Ang Ebanghelyo ng
Kaharian ng Diyos
Ito ang solusyon!
Napagtanto mo ba na sinabi ni Jesus na ang wakas ay hindi maaaring dumating
hanggang ang kaharian ng Diyos ay ipinangaral sa mundo bilang isang saksi?

"Ang lobo naman ay tatahan na kasama ng Kordero ... hindi sila sasaktan ni
lilipulin sa lahat ng aking banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng
kaalaman ng Panginoon habang tinatakpan ng tubig ang dagat."(Isaias 11:6, 9)

Sa
Pamamagitan Ng Bob Thiel, Ph. D.
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Bakit hindi malulutas ng sangkatauhan ang mga problema nito?
Alam mo ba na ang una at huling mga bagay na ipinakikita ng Bibliya na ipinangaral ni
Jesus tungkol sa pag-aalala sa mga kaharian ng Diyos?
Alam ba ninyo na ang kaharian ng Diyos ang diin ng mga apostol at ng mga unang
sumunod sa kanila?
Ang kaharian ba ng Diyos ang persona ni Jesus? Ang kaharian ba ng Diyos na si Jesus ay
nabubuhay sa atin ngayon? Ang kaharian ba ng Diyos ay ilang uri ng hinaharap na
aktwal na kaharian? Maniniwala ka ba sa itinuturo ng Bibliya?
Ano ang isang kaharian? Ano lamang ang kaharian ng Diyos? Ano ang itinuturo ng
Bibliya? Ano ang itinuro ng unang Kristiyanong simbahan?
Napagtanto mo ba na ang wakas ay hindi maaaring dumating hanggang ang kaharian ng
Diyos ay ipinangaral sa mundo bilang isang saksi?
Ang litrato sa harap na takip ay nagpapakita ng isang kordero na nakahiga sa isang lobo tulad ng
binubuo ng Burdine Printing at Graphics. Ang litrato sa likod na takip ay bahagi ng orihinal na gusali
ng Church of God sa Jerusalem na kinunan noong 2013 ni Dr. Bob Thiel.
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Mga nilalaman
1. Ang sangkatauhan ba ay may mga solusyon?
2. Anong Ebanghelyo ang ipinangaral ni Jesus?
3. Kilala ba ang kaharian ng Diyos sa Lumang Tipan?
4. Itinuro ba ng mga Apostol ang Ebanghelyo ng
Kaharian?
5. Ang mga mapagkukunan sa labas ng Bagong Tipan
ay nagturo sa kaharian ng Diyos
6. Greco-Roman simbahan turuan ang kaharian ay
mahalaga, ngunit…
7. Bakit ang kaharian ng Diyos

Impormasyon Sa Pakikipag-Ugnay
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1.

Ang sangkatauhan ba ay may mga solusyon?

Ang mundo ay nahaharap sa maraming mga problema.
Maraming tao ang nagugutom. Maraming tao ang inaapi. Maraming tao
ang nahaharap sa kahirapan. Maraming bansa ang nasa malubhang
utang. Ang mga bata, kabilang ang mga hindi pa isinisilang, ay nahaharap
sa pang-aabuso. Ang mga sakit na lumalaban sa droga ay nababahala sa
maraming mga doktor. Ang mga pangunahing pang-industriya na lungsod
ay may hangin na masyadong marumi upang maging malusog. Ang iba ' t
ibang mga pulitiko ay nagbabanta sa digmaan. Ang mga pag-atake ng
terorista ay patuloy na nangyayari.
Maaari bang ayusin ng mga pinuno ng mundo ang mga problema na
kinakaharap ng sangkatauhan?
Marami ang nag-iisip.
Ang Bagong Unibersal Na Agenda
Noong Setyembre 25, 2015, pagkatapos ng isang key-note speech
Pope Francis ng Vatican, ang 193 nations ng United Nations (UN)
bumoto upang ipatupad ang "17 Sustainable Development Goals"
kung minsan ay tinatawag na bagong Universal Agenda. Narito ang
layunin ng UN:

