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Pitados dhumateng ingkang 
piwulang 

Punika mbiyantu kita! 

Tiyang punika ingkang sami kaliyan pangertosan tiyang kathah bentenipun 

pangertosan punika kirang migenahaken punapa tegesipun dados satunggaling? 

 
“Dipunginakaken kaping telu wonten … pandherekipun Yesus Kristus ingkang kaping 
setunggal kasebut jsing Antiokhia amargi pandame tindak tanduk saben dintenipunan 

swantenipun sedaya.” (Jesaja 11:6, 9) 

 
Mellett 

Bob Thiel, Ph.D. 
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Pitados dhumateng ingkang 
piwulang 

Punika mbiyantu kita! 
  

Mellett Bob Thiel, Ph.D. 

Kaunjuk  ©2016/2017/2018/2019/2022 ingkang boten pitados wonten. Poyokan 
1.5. nyakitaken majeng tiyang setiyang Nggadhahi dados kunjkan kelompok ang mirip 
tegesipun kaliyan teges. 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, Kalifornia, 93433, 
U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

Varför kan inte mänskligheten lösa sina problem? 

Tudod, hogy az első és utolsó dolog, amiről a Biblia azt mutatja, hogy Jézus prédikált, 
aggodalomra ad okot pitados dhumateng ingkang piwulang? 

Koj puas paub tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yog qhov tseem ceeb ntawm cov thwj tim 
thiab cov thawj uas ua raws li lawv? 

Är Guds rike Jesu person? Är Guds rike Jesus lever sitt liv i oss nu? Är Guds rike något 
slags framtida verkligt rike? Kommer du att tro på vad Bibeln lär? 

Mi az a királyság? Mi is Isten országa? Mit tanít a Biblia? Mit tanított a korai keresztény 
egyház? 

Koj puas paub tias qhov kawg tsis tuaj yeem mus txog thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj tau 
tshaj tawm rau lub ntiaj teb ua tim khawv? 

Fotografiet på framsidan visar ett lamm som ligger ner med en varg som består av Burdintryck 

och grafik. Fotografiet på baksidan är en del av den ursprungliga Guds kyrka -byggnaden i 

Jerusalem som togs 2013 av Dr.Bob Thiel. 
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LUMAMPAHIPUN 
 

1. Kecalan sakunjukan ageng jarwinipun asring? 

2. Nedahaken satunggal tiyang ingkang? 

3. Utawi ingkang gadhah aos-aos moral boten 

kaunjuk? 

4. Tiyang ingkang boten endel dhumateng 

nganggep? 

5. Punika sedaya tiyang ingkang kesah dhateng 

gereja utawi ingkang manggen 

6. Kekirangan dados sedaya punika boten 

dadosaken satiyang... 

7. Dipunginemaken dening satungg 

 

Dhateng gereja punika boten 
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1.  Kecalan sakunjukan ageng jarwinipun 
asring? 

A világ számos problémával néz szembe. 

Sokan éheznek. Sok embert elnyomnak. Sok ember szembesül a 
szegénységgel. Sok nemzet súlyos eladósodott. A gyermekeket, 
beleértve a meg nem születetteket is, bántalmazás éri. A 
gyógyszerrezisztens betegségek sok orvost érintenek. A nagy ipari 
városok levegője túl szennyezett ahhoz, hogy egészséges legyen. 
Különféle politikusok háborúval fenyegetőznek. Folyamatosan 
történnek terrortámadások. 

Meg tudják-e oldani a világ vezetői az emberiség előtt álló 
problémákat? 

Sokan úgy gondolják. 

Új egyetemes menetrend 

2015. szeptember 25-én, Ferenc vatikáni pápa vezérszónoklatát 
követően az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 193 nemzete 
megszavazta a „17 Fenntartható Fejlődési Cél” megvalósítását, amit 
néha Új Egyetemes Ag endának is neveztek . Íme az ENSZ 17 célja: 

1. cél: A szegénység minden formájának megszüntetése 
mindenhol 

2. cél : Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiztonság és a 
jobb táplálkozás elérése, valamint a fenntartható 
mezőgazdaság előmozdítása 

3. cél : Egészséges életvitel biztosítása és jó közérzet 
előmozdítása minden korosztály számára 

4. cél: Inkluzív és méltányos minőségi oktatás, valamint az 
egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek előmozdítása 
mindenki számára 
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5. cél: A nemek közötti egyenlőség elérése és minden nő és 
lány szerepének megerősítése 

6. cél : A víz és a higiénia elérhetőségének és fenntartható 
kezelésének biztosítása mindenki számára 

7. cél : megfizethető, megbízható, fenntartható és modern 
energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára 

8. cél : A fenntartható, inkluzív és fenntartható gazdasági 
növekedés, a teljes és produktív foglalkoztatás és a mindenki 
számára elérhető tisztességes munka előmozdítása 

 9. cél : Rugalmas infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és 
fenntartható iparosítás előmozdítása és az innováció 
előmozdítása 

10. cél: Az országokon belüli és országok közötti 
egyenlőtlenségek csökkentése 

11. cél: A városokat és az emberi településeket befogadóvá, 
biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tenni 

12. cél . Fenntartható fogyasztási és termelési minták 
biztosítása 

13. cél . Sürgős intézkedések megtétele az éghajlatváltozás és 
annak hatásai elleni küzdelem érdekében 

14. cél : Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások 
megőrzése és fenntartható használata a fenntartható fejlődés 
érdekében 

15. cél : A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és 
fenntartható használatának előmozdítása, az erdők 
fenntartható kezelése, az elsivatagosodás elleni küzdelem, a 
talajromlás megállítása és visszafordítása, valamint a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállítása 

16. cél : Békés és befogadó társadalmak előmozdítása a 
fenntartható fejlődés érdekében, mindenki számára biztosítsa 
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az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, valamint hatékony, 
elszámoltatható és befogadó intézmények létrehozása minden 
szinten 

17. cél : A végrehajtás eszközeinek megerősítése és a 
fenntartható fejlődést szolgáló globális partnerség 
újjáélesztése 

2030-as Fenntartható Fejlődési Menetrendnek is nevezik . Célja, hogy 
szabályozással, oktatással, valamint nemzetközi és vallásközi 
együttműködéssel megoldja az emberiséget érintő betegségeket. Noha 
sok célja jó, egyes módszerei és céljai rosszak (vö. 1Mózes 3:5). Ez a 
menetrend is összhangban van Ferenc pápa Laudato Si enciklikájával. 

Az „Új Egyetemes Agendát” „Új Katolikus Agendának” lehetne nevezni, 
mivel a „katolikus” szó „egyetemes”-t jelent. Ferenc pápa felhívta az 
örökbefogadást 
az Új Egyetemes Agenda „ a remény fontos jele”. 
Az ENSZ-megállapodás folytatásaként 2015 decemberében Párizsban 
ülést tartottak (hivatalos elnevezése : az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezményének Részeseinek 21. Konferenciája ). Ferenc pápa is 
méltatta a nemzetközi megállapodást, és azt tanácsolta a 
nemzeteknek, hogy „gondosan kövessék az előttünk álló utat, és a 
szolidaritás egyre erősödő érzésével”. 
 
A világ szinte minden nemzete beleegyezett a párizsi egyezménybe, 
amely konkrét környezetvédelmi célokat és pénzügyi 
kötelezettségeket tartalmazott. (Akkor Barack Obama amerikai elnök 
2016-ban aláírt egy dokumentumot, amely kötelezi az USA-t erre, de 
2017-ben Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült 
Államok NEM fogadja el a Párizsi egyezményeket. Ez nemzetközi 
felháborodást váltott ki, és hozzájárult az USA elszigeteléséhez 
Európából és a világ sok más részéből.) Ferenc pápa később 
kijelentette, hogy az emberiség „le fog esni”, ha nem hajtja végre az 
éghajlattal kapcsolatos változásait. 
 
Noha senki nem akar szennyezett levegőt belélegezni, éhezni, 
elszegényedni, veszélyben lenni stb., az ENSZ 2030-ig szóló 
programjában és/vagy a párizsi egyezményben megfogalmazott célok 
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emberi próbálkozásai megoldják az emberiség előtt álló problémákat? 
 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének rekordja 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1945. október 24-én, a második 
világháború után alakult meg és jött létre, hogy megakadályozzon egy 
újabb ilyen konfliktust, és megpróbálja előmozdítani a békét a 
világban. Az ENSZ-nek megalapításakor 51 tagállama volt; most 193 
van. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete megalakulása óta konfliktusok 
százai, ha nem ezrei voltak világszerte, de még nem volt olyan, amit a 
harmadik világháborúnak nevezhetnénk. 

Egyesek úgy vélik, hogy az olyan nemzetközi együttműködés, mint az 
Egyesült Nemzetek Szervezete, azt állítja, hogy előmozdítja, azzal a 
típusú vallásközi és ökumenikus menetrenddel együtt, amelyet Ferenc 
pápa és sok más vallási vezető próbál előmozdítani , békét és jólétet 
fog hozni. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének eredményei azonban nem jók. 
Az ENSZ megalakulása óta számos fegyveres konfliktus mellett több 
millióan éheznek, menekültek és/vagy kétségbeesetten szegények. 

Több mint egy évtizeddel ezelőtt az Egyesült Nemzetek Szervezete 
elhatározta, hogy végrehajtja millenniumi fejlesztési céljait . Nyolc 
„fejlesztési célja” volt, de ez még maga az ENSZ szerint sem sikerült. 
Így 2015-ben elfogadták az úgynevezett „17 fenntartható fejlődési 
célt”. Vannak, akik optimisták. Egyesek utópisztikus fantáziának 
tartják. 

Ami az utópiát illeti, 2016. május 6-án Ferenc pápa azt mondta, hogy 
egy humánus európai utópiáról álmodik, amelynek elérésében 
egyháza segítheti ezt a kontinenst. Mégis, a pápa álma rémálomnak 
bizonyul (vö. Jelenések 18). 

Lehet, hogy lesz némi együttműködés és siker, de… 

Merriam Webster's Dictionary kijelenti, hogy az utópia „egy 
képzeletbeli hely, ahol a kormányzat, a törvények és a társadalmi 
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feltételek tökéletesek”. A Biblia azt tanítja, hogy az emberiség nem 
tudja egyedül megoldani a problémáit: 

23 Uram, tudom, hogy az ember útja nem önmagában van; Nem 
az emberben van az, aki jár, hogy a saját lépéseit irányítsa. 
(Jeremiás 10:23, NKJV, hacsak másképp nem jelezzük) 

A Biblia azt tanítja, hogy a nemzetközi együttműködés sikertelen lesz: 

16 Pusztulás és nyomorúság van útjukon; 17 És a béke útját nem 
ismerték. 18 Nincs istenfélelem a szemük előtt. (Róma 3:16-18) 

Ennek ellenére sok ember dolgozik azon, hogy egy utópisztikus 
társadalomról alkothasson nézetét, és néha még a vallást is 
megpróbálja bevonni. De szinte senki sem hajlandó az egyetlen igaz 
Isten útjait követni. Nem arról van szó, hogy nem lesz előrelépés az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének vagy a Vatikán bármely célja felé. 
Lesz néhány (és a célok közül sok jó), valamint néhány kudarc is. 

Valójában, és valószínűleg hatalmas konfliktus után, egyfajta 
nemzetközi békemegállapodás jön létre, és megerősítik (Dániel 9:27). 
Ha igen, sokan hamisan hajlamosak azt hinni, hogy az emberiség 
békésebb és utópisztikusabb társadalmat fog létrehozni. 

Sokakat magával ragad az ilyen nemzetközi „utópisztikus fejlődés” 
(vö. Ezékiel 13:10), valamint különféle jelek és csodák 
(2Thesszalonika 2:9-12). De a Biblia azt mondja, hogy ez a béke nem 
fog tartani (Dániel 9:27; 11:31–44), annak ellenére, hogy a vezetők 
állítják (1Thesszalonika 5:3; Ésaiás 59:8). 

 

Az az elképzelés, hogy Jézuson kívül (vö. János 15:5; Máté 24:21-22) 
az emberiség utópiát hozhat ebben a „jelenlegi gonosz korban”, hamis 
evangélium (Galata 1:3-10). 

Ha az emberiség önmagában teljességgel képtelen arra, hogy valóban 
utópiát hozzon létre, lehetséges-e bármilyen típusú utópia? 

Igen. 
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Isten Királysága fantasztikusan jobbá fogja tenni ezt a bolygót és 
később az örökkévalóságot. 
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2. Nedahaken satunggal tiyang ingkang? 
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A Biblia azt tanítja, hogy egy utópisztikus társadalom, amelyet Isten 
Királyságának hívnak, felváltja az emberi kormányokat (Dániel 2:44; 
Jelenések 11:15; 19:1–21). 

Amikor Jézus megkezdte nyilvános működését, azzal kezdte, hogy 
hirdette Isten országának evangéliumát . Íme, amit Mark jelentett: 

14 Miután Jánost börtönbe zárták, Jézus Galileába érkezett, 
hirdette az Isten országának evangéliumát, 15 és ezt mondta: 
„Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Térjetek meg, és 
higgyetek az evangéliumban” (Márk 1:14-15). 

Az evangélium kifejezés a görög euangelion szóból származik , és 
jelentése „jó üzenet” vagy „jó hír”. Az Újszövetségben az angol 
„királyság” szót, amely Isten királyságára vonatkozik, körülbelül 149-
szer említi az NKJV, és 151-szer a Douay Rheims Biblia . A görög 
basileia szóból származik, amely a királyság uralmát vagy birodalmát 
jelenti. 

Az emberi birodalmaknak, akárcsak Isten országának, van királyuk 
(Jel 17:14), egy földrajzi területet fednek le (Jel 11:15), vannak 
szabályaik (Ézsaiás 2:3-4; 30:9), és vannak alattvalók (Lk 13:29). 

Íme az első nyilvános tanítás Jézustól, amelyet Máté feljegyez: 

23 Jézus pedig bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, 
hirdette a királyság evangéliumát (Máté 4:23). 

Máté ezt is feljegyzi: 

35 Jézus ezután bejárta az összes várost és falvakat, tanított a 
zsinagógáikban, hirdette a királyság evangéliumát (Máté 
9:35). 

Az Újszövetség azt mutatja, hogy Jézus örökké uralkodni fog: 

33 És uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és királyságának 
nem lesz vége (Lukács 1:33). 
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Lukács feljegyzi, hogy Jézus küldésének célja az volt, hogy Isten 
országát hirdesse. Figyeld meg, mit tanított Jézus: 

43 Így szólt hozzájuk: „Prédikálnom kell az Isten országát a 
többi városnak is, mert azért küldtem” (Lukács 4:43). 

Hallottál már ilyet prédikálni? Felismerted valaha, hogy Jézus 
küldetésének célja az volt, hogy Isten országát hirdesse? 

azt is feljegyzi, hogy Jézus elment és hirdette Isten országát: 

10 Az apostolok pedig, amikor visszatértek, elmondták neki 
mindazt, amit tettek. Aztán fogta őket, és elment magányosan 
egy elhagyatott helyre, amely Betsaida városához tartozik. 11 

De amikor a sokaság megtudta, követték őt; és befogadta őket, 
és beszélt nekik Isten országáról (Lukács 9:10-11). 

Jézus azt tanította, hogy Isten Királysága legyen a legfontosabb azok 
számára, akik követik őt: 

33 Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát 
(Máté 6:33). 

31 Hanem keressétek az Isten országát, és ezek mind 
megadatnak nektek. 32 Ne félj te kicsiny nyáj, mert Atyádnak jó 
kedve, hogy neked adja az országot (Lk 12,31-32). 

A keresztényeknek ELŐször Isten országát kell KERESniük. Ezt úgy 
teszik, hogy ezt tartják a legfőbb prioritásuknak, úgy élnek, ahogyan 
Krisztus szeretné, és várják visszatérését és királyságát. A legtöbben 
azonban, akik Krisztust vallják, nemcsak hogy nem keresik először 
Isten Országát, de még azt sem tudják, mi az. Sokan azt is hamisan 
hiszik, hogy Isten azt várja el a keresztényektől, hogy részt vegyenek a 
világi politikában. Mivel nem értik Isten királyságát, nem értik 

éljenek most úgy, ahogy kellene, vagy megértsék, miért ilyen hibás az 
emberiség. 
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Figyeld meg azt is, hogy a királyságot egy kis nyáj kapja (vö. Róma 
11:5). Alázat kell ahhoz, hogy hajlandóak legyünk az igazi kis nyáj 
részei lenni. 

Isten Királysága még nem jött létre a Földön 

Jézus azt tanította, hogy követőinek imádkozniuk kell a királyság 
eljöveteléért, ezért még nem birtokolják: 

9 Mennyei Atyánk, szenteltessék meg a te neved. 10 Jöjjön el a 
te országod. Legyen meg a te akaratod (Máté 6:9-10). 

Jézus elküldte tanítványait, hogy Isten országát hirdessék: 

1 Ekkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat és 
hatalmat adott nekik minden ördög felett, és betegségek 
gyógyítására. 2 Elküldte őket, hogy hirdessék Isten országát 
(Lk 9:1-2). 

Jézus azt tanította, hogy egyedül az Ő jelenléte nem a királyság, hiszen 
a királyság akkor még nem jött létre a Földön, ezért tette azt, amit 
akkor nem űzött ki a nevében a démonok: 

28 De ha én Isten Lelke által űzöm ki a démonokat, bizony eljött 
hozzátok az Isten országa (Máté 12:28). 

Az igazi királyság a jövőben van – és most sincs itt, ahogy Mark 
mutatja: 

47 És ha a szemed vétkez, vájd ki. Jobb, ha egy szemmel lépsz be 
Isten országába, mint hogy két szemed legyen, hogy 
elvessenek… (Márk 9:47). 

23 Jézus körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehéz 
bejutni Isten országába azoknak, akiknek vagyonuk van! 24 A 
tanítványok pedig csodálkoztak szavain. Jézus azonban ismét 
válaszolt, és így szólt hozzájuk: Gyermekeim, milyen nehéz 
bejutni Isten országába azoknak, akik a gazdagságban bíznak! 
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25 Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak 
bejutni az Isten országába” (Mk 10,23-25). 

25 Bizony, mondom néktek, nem iszom többé a szőlő 
terméséből addig a napig, amikor újat iszom az Isten 
országában” (Márk 14:25). 

