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חוברת שהופקה עבור הכנסייה המתמשכת של אלוהים וממשיכי דרכה, תאגיד 

 :ISBN, ארה"ב. 93433שדרת גרנד וו, גרובר ביץ ', קליפורניה,  1036בלעדי. 
978-1-940482-09-5. 

 שלה?מדוע האנושות לא יכולה לפתור את הבעיות 

האם אתה יודע שהדברים הראשונים והאחרונים שהתנ"ך מראה שישוע הטיף עליהם 

 מודאגים בשורת מלכות האל?

האם אתה יודע שממלכת האל הייתה הדגש של השליחים ואלה הראשונים שבאו 

 אחריהם?

האם ממלכת האל היא האדם של ישוע? האם ממלכת אלוהים ישוע חי את חיינו בנו 

האל היא סוג כלשהו של ממלכה ממשית עתידית? האם תאמינו  כעת? האם ממלכת

 למה שהמקרא מלמד?

מהי ממלכה? בדיוק מהי מלכות האל? מה מלמד התנ"ך? מה לימדה הכנסייה הנוצרית 

 הקדומה?

האם אתה מבין שהסוף לא יכול להגיע עד שמלכות אלוהים תועמד בפני העולם 
 כעד?

ב עם זאב כפי שהלחין הדפוס והגרפיקה בתצלום שבכריכה הקדמית נראה כבש שוכ
הבורדית. התצלום על הכריכה האחורית הוא חלק מבניין כנסיית האל המקורי בירושלים 

  על ידי ד"ר בוב ת'יל. 2013שצולם בשנת 

 

 תוכן
 

 האם לאנושות יש הפתרונות?. 1

 איזה בשורה הטיף ישוע?. 2

  האם מלכות האל ידועה בברית הישנה?. 3
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    השליחים לימדו את בשורת הממלכה?האם . 4

 מקורות מחוץ לברית החדשה לימדו את מלכות האל.. 5

רומיות מלמדות את הממלכה היא חשובה, אבל -הכנסיות היווניות. 6
... 

 מדוע מלכות האל?. 7

  פרטי התקשרות

 

הערה: ספר זה הוא תרגום מהגרסא האנגלית על ידי מישהו שאינו חבר בכנסיית 
ומכאן שביטויים מסוימים אולי לא לגמרי מעבירים את המקור, אך  האל המשך,

הם מקווים להיות קרובים. הגרסה האנגלית זמינה בחינם באינטרנט בכתובת 

www.ccog.org   

 

 

 

 האם לאנושות יש הפתרונות?. 1

 העולם מתמודד עם בעיות רבות.

עם עוני.  אנשים רבים רעבים. אנשים רבים מדוכאים. אנשים רבים מתמודדים
מדינות רבות נמצאות בחובות רציניים. ילדים, כולל ילדים שלא נולדו, מתמודדים 
עם התעללות. מחלות עמידות לתרופות נוגעות לרופאים רבים. בערים 
תעשייתיות מרכזיות אוויר מזוהם מכדי להיות בריא. פוליטיקאים שונים מאיימים 

 על מלחמה. פיגועי טרור ממשיכים להתרחש.

 מנהיגי העולם יכולים לתקן את הבעיות העומדות בפני האנושות? האם

  רבים חושבים כך.

 סדר יום אוניברסלי חדש
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, לאחר נאום תווים מרכזי של האפיפיור של האפיפיור 2015בספטמבר  25 -ב
היעדים לפיתוח  17מדינות האו"ם )האו"ם( הצביעו ליישם את " 193של הוותיקן, 

 17נקרא סדר היום האוניברסלי החדש. להלן  קיימא" של מה שלעתים-בר
    היעדים של האו"ם:

  . סיום העוני על כל צורותיו בכל מקום1מטרה 

. סיים רעב, השג אבטחת מזון ושיפור תזונה וקדם חקלאות בת 2מטרה 
  קיימא

  . להבטיח חיים בריאים ולקדם רווחה לכלל הגילאים3מטרה 

ושיוויוני וקידום הזדמנויות למידה  . להבטיח חינוך איכותי כולל4מטרה 
  לכל החיים

  . השג שוויון מגדרי והעצים את כל הנשים והבנות5מטרה 

  קיימא של מים ותברואה לכולם-. להבטיח זמינות וניהול בר6מטרה 

 . גישה לאנרגיה סבירה, אמינה, בת קיימא ומודרנית לכולם7להבטיח 

ה ובת קיימא, תעסוקה . לקדם צמיחה כלכלית מתמשכת, כלול8מטרה 
  מלאה ופורה ועבודה הגונה לכולם

קיימא ולעודד -. לבנות תשתיות עמידות, לקדם תיעוש כולל ובר9מטרה 
  חדשנות

  . צמצם את אי השוויון בין מדינות ובין אלה10מטרה 

. הפוך ערים וישובים אנושיים לכלולים, בטוחים, עמידים ובר 11מטרה 
  קיימא

  קיימא-דפוסי צריכה וייצור בר. להבטיח 12מטרה 

 . נקוט פעולה דחופה למאבק בשינויי אקלים והשפעותיו13מטרה 

. שמור ושימוש ברציפות באוקיינוסים, בים ובמשאבים ימיים 14מטרה 
  קיימא-לפיתוח בר

קיימא במערכות אקולוגיות -. להגן, לשקם ולקדם שימוש בר15מטרה 
חם במדבור ולהפסיק ולהפוך את קיימא יערות, להיל-יבשתיות, לנהל בר

  השפלת האדמות ולהפסיק את אובדן המגוון הביולוגי.
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קיימא, לספק גישה -. לקדם חברות שלום וכוללות לפיתוח בר16מטרה 
  לצדק לכולם ולבנות מוסדות יעילים, אחראיים ומכילים בכל הרמות

. לחזק את אמצעי היישום ולהחיות את השותפות העולמית 17מטרה 
 קיימא-תוח ברלפי

-ונקרא גם סדר היום לפיתוח בר 2030סדר יום זה אמור להיות מיושם עד שנת 
. הוא נועד לפתור מחלות העומדות בפני האנושות באמצעות 2030קיימא 

רגולציה, חינוך ושיתופי פעולה בינלאומיים ובין דתיים. בעוד שרבים ממטרותיו 
(. אג'נדה זו עולה 5: 3או בראשית טובות, חלק משיטותיו ומטרותיה אינן רעות )ר

 בקנה אחד עם האנציקליקל של לאודטו סי של האפיפיור.
אג'נדה אוניברסלית חדשה" יכולה להיקרא "סדר היום הקתולי", משום שהמילה "

 "קתולית" פירושה "אוניברסלי". האפיפיור פרנסיס כינה את האימוץ.
 לסדר היום האוניברסלי החדש "סימן חשוב לתקווה."

)שכונתה  2015כמעקב להסכם האו"ם, התקיימה פגישה בפריס בדצמבר 
של הצדדים לאמנת המסגרת של האו"ם בנושא שינויי  21-רשמית הוועידה ה 

אקלים(. האפיפיור פרנסיס גם שיבח את ההסכם הבינלאומי הזה והמליץ 
 למדינות "ללכת בזהירות אחר הדרך, ובתחושה הולכת וגוברת של סולידריות."

 
כמעט כל האומה בעולם הסכימה להסכמי פריז, שהיו להם יעדים סביבתיים 
והתחייבויות כספיות. )אז נשיא ארה"ב ברק אובמה חתם על מסמך להתחייב את 

, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 2017, אולם בשנת 2016ארה"ב לכך בשנת 
מי הצהיר כי ארה"ב לא תקבל את הסכמי הסכמת פריז. זה גרם לזעם בינלאו

וסייע בבידוד ארה"ב מאירופה ומאזורים רבים אחרים של העולם.( האפיפיור 
פרנסיס הצהיר אחר כך שהאנושות "תיפול" אם זה לא יביא לשינויים שלו 

 באקלים.
 

אף אחד לא רוצה לנשום אוויר מזוהם, להרעב, להיות מרושש, להסתכן וכו ', 
של האו"ם ו / או הסכמי פריז  2030האם הניסיונות האנושיים יעדי סדר היום של 
 יפתרו את הבעיות העומדות בפני האנושות?

 
 הרקורד של האומות המאוחדות

, לאחר מלחמת העולם השנייה, 1945באוקטובר  24 -האו"ם הוקמה והוקמה ב
במטרה למנוע סכסוך נוסף כזה ולנסות לקדם שלום בעולם. עם הקמתו היו 

 .193מדינות חברות; יש כיום  51לאו"ם 

מאז הקמת האומות המאוחדות היו מאות, אם לא אלפים, סכסוכים ברחבי 
 העולם, אך עדיין לא היה לנו את מה שניתן לתאר כמלחמת העולם השלישית.
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יש הסבורים כי שיתוף פעולה בינלאומי כמו האו"ם טוען לקדם, בשילוב עם סוג 
רבים דתיים דתית והאקומנית שהאפיפיור פרנציסקוס ומנהיגים -האג'נדה הבין

 אחרים מנסים לקדם, יביא שלום ושגשוג.

עם זאת, הרקורד של האו"ם לעשות זאת לא היה טוב. בנוסף למספר העימותים 
 החמושים מאז הקמת האו"ם, מיליונים רבים רעבים, פליטים ו / או עניים נואשים.

 לפני למעלה מעשור, האו"ם יצאה ליישם את יעדי המילניום שלה. היו לה שמונה
, 2015"יעדי פיתוח", אך זה לא הצליח, אפילו על פי האו"ם עצמו. לכן, בשנת 

קיימא". חלקם אופטימיים. יש הרואים -יעדים לפיתוח בר 17אומצו מה שמכונה "
 בה פנטזיה אוטופית.

, האפיפיור פרנסיס אמר שהוא חלם 2016במאי  6 -ככל שהאוטופיה עוברת, ב
ייתו תוכל לעזור לאותה יבשת להשיג. עם על אוטופיה אירופית הומנית שכנס

 (.18זאת, החלום של האפיפיור יתגלה כסיוט )ראה התגלות 

 יכול להיות שיתוף פעולה והצלחה, אבל ...

מילון מרים וובסטר קובע כי אוטופיה היא "מקום דמיוני בו הממשלה, החוקים 
ולה והתנאים החברתיים הם מושלמים." התנ"ך מלמד כי האנושות אינה יכ

 לפתור את בעיותיה בכוחות עצמה:

הו, אדוני, אני יודע שדרכו של האדם אינה בתוך עצמו; זה לא אצל האדם  23

לכל  יימס החדשה’גרסת קינג ג, 10:23שהולך לכוון את צעדיו שלו. )ירמיהו 
 אורכו אלא אם כן צוין אחרת(

 התנ"ך מלמד ששיתוף פעולה בינלאומי ייכשל:

אין פחד אלוהים  18ודרך השלום הם לא הכירו.  17הרס וסבל הם בדרכיהם;  16

 (16-18: 3לנגד עיניהם. )הרומים 

עם זאת, בני אדם רבים פועלים למען השקפתם על חברה אוטופית ואף מנסים 
לפעמים לערב דת. אך כמעט אף אחד לא מוכן ללכת בדרכיו של האל האמיתי 

ת לאף אחד ממטרות האומה המאוחדת או האחד. זה לא שלא תהיה התקדמו
 הוותיקן. יהיו כמה )ורבים מהיעדים טובים(, כמו גם כמה כישלונות.

למעשה, וכנראה לאחר סכסוך מאסיבי, יוסכם ואושר סוג של עסקת שלום 
(. כאשר זהו, רבים נוטים בטעות להאמין שהאנושות 9:27בינלאומית )דניאל 

 תביא לחברה שלווה ואוטופית יותר.

( וכן 13:10רבים יתפסו על ידי 'התקדמות אוטופית' בינלאומית כזו )ראו יחזקאל 
(. אולם התנ"ך אומר ששלום 9-12על ידי סימנים ונפלאות שונים )תסלוניקים ב ', 
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(, למרות מה שמנהיגים עשויים לטעון 31-44: 11; 9:27כזה לא יימשך )דניאל 
 (.8: 59; ישעיה 3: 1)סלוניקים 

(, האנושות יכולה להביא 21-22: 24; מתיו 5: 15בד ישוע )ראו יוחנן הרעיון שמל
 (.3-10: 1אוטופיה ב"עידן הרע הנוכחי "הזה, היא בשורה שקרית )גלטיים 

אם האנושות בלבד אינה מסוגלת לחלוטין להביא אוטופיה באמת, האם אפשרי 
 איזשהו סוג של אוטופיה?

 כן.

 שך, את כל הנצח, לטובה להפליא.מלכות האל תעשה את הפלנטה הזו, ובהמ

 

 איזה בשורה הטיף ישוע?. 2

התנ"ך מלמד כי חברה אוטופית, הנקראת מלכות האל, תחליף ממשלות אנושיות )דניאל 

 (.1-21: 19; 11:15; התגלות 2:44

ח כאשר ישו החל במשרד הציבורי שלו, הוא התחיל בהטפות בשורת מלכות האל. להלן דיוו

 מארק:

ואמר,  15לאחר שהושב ג'ון בכלא, הגיע ישוע לגליל כשהוא מטיף בשורת מלכות האל,  14

-14: 1מרקוס ”)"השעה תושלם, ומלכות אלוהים תגיע. חזרו בתשובה והאמנו בבשורה 

15.) 

, ומשמעותה "מסר טוב" או -המונח בשורה, בא מהמילה היוונית שהועברה לתרגום כ
ילה האנגלית "ממלכה", הקשורה לממלכת אלוהים, "חדשות טובות". בברית החדשה, המ

בא  בתנ"ך דאאי ריימס. זה 151 -ו יימס החדשה’גרסת קינג ג -פעמים ב 149מוזכרת בערך 

 מהמילה היוונית בתעתיק כבסיליה המסמנת את שלטון או תחום התמלוגים.

שטח  (, הן מכסות17:14לממלכות אנושיות, כמו גם למלכות אלוהים, יש מלך )התגלות 
 (, ויש להם נבדקים9: 30; 3-4: 2(, יש להן חוקים )ישעיהו 11:15גאוגרפי )התגלות 

 (.13:29)לוקס 

 הנה ההוראה הציבורית הראשונה של ישוע שמתיו מתעד:
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 וישוע הלך בכל הגליל, לימד בבתי הכנסת שלהם והטיף את בשורת הממלכה )מתי ד ', 23

23.) 

 מתיו מתעד גם:

ב בכל הערים והכפרים, לימד בבתי הכנסת שלהם והטיף את בשורת ואז ישוע הסתוב 35

 (.9:35הממלכה )מתי 

 הברית החדשה מראה שישוע ימלוך לנצח:

 (.1:33והוא ימלוך על בית יעקב לנצח, ולממלכתו לא יהיה סוף )לוקס  33

לוק מתעד כי המטרה שנשלח ישוע הייתה להטיף למלכות אלוהים. שימו לב למה ישוע 

 לימד:

הוא אמר להם, "עלי להטיף למלכות אלוהים גם לערים האחרות, כי לשם כך נשלחתי"  43

 (.43)לוקס ד, 

האם שמעת פעם את זה שהטיף? האם אי פעם הבנת שמטרתו של ישוע להישלח היא להטיף 

 למלכות אלוהים?

 לוק גם מתעד כי ישו הלך והטיף למלכות אלוהים:

ן ל אשר עשו. ואז הוא לקח אותם והלך הצידה באופוהשליחים, כשחזרו, אמרו לו את כ 10

 אך כאשר ההמון ידע זאת, הם הלכו 11פרטי למקום שומם השייך לעיר שנקראה בתשיידא. 

 (.10-11: 9בעקבותיו; והוא קיבל אותם ודיבר איתם על מלכות האל )לוקס 

 אחריו:ישוע לימד שממלכת האל צריכה להיות בראש סדר העדיפויות עבור אלה שיבואו 

 (.6:33אך חפשו תחילה את מלכות אלוהים וצדקתו )מתי  33

י כאל תפחד, צאן קטן,  32אך חפשו את מלכות האל, וכל הדברים האלה יתווספו אליכם.  31

 (.31-32: 12תענוג טוב של אביך להעניק לך את הממלכה )לוקס 

את בראש סדר הנוצרים יחפשו לראשונה את מלכות האל. הם עושים זאת בכך שעושים ז
העדיפויות שלהם בכך שהם חיים כמו שישו יביא אותם לחיות ומצפים לשובו ולמלכותו. 

ועם זאת, מרבית התומכים במשיח, לא רק שלא מחפשים תחילה את מלכות האל, הם אפילו 
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לא יודעים מה זה. רבים גם מאמינים בכזב כי מעורבות בפוליטיקה עולמית זה מה שאלוהים 

 . בכך שהם לא מבינים את מלכותו של אלוהים, הם לא עושים זאתמצפה מנוצרים

 לחיות עכשיו כפי שהם צריכים או להבין מדוע האנושות כל כך פגומה.

יות (. דרושה ענווה כדי לה5: 11שימו לב גם שהממלכה תינתן ללהקה קטנה )ראו הרומאים 

 מוכנים להיות חלק מהלהקה הקטנה והאמיתית.

 הוקמה על כדור הארץממלכת האל טרם 

ישוע לימד כי חסידיו צריכים להתפלל לבוא הממלכה, ומכאן שהם כבר לא 

 ברשותה:

 (.10-9: 6תבוא מלכותך. רצונכם ייעשה )מתי  10אבינו שבשמיים, קדוש שמו.  9

 ישוע שלח את תלמידיו להטיף למלכות אלוהים:

ואז הוא קרא את שנים עשר תלמידיו יחד והעניק להם כוח וסמכות על כל  1

 (.1-2: 9הוא שלח אותם להטיף למלכות אלוהים )לוקס  2השדים, וריפוי מחלות. 

ישוע לימד שנוכחותו בלבד אינה הממלכה, מכיוון שהממלכה לא הוקמה אז על 

 שדים על שמו: כדור הארץ, משום שזו הסיבה שהוא עשה את מה שלא הוציא אז

אבל אם אני מגרש שדים ברוח אלוהים, בוודאי עלתה עליך מלכות האל )מתי  28

12:28.) 

 והיא גם לא כאן כפי שמראה מארק: -הממלכה האמיתית היא בעתיד 

ואם העין שלך גורמת לך לחטוא, תשלוף אותה. עדיף לך להיכנס למלכות  47

 (.9:47ם, ללהק ... )מרקוס אלוהים בעין אחת, במקום להיות עם שתי עיניי

ישוע הביט סביבו ואמר לתלמידיו, "כמה קשה לבעלי העושר להיכנס למלכות  23

ותלמידיו נדהמו מדבריו. אך ישוע ענה שוב ואמר להם: "ילדים, כמה  24אלוהים!" 