ng
ay
ng
17

Layunin 1. Tapusin ang kahirapan sa lahat ng mga anyo nito sa
lahat ng dako
Layunin 2. Tapusin ang gutom, makamit ang seguridad sa pagkain
at pinabuting nutrisyon at itaguyod ang napapanatiling
agrikultura
Layunin 3. Tiyakin ang malusog na buhay at itaguyod ang
kagalingan para sa lahat sa lahat ng edad
Layunin 4. Tiyakin ang inclusive at pantay na kalidad ng
edukasyon at itaguyod ang lifelong learning opportunities para sa
lahat
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Layunin 5. Makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at
bigyan ng kapangyarihan ang lahat ng kababaihan at babae
Layunin 6. Tiyakin ang pagkakaroon at
pamamahala ng tubig at kalinisan para sa lahat

napapanatiling

Layunin 7. Tiyakin ang pag-access sa abot-kayang, maaasahan,
napapanatiling at modernong enerhiya para sa lahat
Layunin 8. Itaguyod ang napapanatiling, kasama at napapanatiling
paglago ng ekonomiya, buo at produktibong trabaho at disenteng
trabaho para sa lahat
Layunin 9. Bumuo ng nababanat na imprastraktura, itaguyod ang
inclusive at sustainable industrialization at foster innovation
Layunin 10. Bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa loob at
sa mga bansa
Layunin 11. Gumawa ng mga lungsod at pamayanan ng tao na
kasama, ligtas, nababanat at napapanatiling
Layunin 12. Tiyakin ang napapanatiling pagkonsumo at mga
pattern ng produksyon
Layunin 13. Gumawa ng kagyat na pagkilos upang labanan ang
pagbabago ng klima at ang mga epekto nito
Layunin 14. Pangalagaan at patuloy na gamitin ang mga
karagatan, dagat at yamang dagat para sa sustainable
development
Layunin 15. Protektahan, ibalik at itaguyod ang napapanatiling
paggamit ng mga terrestrial ecosystem, patuloy na pamahalaan
ang mga kagubatan, labanan ang desyerto, at huminto at
baligtarin ang pagkasira ng lupa at ihinto ang pagkawala ng
biodiversity
Layunin 16. Itaguyod ang mapayapa at napapabilang na mga
lipunan para sa napapanatiling pag-unlad, magbigay ng access sa
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katarungan para sa lahat at bumuo ng epektibo, nananagot at
napapabilang na mga institusyon sa lahat ng antas
Layunin 17. Palakasin ang paraan ng pagpapatupad at revitalize
ang global partnership para sa sustainable development
Ang agenda na ito ay dapat na ganap na maipatupad ng 2030 at tinawag
din na 2030 Agenda para sa Sustainable Development. Nilalayon nitong
malutas ang mga karamdaman na kinakaharap ng sangkatauhan sa
pamamagitan ng regulasyon, edukasyon, at pakikipagtulungan sa
internasyonal at interfaith. Habang ang marami sa mga layunin nito ay
mabuti, ang ilan sa mga pamamaraan at layunin nito ay masama (cf.
Genesis 3:5). Ang adyendang Ito, Gayundin, ay naaayon sa Laudato Si
encyclical ni Pope Francis.
Ang" bagong unibersal na Agenda "ay maaaring tawaging" bagong
Agenda ng Katoliko "dahil ang salitang" Katoliko "ay nangangahulugang"
unibersal."Tinawag ni Pope Francis ang pag-aampon
ng bagong unibersal na Agenda " isang mahalagang tanda ng pag-asa.”
Bilang isang follow-up sa kasunduan ng UN, nagkaroon ng pagpupulong sa
Paris noong Disyembre 2015 (opisyal na pinamagatang ika-21
kumperensya ng mga partido sa UN Framework Convention on Climate
Change). Pinuri din ni Pope Francis ang internasyonal na kasunduan at
pinayuhan ang mga bansa na "maingat na sundin ang daan sa unahan, at
may patuloy na lumalagong pakiramdam ng pagkakaisa.”
Halos lahat ng bansa sa mundo ay sumang-ayon sa Paris accords, na may
tiyak na mga layunin sa kapaligiran at mga pangako sa pananalapi. (Kini
nga presidente sa US nga si Barack Obama nagpirma sa usa ka dokumento
sa 2016, ug sa 2017, ang presidente sa US nga si Donald Trump
nagpahayag nga ang Estados Unidos wala magtinguha sa pagpadayon sa
Paris accords. Nagdulot ito ng pang-internasyonal na pagkagalit at
nakatulong na ihiwalay ang US mula sa Europa at maraming iba pang mga
bahagi ng mundo.) Sinabi ni Pope Francis na ang sangkatauhan ay"
bababa " kung hindi ito gumawa ng kanyang mga pagbabago na may
kaugnayan sa klima.
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Habang walang gustong huminga ng maruming hangin, magutom,
maghirap, manganib, atbp., Susubukan ba ng tao ang mga layunin ng
2030 agenda ng United Nations at/o ang Paris accords ay malulutas ang
mga
problema
na
kinakaharap
ng
sangkatauhan?
Ang Track Record ng United Nations
Ang United Nations ay nabuo at itinatag noong 24 Oktubre 1945,
pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, upang maiwasan ang isa
pang gayong salungatan at subukang itaguyod ang kapayapaan sa mundo.
Sa pagkakatatag nito, ang UN ay mayroong 51 estado ng miyembro;
mayroon na ngayong 193.
Nagkaroon ng daan-daang, kung hindi libu-libo, ng mga salungatan sa
buong mundo mula nang nabuo ang United Nations, ngunit wala pa
tayong maaaring inilarawan bilang Ikatlong Digmaang Pandaigdig.
Ang ilan ay naniniwala na ang internasyonal na kooperasyon tulad ng
United Nations ay nagsasabing itaguyod, na sinamahan ng uri ng
interfaith at ecumenical agenda na sinusubukan ni Pope Francis at
maraming iba pang mga pinuno ng relihiyon na itaguyod, ay magdadala
ng kapayapaan at kasaganaan.
Gayunpaman, ang track record para sa United Nations na gawin ito ay
hindi naging mabuti. Bilang karagdagan sa maraming armadong
salungatan mula nang nabuo ang United Nations, maraming milyonmilyon ang nagugutom, mga refugee, at/o desperadong mahirap.
Sa loob ng isang dekada na ang nakalilipas, ang United Nations ay
nagtakda upang ipatupad ang mga layunin sa pag-unlad ng Milenyo.
Mayroon itong walong " mga layunin sa pag-unlad," ngunit hindi ito
nagtagumpay, kahit na ayon sa UN mismo. Kaya, noong 2015, ang
tinaguriang "17 Sustainable Development Goals" ay pinagtibay. Ang ilan
ay maasahin sa mabuti. Ang ilan ay itinuturing itong isang pantasya ng
utopian.
Sa abot ng utopia, noong Mayo 6, 2016, Sinabi ni Pope Francis na
pinangarap niya ang isang makataong utopia sa Europa na makakatulong
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ang kanyang simbahan na makamit ang kontinente. Gayunpaman, ang
panaginip ng Papa ay magiging isang bangungot (cf. Pahayag 18).
Maaaring may ilang kooperasyon at tagumpay, ngunit …
Merriam Webster's Dictionary sier at utopia er "et tenkt sted der
regjeringen, lovene og sosiale forhold er perfekte." Bibelen lærer at
menneskeheten ikke kan løse sine problemer på egen hånd:
23