43 Arimatheai József, a tanács kiemelkedő tagja, aki maga is 
Isten országát várta, eljött és felbátorodott… (Márk 15:43). 

Jézus azt tanította, hogy a királyság most nem része ennek a jelenlegi 
világnak: 

36 Jézus így válaszolt: „Az én országom nem e világból való. Ha 
az én országom e világból való volna, szolgáim harcolnának, 
hogy ne adjanak át a zsidóknak; de most nem innen van az én 
országom” (János 18:36). 

Jézus azt tanította, hogy a királyság eljön, miután visszatér 
királyaként: 

31 Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele minden 
szent angyal, akkor leül dicsőségének trónjára. 32 Minden népet 
összegyűjtenek előtte, és elválasztja őket egymástól, mint a 
pásztor elválasztja juhait a kecskéktől. 33 És a juhokat jobb 
kezére helyezi, a kecskéket pedig baljára. 34Akkor a király ezt 
mondja a jobbján állóknak: 'Jöjjetek, Atyám áldottai, 
örököljétek a világ megalapítása óta számotokra készített 
országot (Máté 25:31-34). 

Mivel Isten Királysága nincs itt, igazi utópiát csak azután fogunk látni, 
ha meg nem alakul. Mivel a legtöbben nem értik Isten országát, nem 
értik, hogyan működik az Ő szerető kormánya. 

Isten Királysága nem jön el, „amíg a pogányok teljessége be nem jön” 
(Róma 11:25) – és ez még nem történt meg. 

Milyennek mondta Jézus a királyságot? 
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Jézus néhány magyarázatot adott arra vonatkozóan, hogy milyen Isten 
Királysága: 

26 Ő pedig ezt mondta: „Az Isten országa olyan, mintha az 
ember magot szórna a földbe, 27 és éjjel aludna, nappal pedig 
felkelne, és a mag kikelne és növekedne, ő maga nem tudja, 
hogyan. 28 Mert a föld magától hoz termést: először a pengét, 
azután a fejet, azután a teljes magot a fejben. 29 De amikor a 
gabona beérik, azonnal beleteszi a sarlót, mert eljött az aratás” 
(Márk 4:26-29). 

18 Aztán így szólt: „Mihez hasonlít az Isten országa? És mihez 
hasonlítsam? 19 Olyan ez, mint a mustármag, amelyet fogott az 
ember, és elhelyezett a kertjében; és megnőtt és nagy fa lett, és 
az égi madarak fészket raktak az ágai között." 20 És ismét ezt 
mondta: Mihez hasonlítsam Isten országát? 21Hasonló a 
kovászhoz, amelyet egy asszony vett, és három mérték lisztbe 
rejtett, mígnem az egész megkelt” (Lk 13,18-21). 

Ezek a példázatok azt sugallják, hogy eleinte Isten Királysága 
meglehetősen kicsi, de nagy lesz. 

Luke ezt is felvette: 

29 Jönnek keletről és nyugatról, északról és délről, és leülnek 
Isten országában (Lk 13,29). 

Így Isten Királyságában a világ minden tájáról érkeznek emberek. NEM 
korlátozódik azokra, akik izraelita felmenőkkel vagy meghatározott 
etnikai csoportokkal rendelkeznek. Emberek, mindenhonnan, leülnek 
ebben a királyságban. 

Lukács 17 és a Királyság 

A Lukács 17:20-21 néhányat zavarba ejt. Mielőtt azonban erre 
rátérnénk, vegyük észre, hogy az emberek valójában Isten 
Királyságában fognak enni: 
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15 „Boldog, aki kenyeret eszik Isten országában!” (Lk 14:15). 

Mivel az emberek (a jövőben) Isten Királyságában étkeznek, ez nem 
csak most van félretéve a szívükben, a Lukács 17:21 
félrefordításai/félreértései ellenére, amelyek mást sugallnak. 

Lukács 17:20–21 Moffatt-fordítása segíthet néhánynak megérteni: 

20 Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el 
Isten országa, így válaszolt nekik: „Az Isten országa nem úgy 
jön el, ahogyan remélitek, hogy meglátjátok; 21 Senki sem fogja 
azt mondani: 'Itt van' vagy 'Ott van', mert Isten Országa most 
köztetek van. (Lukács 17:20-21, Moffatt; lásd még a NASB és 
ESV fordításokat) 

Figyeld meg, hogy Jézus a meg nem tért, testi és képmutató 
farizeusokhoz beszélt. Jézus „válaszolta nekik”, a farizeusok tették fel 
Jézusnak a kérdést. Nem voltak hajlandók felismerni Őt. 

Az EGYHÁZBAN voltak? Nem! 

Jézus sem a hamarosan megalapítandó gyülekezetről beszélt. Nem 
beszélt az elmében vagy a szívben lévő érzelmekről sem. 

Jézus az Ő URALKODÁSÁRÓL beszélt! A farizeusok nem egy 
gyülekezetről kérdezték őt. Semmit sem tudtak a hamarosan induló 
újszövetségi gyülekezetről. Nem egyfajta szép érzésről kérdeztek. 

Ha valaki azt gondolja, hogy Isten Királysága az EGYHÁZ – és Isten 
Királysága a farizeusokon belül volt –, akkor AZ EGYHÁZ a 
farizeusokon belül van? Nyilvánvalóan nem! 

Egy ilyen következtetés meglehetősen nevetséges, nem? Míg egyes 
protestáns fordítások a Lukács 17:21 egy részét így fordítják: „Isten 
Királysága „bennetek van” (NKJV/KJV), még a katolikus Új Jeruzsálemi 
Biblia is helyesen fordítja ezt így: „Isten országa köztetek van”. 
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Jézus volt az, aki a farizeusok között volt. Nos, a farizeusok úgy 
gondolták, hogy alig várják Isten Királyságát. De félreértették. Jézus 
elmagyarázta, hogy ez nem csak a zsidók számára lesz egy helyi vagy 
korlátozott Királyság, ahogy ők gondolják (sem egyház, ahogy egyesek 
most hiszik ). Isten Királysága nem csupán egy lenne a sok emberi és 
látható királyság közül, amelyekre az emberek rámutathatnak vagy 
láthatnának, és azt mondanák: „Ez az, itt van”; vagy „az a Királyság, 
odaát”. 

Jézus maga azért született, hogy a királyság KIRÁLYA legyen, amint azt 
Pilátusnak egyértelműen elmondta (János 18:36-37). Értsd meg, hogy 
a Biblia a „király” és a „királyság” kifejezéseket felcserélhetően 
használja (pl. Dániel 7:17-18 ,23 ). A jövendő Isten Királyságának 
KIRÁLYA akkor és ott a farizeusok mellett állt. De nem ismerték el őt 
királyuknak (János 19:21). Amikor visszatér, a világ elutasítja 
(Jelenések 19:19). 

Jézus a következő versekben Lukács 17-ben folytatta, hogy leírja 
második eljövetelét, amikor Isten Királysága uralni fogja AZ EGÉSZ 
FÖLDET (a következetesség érdekében ebben a fejezetben a Moffatttal 
folytatva): 

22 Tanítványainak így szólt: „Jönnek majd napok, amikor hiába 
vágyakozol, hogy egy nap is legyen az Emberfiának. 23 Az 
emberek azt mondják: Íme, itt van! – Látod, ott van! de ne 
menjetek ki és ne fussatok utánuk, 24 mert mint a villámlás, 
amely az ég egyik oldaláról a másikra villan, olyan lesz az 
Emberfia is a maga napján. 25 Először azonban nagy szenvedést 
kell elviselnie, és a jelenlegi nemzedék el kell utasítania. (Lk 
17:22-25, Moffatt) 

villámlásra utalt , csakúgy, mint a Máté 24:27-31-ben, leírva második 
eljövetelét, hogy URALOM az egész világot. Jézus nem azt mondja, 
hogy népe nem láthatja Őt, amikor visszatér. 

Az emberek nem fogják felismerni Őt a KIRÁLYUKKÉNT (Jelenések 
11:15), és harcolni fognak ellene (Jel 19:19)! Sokan azt hiszik, hogy 
Jézus az Antikrisztust képviseli. Jézus nem azt mondta, hogy Isten 
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Királysága ezekben a farizeusokban van – máshol azt mondta nekik, 
hogy képmutatásuk miatt nem lesznek a Királyságban (Máté 23:13-
14). Jézus sem azt mondta, hogy az egyház lesz a Királyság. 

Isten Királysága olyasvalami, amivel az emberek egy napon 
BELÉPÉSEK lesznek – mint az igazak feltámadásakor! Ábrahám és a 
többi pátriárka azonban még nincs ott (vö. Zsidók 11:13-40). 

A tanítványok tudták, hogy Isten országa akkor nem személyesen 
bennük volt, és ennek úgy kellett megjelennie, ahogyan a Lukács 17:21 
után következett: 

11 Amikor pedig ezeket hallották, egy másik példázatot is 
mondott, mert Jeruzsálem közelében volt, és mert azt hitték, 
hogy Isten országa azonnal megjelenik (Lk 19,11). 

A Királyság egyértelműen a jövőben volt 

Honnan tudhatod, hogy közel van-e a Királyság? A kérdés 
megválaszolásának részeként Jézus felsorolta a prófétai eseményeket 
(Lk 21:8–28), majd tanította: 

29 Nézd meg a fügefát és minden fát. 30 Amikor már bimbózik, 
látjátok és tudjátok, hogy közeledik a nyár. 31 Így ti is, amikor 
látjátok, hogy ezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van 
Isten országa (Lk 21:29-31). 

Jézus azt akarta, hogy népe kövesse a prófétai eseményeket, hogy 
tudja, mikor jön el a Királyság. Jézus máshol azt mondta népének, hogy 
figyeljék és figyeljék a prófétai eseményeket (Lk 21:36; Márk 13:33-
37). Jézus szavai ellenére sokan kedvezménnyel nézik a prófétai 
összefüggésekkel összefüggő világeseményeket. 

A Lukács 22-23-ban Jézus ismét megmutatta, hogy Isten Királysága 
olyan dolog, ami a jövőben beteljesedik, amikor tanított: 

15 Buzgó vágyakozással kívántam veletek megenni ezt a 
húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek; 16 Mert mondom néktek, 
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nem eszem többé abból, amíg be nem teljesedik az Isten 
országában.” 17 Ekkor fogta a poharat, hálát adott, és így szólt: 
Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között; 18 Mert mondom 
néktek: nem iszom a szőlő terméséből, míg el nem jön az Isten 
országa” (Lk 22,15-18). 

39 De az egyik gonosztevő, akit vele együtt keresztre 
feszítettek, káromolta őt, és ezt mondta: "Ha te vagy a Messiás, 
mentsd meg magad és ments meg minket is." 40 Társa 
megdorgálta őt, és ezt mondta neki: „Nem is félsz Istentől? 
Mert vele együtt ti is elítéltek. 41 És mi joggal tesszük, mert 
méltók vagyunk, mert cselekedeteink szerint megfizetünk, de 
ez nem tett semmi rosszat.” 42 És azt mondta Jesuának : Uram, 
emlékezz rám, amikor eljössz a Királyságodba. 43 De Jesua ezt 
mondta neki: Ámen, mondom neked, hogy ma velem leszel a 
Paradicsomban. (Lk 23:39-43, arámi, egyszerű angol nyelven) 

Isten országa sem jött el, amint Jézust megölték, ahogy Márk és Lukács 
is mutatja : 

43 Arimatheai József, a tanács kiemelkedő tagja, aki maga is 
Isten országát várta, eljött és felbátorodott… (Márk 15:43). 

51 Arimatheából, a zsidók városából származott, aki maga is 
Isten országát várta (Lukács 23:51). 

A feltámadás után (1Korinthus 15:50-55) a keresztények 
újjászületnek, hogy belépjenek Isten országába, ahogyan János 
feljegyzi: 

3 Jézus válaszolt és így szólt hozzá: Bizony, bizony mondom 
neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten 
országát. 4 Nikodémus így szólt hozzá: „Hogyan születhet meg 
az ember, ha öreg? Bemehet-e másodszor is anyja méhébe, és 
megszülethet?” 5 Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony mondom 
néktek, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be 
Isten országába (János 3:3-5). 
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Csak Isten népe fogja látni Isten végső, évezred utáni Királyságát. 

Most kérlek értsd meg jobban, hogy Jézus feltámadása után ismét 
Isten Királyságáról tanított: 

3 Szenvedése után sok tévedhetetlen bizonyítékkal is élve 
mutatkozott be, negyven napon át látták, és Isten országával 
kapcsolatos dolgokról beszélt (ApCsel 1,3). 

Jézus első és utolsó prédikációja Isten országáról szólt! Jézus 
hírvivőként jött, hogy tanítson erről a Királyságról. 

Jézus azt is megkérte János apostolt, hogy írjon Isten ezeréves 
Királyságáról, amely a földön lesz. Figyeld meg, mit írt Jánosnak: 

4 Láttam azoknak a lelkét, akiket lefejeztek a Jézusról tett 
tanúságtételükért és Isten igéjéért, akik nem imádták a 
fenevadat vagy annak képmását, és nem vették a bélyegét a 
homlokukra vagy a kezükre. És ezer évig éltek és uralkodtak 
Krisztussal (Jelenések 20:4). 

A korai keresztények azt tanították, hogy Isten ezeréves Királysága a 
földön lesz, és felváltja a világ kormányait, ahogy a Biblia tanítja (vö. 
Jelenések 5:10, 11:15). 

Miért nem hallottak róla sokat, ha Isten királysága olyan fontos? 

Részben azért, mert Jézus misztériumnak nevezte: 

11 Ő pedig ezt mondta nekik: „Nektek megadatott, hogy 
megismerjétek Isten országának titkát; de a kívülállóknak 
minden példabeszédben van (Márk 4:11). 

Isten igazi Királysága még ma is titok a legtöbb számára, csakúgy, mint 
Isten tervének nagy része (lásd még ingyenes könyvünket a 
www.ccog.org címen, melynek címe: ISTEN TERVÉNEK MISTÉRIUMA 
Miért teremtett Isten bármit? Miért teremtett téged Isten ? ). 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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Gondoljunk arra is, hogy Jézus azt mondta, hogy (a korszaknak) a vége 
(hamarosan) eljön, MIUTÁN TANÚGYAN hirdetik az ország 
evangéliumát az egész világon: 

14 És a királyságnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az 
egész világon tanúként minden nemzetnek, és akkor eljön a 
vég (Máté 24:14). 

Isten Királysága evangéliumának hirdetése fontos, és meg kell 
valósítani ezekben a végső időkben. Ez egy „jó üzenet”, mivel valódi 
reményt kínál az emberiség bajaira, annak ellenére, amit a politikai 
vezetők tanítanak. 

Ha figyelembe vesszük Jézus szavait, világosnak kell lennie, hogy az igaz 
keresztény egyháznak most hirdetnie kell a királyság evangéliumát. Az 
egyház számára ez kell, hogy legyen a legfőbb prioritása. És ennek 
megfelelő végrehajtásához több nyelvet kell használni. Erre törekszik 
Isten Folyamatos Gyülekezete. És ezért ezt a füzetet rengeteg nyelvre 
lefordították. 

Jézus azt tanította, hogy a legtöbben NEM fogadják el az Ő útját: 

13 „Menj be a szűk kapun; mert széles a kapu és széles az út, 
amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon mennek 
be. 14 Mert szűk a kapu és keskeny az az út, amely az életre 
visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. (Máté 7:13-14) 

Isten országának evangéliuma életre vezet! 

Érdekes lehet megjegyezni, hogy bár a hitvalló keresztények többsége 
megfeledkezik arról, hogy Krisztus a hangsúlyt Isten Királysága 
evangéliumának hirdetésére helyezte, a világi teológusok és 
történészek gyakran megértették, hogy a Biblia valójában ezt tanítja. 

Mégis, maga Jézus azt várta, hogy tanítványai Isten országának 
evangéliumát tanítsák (Lk 9: 2,60 ). Mivel a jövendő királyság Isten 
törvényein fog alapulni, békét és jólétet fog hozni – és e törvényeknek 
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való engedelmesség ebben a korban igazi békéhez vezet (Zsoltárok 
119:165; Efézus 2:15). 

És a királyságnak ez a jó híre ismert volt az ószövetségi 
szentírásokban. 
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3.  Utawi ingkang gadhah aos-aos moral boten 
kaunjuk? 

Jézus első és utolsó feljegyzett prédikációja Isten Királysága 
evangéliumának hirdetését jelentette (Márk 1:14-15; ApCsel 1:3). 
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Isten országa olyasvalami, amiről Jézus idejében a zsidóknak tudniuk 
kellett volna valamit, ahogyan azt a szentírásaikban említették, amit 
ma Ószövetségnek nevezünk. 

Daniel a Királyságról tanított 

Dániel próféta ezt írta: 

40 És a negyedik királyság olyan erős lesz, mint a vas, 
amennyire a vas darabokra tör, és mindent összetör; és mint a 
vas, amely összetör, az a királyság darabokra törik, és 
összezúzza az összes többit. 41 Mivel láttad a lábfejeket és 
lábujjakat, részben fazekas agyagból, részben vasból, a 
királyság kettészakad; mégis meglesz benne a vas ereje, ahogy 
a kerámia agyaggal kevert vasat láttad. 42 És amint a lábujjak 
részben vasból, részben agyagból voltak, úgy lesz a királyság 
részben erős, részben törékeny. 43 Amint láttál kerámia 
agyaggal kevert vasat, az emberek magvával keveredik; de 
nem fognak egymáshoz tapadni, mint ahogy a vas sem 
keveredik agyaggal. 44 És e királyok idejében a menny Istene 
olyan királyságot állít fel, amely soha el nem pusztul; és a 
királyságot nem hagyják másokra; darabokra törik, 
megemészti mindezeket a királyságokat, és örökké megmarad 
(Dániel 2:40-44). 

18 De a Magasságos szentjei megkapják az országot, és 
birtokolják az országot mindörökké, mindörökké. (Dániel 
7:18). 

21 „Néztem; és ugyanaz a szarv harcolt a szentek ellen, és 
győzött rajtuk, 22 amíg el nem jött az Öreg, és ítélet született a 
Magasságbeli szentjei javára, és eljött az idő, hogy a szentek 
birtokba vegyék a királyságot. . (Dániel 7:21-22) 

Dánieltől megtudjuk, hogy eljön az idő, amikor Isten Királysága 
elpusztítja e világ királyságait, és örökké tart. Azt is megtudjuk, hogy a 
szenteknek ki lesz a részük e királyság elnyerésében. 
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Dániel próféciáinak sok része a mi korunkra vonatkozik, a 21. századra . 

