Herbert W. Armstrong έγραψε: 

Επειδή απέρριψαν το ευαγγέλιο του Χριστού. . . , ο κόσμος έπρεπε να υποκαταστήσει 
κάτι άλλο στη θέση του. Έπρεπε να εφεύρουν ένα πλαστό! Γι 'αυτό ακούσαμε τη βασιλεία 
του Θεού που ομιλείται ως απλώς μια αρκετά πλασία - ένα συμπαθητικό συναίσθημα 
στις ανθρώπινες καρδιές - μειώνοντας το σε μια αιθέρια, εξωπραγματική ΤΙΠΟΤΑ! Άλλοι 
έχουν παραπλανήσει ότι η "ΕΚΚΛΗΣΙΑ" είναι το βασίλειο. . . Ο προφήτης Δανιήλ, ο οποίος 
ζούσε 600 χρόνια πριν από τον Χριστό, ήξερε ότι η βασιλεία του Θεού ήταν ένα 
πραγματικό βασίλειο - μια κυβερνητική απόφαση 

κυριολεκτικά ΑΤΟΜΑ στη γη ... 

Εδώ . . . είναι η εξήγηση του Θεού για το τι είναι το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: "Και στις ημέρες 
αυτών των βασιλέων ..." - εδώ μιλάμε για τα δέκα δάχτυλα των ποδιών, μέρος του 
σιδήρου και μέρος του εύθραυστου πηλού. Αυτό, συνδέοντας την προφητεία με τον 
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Δανιήλ 7 και την Αποκάλυψη 13 και 17, αναφέρεται στις νέες Ηνωμένες Πολιτείες της 
Ευρώπης που διαμορφώνονται τώρα. .. πριν τα μάτια σας! Η Αποκάλυψη 17:12 καθιστά 
σαφή τη λεπτομέρεια ότι πρόκειται για ένωση ΔΕΚΑ βασιλέων ή βασιλείων που θα 
αναστήσει το παλιό ROMAN EMPIRE (Αποκ. 17: 8). . . 

Όταν έρχεται ο Χριστός, έρχεται ως βασιλιάς των βασιλιάδων, κυβερνώντας ολόκληρη τη 
γη (Αποκάλυψη 19: 11-16). και ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ - ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - είπε ο Δανιήλ, 
είναι να καταναλώσει όλα αυτά τα κοσμικά βασίλεια. Η Αποκάλυψη 11:15 δηλώνει με 
αυτά τα λόγια: "Τα βασίλεια αυτού του κόσμου γίνονται τα βασίλεια του Κυρίου μας και 
του ΧΡΙΣΤΟΥ του και θα βασιλεύσει για πάντα και πάντα"! Αυτό είναι ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ. Είναι το τέλος των σημερινών κυβερνήσεων - ναι, ακόμα και των Ηνωμένων 
Πολιτειών και των βρετανικών εθνών. Τότε θα γίνουν τα βασίλεια - οι ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ - του 
Κυρίου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, τότε ΚΗΤΑ των βασιλιάδων σε ολόκληρη τη γη. Αυτό καθιστά  
εντελώς ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ το γεγονός ότι το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ είναι μια κυριολεκτική 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Ακόμη και όπως η Χαλδαία αυτοκρατορία ήταν βασιλικό - ακόμα και όταν η 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν βασιλικό - έτσι το βασιλιά του Θεού είναι κυβέρνηση. Είναι 
να αναλάβει την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ των ΕΘΝΩΝ του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός είχε γεννηθεί να 
είναι βασιλιάς ... 

Ο ίδιος Ιησούς Χριστός που περπάτησε πάνω από τους λόφους και τις κοιλάδες των Αγίων 
Τόπων και τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, πριν από περισσότερα από 1.900 χρόνια, 
έρχεται και πάλι. Είπε ότι θα έρθει και πάλι. Αφού σταυρώθηκε, ο Θεός τον ανέστησε από 
τους νεκρούς μετά από τρεις μέρες και τρεις νύχτες (Ματθαίος 12:40 · Πράξεις 2:32 · Α 
Κορινθίους 15: 3-4). Ανέβη στον Θρόνο του Θεού. Η έδρα της κυβέρνησης του σύμπαντος 
(Πράξεις 1: 9-11 · Εβρ.1: 3 · 8: 1 · 10:12 · Αποκάλυψη 3:21).  

Είναι ο "ευγενής" της παραβολής, ο οποίος πήγε στο θρόνο του  

Ο Θεός - η "μακρινή χώρα" - να στεφανωθεί ως βασιλιάς των βασιλιάδων πάνω σε όλα τα 
έθνη και στη συνέχεια να επιστρέψει στη γη (Λουκάς 19: 12-27). 

Και πάλι, είναι στον ουρανό μέχρι τους "χρόνους της επιστροφής όλων των πραγμάτων" 
(Πράξεις 3: 19-21). Αποκατάσταση σημαίνει αποκατάσταση σε μια προηγούμενη 
κατάσταση ή κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση της κυβέρνησης του 
Θεού στη γη και, συνεπώς, η αποκατάσταση της παγκόσμιας ειρήνης και των ουτοπικών 
συνθηκών. 

Η σημερινή παγκόσμια αναταραχή, η κλιμάκωση των πολέμων και των διαμαρτυριών θα 
κορυφωθεί σε τόσο μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα, ώστε, εκτός και αν ο Θεός να 
επεμβαίνει, καμία ανθρώπινη σάρκα δεν θα σωθεί ζωντανή (Ματθαίος 24:22). Στο 
αποκορύφωμά της, όταν η καθυστέρηση θα είχε ως αποτέλεσμα να ανατινάξει όλη τη 
ζωή από αυτόν τον πλανήτη, ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει. Αυτή τη φορά έρχεται ως 
θεϊκός Θεός. Έρχεται με όλη τη δύναμη και τη δόξα του δημιουργού που κυβερνάει το 
σύμπαν. (Ματθαίος 24:30, 25:31). Έρχεται ως «Βασιλιάς βασιλιάδων και Κυρίου λόρδων» 
(Αποκάλυψη 19:16), να καθιερώσει την παγκόσμια υπερεθνική κυριαρχία και να 
κυβερνήσει όλα τα έθνη "με μια ράβδο σιδήρου "(Αποκάλυψη 19:15 · 12: 5). . . 

Ο Χριστός δεν είναι ευπρόσδεκτος; 
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Αλλά η ανθρωπότητα θα φωνάξει με χαρά, και θα τον καλωσορίσει σε φρενήρη έκσταση και 
ενθουσιασμό - ακόμη και οι εκκλησίες του παραδοσιακού χριστιανισμού;  

Αυτοί δεν θα! Θα πιστέψουν, επειδή οι ψεύτικοι υπουργοί του Σατανά (II Κορ. 11: 13-15) τους έχουν 
εξαπατήσει, ότι είναι ο Αντίχριστος. Οι εκκλησίες και τα έθνη θα θυμώνουν τον ερχομό του (Ανακ. 
11:15 με 11:18) και οι στρατιωτικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν πραγματικά να τον πολεμήσουν για 
να τον καταστρέψουν (Αποκ. 17:14)! 

Τα έθνη θα συμμετάσχουν στην επικρατούσα μάχη του ερχόμενου Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, με την 
μάχη στην Ιερουσαλήμ (Ζαχ 14: 1-2) και έπειτα ο Χριστός θα επιστρέψει. Στην υπερφυσική δύναμη 
«θα πολεμήσει ενάντια σε εκείνα τα έθνη» που πολεμούν εναντίον του (στίχος 3). Θα τους νικήσει 
εντελώς (Αποκάλυψη 17:14)! "Τα πόδια του θα σταθούν εκείνη την ημέρα πάνω στο βουνό των 
Ελαιών", σε πολύ μικρή απόσταση στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ (Ζαχ. 14: 4). (Armstrong HW, Το 
μυστήριο των εποχών, 1984) 

Η Βίβλος δηλώνει ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει και θα κερδίσει, αλλά πολλοί θα πολεμήσουν εναντίον 
Του (Αποκάλυψη 19:19). Πολλοί θα ισχυριστούν (με βάση την παρεξήγηση της προφητείας της Αγίας 
Γραφής, αλλά εν μέρει λόγω ψευδοπροφητών και μυστικιστών) ότι ο Ιησούς που επιστρέφει είναι ο 
τελικός Αντίχριστος! 

Τα ακόλουθα είναι επίσης από τον Herbert Armstrong:  

Αληθινή θρησκεία - η αλήθεια του Θεού εξουσιοδοτημένη με την αγάπη του Θεού που μεταδίδεται 
από το Άγιο Πνεύμα ... ΤΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ να γνωρίζουν  το Θεό και τον Ιησού Χριστό - να 
γνωρίζουν την ΑΛΗΘΕΙΑ - και τη ζεστασιά της θείας ΑΓΑΠΗΣ του Θεού!  

Οι διδασκαλίες της αληθινής Εκκλησίας του Θεού είναι απλώς εκείνες της «ζωής με κάθε λέξη» της 
Αγίας Γραφής ... 

Οι άνδρες θα πρέπει να γυρίσουν από το δρόμο του "να πάρουν" στον τρόπο "να δώσουν" - ο 
τρόπος αγάπης του Θεού. 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ θα πιάσει τώρα τη γη! (ibid)  

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι η Βασιλεία του Θεού. Δηλώνοντας ότι ο νέος πολιτισμός πρόκειται να 
έρθει και να βασιστεί στην αγάπη είναι ένα σημαντικό μέρος αυτού που το διδάσκει το αληθινό 
ευαγγέλιο της βασιλείας που δίδαξε ο Ιησούς και οι οπαδοί του. Αυτό είναι κάτι που κηρύττουμε στο 
Συνέδριο της Εκκλησίας του Θεού. 

Ο Herbert Armstrong συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς διδάσκει ότι η ανθρώπινη κοινωνία, ακόμα και 
όταν σκέφτεται ότι θέλει να υπακούσει, έχει απορρίψει την «παραχώρηση» της ζωής, τον τρόπο της 
αγάπης. Σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να κατανοεί σωστά τη σημασία του τι διδάσκει ο Ιησούς.  

Η σωτηρία μέσω του Ιησού είναι μέρος του Ευαγγελίου 
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Τώρα, κάποιοι που έχουν διαβάσει αυτό το κατά πάσα πιθανότητα αναρωτιούνται για το 
θάνατο και το ρόλο του Ιησού στη σωτηρία. Ναι, αυτό είναι μέρος του ευαγγελίου που 
έγραψε και η Καινή Διαθήκη και ο Herbert W. Armstrong. 

Η νέα διαθήκη δείχνει ότι το ευαγγέλιο περιλαμβάνει τη σωτηρία μέσω του Ιησού:  

16 Επειδή δεν ντρέπομαι για το ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι η δύναμη του Θεού 
για σωτηρία για όλους όσους πιστεύουν, για τον Ιουδαίο πρώτα και για τους Έλληνες 
(Ρωμαίους 1:16). 