Herre, jeg vet at menneskets vei ikke er i ham selv; Det er ikke i
mennesket som går for å styre sine egne skritt. (Jeremia 10:23,
NKJV med mindre annet er angitt)
Bibelen lærer at internasjonalt samarbeid vil mislykkes:
16

Ødeleggelse og elendighet er på deres veier; 17 Og fredens vei
har de ikke kjent. 18 Det er ingen frykt for Gud for deres øyne.
(Romerne 3:16-18)
Likevel jobber mange mennesker mot sitt syn på et utopisk samfunn og
prøver til og med noen ganger å involvere religion. Men nesten ingen er
villige til å følge den ene sanne Guds veier. Det er ikke slik at det ikke vil
være noen fremgang mot noen av FNs eller Vatikanets mål. Det blir noen
(og mange av målene er gode), samt noen baklengsmål.
Faktisk, og sannsynligvis etter en massiv konflikt, vil en type internasjonal
fredsavtale bli avtalt og bekreftet (Daniel 9:27). Når det er det, vil mange
feilaktig ha en tendens til å tro at menneskeheten vil skape et mer
fredelig og utopisk samfunn.
Mange vil bli tatt opp av slike internasjonale 'utopiske fremskritt' (jf.
Esekiel 13:10) så vel som av forskjellige tegn og under (2. Tess 2:9-12).
Men Bibelen sier at en slik fred ikke vil vare (Daniel 9:27; 11:31-44), til
tross for hva ledere kan påstå (1 Tessaloniker 5:3; Jesaja 59:8).
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Ideen om at menneskeheten bortsett fra Jesus (jf. Joh 15:5; Matteus
24:21-22) kan bringe utopi i denne 'nåværende onde tidsalder' er et falskt
evangelium (Galaterne 1:3-10).
Hvis menneskeheten alene er fullstendig ute av stand til å virkelig skape
utopi, er enhver form for utopi mulig?
Ja.
Guds rike vil gjøre denne planeten og, senere, hele evigheten, fantastisk
bedre.