Figyeljünk meg néhány részt az Újszövetségből: 

12 „A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak 
királyságot, de hatalmat kapnak egy órára, mint királyok a 
fenevaddal. 13 Ezek egy véleményen vannak, és hatalmukat és 
hatalmukat a fenevadnak adják. 14 Ezek hadakoznak a Bárány 
ellen, és a Bárány legyőzi őket, mert ő az urak Ura és a királyok 
Királya; és akik vele vannak, azok elhívottak, kiválasztottak és 
hűségesek." (Jelenések 17:12-14) 

Tehát mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben látjuk azt az 
elképzelést, hogy lesz egy tíz részből álló végidő földi birodalma, és 
hogy Isten elpusztítja és megalapítja az Ő birodalmát. 

Ésaiás a Királyságról tanított 

Isten ihlette Ésaiást, hogy így írjon Isten Királyságának első részéről, a 
millennium néven ismert ezeréves uralkodásról: 

1 Isai szárából vessző száll ki, és ág növekszik a gyökereiből. 2 

Az Úr Lelke nyugszik meg rajta, a bölcsesség és értelem Lelke, 
a tanács és a hatalom Lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke. 

3 Az Úr félelmében gyönyörködik, és nem az õ szemei látása 
szerint ítél, és nem az õ fülének hallása szerint ítél; 4 De 
igazságosan ítéli meg a szegényeket, és igazságosan dönt 

a föld szelídjeiért; Szájának vesszőjével megüti a földet, és 
ajkának leheletével megöli a gonoszokat. 5 Az igazság az ő 
derekának öve, és a hűség az ő derekának öve. 

6 „A farkas is a báránnyal lakik, a leopárd a kecskével együtt, a 
borjú, a fiatal oroszlán és a hízó együtt; És egy kisgyermek 
vezeti őket. 7 A tehén és a medve legelnek; Fiataljaik együtt 
feküdjenek le; És az oroszlán szalmát eszik, mint az ökör. 8 

Játssz a szoptatós gyermek a kobra üregénél, és az elválasztott 
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gyermek bedugja a kezét a vipera barlangjába. 9 Nem bántanak 
és nem pusztítanak egész szent hegyemen, mert a föld tele lesz 
az Úr ismeretével, mint a vizek beborítják a tengert. 

10 És azon a napon lesz Isai gyökere, aki zászlóként áll majd a 
nép előtt; Mert keresni fogják őt a pogányok, és dicsőséges lesz 
az ő nyughelye.” (Ézsaiás 11:1-10) 

Azért utaltam erre Isten Királyságának első részeként vagy első 
szakaszaként, mert ez egy olyan időszak, amikor ez fizikai lesz (az idő 
előtt, amikor a szent város, az Új Jeruzsálem leszáll az égből, Jelenések 
21.) és ezer évig fog tartani. Ésaiás megerősítette ennek a fázisnak a 
fizikai vonatkozását, amikor így folytatta: 

11 Lesz azon a napon, hogy az Úr másodszor is kinyújtja a kezét, 
hogy visszaszerezze népének maradékát, aki megmaradt, 
Asszíriából és Egyiptomból, Pátrosból és Kúsból, Elámból és 
Sinárból, Hamátból és a tenger szigetei. 

12 Zászlót állít fel a pogányoknak, és egybegyűjti Izráel 
kitaszítottjait, és egybegyűjti Júda elszéledtjeit a föld négy 
szegletéről. 13 Eltávozik Efraim irigysége is, és kiirtanak Júda 
ellenségei; Efraim nem irigyli Júdát, és Júda nem zaklatja 
Efraimot. 14 De leszállnak a filiszteusok vállára nyugat felé; 
Együtt kifosztják a keleti népet; Edomra és Moábra vetik 
kezüket; És Ammon népe engedelmeskedni fog nekik. 15 Az Úr 
elpusztítja az Egyiptom tengerének nyelvét; Erős szelével 
megrázza öklét a folyó felett, és megüti azt a hét patakban, és 
átkelt a száraz patak felett. 16 Útja lesz népének maradékának, 
aki megmarad Asszíriából, mint Izráelnek azon a napon, 
amikor feljött Egyiptom földjéről. (Ézsaiás 11:11-16) 

Isaiah is ihletet kapott, hogy megírja: 

2 Most az utolsó napokban lészen, hogy az Úr házának hegye a 
hegyek tetejére áll, és a halmok fölé emelkedik; És minden 
nemzet hozzá fog áramlani. 3 Sok ember jön, és ezt mondják: 
Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házába; 
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Megtanít minket az Ő útjaira, mi pedig az Ő ösvényein járunk.” 
Mert Sionból jön ki a törvény , és az Úr beszéde Jeruzsálemből. 
4 Ítélkezni fog a nemzetek között, és megdorgál sok népet; 
Kardjukat ekevasra verik, lándzsáikat metszőkampóra; Nem 
emel kardot nemzet ellen, hadat sem tanulnak többé. ... 11 Az 
ember magasztos tekintete megaláztatik, az emberek gőgje 
meghajlik, és egyedül az Úr emelkedik fel azon a napon. 
(Ézsaiás 2: 2-4,11 ) 

Így ez a béke utópisztikus ideje lesz a földön. Végső soron ez örökké 
tart, Jézus uralkodik. Különféle szentírások (Zsoltárok 90:4; 92:1; 
Ésaiás 2:11; Hóseás 6:2) alapján a zsidó Talmud azt tanítja, hogy ez 
1000 évig tart (Babiloni Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 

I saiah ihletet kapott, hogy megírjam a következőket is: 

6 Mert gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk ; És a 
kormány az Ő vállán lesz. És a nevét Csodálatosnak, 
Tanácsadónak, Hatalmas Istennek, Örökkévaló Atyának, Béke 
Fejedelmének fogják hívni. 7 Uralma növekedésének és 
békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága felett, 
hogy megrendezze és megerősítse ítélettel és igazságossággal 
Attól fogva mindörökké. A Seregek Urának buzgósága teljesíti 
ezt. (Ézsaiás 9:6-7) 

Figyeld meg, hogy Ésaiás azt mondta, hogy Jézus eljön, és királyságot 
alapít egy kormányzattal. Bár sokan, akik Krisztust vallják, idézik ezt a 
részt, különösen minden év decemberében, hajlamosak figyelmen 
kívül hagyni, hogy ez többet prófétál, mint az a tény, hogy Jézus meg 
fog születni. A Biblia megmutatja, hogy Isten Királyságának van egy 
kormánya, amelynek törvényei vannak az alattvalók felett, és Jézus 
lesz felette. Ésaiás, Dániel és mások megjövendölték. 

Isten törvényei a szeretet útja (Máté 22:37-40; János 15:10), és Isten 
Királysága ezeken a törvényeken alapul. Ezért Isten Királysága, annak 
ellenére, hogy a világon sokan látják, a szereteten fog alapulni. 

Zsoltárok és egyebek 
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Isten nemcsak Dánielt és Ésaiást sugalmazta, hogy írjanak Isten 
eljövendő országáról. 

Ezékielt arra ösztönözte, hogy megírja, hogy Izrael törzsei közül azok 
(nem csak a zsidók), akik a nagy nyomorúság idején szétszóródtak, 
összegyűlnek az ezeréves királyságban: 

17 Ezért mondd: Így szól az Úr Isten: Összegyűjtelek titeket a 
népek közül, egybegyűjtelek titeket azokból az országokból, 
ahová szétszóródtatok, és nektek adom Izrael földjét." 18 És 
odamennek. és elviszik onnan minden utálatos dolgait és 
minden utálatosságát. 19 Akkor egy szívet adok nekik, és új 
lelket adok beléjük, és kiveszem a kőszívet testükből, és 
hússzívet adok nekik, 20 hogy az én rendelkezéseim szerint 
járjanak, és megtartsák ítéleteimet, és csináld meg őket; és ők 
az én népem lesznek, és én leszek az ő Istenük. 21 De azoknak, 
akiknek szíve utálatos dolgaik és utálatosságaik után 
kívánkozik, saját fejükre fizetem tetteiket – mondja az Úr Isten. 
(Ezékiel 11:17-21) 

Izrael törzseinek leszármazottai többé nem fognak szétszóródni, 
hanem engedelmeskednek Isten rendelkezéseinek, és abbahagyják az 
utálatos dolgok evését (3Móz 11; 5Móz 14). 

Figyeld meg a következőket a Zsoltárokban Isten országának jó 
híréről: 

27 A világ minden vége megemlékezik és az Úrhoz fordul, és a 
nemzetek minden nemzetsége leborul előtted. 28 Mert az Úré a 
királyság, és ő uralkodik a nemzeteken. (Zsoltárok 22:27-28) 

6 A te trónod, oh Isten, örökkön-örökké; Az igazság pálcája a te 
országod pálcája. (Zsoltárok 45:6) 

1 Ó, énekelj új éneket az Úrnak! Énekeljetek az Úrnak, egész 
föld. 2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét; Napról napra 
hirdesd az Ő üdvösségének örömhírét. 3 Hirdesd dicsőségét a 
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nemzetek között, csodáit minden nép között. (Zsoltárok 96:1-
3; vö. még 1Krónika 16:23-24) 

10 Minden cselekedeted magasztalni fog téged, Uram, és 
szentjeid áldanak téged. 11 Szólni fognak a te országod 
dicsőségéről , és a te hatalmadról beszélnek, 12 hogy 
megismertessenek az emberek fiaival az ő hatalmas tetteit, és 
az ő országának dicsőséges fenségét. 13 A te királyságod örökké 
tart, És a te uralmad nemzedékről nemzedékre megmarad. 
(Zsoltárok 145:10-13) 

Az Ószövetségben több író is írt a királyság vonatkozásairól (pl. 
Ezékiel 20:33; Abdiás 21; Mikeás 4:7). 

Tehát amikor Jézus elkezdte tanítani Isten Királyságának 
evangéliumát, közvetlen hallgatósága ismerte az alapfogalmat. 
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4. Tiyang ingkang boten endel dhumateng 
nganggep? 

Míg sokan úgy viselkednek, mintha az evangélium csak jó hír lenne 
Jézus személyéről, a valóság az, hogy Jézus követői Isten országának 
evangéliumát tanították. Ez az üzenet, amit Jézus hozott. 

Pál apostol így írt Isten országáról és Jézusról: 

8 Azután bement a zsinagógába, és bátran beszélt három 
hónapig, okoskodva és meggyőzve az Isten országának 
dolgairól (ApCsel 19:8). 
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25 És valóban, most már tudom, hogy ti mindnyájan, akik között 
jártam, és hirdettem Isten országát (ApCsel 20:25). 

23 Amikor tehát kijelöltek neki egy napot, sokan elmentek 
hozzá a szállásán, akiknek magyarázta és ünnepélyesen 
tanúskodott Isten országáról, reggeltől estig meggyőzve őket 
Jézusról mind Mózes törvényéből, mind a prófétákból. … 31 
prédikálják az Isten országát, és teljes bizalommal tanítsák az 
Úr Jézus Krisztusra vonatkozó dolgokat , senki sem tiltja meg 
(ApCsel 28: 23,31 ). 

Figyeld meg, hogy Isten Királysága nem csak Jézusról szól (bár Ő a fő 
része), mivel Pál is külön tanított Jézusról, mint amit Isten 
Királyságáról tanított. 

Pál is Isten evangéliumának nevezte, de ez még mindig Isten 
országának evangéliuma volt: 

9 … hirdettük nektek Isten evangéliumát… 12 hogy méltóan 
járjatok Istenhez, aki elhív titeket saját országába és 
dicsőségébe. (1Thesszalonika 2: 9,12 ) 

Pál Krisztus evangéliumának is nevezte (Róma 1:16). Jézus „jó 
üzenete”, az üzenet, amit tanított.  

Gondolj arra, hogy ez nem egyszerűen egy evangélium Jézus Krisztus 
személyéről, vagy csak a személyes megváltásról. Pál azt mondta, hogy 
Krisztus evangéliuma magában foglalja Jézusnak való 
engedelmességet, visszajövetelét és Isten ítéletét: 

6 … Isten, hogy fizesse meg a nyomorúságokkal a titeket 
nyugtalanítókat, 7 és adjon nyugodalmat titeket, akik 
nyugtalankodnak velünk, amikor az Úr Jézus megjelenik az 
égből az Ő hatalmas angyalaival, 8 lángoló tűzben bosszút áll 
azokon, akik nem ismerik Istent, és azokon, akik nem 
engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. 
9 Őket örök pusztítással büntetik az Úr színe elől és 
hatalmának dicsősége elől, 10 amikor eljön azon a napon, hogy 
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megdicsőüljön az ő szenteiben, és csodálják őket mindazok 
között, akik hisznek, mert a mi bizonyságtételünk hittek 
közöttetek (2Thesszalonika 1:6-10). 

Az Újszövetség azt mutatja, hogy a királyság olyasvalami, amit 
megkapunk, nem pedig az, hogy most teljesen birtokoljuk: 

28 Megrendíthetetlen királyságot kapunk (Zsidók 12:28). 

Felfoghatjuk, és már alig várjuk, hogy részesei lehessünk Isten 
Királyságának, de még nem léptünk be teljesen. 

Pál kifejezetten megerősítette, hogy az ember nem lép be teljesen 
Isten Királyságába halandó emberként, ahogy az a feltámadás után 
történik: 

50 Most azt mondom, atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti 
Isten országát; és a korrupció sem örökli a romlatlanságot. 51 

Íme, elárulok egy titkot: Nem alszunk el mindnyájan, de 
mindnyájan megváltozunk – 52 egy pillanat alatt, egy 
szempillantás alatt, az utolsó trombitaszóra. Mert megszólal a 
trombita, és a halottak romolhatatlanul támadnak fel, mi pedig 
elváltozunk (1Korinthus 15:50-52). 

1 Kérlek tehát titeket Isten és az Úr Jézus Krisztus előtt, aki 
megítélni fog élőket és holtakat, amikor megjelenik és országa 

(2Timótheus 4:1). 

Pál nemcsak ezt tanította, hanem azt is, hogy Jézus átadja a Királyságot 
az Atyaistennek: 

20 Most azonban Krisztus feltámadt a halálból, és zsengéje lett 
azoknak, akik elaludtak. 21 Mert mivel ember által van a halál, 
ember által van a halottak feltámadása is. 22 Mert amint 
Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban is mindenki 
életre kel. 23 Hanem ki-ki a maga rendje szerint: Krisztus első 
zsengéje , azután azok, akik Krisztuséi az ő eljövetelekor. 24 
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Aztán jön a vég, amikor átadja az országot az Atyaistennek, 
amikor véget vet minden uralkodásnak, minden hatalomnak és 
hatalomnak. 25 Mert addig kell uralkodnia, míg lábai alá nem 
vet minden ellenséget. (1Korinthus 15:20-25). 

Pál azt is tanította, hogy az igazságtalanok (a parancsolatok 
megszegői) nem öröklik Isten országát: 

9 Nem tudjátok-é, hogy az igazságtalanok nem öröklik Isten 
országát? Ne hagyd magad megtéveszteni. Sem paráznák, sem 
bálványimádók, sem házasságtörők, sem homoszexuálisok, 
sem szodomiták, 10 sem tolvajok, sem kapzsiak, sem 
részegesek, sem szidalmazók, sem zsarolók nem öröklik Isten 
országát (1Kor 6:9-10). 

19 Márpedig a test cselekedetei nyilvánvalóak, amelyek a 
következők: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, 
szemérmesség, 20 bálványimádás, varázslás, gyűlölet, 
viszálykodás, féltékenység, harag kitörése, önző ambíciók, 
nézeteltérések, eretnekségek, 21 irigység, gyilkosságok, 
részegség. mulatságok és hasonlók; amiről előre megmondom 
nektek, ahogy a múltkor is mondtam nektek, hogy akik 
ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát (Galata 
5:19-21). 

5 Erről tudjátok, hogy egyetlen parázna, tisztátalan vagy kapzsi 
ember, aki bálványimádó, nem kap örökséget Krisztus és Isten 
országában (Efézus 5:5). 

Istennek vannak normái, és megköveteli a bűn megtérését, hogy be 
tudjon lépni a királyságába. Pál apostol figyelmeztetett, hogy egyesek 
nem azt tanítják, hogy Jézus evangéliuma a válasz, de mások azt 
mondják: 

3 Kegyelem néktek és békesség Istentől, az Atyától és a mi 
Urunktól, Jézus Krisztustól, 4 aki önmagát adta a mi 
bűneinkért, hogy megszabadítson minket ebből a mostani 
gonosz korszakból, Istenünk és Atyánk akarata szerint, 5 
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akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. 6 Csodálom, hogy oly 
hamar elfordulsz attól, aki Krisztus kegyelmében elhívott 
titeket, egy másik evangéliumhoz, 7 amely nem más; de vannak, 
akik zavarnak benneteket, és el akarják ferdíteni Krisztus 
evangéliumát. 8 De még ha mi vagy egy angyal a mennyből 
hirdetne is néktek más evangéliumot, mint amit mi hirdettünk 
nektek, átkozott legyen. 9 Amint az előbb mondtuk, most is 
ismét mondom: ha valaki más evangéliumot hirdet nektek, 
mint amit kaptatok, átkozott legyen. (Galata 1:3-9) 

3 De attól tartok, hogy ahogy a kígyó megtévesztette Évát 
ravaszságával, úgy a ti elmétek is megromlik a Krisztusban 
való egyszerűségtől. 4 Mert ha az, aki eljön, egy másik Jézust 
prédikál, akit nem mi hirdettünk, vagy ha más lelket kaptok, 
amelyet nem kaptatok, vagy más evangéliumot, amelyet nem 
fogadtatok el, eltűrhetitek! (2Korinthus 11:3-4) 

Mi volt a „más” és a „más”, valójában hamis evangélium? 

A hamis evangéliumnak több része van. 

Általánosságban elmondható, hogy a hamis evangélium azt jelenti, 
hogy el kell hinned, hogy nem kell engedelmeskedned Istennek, és 
valóban arra kell törekedned, hogy az Ő útja szerint élj, miközben azt 
állítod, hogy ismered Istent (vö. Máté 7:21-23). Hajlamos az önző 
irányultságra. 