4Ως λοιπόν εκείνοι που διασκορπίστηκαν πήγαν παντού κηρύττοντας  

η λέξη. 5 Τότε ο Φίλιππος κατέβηκε στην πόλη της Σαμαριάς και κήρυξε τον Χριστό σε 
αυτούς. ... 12Αλλά όταν πίστευαν στον Φίλιππο όπως κήρυξε τα πράγματα σχετικά με τη 
βασιλεία του Θεού και το όνομα του Ιησού Χριστού, βαφτίστηκαν  τόσο οι άνδρες όσο και 
οι γυναίκες. 25 Και όταν είχαν καταθέσει και κήρυξαν το λόγο του Κυρίου, επέστρεψαν 
στην Ιερουσαλήμ, κηρύσσοντας το ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαρείτων. 26Τώρα 
ένας άγγελος του Κυρίου μίλησε στον Φίλιππο ... 40Το Φίλιπ βρέθηκε στον Αζότ. Και 
περνούσε, κήρυξε σε όλες τις πόλεις μέχρι να έρθει στην Καισάρεια. (Πράξεις 8: 
4,5,12,25,26,40) 

18 τους κήρυξε τον Ιησού και την ανάσταση. (Πράξεις 17:18)  

Τότε ο Παύλος κατοικούσε δύο ολόκληρα χρόνια στο δικό του νοικιασμένο οίκο και έλαβε 
όλους όσους ήρθαν σε αυτόν, 31 προμηθεύοντας τη βασιλεία του Θεού και διδάσκοντας 
τα πράγματα που αφορούν τον Κύριο Ιησού Χριστό  με όλη την εμπιστοσύνη, κανείς δεν 
τον απαγορεύει. (Πράξεις 28: 30-31) 

Παρατηρήστε ότι το κήρυγμα περιελάμβανε τον Ιησού ΚΑΙ το βασίλειο. Δυστυχώς, η 
σωστή κατανόηση του ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού τείνει να λείπει από τις 
διδασκαλίες των ελληνορωμαϊκών εκκλησιών. 

Στην πραγματικότητα, για να μας βοηθήσει να γίνουμε μέρος αυτού του βασιλείου, ο 
Θεός αγάπησε τους ανθρώπους τόσο πολύ που έστειλε τον Ιησού να πεθάνει για μας 
(Ιωάννης 3: 16-17) και μας σώζει με τη χάρη Του (Εφεσίους 2: 8). Και αυτό είναι μέρος 
των καλών ειδήσεων (Πράξεις 20:24). 

Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος, αλλά ...  

Η εργασία για την ειρήνη (Ματθαίος 5: 9) και η επίτευξη του καλού είναι χρήσιμοι στόχοι (Γαλάτας 
6:10). Ωστόσο, πολλοί ηγέτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών, πιστεύουν  ότι 
πρόκειται για διεθνή ανθρώπινη συνεργασία που θα φέρει ειρήνη και ευημερία και όχι τη βασιλεία 
του Θεού. Και ενώ θα έχουν κάποιες χρονικές επιτυχίες, όχι μόνο δεν θα πετύχουν, μερικές από τις 
ανθρώπινες προσπάθειές τους θα φέρουν τελικά τον πλανήτη Γη στο σημείο που θα καθιστούσε τη 
ζωή μη βιώσιμη αν ο Ιησούς δεν επιστρέψει για να εδραιώσει τη Βασιλεία Του. Οι άνθρωποι που 
καθορίζουν τη γη χωρίς τον Θεό είναι ένα μάταιο και ψεύτικο ευαγγέλιο (Ψαλμός 127: 1).  
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Πολλοί στον κόσμο προσπαθούν να βάλουν μαζί ένα ημι-θρησκευτικό διεθνές σχέδιο Βαβυλωνίας 
για να θέσουν μια νέα παγκόσμια τάξη στο 21ο αιώνα. Αυτό είναι κάτι που η Κίνηση του Θεού έχει 
καταγγείλει από την ίδρυσή του και σχεδιάζει να συνεχίσει να καταγγέλλει. Δεδομένου ότι ο 
Σατανάς παρακίνησε την Εύα να πέσει για μια έκδοση του ευαγγελίου του πριν από περίπου 6000 
χρόνια (Γένεση 3), πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι ξέρουν καλύτερα από τον Θεό τι θα τους κάνει 
καλύτερα και τον κόσμο. 

Σύμφωνα με τη Βίβλο, θα χρειαστεί ένας συνδυασμός ενός στρατιωτικού ηγέτη στην Ευρώπη 
(αποκαλούμενος Βασιλιάς του Βορρά, που ονομάζεται επίσης κτήνος της Αποκάλυψης 13: 1-10) μαζί 
με έναν θρησκευτικό ηγέτη (που ονομάζεται ψεύτικος προφήτης, ο τελικός Αντίχριστος και το 
δίχρονο κέρασμα της Αποκάλυψης 13: 11-17) από την πόλη των επτά λόφων (Αποκάλυψη 17: 9,18) 
για να φέρει μια παγκόσμια τάξη «Βαβυλωνίας» (Αποκάλυψη 17 & 18). Παρόλο που η ανθρωπότητα 
χρειάζεται την επιστροφή του Χριστού και την ίδρυση της βασιλείας Του, πολλοί στον κόσμο δεν θα 
δώσουν προσοχή σε αυτό το μήνυμα  στο 21ο αιώνα - θα συνεχίσουν να πιστεύουν διάφορες 
εκδοχές του ψεύτικου ευαγγελίου του Σατανά. Αλλά ο κόσμος θα λάβει μάρτυρα. 

Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς δίδαξε: 

14 Και αυτό το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο ως μαρτυρία σε όλα τα έθνη 
και τότε θα έρθει το τέλος. (Ματθαίος 24:14) 

Παρατηρήστε ότι το ευαγγέλιο του βασιλείου θα φτάσει στον κόσμο ως μάρτυρα, τότε θα έρθει το 
τέλος. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό. 

Ο ένας είναι ότι ο Θεός θέλει τον κόσμο να ακούσει το αληθινό ευαγγέλιο πριν από την έναρξη της 
Μεγάλης Θλίψης (που φαίνεται να ξεκινάει από το Ματθαίον 24:21). Έτσι, το μήνυμα του 
ευαγγελίου είναι μάρτυρας και προειδοποίηση (Ιεζεκιήλ 3 · Αμώς 3: 7). Θα οδηγήσει σε 
περισσότερες μεταρρυθμίσεις των Ιουδαίων πριν επιστρέψει ο Ιησούς (Ρωμαίους 11:25) και σε 
επαρκείς μη-εθνικιστικές μετατροπές (Ρωμαίους 9:27) πριν επιστρέψει ο Ιησούς. 

Άλλο είναι ότι η ουσία του μηνύματος θα είναι αντίθετη με τις απόψεις του αυξανόμενου κτήνους, 
βασιλιά της βόρειας εξουσίας, μαζί με τον ψεύτικο προφήτη, τον τελικό αντιχρίστο. Βασικά θα 
υποσχεθούν την ειρήνη με την ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά θα οδηγήσουν στο τέλος (Ματθαίος 
24:14) και την καταστροφή (1σ Θεσσαλονικείς 5: 3). 

Λόγω σημείων και ψευδών θεμάτων που συνδέονται με αυτά (2 Θεσσαλονικείς 2: 9), οι 
περισσότεροι στον κόσμο θα επιλέξουν να πιστέψουν ένα ψέμα (2 Θεσσαλονικείς 2: 9-12) αντί για 
το μήνυμα του ευαγγελίου. Λόγω ακατάλληλων καταδίκων της Χιλιετούς Βασιλείας του Θεού από 
τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Ανατολικούς Ορθόδοξους, τους Λουθηρούς και άλλους, πολλοί θα 
ισχυρίζονται λανθασμένα ότι το μήνυμα του χιλιετού ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού είναι το 
ψεύτικο ευαγγέλιο που συνδέεται με τον Αντίχριστο. 

Οι πιστοί Φιλαδέλφεροι Χριστιανοί (Αποκάλυψη 3: 7-13) θα ανακηρύξουν το χιλιετημένο ευαγγέλιο 
της βασιλείας, καθώς θα λένε στον κόσμο τι θα κάνουν οι ορισμένοι κοσμικοί ηγέτες 
(συμπεριλαμβανομένου του Θηρίου και του Ψεύτικου Προφήτη).  
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Θα υποστηρίξουν να λένε στον κόσμο το μήνυμα ότι το Τέρας, ο Βασιλιάς της βόρειας εξουσίας, μαζί 
με τον ψεύτικο προφήτη, τον τελικό Αντίχριστο, θα καταστρέψουν τελικά (μαζί με μερικούς από 
τους συμμάχους τους) τις ΗΠΑ και τις αγγλο-έθνες του Ηνωμένου Βασιλείου , Τον Καναδά, την 
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (Δανιήλ 11:39) και σύντομα θα καταστρέψουν μια αραβική / 
ισλαμική συνομοσπονδία (Δανιήλ 11: 40-43), λειτουργούν ως όργανα των δαίμων (Αποκάλυψη 16: 
13-14) και τελικά θα πολεμήσουν τον Ιησού Χριστό κατά την επιστροφή Του (Αποκάλυψη 16: 14 · 19: 
19-20). Οι πιστοί Φιλαδέλφεια (Αποκάλυψη 3: 7-13) θα ανακοινώσουν ότι το χιλιετή βασίλειο θα 
έρθει σύντομα. Αυτό θα δημιουργούσε πιθανώς μεγάλη κάλυψη από τα ΜΜΕ και θα συμβάλει στην 
εκπλήρωση του Ματθαίου 24:14. Εμείς στην Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού ετοιμάζουμε τη 
λογοτεχνία (σε πολλές γλώσσες) προσθέτοντας τους ιστοτόπους και λαμβάνουμε άλλα μέτρα για να 
προετοιμαστούμε για την «σύντομη εργασία» (Ρωμαίους 9:28) που θα οδηγήσει στην 
αποφασιστικότητα του Θεού ότι ο Ματθαίος 24: 14 έχει παρασχεθεί επαρκώς ως μάρτυρας για το 
τέλος που έρχεται. 

Το «ψεύτικο ευαγγέλιο» που διακηρύσσει παγκόσμιους ηγέτες (πιθανότατα κάποιος «νέος» τύπος 
κορυφαίου ηγέτη της Ευρώπης, μαζί με έναν συμβιβασμένο ποντίφιο που θα διεκδικήσει μια μορφή 
καθολικισμού) δεν θα το αρέσει αυτό - δεν θα θέλουν τον κόσμο να μάθει τι θα κάνουν πραγματικά 
(και δεν μπορεί καν να το πιστέψει κανείς πρώτα, βλ. Ησαΐας 10: 5-7). Αυτά και / ή οι υποστηρικτές 
τους θα διδάξουν επίσης ψευδώς ότι οι πιστοί Φιλαδέλφεια θα υποκλέψουν ένα εξτρεμιστικό δόγμα 
(millenarianism) ενός προσεχούς αντιχρίστου. Οποιαδήποτε καταδίκη από τους ίδιους και / ή τους 
οπαδούς τους προς τους Φιλαδέλφους πιστούς και τη Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού θα 
προκαλέσει διωγμούς (Δανιήλ 11: 29-35 · Αποκάλυψη 12: 13-15). Αυτό θα οδηγήσει επίσης στο 
τέλος - την έναρξη της Μεγάλης Θλίψης (Ματθαίος 24:21 · Δανιήλ 11:39 · Ματθαίος 24: 14-15 · 
Δανιήλ 11:31) καθώς και χρόνος προστασίας για τους πιστούς Φιλαδέλφεια Χριστιανοί (Αποκάλυψη 
3: 10 · 12: 14-16). 