9
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2. Anong Ebanghelyo ang ipinangaral ni Jesus?
Bibelen lærer at et utopisk samfunn, kalt Guds rike, vil erstatte
menneskelige regjeringer (Daniel 2:44; Åpenbaringen 11:15; 19:1-21).
Da Jesus begynte sin offentlige tjeneste, begynte han med å forkynne
evangeliet om Guds rike . Her er hva Mark rapporterte:
14

Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og
forkynte evangeliet om Guds rike, 15 og sa: «Tiden er fullkommen,
og Guds rike er nær. Omvend deg og tro på evangeliet» (Mark
1,14-15).
Begrepet evangelium kommer fra det greske ordet translitterert som
euangelion , og betyr "godt budskap" eller "gode nyheter." I Det nye
testamente er det engelske ordet "rike", relatert til Guds rike, nevnt
omtrent 149 ganger i NKJV og 151 i Douay Rheims Bibelen . Det kommer
fra det greske ordet translitterert som basileia , som betyr
kongedømmets regel eller rike.
Menneskeriker, så vel som Guds rike, har en konge (Åpenbaringen 17:14),
de dekker et geografisk område (Åpenbaringen 11:15), de har regler
(Jesaja 2:3-4; 30:9), og de har emner (Luk 13:29).
Her er den første offentlige læren fra Jesus som Matteus skriver:
23

Og Jesus gikk rundt i hele Galilea og underviste i deres
synagoger og forkynte evangeliet om riket (Matteus 4:23).
Matthew registrerer også:
35

Så gikk Jesus rundt i alle byer og landsbyer, underviste i
synagogene deres og forkynte evangeliet om riket (Matteus 9:35).
Det nye testamente viser at Jesus vil regjere for alltid:
11

33

Og han skal regjere over Jakobs hus til evig tid, og på hans rike
skal det ikke være noen ende (Luk 1:33).
Lukas skriver at hensikten med at Jesus ble sendt var å forkynne Guds
rike. Legg merke til hva Jesus lærte:
43

Han sa til dem: «Jeg må forkynne Guds rike også for de andre
byene, for for dette er jeg utsendt» (Luk 4:43).
Har du noen gang hørt det forkynt? Har du noen gang innsett at Jesu
hensikt med å bli sendt var å forkynne Guds rike?
Lukas skriver også at Jesus gikk og forkynte Guds rike:
10

Og da apostlene var kommet tilbake, fortalte de ham alt de
hadde gjort. Så tok han dem og gikk avsides til et øde sted som
hører til byen som heter Betsaida. 11 Men da folket visste det,
fulgte de ham; og han tok imot dem og talte til dem om Guds rike
(Luk 9:10-11).
Jesus lærte at Guds rike skulle være toppprioritet for de som ville følge
ham:
33

Men søk først Guds rike og hans rettferdighet (Matteus 6:33).

31

Men søk Guds rike, så skal du få alt dette i tillegg. 32 Frykt ikke,
lille flokk, for det er din Fars velbehag å gi deg riket (Luk 12:3132).
Kristne skal FØRST SØKE Guds rike. De gjør dette ved å gjøre dette til
deres høyeste prioritet ved å leve slik Kristus vil at de skal leve og se frem
til hans gjenkomst og rike. Likevel, de fleste som bekjenner Kristus, søker
ikke bare først Guds rike, de vet ikke engang hva det er. Mange tror også
feilaktig at det å være involvert i verdslig politikk er det Gud forventer av
kristne. Ved ikke å forstå Guds rike, gjør de det ikke
12

leve nå som de burde, eller forstå hvorfor menneskeheten er så feil.
Legg også merke til at riket vil bli gitt til en liten flokk (jf. Romerne 11:5).
Det krever ydmykhet å være villig til å være en del av den sanne lille
flokken.
Guds rike er ennå ikke etablert på jorden
Jesus lærte at hans etterfølgere skulle be om at riket skal komme, og
derfor eier de det ikke allerede:
9