A kígyó közel 6000 évvel ezelőtt rávette Évát, hogy beleessen egy 
hamis evangéliumba (1Mózes 3) – és az emberek azt hitték, hogy 
jobban tudnak, mint Isten, és maguknak kell eldönteniük a jót és a 
rosszat. Igen, Jézus eljövetele után a nevét gyakran különféle hamis 
evangéliumokhoz fűzték – és ez folytatódik és folytatódik az utolsó 
Antikrisztus idejéig is. 

Pál apostol idejében a hamis evangélium lényegében az igazság és a 
tévedés gnosztikus/misztikus keveréke volt. A gnosztikusok 
alapvetően azt hitték, hogy speciális tudásra van szükség a spirituális 
belátás eléréséhez, beleértve az üdvösséget is. A gnosztikusok 
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hajlamosak voltak azt hinni, hogy annak, amit a test tesz, nincs 
különösebb következménye, és ellenezték az Istennek való 
engedelmességet olyan dolgokban, mint a hetedik napi szombat. Az 
egyik ilyen hamis vezető Simon Mágus volt, akit Péter apostol 
figyelmeztetett (ApCsel 8:18-21). 

De ez nem könnyű 

Az Újszövetség azt mutatja, hogy Fülöp Isten Királyságáról tanított: 

5 Ekkor Fülöp lement Samária városába, és Krisztust hirdette 
nekik. … 12 hittek Fülöpnek, amint az Isten országáról 
prédikált… (ApCsel 8:5 ,12 ). 

Jézus, Pál és a tanítványok azonban azt tanították, hogy nem könnyű 
bejutni Isten országába: 

24 És amikor Jézus látta, hogy nagyon elszomorodik, így szólt: 
„Milyen nehéz azoknak, akiknek vagyonuk van, bejutni Isten 
országába! 25 Mert könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, 
mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” 

26Akik pedig hallották, ezt mondták: Ki üdvözülhet tehát? 

27 Ő azonban ezt mondta: Ami embereknél lehetetlen, az 
Istennél lehetséges. (Lk 18:24-27) 

22 „Sok megpróbáltatáson keresztül kell bemennünk Isten 
országába ” ( ApCsel 14:22). 

3 Mindig hálát kell adnunk Istennek értetek, testvéreim, úgy, 
ahogy van 

illő, mert a ti hitetek nagyon növekszik, és mindnyájatokban 
bővelkedik egymás iránt, 4 hogy mi magunk dicsekedjünk 
veletek az Isten gyülekezetei között, türelmetekre és hitetekre 
minden üldöztetésetekben és megpróbáltatástokban, 
amelyeket elviseltek, 5 amely nyilvánvaló bizonyítéka az Isten 
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igazságos ítéletének, hogy méltónak tartsanak az Isten 
országára, amelyért szenvedtek is; 6 mivel igazságos az Isten, 
hogy megpróbáltatással megfizet azoknak, akik szorongatnak 
titeket, 7 és titeket, akik nyugtalankodtok, velünk 
nyugodalmazzuk, amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből 
az ő hatalmas angyalaival együtt (2Thesszalonika 1:3-7). ). 

A nehézségek miatt ma már csak néhányan hívnak el és választanak ki 
ebben a korban, hogy részesei legyenek (Máté 22:1-14; János 6:44; 
Zsidók 6:4-6). Másokat később hívnak majd, amint a Biblia azt 
mutatja, hogy „akik lélekben tévedtek, azok megértéshez jutnak, és 
akik panaszkodtak, tanulni fognak” (Ézsaiás 29:24). 

Péter apostol azt tanította, hogy a királyság örökkévaló, és hogy Isten 
evangéliumának szorgalmasan engedelmeskedni kell, különben ítélet 
születik: 

10 Ezért, atyámfiai, legyetek még szorgalmasabbak, hogy 
elhívásotokat és kiválasztásotokat biztossá tegyetek, mert ha 
ezeket cselekszitek, soha nem botránkoztok meg; 11 Mert így 
bőségesen megadatnak nektek a bejáratotok a mi Urunk és 
Üdvözítőnk, Jézus Krisztusunk örökkévaló országába (2Péter 
1:10-11). 

17 Mert eljött az idő, hogy az ítélet megkezdődjön az Isten 
házában; és ha először velünk kezdődik, mi lesz a vége 
azoknak, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? 
(1Péter 4:17). 

A Biblia és a Királyság utolsó könyvei 

A Biblia azt tanítja, hogy „Isten szeretet” (1János 4:8,16), Jézus pedig 
Isten (János 1:1,14) – Isten Királyságának lesz egy királya, aki szeretet, 
és akinek törvényei a szeretetet támogatják, nem pedig a gyűlöletet. 
(vö. Jelenések 22:14-15). 

A Biblia azt is mutatja, hogy Isten elküld egy angyalt, aki hirdetni fogja 
Isten országának örökkévaló evangéliumát (Jel 14:6-7), majd egy 
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másik angyalt, hogy rámutasson arra, hogy Babilon annak ellenére, 
hogy nagynak tűnik, elesik (Jel 14:8-9). Ezek az üzenetek 
természetfeletti megerősítései lesznek annak az evangéliumnak, 
amelyet a világ korábban tanúként fogadott, és tényezői lesznek annak 
a „nagy sokaságnak” , akik a végén Istenhez jönnek (Jelenések 7:9-14). 
Ellentétben a végső babiloni hatalommal, amely fel fog támadni és 
elbukik (vö. Jelenések 18:1-18), Isten országának végső szakasza 
örökké tart: 

15 Ekkor megszólalt a hetedik angyal: És hangos szózatok 
hallatszottak az égben, mondván: E világ országai a mi 
Urunknak és az ő Krisztusának országaivá lettek, és ő 
uralkodni fog örökkön-örökké! (Jelenések 11:15). 

Jézus fog uralkodni a királyságban! És a Biblia felfedi két címét: 

16 És ruhájára és combjára egy név van írva: KIRÁLYOK 
KIRÁLYA ÉS URAK URA (Jelenések 19:16). 

De vajon Jézus az egyetlen, aki uralkodni fog? Figyeld meg ezt a részt: 

4 És láttam trónusokat, és leültek rajtuk, és rájuk bízták az 
ítéletet. Aztán láttam azoknak a lelkét, akiket lefejeztek a 
Jézusról tett tanúságtételükért és Isten igéjéért, akik nem 
imádták a fenevadat vagy annak képmását, és nem vették a 
bélyegét a homlokukra vagy a kezükre. És Krisztussal éltek és 
uralkodtak ezer évig. . . 6 Boldog és szent, akinek része van az 
első feltámadásban. Az ilyeneken nincs hatalma a második 
halálnak, hanem Istennek és Krisztusnak papjai lesznek, és 
vele együtt uralkodnak ezer évig (Jelenések 20: 4,6 ). 

Az igaz keresztények feltámadnak, hogy Krisztussal együtt 
uralkodjanak ezer évig! Mert a királyság örökké tart (Jelenések 
11:15), de az említett uralkodás csak ezer év volt. Ezért utaltam erre 
korábban a királyság első szakaszaként – a fizikai, évezredes 
szakaszra, szemben a végső, spirituálisabb fázissal. 
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A Jelenések könyve felsorol néhány eseményt, amelyek Isten 
Királyságának évezredes és végső szakasza között történtek: 

7 Most, amikor letelik az ezer év, Sátán kiszabadul börtönéből, 8 

és kimegy, hogy megtévessze a föld négy sarkában élő 
nemzeteket, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse őket a 
harcra, akiknek száma annyi, mint a tenger homokja. … 11 

Ekkor láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt, akinek 
arcáról a föld és az ég elfutott. És nem találtak helyet nekik. 12 

És láttam a halottakat, kicsiket és nagyokat, állni Isten előtt, és 
felnyíltak a könyvek. És felnyitottak egy másik könyvet, ami az 
Élet könyve. A halottak pedig az ő cselekedeteik szerint 
ítéltetnek, azok szerint, amik meg voltak írva a könyvekben. 13 

A tenger kiadta a halottakat, akik benne voltak, a Halál és a 
Hadész pedig átadta a halottakat, akik benne voltak. És 
ítéltetnek, ki-ki az ő cselekedetei szerint. 14 Ekkor a Halált és a 
Hádészt a tűz tavába vetették. Ez a második haláleset. 15 Aki 
pedig nem volt beírva az Élet könyvébe, azt a tűz tavába 
vetették (Jel 20:7-8, 11-15). 

A Jelenések könyve azt mutatja, hogy lesz egy későbbi szakasz, amely 
az ezeréves uralkodás és a második halál után következik be: 

1 Most új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld 
elmúlt. És nem volt többé tenger. 2 Ekkor én, János, láttam a 
szent várost, az Új Jeruzsálemet, amint alászáll az égből az 
Istentől, mint a férje számára feldíszített menyasszony. 3 És 
hangos hangot hallottam az égből, amely ezt mondta: „Íme, 
Isten sátora az emberekkel van, és velük fog lakni, és ők az ő 
népe lesznek. Isten maga lesz velük, és Istenük lesz. 4 És Isten 
letöröl minden könnyet a szemükről; nem lesz többé halál, 
sem bánat, sem kiáltás. Nem lesz többé fájdalom, mert az 
előbbiek elmúltak.” (Jelenések 21:1-4) 

1 És megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely 
tiszta, mint a kristály, amely Isten és a Bárány trónusából ered. 
2 Utcájának közepén és a folyó két oldalán volt az élet fája, 
amely tizenkét gyümölcsöt termett, és mindegyik fa minden 
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hónapban meghozta gyümölcsét. A fa levelei a nemzetek 
gyógyulását szolgálták. 3 És nem lesz többé átok , hanem az 
Istennek és a Báránynak trónja lesz benne, és szolgái 
szolgálják őt. 4 Látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a 
homlokukon. 5 Nem lesz ott éjszaka, nincs szükségük lámpásra, 
sem napfényre, mert az Úr Isten világítja meg őket. És 
uralkodni fognak örökkön-örökké. (Jelenések 22:1-5) 

Figyeld meg, hogy ez az uralkodás, amely az ezer év után van , 
magában foglalja Isten szolgáit, és örökké tart. A szent város, amely a 
mennyben készült, elhagyja az eget, és leszáll a földre. Ez Isten 
Királysága végső szakaszának kezdete. NINCS TÖBB FÁJDALOM ÉS 
SZENVEDÉS ideje! 

A szelídek öröklik a földet (Máté 5:5) és mindent (Jelenések 21:7). A 
föld, beleértve a rajta lévő Szent Várost is, jobb lesz, mert Isten útjai 
megvalósulnak. Rájöttem: 

7 Kormányzatának növekedésének és békéjének nem lesz vége 
(Ézsaiás 9:7). 

Nyilvánvalóan növekedés lesz, miután elkezdődött Isten 
Királyságának utolsó szakasza, mivel mindenki engedelmeskedik Isten 
kormányának. 

Ez lesz a legdicsőségesebb időszak: 

9 De amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem 
hallott, ember szívébe sem jutott be, amit Isten készített az őt 
szeretőknek.” 10 De Isten kinyilatkoztatta ezeket nekünk Lelke 
által (1Korinthus 2:9-10). Ez a szeretet, az öröm és az 
örökkévaló vigasztalás ideje. Fantasztikus idő lesz! Isten 
Királysága fantasztikusan jobb örökkévalóságot teremt. Nem 
akarod, hogy részed legyen benne? 
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5. Punika sedaya tiyang ingkang kesah 
dhateng gereja utawi ingkang manggen 

Vajon Krisztus korai professzorai azt gondolták, hogy Isten szó 
szerinti országának evangéliumát kell hirdetniük? 

Igen. 

Ehrman professzor, az Észak-Karolinai Egyetem professzora tartott 
előadásában ismételten és helyesen hangsúlyozta, hogy ellentétben a 
mai keresztény hitvallókkal, Jézus és korai követői Isten Királyságát 
hirdették. Bár Dr. Ehrman általános felfogása a kereszténységről 
nagymértékben eltér Isten Folyamatos Egyházáétól , egyetértünk 
abban, hogy a királyság evangéliuma az, amit maga Jézus hirdetett, és 
amiben a követői hittek. Abban is egyetértünk, hogy sok mai 
keresztény nem így tesz. értsd meg. 
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A legrégebben megőrzött Újszövetség utáni írás és prédikáció 

Isten Királysága jelentős része volt annak, amit „a legrégebbi teljes 
keresztény prédikációnak, amely fennmaradt” (Holmes MW Ancient 
Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English 
Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, 102. o.). Ez az 
ókori keresztény prédikáció a következő kijelentéseket tartalmazza: 

5,5 Tudjátok, testvéreim, hogy a test világában való 
tartózkodásunk jelentéktelen és múlandó, de Krisztus ígérete 
nagy és csodálatos: nyugodj meg az eljövendő királyságban és 
örök élet. 

A fenti kijelentés azt mutatja, hogy a királyság nem most van, hanem 
eljön és örökkévaló lesz. Ezenkívül ez az ősi prédikáció kimondja: 

6:9 Nos , ha még az ilyen igaz emberek sem képesek saját igaz 
cselekedeteik által megmenteni gyermekeiket, mi a 
biztosítékunk arra, hogy belépjünk Isten országába, ha nem 
tartjuk tisztán és szeplőtelenül keresztségünket? Vagy ki lesz a 
mi szószólónk, ha nem találták meg rajtunk a szent és igaz 
cselekedeteket? 9:6 Szeressük tehát egymást, hogy mindnyájan 
bemehessünk az Isten országába. 11:7 Ezért, ha tudjuk, mi 
helyes Isten szemében, belépünk az ő országába, és megkapjuk 
azokat az ígéreteket, amelyeket „fül nem hallott, szem nem 
látott, ember szíve nem képzelt”. 

12:1 Várjuk tehát óráról órára az Isten országát szeretetben és 
igazságban, mert nem ismerjük Isten megjelenésének napját. 
12,6 azt mondja: eljön az én Atyám országa. 

A fenti kijelentések azt mutatják, hogy szükség van a helyes életen 
keresztüli szeretetre, hogy még mindig nem léptünk be Isten 
országába, és ez Isten megjelenése után következik be, vagyis Jézus 
újra visszatérése után. Ez az Atya királysága, és a királyság nem csak 
Jézus. 
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Érdekes, hogy a legrégebbi, látszólag keresztény prédikáció, amelyet 
Isten hagyott túlélni, ugyanazt az Isten Királyságát tanítja, mint amit 
az Újszövetség és a Folyamatos Isten Egyháza tanít most (lehetséges, 
hogy Isten tényleges egyházától származik, de korlátozott 
görögtudásom korlátozza azt a képességemet, hogy határozottabb 
nyilatkozatot tegyek). 

A második századi egyházi vezetők és a Királyság evangéliuma 

Megjegyzendő, hogy a 2. század elején Papias , János hallgatója és 
Polikárp barátja, akit a római katolikusok szentnek tartottak, tanította 
a millenniumi királyságot. Eusebius feljegyezte, hogy Papias tanította: 

... lesz egy évezred a halálból való feltámadás után, amikor 
Krisztus személyes uralma megalakul ezen a földön. ( Pápiás 
töredékei , VI. Lásd még: Eusebius, Church History, 3. könyv, 
XXXIX, 12) 

Papias azt tanította, hogy ez a nagy bőség időszaka lesz: 

Hasonló módon [azt mondta], hogy egy búzaszem tízet terem 

ezer kalász, és minden kalász tízezer szemből állna, és minden 
szemből tíz font tiszta, tiszta, finom lisztet hozna; és hogy az 
alma, a magvak és a fű hasonló arányban terem; és hogy 
minden állat, amely akkor csak a föld terméséből táplálkozik, 
békéssé és harmonikussá váljon, és tökéletesen alávesse 
magát az embernek. ” [Ezekről a dolgokról tanúbizonyságot 
tesz Papias , egy ősi ember, aki János hallgatója és Polikárp 
barátja volt, a negyedik könyvében; mert öt könyvet 
komponált...] ( Pápiás töredékei , IV) 

Az Újszövetség utáni korinthusiakhoz írt levél kijelenti: 

42:1-3 Az apostolok az Úr Jézus Krisztustól vették számunkra az 
evangéliumot; Jézus Krisztust Isten küldte ki. Tehát Krisztus 
Istentől van, az apostolok pedig Krisztustól vannak. Mindkettő 
tehát Isten akaratából jött létre a meghatározott sorrendben. 
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Miután tehát megbízást kaptak, és teljes bizonyosságot 
szereztek Urunk Jézus Krisztus feltámadása által, és 
megerősítettek Isten szavában a Szentlélek teljes 
bizonyosságával, elmentek azzal az örömhírrel, hogy eljön 
Isten országa. 

Szmirnai Polikárp korai keresztény vezető volt, János tanítványa volt, 
aki az eredeti apostolok közül az utolsó meghalt. Polycarp c. Kr.u. 120-
135 tanított : 

Boldogok a szegények, és akiket üldöznek az igazságért, mert 
övék az Isten országa. (Polycarp. Levél a filippiekhez, II. 
fejezet. Az Ante-Nicene Fathers, 1. kötet , Alexander Roberts és 
James Donaldson szerkesztésében. Amerikai kiadás, 1885) 

Tudva tehát, hogy „Istent nem csúfolják”, az Ő parancsolatához 
és dicsőségéhez méltóan kell járnunk... Mert jó, ha kiirtják őket 
a világban lévő kívánságoktól, mert „minden kívánság 
hadakozik . a szellem; „És „sem paráznák, sem nőstények, sem 
önmagukat bántalmazók nem öröklik Isten országát ”, sem 
azok, akik következetlen és illetlen dolgokat tesznek. (uo. V. 
fejezet) 

Szolgáljunk hát neki félelemmel és teljes tisztelettel, ahogyan Ő 
maga parancsolta nekünk, és mint az apostolok, akik hirdették 
nekünk az evangéliumot, és a próféták, akik előre hirdették az 
Úr eljövetelét. (uo. VI. fejezet) 

Másokhoz hasonlóan az Újszövetségben, Polikárp azt tanította, hogy 
az igazak öröklik Isten Királyságát, nem pedig a parancsolatok 
megszegői. 