Το Θηρίο και ο Ψευδοπροφήτης θα προσπαθήσουν να ασκήσουν δύναμη, οικονομικό εκβιασμό, 
σημάδια, ψέματα, δολοφονίες και άλλες πιέσεις (Αποκάλυψη 13: 10-17 · 16: 14 · Δανιήλ 7:25 · 2 
Θεσσαλονικείς 2: 9-10) . Οι Χριστιανοί θα ρωτήσουν: 

10 "Πόσο, Κύριε, άγιος και αληθινός, μέχρις ότου κρίνετε και εκδικείτε το αίμα μας σε εκείνους που 
κατοικούν στη γη" (Αποκάλυψη 6:10) 

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, ο λαός του Θεού αναρωτήθηκε: "Πόσο καιρό θα είναι μέχρι να 
επιστρέψει ο Ιησούς;" 

Ενώ δεν γνωρίζουμε την ημέρα ή την ώρα, αναμένουμε ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει (και η Χιλιετής 
Βασιλεία του Θεού καθιερώθηκε) στον 21ο αιώνα βασισμένο σε πολλές γραφές (π.χ., Ματθαίος 24: 
4-34 · Ψαλμός 90: 4 · Οσεία 6: 2 · Λουκάς 21: 7-36 · Εβραίους 1: 1-2 · 4: 4,11 · 2 Πέτρου 3: 3-8 · 1 
Θεσσαλονικείς 5: 4), μερικά από τα οποία τώρα βλέπουμε να πληρούνται.   

Εάν ο Ιησούς δεν παρεμβαίνει, ο κόσμος θα έχει εξοντώσει όλη τη ζωή: 

21 Διότι τότε θα υπάρξει μεγάλη δοκιμασία, όπως δεν υπήρξε από την αρχή του κόσμου μέχρι 
σήμερα, όχι και δεν θα είναι ποτέ. 22 Και αν δεν μειωθούν οι ημέρες αυτές, δεν θα σωθεί καμία 
σάρκα. αλλά για χάρη των εκλεκτών οι ημέρες αυτές θα μειωθούν. (Ματθαίος 24: 21-22) 
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29 Αμέσως μετά τη θλίψη εκείνων των ημερών ο ήλιος θα σκουραίνει και το φεγγάρι δεν θα δώσει 
το φως του. τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα ανακινηθούν. 
30 Τότε το σημάδι του Υιού του ανθρώπου θα εμφανιστεί στον ουρανό και τότε όλες οι φυλές της 
γης θα θρηνήσουν και θα δουν τον Υιό του ανθρώπου που έρχεται στα σύννεφα του ουρανού με 
δύναμη και μεγάλη δόξα. 31 Και θα στείλει τους αγγέλους Του με έναν τρομακτικό ήχο και θα 
συγκεντρώσει τους εκλεκτούς Του από τους τέσσερις ανέμους, από το ένα άκρο του ουρανού στο 
άλλο. (Ματθαίος 24: 29-31) 

Η βασιλεία του Θεού είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος. 

Πρέσβεις για το Βασίλειο 

Ποιος είναι ο ρόλος σας στο Βασίλειο; 

Αυτή τη στιγμή, εάν είστε πραγματικός Χριστιανός, θα είστε πρεσβευτής γι 'αυτό. Παρατηρήστε τι 
έγραψε ο Απόστολος Παύλος: 

20 Τώρα, λοιπόν, είμαστε πρεσβευτές για τον Χριστό, σαν να μας διαμαρτυρήθηκε ο Θεός · σας 
παρακαλούμε για λογαριασμό του Χριστού, να συμφιλιωθείτε με τον Θεό. (2 Κορινθίους 5:20) 

14 Στάσου λοιπόν, αφού έχεις περιβάλλει τη μέση σου με αλήθεια, έχοντας στη νύφη της 
δικαιοσύνης, 15 και έχοντας βουλώσει τα πόδια σου με την προετοιμασία του ευαγγελίου της 
ειρήνης, 16 πάνω απ 'όλα, παίρνοντας την ασπίδα της πίστης με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε 
όλα τα φωτιά βελάκια του κακού. 17 Και πάρτε το κράνος της σωτηρίας και το σπαθί του Πνεύματος, 
το οποίο είναι ο λόγος του Θεού. 18 προσευχόμενος πάντοτε με κάθε προσευχή και ικεσία στο 
Πνεύμα, προσέχοντας για το σκοπό αυτό με όλη την επιμονή και την ικεσία για όλους τους αγίους - 
19 και για μένα, αυτή η διατύπωση μπορεί να μου δοθεί, να ανοίξω το στόμα μου με τόλμη για να 
φτιάξω το μυστήριο του ευαγγελίου, 20 για το οποίο είμαι πρεσβευτής στις αλυσίδες. ότι σε αυτό 
μπορώ να μιλήσω τολμηρά, όπως θα έπρεπε να μιλήσω. (Εφεσίους 6: 14-20) 

Τι είναι ένας πρεσβευτής; Η Merriam-Webster έχει τον ακόλουθο ορισμό: 

1: επίσημος απεσταλμένος. ιδίως: ένας διπλωματικός πράκτορας ανώτερης βαθμίδας που είναι 
διαπιστευμένος σε ξένη κυβέρνηση ή κυρίαρχο ως εκπρόσωπο της κυβέρνησής του ή του κυρίου του 
ή διορισμένος για ειδική και συχνά προσωρινή διπλωματική αποστολή  

2α: εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή αγγελιοφόρος  

Εάν είστε πραγματικός Χριστιανός, είστε επίσημος απεσταλμένος, για τον Χριστό! Παρατηρήστε τι 
έγραψε ο απόστολος Πέτρος: 

9 Αλλά είσαι γενεά επιλεγμένη, βασιλική ιεροσύνη, άγιο έθνος, δικοί σου ειδικοί λαός, για να 
διακηρύξεις τον έπαινο εκείνου που σε έκλεψε από το σκοτάδι στο θαυμαστό φως του. 10 που 
κάποτε δεν ήταν λαός αλλά τώρα είναι ο λαός του Θεού, ο οποίος δεν είχε έλεος, αλλά τώρα έλαβε 
έλεος. (1 Πέτρου 2: 9-10) 
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Ως Χριστιανοί, πρέπει να είμαστε μέρος ενός ιερού έθνους. 

Ποιο έθνος είναι τώρα άγιο; 

Καλά, σίγουρα κανένα από τα βασίλεια αυτού του κόσμου-αλλά τελικά θα είναι μέρος της Βασιλείας 
του Χριστού (Αποκάλυψη 11:15). Είναι έθνος του Θεού, η Βασιλεία Του είναι ιερή.  

Ως πρεσβευτές, δεν ασχολούμαστε κανονικά με την άμεση πολιτική των εθνών αυτού του 
κόσμου. Αλλά πρέπει τώρα να ζήσουμε τον τρόπο ζωής του Θεού (βλ. Επίσης το ελεύθερο 
βιβλίο που υπάρχει στο www.ccog.org με τίτλο: Χριστιανοί: Πρέσβεις για τη Βασιλεία του 
Θεού, Βιβλικές οδηγίες για τη ζωή ως Χριστιανός). Με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να 
μάθουμε καλύτερα γιατί οι τρόποι του Θεού είναι καλύτερο, έτσι ώστε στη βασιλεία Του 
να μπορούμε να είμαστε βασιλιάδες και ιερείς και να βασιλεύουμε με τον Χριστό στη γη:  

5 Σε αυτόν που μας αγάπησε και μας πλένει από τις αμαρτίες μας με το αίμα Του, 6 και 
μας έχει κάνει βασιλιάδες και ιερείς στον Θεό και τον Πατέρα Του, σ 'Αυτόν να είναι δόξα 
και κυριαρχία για πάντα και πάντα. Αμήν. (Αποκάλυψη 1: 5-6) 

10 Και είμαστε βασιλιάδες και ιερείς στον Θεό μας. Και θα βασιλεύσουμε στη γη. 
(Αποκάλυψη 5:10) 

Μια μελλοντική πτυχή αυτού θα διδάσκει εκείνους που είναι θνητοί τότε να περπατούν 
στους τρόπους του Θεού: 

19 Διότι ο λαός θα κατοικήσει στη Σιών στην Ιερουσαλήμ, δεν θα κλάψεις πια. Θα σου 
είναι πολύ ευγενικό με τον ήχο της κραυγής σου, όταν το ακούει, θα σε απαντήσει. 20 Και 
αν σας δώσει ο Κύριος το ψωμί της δυσκολίας και το νερό της θλίψης, οι δάσκαλοί σας 
δεν θα μετακινηθούν πλέον σε μια γωνιά, αλλά τα μάτια σας θα δουν τους δασκάλους 
σας. 21 Τα αυτιά σου θα ακούσουν μια λέξη πίσω σου λέγοντας: «Αυτός είναι ο δρόμος, 
περπατήστε μέσα σ 'αυτό», κάθε φορά που στρίβετε δεξιά ή όταν γυρίζετε αριστερά. 
(Ησαΐας 30: 19-21) 

Παρόλο που πρόκειται για προφητεία για το χιλιετή βασίλειο, σε αυτή την εποχή οι 
χριστιανοί πρέπει να είναι έτοιμοι να διδάξουν: 

12 ... Μέχρι αυτή τη φορά θα πρέπει να είστε καθηγητές (Εβραίους 5:12) 

15 Αλλά αγιάζετε τον Κύριο τον Θεό στις καρδιές σας και είστε πάντα έτοιμοι να δώσετε 
απάντηση σε κάθε άνθρωπο που σας ζητά έναν λόγο της ελπίδας που είναι μέσα σας με 
την πραότητα και τον φόβο (1 Πέτρου 3:15, ΚΥΒ). 

Η Αγία Γραφή δείχνει ότι πολλοί από τους πιο πιστούς Χριστιανούς, λίγο πριν την έναρξη 
της Μεγάλης Θλίψης, θα διδάξουν πολλούς: 

33 Και εκείνοι του λαού που καταλαβαίνουν θα διδάξουν πολλούς (Δανιήλ 11:33)  



 

38 
 

Έτσι, η μάθηση, αυξάνεται με τη χάρη και τη γνώση (2 Πέτρου 3:18), είναι κάτι που πρέπει να 
κάνουμε τώρα. Μέρος του ρόλου σας στη Βασιλεία του Θεού είναι να μπορείτε να διδάξετε. Και για 
τους πιο πιστούς, Φιλαδέλφεια (Αποκάλυψη 3: 7-13), Χριστιανοί, αυτό θα περιλαμβάνει επίσης την 
υποστήριξη του σημαντικού μάρτυρα του ευαγγελίου πριν από την έναρξη του χιλιετηρίθμου 
βασιλείου (Ματθαίος 24:14). 

Μετά την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού, ο λαός του Θεού θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην 
αποκατάσταση ενός κατεστραμμένου πλανήτη: 

12 Εκείνοι από σας θα οικοδομήσουν τα παλιά σκουπίδια. 

Θα ανεβάσεις τα θεμέλια πολλών γενεών και θα κληθείς ο Φορέας της Παραβίασης, ο Αναστηλωτής 
των Οδών για να Στενήσεις. (Ησαΐας 58:12) 

Έτσι, ο λαός του Θεού που έζησε τον τρόπο του Θεού σε αυτή την εποχή θα διευκολύνει τους 
κατοίκους στις πόλεις (και αλλού) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αποκατάστασης. Ο κόσμος 
θα είναι πραγματικά μια καλύτερη θέση. Πρέπει να είμαστε πρεσβευτές για τον Χριστό τώρα, έτσι 
μπορούμε επίσης να υπηρετήσουμε στη Βασιλεία Του. 