Vår Far i himmelen, helliget være ditt navn. 10 Kom ditt rike.
Skje din vilje (Matteus 6:9-10).
Jesus sendte sine disipler ut for å forkynne Guds rike:
1

Så kalte han sammen sine tolv disipler og ga dem makt og
myndighet over alle demoner og til å helbrede sykdommer. 2 Han
sendte dem for å forkynne Guds rike (Luk 9:1-2).
Jesus lærte at hans nærvær alene ikke var riket, siden riket ikke ble
etablert på jorden da, fordi det var grunnen til at han gjorde det som han
ikke drev ut demoner i hans navn da:
28

Men dersom jeg driver ut demoner ved Guds Ånd, da er Guds
rike sannelig kommet over dere (Matteus 12:28).
Det sanne riket er i fremtiden – det er heller ikke her nå som Mark viser:
47

Og dersom ditt øye får deg til å synde, så riv det ut. Det er
bedre for deg å gå inn i Guds rike med ett øye, i stedet for å ha to
øyne, å bli kastet … (Mark 9:47).
23

Jesus så seg rundt og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det er for
dem som har rikdom, å komme inn i Guds rike!» 24 Og disiplene
ble forbauset over hans ord. Men Jesus svarte igjen og sa til dem:
13

Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom å
komme inn i Guds rike! 25 Det er lettere for en kamel å gå
gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike» (Mark
10,23-25).
25

Sannelig, jeg sier dere: Jeg skal ikke lenger drikke av vintreets
frukt før den dag jeg drikker det nytt i Guds rike» (Mark 14:25).
43

Josef fra Arimatea, et fremtredende rådsmedlem, som selv
ventet på Guds rike, kom og tok mot … (Mark 15:43).
Jesus lærte at riket ikke nå er en del av denne nåværende verden:
36

Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Hvis mitt rike
var av denne verden, ville mine tjenere kjempe for at jeg ikke
skulle bli overgitt til jødene; men nå er ikke mitt rike herfra»
(Johannes 18:36).
Jesus lærte at riket vil komme etter at han kommer tilbake som dets
konge:
31

Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle de hellige
engler med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. 32 Alle
folkeslag skal samles for ham, og han skal skille dem fra
hverandre, som en hyrde skiller sauene sine fra bukkene. 33 Og
han skal sette sauene på sin høyre hånd, men bukkene på venstre
hånd. 34 Da skal kongen si til dem på hans høyre side: 'Kom, dere
min Fars velsignede, og arv det riket som er beredt for dere fra
verdens grunnvoll ble lagt (Matteus 25:31-34).
Siden Guds rike ikke er her, vil vi ikke se en ekte utopi før etter at den er
etablert. Fordi de fleste ikke forstår Guds rike, klarer de ikke å forstå
hvordan hans kjærlige regjering fungerer.
Guds rike vil ikke komme «før hedningenes fylde er kommet inn» (Rom
11:25) – og det har ikke skjedd ennå.
14

Hvordan sa Jesus at riket var?
Jesus ga noen forklaringer på hvordan Guds rike er:
26Og

han sa: «Guds rike er som om en mann skulle spre frø på
jorden, 27og skulle sove om natten og stå opp om dagen, og frøet
skulle spire og gro, han selv vet ikke hvordan. 28 For jorden gir
avling av seg selv: først bladet, så hodet, deretter hele kornet i
hodet. 29 Men når kornet er modnet, legger han straks inn sigden,
for høsten er kommet» (Mark 4:26-29).
18

Da sa han: «Hvordan er Guds rike? Og hva skal jeg sammenligne
det med? 19 Det er som et sennepsfrø som en mann tok og la i
hagen sin; og det vokste og ble et stort tre, og himmelens fugler
hekket i grenene.» 20 Og igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne
Guds rike med? 21 Det er som surdeig som en kvinne tok og
gjemte i tre mål mel til det hele var surt» (Luk 13:18-21).
Disse lignelsene antyder at Guds rike til å begynne med er ganske lite,
men vil bli stort.
Luke spilte også inn:
29