קל יותר לגמל לעבור  25קשה למי שסומך על העושר להיכנס למלכות אלוהים! 
-23: 10איש עשיר להיכנס למלכות האל ")מרקוס את העין של מחט מאשר ל

25.) 
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בטח, אני אומר לכם, לא אשתה עוד מפרי הגפן עד אותו יום בו אשתה אותו  25

 (.14:25מרקוס ”)חדש במלכות האל 

יוסף מארימתיאה, חבר מועצה בולט, שבעצמו חיכה למלכות אלוהים, בא  43

 (.15:43)מרקוס … ואומץ

 נה חלק מעולם הנוכחי:ישוע לימד כי הממלכה אי

 ישוע ענה, "ממלכותי אינה מהעולם הזה. אם הממלכה שלי הייתה מהעולם הזה, 36

עבדי היו נלחמים, כך שלא אסור לי ליהודים; אבל עכשיו מלכותי אינה מכאן 

 (.18:36")ג'ון 

 ישוע לימד שהממלכה תגיע לאחר שהוא ישוב כמלכה:

אכים הקדושים עמו, אז הוא יישב על כאשר בן האדם בא לתפארתו, וכל המל" 31

ועה כל העמים ייאספו לפניו, והוא יפריד ביניהם זה מזה, כמו שר 32כסא הכבוד. 

ים והוא יניח את הכבשים על ידו הימנית, אך העז 33צאן מחלק את צאן מהעיזים. 

ואז המלך יאמר לאנשים מימינו: "בוא, ברכת אבי, תירש את  34משמאל. 

 (.31-34: 25בורך מראשית העולם )מתי הממלכה שהוכנה ע

ובם מכיוון שמלכות האל אינה כאן, לא נראה אוטופיה אמיתית רק לאחר שתוקם. מכיוון שר

 אינם מבינים את מלכותו של אלוהים, הם אינם מבינים כיצד פועלת ממשלתו האוהבת.

 לא קרה. וזה עוד -( 11:25מלכות האלוהים לא תבוא "עד שמלוא הגויים תיכנס" )רומי 

 איך ישוע אמר שהממלכה הייתה?

 ישוע סיפק כמה הסברים על מלכות האל:

וצריך לישון  27והוא אמר, "מלכות אלוהים כאילו אדם צריך לפזר זרע על האדמה,  26

 כי האדמה מניבה 28בלילה ולעלות ביום, והזרע ינבט ויצמח, הוא עצמו לא יודע איך. 

אולם  29ך הראש, ואחריו התבואה המלאה בראש. יבולים מעצמה: תחילה הלהב, אחר כ

 (.26-29: 4כאשר התבואה מבשילה, הוא מכניס מייד את המגל כי הקציר הגיע ")מרקוס 

זה כמו זרע חרדל, אשר  19ואז הוא אמר, "איך מלכות אלוהים? ולמה אשווה את זה?  18

ושוב  20קיננו בענפיו. "אדם לקח והכניס לגינתו; והוא גדל והפך לעץ גדול וציפורי האוויר 
זה כמו מחמצת, אשר אישה לקחה והסתירה  21אמר:" אל מה אדמה מלכות אלוהים? 

 (.18-21: 13בשלושה מדדים של ארוחה עד שכולה הייתה מחמצת ")לוקס 
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 במשלים אלה עולה כי בתחילה, ממלכת האל היא קטנה למדי, אך תהיה גדולה.

 לוק גם הקליט:

 מערב, מצפון ודרום, וישבו במלכות האל )לוקס יג, כט(.הם יבואו ממזרח ומ 29

אל כך, בממלכת האל יהיו אנשים מכל העולם. זה לא יהיה מוגבל לאלה שיש להם אבות ישר

  או קבוצות אתניות ספציפיות. אנשים מכל רחבי העולם ישבו בממלכה הזו.

 והממלכה 17לוק 

שימו לב שאנשים יאכלו למעשה מביך כמה. אבל לפני שמגיעים לזה,  20-21: 17לוק 

 במלכות האל:

 (.14:15אשרי מי שאוכל לחם במלכות אלוהים!" )לוק " 15

ף מכיוון שאנשים יאכלו )בעתיד( במלכות האל, זה לא סתם משהו שמונח בלבם כעת, על א

 המרמזים אחרת. 17:21הצהרות / אי הבנות של לוק -אי

 לכמה להבין:עשוי לעזור  20-21: 17התרגום של מופט ללוק 

 כשנשאלו על ידי הפרושים כשממלכת האלוהים באה, הוא ענה להם, "מלכות אלוהים לא 20

לטונו אף אחד לא יגיד 'הנה זה' או 'הנה זה', כי ש 21באה כפי שאתה מקווה לראות את זה; 
תנ"ך , מופט; ראה גם תרגומי 20-21: 17של אלוהים נמצא עכשיו בקרבכם. ")לוקס 

 (גרסת אנגלית סטנדרטית -ו אי חדשסטנדרטי אמריק

 -ממירים, בשרים וצבועים. ישוע "ענה להם" -שימו לב שישוע דיבר אל הפרושים הלא

 הפרושים הם ששאלו את ישוע את השאלה. הם סירבו להכיר אותו.

 הם היו בקהילה? לא!

 ישו גם לא דיבר על כנסייה שתארגן בקרוב. הוא גם לא דיבר על רגשות במוח או בלב.

ישוע דיבר על מלכותו! הפרושים לא שאלו אותו על כנסייה. הם לא ידעו דבר על שום 

 כנסיה מהברית החדשה שתתחיל בקרוב. הם לא שאלו על סוג של רגש יפה.

 -וממלכת האל הייתה "בתוך" הפרושים  -אם חושבים שממלכת האלוהים היא הכנסייה 

 האם הייתה הכנסייה בפרושים? ברור שלא!
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זו מגוחכת למדי, לא? בעוד כמה תרגומים פרוטסטנטים מתרגמים חלק מלוק מסקנה כ

(, אפילו התנ"ך KJV / יימס החדשה’גרסת קינג גכ"ממלכת האלוהים "בתוככם" ) 17:21

 הקתולי הירושלמי החדש מתרגם נכון כי "מלכות האלוהים נמצאת בתוככם."

שהם מצפים למלכות האל.  ישוע היה זה שבקרבם בין הפרושים. עכשיו, הפרושים חשבו

בור אבל הם לא הבינו את זה. ישוע הסביר כי זו לא תהיה ממלכה מקומית או מוגבלת רק ע

היהודים, כפי שנראה שהם חושבים )וגם לא כנסיה כפי שחלק מאמינים כעת(. ממלכת 

הן אחת מממלכות אנושיות וגלויות לעין שאנשים יכלו להצביע עליאלוהים לא תהיה רק 

 ות או לומר, "זהו זה, כאן"; או "זו הממלכה שם."לרא

: 18ישוע, בעצמו, נולד להיות מלך של הממלכה ההיא, כפי שאמר בפשטות לפילאטיס )ג'ון 

-17: 7(. הבין שהתנ"ך משתמש במונחים "מלך" ו"ממלכה "זה בזה )למשל, דניאל 36-37

הם לא היו מכירים בו  (. מלך ממלכת האל העתידית עמד אז ושם ליד הפרושים. אך18,23

 (.19:19(. כשהוא יחזור, העולם ידחה אותו )התגלות 19:21כמלכם )ג'ון 

, לתאר את בואו השני, כאשר ממלכת אלוהים 17ישוע המשיך, בפסוקים הבאים בלוק 

 תשלוט בכל הארץ )ממשיכה עם המופאט לעקביות בפרק זה(:

ם. לשווא אפילו יום אחד של בן האדלתלמידיו הוא אמר, "יבואו ימים שתאריך ותאריך  22
כי כמו  42גברים יגידו 'ראה, הנה הוא!' 'ראה, הנה הוא!' אך אל תצאו או ירוצו אחריהם,  23

יו אולם על 25ברק המהבהב מצד אחד של השמיים לצד השני, כך בן האדם יהיה ביום שלו. 

 , מופט(22-25: 17תחילה לסבול סבל רב ולהידחות על ידי הדור הנוכחי. )לוק 

, ותאר את בואו השני לסרר את 27-31: 24ישוע התייחס לברק מהבהב, ממש כמו במתיו 

  כל העולם. ישוע לא אומר שאנשיו לא יוכלו לראות אותו כאשר יחזור.

בו (! רבים יחש19:19( ויילחמו נגדו )התגלות 11:15אנשים לא יכירו בו כמלך )התגלות 

 -שישוע מייצג את האנטיכריסט. ישוע לא אמר שממלכת האל נמצאת בתוך אותם פרושים 

: 23הוא אמר להם במקום אחר שהם לא מתכוונים להיות בממלכה בגלל צביעותם )מתי 

 יה תהיה הממלכה.(. גם ישוע לא אמר כי הכנס13-14

עם  כמו בתחיית הצדיקים! -מלכות האל היא משהו שבני אדם יוכלו יום אחד להיכנס אליו 

 (.13-40: 11זאת, אפילו אברהם ושאר האבות אינם עדיין שם )ראו העברים 

פיע התלמידים ידעו שמלכות אלוהים לא הייתה בתוכם אז באופן אישי, וכי היא חייבת להו

 , מראה:17:21חרי לוקס כדלהלן, שהגיעה א
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 כעת, כששמעו דברים אלה, הוא דיבר משל אחר, כי הוא היה סמוך לירושלים ומכיוון 11

 (.19:11שהם חשבו שמלכותו של אלוהים תופיע מייד )לוקוס 

 הממלכה הייתה בבירור בעתיד

איך אתה יכול לדעת אם הממלכה קרובה? כחלק מטיפול בשאלה זו, ישוע ציין אירועים 

 ( ואז לימד:8-28: 21איים )לוקס נבו

כשהם כבר ניצבים, אתם רואים ויודעים בעצמכם  30התבונן בעץ התאנה, וכל העצים.  29

אז גם אתם, כשרואים את הדברים האלה קורים, דעו שמלכות  31שהקיץ עכשיו קרוב. 

 (.29-31: 21אלוהים קרובה )לוקס 

כדי לדעת מתי תבוא הממלכה. ישוע ישוע רצה שאנשיו ילכו בעקבות אירועים נבואיים 

: 13; מארקוס 21:36במקום אחר אמר לעמו להתבונן ולשים לב לאירועים נבואיים )לוקס 

 (. למרות דבריו של ישוע, רבים מתייחסים לצפייה באירועים עולמיים המקושרים33-37

 נבואית.

ם בעתיד , ישוע הראה שוב כי ממלכת אלוהים הייתה דבר אשר יתגש23 -ו 22בלוקס 

 כאשר לימד:

ם, כי אני אומר לכ 16ברצון נלהב רציתי לאכול איתך את הפסח הזה לפני שאני סובל; " 15

: ואז לקח את הגביע, הודה ואמר 17אני לא אוכל עוד ממנה עד שתתגשם במלכות אלוהים. 

 כותכי אני אומר לכם, לא אשתה מפירות הגפן עד שתבוא מל 18"קחו את זה וחלקו ביניכם. 

 (.15-18: 22לוקס ”)האלוהים 

אבל אחד מאותם מעשים רעים שנצלבו אתו, חילל אותו ואמר, "אם אתה המשיח, הציל  39

הים? ובן זוגו נזף בו ואמר לו, "אתה אפילו לא מפחד מאלו 40את עצמך והציל אותנו גם." 

מה  על פי ואנחנו בצדק, מכיוון שאנו ראויים, שכן אנו נפרעים 41כי גם אתם מגנים אתו. 

שאתה והוא אמר לישוע," אדוני, זכור אותי כ 42שעשינו, אך לא נעשה דבר רע על ידי זה. "

קס אך ישוע אמר לו, "אמן, אני אומר לך שהיום אתה תהיה איתי בגן העדן." )לו 43נכנס 

 , ארמית בשפה האנגלית(39-43: 23

 מארק וגם לוק:מלכות האל לא באה ברגע שישוע נהרג או כפי שמראים לנו גם 

… יוסף מארימתיאה, חבר מועצה בולט, שבעצמו חיכה למלכות אלוהים, בא ואומץ 43

 (.15:43)מרקוס 

 (.23:51הוא היה מארימאתא, עיר של היהודים, שבעצמו חיכה גם למלכות האל )לוקס  51
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 כנס(, נוצרים ייוולדו מחדש כדי להי50-55: 15לאחר תחיית המתים )הקורינתיים הראשון 

 לממלכת האל, כפי שרשום ג'ון:

 יכול ישוע ענה ואמר לו, "ובוודאי, אני אומר לך, אלא אם כן מישהו נולד מחדש, הוא לא 3

וא הניקודמוס אמר לו," איך אדם יכול להיוולד כשהוא זקן? האם  4לראות את מלכות האל. 

אלא  ני אומר לך,ישוע ענה," ובוודאי, א 5יכול להיכנס פעם שנייה ברחם אמו ולהיוולד? "

 (.5-( 3: 3אם כן אחד נולד ממים ורוח, הוא לא יכול להיכנס למלכות האל )יוחנן 

 רק אנשי אלוהים יראו את ממלכת האל האולטימטיבית אחרי האלף.

 כעת אנא הבין עוד כי לאחר שישוע קם לתחייה, הוא לימד שוב על מלכות האל:

, ידי הוכחות רבות שלא ניתן להבחין בהן הוא גם הציג את עצמו בחיים לאחר סבלו על 3

שנראה על ידם במשך ארבעים יום ומדבר על הדברים הנוגעים למלכות האל )מעשי 

 (.3: 1השליחים 

הדרשות הראשונות והאחרונות שנתן ישוע היו על מלכות האל! ישוע הגיע כשליח 

 כדי ללמד על אותה ממלכה.

ב פיים שתהיה על האדמה. שימו לב למה שכתלישו גם כתב השליח ג'ון על ממלכת האל האל

 ג'ון:

ראיתי את נשמותיהם של אלה שנערפו תחת עדותם לישו ולדבר אלוהים שלא סגדו לחיה  4

שך או לדמותו ולא קיבלו את חותמו על מצחיהם או על ידיהם. והם חיו ומלכו עם ישו במ

 (.4: 20אלף שנים )התגלות 

ל האלפיים תהיה על האדמה ותחליף את ממשלות הנוצרים הקדומים לימדו כי ממלכת הא

 (.11:15, 5:10העולם כפי שמלמד התנ"ך )ראה התגלות 

 מדוע, אם ממלכת אלוהים כל כך חשובה, רובם לא שמעו עליה רבות כל כך?

 חלקית מכיוון שישוע כינה זאת תעלומה:

 והוא אמר להם: "ניתן לך לדעת את תעלומת מלכות האל; אבל למי שבחוץ, כל הדברים 11

 (.11באים במשל )מרקוס ד, 
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ם גם כיום ממלכת האל האמיתית היא בגדר תעלומה בעיני רוב תכניתו של אלוהים )ראו ג

שכותרתו: המיסטוריה של תוכנית  www.ccog.orgאת ספרנו החינמי, באינטרנט בכתובת 

 ים מדוע אלוהים יצר משהו? מדוע אלוהים גרם לך ?(.אלוה

 קחו בחשבון גם שישוע אמר שהסוף )של העידן( יבוא )בקרוב( אחרי הבשורה על הממלכה

 עד: -מטיפה בכל העולם כ

 (.424:1ובשורה זו של הממלכה תובא בכל העולם כעד לכל העמים, ואז יגיע הסוף )מתי  14

יש להשיג אותה בזמני סיום אלה. זהו "מסר טוב" הכרזת בשורת מלכות האל חשובה ו

ים מכיוון שהוא מקווה את התקווה האמיתית לחולי האנושות, למרות מה שמנהיגים פוליטי

 עשויים ללמד.

אם אתה מחשיב את דבריו של ישוע, צריך להיות ברור שהכנסייה הנוצרית האמיתית 

 יות בראש סדר העדיפויות שלהצריכה להכריז על הבשורה על הממלכה כעת. זו צריכה לה
עבור הכנסייה. וכדי לעשות זאת כראוי, יש להשתמש במספר שפות. זה מה שכנסיית 

 אלוהים ממשיכה שואפת לעשות. וזו הסיבה שחוברת זו תורגמה לעשרות שפות.

 ישוע לימד שהרוב לא ישלים עם דרכו:

מובילה לחורבן, ויש היכנס ליד השער הצר; כי הרחב הוא השער ורחב הוא הדרך ש" 13

כי צר הוא השער וקשה הוא הדרך שמובילה לחיים, ויש מעטים  14הרבה שנכנסים אליו. 

 (13-14: 7שמוצאים אותו. )מתי 

 בשורת מלכות האל מובילה לחיים!

יתכן שמעניין לציין שלמרות שרוב הנוצרים המאמינים נראים בלתי מוסרים מהמחשבה 
ו ת מלכות האל, תאולוגים והיסטוריונים חילונים הבינשהדגש של ישו היה בהטפות בשור

 לא פעם שזה מה שמלמד המקרא למעשה.

ון (. מכיו2,60: 9עם זאת, ישוע עצמו ציפה מתלמידיו שילמדו בשורת מלכות האל )לוקס 

 -שהממלכה העתידית תהיה מבוססת על חוקים של אלוהים, היא תביא שלום ושגשוג 

, ; אפרים ב '165: 119זה מובילה לשלום אמיתי )תהילים  ושמירה על חוקים אלה בעידן

15.) 

 והבשורה הטובה הזו על הממלכה הייתה ידועה בכתבי הברית הישנה.

 האם הממלכה נודעה בברית הישנה?. 3
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; 14-15: 1הדרשה המוקלטת הראשונה של ישו כללה הכרזה בשורת מלכות האל )מרקוס 

 (.3: 1מעשי השליחים 

 דבר שהיהודים בתקופת ישוע היו צריכים לדעת עליו משהו כפי שהוזכרממלכת האל היא 

 בכתבי הקודש שלהם, שכיום אנו מכנים את הברית הישנה.

 דניאל לימד על הממלכה

 הנביא דניאל כתב:

ו והממלכה הרביעית תהיה חזקה כמו ברזל, ככל שברזל נשבר לרסיסים ומנפץ הכל; וכמ 40

בעוד שראית את  41ברזל שמתרס, הממלכה ההיא תישבר לרסיסים ותמחץ את כל האחרים. 

כל כפות הרגליים והבהונות, חלקית מחימר הקדר ובחלקו מברזל, תהיה הממלכה תחולק; וב

וכפי  42ק כמו שראית את הברזל מעורבב עם חרס קרמי. זאת כוח הברזל יהיה בו, בדיו
שקצות כפות הרגליים היו בחלקן מברזל ובחלקו מחימר, כך הממלכה תהיה חלקית חזקה 

 כפי שראית ברזל מעורבב עם חרס קרמי, הם יתערבבו בזרע האנשים; 43וחלקה שברירית. 

ובימי מלכים אלה יקים  44אך הם לא ידבקו זה בזה, כמו שברזל אינו מתערבב בחימר. 
אלוהי השמים ממלכה אשר לעולם לא תיהרס; והממלכה לא תישאר לאנשים אחרים; היא 

 (.40-44: 2תישבר לרסיסים ותצרוך את כל הממלכות הללו והיא תעמוד לנצח )דניאל 

 דניאלאך קדשי עליון יקבלו את הממלכה ויחזיקו במלכות לנצח, אפילו לנצח נצחים. ' ) 18

7:18.) 