Το αληθινό μήνυμα Ευαγγελίου είναι μετασχηματιστικό  

Ο Ιησούς είπε: "Αν παραμείνετε στον λόγο Μου, είστε πράγματι οι μαθητές Μου. 32 Και θα 
γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας κάνει να απελευθερώσετε "(Ιωάννης 8: 31-32). 
Γνωρίζοντας την αλήθεια για το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, μας ελευθερώνει  να 
παγιδευτούμε στις ψεύτικες ελπίδες αυτού του κόσμου. Μπορούμε να υποστηρίξουμε με τόλμη ένα 
σχέδιο που λειτουργεί - το σχέδιο του Θεού! Ο Σατανάς έχει εξαπατήσει ολόκληρο τον κόσμο 
(Αποκάλυψη 12: 9) και η Βασιλεία του Θεού είναι η αληθινή λύση. Πρέπει να υποστηρίζουμε και να 
υποστηρίζουμε την αλήθεια (Ιωάννης 18:37). 

Το μήνυμα του ευαγγελίου είναι κάτι περισσότερο από προσωπική σωτηρία. Τα καλά νέα της 
Βασιλείας του Θεού πρέπει να μεταμορφώσουν ένα σε αυτή την εποχή:  

2 Μην συμμορφώνεστε με αυτόν τον κόσμο, αλλά μετασχηματίζετε με την ανανέωση του νου σας, 
για να αποδείξετε τι είναι αυτό το καλό και αποδεκτό και τέλειο θέλημα του Θεού. (Ρωμαίους 12: 2)  

Οι αληθινοί Χριστιανοί μεταμορφώνονται για να υπηρετήσουν τον Θεό και τους άλλους:  

22 Δεσπόζοντες, υπακούστε σε όλα τα πλοιάρια σας σύμφωνα με τη σάρκα, όχι με την υπηρεσία των 
ματιών, ως όρεξη ανθρώπων, αλλά με ειλικρίνεια της καρδιάς, φοβούμενος τον Θεό. 23 Και ό, τι 
κάνεις, κάνε το καρδιά σου ως προς τον Κύριο και όχι στους ανθρώπους, 24 γνωρίζοντας ότι από τον 
Κύριο θα λάβεις την ανταμοιβή της κληρονομιάς. επειδή υπηρετείτε τον Κύριο Χριστό. (Κολοσσαείς 
3: 22-24) 

28 Επειδή λοιπόν δεχόμαστε μια βασιλεία που δεν μπορεί να ταρακουνήσει, ας έχουμε χάρη, με την 
οποία μπορούμε να υπηρετήσουμε το Θεό αποδεκτά με  ευλάβεια και ευσεβείς φόβους. (Εβραίους 
12:28) 
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Οι αληθινοί Χριστιανοί ζουν διαφορετικά από τον κόσμο. Δεχόμαστε τα πρότυπα του Θεού πάνω 
από τον κόσμο για το τι είναι σωστό και λάθος. Ο απλώς ζει με πίστη (Εβραίους 10:38), καθώς 
χρειάζεται πίστη για να ζήσει το δρόμο του Θεού σε αυτή την εποχή. Οι Χριστιανοί θεωρούνταν τόσο 
διαφορετικοί από τον κόσμο στον οποίο ζούσαν, ότι ο τρόπος ζωής τους αναφέρεται στην Καινή 
Διαθήκη ως "ο Δρόμος" (Πράξεις 9: 2 · 19: 9 · 24: 14,22). Ο κόσμος ζει εγωιστικά, υπό την εξουσία 
του Σατανά, σε αυτό που ονομάστηκε "ο δρόμος του Κάιν" (Ιούδα 11).  

Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού είναι ένα μήνυμα της δικαιοσύνης, της χαράς και της ειρήνης 
(Ρωμαίους 14:17). Ο προφητικός λόγος, κατανοητός σωστά, παρηγορεί (1 Κορινθίους 14: 3 · 1 
Θεσσαλονικείς 4:18) καθώς βλέπουμε τον κόσμο να καταρρέει (βλ. Λουκά 21: 8-36). Ο αληθινός 
χριστιανικός τρόπος ζωής οδηγεί σε πνευματική αφθονία και φυσικές ευλογίες (Μάρκος 10: 29-30). 
Αυτό είναι μέρος του γιατί όσοι ζουν αυτό καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος  χρειάζεται τη Βασιλεία του 
Θεού. Οι χριστιανοί είναι πρεσβευτές της Βασιλείας του Θεού.  

Οι Χριστιανοί θέτουν την ελπίδα μας στο πνευματικό, όχι στο φυσικό, αν και ζούμε σε ένα φυσικό 
κόσμο (Ρωμαίους 8: 5-8). Έχουμε την "ελπίδα του ευαγγελίου" (Κολοσσαείς 1:23). Αυτό είναι κάτι 
που οι πρώτοι Χριστιανοί κατάλαβαν ότι πολλοί που προσκυνήσουν τον Ιησού σήμερα δεν 
κατανοούν πραγματικά. 

 

 

6. Οι ελληνορωμαϊκές εκκλησίες διδάσκουν ότι το Βασίλειο είναι 
σημαντικό, αλλά ... 

Οι ελληνορωμαϊκές εκκλησίες πιστεύουν ότι διδάσκουν πτυχές της Βασιλείας του Θεού, αλλά έχουν 
πρόβλημα να κατανοήσουν πραγματικά τι είναι πραγματικά. Για παράδειγμα, η Καθολική 
Εγκυκλοπαίδεια διδάσκει αυτό το θέμα για το βασίλειο:  

Ο Χριστός ... Σε κάθε στάδιο της διδασκαλίας Του, η εμφάνιση αυτού του βασιλείου, οι διάφορες 
όψεις του, η ακριβής έννοια του, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να επιτευχθεί, αποτελούν το βασικό 
στοιχείο των λόγων Του, τόσο ώστε ο λόγος Του να ονομάζεται «ευαγγέλιο του βασιλείου "... 
άρχισαν να μιλάνε για την Εκκλησία ως" τη βασιλεία του Θεού ". cf. Col., Ι, 13; Ι Θ., Ϋ, 12; Apoc., I, 6, 
9; v, 10, κλπ. ... σημαίνει την Εκκλησία ως εκείνο τον Θεϊκό θεσμό ... (Πάπας Η. Βασίλειο του Θεού, Η 
Καθολική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος VIII, 1910). 

Αν και τα παραπάνω επεσήμαναν "Col., I, 13; Ι Θ., Ϋ, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, "αν τα αναζητήσετε, θα 
διαπιστώσετε ότι κανένας από αυτούς τους στίχους δεν λέει τίποτα  η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του 
Θεού. Διδάσκουν τους πιστούς θα είναι μέρος της Βασιλείας του Θεού ή ότι είναι βασίλειο του 
Ιησού. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί ότι πολλοί θα άλλαζαν το ευαγγέλιο ή θα στραφούν σε άλλο, 
αναληθές (Γαλάτες 1: 3-9). Δυστυχώς, διάφοροι αυτοί έχουν κάνει αυτό. 

Ο Ιησούς δίδαξε: «Είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα εκτός από 
Μένα »(Ιωάννης 14: 6). Ο Πέτρος δίδαξε: "Και δεν υπάρχει σωτηρία σε κανέναν άλλον, γιατί δεν 
υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που δίνεται στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει να 
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σωθούμε" (Πράξεις 4:12). Ο Πέτρος είπε στους Εβραίους ότι όλοι πρέπει να έχουν την πίστη να 
μετανοήσουν και να δεχθούν τον Ιησού για να σωθούν (Πράξεις 2:38).  

Σε αντίθεση με αυτό, ο Πάπας Φραγκίσκος έχει διδάξει ότι οι αθεϊστές, χωρίς τον Ιησού, μπορούν να 
σωθούν με καλά έργα! Διδάσκει επίσης ότι οι Εβραίοι μπορούν να σωθούν χωρίς να δέχονται τον 
Ιησού! Επιπλέον, αυτός και κάποιοι Ελληνο-Ρωμαίοι φαίνεται να θεωρούν ότι μια μη-βιβλική εκδοχή 
της «Μαρίας» είναι ένα κλειδί για το ευαγγέλιο, καθώς και ένα κλειδί για την οικουμενική και 
διαθρησκειακή ενότητα. Δυστυχώς, αυτοί και άλλοι δεν καταλαβαίνουν τη σημασία του Ιησού και 
του αληθινού Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού. Πολλοί προωθούν ψευδή ευαγγέλια.  

Πολλοί επιθυμούν να περπατήσουν από την όραση και να έχουν πίστη στον κόσμο. Η Καινή Διαθήκη 
διδάσκει ότι οι Χριστιανοί πρέπει να κοιτάξουν ψηλά:  

2 Ρυθμίστε το μυαλό σας στα παραπάνω πράγματα, όχι στα πράγματα στη γη. (Κολοσσαείς 3: 2)  

7 Γιατί περπατάμε με πίστη, όχι με θέα. (2 Κορινθίους 5: 7) 

Ωστόσο, ο Πάπας Πίος XI βασικά δίδαξε να περπατήσει από την όψη του την εκκλησία του:  

... η Καθολική Εκκλησία ... είναι η βασιλεία του Χριστού στη γη. (Η εγκυκλοπαίδεια Πίος 
τουQuasPrimas). 

Η ιστοσελίδα του CatholicBible101 ισχυρίζεται ότι «η Βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε στη γη από τον 
Ιησού Χριστό το έτος 33 μ.Χ., υπό τη μορφή της Εκκλησίας Του, υπό την ηγεσία του Πέτρου ... της 
Καθολικής Εκκλησίας». Ωστόσο, η Χιλιετής Βασιλεία του Θεού δεν είναι εδώ ούτε είναι η Εκκλησία 
της Ρώμης, αλλά θα είναι στη γη. Αν και η αληθινή Εκκλησία του Θεού έχει τα «κλειδιά για τη 
βασιλεία» (Ματθαίος 16:19), εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι εκκλησία είναι η βασιλεία «έχουν 
πάρει το κλειδί της γνώσης» (Λουκάς 11:52). 

Η Εκκλησία της Ρώμης διδάσκει τόσο έντονα ενάντια σε μια προσεχώς γειτονική Χιλιετή Βασιλεία 
του Θεού, ότι είναι βασικά το μόνο «δόγμα του Αντίχριστου» που παρατίθεται στην επίσημη Κατηχή 
της Καθολικής Εκκλησίας: 

676 Η εξαπάτηση του Αντιχρίστου αρχίζει ήδη να διαμορφώνεται στον κόσμο κάθε φορά που γίνεται 
ο ισχυρισμός ότι μέσα στην ιστορία συνειδητοποιείται η μεσσιανική ελπίδα που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο πέρα από την ιστορία μέσω της εσχατολογικής κρίσης. Η Εκκλησία έχει 
απορρίψει ακόμη και τροποποιημένες μορφές αυτής της πλαστογράφησης του βασιλείου για να 
έρθει κάτω από το όνομα της χιλιεναριανής ... (Κατεχρισμός της Καθολικής Εκκλησίας, Imprimatur 
Potest + Joseph Cardinal Ratzinger, Doubleday, NY 1995, σελ. 194)  

Δυστυχώς, όσοι συμφωνούν με αυτό θα έχουν σοβαρά προβλήματα με την ανακήρυξη του 
Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού στο τέλος. Κάποιοι θα το πάρουν  

(Daniel 7:25, 11: 30-36). Αλλά, ίσως να σκεφτείτε, δεν θα είναι όλοι εκείνοι που θεωρούν τον Ιησού 
ως Κύριο στο βασίλειο; Όχι, δεν θα είναι. Παρατηρήστε τι είπε ο Ιησούς  
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21 "Οχι όλοι που μου λένε, Κύριε, Κύριε, θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών, αλλά εκείνος που 
κάνει το θέλημα του Πατέρα Μου στον ουρανό. 22 Πολλοί θα μου λένε εκείνη την ημέρα: «Κύριε, 
Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σας, εκδιώξατε δαίμονες στο όνομά σας και  κάνατε πολλά 
θαύματα στο όνομά σας;» 23 Και τότε θα τους δηλώσω: «Ποτέ δεν σε ήξερα. αποχωρίστε από Μένα, 
εσείς που ασκείτε ανομία! " (Ματθαίος 7: 21-23) 

Ο Απόστολος Παύλος σημείωσε ότι «το μυστήριο της ανομίας» ήταν «ήδη στη δουλειά» (2 
Θεσσαλονικείς 2: 7) στην εποχή του. Αυτή η ανομία σχετίζεται επίσης με κάτι που η Βίβλος 
προειδοποιεί κατά το τέλος των χρόνων που ονομάζεται "Μυστήριο, ο Μέγας Βαβυλώνας" 
(Αποκάλυψη 17: 3-5). 