De skal komme fra øst og vest, fra nord og sør og sette seg ned i
Guds rike (Luk 13:29).
Dermed vil Guds rike ha mennesker fra hele verden. Det vil IKKE være
begrenset til de som har israelittiske aner eller spesifikke etniske grupper.
Folk fra hele verden vil sette seg ned i dette riket.
Lukas 17 og Riket
Lukas 17:20-21 forvirrer noen. Men før du kommer til det, legg merke til
at folk faktisk vil spise i Guds rike:
15

"Salig er den som skal ete brød i Guds rike!" (Luk 14:15).
15

Siden folk (i fremtiden) vil spise i Guds rike, er det ikke bare noe som er
satt til side i deres hjerter nå, til tross for feiloversettelser/misforståelser
av Lukas 17:21 som antyder noe annet.
Moffatt-oversettelsen av Lukas 17:20-21 kan hjelpe noen å forstå:
20

Da han ble spurt av fariseerne når Guds rike skulle komme,
svarte han dem: «Guds rike kommer ikke, da dere håper å få øye
på det. 21 ingen skal si: 'Her er det' eller 'der er det', for Guds rike
er nå iblant deg.» (Lukas 17:20-21, Moffatt; se også NASB og ESVoversettelser)
Legg merke til at Jesus snakket til de uomvendte, kjødelige og hyklerske
fariseerne. Jesus "svarte dem," - det var fariseerne som stilte Jesus
spørsmålet. De nektet å gjenkjenne Ham.
Var de i KIRKEN? Nei!
Jesus snakket heller ikke om en kirke som snart skulle organiseres. Han
snakket heller ikke om følelser i sinnet eller hjertet.
Jesus snakket om SIN REGJERING! Fariseerne spurte ham ikke om en
kirke. De visste ingenting om noen nytestamentlige kirke som snart skulle
startes. De spurte ikke om en type pen følelse.
Hvis man tror at Guds Rike er KIRKEN - og Guds Rike var "innenfor"
fariseerne - var KIRKEN innenfor fariseerne? Åpenbart ikke!
En slik konklusjon er ganske latterlig er det ikke? Mens noen
protestantiske oversettelser oversetter deler av Lukas 17:21 som "Guds
rike er "i deg" (NKJV/KJV), oversetter til og med den katolske New
Jerusalem Bible det korrekt som "Guds rike er blant dere."
Jesus var den blant fariseerne iblant. Nå trodde fariseerne at de så frem
til Guds Rike. Men de misforsto det. Jesus forklarte at det ikke ville være
et lokalt eller begrenset rike bare for jødene, slik de så ut til å tro (og
16

heller ikke en kirke som noen nå tror ). Guds rike ville ikke bare være ett
av mange menneskelige og synlige riker som folk kunne peke ut eller se,
og si: "Dette er det her"; eller «det er Riket, der borte».
Jesus selv ble født til å være KONGE av dette riket, som han tydelig sa til
Pilatus (Johannes 18:36-37). Forstå at Bibelen bruker begrepene "konge"
og "rike" om hverandre (f.eks. Daniel 7:17-18,23 ) . KONGEN av det
fremtidige Guds rike sto der og da ved siden av fariseerne. Men de ville
ikke anerkjenne ham som deres konge (Johannes 19:21). Når han
kommer tilbake, vil verden forkaste ham (Åpenbaringen 19:19).
Jesus fortsatte, i de følgende versene i Lukas 17, for å beskrive hans andre
komme, når Guds rike skal herske over HELE JORDEN (fortsetter med
Moffatt for konsistens i dette kapitlet):
22