ים, עד שבא קדמון הימ 22צפיתי; ואותה קרן ניהלה מלחמה נגד הקדושים, ושלטה נגדם, " 21

וניתן פסק דין לטובת הקדושים של הגבוה ביותר, והגיע הזמן שהקדושים יקבלו את 

 (21-22: 7הממלכה . )דניאל 

 ךמדניאל אנו למדים שהגיע הזמן בו ממלכת אלוהים תשמיד את ממלכות העולם הזה ותימש

 לנצח. אנו גם לומדים שלקדושים יהיה חלקם בקבלת מלכות זו.

 .21-חלקים רבים מהנבואות של דניאל הם לתקופתנו במאה ה 

 שימו לב למספר קטעים מהברית החדשה:

עשר הקרניים שראית הם עשרה מלכים שטרם קיבלו מלכות, אך הם מקבלים סמכות " 12

ראש אחד, והם יתנו את כוחם ואת אלה הם ב 13במשך שעה אחת כמלכים עם החיה. 
אלה יעלו מלחמה עם הכבש, והכבש יתגבר עליהם, כי הוא אדון  14סמכותם לבהמה. 

 (12-14: 17הלורדים ומלך המלכים; והאנשים עימו נקראים, נבחרים ונאמנים. ")התגלות 
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 תאם כן, אנו רואים בבחינות הישנות והחדשות הן את התפיסה שתהיה ממלכה ארצית ארצי

 עם עשרה חלקים ואלוהים ישמיד אותה ויבסס את מלכותו.

 ישעיהו נלמד על הממלכה

אלוהים העניק השראה לישעיהו לכתוב על החלק הראשון של ממלכת האל, שלטון אלף 

 השנה המכונה המילניום, כך:

כמה רוח ה 'תנוח עליו, רוח הח 2ייצא מוט מגבעול של ג'סי, וענף יצמח מתוך שורשיו.  1

 וההבנה, רוח העצה והעוצמה, רוח הידע ויראת ה'.

הוא  אך בצדקת 4תענוגו מפחד ה ', והוא לא ישפוט לפי עיניו ולא יקבע בשמיעת אוזניו;  3

ימת על צניעות האדמה; יכה את האדמה במוט פיו ובעזרת נש ישפוט את העניים ויחליט בהון

 צדקנות תהיה חגורת חלציו, ונאמנות חגורת מותניו. 5. שפתיו ישחט את הרשעים

גם הזאב ישב עם הכבש, הנמר ישכב עם העז הצעירה, העגל והאריה הצעיר והמשות " 6

יה הפרה והדוב ירעו; הצעירים שלהם ישכבו זה לזה; והאר 7יחד; וילד קטן יוביל אותם. 

ו , והילד הנגמל יניח את ידהילדה המניקה תשחק ליד חור הקוברה 8יאכל קש כמו השור. 
עת הם לא יזיקו ולא ישמידו בכל הר הקדוש שלי כי הארץ תהיה מלאה בידי 9במערת הצפע. 

 ה 'כמי שהמים מכסים את הים.

 נוחתווביום ההוא יהיה שורש ג'סי, אשר יעמוד כבאנר לעם; כי הגויים יחפשו אחריו ומ" 10

 (1-10תהנה. ")ישעיהו יא, 

זה כחלק הראשון או השלב הראשון של מלכות האל, היא שזו תקופה הסיבה שהתייחסתי ל

ת בה תהיה פיזית )לפני הזמן בו העיר הקדושה, ירושלים החדשה יורדת מהשמיים, התגלו

 ( ויימשך אלף שנים. ישעיהו אישר את ההיבט הפיזי של שלב זה כשהמשיך ב:21

שור את שארית עמו שנותרו, מאיא, ביום ההוא ישיב ה 'שוב את ידו בפעם השנייה להחזיר 

 ומצרים, מפאתרוס וכוש, מאלם ושינר, מחמת וה איים של הים.

יקים דגל לאומות וירכיב את מוצאי ישראל ויאסוף את מפוזרי יהודה מארבע פינות  12

גם קנאת אפרים תצא, ויריבי יהודה ינותקו; אפרים לא יקנא ביהודה, ויהודה לא  13האדמה. 

אך יטוסו על כתף פלשתים לכיוון מערב; יחד יבזזו את אנשי המזרח;  14תתנכל לאפרים. 

ה 'ישמיד את לשון ים מצרים; ברוחו  15יניחו ידם על אדום ומואב; ואנשי עמון ישמעו להם. 

האדירה הוא ינער את אגרופו מעל הנהר, ויכה אותו בשבעת הנחלים ויגרום לבני אדם 
מו שיישאר מאשור, כמו שהיה לישראל ביום בו יהיה כביש מהיר לשריד ע 16לחצות יבש. 

 (11-16: 11עלה מארץ מצרים. )ישעיהו 
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  ישעיהו גם קיבל השראה לכתוב:

ה 'על ראש ההרים ויעלה מעל הגבעות; וכל העמים -ויהי בימים האחרונים, יוקם הר בית 2

אנשים רבים יבואו ויאמרו "בואו ונעלה להר יהוה לבית אלוהי יעקב; הוא  3יזרמו אליו. 
 4ילמד אותנו את דרכיו ונלך בדרכיו. "כיוון שציון תצא את החוק ואת דבר ה 'מירושלים. 

הוא ישפוט בין העמים וינזף אנשים רבים; הם יכו את חרבותיהם במחרשות, וחניתותיהם 

מבטיו  11כנגד אומה, וגם לא ילמדו מלחמה יותר. ...  לכיווני גיזום; אומה לא תרים חרב

הנשגבים של האדם יושפלו, הנאמנות של בני האדם תכופף, וה 'לבדו יעלה עוד באותו 

 (2-4,11היום. )ישעיהו ב ': 

לפיכך, זה יהיה זמן אוטופי של שלום עלי אדמות. בסופו של דבר, זה יהיה לנצח, כאשר 

; הושע ו, ב(, 2:11; ישעיהו 1: 92; 4: 90ם שונים )תהילים ישוע יפסוק. בהתבסס על כתבי

 א(. 97שנה )תלמוד בבלי: מסכת סנהדרין פוליו  1,000התלמוד היהודי מלמד את זה נמשך 

 ישעיהו קיבל השראה לכתוב גם את הדברים הבאים:

לוהים כי לנו נולד ילד, לנו בן ניתן; והממשלה תהיה על כתפו. ושמו ייקרא נפלא, יועץ, א 6

לעליית ממשלתו ושלום לא יהיה סוף, על כס המלך של דוד  7אדיר, אב נצחי, נסיך השלום. 
ומעל מלכותו, להורות עליה ולהקים אותה עם שיפוט וצדק מאותו זמן קדימה, אפילו לנצח. 

 (6-7: 9הלהט של אדון צבאות יבצע זאת. )ישעיהו 

ת עם ממשלה. בעוד שרבים המאמינים שימו לב כי ישעיהו אמר כי ישוע יבוא ויקים מלכו

כריסטוס מצטטים את הקטע הזה, במיוחד בדצמבר בכל שנה, הם נוטים להתעלם מכך שהוא 

מתנבא יותר מהעובדה שישוע ייוולד. התנ"ך מראה שלממלכת האל יש ממשלה עם חוקים 

 בנושאים, וכי ישוע יהיה על זה. ישעיהו, דניאל ואחרים ניבאו זאת.

( וממלכת אלוהים תיפקד על 15:10; יוחנן 37-40: 22הם דרך האהבה )מתי חוקי אלוהים 

סמך חוקים אלה. מכאן שמלכות האל, למרות כמה בעולם רואה אותה, תהיה מבוססת על 

 אהבה.

 תהילים ועוד

 לא רק דניאל וישעיהו השראה האלוקים לכתוב על ממלכת אלוהים הקרובה.

י ישראל )לא רק היהודים( שהיו מפוזרים יחזקאל קיבל השראה לכתוב כי אלה משבט

 בתקופת הצרה הגדולה ייאספו יחד בממלכת האלפיים:
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לכן אמרו "כה אומר אלוהים אלהים:" אאסוף אתכם מהעמים, אאסוף אתכם מארצות  17

והם ילכו לשם, והם יסלקו משם את כל  18אשר פוזרתם ואתן לכם את ארץ ישראל. "
אז אתן להם לב אחד, ואשים בתוכם רוח חדשה, ואוציא את  19תועבותיו ואת כל תועבותיה. 

כדי שהם יתנהלו בחוקי וישמרו על פסקי הדין  20לבם האבן מבשרם, ויתן להם לב בשר, 

אך באשר לאלה שלבם עוקב אחר  21שלי תעשה אותם; והם יהיו עמי, ואני אהיה אלוהיהם. 
את מעשיהם לראשם, "אומר התשוקה לדברים הנתעבים שלהם ותועבותיהם, אני אחזיר 

 (17-21: 11אלוהים אלהים. )יחזקאל 

צאצאי שבטי ישראל כבר לא יתפזרו, אלא יצייתו לחוקיו של אלוהים ויפסיקו לאכול דברים 

 (.14; דברים 11תועבים )ויקרא 

 שימו לב להלן בתהילים אודות החדשות הטובות על מלכות האל:

כי הממלכה  28כל משפחות העמים יתפללו לפניך. כל קצות העולם יזכור ויפנה אל ה 'ו 27

 (27-28: 22היא של האדון, והוא שולט על העמים. )תהילים 

 (6: 45כסאך אלוהים הוא לנצח נצחים; שרביט הצדק הוא שרביט מלכותך. )תהילים  6

שרו לה ', ברך את שמו; הכריז על  2הו, שרו לורד שיר חדש! שרו לה 'כל הארץ.  1

הכריז על תפארתו בקרב העמים, נפלאותיו בקרב  3על ישועתו מיום ליום.  הבשורה הטובה

 (23-24: 16; ראו גם את דברי הימים הראשונים 1-3: 96כל העמים. )תהילים 

הם ידברו על תפארת מלכותך  11כל עבודותיך ישבחו אותך, ה ', וקדשיך יברכו אותך.  10

מלכותו המפואר של -שיו האדירים ועל הודהאדם על מע-לבנילהודיע  12ודיברו על כוחך, 

: 145מלכותך היא ממלכה נצחית, ושליטתך תמשך לאורך כל הדורות. )תהילים  13מלכותו. 

10-13) 

; עובדיה 20:33סופרים שונים בברית הישנה כתבו גם על היבטי הממלכה )למשל יחזקאל 

 (.7: 4; מיכה 21

הקהל המיידי שלו הכיר מעט את התפיסה לכן, כאשר ישו החל ללמד בשורת מלכות האל, 

 הבסיסית.

 

 האם השליחים לימדו את בשורת הממלכה?. 4
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בעוד שרבים מתנהגים כמו הבשורה הם רק החדשות הטובות על האדם של ישו, המציאות 

 היא שתומכיו של ישוע לימדו בשורת מלכות האל. זה המסר שישוע הביא.

 פול למד את מלכות האל

 ב על מלכות אלוהים וישוע:השליח פאולוס כת

והוא נכנס לבית הכנסת ודיבר באומץ במשך שלושה חודשים, בהנמקה ושכנוע בנוגע  8

 (.8: 19לדברים של מלכות האל )מעשים 

ואכן, עכשיו אני יודע שכולכם, שביניהם הלכתי להטיף את מלכות האלוהים )מעשי  25

20:25.) 

 אז, כאשר קבעו לו יום, רבים באו אליו בבנייתו, להם הסביר והעיד בכובד ראש על 23

 13מלכות האל, ושכנע אותם בנוגע לישוע מחוק משה וגם מהנביאים, מבוקר עד ערב. ... 

חד מטיף למלכות אלוהים וללמד את הדברים הנוגעים לורד ישוע המשיח בכל ביטחון, אף א

 (.23,31: 28לא אוסר עליו )מעשים 

גם  שימו לב שממלכת האלוהים איננה רק על ישו )אם כי הוא חלק עיקרי ממנה(, כפי שפול

 לימד על ישוע בנפרד ממה שלימד על מלכות האל.

 פאול גם קרא לזה בשורת האל, אך זה עדיין היה בשורת מלכות האל:

לכותו שתלכו ראויים לאלוהים שקורא לכם למ 12… הטיפנו לכם את בשורת האל...  9

 (9,12: 1ולתפארתו שלו. )סלוניקים 

(. "המסר הטוב" של ישו, המסר שהוא 1:16פול גם כינה זאת בשורת המשיח )רומאים 

 לימד.

קחו בחשבון שלא סתם הבשורה על האדם של ישוע המשיח או סתם על גאולה אישית. 

 ים:פאולוס אמר כי בשורת המשיח כללה ציות לישוע, שובו ושיקול דעתו של אלוה

וייתן לכם מנוח בעייתנו כאשר ה  7אלוהים ישיב עם הצרה את מי שמטריד אתכם, … 6

באש בוערת נוקמת במי שאינו מכיר את  8'ישוע מתגלה משמיים עם מלאכיו האדירים, 

 אלה ייענשו בהרס נצחי 9אלוהים, ועל אלה שלא מצייתים לבשורת אדוננו ישוע המשיח. 
בבואו, באותו יום, להאדיר בקדושו ולהתפעל בקרב כל  10מנוכחות ה 'ומתפארת כוחו, 

 (.6-10: 1סלוניקים  2המאמינים, כי עדותנו בקרבכם האמינו )
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 הברית החדשה מראה שהממלכה היא דבר שנקבל, לא שעכשיו אנו ברשותה במלואה:

 (.12:28אנו מקבלים ממלכה שלא ניתן לטלטל אותה )עברים  28

 ין.ות חלק ממלכת אלוהים כעת, אך לא נכנסנו אליו לחלוטאנו יכולים לתפוס ולהצפה להי

פי פאולוס אישר באופן ספציפי שאדם אינו נכנס לחלוטין למלכות אלוהים כאדם אנושי, כ

 שהוא קורה לאחר תחיית המתים:

 עכשיו אני אומר, אחים, כי בשר ודם אינם יכולים לרשת את מלכות האל; גם שחיתות 50

 -נה ראה, אני אומר לך תעלומה: לא כולנו ישנים, אבל כולנו ישת 51אינה יורשת אי שקט. 
יתן נברגע, מנצנוץ של עין, בחצוצרה האחרונה. כי החצוצרה תישמע, והמתים יעלו בלתי  52

 (.50-52: 15להפרעה, ונשנה אותנו )הקורינתי הראשון 

ם ים והמתים עאני מחייב אותך אפוא בפני אלוהים ואלוהים ישוע המשיח שישפוט את החי 1

 הופעתו ומלכותו )טימוטי ד ', א'(.

 פאול לא רק לימד זאת, אלא שישוע ימסור את הממלכה לאלוהים האב:

כי מכיוון שאדם בא  21אך כעת ישוע קם מהמתים והפך לבכורה מבין אלה שנרדמו.  20

ח כי כמו באדם כולם מתים, כך גם במשי 22המוות, על ידי האדם הגיע גם תחיית המתים. 

ם עאבל כל אחד בסדר שלו: ישו הבכורה, אחר כך אלה שהם כריסטוס  23כולם ייעשו חיים. 

ואז מגיע הסוף, כשהוא מוסר את הממלכה לאלוהים האב, כשהוא שם קץ לכל  24בואו. 
חת רגליו. כי עליו למלוך עד אשר ישים את כל האויבים ת 25שלטון ולכל סמכות וכוח. 

 (.20-25: 15)הקורינתי הראשון 

 פול גם לימד כי לא צודקים )שוברי מצוות( לא ירשו את מלכות האל:

 האם אינך יודע שהצדיקים לא ירשו את מלכות האל? אל תפול לתרמית. לא זניבים, לא 9

ולא ם, ולא גנבים, לא חצופי 10עובדי אלילים, לא נואפים, לא הומוסקסואלים, ולא סדומים, 

 .(9-10: 6, 1שיכורים, לא סוחרים, ולא סחטנים לא יירשו את מלכות האל )הקורינתיים 

 עבודה זרה, כישוף, 20כעת ניכרות עבודות הבשר שהן: ניאוף, זנות, טומאה, זימה,  19

קנאה,  21שנאה, טענות, קנאות, התפרצויות זעם, שאיפות אנוכיות, פיזוריות, כפירה, 
מי יים וכדומה; שאני אומר לך קודם לכן, כמו שאמרתי לך בעבר, שרציחות, שכרות, גילו

 (.19-21: 5שעוסק בדברים כאלה לא יירש את מלכות האל )גלטים 

 על כך אתה יודע, כי שום זנאי, לא טמא, וגם לא 5
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לאדם הנחשק, שהוא עובד עבודה זרה, יש ירושה כלשהי בממלכת המשיח והאלוהים 

 (.5: 5)אפרים 

סטנדרטים ודורש חזרה בתשובה מחטא כדי להיות מסוגל להיכנס לממלכתו.  לאלוהים יש

 השליח פאולוס הזהיר כי חלקם לא ילמדו כי הבשורה של ישוע היא התשובה, אולם אחרת

 היא:

אשר נתן את עצמו על חטאינו,  4חסד לך ושלום מאלוהים האב ומורדנו ישוע המשיח,  3

נצח ללהם תהיו  5הזה, על פי רצון אלהינו ואבינו,  שיוכל להציל אותנו מעידן הרע הנוכחי

אני תוהה שאתה מתפנה כל כך מהר ממנו שקרא לך בחסד המשיח, לבשורה  6נצחים. אמן. 
שאינה אחרת; אבל יש כאלה שמטרידים אותך ורוצים לסוטה את בשורת המשיח.  7אחרת, 

ממה שהטיפנו לכם,  אך גם אם אנו, או מלאך מהשמיים, מטיפים לכם כל בשורה אחרת 8

 כמו שאמרנו בעבר, אז עכשיו אני אומר שוב, אם מישהו מטיף לכם 9תנו לו את האשמה. 

 (3-9: 1בשורה אחרת ממה שקיבלתם, יהא מקולל עליו. )הגלטים 

אך אני חושש, שמא איכשהו, כפי שהנחש הוליך שולל את חוה על ידי ערמומיותו, כך  3

 כי אם מי שבא מטיף ישו אחר שלא הטיפנו, 4במשיח.  יתכן שמוחכם יושחת מהפשטות שיש

 יתכן שאתה מוכן -או אם אתה מקבל רוח אחרת שלא קיבלת, או בשורה אחרת שלא קיבלת 

 (3-4: 11להשלים עם זה! )שני הקורינתיים 

 מה הייתה הבשורה "האחרת" וה" שונה ", למעשה, שקרית?

 לבשורת השווא יש חלקים שונים.

 הבשורה השקרית היא להאמין שאתה לא צריך לציית לאלוהים ובאמת לשאוףבאופן כללי, 

(. זה 21-23: 7לחיות נאמן לדרכו תוך כדי שאתה טוען שאתה מכיר את האל )ראו מתי 

 נוטה להיות מכוון אנוכי.

ובני  -( 3שנה )בראשית  6000הנחש הניע את חוה ליפול לבשורה שקרית לפני כמעט 

רי יודעים טוב יותר מאלוהים ועליהם להכריע בעצמם טוב ורע. כן, אחהאדם האמינו שהם 

וזה נמשך וימשך לתקופת  -ישוע, שמו נקשר לעתים קרובות לבשורות שונות שקריות 

 האנטיכריסט הסופי.