Azt is állították, hogy a következőket Polycarp tanította: 

És a következő szombaton azt mondta: „Halljátok meg 
buzdításomat, Isten szeretett gyermekei. Megesküdtelek 
benneteket, amikor a püspökök jelen voltak, és most ismét 
arra buzdítalak benneteket, hogy tisztességesen és méltóan 
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járjatok az Úr útján... Vigyázzatok, és ismét legyetek készen, Ne 
nehezedjen el a szívetek, az új parancsolat Ami az egymás 
iránti szeretetet illeti, eljövetele hirtelen villámlásként jelenik 
meg, a tűz általi nagy ítélet, az örök élet, az Ő halhatatlan 
országa. És mindazt, amit Isten tanít, tudtok, amikor az ihletett 
Írásokat kutatjátok, a Szentlélek tollával véssétek a szívetekbe, 
hogy a parancsolatok kitörölhetetlenül bennetek maradjanak. 
(Polycarp élete, 24. fejezet. JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, 
3.2. köt., 1889, 488-506.) 

Szárdis Melito , aki Isten Egyházának vezetője volt, kb. Kr.u. 170, 
tanította: 

Mert valóban az evangéliumban kiadott törvény – a régi az 
újban, mindkettő együtt jön elő Sionból és Jeruzsálemből; és a 
kegyelemben kiadott parancsolat, és a késztermékben a jelkép, 
és a bárány a Fiúban, és a juh az emberben, és az ember az 
Istenben... 

De az evangélium a törvény és annak magyarázata lett 

beteljesedés , míg a gyülekezet az igazság tárháza lett... 

Ez az, aki megszabadított minket a rabszolgaságból a 
szabadságba, a sötétségből a világosságba, a halálból az életbe, 
a zsarnokságból az örök királyságba. ( Melito . Homília a 
húsvétról . 7. , 40. , 68. vers. Kerux fordítása : The Journal of 
Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Így Isten Királyságáról ismerték, hogy valami örökkévaló, és nem 
egyszerűen a jelenlegi keresztény vagy katolikus egyház, és magában 
foglalja Isten törvényét. 

Egy másik, második század közepén, későn megjelent írás arra 
buzdítja az embereket, hogy tekintsenek a királyságra: 
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Senki közületek tehát többé ne térjen el és ne nézzen hátra, 
hanem önként közelítsen Isten országának evangéliumához. 
(Római Kelemen. Felismerések, X. könyv, XLV. fejezet. Kivonat 
az ante-niceai atyákból, 8. kötet. Szerkesztette: Alexander 
Roberts és James Donaldson. Amerikai kiadás, 1886) 

Továbbá, bár láthatóan nem az igaz egyház egyike írta, a második 
század közepén megjelent írás , a Hermas pásztora Roberts & 
Donaldson fordításában, tizennégyszer használja az „Isten királysága” 
kifejezést. 

Az igaz keresztények, sőt sokan, akik csak Krisztust vallják, tudtak 
valamit Isten országáról a második században. 

Még a katolikus és a keleti ortodox szent Ireneusz is megértette, hogy 
a feltámadás után a keresztények belépnek Isten Királyságába. Figyeld 
meg, mit írt, c. i.sz. 180: 

Mert ilyen a hívők állapota, mert bennük lakozik szüntelenül a 
Szentlélek, akit Ő adott a keresztségben, és akit a befogadó 
megtart, ha igazságban és szentségben, igazságban és türelmes 
kitartásban jár. Mert ennek a léleknek feltámadása van 
azokban, akik hisznek, a test újra befogadja a lelket, és vele 
együtt a Szentlélek erejével feltámad, és bemegy az Isten 
országába . (Irenaeus, St., Lyon püspöke. Armitage Robinson 
örményből fordította. Az apostoli prédikáció demonstrációja, 
42. fejezet. Wells, Somerset, 1879. október. Amint a SOCIETY 
FOR PROMOTION FOR PROMOTION CHRISTIAN 
KNOWLEDGE-ben megjelent. NEW YORK: THE MACMILLAN 
CO, 1920). 

Theophilus tanította: 

Csak megemlítem az Ő jóságát; ha királyságnak nevezem, csak 
az Ő dicsőségét említem… Mert ha kezdettől fogva 
halhatatlanná tette volna, Istenné tette volna. … Tehát sem 
halhatatlanná, sem még halandóvá nem tette őt, hanem, mint 
fentebb mondtuk, mindkettőre képessé; hogy ha a 
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halhatatlanság dolgaira hajlik, megtartva Isten parancsolatát, 
jutalmul tőle halhatatlanságot kapjon, és Istenné legyen. ( 
Theophilus , Autolycushoz , 1:3, 2:27) 

A katolikus szent, Hippolytus a harmadik század elején ezt írta: 

És megkapod a mennyek országát, te, aki, amíg ebben az 
életben tartózkodtál, ismerted a mennyei királyt. És te az 
Istenség társa leszel, és Krisztus társörököse, akit többé nem 
tesznek rabságba a vágyak vagy szenvedélyek, és soha többé 
nem veszítenek el betegségektől. Mert te lettél Isten : mert 
bármilyen szenvedést szenvedtél el, amíg ember voltál, azokat 
megadta neked, mert halandó penészből származtál , de 
bármit is ad Istennek, azt megígérte, hogy megadja neked, 
mert te istenítve lettek, és a halhatatlanságig születtek. 
(Hippolytus. Minden eretnekség cáfolata, X. könyv, 30. fejezet) 

Az emberek célja az, hogy Isten eljövendő országában 
megistenüljenek. 

Problémák a második és harmadik században 

Széles körű elfogadása ellenére a második században feltámadt egy 
törvényellenes hitehagyott vezető, Marcion . Marcion Isten törvénye, a 
szombat és a szó szerinti Isten Királysága ellen tanított. Bár Polikarp 
és mások elítélték, jó ideig kapcsolatban állt a római egyházzal, és úgy 
tűnt, befolyása van ott. 

A második és harmadik században Alexandriában (Egyiptom) az 
allegoristák meghonosodtak. Sok allegorista ellenezte az eljövendő 
királyság tanát. Figyelje meg a jelentést néhány ilyen allegoristáról: 

Dionysius nemesi és gazdag pogány családból született 
Alexandriában, és filozófiájukban tanult. Otthagyta a pogány 
iskolákat, és Órigenész tanítványa lett, akit az alexandriai 
katekétikus iskola vezetésében kapott… 
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Kelemen, Órigenész és a gnosztikus iskola fantáziadús és 
allegorikus értelmezéseikkel megrontották a szent jósok 
tanait… kivették maguknak az „allegoristák” nevet. Nepos 
nyilvánosan harcolt az allegoristák ellen, és fenntartotta, hogy 
Krisztus uralma lesz a földön… 

Dionysius vitatkozott Nepos követőivel, és az ő beszámolója 
szerint… „ A dolgok olyan állapota, amilyen most létezik Isten 
országában”. Ez az első említés az egyházak jelenlegi 
állapotában létező Isten országáról… 

Nepos megfeddte tévedésüket, megmutatva, hogy a mennyek 
országa nem allegorikus, hanem a mi Urunk szó szerinti 
eljövendő országa az örök életre való feltámadásban... 

Tehát a királyság gondolata a dolgok jelenlegi állapotában az 
allegoristák gnosztikus iskolájában fogant meg és jött létre 
Egyiptomban, Kr.u. 200 és 250 között, egy teljes évszázaddal 
azelőtt, hogy a birodalom püspökeit a trón megszállóinak 
tekintették. … 

Kelemen Isten országának gondolatát az Isten valódi mentális 
megismerésének állapotaként fogta fel. Órigenész úgy 
fogalmazott meg, mint a Szentírás egyszerű betűjében elrejtett 
spirituális jelentést . (Ward, Henry Dana. The Gospel of the 
Kingdom: A Kingdom Not of this World; Not in this World; De 
to Come in the Heavenly Country, the Resurrection of the Dead 
and Restitsation of all Things. Kiadó: Claxton, Remsen és 
Haffelfinger , 1870, 124-125. 

Így, míg Nepos püspök Isten országának evangéliumát tanította, az 
allegoristák megpróbáltak ennek hamis, kevésbé szó szerinti 
értelmezésére jutni. Apollinaris hierapolisi püspök is nagyjából 
ugyanebben az időben próbált küzdeni az allegoristák tévedései ellen. 
Azok, akik valóban Isten egyházában voltak, kiálltak Isten szó szerinti 
országának igazságáért a történelem során. 

Herbert W. Armstrong a Királyság evangéliumát tanította, ráadásul 
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A 20. században a néhai Herbert W. Armstrong ezt írta: 

Mert elutasították Krisztus evangéliumát. . . , a világnak valami 
mást kellett kiszorítania a helyére. Ki kellett találniuk egy 
hamisítványt! Hallottuk tehát, hogy Isten országáról úgy 
beszéltek, mint egy szép közhelyről – az emberi szívek szép 
érzéséről –, amely éteri, valótlan SEMMIRE redukálja azt! 
Mások hamisan állítják, hogy az „EGYHÁZ” a királyság. . . 
Dániel próféta, aki 600 évvel Krisztus előtt élt, tudta, hogy 
Isten országa valóságos királyság – kormány uralkodik. 

szó szerinti EMBEREK a földön. . . 

Itt . . . ez Isten magyarázata arra vonatkozóan, hogy mi ISTEN 
IRÁLYSÁGA: „És e királyok idejében...” – itt a tíz lábujjról van 
szó, részben vasból és részben rideg agyagból. Ez azáltal, hogy 
összekapcsolja a próféciát Dániel 7-ével, valamint Jelenések 
könyve 13-ával és 17-ével, a most formálódó új EURÓPAI 
EGYESÜLT ÁLLAMOKRA utal. . . a szemed előtt! A Jelenések 
17:12 világossá teszi azt a részletet , hogy ez egy TÍZ KIRÁLY 
VAGY KIRÁLYSÁG szövetsége lesz, amely (Jel. 17:8) 
feltámasztja a régi RÓMAI BIRODALmat . . . 

Amikor Krisztus eljön, úgy jön, mint a királyok KIRÁLYA, aki az 
egész földet uralja (Jel. 19:11-16); és az Ő KIRÁLYSÁGA – 
ISTEN ORSZÁGA – mondta Dániel, az, hogy ELEMESítse 
mindezeket a világi birodalmakat. A Jelenések 11:15 ezekkel a 
szavakkal mondja ki: „E világ országai a mi Urunknak és az Ő 
KRISZTUSÁNAK BIRÁLYSÁGAI lettek , és ő uralkodni fog 
örökkön-örökké”! Ez ISTEN BIRÁLYSÁGA. Ez a jelenlegi 
kormányok – igen, sőt az Egyesült Államok és a brit nemzetek 
– VÉGE. Azután ők lesznek az Úr JÉZUS KRISZTUS királyságai – 
kormányai –, majd a királyok KIRÁLYAI az egész földön. Ez 
teljesen világossá teszi azt a tényt, hogy ISTEN KIRÁLYSÁGA 
szó szerint KORMÁNY. Ahogy a Káldeus Birodalom 
KIRÁLYSÁG volt – ahogy a Római Birodalom is KIRÁLYSÁG –, 
úgy ISTEN BIRÁLYSÁGA is egy kormány. Az, hogy átvegye a 
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világ NEMZETEK KORMÁNYÁT. Jézus Krisztus KIRÁLYNAK 
SZÜLETETT – URALOM! . . . 

Ugyanaz a Jézus Krisztus, aki több mint 1900 évvel ezelőtt 
átsétált a Szentföld dombjain és völgyein, valamint Jeruzsálem 
utcáin, újra eljön. Azt mondta, újra eljön. Miután keresztre 
feszítették, Isten három nap és három éjszaka után 
feltámasztotta a halálból (Mt 12:40; ApCsel 2:32; I. Kor. 15:3-
4). Felment Isten trónjára. A Világegyetem kormányának 
központja (ApCsel 1:9-11; Zsid 1:3; 8:1; 10:12; Jel. 3:21).  

Ő a példabeszéd „nemesembere”, aki felment a trónra 

Istent – a „távoli országot” – minden nemzet királyainak 
királyává koronázzák , majd visszatér a földre (Lk 19:12-27).  

Ismét a mennyben van „minden dolgok helyreállításának 
idejéig” (ApCsel 3:19-21). A visszaszolgáltatás egy korábbi 
állapot vagy állapot helyreállítását jelenti. Ebben az esetben 
Isten kormányának helyreállítása a földön, és így a világbéke 
és az utópisztikus állapotok helyreállítása.  

A jelenlegi világvihar, fokozódó háborúk és viszályok olyan 
nagy világzavarban tetőznek majd, hogy ha Isten nem lép 
közbe, egyetlen emberi test sem menekülne meg életben (Mt 
24:22). A csúcspontján, amikor a késés az összes élet 
kirobbantását eredményezné erről a bolygóról, Jézus Krisztus 
visszatér. Ezúttal isteni Istenként jön. A világegyetemet uraló 
Teremtő minden erejével és dicsőségével érkezik. (Mt 24:30; 
25:31.) Úgy jön, mint „a királyok királya és az urak Ura” (Jel 
19:16), hogy létrehozza a világ szuperkormányzatát, és 
„vasvesszővel” uraljon minden nemzetet. ” (Jel. 19:15; 12:5) . . . 

Krisztus nem kívánatos? 

De vajon az emberiség örömmel kiált majd, és eszeveszett 
elragadtatással és lelkesedéssel fogadja – vajon még a 
hagyományos kereszténység egyházak is? 
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Nem fognak! Azt fogják hinni, mert Sátán hamis szolgái (II. 
Kor. 11:13-15) megtévesztették őket, hogy ő az Antikrisztus. 
Az egyházak és a nemzetek dühösek lesznek eljövetelére (Jel. 
11:15 és 11:18), és a katonai erők ténylegesen megpróbálnak 
harcolni ellene, hogy elpusztítsák (Jel. 17:14)! 

A nemzetek az eljövendő harmadik világháború csúcsponti 
csatájában vesznek részt, a jeruzsálemi csatatérrel (Zak 14:1-
2), majd Krisztus visszatér. Természetfeletti erővel „harcol az 
ellene harcoló nemzetek ellen” (3. vers). Teljesen legyőzi őket 
(Jel 17:14)! „Lábai azon a napon az Olajfák hegyén állnak 
majd”, nagyon rövid távolságra Jeruzsálemtől keletre (Zak 
14:4). (Armstrong HW. A korok rejtélye, 1984) 

A Biblia kijelenti, hogy Jézus vissza fog térni és győzni fog, mégis sokan 
fognak harcolni ellene (Jelenések 19:19). Sokan azt állítják ( a bibliai 
próféciák félreértése alapján , de részben hamis próféták és 
misztikusok miatt), hogy a visszatérő Jézus az utolsó Antikrisztus! 

A következő is Herbert Armstrongtól származik: 

Az igaz vallás – Isten igazsága, amelyet a Szentlélek által 
közvetített Isten szeretete erősít... KIMONDHATATLAN ÖRÖM 
az Isten és Jézus Krisztus megismeréséből – az IGAZSÁG 
megismeréséből – és Isten isteni SZERETETÉNEK melege! 

Isten igaz Egyházának tanításai egyszerűen a Szent Biblia 
„minden szavával élni”... 

Az emberek a „megszerzés” útjáról az „adás” útjára térnek – 
Isten szeretetének útjára. 

Egy ÚJ CIVILIZÁCIÓ fogja most meg a földet! (uo.) 

Az ÚJ CIVILIZÁCIÓ Isten Királysága. Annak hirdetése, hogy új 
civilizáció jön létre, és a szereteten fog alapulni, nagy része annak, 
amit Jézus és követői tanítottak a királyság igaz evangéliumában. Ez 
az, amit mi Isten Folyamatos Egyházában hirdetünk. 
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Herbert Armstrong rájött, hogy Jézus azt tanítja, hogy az emberi 
társadalom, még akkor is, ha azt gondolja, hogy engedelmeskedni 
akar, elutasította az élet „utat adni”, a szeretet útját. Szinte senki sem 
fogja fel megfelelően Jézus tanításának jelentőségét. 

A Jézus általi megváltás az evangélium része 

Néhányan, akik idáig olvastak, valószínűleg csodálkoznak Jézus 
halálán és az üdvösségben betöltött szerepén. Igen, ez az evangélium 
része, amelyről az Újszövetség és Herbert W. Armstrong is írt. 

Az Újszövetség azt mutatja, hogy az evangélium magában foglalja a 
Jézus általi üdvösséget: 

16 Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert ez Isten 
ereje minden hívő üdvösségére, először a zsidónak és a 
görögnek is (Róma 1:16). 

4 Ezért a szétszóródtak mindenhová mentek prédikálni 

a szót. 5 Ekkor Fülöp lement Samária városába, és Krisztust 
hirdette nekik. … 12 Amikor azonban hittek Fülöpnek, amint az 
Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről prédikált, férfiak és 
nők is megkeresztelkedtek. … 25 Amikor tehát tanúságot tettek 
és hirdették az Úr igéjét, visszatértek Jeruzsálembe, és a 
szamaritánusok sok falujában hirdették az evangéliumot. 26 

Most az Úr angyala szólt Fülöphöz… 40 Fülöpöt Azotusban találták 
. És átmenvén, prédikált minden városban, mígnem Cézáreába 
ért. (ApCsel 8:4 ,5,12,25,26,40 ) 

18 hirdette nekik Jézust és a feltámadást. (ApCsel 17:18) 

30 Pál ezután egész két évig lakott saját bérelt házában, és 
befogadott mindenkit, aki hozzá jött, 31 prédikálják az Isten 
országát, és teljes bizalommal tanítsák az Úr Jézus Krisztusra 
vonatkozó dolgokat , senki sem tiltja meg. (ApCsel 28:30-31) 
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Figyeld meg, hogy a prédikáció magában foglalta Jézust ÉS a 
királyságot. Sajnos a görög-római egyházak tanításaiból hiányzik Isten 
Királysága evangéliumának megfelelő megértése. 

Valójában, hogy segítsen nekünk ennek a királyságnak a részévé válni, 
Isten annyira szerette az embereket, hogy elküldte Jézust, hogy 
meghaljon értünk (János 3:16-17), és megment minket kegyelméből 
(Efézus 2:8). És ez része a jó hírnek (ApCsel 20:24). 

A Királyság evangéliuma az, amire a világnak szüksége van, de... 