Το «μυστήριο της ανομίας» σχετίζεται με τους δηλωμένους Χριστιανούς, οι οποίοι 
πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να τηρούν το Δέκα Θεό Δέσμευσης του Θεού κλπ. Και / ή 
υπάρχουν τόσες πολλές αποδεκτές εξαιρέσεις σε αυτό και / ή υπάρχουν αποδεκτές 
μορφές πειθαρχίας για να σπάσουν το Θεό έτσι ώστε ενώ πιστεύουν ότι έχουν μια μορφή 
νόμου του Θεού, δεν διατηρούν μια μορφή Χριστιανισμού που ο Ιησούς ή οι Απόστολοι 
του θα αναγνωρίσουν ως νόμιμους. 

Οι Ελληνο-Ρωμαίοι είναι σαν τους Φαρισαίους που παραβίασαν τις εντολές του Θεού, 
αλλά υποστήριξαν ότι οι παραδόσεις τους έκαναν αυτό αποδεκτό - ο Ιησούς κατήγγειλε 
αυτή την προσέγγιση (Κατά Ματθαίον 15: 3-9)! Ο Ησαΐας προειδοποίησε επίσης ότι οι 
άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι Θεός θα επαναστατηθούν κατά του νόμου Του 
(Ησαΐας 30: 9). Αυτή η άνομη εξέγερση είναι κάτι που, δυστυχώς, βλέπουμε αυτό μέχρι 
σήμερα. 

Ένα άλλο «μυστήριο» φαίνεται να είναι ότι η Εκκλησία της Ρώμης φαίνεται να πιστεύει 
ότι οι μιλιταριστικές της οικουμενικές και διαθρησκευτικές ατζέντες θα οδηγήσουν στην 
ειρήνη και σε μια μη βιβλική έκδοση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Η Γραφή 
προειδοποιεί ενάντια σε μια προσεχή οικουμενική ενότητα την οποία διδάσκει ότι θα 
είναι επιτυχής για μερικά χρόνια (σημειώστε: η Νέα Ιερουσαλήμ, μια μετάφραση που 
πιστοποιείται από καθολικούς) 

4 Πήγανε μπροστά στον δράκο επειδή είχε δώσει στο θηρίο την εξουσία  του. και αυτοί 
προστάτησαν μπροστά στο θηρίο, λέγοντας: «Ποιος μπορεί να συγκρίνει με το θηρίο; 
Ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του; 5 Το θηρίο αφέθηκε στο στόμα να 
υπερηφανεύεται για τις βλασφημίες του και να ενεργεί για σαράντα δύο μήνες. 6 και 
έβγαλε τις βλάσφημες ενάντια στο Θεό, ενάντια στο όνομά του, την ουράνια σκηνή και 
όλους εκείνους που προστατεύονται εκεί. 7 Επιτράπηκε να πολεμήσει εναντίον των αγίων 
και να τους κατακτήσει, και έδωσε εξουσία σε κάθε φυλή, λαό, γλώσσα και έθνος. 8 και 
όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα το λατρεύουν, δηλαδή, όλοι όσοι το όνομα δεν έχει 
καταγραφεί από την ίδρυση του κόσμου στο βιβλίο της ζωής του θυσιαστικού αρνιού. 9 
Ας ακούσει κανείς, ακούει: 10 Όσοι είναι για αιχμαλωσία σε αιχμαλωσία. αυτά για το 
θάνατο από το σπαθί μέχρι θανάτου από το σπαθί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
άγιοι πρέπει να έχουν εμμονή και πίστη. (Αποκάλυψη 13: 4-10, NJB) 

Η Αγία Γραφή προειδοποιεί ενάντια σε μια τελική στιγμή ενότητα της Βαβυλώνας:  
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1 Ένας από τους επτά άγγελοι που είχαν τα επτά κύπελλα ήρθε να μου μιλήσει και είπε: 
'Ελάτε εδώ και θα σας δείξω την τιμωρία της μεγάλης πόρνης που είναι ενθουσιασμένη 
δίπλα σε άφθονα νερά, 2 με τους οποίους όλοι οι βασιλιάδες της γης έχουν εξαπολύσει 
τους εαυτούς τους, και που έκανε ολόκληρο τον πληθυσμό του κόσμου μεθυσμένο με το 
κρασί της μοιχείας του ». 3 Πήρα με πνεύμα σε μια ερήμω, και εκεί είδα μια γυναίκα που 
οδήγησε ένα κόκκινο θηρίο που είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα και είχε βλάσφημους 
τίτλους γραμμένους πάνω του. 4 Η γυναίκα ήταν ντυμένη με μωβ και κόκκινο και λάμπει 
με χρυσάφι και κοσμήματα και μαργαριτάρια και κρατούσε ένα χρυσό κρασί γεμάτο με 

την αηδιαστική βρωμιά της πορνείας της. 
Στο μέτωπό της γράφτηκε ένα όνομα, ένα 

κρυπτό όνομα: «ο Μέγας Βαβυλώνας, η μητέρα όλων των πόρνων και όλες οι 

βρώμικες πρακτικές στη γη.' 
6 Είδα ότι ήταν μεθυσμένος, μεθυσμένος με το αίμα 

των αγίων και το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. και όταν την είδα, ήμουν εντελώς 

μυστικοποιημένη. (Αποκάλυψη 17: 1-6, NJB) 

9 'Αυτό απαιτεί πείσμα. ο
 επτά κεφάλια είναι οι επτά λόφοι, στην οποία κάθεται η 

γυναίκα. . . 18 Η γυναίκα που είδατε είναι η μεγάλη πόλη που έχει εξουσία πάνω από 
όλους τους ηγέτες της γης ». (Αποκάλυψη 17: 9, 18, NJB)  

1 Μετά από αυτό, είδα έναν άλλο άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, με μεγάλη 
εξουσία που του δόθηκε. η γη έλαμψε με τη δόξα του. 2 Στην κορυφή της φωνής του 
φώναξε: «Η Βαβυλώνα έχει πέσει, Βαβυλώνας ο Μέγας έχει πέσει, και έχει γίνει το στέκι 
των διαβόλων και ένα κατάλυμα για κάθε άγριο πνεύμα και βρώμικο, οδυνηρό πουλί. 3 
Όλα τα έθνη έπιναν βαθιά από το κρασί της πορνείας της. κάθε βασιλιάς στη γη έχει 
εκδοθεί μαζί της και κάθε έμπορος πλούσιος μέσα από την ακολασία της ». Μια άλλη 
φωνή μίλησε από τον ουρανό. Το άκουσα να λέει, «Βγείτε έξω, λαός μου, μακριά από 
αυτήν, έτσι ώστε να μην μοιράζεστε τα εγκλήματά της και να έχετε τις ίδιες πληγές. 5 Οι 
αμαρτίες της έχουν φτάσει μέχρι τον ουρανό και ο Θεός έχει τα μυαλά της: να την 
μεταχειριστεί όπως έχει θεραπεύσει άλλους. 6 Πρέπει να καταβληθεί το διπλάσιο ποσό 
που απαιτούσε. Θα έχει ένα διπλά ισχυρό φλιτζάνι από το δικό της μείγμα. 7 Κάθε μία 
από τις πομπές και οργίες της πρέπει να συνοδεύεται από βασανιστήρια ή αγωνία. Είμαι 
ενθρονισμένος ως βασίλισσα, σκέφτεται. Δεν είμαι χήρα και δεν θα μάθω ποτέ το 
πένθος. 8 Γι 'αυτό, σε μια μέρα, οι πληγές θα πέσουν πάνω της: η ασθένεια και το πένθος 
και η πείνα. Θα καεί στο έδαφος. Ο Κύριος ο Θεός ο οποίος την έχει καταδικάσει είναι 
πανίσχυρος ». 9 'Θα υπάρξει πένθος και κλαίει γι' αυτήν από τους βασιλιάδες της γης που 
έχουν εκπολιτιστεί μαζί της και έμειναν μαζί της οργίες. Βλέπουν τον καπνό καθώς καίει 
(Αποκάλυψη 18: 1-9, NJB) 

Στο Ζαχαρία, η Αγία Γραφή προειδοποιεί εναντίον μιας ερχόμενης Βαβυλώνας και δείχνει 
ότι η σωστή ενότητα δεν θα συμβεί παρά μόνο μετά την επιστροφή του Ιησού:  

10 Κοιτάξτε έξω! Προσέξτε! Βγαίνετε από τη γη του βορρά - ο Γιαχβέ δηλώνει ότι σας 
διάσπαρτα στους τέσσερις ανέμους του ουρανού - λέει ο Ιεχωβά. 11 Κοιτάξτε έξω! Κάντε 
τη διαφυγή σας, Σιών, που τώρα ζει με την κόρη της Βαβυλώνας!  
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12 Διότι ο Σωτήρας λέει αυτό, δεδομένου ότι η Δόξα ανέθεσε 

εγώ, για τα έθνη που σας λεηλατούσαν: «Όποιος σας αγγίζει αγγίζει το μάτι του ματιού μου. 13 Τώρα, 

κοιτάξτε, θα κλέψω το χέρι μου πάνω τους και θα λεηλατηθούν από εκείνους που έχουν υποδουλώσει 

». Τότε θα ξέρεις ότι ο Ιεχωβά Σάμπατς με έστειλε! 14 Τραγουδούσε, χαίρεσαι, κόρη της Σιών, επειδή 

τώρα έρχομαι να ζεις ανάμεσα σου - λέει ο Γιαχέ! 15 Και εκείνη την ημέρα πολλά έθνη θα 

μετατραπούν στον Ιεχωβά. Ναι, θα γίνουν οι άνθρωποι του και θα ζήσουν ανάμεσα σε σας. Τότε θα 

ξέρεις ότι ο Ιεχωβά Σαμπότ με έχει στείλει σε σένα! 16 Ο Ιεχωβά θα πάρει την κατοχή του Ιούδα, το 

μερίδιό του στην Αγία Γη, και πάλι θα κάνει την Ιερουσαλήμ την επιλογή του. (Ζαχαρία 2: 10-16, NJB · 

σημειώστε στις εκδόσεις KJV / NKJV τα εδάφια αναφέρονται ως Zechariah 2: 6-12)
 

Τα οικουμενικά και διαθρησκευτικά κινήματα που προωθούνται από τα Ηνωμένα Έθνη, το Βατικανό, 
πολλούς Προτεστάντες και τους ηγέτες της Ανατολικής Ορθόδοξης κατηγορούνται σαφώς από την 
Αγία Γραφή και δεν πρέπει να ενθαρρύνονται. Ο Ιησούς προειδοποίησε για  εκείνους που 
ισχυρίζονται ότι τον ακολουθούν και θα «εξαπατήσουν πολλούς» (Κατά Ματθαίον 24: 4-5). Πολλοί 
οικουμενισμοί σχετίζονται με τον «λευκό ιππέα» της Αποκάλυψης 6: 1 -2 (ο οποίος ΔΕΝ είναι ο 
Ιησούς) και την πόρνη της Αποκάλυψης 17. 