בשובו של השליח פאולוס, הבשורה השקרית הייתה למעשה תערובת גנוסטית / מיסטית של 

למעשה שידע מיוחד הוא מה שצריך כדי להשיג תובנה  אמת ושגיאה. הגנוסטים האמינו

רוחנית, כולל הישועה. הגנוסטים נטו להאמין שמה שהבשר עשה לא היה בעל תוצאה 

מיוחדת והם התנגדו לציית לאלוהים בעניינים כמו שבת ביום השביעי. מנהיג שווא כזה היה 

  (.18-21: 8סימון מאגוס, שהוזהר על ידי השליח פטרוס )מעשי השליחים 
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 אבל זה לא קל

 הברית החדשה מראה כי פיליפ לימד את מלכות האל:

טיף הם האמינו לפיליפ כשהוא ה 12ואז פיליפ ירד לעיר שומרון והטיף להם את ישו. ...  5

 (.5,12: 8את הדברים הנוגעים למלכות אלוהים ... )מעשים 

 אך ישוע, פאול והתלמידים לימדו שלא קל להיכנס למלכות האל:

 וכשראה ישוע כי נעשה עצב מאוד, הוא אמר, "כמה קשה לבעלי העושר להיכנס למלכות 24

כי קל יותר לגמל לעבור דרך עין המחט מאשר לאיש עשיר להיכנס למלכות  25אלוהים! 

 האל. "

 ומי ששמע את זה אמר: "את מי אפשר להציל?" 26

: 18ים עם אלוהים." )לוקס אך הוא אמר, "הדברים הבלתי אפשריים עם בני אדם אפשרי 27

24-27) 

 (.14:22עלינו לעבור תלאות רבות למלכות אלוהים" )מעשי " 22

ך אנו חייבים להודות תמיד לאלוהים עלייך, אחים, כפי שהיא מתאימה, מכיוון שאמונת 3

כך שאנו עצמנו מתהדרים בכם בין  4גדלה מאוד, ואהבת כל אחד מכם שופעת זו בזו, 

הכנסיות של אלוהים על סבלנותכם ואמונכם בכל רדיפותיכם ותלאותיכם אשר אתם 
שהיא עדות גלויה לשיפוטו הצדיק של אלוהים, על מנת שתספרו לכם ראויים  5סובלים, 

מכיוון שזה דבר צדיק עם אלוהים להחזיר  6למלכות אלוהים, שגם אתם סובלים ממנה; 

ולתת לכם מנוחה מוטרדת אתנו כאשר ה 'ישוע  7ת צרות את מי שמטריד אתכם, בעזר

 ( (.3-7סלוניקים א,  2מתגלה מהשמיים עם מלאכיו האדירים, )

'ון ; ג1-14: 22בגלל הקשיים, רק חלקם נקראים ונבחרים בעידן זה להיות חלק ממנו )מתי 
רוח תנ"ך מראה כי מי ש"טעה ב(. אחרים ייקראו אחר כך, מכיוון שה4-6: 6; העברים 6:44

 (.29:24יבוא להבנה, ומי שהתלונן ילמד דוקטרינה ")ישעיהו 

 פיטר לימד את הממלכה

השליח פטרוס לימד שהממלכה היא נצחית, וכי יש להקפיד לשמור על בשורת אלוהים 

 בשקידה או שיהיה שיפוט:
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, שכן אם לכן, אחים, היו חרוצים עוד יותר לוודא את שיחתכם ובחירותכם 10

שכן, כניסה תסופק לך בשפע  11תעשו את הדברים הללו לעולם לא תוכלו למעוד; 

 (.11-11לממלכתו הנצחית של אדוננו ומושיע ישוע המשיח )פטרוס ב ', א', 

כי הגיע הזמן שתתחיל הדין בבית אלוהים; ואם זה מתחיל איתנו קודם, מה  17

 (.17יהיה הסוף של אלה שלא מצייתים לבשורת האל? )פטרוס הראשון ד ', 

 ספרי המקרא האחרונים והממלכה

: 1 ( וישוע הוא אלוהים )יוחנן8,16: 4התנ"ך מלמד ש"אלוהים הוא אהבה ")ג'ון הראשון 

ה והים יהיה מלך שהוא אהבה וחוקיו תומכים באהבה, לא בשנאה. )ראלממלכת אל -( 1,14

 (.14-15: 22התגלות 

 הספר האחרון בתנ"ך דן באופן ספציפי במלכות האל.

פכו ואז נשמע המלאך השביעי: והיו קולות רמים בשמיים, ואמרו: "ממלכות העולם הזה ה 15

 ( .11:15ות למלכות אדוננו ומשיחו, והוא ימלוך לנצח נצחים!" )התגל

 ישוע ישלוט בממלכה! והתנ"ך חושף שניים מכותרותיו:

 (.19:16ויש לו על גלימתו ועל ירכו שם כתוב: מלך המלכים ויהוה יהוה )התגלות  16

 אך האם ישוע הוא היחיד שימלוך? שימו לב לקטע זה:

וראיתי כסות, וישבו עליהם, ושיפוט להם הדין. ואז ראיתי את נשמותיהם של אלה  4

מו שנערפו תחת עדותם לישו ולדבר אלוהים שלא סגדו לחיה או לדמותו ולא קיבלו את חות

לו  אשרי וקדוש מי שיש 6על מצחיהם או על ידיהם. והם חיו ומלכו עם ישו אלף שנה. . . 

 במהלך כזה אין למוות השני כוח, אך הם יהיו כמרים של חלק בתחיית המתים הראשונה.

 (.4,6: 20אלוהים ומשיח, וימלכו עמו אלף שנה )התגלות 

נוצרים אמיתיים יקומו לתחייה למלכותם עם ישו במשך אלף שנה! מכיוון שהממלכה 

אלף שנה. זו הסיבה (, אך שלטון זה שהוזכר היה רק 11:15תימשך לנצח )התגלות 

השלב הגשמי, האלף, לעומת  -לזה קודם לכן כאל השלב הראשון של הממלכה  שהתייחסתי

 השלב הסופי, הרוחני יותר.

מספר אירועים מופיעים בספר ההתגלות כמתרחשים בין שלבי האלף לסוף הממלכה 

 האלוהית:
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וייצא להונות את העמים שנמצאים  8לאחר תום אלף השנים, ישוחרר השטן מכלאו  7

מה, גוג ומגוג, כדי לאסוף אותם יחד לקרב, שמספרם הוא כמו חול הים. בארבע פינות האד
ואז ראיתי כסא לבן גדול והוא שישב עליו, אשר פניו האדמה והשמיים ברחו משם.  11… 

וראיתי את המתים, קטנים וגדולים, עומדים לפני אלוהים, ונפתחו  12ולא נמצא להם מקום. 

ים. והמתים נשפטו על פי עבודותיהם, לפי הדברים ספרים. ונפתח ספר אחר, שהוא ספר החי
הים ויתר על המתים שהיו בו, והמוות והאדס מסרו את המתים שהיו  13שנכתבו בספרים. 

ואז המוות וההאדס הושלכו לאגם האש. זה  14בהם. והם נשפטו, כל אחד על פי יצירותיו. 

7-: 20גם האש )התגלות וכל מי שלא נמצא כתוב בספר החיים הושלך לא 15המוות השני. 

8 ,11-15.) 

 ספר ההתגלות מראה שיהיה שלב מאוחר יותר שיגיע לאחר שלטון אלף השנה ואחרי המוות

 השני:

עכשיו ראיתי גן עדן חדש ואדמה חדשה, כי גן עדן ראשון וכדור הארץ הראשון הלך  1

 ה, ירושליםואז, אני, ג'ון, ראיתי את העיר הקדוש 2לעולמו. כמו כן לא היה עוד ים. 

שמעתי קול רם  3החדשה, יורדת מהשמיים מאלוהים, מוכנה כמו כלה המעוטרת לבעלה. 

היה מהשמיים אומר "הנה משכן אלהים עם אנשים וישב עימם והם יהיו עמו. אלוהים עצמו י

ל ֵעץ ֵמֵעינָּם; לא יהיה עו 4איתם ויהיה אלוהיהם.  ים ֶאת כָּ ַמע א ֹלהִּ שְׁ א צער ול ד מוות, לאַויִּ

 (1-4: 21יבכה. לא יהיה יותר כאב, כי הדברים הקודמים חלפו. ")התגלות 

 2. והוא הראה לי נהר טהור של מי חיים, צלולים כגבישים, היוצאים מכסא אלוהים וכבש 1

כל , נמצא עץ החיים, שנשא שנים עשר פירות, שבאמצע הרחוב שלו, ומשני צידיו של הנהר

לא ולא תהיה עוד קללה, א 3עץ הניב את פריו בכל חודש. עלי העץ נועדו לריפוי העמים. 

ל הם יראו את פניו, ושמו יהיה ע 4כסא האלהים והכבש יהיה בו, ומשרתיו ישרתו אותו. 
ותן שמש, כי ה 'אלוהים נלא יהיה שם לילה: הם אינם זקוקים למנורה ולא לאור ה 5מצחם. 

 (1-5: 22להם אור. והם ימלכו לנצח נצחים. )התגלות 

ש שימו לב כי שלטון זה, שאחרי אלף השנים, כולל את עבדי האל ונמשך לנצח. עיר הקוד

 שהוכנה בשמיים תעזוב את גן העדן ותירד לאדמה. זו תחילתו של השלב האחרון בממלכת

 האל. זמן של שום יותר כאב או סבל!

יר (. האדמה, כולל הע7: 21( ואת כל הדברים )התגלות 5: 5הענין יירש את האדמה )מתי 

 ה:הקדושה אשר תהיה עליה, תהיה טובה יותר מכיוון שדרכי אלוהים ייושמו. תביני את ז

 (.7: 9מתוך עליית ממשלתו ושלום לא יהיה סוף )ישעיהו  7

והים, מכיוון שכולם יצייתו ברור שתחול צמיחה לאחר שהשלב הסופי של ממלכת האל

 לממשלו של אלוהים.
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 זו תהיה תקופה מפוארת ביותר:

 אך כמו שכתוב: "עין לא ראתה, אוזן לא נשמעה, ואף לא נכנסה ללב האדם את הדברים 9

 (.10-9: 1אך אלוהים גילה לנו אותם דרך רוחו ) הקורינתיים  10שה 'הכין לאוהביו." 

 נצחית. זו תהיה תקופה נהדרת! מלכות האל תעשה נצחזהו זמן של אהבה, שמחה ונוחות 

 טוב יותר להפליא. אתה לא רוצה שיהיה לך את החלק שלך בזה?

 מקורות מחוץ לברית החדשה לימדו את מלכות האל. 5

האם חשבו פרופסורים מוקדמים של ישו שהם היו אמורים להטיף את הבשורה של ממלכת 

 אלוהים מילולית?

 כן.

 בהרצאתו של פרופסור בארט ארמאן מאוניברסיטת צפון קרוליינה, הוא חזרלפני שנים, 
זו הכרי שוב ושוב, ובצדק, כי בניגוד לרוב הנוצרים המאמינים כיום, ישו ותומכיו הראשונים

על מלכות האל. אף על פי שההבנה הכוללת של ד"ר ארמן בנצרות שונה מאוד מזו של 

 כי בשורת הממלכה היא מה שהכריז ישוע עצמו כנסיית אלוהים ממשיכה, היינו מסכימים

  ה.וחסידיו האמינו בו. היינו גם מסכימים שרבים טענו שנוצרים כיום אינם להבין את ז

 הכתיבה והדרשה העתיקים ביותר שהשתמרו לאחר הברית

ממלכת האל הייתה חלק משמעותי ממה שנטען שהוא "הדרשה הנוצרית השלמה העתיקה 
ם )הולמס מ.וו דרשה נוצרית קדומה. האבות האפוסטוליים: טקסטים יווניביותר ששרדה" 

רשה (. הד102, עמ '2004ותרגומים לאנגלית, מהדורה שנייה. ספרי בייקר, גרנד ראפידס, 

 הנוצרית העתיקה הזו מכילה את ההצהרות הללו אודותיה:

 מעותית וחולפת,יתר על כן אתם יודעים, אחים, שהשהות שלנו בעולם הבשר אינה מש 5: 5

 אך ההבטחה של ישו היא גדולה ונפלאה: לנוח בממלכה הקרובה ובחיים נצחיים.

האמירה לעיל מראה שהממלכה אינה כעת, אלא תבוא ותהיה נצחית. יתר על כן, דרשה 

 עתיקה זו קובעת:

כעת, אם אפילו צדיקים כאלו אינם מסוגלים להציל את ילדיהם באמצעות מעשיהם  9: 6

איזו ביטחון יש לנו להיכנס למלכות אלוהים אם אנו לא מצליחים לשמור על  הצדיקים,
מטומאת? או מי יהיה תומכנו, אם לא נמצא שיש לנו עבודות -טבילתנו טהורה ובלתי

לכן, אם  7: 11לכן נאהב אחד את השני, שכולנו ניכנס למלכות האל.  6: 9קדושות וצדיקות? 
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נס לממלכתו ונקבל את ההבטחות אשר "האוזן לא שמעה אנו יודעים מה נכון בעיני האל, ניכ

 ולא ראתה עין ולא את ליבו של האדם דמיין."

בואו נחכה, לכן שעה אחר שעה למלכות אלוהים באהבה ובצדקנות, מכיוון שאיננו  1: 12

 הוא אומר, מלכות אבי תבוא. 6: 12יודעים את יום הופעתו של אלוהים. 

ך באהבה באמצעות חיים נאותים, שעדיין לא נכנסנו ההצהרות שלעיל מראות שיש צור

כלומר לאחר שישוע שב  -למלכות האל, וכי היא מתרחשת לאחר יום הופעתו של אלוהים 

 שוב. זו ממלכת האב והממלכה איננה רק ישוע.

מעניין שהדרשה העתיקה ככל הנראה הנוצרית שאלוהים איפשרה לשרוד מלמדת את אותה 

החדשה מלמדת וכנסיית אלוהים ממשיכה מלמדת כעת )יתכן שזה מלכות אלוהים שהברית 
לי שיכול להיות מכנסיית אלוהים ממש, אבל הידע המוגבל שלי ביוונית מגביל את היכולת 

  להצהיר יותר.

 מנהיגי הכנסייה מהמאה השנייה ובשורת הממלכה

ל עונחשב לקדוש כי פפיאס, שומע ג'ון וחברו של פוליקארפ  2-יש לציין בראשית המאה ה 

 ידי הקתולים הרומאים, לימד את ממלכת האלפיים. יוסביוס תיעד כי פפיאס לימד:

יהיה אלף אחרי תחיית המתים, כאשר תקום שלטונו האישי של ישו על האדמה הזו. ... 

 (XXXIX, 12, 3)שברים של פפיאס, השישי. ראו גם יוסביוס, תולדות הכנסייה, ספר 

 תקופה של שפע גדול:פפיאס לימד שזו תהיה 

 באופן דומה ]אמר[ שגרגר חיטה יביא עשרה

מים אלף אוזניים, וכי לכל אוזן היו עשרת אלפים גרגרים, וכל תבואה תניב עשרה קילוגר

שכל של קמח צלול, טהור, משובח; וכי תפוחים וזרעים ועשב יפיקו בפרופורציות דומות; ו
ופים ו להיות נינוחים והרמוניים ויהיו כפבעלי החיים, הניזונים רק מפקות האדמה, יהפכ

לאדם מושלם. "]עדות נשמעת על הדברים האלה בכתב מאת פפיאס, אדם קדום, שהיה 

דו שומע של ג'ון וחברו של פוליקארפ, ברביעי מספריו; במשך חמישה ספרים הולחנו על י

 ...[ )שברים של פפיאס, הרביעי(

 במכתב לאחר הברית החדשה לקורינתים נכתב:

השליחים קיבלו עבורנו את הבשורה מאת האדון ישוע המשיח; ישוע המשיח  1-3: 42

נשלח מאלוהים. אז המשיח הוא מאלוהים, והשליחים הם ממשיח. שניהם באו אפוא מרצונו 
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של אלוהים בסדר המיועד. לאחר שקיבלו אז אישום, והובטחו לי במלואו על ידי תחייתו של 
דברי אלוהים בביטחון מלא של רוח הקודש, הם יצאו עם אדוננו ישוע המשיח ואושרו ב

 הבשורה המשמחת כי אמורה להגיע מלכות האל.

 ליחיםשל סמירנה היה מנהיג נוצרי קדום, שהיה תלמידו של ג'ון, האחרון מבין הש פוליקרפ

 :אן דומינילימד  120-135ג.  פוליקרפהמקוריים שמתו. 

. מכתב פוליקרפכי שלהם מלכות אלהים. ) אשרי העניים, ואלה הנרדפים למען הצדק,

נלדסון. בעריכת אלכסנדר רוברטס וג'יימס דו 1ניסן, כרך -לפיליפינים, פרק ב '. מאבות אנט

 (1885המהדורה האמריקאית, 

כי  בידיעה אם כן ש"אלוהים לא לועג ", עלינו ללכת ברגל הראויה למצוותו ותפארתו ...

ה אוות שנמצאים בעולם, מכיוון ש"כל תאווה מתריעטוב שהם צריכים להיות מנותקים מהת

ת נגד הרוח; "ו"לא זניבים, ולא יבזלו, או מתעללים בעצמם במין האנושי, לא יירשו א

 מלכות אלוהים," וגם לא העושים דברים שאינם עקביים ובלתי פוסקים. )שם, פרק ו '(

הטיפו עלינו, וכשליחים שבואו נשרת אותו בפחד, ובכבוד רב, אפילו כפי שהוא עצמו ציווה 

 לנו את הבשורה, והנביאים שהכריזו לפני כן על בואו של האדון. )שם, פרק ו '(

כות לימד כי הצדיקים, לא עוברי המצוות, ירשו את מל פוליקרפכמו אחרים בברית החדשה, 

 האל.

 :פוליקרפכמו כן, נטען כי הדברים הבאים נלמדו על ידי 

ת הנאמתי, ילדי האלוהים האהובים. הערכתי אתכם כאשר ובשבת שלאחר מכן אמר; שמע א

כו הבישופים היו נוכחים, ועכשיו שוב אני מפציר בכולכם לצעוד בצורה נאה וראויה בדר
ה צפו בכם, ושוב היו מוכנים, אל תשקול את ליבכם, המצווה החדשה ביחס לאהב’… של ה 

אש, חיי הנצח, ממלכתו זו לזו, הופעתו פתאום כמו של ברק מהיר, השיפוט הגדול ב

האלמותית. וכל הדברים הנלמדים על ידי אלוהים אתם יודעים, כאשר אתם מחפשים את 

ר כתבי הקודש ההשראתיים, חרטו את עט רוח הקודש על ליבכם, כי המצוות עשויות להישא
 . ג'יי ב. קל רגליים, האבות24, פרק פוליקרפ בכם בלתי ניתנות למחיקה. ' )חייו של

 (488-506, עמ '1889, 3.2ליים, כרך האפוסטו

  ., לימד:אן דומיני 170מליטו מסרדיס, שהיה מנהיג כנסיית האל, כ. 