A békéért munkálkodni (Máté 5:9) és a jót cselekedni érdemes célok 
(vö. Galata 6:10). A világ számos vezetője, köztük a vallási vezetők is, 
úgy gondolják, hogy a nemzetközi emberi együttműködés fogja hozni a 
békét és a jólétet, nem pedig Isten Királyságát. És bár lesznek bizonyos 
időbeli sikereik, nemcsak hogy nem járnak sikerrel, emberi 
erőfeszítéseik némelyike végül arra a pontra hozza a Földet, hogy az 
élet fenntarthatatlanná válna, ha Jézus nem térne vissza, hogy 
megalapítsa Királyságát. Hiábavaló és hamis evangélium , ha az 
emberek Isten nélkül rendbe teszik a földet (Zsoltárok 127:1). 

A világon sokan próbálnak összeállítani egy félig vallásos babiloni 
nemzetközi tervet, hogy új világrendet teremtsenek a 21. században . Ez 
az, amit Isten Folyamatos Egyháza megalakulásától fogva elítélt, és azt 
tervezi, hogy továbbra is elítéli. Mióta a Sátán közel 6000 évvel ezelőtt 
rávette Évát, hogy beleessen evangéliumának egy változatába (1Mózes 
3), sok ember azt hitte, hogy jobban tudják, mint Isten, mitől lesz jobb 
ők és a világ. 

A Biblia szerint ehhez egy európai katonai vezetőnek (az északi 
királynak, a Jelenések könyve 13:1-10-nek is nevezik) és egy vallási 
vezetőnek (a hamis prófétának, más néven THE-nek) kombinációja 
lesz szüksége. végső Antikrisztus és a Jelenések könyvének kétszarvú 
Fenevada 13:11-17) a hét dombból álló városból (Jelenések 17:9 ,18 ), 
hogy behozzák a „babiloni” (Jelenések 17 és 18) világrendjét. Bár az 
emberiségnek szüksége van Krisztus visszajövetelére és királyságának 
megalapítására, a világon sokan nem fognak figyelni erre az üzenetre a 
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21. században – továbbra is hinni fognak Sátán hamis evangéliumának 
különféle változataiban. De a világ tanúbizonyságot fog kapni. 

Emlékezzünk vissza Jézus tanítására: 

14 És az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész 
világon tanúként minden nemzetnek, és akkor jön el a vég. 
(Máté 24:14) 

Figyeld meg, hogy a királyság evangéliuma tanúként el fogja érni a 
világot, akkor eljön a vég. 

Ennek több oka is van. 

Az egyik az, hogy Isten azt akarja, hogy a világ meghallja az igaz 
evangéliumot a Nagy Nyomorúság kezdete előtt (ami a Máté 24:21-
ben látható). Így az evangéliumi üzenet tanúságtétel és figyelmeztetés 
(vö. Ezékiel 3; Ámós 3:7). Ez több pogány megtérést fog eredményezni 
Jézus visszatérése előtt (Róma 11:25), és elegendő nem-pogány 
megtérés (Róma 9:27), mielőtt Jézus visszatér. 

A másik az, hogy az üzenet lényege ellentétes lesz a felemelkedő 
Fenevad, az északi hatalom királya, valamint a hamis prófétával, a 
végső Antikrisztussal együtt. Alapvetően békét ígérnek az emberi 
erőfeszítések által, de ez a véghez (Máté 24:14) és a pusztuláshoz 
vezet (vö. 1Thesszalonika 5:3). 

A jelek és a hozzájuk kapcsolódó hazug csodák miatt (2Thesszalonika 
2:9) a világon a legtöbben úgy döntenek, hogy a hazugságban hisznek 
(2Thesszalonika 2:9-12) az evangélium üzenete helyett. Mivel a római 
katolikusok, a keleti ortodoxok, az evangélikusok és mások helytelenül 
ítélik el Isten millenniumi országát, sokan tévesen állítják, hogy az 
Isten Királysága ezeréves evangéliumának üzenete az Antikrisztussal 
kapcsolatos hamis evangélium. 

A hűséges filadelfiai keresztények (Jelenések 3:7-13) hirdetni fogják a 
királyság ezeréves evangéliumát, valamint elmondják a világnak, hogy 
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bizonyos világi vezetők (beleértve a Fenevadat és a Hamis Prófétát) 
mire készülnek. 

Támogatni fogják, hogy elmondják a világnak azt az üzenetet, hogy a 
Fenevad, az északi hatalom királya, a hamis prófétával, a végső 
Antikrisztussal együtt végül elpusztítják (egyes szövetségeseikkel 
együtt) az USA-t és az Egyesült Királyság angol nemzeteit. , 
Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon (Dániel 11:39), és röviddel 
ezután elpusztítanak egy arab/iszlám konföderációt (Dániel 11:40-
43), amelyek a démonok eszközeiként működnek (Jelenések 16:13-
14), és végül harcolni fog Jézus Krisztus ellen, miután visszatér 
(Jelenések 16:14; 19:19-20). A hű filadelfiak (Jelenések 3:7-13) 
bejelentik, hogy hamarosan eljön az ezeréves királyság. Ez 
valószínűleg nagy médiavisszhangot generálna, és hozzájárulna a 
Máté 24:14 beteljesedéséhez. Mi, Isten Folyamatos Gyülekezete, 
irodalmat készítünk (több nyelven), weboldalakat adunk hozzá, és 
egyéb lépéseket teszünk, hogy felkészüljünk a „rövid munkára” (vö. 
Róma 9:28), amely Isten elhatározásához vezet, hogy Máté 24: 14 
kellőképpen tanúként szolgált a vég eljöveteléhez. 

A világ vezetőit hirdető „hamis evangéliumnak” (valószínűleg 
valamiféle „új” típusú európai felső vezető, valamint egy 
kompromittált pápa, aki a katolicizmus egy formáját fogja követelni ) 
ez nem fog tetszeni – nem akarják, hogy a világ megtanulja, mit is 
fognak valójában. megteszik (és először talán maguk sem hiszik el, vö. 
Ésaiás 10:5-7). Ők és/vagy támogatóik valószínűleg azt is hamisan 
tanítják, hogy a hűséges filadelfiak az eljövendő antikrisztus 
szélsőséges tanát (millenarianizmusát) fogják támogatni. Bármilyen 
elítéléssel is élnek ők és/vagy követőik a filadelfiai hívekkel és Isten 
állandó egyházával szemben, az üldöztetést vált ki (Dániel 11:29-35; 
Jelenések 12:13-15) . Ez a végéhez is vezet – a nagy nyomorúság 
kezdetéhez (Máté 24:21; Dániel 11:39; vö. Máté 24:14–15; Dániel 
11:31), valamint a hűséges Filadelfia védelmének idejéhez. 
keresztények (Jelenések 3:10; 12:14-16). 

A fenevad és a hamis próféta erőszakkal, gazdasági zsarolással, 
jelekkel, hazug csodákkal, gyilkossággal és más nyomással próbálkozik 
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(Jelenések 13:10-17; 16:14; Dániel 7:25; 2Thesszalonika 2:9-10). . A 
keresztények megkérdezik: 

10 „Meddig, Uram, szent és igaz, meddig ítélsz , és 
megbosszulod a mi vérünket a föld lakóin?” (Jelenések 6:10) 

Isten népe az idők során azon töprengett: „Mennyi idő telik el, amíg 
Jézus visszajön?” 

Bár nem ismerjük a napot vagy az órát, arra számítunk, hogy Jézus 
visszatér (és Isten ezeréves Királysága létrejön) a 21. században számos 
szentírás alapján (pl. Máté 24:4-34; Zsolt 90:4; Hóseás 6: 2; Lukács 
21:7-36; Zsidók 1:1-2; 4:4,11; 2Péter 3:3-8; 1Thesszalonika 5:4), 
amelyek egyes részeit most beteljesedni látjuk. 

Ha Jézus nem avatkozik be, a világ minden életet megsemmisít: 

21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ 
kezdete óta egészen mostanáig, és nem is lesz. 22 És ha nem 
rövidítik meg azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne 
meg; de a választottak kedvéért azok a napok lerövidülnek. 
(Máté 24:21-22) 

29 Mindjárt azoknak a napoknak nyomorúsága után a nap 
elsötétül, és a hold nem ad fényt; a csillagok lehullanak az 
égről, és az egek hatalmai megrendülnek. 30 Akkor megjelenik 
az Emberfiának jele az égen, és akkor gyászol a föld minden 
törzse, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin 
hatalommal és nagy dicsőséggel. 31 És elküldi angyalait nagy 
trombitaszóval, és összegyűjtik választottait a négy szél felől, 
az ég egyik végétől a másikig. (Máté 24:29-31) 

Isten országa az, amire a világnak szüksége van. 

A királyság nagykövetei 

Mi a szereped a Királyságban? 
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Jelenleg, ha igazi keresztény vagy, annak nagykövete kell legyen. 
Figyeld meg, mit írt Pál apostol: 

20 Most tehát Krisztus követei vagyunk, mintha Isten 
könyörögne rajtunk keresztül: Krisztusért kérünk titeket, 
béküljetek ki Istennel. (2Korinthus 5:20) 

14 Álljatok hát fel, felövezve derekátokat igazsággal, felöltözve 
az igazság mellvértjére, 15 és felpatkolva lábaitokat a békesség 
evangéliumának előkészítésével; 16 Mindenekelőtt vedd fel a 
hit pajzsát, amellyel elolthatod a gonosz minden tüzes nyilát. 17 

És vedd az üdvösség sisakját és a Lélek kardját, amely az Isten 
beszéde; 18 mindenkor imádkozva minden imával és 
könyörgéssel a Lélek által, e cél érdekében vigyázva minden 
állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért , 19 és 
értem, hogy szót adjon nekem, hogy bátran nyissam ki számat, 
hogy megismertessem. az evangélium misztériuma, 20 melynek 
láncra vert követe vagyok; hogy abban bátran beszélhessek, 
ahogyan beszélnem kell. (Efézus 6:14-20) 

Mi az a nagykövet? A Merriam-Webster definíciója a következő: 

1 : hivatalos követ; különösen : a legmagasabb rangú 
diplomáciai ügynök, akit saját kormányának vagy 
szuverénjének rezidens képviselőjeként akkreditáltak egy 
külföldi kormányhoz vagy szuverénhez, vagy akit különleges 
és gyakran ideiglenes diplomáciai megbízásra neveztek ki 

2 a : meghatalmazott képviselő vagy hírnök 

Ha igazi keresztény vagy, akkor Krisztus hivatalos követe vagy! 
Figyeld meg, mit írt Péter apostol: 

9 Ti pedig választott nemzetség vagytok, királyi papság, szent 
nemzet, saját népe, hogy annak dicséretét hirdessétek, aki a 
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; 10 

akik egykor nem voltak népek, most pedig Isten népe, akik 
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nem nyertek irgalmat, most pedig irgalmasságot nyertek. 
(1Péter 2:9-10) 

Keresztényként egy szent nemzethez kell tartoznunk. 

Melyik nemzet most szent? 

Nos, e világ egyik királysága sem – de végül is Krisztus Királyságának 
részei lesznek (Jelenések 11:15). Isten nemzete, az Ő Királysága az, 
ami szent. 

Nagykövetként általában nem veszünk részt a világ nemzeteinek 
közvetlen politikájában. De most Isten életmódját kell élnünk (lásd 
még a www.ccog.org címen elérhető ingyenes könyvet : Keresztények: 
Isten Királyságának nagykövetei, Bibliai utasítások a keresztényként 
éléshez ). Ezáltal jobban megtudjuk, miért a legjobbak Isten útjai, hogy 
az Ő országában királyok és papok lehessünk, és Krisztussal együtt 
uralkodhassunk a földön: 

5 Annak, aki szeretett minket, és saját vérével megmosott 
minket bűneinkből, 6 és királyokká és papokká tett minket 
Istenének és Atyjának, néki dicsőség és hatalom örökkön-
örökké. Ámen. (Jelenések 1:5-6) 

10 És tettek minket királyokká és papokká a mi Istenünknek; És 
uralkodni fogunk a földön. (Jelenések 5:10) 

Ennek egyik jövőbeli aspektusa az lesz, hogy megtanítsuk azokat, akik 
akkor halandók, hogy Isten útján járjanak: 

19 Mert a nép Sionban, Jeruzsálemben fog lakni; Nem fogsz 
többet sírni. Nagyon kegyes lesz hozzád kiáltásod hallatán; 
Amikor meghallja, válaszol neked. 20 És bár az Úr adja néked a 
nyomorúság kenyerét és a nyomorúság vizét, de tanítóid nem 
szorulnak többé sarokba, hanem szemeid meglátják tanítóidat. 
21 A füled hallani fog egy szót mögötted: „Ez az út, járj azon!” 
Valahányszor jobbra vagy balra fordulsz. (Ézsaiás 30:19-21) 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf


59 
 

Bár ez egy prófécia az évezredes királyságról, ebben a korban a 
keresztényeknek fel kell készülniük a tanításra: 

12 … ekkorra már tanítóknak kell lennetek (Zsidók 5:12) 

15 Hanem szenteljétek meg az Urat, az Istent a ti szívetekben, és 
legyetek mindig készek válaszolni minden embernek, aki a 
bennetek lévő reménység okát kérdezi szelídséggel és 
félelemmel (1Péter 3:15). 

A Biblia azt mutatja, hogy a hűségesebb keresztények közül sokan, 
közvetlenül a Nagy Nyomorúság kezdete előtt, sokakat tanítanak 
majd: 

33 És a nép közül azok, akik megértik, sokakat tanítanak 
(Dániel 11:33). 

Tehát a tanulás, a kegyelemben és tudásban való gyarapodás (2Péter 
3:18) az, amit most tennünk kell. Az Isten Királyságában betöltött 
szereped része az, hogy tanítani tudj. A hűségesebb filadelfiai 
(Jelenések 3:7-13) keresztények számára ez magában foglalja a fontos 
evangéliumi tanúságtétel támogatását is a millenniumi királyság 
kezdete előtt (vö. Máté 24:14). 

Miután Isten Királysága létrejön, Isten népét felhasználják egy sérült 
bolygó helyreállítására: 

12 Akik közületek valók, építsék a régi puszta helyeket ;  
Nemzedékek alapjait emeled fel; És téged hívnak majd a törés 
javítójának, a lakhatási utcák helyreállítójának. (Ézsaiás 58:12) 

Így Isten népe, aki Isten módján élt ebben a korban, megkönnyíti az 
emberek számára, hogy városokban (és másutt) lakjanak a 
helyreállítás ezen időszakában. A világ valóban jobb hely lesz. Most 
Krisztus követeinek kell lennünk, hogy az Ő Királyságában is 
szolgálhassunk. 

Az igaz evangélium üzenete átalakító 
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Jézus ezt mondta: „Ha megmaradtok az én igémben, valóban az én 
tanítványaim vagytok. 32 És megismeritek az igazságot, és az igazság 
szabaddá tesz titeket” (János 8:31-32). Az Isten Királyságáról szóló 
evangélium igazságának ismerete megszabadít minket attól, hogy e 
világ hamis reményeinek csapdájába essünk. Bátran támogathatunk 
egy működő tervet – Isten tervét! Sátán az egész világot becsapta 
(Jelenések 12:9), és Isten Királysága az igazi megoldás. Ki kell állnunk 
és támogatnunk kell az igazságot (vö. János 18:37). 

Az evangéliumi üzenet többről szól, mint a személyes üdvösségről. 
Isten Királyságának jó hírének át kell alakítania az embert ebben a 
korban: 

2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok meg 
elmétek megújulása által, hogy megtudjátok, mi az Isten jó, 
kedves és tökéletes akarata. (Róma 12:2) 

Az igaz keresztények átalakulnak, hogy szolgálják Istent és másokat: 

22 Szolgák, engedelmeskedjetek mindenben a ti test szerinti 
uraitoknak, ne szemlélődőkkel, mint az embereknek tetszők , 
hanem tiszta szívvel, Istent félve. 23 És bármit cselekszel, 
szívből tedd, mint az Úrnak, és ne embereknek, 24 tudván, hogy 
az Úrtól kapod az örökség jutalmát; mert az Úr Krisztust 
szolgáljátok. (Kolossé 3:22-24) 

28 Mivel tehát megingathatatlan országot kapunk, legyen 
kegyelmünk, amely által kedvesen szolgálhatunk Istennek 
tisztelettel és istenfélelemmel. (Zsidók 12:28) 

Az igaz keresztények másképp élnek, mint a világ. Elfogadjuk Isten 
normáit a világ felett, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Az igazak 
hitből élnek (Zsidók 10:38), hiszen hit kell ahhoz, hogy Isten módján 
éljenek ebben a korban. A keresztényeket annyira különbözõnek 
tekintették attól a világtól, amelyben éltek, hogy az õ életmódjukat 
„Útnak” nevezte az Újszövetség (ApCsel 9:2; 19:9; 24:14 ,22 ). A világ 
önző módon, Sátán uralma alatt él, a „Káin útjának” (Júdás 11). 
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Isten országának evangéliuma az igazság, az öröm és a béke üzenete 
(Róma 14:17). A prófétai szó helyesen értelmezve vigasztal (vö. 
1Korinthus 14:3; 1Thesszalonika 4:18), különösen, ha a világ 
összeomlását nézzük (vö. Lukács 21:8-36). Az igazi keresztény 
életmód lelki bőséghez és testi áldásokhoz vezet (Mk 10:29-30). Ezért 
értik meg azok, akik élnek vele, hogy a világnak szüksége van Isten 
Királyságára. A keresztények Isten Királyságának nagykövetei. 

A keresztények a szellemibe, nem pedig a fizikaiba helyezik 
reményünket, pedig fizikai világban élünk (Róma 8:5-8). Megvan az 
„evangélium reménysége” (Kolossé 1:23). Ezt a korai keresztények 
megértették, és sokan, akik ma Jézust vallják, nem igazán értik. 
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6. Kekirangan dados sedaya punika boten 
dadosaken satiyang... 

A görög-római egyházak azt hiszik, hogy Isten Királyságának 
aspektusait tanítják, de nehezen tudják megérteni, mi is az valójában. 
Például a The Catholic Encyclopedia ezt tanítja a királyságról: 

Krisztus tanításának minden szakaszában ennek a 
királyságnak az eljövetele, különféle aspektusai, pontos 
jelentése, elérési módja képezik beszédeinek alapját, 
olyannyira, hogy beszédét „evangéliumnak” nevezik. a 
királyságról”... úgy kezdtek beszélni az Egyházról, mint „Isten 
országáról”; vö. Col., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, 
stb. ...az Egyházat, mint azt az isteni intézményt jelenti… (H. 
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pápa. Isten Királysága. The Catholic Encyclopedia, VIII. kötet, 
1910). 