Όπως και ο Ζαχαρίας, ο Απόστολος Παύλος δίδαξε επίσης ότι η αληθινή ενότητα της πίστης δεν θα 
συνέβαινε παρά μόνο μετά την επιστροφή του Ιησού:  

13 έως ότου φθάσουμε όλοι στην ενότητα με πίστη και γνώση του Υιού του Θεού και 
διαμορφώσουμε τον τέλειο άνθρωπο, πλήρως ώριμο με  την πληρότητα του ίδιου του Χριστού. 
(Εφεσίους 4:13, NJB) 

Εκείνοι που πιστεύουν ότι η ενότητα αυτή έρχεται πριν από την επιστροφή του Ιησού είναι λάθος. 
Στην πραγματικότητα, όταν ο Ιησούς επιστρέψει, θα πρέπει να καταστρέψει την ενότητα των εθνών 
που θα συσπειρωθούν εναντίον Του: 

11:15 Τότε ο έβδομος άγγελος έσφαξε τη σάλπιγγα του και ακούστηκαν φωνές που φώναζαν στον 
ουρανό και έλεγαν: «Η βασιλεία του κόσμου έγινε η βασιλεία του Κυρίου μας και του Χριστού του 
και θα βασιλεύσει για πάντα». 16 Οι είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι, ενθουσιασμένοι με την παρουσία 
του Θεού, προστάτησαν και άγγιξαν το έδαφος με τα μέτωπά τους λατρεύοντας τον Θεό 17 με αυτά 
τα λόγια: «Σας ευχαριστούμε, Παντοδύναμος Κύριος ο Θεός, αυτός που είναι, αυτός που ήταν, για 
υποθέτοντας τη μεγάλη δύναμή σας και ξεκινώντας τη βασιλεία σας. 18 Τα έθνη ήσαν θορυβώδη και 
τώρα έφτασε η ώρα για την καταδίκη σου και για τους νεκρούς να κριθούν και για τους δούλους σου 
οι προφήτες, για τους αγίους και για εκείνους που φοβούνται το όνομά σου, τόσο μικρό όσο και 
μεγάλο, να ανταμειφθείς . Ήρθε η ώρα να καταστρέψουμε όσους καταστρέφουν τη γη ». 
(Αποκάλυψη 11: 15-18, NJB) 

19: 6 Και άκουσα τι φαίνονταν οι φωνές ενός τεράστιου πλήθους, όπως ο ήχος του ωκεανού ή το 
μεγάλο βροντή της βροντής, απαντώντας: «Αλληλουία! Η βασιλεία του Κυρίου του Παντοδύναμου 
Θεού μας έχει αρχίσει. . . . 19 Τότε είδα το θηρίο, μαζί με όλους τους βασιλιάδες της γης και τα 
στρατεύματά τους, συγκεντρώθηκαν για να πολεμήσουν τον Ιππέα και τον στρατό του. 20 Αλλά το 
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θηρίο κρατήθηκε φυλακισμένο, μαζί με τον ψεύτικο προφήτη που είχε κάνει θαύματα για το θηρίο 
και από αυτούς εξαπάτησαν εκείνους που είχαν δεχτεί το branding με το σήμα του θηρίου και 
εκείνους που είχαν λατρεύουν το άγαλμά του. Αυτοί οι δυο βγήκαν ζωντανοί στη ζωντανή λίμνη 
καύσης θείου. 21 Όλα τα υπόλοιπα σκοτώθηκαν από το σπαθί του ιππέα, που βγήκε από το στόμα 
του, και όλα τα πουλιά γέμιζαν τον εαυτό τους με τη σάρκα τους. . . 20: 4 Τότε είδα τους θρόνους, 
όπου έκαναν τα καθίσματα τους και τους δόθηκε η εξουσία να δώσουν την κρίση τους. Είδα τις 
ψυχές όλων εκείνων που είχαν αποκεφαλισθεί επειδή γνώρισαν τον Ιησού και επειδή κήρυξαν το 
λόγο του Θεού και εκείνους που αρνούνταν να προσκυνήσουν το θηρίο ή το άγαλμά του και δεν θα 
δεχόταν το σήμα επάνω στα μέτωπά τους ή στα χέρια τους. έρχονταν στη ζωή και βασίλευαν με τον 
Χριστό για χίλια χρόνια. (Αποκάλυψη 19: 6, 19-21, 20: 4, NJB) 

Παρατηρήστε ότι ο Ιησούς θα πρέπει να καταστρέψει τα στρατεύματα του κόσμου ενωμένα 
εναντίον Του. Τότε αυτός και οι άγιοι θα βασιλεύσουν. Τότε θα υπάρξει σωστή ενότητα της πίστης. 
Δυστυχώς, πολλοί θα ακούσουν ψευδείς υπηρέτες που φαίνονται καλές, αλλά δεν είναι, όπως 
προειδοποίησε ο απόστολος Παύλος (2 Κορινθίους 11: 14-15). Αν περισσότερα θα καταλάβαιναν 
πραγματικά την Αγία Γραφή και το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, λιγότερα θα πολεμούσαν 
εναντίον του Ιησού. 

7. Γιατί η Βασιλεία του Θεού; 

Παρόλο που οι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν ότι είμαστε τόσο έξυπνοι, υπάρχουν όρια στην 
κατανόησή μας, όμως η "κατανόηση του Θεού είναι άπειρη" (Ψαλμός 147: 5).  

Γι 'αυτό θα πάρει την παρέμβαση του Θεού για να διορθώσει αυτόν τον πλανήτη. 

Ενώ πολλοί πιστεύουν στο Θεό, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων είναι απρόθυμες να 
ζήσουν όπως καθοδηγεί πραγματικά. Παρατηρήστε τα εξής:  

8 Σας έδειξε, άνθρωπος, τι είναι καλό · Και τι απαιτεί ο Κύριος από σας, Αλλά να κάνει δίκαια, Να 
αγαπάτε το έλεος και να περπατάτε ταπεινά με τον Θεό σας; (Μιχαήλ 6: 8)  

Το να περπατάς ταπεινά με το Θεό δεν είναι κάτι που η ανθρωπότητα είναι πραγματικά πρόθυμο να 
κάνει. Από την εποχή του Αδάμ και της Εύας (Γένεση 3: 1-6), οι άνθρωποι έχουν επιλέξει να 
βασίζονται στον εαυτό τους και στις προτεραιότητές τους, πάνω από το Θεό, παρά τις εντολές του 
(Έξοδος 20: 3-17). 

Το βιβλίο των Παροιμιών διδάσκει: 

5 Εμπιστευθείτε τον Κύριο με όλη σας την καρδιά, και μην στηρίξετε τη δική σας κατανόηση. 6 Με 
όλους τους τρόπους σας να τον αναγνωρίσετε, και θα κατευθύνει τα μονοπάτια σας. 7 Μην είσαι 
σοφός στα μάτια σου, φοβάσαι τον Κύριο και απομακρύνεσαι από το κακό. (Παροιμίες 3: 5-7) 

Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εμπιστεύονται πραγματικά στο Θεό με όλες τις καρδιές 
τους ή δεν περιμένουν να τον κατευθύνει. Πολλοί λένε ότι θα κάνουν ό, τι θέλει ο Θεός, αλλά μην το 
κάνετε. Η ανθρωπότητα έχει εξαπατηθεί από τον Σατανά (Αποκάλυψη 12: 9) και έχει πέσει για τις 
επιθυμίες του κόσμου και την «υπερηφάνεια της ζωής» (1 John 2:16).  
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Ως εκ τούτου, πολλοί έχουν καταλήξει σε δικές τους θρησκευτικές παραδόσεις και σε κοσμικές 
κυβερνήσεις, επειδή πιστεύουν ότι γνωρίζουν καλύτερα. Ωστόσο, δεν το κάνουν (Ιερεμία 10:23) 
ούτε θα μετανοήσουν πραγματικά. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανθρωπότητα χρειάζεται τη Βασιλεία του Θεού (Ματθαίος 24: 
21-22). 

Εξετάστε τους Μακαριώτες 

Μία από τις πιο γνωστές σειρές δηλώσεων που έδωσε ο Ιησούς ήταν οι μακαριότατοι, που έδωσε 
στην Εκκλησία Του στο Όρος των Ελαιών. 

Παρατηρήστε μερικά από αυτά που είπε: 

3 "Ευλογημένοι είναι οι φτωχοί στο πνεύμα, γιατί η δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. 4 
Ευλογημένοι είναι αυτοί που θρηνούν, γιατί θα είναι παρηγορημένοι. 5 Ευλογημένοι είναι οι τρελοί, 
γιατί θα κληρονομήσουν τη γη. 6 Ευλογημένοι είναι εκείνοι που πείνας και δίψα για δικαιοσύνη, 
γιατί θα γεμιστούν. 7 Ευλογημένοι είναι οι ελεήμονες, γιατί θα λάβουν έλεος. 8 Ευλογημένοι είναι οι 
καθαροί στην καρδιά, γιατί θα δουν τον Θεό. 9 Ευλογημένοι οι ειρηνοποιοί, επειδή αυτοί θα 
αποκαλούνται γιοι του Θεού. 10 Μακάριοι είναι εκείνοι που διώκονται για λόγους δικαιοσύνης, 
γιατί η δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. (Ματθαίος 5: 3-10) 

Είναι στη Βασιλεία του Θεού (Μάρκος 4: 30-31), που συχνά αναφέρεται ως Βασίλειο του ουρανού 
από τον Ματθαίο (Ματθαίος 13:31), όπου αυτές οι ευλογίες θα εκπληρωθούν. Είναι στη Βασιλεία 
του Θεού ότι η υπόσχεση θα εκπληρωθεί για τους ταπεινούς να κληρονομήσουν τη γη και την αγνή 
για να δουν τον Θεό. Προσβλέπουμε στα καλά νέα των  ευλογιών στη Βασιλεία του Θεού! 

Οι τρόποι του Θεού είναι σωστοί 

Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη (1 Ιωάννης 4: 8,16) και ο Θεός δεν είναι εγωιστής. Οι νόμοι 
του Θεού δείχνουν αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον μας (Μάρκος 12: 29-31, Ιακώβου 2: 8-11). 
Οι τρόποι του κόσμου είναι εγωιστικοί και τελειώνουν στον θάνατο (Ρωμαίους 8: 6).  