הישן בחדש, שניהם יוצאים יחד מציון ומירושלים;  -שכן אכן החוק שהוצא בבשורה 

והמצווה שניתנה בחסד, והסוג בתוצר המוגמר, והכבש בבן, והכבשה באדם, והאדם 

 באלוהים ...
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 הבשורה הפכה להסבר החוק והחוק שלו אבל

 הגשמה, בעוד הכנסייה הפכה למחסן האמת ...

ית. זה זה שמסר אותנו מעבדות לחירות, מחושך לאור, ממוות לחיים, מרודנות לממלכה נצח

 כתב העת לתיאולוגיה :Kerux -. תרגום מ68, 7,40)מליטו. ביתיות בפסח. פסוקים 
 (Http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp .באינטרנט

 לפיכך, ידוע כי ממלכת האל הייתה משהו נצחי, ולא סתם הכנסיה הנוצרית או הקתולית

 הנוכחית וכללה את חוק האל.

 כתיבה נוספת באמצע סוף המאה השנייה קוראת לאנשים להסתכל לממלכה:

 חור, אלא ניגש ברצון לשורת מלכותלפיכך, לאף אחד מכם לא יתפזר עוד ולא יסתכל לא

 . בעריכת8ניקין, כרך -. מוצא מאבות אנטיXLV, פרק Xהאל. )רומן קלמנט. הכרה, ספר 

 (1886אלכסנדר רוברטס וג'יימס דונלדסון. מהדורה אמריקאית, 

יתר על כן, למרות שככל הנראה לא נכתב על ידי אחד בכנסייה האמיתית, הכתיבה של 

שכותרתה הרועה של הרמס בתרגום של רוברטס ודונלדסון משתמשת אמצע המאה השנייה 

 בביטוי "ממלכת אלוהים" ארבע עשרה פעמים.

נוצרים אמיתיים, ואפילו רבים שרק כריסטוס מודה, ידעו משהו על מלכות האל במאה 

 השנייה.

אפילו הקדוש הקתולי והמזרח אורתודוקסי אירנאוס הבין שלאחר תחיית המתים נוצרים 

 אן דומיני .: 180סו לממלכת האל. שימו לב למה שכתב, ג. ייכנ

 שכן כזה מצבם של אלה שהאמינו, שכן בהם הוא ממשיך ללא הרף את רוח הקודש, שניתנה

 על ידיו בטבילה, ונשמר על ידי המקבל, אם הוא הולך באמת וקדושה וצדקנות וסיבולת

קבל שוב את הנשמה, ויחד סבלנית. שכן לנפש זו יש תחייה בתוכם המאמינים, הגוף מ
ן. איתה, בכוח רוח הקודש, מתרומם ונכנס למלכות האל. )אירנאוס, סנט, הבישוף של ליו

ס, . וול42תורגם מהארמנית על ידי ארמיטז 'רובינסון. הדגמת ההטפה האפוסטולית, פרק 

ן ילחברה לקידום הידע הנוצרי. ניו יורק: המקמ -. כפי שפורסם ב1879סומרסט, אוקטובר 

 (.1920 שיתוף

 תיאופילוס של אנטיוכיה לימד:
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כי אם  אני רק מזכיר את טובתו; אם אני קורא לו ממלכה, אני רק מזכיר את התהילה שלו ...
א לא הוא היה הופך אותו לבעלמות מההתחלה, הוא היה הופך אותו לאלוהים. ... אם כן, הו

יה , מסוגל לשניהם; כך שאם העשה אותו אלמותי ועם זאת לא בן תמותה, אך, כאמור לעיל

פוך נוטה לדברים של אלמוות, לשמור על מצוות האל, עליו לקבל כגמול ממנו אלמוות, ולה

 (2:27, 3: 1לאלוהים. )תיאופילוס, לאוטוליקוס, 

 הקדוש הקתולי היפוליטוס, בתחילת המאה השלישית, כתב:

תם את המלך השמימי. ותקבלו את מלכות השמים, אתם, שבעוד שהייתם בחיים אלה, הכר
ואתה תהיה בן לוויה של האל, ויורש משותף עם המשיח, כבר לא משועבד בתאוות או 

ותך יצרים, ולעולם לא יבוזבז על ידי מחלות. כי הפכת לאלוהים: על כל סבל שעברתם בהי

ות, אדם, אלה הוא נתן לך, כי היית מעובש אנוש, אך כל אשר יהיה עקבי עם אלוהים להקנ
ת כל אלה הבטיח להעניק לך, כי אתה הוארכו ונולדו עד אלמוות. )היפוליטוס. הפרכאלהים 

 (30, פרק Xהכפירות, ספר 

 המטרה של בני האדם היא להיות מאוהבת בממלכת האל הקרובה.

 בעיות במאה השנייה והשלישית

למרות הסכמתה הנרחבת, במאה השנייה קם מנהיג פרוש נגד החוק בשם מרציון. מרציון 

לו  מד נגד חוק אלוהים, שבת וממלכת האל. למרות שהוקע על ידי פוליקרפ ואחרים, היהלי

 קשר עם כנסיית רומא די הרבה זמן ונראה היה שהוא השפיע שם.

ם במאות השנייה והשלישית, אלגוריסטים התבססו באלכסנדריה )מצרים(. אלגוריסטים רבי

 ל כמה מאותם אלגוריסטים:התנגדו לדוקטרינת הממלכה הבאה. שימו לב לדיווח ע

הם. דיוניסיוס נולד ממשפחה פגאנית אצילית ועשירה באלכסנדריה, והתחנך בפילוסופיה של
ל הוא עזב את בתי הספר הפגאניים כדי להיות תלמיד של אוריגן, אותו הצליח באחראי ע

 בית הספר לקטגוריה באלכסנדריה ...

ורות האורכיות הקדושות על ידי קלמנט, אוריגן ובית הספר לגנוסטי השחיתו את ת

הפירושים המפוארים והאלגוריים שלהם ... הם השיגו לעצמם את השם "האלגוריסטים". 

 …נפוס התעמת בפומבי עם האלגוריסטים וקבע כי תהיה שלטונו של ישו על כדור הארץ

 יוםדיוניסיוס התלבט עם חסידיו של נפוס, ועל פי חשבונו ... "מצב דברים כזה שקיים כ

 במלכות האל." זהו האזכור הראשון למלכות האל שקיימת במצב הנוכחי של הכנסיות ...
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נפוס נזף בטעותם והראה כי ממלכת השמים אינה אלגורית, אלא היא הממלכה המילולית 

 הבאה של אדוננו בתחיית המתים לחיי נצח ...

ר הגנוסטי אז הרעיון של הממלכה לבוא במצב הדברים הנוכחי הוגש והובא בבית הספ

, מאה שלמה לפני שבישופי האימפריה 250עד  200לאלגוריסטים במצרים, אן דומי. 

 התייחסו ככובשי הכס ...

קלמנט הגה את הרעיון של מלכות האל כמדינה של ידע נפשי אמיתי של האל. אוריגן הציג 

. אותה כמשמעות רוחנית שהוסתרה באותיות פשוטות של כתבי הקודש. )וורד, הנרי דנה
בשורת הממלכה: ממלכה לא מהעולם הזה; לא בעולם הזה; אלא לבוא במדינה השמימית, 

-124, עמ '1870 מתחיית המתים והשבת כל הדברים. הוצאת קלקסטון, רמסן והפלפינגר

125) 

ית, וכך, בעוד שהבישוף נפוס לימד בשורת מלכות האל, האלגוריות ניסו להגיע להבנה שקר

הבישוף אפולינריס מהיראפוליס ניסה להילחם גם בשגיאות פחות מילולית, של זה. 
האלגוריסטים בערך באותה תקופה. אלה שבאמת בכנסיית אלוהים עמדו על האמת של 

 ממלכת האל המילולית לאורך ההיסטוריה.

 הרברט וו. ארמסטרונג לימד את בשורת הממלכה, פלוס

 במאה העשרים כתב הרברט וו. ארמסטרונג ז"ל:

 דחו את הבשורה של ישו. . . , העולם היה צריך להחליף משהו אחר מכיוון שהם

 במקומו. הם היו צריכים להמציא זיוף! אז שמענו שמלכות האל מדברת עליה כאל

-ומפחיתה אותה לשום דבר לא -סנטימנט נחמד בלבבות אנושיים  -סיבוב יפה 
ממלכה. . . מציאותי! אחרים הציגו בצורה שגויה ש"הכנסייה "היא ה-אמיתי, לא

שנה לפני כריסטוס, ידע שמלכות האל היא ממלכה של  600הנביא דניאל, שחי 

 ממשלה השולטת בה -ממש 

 אנשים מילולית על כדור הארץ. . .

 כאן . . . הוא ההסבר של אלוהים למה מלכת אלוהים היא: "ובימי המלכים האלה

 מחימר שביר. זה,זה מדבר כאן על עשר בהונות הרגל, חלק מברזל וחלק  -..." 
ת , מתייחס למדינות הברי17-ו  13, והתגלות 7על ידי חיבור הנבואה עם דניאל 

מבהירה  17:12החדשות של אירופה שמתגבשות כעת. . . לנגד עינייך! התגלות 

( 8: 17את הפרט שזו תהיה איחוד של עשרה מלכים או מלכים אשר )מושל 

 . . ישיבה לתחייה את האימפריה הרומית הישנה.
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(; 11-16 :19 התגלותכשמשיח בא, הוא בא כמלך מלכים, השולט בכל הארץ )

אמר דניאל, הוא לצרוך את כל הממלכות העולמיות  -מלכות האל  -ומלכתו 
קובעת זאת במילים אלה: "ממלכות העולם הזה הפכו  11:15האלה. התגלות 

 כות האל. זהולמלכות יהוה שלנו ושל צביו: והוא ימלוך לנצח נצחים"! זהו מל

ם כן, ואפילו ארצות הברית והמדינות הבריטיות. אז ה -סוף הממשלות הנוכחיות 
ל של האדון ישוע הנוצרי, אז מלך מלכים על פני כ -הממשלות  -יהפכו לממלכות 

הארץ. זה הופך את העובדה לחלוטין למלכותו של אלוהים היא ממשלה מילולית. 

אפילו כמו שהאימפריה הרומית הייתה  -ת כמו שהאימפריה הצ'לדית הייתה מלכו

כך מלכת אלוהים היא ממשלה. זה להשתלט על ממשלת מדינות העולם.  -מלכות 

 שליט! . . . -ישוע המשיח נולד להיות מלך 

אותו ישו הנוצרי שהלך על הגבעות והעמקים של ארץ הקודש וברחובות ירושלים 

 שהוא יבוא שוב. לאחר שנצלב,שנה, מגיע שוב. הוא אמר  1,900 -לפני למעלה מ

; 12:40אלוהים גידל אותו מהמתים לאחר שלושה ימים ושלושה לילות )מתי 
(. הוא עלה לכסא האל. מטה ממשלת היקום 3-4: 15; קוריאה 2:32מעשי 

 (.3:21; רביעית 10:12; 1: 8; 3: 1; העב. 9-11: 1)מעשים 

 הוא "האציל" של המשל, שהלך לכס המלכות

שיוכתר כמלך המלכים על כל העמים, ואז לחזור  -מדינה הרחוקה" "ה -אלוהים 

 (.12-27: 19לארץ )לוקס 

: 3שוב, הוא נמצא בשמיים עד "זמני ההשבה של כל הדברים" )מעשי השליחים 

(. השבה פירושה השבה למדינה או מצב לשעבר. במקרה זה, השבת 19-21

 י, ותנאים אוטופיים.ממשלת אלוהים על פני האדמה, ובכך, השבת שלום עולמ

המהומה העולמית הנוכחית, מלחמות והסלמות מחריפות יגיעו לשיא בצרה 

ם עולמית כה גדולה עד כי אם אלוהים לא יתערב, שום בשר אנושי לא ייציל בחיי

(. בשיאו מאוד כאשר האיחור יביא לפיצוץ כל החיים מכוכב הלכת 24:22)מט. 

ו אלוהי אלוהי. הוא בא בכל כוחו ותפארתזה, ישוע המשיח ישוב. הפעם הוא בא כ
.( הוא בא כ"מלך המלכים ורב 25:31; 24:30של בורא שלט היקום. )מאט. 

על עולמית ולשלוט בכל העמים" -(, להקים ממשלת19:16  התגלותהאדונים ")

 (. . .5: 12; 19:15רביעית ”)עם מוט ברזל 

 המשיח לא רצוי?

האם גם  -ת פניו באקסטזה והתלהבות מטורפת אך האם האנושות תצעק בשמחה, ותקבל א

 הכנסיות של הנצרות המסורתית?
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 ( הונו אותם,13-15: 11הם לא! הם יאמינו, מכיוון ששרים השווא של השטן )קור 'ב' 
ת (, והכוחו11:18עם  11:15שהוא האנטיכריסט. הכנסיות והעמים יכעסו על בואו )מושל 

 (!17:14שמיד אותו )מושל הצבאיים ינסו למעשה להילחם בו כדי לה

העמים יעסקו בקרב השיא של מלחמת העולם השלישית הקרובה, עם חזית הקרב בירושלים 

נגדו  ( ואז ישוע ישוב. בכוח על טבעי הוא "ילחם נגד אותם אומות" שנלחמים1-2: 14)זכר 

ר (! "רגליו יעמדו באותו יום על ה17:14  התגלות(. הוא יביס אותם לחלוטין )3)פסוק 

(. )ארמסטרונג הוו. תעלומת 4: 14הזיתים", מרחק קצר מאוד למזרח ירושלים )זכר 

 (1984הגילאים, 

. (19:19התנ"ך מצהיר כי ישוע ישוב והוא ינצח, ועם זאת רבים יילחמו נגדו )התגלות 

רבים יטענו )בהתבסס על אי הבנה של נבואות המקרא, אך בחלקם בגלל נביאי שקר 

 ע החוזר הוא האנטיכריסט הסופי!ומיסטיקנים( כי ישו

 להלן גם הרברט ארמסטרונג:

האמת של אלוהים המועצמת באהבת האלוהים המועברת על ידי רוח הקודש  -דת אמיתית 
וחום האהבה  -של ידיעת אמת  -... שמחה בלתי אפשרית מהכרת אלוהים וישוע המשיח 

 האלוהית של אלוהים! ...

 היא פשוט "חיים לפי כל מילה" בתנ"ך הקדוש ...תורת הכנסיה האמיתית של אלוהים 

 דרך האהבה של אלוהים. -גברים יפנו מדרך "להגיע" לדרך של "לתת" 

 התרבות חדשה תאחז כעת בכדור הארץ! )שם(

 התרבות החדשה היא מלכות האל. ההכרזה על כך שהציוויליזציה החדשה תבוא ותתבסס על

 האמיתית של הממלכה עליה ישוע ותומכיו. זהאהבה היא חלק עיקרי במה שעוסק בבשורה 

 משהו שאנחנו בכנסיית המשך האלוקים מטיפים.

הרברט ארמסטרונג הבין שישוע מלמד שהחברה האנושית, אפילו כשהיא חושבת שהיא 
רוצה לציית, דחתה את "דרך הדרך" של החיים, את דרך האהבה. נראה כי כמעט אף אחד 

 ה שישוע לימד.לא מבין כראוי את המשמעות של מ

 הישועה באמצעות ישוע היא חלק מהבשורה

עכשיו כמה שקראו עד כה תוהים כנראה על מותו של ישוע ותפקידו בישועה. כן, זה חלק 

 מהבשורה שעליהם כתבו הברית החדשה והרברט וו. ארמסטרונג.
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 הברית החדשה מראה שהבשורה כוללת ישועה באמצעות ישוע:

י ת המשיח, מכיוון שהוא כוחו של אלוהים לישועה עבור כל מכי אינני מתבייש בבשור 16

 (.1:16שמאמין, עבור היהודי קודם וגם עבור היוונים )רומאים 

 לכן פוזרו הלכו לכל מקום והטיפו 4

יליפ אך כאשר האמינו לפ 12ואז פיליפ ירד לעיר שומרון והטיף להם את ישו. ...  5המילה. 

מלכות האל ושמו של ישוע המשיח, הוטבלו גברים כשהוא הטיף את הדברים הנוגעים ל
את  אז לאחר שהעידו והטיפו את דבר ה ', הם חזרו לירושלים והטיפו 25ונשים כאחד. ... 

 פיליפוס 40עכשיו מלאך ה 'דיבר אל פיליפ ...  26הבשורה בכפרים רבים של השומרונים. 

: 8ריה. )מעשי נמצא באזוטוס. ועבר בדרכו, הטיף בכל הערים עד שהגיע לקיס

4,5,12,25,26,40) 

 (17:18הוא הטיף להם את ישוע ואת תחיית המתים. )מעשי  18

כשהוא  31ואז ישב פול שנתיים שלמות בבית השכור שלו וקיבל את כל שבאו אליו,  30

ד מטיף למלכות אלוהים ולמד את הדברים הנוגעים לורד ישוע המשיח בכל ביטחון, אף אח

 (30-31: 28 לא אוסר עליו. )מעשי

שימו לב שההטפה כללה את ישוע והממלכה. למרבה הצער, הבנה נכונה של בשורת מלכות 

 רומיות.-האל נוטה להיעדר מתורת הכנסיות היווניות

ך למעשה, כדי לעזור לנו להיות חלק מאותה ממלכה, אלוהים אהב את בני האדם עד כדי כ

(. 8: 2והציל אותנו בחסדו )אפסיים  (16-17: 3שהוא שלח את ישוע למות עבורנו )יוחנן 

  (.20:24וזה חלק מהחדשות הטובות )מעשי 

 בשורת הממלכה היא מה שהעולם צריך, אבל ...

ם (. ע6:10( ועשיית טוב הם מטרות כדאיות )ראו הגלטים 9: 5עבודה למען השלום )מתי 
נושי בינלאומי אזאת, מנהיגים רבים בעולם, כולל דתיים, מאמינים שזה יהיה שיתוף פעולה 

ק רשיביא שלום ושגשוג, ולא מלכות האל. ובעוד שיהיו להם כמה הצלחות זמניות, הם לא 

 שלא יצליחו, חלק מהמאמצים האנושיים שלהם יביאו בסופו של דבר את כדור הארץ לכדי

 קיימא אם ישוע לא ישוב להקים את ממלכתו. בני אדם-נקודה שזה יהפוך את החיים ללא

 (.1: 127אדמה ללא אלוהים הם בשורה שקרית )תהילים שקיבעו את ה

דתית להכניס סדר עולמי חדש -חצי-רבים בעולם מנסים להקים תוכנית בינלאומית בבל

. זה דבר שכנסיית אלוהים ממשיכה הוקיעה מאז הקמתה ומתכננת להמשיך 21-במאה ה 
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שנה  6000מעט ולהוקיע. מאז השטן הניע את חוה ליפול על גרסת הבשורה שלו לפני כ
(, בני אדם רבים האמינו שהם יודעים טוב יותר מאלוהים מה יעשה אותם ואת 3)בראשית 

 העולם לטובים יותר.