Bár a fentiek a „Col., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10”, ha 
utánanézel, azt fogod látni, hogy egyik vers sem mond semmit arról, 
hogy az egyház Isten Királysága. Azt tanítják, hogy a hívők részei 
lesznek Isten Királyságának, vagy hogy ez Jézus királysága. A Biblia 
arra figyelmeztet, hogy sokan megváltoztatják az evangéliumot, vagy 
egy másik, valótlan evangéliumhoz fordulnak (Galata 1:3-9). Sajnos 
többen is megtették ezt. 

Jézus ezt tanította: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem 
mehet az Atyához, csakis énáltalam ” (János 14:6). Péter ezt tanította : 
„Másban sincs üdvösség, mert nem adatott az embereknek más név az 
ég alatt, amely által üdvözülhetnénk” (ApCsel 4:12). Péter azt mondta 
a zsidóknak, hogy mindenkinek rendelkeznie kell a hittel, hogy 
megtérjenek és elfogadják Jézust, hogy üdvözüljön (ApCsel 2:38). 

Ezzel szemben Ferenc pápa azt tanította, hogy az ateisták, Jézus 
nélkül, jó cselekedetekkel üdvözülhetnek! Azt is tanítja, hogy a zsidók 
üdvözülhetnek anélkül, hogy elfogadnák Jézust! Emellett úgy tűnik, ő 
és néhány görög-római is úgy gondolják, hogy „Mária” nem bibliai 
változata az evangélium kulcsa, valamint az ökumenikus és a vallások 
közötti egység kulcsa. Sajnos ők és mások nem értik Jézus fontosságát 
ÉS Isten Királyságának igaz evangéliumát. Sokan hamis 
evangéliumokat hirdetnek. 

Sokan szeretnének látás szerint járni és hinni a világban. Az 
Újszövetség azt tanítja, hogy a keresztényeknek felül kell nézniük: 

2 A fentebbi dolgokra gondolj, ne a földi dolgokra. (Kolossé 
3:2) 

7 Mert hitben járunk, nem látásban. (2Korinthus 5:7) 

XI. Pius pápa azonban alapvetően temploma láttán tanított járni: 
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...a Katolikus Egyház...Krisztus királysága a földön. ( Pius 
enciklikája Quas Primas ). 

A CatholicBible101 webhely azt állítja, hogy „ Isten Királyságát Jézus 
Krisztus alapította meg a földön i.sz. 33-ban, Egyháza formájában, 
amelyet Péter vezet... a Katolikus Egyház”. Isten évezredes Királysága 
azonban nem itt van, és nem is a római egyház, hanem a földön lesz. 
Bár Isten igaz Egyháza rendelkezik a „királyság kulcsaival” (Máté 
16:19), azok, akik azt állítják, hogy az egyház a királyság, „elvették a 
tudás kulcsát” (Lukács 11:52). 

A Római Egyház olyan erősen tanít Isten hamarosan eljövendő földi 
évezredes Királysága ellen, hogy alapvetően ez az egyetlen 
„Antikrisztus-tan”, amely a Katolikus Egyház hivatalos 
Katekizmusában szerepel : 

676 Az Antikrisztus megtévesztése már kezd formát ölteni a 
világban, valahányszor a történelemben azt a messiási 
reményt kívánják megvalósítani, amely csak az eszkatologikus 
ítéleten keresztül valósulhat meg a történelmen túl. Az Egyház 
a királyság eme meghamisításának még a módosított formáit is 
elutasította, hogy a millenarianizmus név alá kerüljön… (A 
Katolikus Egyház katekizmusa. Imprimatur Potest +Joseph 
Ratzinger bíboros. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Sajnálatos módon azoknak, akik egyetértenek ezzel, nagy problémáik 
lesznek Isten Királysága evangéliumának hirdetésével. Néhányan el 
fogják venni 

szörnyű lépések azok ellen, akik ezt hirdetik (Dániel 7:25; 11:30-36). 
De gondolhatjátok, nem lesznek a királyságban mindazok, akik Jézust 
Urának vallják? Nem, nem lesznek. Figyeld meg, mit mondott Jézus: 

21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt 
mondja nekem : Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én 
mennyei Atyám akaratát. 22 Sokan mondják majd nékem azon a 
napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te 
nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem tettünk-e sok csodát 
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a te nevedben? 23 És akkor kijelentem nekik: »Sosem 
ismertelek titeket; távozzatok tőlem , ti, akik törvénytelenséget 
cselekszel! (Máté 7:21-23) 

Pál apostol megjegyezte, hogy a „törvénytelenség titka” „már 
működött” (2Thesszalonika 2:7). Ez a törvénytelenség összefügg 
valamivel, amitől a Biblia óva int az utolsó időkben, amit „titok, a nagy 
Babilon”-nak neveznek (Jelenések 17:3-5). 

A „törvénytelenség titka” a hitvalló keresztényekhez kapcsolódik, akik 
úgy vélik, hogy nem kell betartani Isten tízparancsolatának törvényét 
stb., és/vagy nagyon sok elfogadható kivétel létezik, és/vagy vannak 
elfogadható vezeklési formák Isten törvényének megszegésére. 
törvényt, tehát miközben azt hiszik, hogy van egy formája Isten 
törvényének, nem tartják meg a kereszténységnek azt a formáját, 
amelyet Jézus vagy az apostolai legitimnek ismernének el. 

A görög-rómaiak olyanok, mint a farizeusok, akik megszegték Isten 
parancsolatait, de azt állították, hogy hagyományaik ezt elfogadhatóvá 
tették – Jézus elítélte ezt a megközelítést (Máté 15:3-9)! Ésaiás arra is 
figyelmeztetett, hogy a magukat Istennek valló emberek fellázadnak az 
Ő törvénye ellen (Ézsaiás 30:9). Ezt a törvénytelen lázadást sajnos a 
mai napig látjuk. 

Egy másik „rejtélynek” tűnik, hogy a római egyház úgy tűnik, hisz 
abban, hogy militarista ökumenikus és felekezetközi programja 
békéhez és Isten Királyságának nem bibliai változatához vezet a 
földön. A Szentírás óva int az eljövendő ökumenikus egységtől, 
amelyről azt tanítja, hogy néhány évig sikeres lesz (megjegyzés: az Új 
Jeruzsálemi Biblia , a katolikusok által jóváhagyott fordítás látható): 

4 Leborultak a sárkány előtt, mert hatalmat adott a 
fenevadnak; és leborultak a fenevad előtt, mondván: Ki 
hasonlítana a fenevadhoz? Ki tud harcolni ellene? 5 A 
fenevadnak megengedték, hogy szót ejtsen dicsekvéseiről és 
káromlásairól, és negyvenkét hónapig tevékenykedjen; 6 és 
Isten káromlását szórta, az ő nevét, az ő mennyei sátrát és 
mindazokat, akik ott vannak. 7 Megengedték, hogy háborút 
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indítsanak a szentek ellen és legyőzzék őket, és hatalmat 
kapott minden faj, nép, nyelv és nemzet felett; 8 és a világ 
minden embere imádja azt, vagyis mindenki, akinek a neve a 
világ megalapítása óta nincs beírva az áldozati bárány 
életkönyvébe. 9 Aki hall, hallja: 10 A fogságból fogságba valók; 
akik kard általi halálra, kard általi halálra. Ezért kell a 
szenteknek kitartással és hittel rendelkezniük. (Jelenések 
13:4-10, NJB) 

A Biblia óva int a végidő babiloni egységétől: 

1 Az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét tál volt, szólt 
hozzám, és ezt mondta: Gyere ide, és megmutatom neked a 
bőséges vizek mellett trónoló nagy prostituált büntetését, 2 

akivel a föld minden királya. prostituálták magukat, és aki a 
világ minden lakosságát megitatta házasságtörésének borával. 
3 Lelkemben elvitt egy sivatagba, és ott láttam egy nőt, aki egy 
skarlátvörös fenevadon lovagol, amelynek hét feje és tíz szarva 
volt, és istenkáromló feliratok voltak rajta. 4 Az asszony 
bíborba és skarlátba öltözött, aranytól, drágakövektől és 
gyöngyöktől csillogott, és egy arany borospoharat tartott a 
kezében, amely tele volt prostitúciójának undorító szennyével 
; 5 a homlokára egy név volt írva, egy rejtélyes név: "Nagy 
Babilon, az összes prostituált és minden szennyes szokás anyja 
a földön ." 6 Láttam, hogy részeg, részeg a szentek vérétől és 
Jézus vértanúinak vérétől; és amikor megláttam, teljesen 
elbizonytalanodtam. (Jelenések 17:1-6, NJB) 

9 Ez ravaszságot kíván. A hét fej az a hét domb , amelyen az 
asszony ül. . . 18 Az asszony, akit láttál, az a nagy város , 
amelynek hatalma van a föld minden uralkodója felett. 
(Jelenések 17:9 ,18 , NJB) 

1 Ezek után láttam egy másik angyalt leszállni az égből, nagy 
hatalommal adatott neki; a föld ragyogott az ő dicsőségétől. 2 

Legnagyobb hangján ezt kiáltotta: „Leomlott Babilon, elesett a 
Nagy Babilon , és az ördögök lakhelye lett, és minden gonosz 
szellem és piszkos, utálatos madár szállása . 3 Minden nemzet 
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nagyot ittak paráznaságának borából; minden király a földön 
parázna volt vele, és minden kereskedő meggazdagodott az ő 
kicsapongása révén. 4 Más szó szólt az égből; Hallottam, hogy 
ezt mondják: „ Gyere ki, népem, távol tőle, hogy ne részesedjen 
bűneiben, és ne viselje el ugyanazokat a csapásokat . 5 Az ő 
bűnei az égig értek, és Isten a bűneire gondol: bánj vele, ahogy 
másokkal. 6 Az általa követelt összeg dupláját kell fizetnie. 
Duplán erős csészét kell kapnia saját keverékéből. 7 Minden 
pompájához és orgiájához kínzással vagy kínnal kell számolni. 
Én királynőként trónolok, gondolja; Nem vagyok özvegy, és 
soha nem fogok tudni a gyászról. 8 Ezért egy napon rátörnek a 
csapások: betegség, gyász és éhínség. Porig égetik. Hatalmas az 
Úristen, aki elítélte őt. 9 Gyászolni és sírni fognak érte a föld 
királyai, akik vele együtt paráználkodtak és orgiákat tartottak 
vele. Látják a füstöt, ahogy ég, (Jelenések 18:1-9, NJB) 

Zakariásnál a Biblia óva int az eljövendő Babilontól, és megmutatja, 
hogy a megfelelő egység csak Jézus visszatérése után fog megtörténni: 

10 Vigyázz! Vigyázz! Meneküljetek észak földjéről – mondja az 
Úr –, mert szétszórtalak benneteket az ég négy szelére – 
mondja az Úr. 11 Vigyázz! Menekülj, Sion, aki most Babilon 
lányával él! 

12 Mert ezt mondja az Úr , Sabaot , mióta a dicsőség rendelte 

én , a nemzetekről, akik kifosztottak téged: „Aki hozzád nyúl, 
az én szemem fényét érinti. 13 Most pedig nézd, én kezemet 
fogom rájuk, és kifosztják őket azok, akiket rabszolgává tettek. 
Akkor megtudod, hogy az Úr Szabaot küldött engem! 14 Énekelj, 
örülj, Sion leánya, mert most eljövök, hogy közéd lakjak – 
mondja az Úr! 15 És azon a napon sok nemzet tér meg az Úrhoz. 
Igen, az ő népévé válnak, és közöttetek fognak élni. Akkor 
megtudod, hogy az Úr Sabaoth küldött engem hozzád! 16 Az Úr 
birtokba veszi Júdát, az ő szentföldi részét, és ismét 
Jeruzsálemet választja. (Zakariás 2:10-16, NJB; Megjegyzés a 
KJV /NKJV verziókban a versek Zakariás 2:6-12-ként 
szerepelnek) 
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Az ökumenikus és vallásközi mozgalmakat, amelyeket az Egyesült 
Nemzetek Szervezete, a Vatikán, számos protestáns és keleti ortodox 
vezető hirdet, a Biblia egyértelműen elítéli, és nem szabad bátorítani 
őket. Jézus figyelmeztetett azokra, akik azt állítják , hogy követik Őt, 
aki „sokakat megtéveszt” (Máté 24:4-5). Sok ökumenizmus 
kapcsolódik a Jelenések 6:1-2 „fehér lovasához” (aki NEM Jézus) és a 
Jelenések 17. fejezetének paráznájához. 

Zakariáshoz hasonlóan Pál apostol is azt tanította, hogy a hit valódi 
egysége csak Jézus visszatérése után fog megtörténni: 

13 amíg mindannyian el nem jutunk az Isten Fiának hitében és 
ismeretében való egységre, és tökéletes Embert nem alkotunk, 
aki teljesen megérett magának Krisztusnak teljességében. 
(Efézus 4:13, NJB) 

Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy ez az egység Jézus visszajövetele 
előtt jön létre. Valójában, amikor Jézus visszatér, le kell rombolnia az 
ellene felvonuló nemzetek egységét: 

11,15 Ekkor a hetedik angyal megfújta a trombitáját, és kiáltó 
hangok hallatszottak a mennyben: 'A világ országa a mi 
Urunknak és az ő Krisztusának országa lett, és ő fog uralkodni 
örökkön-örökké. 16 A huszonnégy vén, akik Isten színe előtt 
trónoltak, leborultak, és homlokukkal a földet érintették, és 
imádták Istent , 17 ezekkel a szavakkal: Hálát adunk neked, 
mindenható Úr Isten, aki van, aki volt, mert felvállalva nagy 
hatalmadat és megkezdve uralkodásodat. 18 A nemzetek 
fellázadtak, és most eljött a te megtorlásod ideje, hogy elítéljék 
a halottakat, és jutalmat kapjanak a te szolgáid, a próféták, a 
szentek és a nevedet félők, kicsik és nagyok egyaránt. . Eljött az 
idő, hogy elpusztítsuk azokat, akik a földet pusztítják. 
(Jelenések 11:15-18, NJB) 

19:6 És hallottam egy hatalmas tömeg hangját, mint az óceán 
zaját vagy a mennydörgés nagy zúgását, akik így válaszoltak: 
„Aleluja! Megkezdődött az Úrnak, a mi mindenható 
Istenünknek uralma; . . . 19 Ekkor láttam a fenevadat a föld 
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összes királyával és seregeivel együtt, hogy egybegyűljenek, 
hogy megküzdjenek a Lovassal és seregével. 20 De a fenevad 
fogságba esett a hamis prófétával együtt, aki csodákat tett a 
fenevad érdekében, és általuk megtévesztette azokat, akik 
elfogadták a fenevad bélyegét, és azokat, akik imádták a 
szobrát. Őket élve dobták be az égő kén tóba . 21 Az összes 
többit megölte a lovas kardja, amely kijött a szájából, és az 
összes madár felfalta magát a húsával. . . 20,4 Ekkor trónusokat 
láttam, ahol elfoglalták a helyüket, és rájuk ruházták az 
ítélethozatal hatalmát. Láttam mindazok lelkét, akiket 
lefejeztek azért, mert tanúságot tettek Jézus mellett, és Isten 
igéjét hirdették, és azokat, akik nem voltak hajlandók imádni a 
fenevadat vagy szobrát, és nem fogadták el a bélyeget a 
homlokukon vagy a kezükön; életre keltek, és Krisztussal 
uralkodtak ezer évig. (Jelenések 19:6 ,19-21 ; 20:4, NJB) 

Figyeld meg, hogy Jézusnak el kell pusztítania a világ ellene egyesült 
seregeit. Akkor Ő és a szentek fognak uralkodni. Ekkor lesz a hit 
megfelelő egysége. Sajnos sokan hallgatnak a hamis lelkészekre, akik 
jónak tűnnek, de nem azok, amint arra Pál apostol figyelmeztetett 
(2Korinthus 11:14-15). Ha többen valóban megértenék a Bibliát és 
Isten Királyságának evangéliumát, kevesebben harcolnának Jézus 
ellen.  
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7. Dipunginemaken dening satungg 

Bár az emberek szeretik azt hinni, hogy ennyire okosak vagyunk, 
megértésünknek vannak korlátai, de Isten „értése végtelen” (Zsoltárok 
147:5). 

Ezért kell Isten közbelépése a bolygó rendbetételéhez. 

Bár sokan hisznek Istenben, az emberek túlnyomó többsége nem 
hajlandó úgy élni, ahogy Ő valóban irányítja. Vegye figyelembe a 
következőket: 
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8 Megmutatta neked, ember, mi a jó; És mit kíván tőled az Úr, 
mint hogy igazságosan cselekedj, szeresd az irgalmasságot, és 
alázatosan járj Isteneddel? (Mikeás 6:8) 

emberiség valóban nem hajlandó alázatosan Istennel járni . Ádám és 
Éva korától kezdve (1Mózes 3:1-6) az emberek úgy döntöttek, hogy 
saját magukra és prioritásaikra hagyatkoznak, Isten parancsolatai 
ellenére (2Mózes 20:3-17). 

A Példabeszédek könyve ezt tanítja: 

5 Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére 
támaszkodj; 6 Ismerd meg őt minden utadban, és ő igazgatja 
ösvényeidet. 7 Ne légy bölcs a magad szemében; Féljétek az 
Urat, és távozzatok a gonosztól. (Példabeszédek 3:5-7) 

Ennek ellenére a legtöbb ember nem fog igazán teljes szívéből bízni 
Istenben, és nem várja, hogy Ő irányítsa lépéseiket. Sokan azt 
mondják, hogy azt teszik, amit Isten akar, de nem teszik meg. Az 
emberiséget becsapta a Sátán (Jelenések 12:9), és beleesett a világ 
kívánságaiba és az „élet büszkeségébe” (1János 2:16). 

Ezért sokan kitalálták saját vallási hagyományaikat és világi 
kormányukat, mert azt hiszik, ők tudják a legjobban. Azonban nem 
(vö. Jeremiás 10:23), és nem is fognak igazán megbánni. 

Ezért van szüksége az emberiségnek Isten Országára (vö. Máté 24:21-
22). 