Παρατηρήστε ότι η Αγία Γραφή δείχνει ότι οι πραγματικοί Χριστιανοί τηρούν τις εντολές:  

1 Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, γεννιέται από το Θεό και όποιος αγαπά  αυτόν που 
γεννήθηκε, αγαπά αυτόν που γεννήθηκε από αυτόν. 2 Με αυτό γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά 
του Θεού, όταν αγαπάμε τον Θεό και τηρούμε τις εντολές Του. 3 Επειδή αυτός είναι ο έρωτας ο 
Θεός, να τηρούμε τις εντολές Του. Και τις εντολές του  

δεν είναι επιβαρυντικές. (1 Ιωάννης 5: 1-3) 

Όλες οι "εντολές του Θεού είναι δικαιοσύνη" (Ψαλμός 119: 172). Οι τρόποι του είναι καθαροί (1 
Τίτος 1:15). Δυστυχώς, πολλοί έχουν δεχθεί διάφορες μορφές "ανομίας" και δεν συνειδητοποιούν 
ότι ο Ιησούς ΔΕΝ έρχεται να καταστρέψει το νόμο ή τους προφήτες, αλλά να τις εκπληρώσει 
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(Ματθαίος 5:17), εξηγώντας το πραγματικό τους νόημα και επεκτείνοντάς τους πέρα από αυτό που 
πολλοί σκέψη (Ματθαίος 5: 21-28). Ο Ιησούς δίδαξε ότι «όποιος τις κάνει και τους διδάσκει, θα 
κληθεί μεγάλος στη βασιλεία των ουρανών» (Ματθαίος 5:19) (οι όροι «Βασίλειο του Θεού» και 
«βασιλεία των ουρανών» είναι εναλλάξιμοι). 

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή (Ιακ. 2:17). Πολλοί ισχυρίζονται ότι 
ακολουθούν τον Ιησού, αλλά δεν πιστεύουν αληθινά τις διδασκαλίες Του (Ματθαίος 7: 21-23) και 
δεν θα τον μιμηθούν όπως θα έπρεπε (1 Κορινθίους 11: 1). "Αμαρτία είναι η παράβαση του νόμου" 
(1 John 3: 4, KJV) και όλοι έχουν αμαρτήσει (Ρωμαίους 3:23). Ωστόσο, η Αγία Γραφή δείχνει ότι το 
έλεος θα θριαμβεύσει πάνω από την κρίση (Ιακ. 2:13), καθώς ο Θεός έχει πραγματικά ένα σχέδιο για 
όλους (Λουκάς 3: 6). 

Οι ανθρώπινες λύσεις, εκτός από τους τρόπους του Θεού, δεν θα λειτουργήσουν. Στο χιλιετή 
βασίλειο, ο Ιησούς θα κυβερνάει με "μια ράβδο σιδήρου" (Αποκάλυψη 19:15), και η καλή δύναμη 
θα κυριαρχήσει καθώς οι άνθρωποι θα ζήσουν τον τρόπο του Θεού. ΟΛΑ τα προβλήματα του 
κόσμου υπάρχουν επειδή οι κοινωνίες αυτού του κόσμου αρνούνται να υπακούσουν στον Θεό και 
στον νόμο Του. Η ιστορία δείχνει ότι η ανθρωπότητα δεν είναι ικανή να λύσει τα προβλήματα της 
κοινωνίας: 

6 Για να είμαστε καρναβαλικά είναι ο θάνατος, αλλά για πνευματική αντίληψη είναι η ζωή και η 
ειρήνη. 7 Επειδή το σαρκικό μυαλό είναι εχθρότητα εναντίον του Θεού. γιατί δεν υπόκειται στον 
νόμο του Θεού, ούτε μπορεί να είναι. 8 Έτσι, λοιπόν, εκείνοι που είναι στη σάρκα δεν μπορούν να 
ευχαριστήσουν τον Θεό. (Ρωμαίους 8: 6-8) 

Οι Χριστιανοί πρέπει να επικεντρωθούν στο πνευματικό και το πνεύμα του Θεού να το κάνει αυτό σε 
αυτήν την εποχή (Ρωμαίους 8: 9), παρά τις προσωπικές αδυναμίες μας: 

26 Επειδή βλέπετε τα όνομά σας, αδελφοί, που δεν είναι πολλοί σοφοί σύμφωνα με τη σάρκα, δεν 
καλούνται πολλοί ισχυροί, πολλοί ευγενείς. 27 Αλλά ο Θεός επέλεξε τα ανόητα πράγματα του 
κόσμου για να ντροπιάσει τους σοφούς και ο Θεός επέλεξε τα αδύναμα πράγματα του κόσμου για 
να ντροπιάσει τα πράγματα που είναι ισχυρά. 28 και τα βασικά πράγματα του κόσμου και τα 
πράγματα που περιφρονούσαν ο Θεός επέλεξε και τα πράγματα που δεν είναι, να μη φέρνουν σε 
τίποτα τα πράγματα που είναι, 29 ότι καμία σάρκα δεν θα πρέπει να δοξάζεται στην παρουσία Του. 
30 Αλλά από Αυτόν είμαστε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος έγινε για μας σοφία από τον Θεό - και η 
δικαιοσύνη και ο αγιασμός και η λύτρωση - 31 ότι, όπως είναι γραμμένο, «Αυτός που λατρεύει, ας 
δοξαστεί στον Κύριο» (1 Κορινθίους 1 : 26-31) 

Οι Χριστιανοί πρέπει να δοξαστούν στο σχέδιο του Θεού! Περπατάμε με πίστη τώρα (2 Κορινθίους 5: 
7), κοιτώντας ψηλά (Κολοσσαείς 3: 2) με πίστη (Εβραίους 11: 6). Θα είμαστε ευλογημένοι για την 
τήρηση των εντολών του Θεού (Αποκάλυψη 22:14). 

Γιατί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού; 

Οι προτεστάντες τείνουν να αισθάνονται ότι μόλις αποδέχονται τον Ιησού ως σωτήρα, ότι έχουν 
αναζητήσει τη Βασιλεία του Θεού. Οι Καθολικοί πιστεύουν ότι οι βαπτισμένοι, ακόμα και ως βρέφη, 
έχουν εισέλθει στην εκκλησία τους ως βασίλειο. Οι Καθολικοί και οι Ανατολικοί Ορθόδοξοι τείνουν 
να πιστεύουν ότι μέσω των μυστηρίων κ.λπ. αναζητούν τη βασιλεία του Θεού. Ενώ οι Χριστιανοί 
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πρόκειται να βαφτιστούν, οι Ελληνορωμαϊκοί Προτεστάντες τείνουν να κοιτάζουν στον κόσμο για να 
λύσουν τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Τείνουν να έχουν μια επίγεια εστίαση (βλ. Ρωμαίους 8: 
6-8). 

Αναζητώντας πρώτα τη Βασιλεία του Θεού (Ματθαίος 6:33) πρόκειται να αποτελέσει ένα στόχο δια 
βίου για τους Χριστιανούς. Ένας στόχος, να μην κοιτάζουμε τον κόσμο για λύσεις, αλλά στον Θεό και 
τους τρόπους Του. Τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού αλλάζουν τη ζωή μας. 

Η Βίβλος λέει ότι οι Χριστιανοί θα κυβερνούν με τον Ιησού, αλλά συνειδητοποιείτε ότι αυτό σημαίνει 
ότι οι πραγματικοί Χριστιανοί θα κυριαρχήσουν στις πόλεις; Ο Ιησούς δίδαξε:  

12 "Ένας ορισμένος ευγενής πήγε σε μια μακρινή χώρα για να λάβει για τον εαυτό του ένα βασίλειο 
και να επιστρέψει. 13 Και κάλεσε δέκα από τους δούλους του, τους έδωσαν δέκα minas και τους 
είπε: «Κάνε δουλειές μέχρι να έρθω». 14 Αλλά οι πολίτες του τον μισούσαν και έστειλαν μια 
αντιπροσωπεία μετά από αυτόν, λέγοντας: «Δεν θα έχουμε αυτόν τον άνθρωπο να βασιλεύει πάνω 
μας». 

15 Και έτσι όταν γύρισε, αφού έλαβε το 

τότε διέταξε αυτούς τους υπηρέτες, στους οποίους είχε δώσει τα χρήματα, να τους καλέσουν, για να 
ξέρει πόσο κέρδισε ο κάθε άνθρωπος με το εμπόριο. 16 Και ήρχισε ο πρώτος, λέγοντας: «Δάσκαλε, η 
μίνα σου έχει κερδίσει δέκα minas». 17 Και του είπε: Καλά, καλός υπηρέτης. επειδή ήσασταν πιστός 
σε πολύ λίγο, έχετε εξουσία πάνω από δέκα πόλεις ». 18 Και ο δεύτερος ήρθε, λέγοντας: «Δάσκαλε, 
η μίνα σου έχει κερδίσει πέντε λεπτά». 19 Και είπε προς αυτόν, Και εσείς θέλετε να είστε πάνω από 
πέντε πόλεις. (Λουκάς 19: 12-19) 

Να είστε πιστός πάνω από το μικρό που έχετε τώρα. Οι Χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να 
κυβερνούν τις πραγματικές πόλεις, σε ένα πραγματικό βασίλειο. Ο Ιησούς είπε επίσης: "Η ανταμοιβή 
μου είναι μαζί μου, για να δώσω σε όλους σύμφωνα με το έργο του" (Αποκάλυψη 22:12). Ο Θεός 
έχει ένα σχέδιο (Ιώβ 14:15) και ένα μέρος (Ιωάννης 14: 2) για εκείνους που θα ανταποκριθούν 
αληθινά σ 'Αυτόν (Ιωάννης 6:44 · Αποκάλυψη 17:14). Η Βασιλεία του Θεού είναι πραγματική και 
μπορείτε να είστε μέρος αυτής!  

Στις αρχές του 2016, το περιοδικό Science είχε ένα άρθρο με τίτλο «Η δύναμη των πλήθους» που 
έδειχνε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και το crowdsourcing θα μπορούσαν να λύσουν τα «κακά 
προβλήματα» που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ωστόσο, το άρθρο απέτυχε να καταλάβει τι ήταν η 
κακία, πόσο μάλλον πώς να το λύσει. 

Η συνεργασία, εκτός από την ακολουθία των αληθινών τρόπων του Θεού, είναι τόσο καταδικασμένη 
να αποτύχει στον 21ο αιώνα όπως ήταν πίσω μετά τη Μεγάλη Πλημμύρα όταν η ανθρωπότητα 
συνεργαζόταν για να χτίσει τον αποτυχημένο Πύργο της Βαβέλ (Γένεση 11: 1-9). 

Τα προβλήματα στον κόσμο, σε μέρη όπως η Μέση Ανατολή (παρά τα αναμενόμενα χρονικά κέρδη, 
π.χ. Δανιήλ 9: 27α, 1 Thessalonians 5: 3), δεν θα λυθούν από τον άνθρωπο-χρειαζόμαστε την ειρήνη 
της Βασιλείας του Θεού (Ρωμαίους 14: 17). 
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Τα προβλήματα της διεθνούς τρομοκρατίας, παρά τα αναμενόμενα κέρδη, δεν θα λυθούν (πρβλ. 
Ιεζεκιήλ 21:12) από τους εξαπατημένους στα Ηνωμένα Έθνη (Αποκάλυψη 12: 9) - χρειαζόμαστε τη 
χαρά και την άνεση της Βασιλείας του Θεού. 

Τα προβλήματα του περιβάλλοντος ΔΕΝ θα λυθούν με τη διεθνή συνεργασία, καθώς τα έθνη του 
κόσμου θα βοηθήσουν στην καταστροφή της γης (Αποκάλυψη 11:18), αλλά θα λυθούν από τη 
Βασιλεία του Θεού. 

Τα ζητήματα της σεξουαλικής ανηθικότητας, της άμβλωσης και της πώλησης ανθρώπινων τμημάτων 
του σώματος δεν θα λυθούν από τις ΗΠΑ (Αποκάλυψη 18:13), αλλά από τη Βασιλεία του Θεού. 