ם געל פי המקרא, זה ייקח שילוב של מנהיג צבאי באירופה )המכונה מלך הצפון, המכונה 

 טיכריסט( יחד עם מנהיג דתי )המכונה נביא השקר, נקרא גם האנ1-10: 13חית ההתגלות 

: 17( מהעיר של שבע גבעות )התגלות 11-17: 13קרנית -הסופי וחיית ההתגלות הדו
ה (. אף על פי שהאנושות זקוק18-ו  17( בכדי להביא סדר עולמי 'בבלי' )התגלות 9,18

הם  - 21-ישו ולהקמת מלכותו, רבים בעולם לא ישימו לב למסר זה במאה ה לשיבת 

 ות לבשורה השגויה של השטן. אבל העולם יקבל עד.ימשיכו להאמין בגרסאות שונ

 נזכיר כי ישוע לימד:

 (14:24ובשורה זו של הממלכה תובא בכל העולם כעד לכל העמים, ואז יגיע הסוף. )מתי  14

 שימו לב שבשורת הממלכה תגיע לעולם כעד, אז יגיע הסוף.

 ישנן כמה סיבות לכך.

הבשורה האמיתית לפני תחילת הצרה הגדולה האחת היא שאלוהים רוצה שהעולם ישמע את 

; 3(. כך, מסר הבשורה הוא עד ואזהרה )ראו יחזקאל 24:21)שמוצגת כמתחילה במתיו 

מרות ( ודי ה11:25(. זה יביא ליותר גיורים גויים לפני שישוע ישוב )רומאים 7: 3עמוס 

 ( לפני שישוע ישוב.9:27גויים )רומאים -לא

ד עם מסר יהיה מנוגד לדעותיו של החיה העולה, מלך הצפון, יחדבר נוסף הוא שעיקרו של ה

ך הנביא השקר, האנטיכריסט האחרון. בעיקרון הם יבטיחו שלום באמצעות מאמץ אנושי, א

 (.5: 1( והרס )ראו סלוניקים 24:14זה יביא לסוף )מתי 

בחרו העולם י(, רוב 9בגלל סימנים ונפלאות שקרים הקשורים אליהם )התסלוניקים ב ', ט', 
 ( במקום המסר הבשורה. בגלל גינויים לא תקינים9-12: 2תסלוניקים  2להאמין לשקר )

ם של מלכות האל האלפיים על ידי הקתולים הרומאים, האורתודוקסים המזרחיים, הלותרני

ואחרים, רבים יטענו בטעות כי המסר של בשורת האלפיים של מלכות האל הוא הבשורה 

 טיכריסט.השקרית הקשורה לאנ

ה ( יכריזו על בשורת האלפיים של הממלכ7-13: 3הנוצרים הפילדלפים הנאמנים )התגלות 

 וכן יגידו לעולם מה יהיו מנהיגים עולמיים מסוימים )כולל החיה והנביא השקר(.
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הם יתמכו באמירת העולם את המסר כי החיה, מלך הצפון, יחד עם הנביא השקר, 
ו של דבר )יחד עם כמה מבני בריתם( את ארה"ב ואת האנטיכריסט הסופי, יהרסו בסופ

כי ( ו11:39האומות האנגלו של הממלכה המאוחדת , קנדה, אוסטרליה וניו זילנד )דניאל 

(, ישמשו 40-43: 11בקרוב לאחר מכן יהרסו קונפדרציה ערבית / איסלאמית )דניאל 

ישוע המשיח עם (, ובסופו של דבר יילחם ב13-14: 16כמכשירים של השדים )התגלות 
י ( יודיעו כ7-13: 3(. הפילדלפים הנאמנים )התגלות 19-20: 19; 16:14שובו )התגלות 

ממלכת האלפיים תגיע בקרוב. זה עשוי לייצר סיקור תקשורתי רב ולתרום להגשמתו של 

 אנו בכנסיית אלוהים ממשיכה מכינים ספרות )במספר שפות(, מוסיפים לאתרי .24:14מתיו 
 ( שיובילו9:28קטים צעדים אחרים להכנה ל'עבודה הקצרה ')השוו רומאים אינטרנט ונו

 סופקה כעדה עד הסוף. 14: 24לקביעה של אלוהים כי מתיו 

הבשורה השקרית" שמכריזה על מנהיגי העולם )ככל הנראה סוג "חדש" של מנהיג בכיר "

ו הם לא ירצ - באירופה יחד עם אודם פגום שיטען על סוג של קתוליזם( לא יאהבו את זה
שהעולם ילמד מה הם באמת ימצאו עשו )ואולי אפילו לא מאמינים בזה בעצמם בהתחלה, 

(. הם ו / או תומכיהם, ככל הנראה, ילמדו בכזב כי הפילדלפים 5-7: 10ראו ישעיהו 

ו או /  הנאמנים יתמכו בדוקטרינה קיצונית )מילניוםריות( של אנטיכריסט בא. כל גינוי שהם

אל פנים כלפי המאמינים בפילדלפיה וכנסיית האל המשכית יפעילו רדיפות )דניחסידיהם מ
תחילתה של הצרה הגדולה )מתי  -(. זה יביא גם לסוף 13-15: 12; התגלות 29-35: 11

( וכן זמן הגנה לפילדלפיה 11:31; דניאל 14-15: 24; ראה מתי 11:39; דניאל 24:21

 (.14-16: 12; 3:10הנאמנה נוצרים )התגלות 

הנביא החיה והשקר ינסה בכוח, סחיטה כלכלית, סימנים, פלאים משקר, רצח ולחצים 
טה ( כדי לקבל שלי9-10: 2; סלסלונים 7:25; דניאל 14: 16; 10-17: 13אחרים )התגלות 

 . הנוצרים ישאלו:

ץ?" כמה זמן, אדוני, קדוש ואמיתי, עד שתשפוט ותנקום את דמינו על היושבים על האר" 10

 (6:10ות )התגל

 במשך כל הדורות, אנשי אלוהים תהו "כמה זמן יימשך עד שישוע ישוב?"

אמנם איננו מכירים את היום או השעה, אך אנו מצפים כי ישוע יחזור )וממלכת האל 

; תהילים 4-34: 24על סמך כתבים רבים )למשל מתי  21-האלפיים המאה הוקמה( במאה ה 

; 3-8: 3; פטרוס ב '4,11: 4; 1-2: 1ברים ; הע7-36: 21לוקס  2: 6; הושע 4: 90

 (, שחלקים מהם אנו רואים כעת מתגשמים.5: 1סלוניקים 

 אם ישוע לא יתערב, העולם ישמיד את כל החיים:
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לא וכי אז תהיה צרה גדולה, כמו שלא הייתה מאז ראשית העולם עד הזמן הזה, לא תהיה  21

לא היה ניצל שום בשר; אך למען  ואם לא היו מתקצרים הימים ההם, 22תהיה לעולם. 

 (21-22: 24הנבחרים אותם ימים יתקצרו. )מתי 

ו מייד לאחר צרה של אותם ימים השמש תכהה, והירח לא ייתן את אורו; הכוכבים ייפל 29

י האדם יופיע בשמיים, ואז כל שבט-ואז סימן בן 30מהשמיים, וכוחות השמיים ייערערו. 

 13האדם מתקרב על ענני השמים עם כוח ותפארת גדולה. -האדמה יתאבלו, והם יראו את בן

וישלח את מלאכיו בצליל חצוצרה גדול, והם יאספו את הנבחרים שלו מארבע הרוחות, 

 (29-31: 24מקצה שמים עד קצה. )מתי 

 מלכות האלוקים היא מה שהעולם צריך.

 שגרירים לממלכה

 מה תפקידך בממלכה?

יח אמור להיות שגריר עבור זה. שימו לב למה כתב השלכרגע, אם אתה נוצרי אמיתי, אתה 

 פאולוס:

 ישו, אם כן, אנו שגרירים עבור ישו, כאילו אלוהים מתחנן דרכנו: אנו מפצירים בך בשם 20

 (20תתפייס עם אלוהים. )שני הקורינתיים ה ', 

ת והתחמק את רגליך בהכנ 15קום, אם כן, מחוך את מותנך לאמת, לבש את חזה הצדק,  14

מעל הכל, קח את מגן האמונה עימו תוכל להרוות את כל החצים  16בשורת השלום; 

מתפלל תמיד  18ויקח את קסדת הישועה וחרב הרוח שהיא דבר ה ';  17הלוהטים של הרשע. 

 עם כל התפילה והתחנונים ברוח, תוך שמירה על הסוף הזה עם כל התמדה ותחנונים לכל
ת לי תעלומתת לי אמירה, שאפתח את פי באומץ להודיע ומבחינתי, ניתן ל 19 -הקדושים 

ך שעבורה אני שגריר ברשתות; שבתוכו אני יכול לדבר באומץ, כמו שאני צרי 20הבשורה, 

 (14-20: 6לדבר. )אפרים 

 וובסטר יש את ההגדרה הבאה:-מרים -מה זה שגריר? ל

ון סמך לממשלה או ריבשליח רשמי; במיוחד: סוכן דיפלומטי בדרגה הגבוהה ביותר שהו: 1

 זרים כנציג התושב של ממשלתו או ריבונו הפרטי או שמונה למשימה דיפלומטית מיוחדת

 ולעתים קרובות זמנית.

 א: נציג או שליח מורשה 2
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 אם אתה נוצרי אמיתי, אתה שליח רשמי, למען המשיח! שימו לב למה כתב השליח פיטר:

קדושה, עם מיוחד לו, שתוכל להכריז על אבל אתה דור נבחר, כהונה מלכותית, אומה  9

שפעם לא היו עם אבל הם עכשיו  10שבחיו אשר קרא אותך מהחושך אל האור הנפלא שלו; 

 (9-10: 2עם אלהים, שלא השיגו רחמים אבל עכשיו השיגו רחמים. )פטרוס הראשון 

 כנוצרים, עלינו להיות חלק מאומה קדושה.

 איזו עם קדושה עכשיו?

ל אך בסופו של דבר הן יהיו חלק ממלכתו ש -אף אחת מממלכות העולם הזה ובכן, בהחלט 

 (. אומה של אלוהים, ממלכתו היא קדושה.11:15ישו )התגלות 

כשגרירים, אנו בדרך כלל לא עוסקים בפוליטיקה הישירה של מדינות העולם הזה. אך אנו 

 י המופיע בכתובתחייבים לחיות את אורח חייו של אלוהים כעת )עיין גם בספר החינמ
 www.ccog.org:שכותרתוChristians: Ambassadors for the Kingdom of God,  

Biblical instructions on living as a Christianמדוע דרכי אלוהים בכך עלינו ללמוד  (۔

 הן הטובות ביותר, כך שבממלכתו נוכל להיות מלכים וכוהנים ולמלוך עם ישו על האדמה:

 והפך אותנו למלכים וכמרים 6אליו אשר אהב אותנו ושטף אותנו מחטאינו בדמו שלו,  5

 (5-6: 1לאלוהיו ואביו, לו תהילה ושלטון לנצח נצחים. אמן. )התגלות 

 (5:10ם וכהנים לאלוהינו; ונמלוך על האדמה. )התגלות והפכו אותנו למלכי 10

 פן עתידי אחד בכך הוא ללמד את בני התמותה אז ללכת בדרכיו של האל:

 כי העם ישכון בציון בירושלים; לא תבכה עוד. הוא יהיה אדיב כלפיך בקול זעקתך; 19

ע, וקה ומי הנגואף על פי שאלוהים נותן לך לחם מצ 20כשהוא ישמע את זה, הוא יענה לך. 

מילה  אוזניך ישמעו 21ובכל זאת מוריך לא יועברו יותר לפינה, אך עיניך יראו את מוריך. 
מאחוריך באומרה "זו הדרך, תלכי בה", בכל פעם שאתה פונה לימין או בכל פעם שאתה 

 (19-21: 30פונה שמאלה. )ישעיהו 

 יות מוכנים ללמד:אף שזו נבואה לממלכת האלפיים, בעידן זה צריכים נוצרים לה

 (5:12עד עכשיו הייתם צריכים להיות מורים )עברים … 12

אך קדשו את אלוהים אלהים בליבכם: והיו מוכנים תמיד לתת תשובה לכל אדם השואל  15

 (.KJV, 1:15אתכם סיבה לתקווה שנמצאת בכם בעדינות ובפחד )פטרוס 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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 לפני תחילת הצרה הגדולה: מהתנ"ך עולה שרבים מהנוצרים הנאמנים יותר, יורהו לרגע

 (11:33ועם האנשים שמבינים יורה לרבים )דניאל  33

(, זה דבר שעלינו לעשות כעת. חלק 3:18לכן, למידה, צמיחה בחסד וידע )פטרוס ב '

מתפקידך בממלכת האל הוא להיות מסוגל ללמד. ולמען המאמינים יותר, פילדלפיאן 
תמיכה בעד הבשורה החשוב לפני תחילת  (, הנוצרים, זה יכלול גם7-13: 3)התגלות 

 (.24:14הממלכה של האלפיים )ראו מתי 

 לאחר קום מלכות האל, ישמשו אנשי אלוהים כדי לסייע בשיקום כוכב לכת שנפגע:

 אלה מקרבכם יבנו את מקומות הפסולת הישנים; 12

ה. תרימו יסודות של דורות רבים; ותיקרא מתקן הפריצה, משקם הרחובות לדירה פנימ

 (58:12)ישעיה 

 כך, אנשי אלוהים שחיו את דרכו של אלוהים בעידן זה יקלו על אנשים להתגורר בערים

)ובמקומות אחרים( בתקופת השיקום. העולם באמת יהיה מקום טוב יותר. עלינו להיות 

 שגרירים עבור ישו עכשיו, כדי שנוכל לשרת גם בממלכתו.

 המסר הבשורה האמיתי הוא טרנספורמטיבי

ותדע את האמת, והאמת תשחרר  32שוע אמר, "אם אתה עומד בדברי, אתה אכן תלמידי. י
(. ידיעת האמת על בשורת מלכות האל משחררת אותנו מלכוד 31-32: 8אותך ")ג'ון 

! תוכנית האל -בתקוות שווא של העולם הזה. אנו יכולים לתמוך באומץ בתוכנית שעובדת 

( וממלכת האל היא הפיתרון האמיתי. 9: 12לות השטן הוליך שולל את כל העולם )התג

 (.18:37עלינו לעמוד בעד האמת ולדבק בה )ראו ג'ון 

מסר הבשורה הוא יותר מאשר על גאולה אישית. החדשות הטובות על מלכות האל צריכות 

 להפוך את האחת לעידן הזה:

ח מהו אותו ואל תתאימו לעולם הזה, אלא ישתנו על ידי חידוש דעתכם, שתוכלו להוכי 2

 (2: 12רצון אלוהים טוב ומקובל ומושלם. )הרומים 

 נוצרים אמיתיים הופכים לשרת את אלוהים ואחרים:

על פי הבשר, לא בשירות העיניים, עובדי האג"ח, צייתו לכל הדברים לאדוניכם  22

וכל אשר תעשה, עשה זאת מכל  23כמתענגים על גברים, אלא בכנות הלב, יראי אלוהים. 
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בידיעה כי מה 'תקבל את שכר הירושה; כי אתה משרת את  24, כמו לאדון ולא לגברים, הלב

 (22-24: 3אדון המשיח. )קולוסים 

כל לכן, מכיוון שאנו מקבלים ממלכה שלא ניתנת לזעזע, בואו ונחמד, שבעזרתו אנו נו 28

 (12:28לשרת את אלוהים באופן קבוע ביראת כבוד ופחד אלוהי. )עברים 

אמיתיים חיים אחרת מהעולם. אנו מקבלים את אמות המידה של אלוהים על פני נוצרים 

דרש (, מכיוון שנ10:38העולם לגבי הנכון והלא נכון. הצדיקים חיים לפי אמונה )עברים 

 חיו, אמונה לחיות את דרך האלוקים בעידן זה. הנוצרים נחשבו כל כך שונים מהעולם בו הם

 (. העולם14,22: 24; 9: 19; 2: 9ברית החדשה )מעשי עד שאורח חייהם כונה "הדרך" ב

 (.11חי באנוכיות, תחת מעשיו של השטן, במה שכונה "דרכו של קין" )ג'וד 

 (. המילה הנבואית,14:17בשורת מלכות האל הוא מסר של צדקות, שמחה ושלום )הרומים 

כאשר  (, במיוחד4: 1; סלוניקים 3; 14, 1המובנת כראוי, היא מנחמת )ראו את הקורינתיים 

(. אורח החיים הנוצרי האמיתי מוביל 8-36: 21אנו צופים בעולם מתפורר )ראו לוקס 
 (. זה חלק מסיבה שמי שחי אותה מבין29-30: 10ת )מרקוס לשפע רוחני וברכות גופניו

 שהעולם זקוק לממלכת האל. הנוצרים הם שגרירים של ממלכת האל.

 ומאיםהנוצרים מכניסים את תקוותנו לרוחנית ולא לפיזית, אם כי אנו חיים בעולם פיזי )ר

המוקדמים (. זה דבר שהנוצרים 1:23(. יש לנו את "תקוות הבשורה" )קולוסים 5-8: 8

 הבינו שרבים שמייצרים את ישוע כיום אינם מבינים באמת.

 

רומיות מלמדות את הממלכה היא חשובה, אבל -הכנסיות היווניות. 6

... 

 רומיות מאמינות כי הן מלמדות היבטים של ממלכת האל, אך מתקשות-הכנסיות היווניות

 מדת זאת על הממלכה:להבין באמת מה היא באמת. לדוגמה, האנציקלופדיה הקתולית מל

המשיח ... בכל שלב בהוראתו את כניסתה של ממלכה זו, היבטיה השונים, המשמעות 

המדויקת שלה, הדרך בה היא אמורה להגיע, מהווים את מצרך השיח שלו, עד כדי כך 

 ששיחו נקרא "הבשורה". של הממלכה "... הם התחילו לדבר על הכנסייה כ"ממלכת האל";

א הכנסיה וכו '... פירושו הו v, 10; 9, 6; אפוק., אני, 12 ,2 ,סלוני I; 13ר ' אל"מ, אני, 

כמוסד האלוקי ההוא ... )האפיפיור ח' מלכות האל. האנציקלופדיה הקתולית, כרך ח. 

1910.) 
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, v, 10; 9, 6; אפוק., אני, 12 ,2 סלוני I; 13אף כי האמור לעיל הצביע על "אל"מ, אני, 

שאף אחד מהפסוקים לא אומר דבר על כך שהכנסיה היא ממלכת "אם תחפש אותם, תגלה 
האל. הם מלמדים שמאמינים יהיו חלק ממלכת אלוהים או שזו מלכותו של ישוע. התנ"ך 

צער, (. למרבה ה3-9: 1מזהיר שרבים ישנו את הבשורה או יפנו לאחר, שאינו נכון )גלטיים 

 שונים עשו זאת.