Vegyük fontolóra a Boldogságokat 

Az egyik legismertebb kijelentéssorozat , amelyet Jézus mondott, a 
boldogok voltak, amelyeket az Olajfák hegyi beszédében mondott. 

Figyelj meg néhányat abból, amit mondott: 

3 Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 4 

Boldogok, akik gyászolnak, mert ők megvigasztaltatnak. 5 
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Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 6 Boldogok, akik 
éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők jóllaknak. 7 

Boldogok az irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. 8 

Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent. 9 Boldogok 
a békeszeretők, mert Isten fiainak neveztetik őket. 10 Boldogok, 
akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 
(Máté 5:3-10) 

Isten országában (vö. Márk 4:30-31), amelyet Máté gyakran a 
mennyek országaként emleget (vö. Máté 13:31), ezek az áldott 
ígéretek beteljesednek. Isten országában fog beteljesedni az ígéret, 
hogy a szelídek öröklik a földet, a tiszták pedig meglátják Istent. 
Várjuk az áldások jó hírét Isten Királyságában! 

Isten útjai helyesek 

Az igazság az, hogy Isten szeretet (1János 4: 8,16 ), és Isten NEM önző. 
Isten törvényei szeretetet mutatnak Isten és felebarátunk iránt (Márk 
12:29-31; Jakab 2:8-11). A világ útjai önzőek, és halállal végződnek 
(Róma 8:6). 

Figyeld meg, hogy a Biblia azt mutatja, hogy az igazi keresztények 
betartják a parancsolatokat: 

1 Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született, és 
mindenki, aki szereti azt, aki szült, szereti azt is, aki tőle 
született. 2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük Isten fiait, ha 
szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. 3 Mert ez az 
Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. És az Ő 
parancsolatai 

nem megterhelőek. (1János 5:1-3) 

Isten minden „parancsolata igazság” (Zsoltárok 119:172). Útjai tiszták 
(1Tit 1:15). Sajnos sokan elfogadták a „törvénytelenség” különféle 
formáit, és nem veszik észre, hogy Jézus NEM azért jött, hogy 
megsemmisítse a törvényt vagy a prófétákat, hanem hogy beteljesítse 
azokat (Máté 5:17), elmagyarázva valódi jelentésüket, és túlmutatva 
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azon, amit sokan gondolat (pl. Máté 5:21-28). Jézus azt tanította, hogy 
„ aki megteszi és tanítja őket, azt nagynak fogják nevezni a mennyek 
országában” (Máté 5:19) (az „Isten országa” és a „mennyek országa” 
kifejezések felcserélhetőek). 

A Biblia azt tanítja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott (Jakab 2:17). 
Sokan azt állítják, hogy követik Jézust, de nem hisznek igazán a 
tanításában (Máté 7:21-23), és nem fogják úgy utánozni, ahogy kellene 
(vö. 1 Korinthus 11:1). „A bűn a törvény megszegése” (1János 3:4), és 
mindenki vétkezett (Róma 3:23). A Biblia azonban azt mutatja, hogy 
az irgalom győzedelmeskedik az ítélet felett (Jakab 2:13), mivel 
Istennek valóban terve van mindenkivel (vö. Lukács 3:6). 

Az emberi megoldások – Isten útjain kívül – nem működnek. Az 
évezredes királyságban Jézus „vasvesszővel” fog uralkodni (Jelenések 
19:15), és a jó fog győzedelmeskedni, ha az emberek Isten módján 
fognak élni. A világ ÖSSZES problémája azért létezik, mert e világ 
társadalmai nem hajlandók engedelmeskedni Istennek és törvényének . 
A történelem azt mutatja, hogy az emberiség nem képes megoldani a 
társadalom problémáit: 

6 Mert a testi gondolkodás a halál, a lelki gondolkodás pedig 
élet és békesség. 7 Mert a testi elme ellenségeskedés Istennel; 
mert nincs alávetve Isten törvényének, és nem is lehet. 8 Így 
tehát azok, akik testben vannak, nem tetszhetnek Istennek. 
(Róma 8:6-8) 

A keresztényeknek a lelkiekre kell összpontosítaniuk, és Isten Lelke 
megadatott nekik, hogy ezt megtegye ebben a korban (Róma 8:9), 
személyes gyengeségeink ellenére: 

26 Mert látjátok a ti elhívásotokat, atyámfiai, hogy nem sokan 
hivatottak test szerint, nem sok erős, nem sok előkelő. 27 De a 
világ bolondjait választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a 
bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki Isten, hogy 
megszégyenítse a hatalmasokat; 28 És a világ alantasait és a 
megvetetteket választotta ki Isten, és a nemeket, hogy 
semmivé tegye a létezőket, 29 hogy egyetlen test se dicsekedjék 
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az ő színe előtt. 30 Ti pedig Őbenne vagytok Krisztus Jézusban, 
aki bölcsességünkké lett számunkra Istentől, és 
igazságossággá, megszentelődés és váltság , 31 hogy amint meg 
van írva: Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. (1Korinthus 
1:26-31) 

A keresztényeknek dicsekedniük kell Isten tervében! Most hitben 
járunk (2Korinthus 5:7), feljebb tekintünk (Kolossé 3:2) hitben 
(Zsidók 11:6). Áldottak leszünk, amiért betartjuk Isten parancsolatait 
(Jelenések 22:14). 

Miért az Isten országának evangéliuma? 

A protestánsok hajlamosak úgy érezni, hogy miután elfogadták Jézust 
megváltónak, Isten országát keresték. A katolikusok úgy vélik, hogy a 
megkereszteltek, még csecsemőként is, mint királyság léptek be 
templomukba. A katolikusok és a keleti ortodoxok hajlamosak azt 
gondolni, hogy a szentségeken stb. Isten országát keresik. Míg a 
keresztényeket meg kell keresztelni, a görög-római-protestánsok 
hajlamosak a világra tekinteni, hogy megoldják az emberiség 
problémáit. Általában a földre összpontosítanak (vö. Róma 8:6-8). 

Először is Isten országát keresni (Máté 6:33) az egész életen át tartó 
cél a keresztények számára. Cél, hogy ne a világban keressünk 
megoldást, hanem Istent és az Ő útjait. Isten Királyságának jó híre 
megváltoztatja életünket. 

A Biblia azt mondja, hogy a keresztények Jézussal fognak uralkodni, de 
tudod, hogy ez azt jelenti, hogy az igazi keresztények valóban 
uralkodni fognak a városokon? Jézus tanította: 

12 „Egy főúr elment egy messzi vidékre, hogy királyságot 
vegyen magának, és visszatérjen. 13 Hívta tehát tíz szolgáját, 
átadott nekik tíz minát, és így szólt hozzájuk: Dolgozzatok, míg 
eljövök. 14 De polgárai gyűlölték őt, és követet küldtek utána, 
mondván: Nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjon rajtunk. 

15 És így történt, amikor visszatért, miután megkapta a 
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királyságban , akkor megparancsolta ezeknek a szolgáknak, 
akiknek a pénzt adta, hogy hívják magukhoz, hogy megtudja, 
mennyit nyert mindenki a kereskedéssel. 16 Ekkor jött az első, 
mondván: Mester, a te minád tíz minát keresett. 17 És monda 
néki: Jól van, jó szolgám! mert kevésben voltál hűséges, legyen 
hatalmad tíz városon. 18 És jött a második, mondván: Mester, a 
te minád öt minát szerzett. 19 Hasonlóképpen monda néki: 
Legyél te is öt város felett. (Lk 19:12-19) 

Légy hű a mostani kevéshez képest. A keresztényeknek lehetőségük 
lesz valódi városok felett uralkodni, egy igazi királyságban. Jézus azt is 
mondta: „Az én jutalmam nálam van , hogy mindenkinek adjam az ő 
munkája szerint” (Jel 22:12). Istennek van terve (Jób 14:15) és helye 
(János 14:2) azok számára, akik valóban válaszolnak neki (János 6:44; 
Jelenések 17:14). Isten Királysága valóságos, és te is részese lehetsz! 

2016 elején a Science folyóiratban megjelent egy cikk „A tömegek 
hatalma” címmel, amely arra utalt, hogy a mesterséges intelligencia és 
a crowdsourcing megoldhatja az emberiség „gonosz problémáit”. A 
cikk azonban nem értette meg, mi a gonoszság, nem beszélve arról, 
hogyan lehet megoldani. 

Az együttműködés, eltekintve Isten igaz útjainak követésétől, éppúgy 
kudarcra van ítélve a 21. században , mint a nagy özönvíz után, amikor az 
emberiség együttműködött a meghiúsult Bábel tornyának 
felépítésében (1Mózes 11:1-9). 

A világ problémáit, olyan helyeken, mint a Közel-Kelet (a várható 
időbeli előnyök ellenére, pl. Dániel 9:27a; 1Thesszalonika 5:3), nem az 
emberek fogják megoldani – szükségünk van Isten Királyságának 
békéjére (Róma 14: 17). 

A nemzetközi terrorizmus problémáit a várható nyereség ellenére sem 
fogják megoldani (vö. Ezékiel 21:12) az Egyesült Nemzetek 
Szervezetében megtévesztettek (vö. Jelenések 12:9) – szükségünk van 
Isten Királyságának örömére és vigasztalására. 
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A környezet problémáit NEM nemzetközi összefogás fogja megoldani, 
hiszen a világ nemzetei segítenek elpusztítani a földet (Jelenések 
11:18), hanem Isten Országa megoldja őket. 

A szexuális erkölcstelenség, az abortusz és az emberi testrészek 
eladásának kérdéseit nem az USA fogja megoldani (vö. Jelenések 
18:13), hanem Isten Királysága. 

Az USA, az Egyesült Királyság és sok más nemzet hatalmas adósságát 
nem nemzetközi közvetítéssel fogja megoldani, hanem végső soron (a 
Habakuk 2:6-8 szerinti pusztulás után) Isten Királysága. 

A tudatlanságot és a félrevezetést az Egyesült Nemzetek Szervezete 
nem fogja megoldani – szükségünk van Isten Királyságára. A vallási 
viszályokat nem fogja igazán megoldani egyetlen ökumenikus-
vallásközi mozgalom sem, amely a Biblia igaz Jézusán kívül egyetért a 
megváltásban. A bűn a PROBLÉMA a világon, és ehhez szükségünk van 
Jézus áldozatára és az Ő visszatérésére Isten Királyságában. A modern 
orvostudománynak nincs mindenre a válasza az emberi egészségre – 
szükségünk van Isten Királyságára. 

Az éhezési problémákat nem oldják meg a genetikailag módosított 
szervezetek, amelyek a világ egyes részeit éhínségnek teszik ki az 
esetleges terméskiesések miatt – szükségünk van Isten Királyságára. 

Az Afrika egyes részein, Ázsiában és másutt tapasztalható hatalmas 
szegénység, bár egy ideig részesül a végső idők „Babilon”-ból (vö. 
Jelenések 18:1-19), nem oldja meg a szegénység problémáját – 
szükségünk van Isten Királyságára. Az az elképzelés, hogy Jézuson 
kívül az emberiség utópiát hozhat ebben a „jelenlegi gonosz korban”, 
hamis evangélium (Galata 1:3-10). 

Isten Királyságának évezredes szakasza a szó szoros értelmében vett 
birodalma, amely a földön jön létre. Isten szerető törvényein és egy 
szerető Istenen, mint vezetőn fog alapulni. A szentek Krisztussal 
együtt uralkodnak ezer évig (Jel 5:10; 20:4-6). Ez a királyság magában 
foglalja azokat, akik valóban Isten Egyházába tartoznak, de egyetlen 
szentírás sem mondja ki, hogy Isten Királysága valójában az Egyház 
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(katolikus vagy más). A Római Egyház szembeszállt az évezredes 
tanítással, és később, ahogy közeledünk a véghez, erősebben 
szembeszáll majd a Biblia evangéliumi üzenetével. Ez valószínűleg 
jelentős médiavisszhangot fog kapni, ami segíthet beteljesíteni a Máté 
24:14-et. 

Utolsó szakaszában Isten Királysága magában foglalja az „Új 
Jeruzsálemet, amely a mennyből száll alá Istentől” (Jelenések 21:2), és 
növekedésének nem lesz vége. Nem lesz többé igazságtalanság, nem 
lesz többé szomorúság és nem lesz több halál. 

Az Isten Királysága evangéliumának prédikálása és megértése a Biblia 
fontos témája. Az ószövetségi írók tanítottak róla. Jézus, Pál és János 
tanított erről. A legrégebbi „keresztény” prédikáció, amely az 
Újszövetségen kívül maradt fenn, erről tanított. A második század eleji 
keresztény vezetők, mint Polycarp és Melito , tanítottak erről. Mi, Isten 
Folyamatos Gyülekezete, ma ezt tanítjuk. Emlékezzünk vissza, hogy 
Isten országa az első téma, amelyről a Biblia azt mutatja, hogy Jézus 
prédikált (Márk 1:13. Erről prédikált a feltámadás után is (ApCsel 1:3) 
– és ez az, amit a keresztényeknek először keresniük kell (Máté 
evangéliuma). 6:33). 

Az evangélium nem csak Jézus életéről és haláláról szól. Az 
evangélium hangsúlya, amelyet Jézus és követői tanítottak, Isten 
eljövendő országa volt. A királyság evangéliuma magában foglalja a 
Krisztus általi üdvösséget, de magában foglalja az emberi 
kormányzatok végéről szóló tanítást is (Jelenések 11:15). 

Ne feledd, Jézus azt tanította, hogy csak azután jön el a vég, hogy a 
királyság evangéliumát prédikálják a világnak tanúként minden 
nemzet előtt (Máté 24:14). És ez a prédikáció most történik. 

A jó hír az, hogy Isten Királysága a megoldás az emberiség előtt álló 
problémákra . A legtöbb azonban NEM akarja támogatni, nem hallani, 
és nem akarja elhinni az igazságát. Isten Királysága örök (Máté 6:13), 
miközben „ez a világ elmúlik” (1Kor 7:31). 
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Isten Országa igaz evangéliumának hirdetése olyan dolog, amit Isten 
Folyamatos Egyházában komolyan gondolunk. Arra törekszünk, hogy 
mindent megtanítsunk, amit a Biblia tanít (Máté 28:19-20), beleértve 
Isten Királyságát (Máté 24:14). Amíg arra a királyságra várunk, meg 
kell tanulnunk és követnünk kell Isten útjait, és vigasztalnunk kell 
azokat, akik hinni akarnak az igazságban. 

Nem kellene támogatnod az eljövendő Isten Királysága 
evangéliumának hirdetését? Hinni fogsz Isten országának 
evangéliumában? 

 

 

 

 

 
 

Nggadhahi dados kunjkan kelompok 
 
Az USA irodája Nggadhahi dados kunjkan kelompok ligger på: 1036 W. Grand Avenue, 
Grover Beach, Kalifornia, 93433 USA; lub vev xaib www.ccog.org. 
 

Nggadhahi dados kunjkan kelompok (CCOG) Weboldalak 
 

CCOG.ASIA Denna webbplats har fokus på Asien. 
CCOG.IN Ez a helyszín az indiai örökség megcélzására irányul.  
CCOG.EU Qhov chaw no yog tsom mus rau Tebchaws Europe.  
CCOG.NZ Denna webbplats riktar sig till Nya Zeeland och andra med en brittisk 
härkomst bakgrund. 
CCOG.ORG Ez a fő weboldala a Nggadhahi dados kunjkan kelompok. Nws pab tib neeg 
nyob rau txhua lub teb chaws. Nws muaj cov kab lus, txuas, thiab cov yeeb yaj kiab. 
CCOGCANADA.CA Denna webbplats riktar sig till dem i Kanada. 
CCOGAfrica.ORG Ez az oldal az afrikaiaknak szól. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Nov yog lub vev xaib lus Spanish rau 
cov Nggadhahi dados kunjkan kelompok. 
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PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Detta är Filippinernas webbplats för 
Nggadhahi dados kunjkan kelompok. Angol és tagalog nyelvű információkat tartalmaz. 
 

Xov xwm thiab keeb kwm Websites 
 

COGWRITER.COM Denna webbplats är ett stort proklamationsverktyg och har 
nyheter, doktrin, historiska artiklar, videor och profetiska uppdateringar. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ez egy könnyen megjegyezhető weboldal, amely 
egyháztörténeti cikkeket és információkat tartalmaz. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Nov yog lub vev xaib xov tooj cua online uas suav nrog 
xov xwm thiab cov ntsiab lus hauv phau Vajlugkub. 
 

YouTube och BitChute videokanaler för predikningar och predikningar 
 

BibleNewsProphecy csatorna. CCOG predikan videor. 
CCOGAfrica csatorna. CCOG-üzenetek afrikai nyelveken. 
CCOG Animations csatorna qhia tej yam ntawm kev ntseeg.  
CCOGSermones csatorna har meddelanden på spanska. 
ContinuingCOG csatorna. CCOG videó prédikációk.  
 
Daim duab qhia hauv qab no qee qhov ntawm ob peb lub cib seem (ntxiv rau qee qhov ntxiv tom qab) ntawm 
ib lub tsev hauv Yeluxalees qee zaum hu ua Cenacle, tab sis zoo dua piav raws li lub Koom Txoos ntawm 
Vajtswv nyob rau Yeluxalees Western Hill (tam sim no hu ua Mt. Zion): 
 

 
 
Úgy gondolják, hogy ez volt a helyszíne talán a legkorábbi igazi keresztény templomépületnek. Egy épület, 
amelyben Jézusnak az Isten országáról szóló evangéliumát hirdették volna. Ez egy jeruzsálemi épület volt, 
amely azt tanította, hogy pitados dhumateng ingkang piwulang. 
 

 
Av denna anledning tackar vi också Gud utan att upphöra, för...ni, bröder, blev anhängare av Guds 

kyrkor som i Judeen är i Kristus Jesus. (1 Tess 2: 13-14) 

Kämpa uppriktigt för den tro som en gång för alla levererades till de heliga. (Jude 3) 

Han (Jesus) sade till dem: "Jag måste också predika Guds rike för de andra städerna, för för detta 

ändamål har jag blivit sänd."(Luk 4:43) 
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Men sök Guds rike, och allt detta skall läggas till dig. Frukta inte, lilla hjord, för det är din faders 

glädje att ge dig riket. (Lukas 12: 31-32) 

Och detta rikets evangelium kommer att predikas i hela världen som ett vittne för alla nationer, 
och sedan kommer slutet. (Matt 24:14) 