Til sine disipler sa han: «Det vil komme dager da dere vil lengte
og lengte forgjeves etter å få en eneste dag med
Menneskesønnen. 23 Menn skal si: Se, her er han! "Se, der er
han!" men gå ikke ut eller løp etter dem, 24 for som et lyn som
blinker fra den ene siden av himmelen til den andre, slik skal
Menneskesønnen være på sin egen dag. 25 Men han må først tåle
store lidelser og bli forkastet av den nåværende generasjon.
(Lukas 17:22-25, Moffatt)
Jesus refererte til lyn som blinker, akkurat som i Matteus 24:27-31, som
beskrev hans andre komme for å REGERE hele verden. Jesus sier ikke at
hans folk ikke vil kunne se ham når han kommer tilbake.
Folk vil ikke anerkjenne Ham som deres KONGE (Åpenbaringen 11:15) og
vil kjempe mot Ham (Åpenbaringen 19:19)! Mange vil tro at Jesus
representerer Antikrist. Jesus sa ikke at Guds Rike var i disse fariseerne –
Han fortalte dem andre steder at de ikke kom til å være i Riket på grunn
av deres hykleri (Matteus 23:13-14). Jesus sa heller ikke at Kirken skulle
være Riket.

17

Guds rike er noe mennesker en dag skal kunne INNGÅ - som ved de
rettferdiges oppstandelse! Likevel, selv Abraham og de andre patriarkene
er ikke der ennå (jf. Hebreerne 11:13-40).
Disiplene visste at Guds rike ikke var i dem personlig da, og at det måtte
fremstå som følgende, som kom etter Lukas 17:21, viser:
11

Da de nå hørte dette, talte han en annen lignelse, fordi han var i
nærheten av Jerusalem og fordi de trodde at Guds rike straks
skulle vise seg (Luk 19:11).
Riket var tydelig i fremtiden
Hvordan kan du vite om Riket er nær? Som en del av å ta opp dette
spørsmålet, listet Jesus opp profetiske hendelser (Luk 21:8-28) og lærte
deretter:
29

Se på fikentreet og alle trærne. 30 Når de allerede spirer, ser og
vet dere selv at sommeren nå er nær. 31 Så vet også du, når du ser
disse ting skje, at Guds rike er nær (Luk 21:29-31).
Jesus ønsket at hans folk skulle følge profetiske begivenheter for å vite
når Riket ville komme. Jesus ba sitt folk et annet sted om å se og være
oppmerksom på profetiske hendelser (Luk 21:36; Mark 13:33-37). Til tross
for Jesu ord, gir mange avslag på å se profetisk knyttet
verdensbegivenheter.
I Lukas 22 og 23 viste Jesus igjen at Guds rike var noe som ville bli oppfylt i
fremtiden da han lærte:
15

Med inderlig lyst har jeg ønsket å spise denne påsken med dere
før jeg lider; 16 for jeg sier dere: Jeg skal ikke lenger ete av det før
det er oppfylt i Guds rike.» 17 Så tok han begeret, takket og sa: Ta
dette og del det mellom dere. 18 for jeg sier dere: Jeg vil ikke
drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer» (Luk 22,15-18).
18

39

Men en av de ugjerningsmennene som ble korsfestet sammen
med ham, spottet ham, og han sa: «Hvis du er Messias, så frels
deg selv og frels oss også.» 40 Og kameraten hans irettesatte ham,
og han sa til ham: «Er du ikke engang redd for Gud? For du er
også i fordømmelse med ham. 41Og det har vi rett, fordi vi er
verdige, for vi får gjengjeldt etter det vi har gjort, men denne har
ikke gjort noe ondt.» 42 Og han sa til Yeshua : "Min Herre, husk
meg når du kommer inn i ditt rike." 43 Men Yeshua sa til ham:
Amen, jeg sier deg at i dag skal du være med meg i Paradis. (Lukas
23:39-43, arameisk på vanlig engelsk)
Guds rike kom heller ikke så snart Jesus ble drept, som både Markus og
Lukas viser oss:
43

Josef fra Arimatea, et fremtredende rådsmedlem, som selv
ventet på Guds rike, kom og tok mot … (Mark 15:43).
51

Han var fra Arimatea, en jødenes by, som også selv ventet på
Guds rike (Luk 23:51).
Det er etter oppstandelsen (1. Korinterbrev 15:50-55) at kristne vil bli født
på ny for å komme inn i Guds rike, slik Johannes skriver:
3

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at
noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 4 Nikodemus sa til
ham: «Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan han
for andre gang gå inn i sin mors liv og bli født?» 5 Jesus svarte:
«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Uten at en blir født av vann og
Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike (Joh 3,3-5).
Bare Guds folk vil se det ultimate Guds rike etter tusenårsriket.
Vær så snill å forstå videre at etter at Jesus ble oppstanden, lærte han
igjen om Guds rike:
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3