יטר (. פ6: 14ם. איש לא בא לאבא אלא דרכי ")ג'ון ישוע לימד, "אני הדרך, האמת והחיי

לימד, "אין שום הישועה בשום מקום אחר, כי אין שם אחר תחת השמים שניתן בקרב 
 (. פיטר אמר ליהודים כולם12אנשים שבאמצעותו עלינו להינצל" )מעשי השליחים ד ', 

 (.2:38)מעשים  חייבים להיות בעלי אמונה לחזור בתשובה ולקבל את ישוע כדי להינצל

 צירותילעומת זאת, האפיפיור פרנסיס לימד כי אתאיסטים, בלי ישוע, ניתנים להצלה על ידי 

טובות! הוא גם מלמד שניתן להציל יהודים מבלי לקבל את ישוע! בנוסף, הוא וכמה 
תח מקראית של 'מרי' היא מפתח לבשורה כמו גם מפ-רומאים גם רואים כי גרסה לא-גרמנים

שוע קומנית ובין דתית. למרבה הצער, הם ואחרים אינם מבינים את חשיבותו של ילאחדות א

 ואת הבשורה האמיתית של מלכות האל. רבים מקדמים את הבשורות השקריות.

רבים רוצים ללכת למראה ולהאמין בעולם. הברית החדשה מלמדת כי הנוצרים צריכים 

 להסתכל למעלה:

 (2: 3א על דברים שעל פני האדמה. )קולוסים קבע את דעתך על הדברים שלמעלה, ל 2

 כי אנו הולכים באמונה ולא בראייה. )הקורינתיים ה ', ז'( 7

 בעצם לימד ללכת למראה כנסייתו: X -עם זאת, האפיפיור פיוס ה

ל הכנסייה הקתולית ... היא ממלכת ישו עלי אדמות. )קוואס פרימאס האנציקליים ש... 

 פיוס(.

 ען כי "ממלכת האל הוקמה על ידי כדור הארץ על ידי ישוע המשיחטו 1011אתר הקתולית

את, זלספירה, בצורת הכנסייה שלו, בהנהגתו של פיטר ... הכנסיה הקתולית." עם  33בשנת 

ארץ. הממלכת האלפיים המילניום איננה כאן זה גם לא כנסיית רומא, אבל זה יהיה על כדור 
(, אלה 16:19ת "מפתחות הממלכה" )מתי למרות שכנסיית האלוהים האמיתית כוללת א

 (.11:52הטוענים כי כנסייה היא הממלכה "לקחו ממנה את מפתח הידע" )לוקס 

כנסיית רומא מלמדת כל כך חזק נגד ממלכת אלוהים ארצית המילולית הקרובה שתגיע 

בקרוב, שהיא בעצם ה"דוקטרינה של האנטיכריסט "הרשומה בקאטכיזם הרשמי של 

 לית:הכנסייה הקתו
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הטעייתו של האנטיכריסט כבר מתחילה להתגבש בעולם בכל פעם שהטענה מופיעה  676

בהיסטוריה את אותה תקווה משיחית שיכולה להתממש רק מעבר להיסטוריה באמצעות 
שם השיפוט האסקולוגי. הכנסייה דחתה אפילו צורות שונו של זיוף זה של הממלכה שתחת ה

יה הקתולית. אימפרימטור פוטסט + ג'וזף הקרדינל מילאנריזם ... )קטכיזם של הכנסי

 (194 עמוד ,1995 רצינגר. זוגות, ניו יורק

למרבה הצער, למי שיסכים עם זה יהיו בעיות משמעותיות בהכרזת בסורת מלכות האל 

 בסופו של דבר. חלק ייקח

(. אבל, אתם עשויים 30-36: 11; 7:25צעדים איומים נגד המצהירים על כך )דניאל 
ו לחשוב, האם לא כל מי שמייעד את ישוע כאלוהים יהיה בממלכה? לא, הם לא יהיו. שימ

 לב למה אמר ישוע:

אבי  לא כל מי שאומר לי 'אדוני אדוני' ייכנס למלכות השמים, אלא מי שעושה את רצון" 21

דים רבים יאמרו לי באותו יום: 'אדוני אדוני, לא התנבאנו בשמך, הוצאנו ש 22שבשמיים. 

ואז אני אומר להם, "מעולם לא הכרתי אתכם;  23ל שמך ועשינו נפלאות רבות בשמך?' ע

 (21-23: 7הסתלקו ממני, אתם העוסקים בחוסר החוק! ' )מתי 

 (2השליח פאולוס ציין כי "תעלומת הפקרות" הייתה "כבר בעבודה" )התסלוניקים ב ', 
בשעות הסיום המכונה  בתקופתו. הפקרות זו קשורה גם למשהו שהתנ"ך מזהיר נגדו

 (.3-5: 17"מסתורין, בבל הגדולה" )התגלות 

תעלומת הפקרות" קשורה לנוצרים מתיימרים המאמינים כי הם אינם צריכים לשמור על "

ות ש צורחוק מצוות אלוהים וכו ', ו / או שיש כל כך הרבה חריגים מקובלים עליו ו / או שי
חוק, כך שהם חושבים שיש להם צורה של מקובלות של קנסות כדי לשבור את אלוהים ה

 חוק האל, הם לא שומרים על צורת הנצרות שישוע או שלוחיו יכירו כלגיטימיים.

רומאים הם כמו הפרושים שהפרו את מצוות האל, אך טענו כי המסורות שלהם -היוונים

 י(! ישעיהו גם הזהיר כ3-9: 15ישו הוקיע את הגישה הזו )מתי  -הפכו את זה למקובל 

ר (. מרד חסר חוק זה הוא דב9: 30אנשים הטוענים שהם אלוהים יתמרדו בחוקו )ישעיהו 

 שלצערנו אנו רואים זאת עד היום.

נראה ש"תעלומה "נוספת היא שכנסיית רומא מאמינה כי אג'נדותיה האקומניות 

והאקומיטריות המיליטריסטיות יובילו לשלום ולגרסה לא מקראית של מלכות האל על 

הכתובים מזהירים מפני אחדות אקומנית מתקרבת שהיא מלמדת תצליח במשך כמה הארץ. 

 קתולי, מוצג(:-שנים )הערה: התנ"ך הירושלמי החדש, תרגום מאושר
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הם השתטחו מול הדרקון מכיוון שהוא נתן לבהמה את סמכותו; והם השתטחו מול החיה  4

את  החיה הורשתה להשמיע 5'  ואמרו 'מי יכול להשוות עם החיה? מי יכול להילחם נגד זה?
ול וזה הוציא את חיל 6התפארותה ומטפותיה ולהיות פעילה במשך ארבעים ושניים חודשים; 

ה מותר הי 7הקודש שלו נגד אלוהים, נגד שמו, האוהל השמימי שלו וכל מי שהמגורים שם. 

וכל בני  8להלחם נגד הקדושים ולכבוש אותם, וניתן להם כוח על כל גזע, עם, שפה ואומה; 
 העולם יעבדו לו, כלומר כל מי ששמו לא נכתב מאז היווסדו של העולם בספר החיים של

ת אלה לשבי לשבי; אלה למוות בחרב למוו 10כל מי שיכול לשמוע, להקשיב:  9כבש הקרבן. 

ך החדש ”התנ, 4-10: 13בחרב. זו הסיבה שעל הקדושים להיות התמדה ואמונה. )התגלות 

 (יימס’של ג

 ך מזהיר מפני אחדות בבל בזמן הקץ:התנ"

אחד משבע המלאכים שהיו להם שבע הקערות בא לדבר איתי, ואמר 'בוא הנה ואראה לך  1

עמו כל מלכי הארץ זנותו את  2את עונשה של הזונה הגדולה הסבוכה לצד מים בשפע, 
בר, הוא לקח אותי ברוח למד 3עצמם, ומי שיחרר את כל אוכלוסיית העולם ביין ניאוסה. ' 

ושם ראיתי אישה רוכבת על חיה ארגמנית שיש בה שבעה ראשים ועשר קרניים והיו לה 

האישה הייתה לבושה בסגול וארגמן והבהבה  4כותרות חילול השם שנכתבו על כל זה. 
על  5בזהב ותכשיטים ופנינים, והיא החזיקה בכננת זהב מלאה בזוהמה המגעילה של זנותה; 

ל עחה היה כתוב שם, שם קריפי: 'בבל הגדולה, אם כל הזונות וכל הנוהגים המזוהמים מצ

 ראיתי שהיא שיכורה, שתויה מדמם של הקדושים, ודם קדושים קדושים של ישו; 6הארץ'. 

 יימס(’ך החדש של ג”, התנ1-6: 17וכשראיתי אותה הייתי מופתע לגמרי. )התגלות 

האישה  18ן שבע הגבעות עליהן האישה יושבת. . . זה קורא לזעזע. שבעת הראשים ה' 9

: 17שראית היא העיר הגדולה שיש לה סמכות על כל השליטים עלי אדמות. ' )התגלות 

 יימס(’ך החדש של ג”, התנ9,18

לאחר מכן ראיתי מלאך אחר יורד מהשמיים, וסמכות רבה שניתנה לו; האדמה זרחה  1

בבל הגדולה נפלה, והפכה להיות רדף השטנים בקולו הוא צעק 'בבל נפלה,  2בתפארתו. 

כל העמים שתו עמוק את יין זנותה;  3ומקום מגורים לכל רוח עבירה ועוף מלוכלך ומעוות. 

קול  4כל מלך על פני האדמה הזין את עצמו איתה, וכל סוחר התעשר באמצעות הוללותיה. ' 
די שלא תשתתף בפשעיה אחר דיבר משמיים; שמעתי את זה אומר 'צא עמי, הרחק ממנה, כ

חטאיה הגיעו לשמיים, ואלוהים מחשיב את פשעיה: התייחס  5ויהיה לך אותן מכות לשאת. 

יש לשלם לה כפול מהסכום שגייסה. היא צריכה לקבל 6אליה כמו שהיא התייחסה לאחרים. 

כל אחד מהדביקים והאורגיות שלה צריך להתאים  7כוס חזקה כפליים מהתערובת שלה. 
או ייסורים. אני מסתובבת כמלכה, היא חושבת; אני לא אלמנה ולעולם לא אדע  עינויים

על כך, ביום אחד, המכות ייפלו עליה: מחלות ואבל ורעב. היא תישרף עד היסוד.  8שכול. 

'יתאבל עליה יבכה ובוכה על ידי מלכי האדמה  9אדון האל אשר גינה אותה הוא אדיר. ' 
-1: 18רגיות. הם רואים את העשן כשהיא שורפת, )התגלות שהזדווגו איתה וקיימו איתה או

 , התנ"ך החדש של גיימס(9
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בזכריה, התנ"ך מזהיר מפני בבל הקרובה ומראה כי אחדות ראויה לא תתרחש רק לאחר 

 שישוע ישוב:

כי פיזרתי אתכם לארבע רוחות  -מצהיר יהוה  -תסתכל! תזהר! ברחו מארץ הצפון  10

 תסתכל! הפוך את בריחתך, ציון, חי עכשיו עם בת בבל! 11מכריז יהוה.  -השמיים 

נוגע אני, על העמים שבזזו אותך, 'מי ש כי יהוה סבאוט אומר זאת, מאז שהזמין התהילה 12

י עכשיו תראו, אני ינפף את ידי עליהם והם יבזזו על ידי מ 13בך נוגע בתפוח עיניי. 

י בא שיר, לשמוח, בת ציון, לעת עתה אנל 14ששעבדו. ' אז תדעו שיהווה סבאוט שלח אותי! 

והם  וביום ההוא יומרו אומות רבות ליהוה. כן, הם יהפכו לעמו 15יהוה מכריז!  -לגור בך
ארץ יהוה ישלט על יהודה, חלקו ב 16יחיו בכם. אז תדעו שיהווה סבאוט שלח אותי אליכם! 

; יימס’ך החדש של ג”, התנ10-16: 2הקודש, ושוב יהפוך את ירושלים לבחירתו. )זכריה 

 , הפסוקים רשומיםיימס החדשה’גרסת קינג ג / יימס’גרסת קינג ג -שימו לב בגרסאות ה

 (6-12: 2כזכריה 

טים רבים ומנהיגים דתיות שהאו"ם, הוותיקן, פרוטסטנ-התנועות האוקומניות והבין

ע אורתודוכסים מזרחיים מקדמים נידונות בבירור על ידי התנ"ך ואין לעודד אותם. ישו
(. אקומניזם רב קשור 4-5: 24הזהיר מפני מי שטען ללכת אחריו ש"תרמה רבים ")מתי 

 .17)שאינו ישוע( ולזונה של התגלות  1-2: 6ל"פרש הלבן "של התגלות 

לוס לימד שאחדות אמונה אמיתית לא תתרחש רק לאחר שישוע כמו זכריה, גם השליח פאו

 ישוב:

, עד שכולנו מגיעים לאחדות באמונה ובידיעה של בן האלוהים ונהיה את האדם המושלם 13

 יימס(’ך החדש של ג”, התנ4:13בוגר לחלוטין במלאות של ישו עצמו. )אפרים 

וא מעשה, כאשר ישוע ישוב, המי שמאמין כי אחדות זו באה לפני שובו של ישוע, טועה. ל

 יצטרך להרוס את אחדות האומות שתתנגש נגדו:

ואז המלאך השביעי ניפח את חצוצרתו, וניתן היה לשמוע קולות שצועקים בשמיים  11:15

 61וקוראים: "ממלכת העולם הפכה למלכת אדוננו ומשיחו, והוא ימלוך לנצח נצחים." 

 וכחות אלוהים, השתטחו ונגעו באדמה במצחםעשרים וארבעה הזקנים, שהיו מסתובבים בנ

במילים אלה, 'אנו מודים לך, אלוהים אדירים, מי שהוא, מי שהיה  17שעבדו לאלוהים 

העמים היו במהומה ועכשיו הגיע הזמן לתגמול  18בהנחת כוחך הגדול והתחלת שלטונך. 
ים משמך, שלך, ולמתים שישפטו, ועבדי עבדיך הנביאים, עבור הקדושים ולאלה החושש

 מה. 'קטנים וגדולים כאחד, כדי להיות מתוגמלים . הגיע הזמן להשמיד את ההורסים את האד

 יימס(’ך החדש של ג”, התנ15-18: 11)התגלות 
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, ושמעתי מה היה קולם של קהל עצום, כמו צליל האוקיאנוס או שאגת הרעמים הגדולה 6: 19

כל מלכי  ואז ראיתי את החיה, עם 19. . .  עונה 'אללויה! שלטונו של ה 'אלוקינו יתברך החל;
אך החיה נכלאה בשבי, יחד  20האדמה וצבאותיהם, התאספו כדי להילחם ברוכב ובצבאו. 

עם נביא השקר שעשה נסים מטעם החיה ועל ידיהם הוליכו שולל את אלה שקיבלו את 

ך האגם המיתוג בסימן החיה ואת אלה שסגדו לפסלו. השניים האלה הושלכו חיים אל תו
 כל השאר נהרגו בחרב הרוכב שיצא מפיו, וכל הציפורים 21הלוהט של הגופרית הבוערת. 

תת ואז ראיתי כסות, שם הם התיישבו, ועליהם הוקצה הכוח ל 4: 20זלגו עצמן בבשרן. . . 

פסק דין. ראיתי את נשמותיהם של כל אלה שנערפו על ידיהם שהיו עדים לישו ועל כך 

ים אלוהים, ואלה שסירבו לעבוד את החיה או את פסלו ולא היו מקבל שהטיפו את דברו של
את סימן המותג על מצחם או ידיהם; הם קמו לחיים, ומלכו עם ישו במשך אלף שנים. 

 יימס(’ך החדש של ג”, התנ4: 20; 6,19-21: 19)התגלות 

ים שימו לב שישוע יצטרך להשמיד את צבאות העולם המאוחדים נגדו. ואז הוא והקדוש

ישלוטו. ואז תהיה אחדות אמונה נכונה. למרבה הצער, רבים ישמעו לשרים מזויפים 
ם (. א14-15: 11קורינתיאנס  2שנראים טובים, אך אינם כאלה, כפי שהזהיר השליח פול )

  יותר היו מבינים באמת את התנ"ך ובשורת מלכות האל פחות היו נלחמים נגד ישוע.

 מדוע מלכות האל?. 7

את זשבני האדם אוהבים לחשוב שאנחנו כל כך חכמים, ישנם גבולות להבנתנו, ובכל למרות 

 (.5: 147"ההבנה של אלוהים היא אינסופית" )תהילים 

 זו הסיבה שתידרש התערבותו של אלוהים לתקן את הכוכב הזה.

בעוד שרבים מאמינים באלוהים, רובם המכריע של בני האדם אינם מוכנים לחיות כפי 

 וון באמת. שימו לב לדברים הבאים:שהוא מכ

הוא הראה לך, איש, מה טוב; ומה דורש ממך האדון אלא לעשות בצדק, לאהוב רחמים  8

 (8: 6וללכת בענווה עם אלוהיך? )מיכה 

 ללכת בהכנעה עם אלוהים זה לא דבר שהאנושות באמת הייתה מוכנה לעשות. עוד מתקופת

רו לסמוך על עצמם ועל סדרי העדיפויות (, בני האדם בח1-6: 3אדם וחוה )בראשית 

 (.3-17: 20שלהם, מעל מצוות האל, למרות מצוותיו )שמות 

 ספר משלי מלמד:

בכל הדרכים שלך תכירו בו והוא יכוון את  6סמוך על ה 'בכל לבבך, ולא נשען על הבנתך;  5

 (7-5אל תתחכמו בעיני עצמכם; ירא את האדון ותלך מרוע. )משלי ג:  7דרככם. 
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ם זאת, מרבית האנשים לא באמת יאמינו באלוהים בכל ליבם או יחכו שהוא יכוון את ע
 צעדיהם. רבים אומרים שהם יעשו מה שאלוהים רוצה, אך לא יעשו זאת. האנושות הונתה

 ( ונפלה על תאוות העולם ו"גאוות החיים ")ג'ון הראשון9: 12על ידי השטן )התגלות 

2:16.) 

ם המסורות הדתיות והממשלות החילוניות שלהם, מכיוון שהם חושבילכן רבים המציאו את 

 ( ולא יתחרטו10:23שהם יודעים הכי טוב. עם זאת, הם אינם עושים זאת )ראה ירמיהו 

 באמת.

 (.21-22: 24זו הסיבה שהאנושות זקוקה למלכות האל )ראו מתי 

 קחו למשל את האושר

היו הטובות שאותן נתן בדרשתו בהר  אחת מסדרות ההצהרות הידועות ביותר שישוע מסר

 הזיתים.

 שימו לב למה שהוא אמר:

אשרי  5אשרי מי שמתאבל, כי יתנחם.  4אשרי העניים ברוחם, כי שלהם מלכות השמים. " 3

ם, אשרי הרחמי 7אשרי מי שרעב וצמא לצדק כי יתמלאו.  6העילוי, כי הם יירשו את הארץ. 