Το μαζικό χρέος που έχουν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλά άλλα έθνη δεν θα επιλυθεί μέσω 
της διεθνούς διαμεσολάβησης, αλλά τελικά (μετά από καταστροφή ανά Αβακκούκ 2: 6-8) από τη 
Βασιλεία του Θεού. 

Η άγνοια και η κακή εκπαίδευση δεν θα επιλυθούν από τα Ηνωμένα Έθνη-χρειαζόμαστε τη Βασιλεία 
του Θεού. Η θρησκευτική διαμάχη δεν θα λυθεί πραγματικά από οποιοδήποτε οικουμενικό-
διαθρησκευτικό κίνημα που συμφωνεί με τη σωτηρία εκτός από τον αληθινό Ιησού της Βίβλου. Η 
αμαρτία είναι ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ στον κόσμο και γι 'αυτό χρειαζόμαστε τη θυσία του Ιησού και την 
επιστροφή Του στη Βασιλεία του Θεού. Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη δεν έχει όλες τις απαντήσεις 
για την ανθρώπινη υγεία - χρειαζόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. 

Τα ζητήματα της πείνας δεν θα επιλυθούν από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που θέτουν 
μέρη του κόσμου σε κίνδυνο πείνας λόγω πιθανών αποτυχιών καλλιέργειας - χρειαζόμαστε τη 
Βασιλεία του Θεού. 

Η μαζική φτώχεια σε μέρη της Αφρικής, της Ασίας και αλλού, ενώ επωφελείται για κάποιο χρονικό 
διάστημα από τη λήξη της «Βαβυλώνας» (Αποκάλυψη 18: 1-19), δεν θα λύσει το πρόβλημα της 
φτώχειας - χρειαζόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Η ιδέα ότι εκτός από τον Ιησού, η ανθρωπότητα 
μπορεί να φέρει ουτοπία σε αυτή την «παρούσα κακή εποχή» είναι ένα ψεύτικο ευαγγέλιο (Γαλάτες 
1: 3-10). 

Η χιλιετή φάση της Βασιλείας του Θεού είναι ένα κυριολεκτικό βασίλειο που θα εδραιωθεί στη γη. 
Θα βασιστεί στους αγαπημένους νόμους του Θεού και σε έναν αγαπητό Θεό ως ηγέτη. Οι άγιοι θα 
βασιλεύσουν με τον Χριστό για χίλια χρόνια (Αποκάλυψη 5:10 · 20: 4 -6). Αυτό το βασίλειο θα 
περιλαμβάνει όσους πραγματικά στην Εκκλησία του Θεού, αλλά καμία γραφή δεν δηλώνει ότι η 
Βασιλεία του Θεού είναι στην πραγματικότητα η Εκκλησία (Καθολική ή άλλως). Η Εκκλησία της 
Ρώμης αντιτίθεται στη διδασκαλία της χιλιετίας και αργότερα θα αντιταχθεί πιο δυναμικά στο 
μήνυμα του Ευαγγελίου της Βίβλου καθώς πλησιάζουμε στο τέλος. Αυτό πιθανότατα θα έχει 
σημαντική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης που μπορεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση του 
Ματθαίου 24:14. 

Στην τελική του φάση, η Βασιλεία του Θεού θα περιλαμβάνει τη "Νέα Ιερουσαλήμ,  

που κατεβαίνει από τον ουρανό από τον Θεό "(Αποκάλυψη 21: 2) και της αύξησής του δεν θα 
υπάρξει τέλος. Δεν θα υπάρξει πλέον αδικία, καμία άλλη θλίψη, και πια θάνατος.  
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Η κήρυξη και η κατανόηση του ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού είναι ένα σημαντικό θέμα της 
Βίβλου. Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης δίδαξαν γι 'αυτό. Ο Ιησούς, ο Παύλος και ο Ιωάννης 
δίδαξαν γι 'αυτό. Το παλαιότερο «χριστιανικό» κήρυγμα που επιβίωσε έξω από την Καινή Διαθήκη 
διδάσκει γι 'αυτό. Οι πρώτοι χριστιανοί ηγέτες του δευτέρου αιώνα, όπως ο Πολύκαρπος και ο 
Μελίτο, δίδαξαν γι 'αυτό. Εμείς στην Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού το διδάσκουμε σήμερα. 
Ανακαλύψτε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι το πρώτο θέμα που η Βίβλος δείχνει ότι ο Ιησούς κήρυξε 
(Mark 1:13), ήταν και αυτό που κήρυξε μετά την ανάσταση (Πράξεις 1: 3) - και πρέπει πρώτα να 
αναζητήσουν οι Χριστιανοί (Ματθαίος 6:33). 

Το ευαγγέλιο δεν αφορά μόνο τη ζωή και το θάνατο του Ιησού. Η έμφαση του ευαγγελίου που 
δίδαξε ο Ιησούς και οι οπαδοί του ήταν η προσευχή της Βασιλείας του Θεού. Το ευαγγέλιο του 
βασιλείου περιλαμβάνει τη σωτηρία μέσω του Χριστού, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία 
του τέλους των ανθρώπινων κυβερνήσεων (Αποκάλυψη 11:15). 

Θυμηθείτε, ο Ιησούς δίδαξε ότι το τέλος δεν θα έρθει μέχρι να κηρυχθεί το ευαγγέλιο της βασιλείας 
στον κόσμο ως μάρτυρας όλων των εθνών (Ματθαίος 24:14). Και αυτό το κήρυγμα συμβαίνει τώρα.  

Τα καλά νέα είναι ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα. Ωστόσο, οι περισσότεροι ΔΕΝ θέλουν να το υποστηρίξουν, ούτε να το ακούσουν 
ούτε να θέλουν να πιστέψουν την αλήθεια. Η Βασιλεία του Θεού είναι αιώνια (Ματθαίος 6:13), ενώ 
«ο κόσμος αυτός πεθαίνει» (1 Κορινθίους 7:31). 

Αναγγέλλοντας το αληθινό ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού είναι κάτι που είμαστε σοβαροί στη 
Συνέχιση της Εκκλησίας του Θεού. Προσπαθούμε να διδάξουμε όλα όσα διδάσκει η Γραφή 
(Ματθαίος 28: 19-20), συμπεριλαμβανομένης της Βασιλείας του Θεού (Ματθαίος 24:14). Ενώ 
περιμένουμε εκείνο το βασίλειο, πρέπει να μάθουμε και να ακολουθούμε τους τρόπους του Θεού 
και να παρηγορούμε τους άλλους που θέλουν να πιστέψουν την αλήθεια.  

Δεν πρέπει να υποστηρίξετε την ανακήρυξη του ευαγγελίου της προσεχούς Βασιλείας του Θεού; Θα 
πιστεύετε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού;  

Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού 
 
Το αμερικανικό γραφείο της Συνεχιζόμενης Εκκλησίας του Θεού βρίσκεται στη 
διεύθυνση: 1036 W. Μεγαλειώδης Λεωφόρος, Grover Παραλία, Καλιφόρνια, 
93433 USA. ιστοσελίδα www.ccog.org. 
 

Ιστοσελίδες συνεχούς εκκλησίας του Θεού (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Αυτός ο ιστότοπος επικεντρώνεται στην Ασία. 
CCOG.IN Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται σε εκείνους της ινδικής κληρονομιάς.  
CCOG.EU Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται προς την Ευρώπη.s  
CCOG.NZ Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται στη Νέα Ζηλανδία και σε άλλους με 
βρετανικό υπόβαθρο. 
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CCOG.ORG Αυτός είναι ο κύριος ιστότοπος της Συνεχούς Εκκλησίας του Θεού. 
Εξυπηρετεί ανθρώπους σε όλες τις ηπείρους. Περιέχει άρθρα, συνδέσμους και 
βίντεο. 
CCOGCANADA.CA Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται σε όσους βρίσκονται στον 
Καναδά. 
CCOGAfrica.ORG Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται σε όσους βρίσκονται στην 
Αφρική. 
CDLIDD.ES Λα Συνέχιση de λα Iglesia de Dios. Αυτή είναι η ιστοσελίδα ισπανικής 
γλώσσας για τη Συνεχή Εκκλησία του Θεού. 
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Φιλιππίνων 
της Συνεχιζόμενης Εκκλησίας του Θεού. Έχει πληροφορίες στα αγγλικά και το 
Tagalog. 
 

News and History Websites 
 

COGWRITER.COM Αυτός ο ιστότοπος είναι ένα σημαντικό εργαλείο διακήρυξης 
και έχει ειδήσεις, δόγματα, ιστορικά άρθρα, βίντεο και προφητικές 
ενημερώσεις. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Πρόκειται για έναν εύκολο να θυμάστε ιστότοπο 
με άρθρα και πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της εκκλησίας. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Πρόκειται για μια ηλεκτρονική ραδιοφωνική 
ιστοσελίδα που καλύπτει ειδήσεις και βιβλικά θέματα. 
 

Κανάλια βίντεο BitChute YouTube για Κηρύγματα και Σημειώσεις Προπορείας 
 

BibleNewsProphecy Κανάλι. CCOG sermonette βίντεο. 
CCOGAfrica Κανάλι. Μηνύματα CCOG σε αφρικανικές γλώσσες. 
CCOG Animations κανάλι για να διδάξει πτυχές των χριστιανικών πεποιθήσεων. 
CCOGSermones κανάλι έχει μηνύματα στην ισπανική γλώσσα. 
ContinuingCOG Κανάλι. CCOG βίντεο κηρύγματα. 
Η φωτογραφία δείχνει παρακάτω μερικά από τα λίγα εναπομείναντα τούβλα 
(συν μερικά προστιθέμενα αργότερα) ενός κτιρίου στην Ιερουσαλήμ μερικές 
φορές γνωστό ως Cenacle, αλλά καλύτερα περιγράφεται ως η Εκκλησία του 
Θεού στο δυτικό λόφο της Ιερουσαλήμ (σήμερα ονομάζεται όρος Σιών): 
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Αυτό πιστεύεται ότι ήταν ο τόπος ίσως το παλαιότερο πραγματικό χριστιανικό εκκλησιαστικό 

κτίριο. Ένα κτίσμα στο οποίο θα είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού της Βασιλείας του 
Θεού. Αυτό ήταν ένα κτίριο στην Ιερουσαλήμ που διδάσκει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του 
Θεού. 
 

 
Γι 'αυτόν τον λόγο ευχαριστούμε επίσης τον Θεό χωρίς διακοπή, γιατί ... εσείς, 
αδελφοί, γίνατε οπαδοί των εκκλησιών του Θεού που είναι στην Ιουδαία στον 
Ιησού Χριστό (1 Θεσσαλονικείς 2: 13-14) 
 
Προσπαθήστε σκληρά για την πίστη που παραδόθηκε για πάντα στους αγίους 
(Ιούδα 3) 
 
Αυτός (ο Ιησούς) τους είπε: "Πρέπει να κηρύξω τη βασιλεία του Θεού στις άλλες 
πόλεις, επειδή για αυτό έστειλα." (Λουκάς 4:43) 
 
Αλλά αναζητήστε τη βασιλεία του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα θα 
προστεθούν σε σας. Μην φοβηθείτε, μικρό κοπάδι, γιατί είναι ευχάριστο ο 
Πατέρας σας να σας δώσει τη βασιλεία. (Λουκάς 12: 31-32) 
 
Και αυτό το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο ως 
μάρτυρας όλων των εθνών και τότε θα έρθει το τέλος. (Ματθαίος 24:14) 
 
     language edition. 
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