קראו אשרי שלום, כי הם יי 9אשרי טהורי לב, כי יראו את אלוהים.  8כי הם יקבלו רחמים. 

 (10-3: 5אשרי אלה הנרדפים למען הצדקה, כי שלהם מלכות השמים. )מתי  10בני אלוהים. 

(, המכונה לעתים קרובות "ממלכת 30-31: 4זה נמצא בממלכת האלוהים )ראו מארק 
ת ו ההבטחות המבורכות הללו. בממלכ(, שם יתקיימ13:31השמים" על ידי מתיו )ראו מתי 

האל תתגשם ההבטחה לרעה את העדישים לרשת את האדמה והטהור לראות את אלוהים. 

 צפו לחדשות הטובות של הברכות במלכות האל!

 דרכי אלוהים צודקות

והים ( ואלוהים אינו אנוכי. חוקי אל8,16: 4האמת היא שאלוהים הוא אהבה )ג'ון הראשון 
ם (. דרכי העול8-11: 2; ג'יימס 29-31: 12י אלוהים ושכנינו )מרקוס מראים אהבה כלפ

 (.6: 8אנוכיות ומסתיימות במוות )רומאים 

 שימו לב שהתנ"ך מראה שנוצרים אמיתיים מקיימים את המצוות:
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ותו מי שמאמין שישוע הוא המשיח נולד מאלוהים, וכל מי שאוהב אותו שהוליד גם אוהב א 1

הים נו יודעים שאנו אוהבים את ילדי האל, כאשר אנו אוהבים את אלובכך א 2שנולד ממנו. 

 כי זה אלוהים האהוב, שנשמור על מצוותיו. ומצוותיו 3ומקיימים את מצוותיו. 

 (1-3: 5אינם מכבידים. )ג'ון הראשון 

(. 1:15(. דרכיו טהורות )טיטוס 172: 119כל "מצוות צדקתו של אלוהים" )תהילים 

קיבלו צורות שונות של "הפקרות" ואינם מבינים כי ישוע לא בא  למרבה הצער, רבים

 (, על ידי הסבר המשמעות17להשמיד את החוק או הנביאים, אלא להגשים אותם )מתי ה, 

(. ישוע לימד 21-28: 5האמיתית שלהם והרחבתם מעבר למה שרבים מחשבה )למשל מתיו 
ם ( )המונחי5:19ת השמים" )מתי כי "כל מי שיעשה ומלמד אותם, הוא ייקרא גדול במלכו

 'ממלכת אלוהים' ו'מלכות שמים '' ניתנים להחלפה(.

אחר  התנ"ך מלמד כי אמונה ללא יצירות מתה )ג'יימס ב, יז(. רבים טוענים כי הם הולכים

ראו )( ולא יחקו אותו כפי שהם צריכים 21-23: 7ישוע, אך לא יאמינו באמת בתורתו )מתי 
ס( יימ’, גרסת קינג ג4: 3"חטא הוא עבירת החוק" )ג'ון הראשון (. 1: 11קורינתיים א 

ימס (. עם זאת, התנ"ך מראה כי הרחמים ינצחו את השיפוט )ג'י3:23וכולם חטאו )רומאים 

 (.6: 3( שכן באמת יש לאלוהים תוכנית לכולם )ראה לוקוס 13ב ', 

ט ישוע ישלוט ב"מו פתרונות אנושיים, מלבד דרכי אלוהים, לא יעבדו. בממלכת האלפיים

ות (, והטובה תצליח לנצח ככל שאנשים יחיו את דרך האל. כל הבעי19:15ברזל ")התגלות 
בעולם קיימות מכיוון שחברות של העולם הזה מסרבות לציית לאלוהים ולחוקיו. 

 ההיסטוריה מראה כי האנושות אינה מסוגלת לפתור את בעיות החברה:

מכיוון  7מוות, אבל להיות בעל רוח רוח זה חיים ושלום. שכן להיות בעל אופק בשרים זה  6

. ות כןשהמוח הבשרני הוא האויב כלפי האל; שכן הוא אינו כפוף לחוק האל, ואינו יכול להי
 (8-6: 8אז אם כן, מי שנמצא בבשר אינו יכול לרצות את אלוהים. )הרומים  8

האל לעשות זאת בעידן זה הנוצרים צריכים להתמקד ברוחניות, ומקבלים את רוחם של 

  (, למרות חולשותינו האישיות:9: 8)הרומים 

כי אתם רואים את קריאתכם, אחים, שלא רבים חכמים לפי הבשר, לא רבים אדירים ולא  26

אך אלוהים בחר את הדברים המטופשים של העולם כדי לבייש  27רבים אצילים נקראים. 

ל העולם כדי לבייש את הדברים האדירים; את החכם, ואלוהים בחר את הדברים החלשים ש
ואת הדברים הבסיסיים של העולם ואת הדברים שבוזים בחר ה ', ואת הדברים שאינם,  28

אך  30ששום בשר לא צריך להתפאר בנוכחותו.  29כדי להביא לכלום את הדברים שהם, 

 31 -לה וצדיקות וקידוש וגאו -ממנו אתה במשיח ישוע, שהפך עבורנו חוכמה מאלוהים 

 (26-31שכמו שנאמר "מי שמאדיר, תפאר אותו בה '." : 
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',  ההנוצרים צריכים לתפאר בתוכניתו של אלוהים! אנו צועדים כעת באמונה )הקורינתיים 
ת (. נברך על שמירת מצוו6: 11( באמונה )העברים 2: 3ז'(, מסתכלים למעלה )קולוסים 

 (.22:14האל )התגלות 

 למה בשורת מלכות האל?

. רוטסטנטים נוטים לחוש שברגע שהם קיבלו את ישוע כמושיע, הם חיפשו את מלכות האלפ

ים הקתולים מאמינים כי הנטבלו, אפילו כתינוקות, נכנסו לכנסייה שלהם כממלכה. הקתול

והמזרחיים האורתודוכסים נוטים לחשוב שבאמצעות סקרמנטים וכו 'הם מחפשים את 
לם רומיים נוטים להסתכל אל העו-פרוטסטנטים יווניםמלכות האל. בעוד שנוצרים יטבלו, 

 (.6-8: 8כדי לפתור את בעיות האנושות. הם נוטים להתמקד באדמה )ראו הרומים 

( היא להיות מטרה לכל החיים של הנוצרים. 6:33תחילה לחפש את מלכות האל )מתי 

ממלכת האל מטרה, לא לחפש פתרונות לעולם, אלא לאלוהים ודרכיו. החדשות הטובות על 

 משנות את חיינו.

התנ"ך אומר שנוצרים ישלטו עם ישוע, אך האם אתה מבין שמשמעותו היא שנוצרים 

 אמיתיים ישלטו בערים? ישוע לימד:

 אז קרא לעשרה 13אציל מסוים נכנס למדינה רחוקה כדי לקבל לעצמו מלכות ולחזור. " 12

ו אבל אזרחיו שנא 14עד שאבוא. משרתיו, העביר להם עשרה מנות, ואמר להם: עשו עסקים 

 אותו ושלחו אחריו משלחת ואמרו, "לא יהיה לנו האיש הזה למלוך עלינו."

ם בממלכה, אז ציווה על משרתים אלה, שנתן לה וככה זה היה כשחזר, לאחר שקיבל את" 15

ואז הגיע הראשון,  16את הכסף, להיקרא אליו, כדי שיידע כמה גבר כל אחד מהמסחר. 

יוון ויאמר לו: כל הכבוד עובד טוב; מכ 17דון, המנטה שלך הרוויח עשרה מנות'. ואמר: 'א
טה והשני בא ואמר 'אדון, המנ 18שהיית נאמן במעט מאוד, יש לך סמכות על עשר ערים. ' 

: 19כמו כן אמר לו 'אתה גם יהיה מעל חמש ערים'. )לוק  19שלך הרוויח חמישה מנות'. 

12-19) 

שיש לך עכשיו. לנוצרים תהיה הזדמנות לשלוט על ערים אמיתיות, היה נאמן על המעט 
בממלכה של ממש. ישוע גם אמר, "השכר שלי עמי, לתת לכל אחד לפי עבודתו" )התגלות 

מת ( למי שיגיב אליו בא2: 14( ומקום )ג'ון 14:15(. לאלוהים יש תוכנית )איוב 22:12

 ית ואתה יכול להיות חלק ממנה!(. מלכות האל היא אמית17:14; התגלות 6:44)ג'ון 

היה לכתב העת מאמר שכותרתו "כוחם של המונים" שהצביע על כך  2016בתחילת 

שהבינה המלאכותית וההמונים הטובים ביותר יוכלו לפתור את "הבעיות הרעות" העומדות 
בפני האנושות. עם זאת, המאמר לא הצליח להבין מהי רשעות, קל וחומר כיצד לפתור 

 אותה.
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פי כ 21-שיתוף הפעולה, מלבד ההליכה בדרכיו האמיתיות של האל, נידון לכישלון במאה ה 
שהיה לאחר המבול הגדול כאשר האנושות שיתפה פעולה לבניית מגדל בבל הכושל 

 (.1-9: 11)בראשית 

יאל בעיות בעולם, במקומות כמו המזרח התיכון )למרות רווחים זמניים צפויים, למשל, דנ

ות האל אנו זקוקים לשלום של מלכ -(, לא ייפתרו על ידי בני אדם 3: 1וניקים א; סל 27: 9

 : יז(.14)רומאים 

ל ע( 21:12בעיות הטרור הבינלאומי, על אף הרווחים הצפויים, לא ייפתרו )ראה יחזקאל 

 אל.אנו זקוקים לשמחתה ולנוחותה של מלכות ה -( 9: 12ידי הונאים באו"ם )ראה התגלות 

ייעו ה לא ייפתרו על ידי שיתוף פעולה בינלאומי, מכיוון שמדינות העולם יסבעיות הסביב

 (, אך הן ייפתרו על ידי מלכות האל.11:18בהשמדת כדור הארץ )התגלות 

רה"ב אסוגיות של חוסר מוסריות מינית, הפלות ומכירת חלקי גוף אנושי לא ייפתרו על ידי 

 (, אלא על ידי מלכות האל.18:13)ראה התגלות 

 החוב המאסיבי שיש לארצות הברית, בריטניה, ומדינות רבות אחרות לא ייפתר באמצעות

 אל.( על ידי מלכות ה6-8: 2תיווך בינלאומי, אלא בסופו של דבר )לאחר הרס לפי חבקוק 

ה אנו זקוקים לממלכת האל. מריב -האומות המאוחדות לא יפתרו בורות וחינוך לא נכון 
ע דתית שתסכים לישועה מלבד ישו-בין-י שום תנועה אקומניתדתית לא תיפתר באמת על יד

האמיתי של המקרא. החטא הוא הבעיה בעולם ולשם כך אנו זקוקים להקריבה של ישוע 

 אנו -ולחזרתו בממלכת האל. למדע הרפואה המודרני אין את כל התשובות לבריאות האדם 

 זקוקים לממלכת האל.

יכון יזמים שהשתנו גנטית שמציבות חלקים בעולם בססוגיות הרעב לא ייפתרו על ידי אורגנ

 אנו זקוקים למלכות האל. -לרעב כתוצאה מכישלונות יבולים פוטנציאליים 

העוני העצום בחלקים של אפריקה, אסיה ומחוצה לה, תוך שהוא מרוויח זמן מהשעה 

לכת לממ אנו זקוקים -(, לא יפתור את בעיית העוני 1-19: 18הסופית 'בבל' )ראה התגלות 

היא  האל. הרעיון שמלבד ישוע, האנושות יכולה להביא אוטופיה ב'עידן הרע הנוכחי 'הזה,

 (.3-10: 1בשורה שקרית )גלטיים 

השלב האלף של ממלכת האל הוא ממלכה מילולית שתוקם על פני האדמה. זה יתבסס על 

במשך אלף חוקים האלוהים האוהבים ואלוהים אוהב כמנהיג. הקדושים ישלכו עם ישוע 

(. ממלכה זו תכלול את אלה שבאמת בכנסיית האלוהים, אך 4-6: 20; 5:10שנים )התגלות 
אף כתבי קודש לא קובעים שממלכת האל היא למעשה הכנסייה )קתולית או אחרת(. כנסיית 

רומא התנגדה להוראת האלפיים, ובהמשך היא תתנגד ביתר עוצמה למסר הבשורה של 
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זה ככל הנראה יקבל סיקור תקשורתי משמעותי שעשוי לעזור  התנ"ך ככל שנתקרב לסוף.

 .24:14למלא את מתיו 

 בשלב האחרון, מלכות האלוהים תכלול את "ירושלים החדשה,

צדק, -( ועלייתו לא יהיה סוף. לא תהיה יותר אי2: 21יורדים מהשמיים מאלוהים ")התגלות 

 לא עוד צער ולא עוד מוות.

ל היא נושא חשוב בתנ"ך. סופרי הברית הישנה לימדו על הטפה והבנה בשורת מלכות הא

רית כך. ישוע, פול וג'ון לימדו על כך. הדרשה ה"נוצרית "העתיקה ביותר ששרדה מחוץ לב

. החדשה נלמדה עליה. בראשית המאה השנייה נוצרים, כמו פוליקרפ ומלטו, לימדו על כך
 י ממלכת האלוהים היא הנושאאנו בכנסיית אלוהים ממשיכה מלמדים זאת כיום. נזכיר כ

 . זה גם מה שהוא הטיף עליו אחרי1:13הראשון שהתנ"ך מראה עליו ישוע הטיף )מרקוס 

וזה משהו שהנוצרים צריכים לחפש תחילה )מתי  -( 3: 1תחיית המתים )מעשי השליחים 

6:33.) 

 היה הבשורה אינה רק על חייו ומותו של ישוע. הדגש של הבשורה שלימדו ישוע וחסידיו

ממלכת אלוהים הבאה. בשורת הממלכה כוללת ישועה באמצעות ישו, אך כוללת גם לימוד 

 (.11:15סיום ממשלות אנושיות )התגלות 

 כזכור, ישוע לימד כי הסוף לא יגיע אלא לאחר שהבשורה לבשורות הממלכה בפני העולם

 (. וההטפה ההיא מתרחשת עכשיו.24:14כעד לכל העמים )מתי 

, ות הן שממלכת האל היא הפיתרון לבעיות העומדות בפני האנושות. עם זאתהחדשות הטוב
ת הרוב לא רוצים לתמוך בזה, לא שומעים אותו, וגם לא רוצים להאמין לאמת בזה. ממלכ

 .(7:31(, ואילו "העולם הזה הולך לעולמו" )קורינתיים 6:13אלוהים היא נצחית )מתי 

ם היא דבר שאנו בכנסיית אלוהים ממשיכה הכרזת הבשורה האמיתית של ממלכת האלוקי

(, כולל 19-20: 28רציני לגביו. אנו שואפים ללמד את כל הדברים שהתנ"ך מלמד )מתי 

 (. בעוד אנו ממתינים לממלכה ההיא, עלינו ללמוד ולעקוב אחר24:14ממלכת האל )מתי 

 דרכיו של אלוהים ולנחם אחרים שרוצים להאמין באמת.

בהכרזת הבשורה על ממלכת האל הקרובה? האם תאמין בשורת  האם אינך צריך לתמוך

 מלכות האל?

 כנסיית אלוהים ממשיכה
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 שדרת גרנד וו, גרובר ביץ ', 1036משרד ארה"ב של כנסיית אלוהים ממשיכה ממוקם ב: 

 .www.ccog.orgארה"ב; אתר  93433קליפורניה, 
 

 (CCOG) אתרי אינטרנט של כנסיית אלוהים ממשיכה
 

CCOG.ASIA  .אתר זה מתמקד באסיה 
CCOG.IN  .אתר זה מכוון לאלה המורשת ההודית  
CCOG.EU  .אתר זה מכוון לאירופה  
CCOG.NZ  .אתר זה מכוון לניו זילנד ואחרים עם רקע ממוצא בריטי 

CCOG.ORG  האתר הראשי של כנסיית אלוהים ממשיכה. זה משרת אנשים בכל  זהו

 היבשות. הוא מכיל מאמרים, קישורים וסרטונים.
CCOGCANADA.CA  .אתר זה מכוון לאלה בקנדה 

CCOGAfrica.ORG  .אתר זה מכוון לאנשים באפריקה 
CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Dios זהו אתר השפה הספרדית  ۔

 בור כנסיית אלוהים ממשיכה.ע
PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyosזהו אתר הפיליפינים של כנסיית אלוהים  ۔

 ממשיכה. יש לו מידע באנגלית וטאגלוג.
 

 אתרי חדשות והיסטוריה
 

COGWRITER.COM  זה הוא כלי הכרזות עיקרי ובו חדשות, דוקטרינה, מאמרים  אתר

 היסטוריים, סרטונים ועדכונים נבואיים.
CHURCHHISTORYBOOK.COM   זהו אתר קל לזכור עם מאמרים ומידע על ההיסטוריה

 של הכנסיות.
BIBLENEWSPROPHECY.NET  .זהו אתר רדיו מקוון המכסה חדשות ונושאים מקראיים 

 

 ביחוט לערוצים ודרשות -ו ערוצי ויוטיוב
 

 BibleNewsProphecy .סרטי סרטי הדרשה של  ערוץCCOG. 
 CCOGAfrica .הודעות  ערוץCCOG .בשפות אפריקאיות 

CCOG .ערוץ אנימציות ללמד היבטים של אמונות נוצריות  
 CCOGSermones .בערוץ יש הודעות בשפה הספרדית 
 ContinuingCOG  .ערוץ CCOG  וידאו.דרשות 

עמים התמונה מציגה מתחת לבנים הבודדות שנותרו )ועוד כמה שהתווספו בהמשך( לבניין בירושלים המכונה לפ
 הכנרה, אך מתואר טוב יותר ככנסיית האל בגבעה המערבית של ירושלים )נקראת כיום הר ציון(:
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שוע ש"בשורת מלכות האל "של י על פי ההערכה, זהו אתר הבניין הקדום ביותר של הכנסייה הנוצרית. בניין
 הייתה מטיפה אליו. זה היה בניין בירושלים שלימד בשורת מלכות האל.

 

 
אל מסיבה זו אנו מודים גם לאלוהים מבלי להפסיק, כי ... אתם, אחים, הפכתם לחסידי כנסיות ה

 (13-14: 1אשר ביהודה נמצאים במשיח ישוע. )סלוניקים 
 

 (3ברה אחת ולתמיד לקדושים. )ג'וד להתמודד ברצינות לאמונה שהוע
 

הוא )ישו( אמר להם, "עלי להטיף למלכות אלוהים גם לערים האחרות, כי לשם כך נשלחתי." 

 (43)לוקס ד, 
 

אך חפש את מלכות האל, וכל הדברים האלה ]ג[ יתווספו אליך. אל תפחד, צאן קטן, כי זה 

 (31-32: 12התענוג הטוב של אביך להעניק לך את הממלכה. )לוקס 
 

 (24:14ובשורת הממלכה הזו תובא בכל העולם כעד לכל העמים, ואז יגיע הסוף. )מתי 
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