Han viste seg også levende etter sin lidelse ved mange
ufeilbarlige bevis, idet han ble sett av dem i førti dager og talte
om det som hører til Guds rike (Apg 1:3).
De første og siste prekenene som Jesus holdt handlet om Guds rike!
Jesus kom som budbringer for å undervise om dette riket.
Jesus lot også apostelen Johannes skrive om det tusenårige Guds rike som
skulle være på jorden. Legg merke til hva han fikk Johannes til å skrive:
4

Jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget for å vitne om
Jesus og for Guds ord, som ikke hadde tilbedt dyret eller dets
bilde, og ikke hadde fått dets merke på pannen eller på hendene.
Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år (Åpenbaringen
20:4).
Tidlige kristne lærte at det tusenårige Guds rike ville være på jorden og
erstatte verdens regjeringer slik Bibelen lærer (jf. Åpenbaringen 5:10,
11:15).
Hvorfor, hvis Guds rike er så viktig, har de fleste ikke hørt så mye om det?
Delvis fordi Jesus kalte det et mysterium:
11

Og han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes
hemmelighet; men for dem som er utenfor, kommer alt i lignelser
(Mark 4:11).
Selv i dag er Guds sanne rike et mysterium for de fleste, som er mye av
Guds plan (se også vår gratis bok, online på www.ccog.org med tittelen:
The MYSTERY of GOD'S PLAN Why Did God Create Anything? Hvorfor
skapte Gud deg ? ).
Tenk også på at Jesus sa at slutten (på tidsalderen) vil komme (snart)
ETTER at evangeliet om riket er forkynt i hele verden som et VITNE:
20

14

Og dette evangelium om riket skal bli forkynt i hele verden som
et vitne for alle folkeslag, og så skal enden komme (Matt 24:14).
Å forkynne evangeliet om Guds rike er viktig og skal oppnås i disse
endetiden. Det er et "godt budskap" ettersom det gir det virkelige håp
til menneskehetens sykdommer, til tross for hva politiske ledere kan
lære.
Hvis du vurderer Jesu ord, bør det være klart at den sanne kristne kirke
bør forkynne det evangeliet om riket nå. Dette bør være dens høyeste
prioritet for Kirken. Og for å gjøre dette riktig, bør flere språk brukes.
Dette er hva Guds fortsettende kirke streber etter å gjøre. Og det er
derfor dette heftet er oversatt til mange språk.
Jesus lærte at de fleste IKKE ville akseptere hans måte:
13

Gå inn gjennom den trange porten; for vid er porten og bred er
veien som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn
gjennom den. 14 For trang er porten og vanskelig er veien som
fører til livet, og det er få som finner den. (Matteus 7:13-14)
Evangeliet om Guds rike fører til liv!
Det kan være interessant å merke seg at selv om de fleste bekjennende
kristne virker uvitende om forestillingen om at Kristi vekt var på å
forkynne evangeliet om Guds rike, har sekulære teologer og historikere
ofte forstått at det er dette Bibelen faktisk lærer.
Likevel forventet Jesus selv at disiplene hans skulle forkynne evangeliet
om Guds rike (Luk 9: 2,60 ). Fordi det fremtidige riket vil være basert på
Guds lover, vil det bringe fred og velstand – og å adlyde disse lovene i
denne tidsalderen fører til sann fred (Salme 119:165; Efeserne 2:15).
Og denne gode nyheten om riket ble kjent i de gamle testamentets
skrifter.
21
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3.

Kilala ba ang kaharian ng Diyos sa Lumang Tipan?

Jesu første og siste nedtegnede preken innebar å forkynne evangeliet om
Guds rike (Mark 1:14-15; Apg 1:3).
Guds rike er noe som jødene på Jesu tid burde ha visst noe om slik det ble
nevnt i deres skrifter, som vi nå kaller Det gamle testamente.
Daniel lærte om Riket
Profeten Daniel skrev:
40

Og det fjerde rike skal være sterkt som jern, ettersom jern
knuser i stykker og knuser alt; og som jern som knuser, skal det
riket bryte i stykker og knuse alle de andre. 41 Mens du så føttene
og tærne, dels av pottemakerleire og dels av jern, skal riket deles;
men jernets styrke skal være i det, akkurat som du så jernet
blandet med keramisk leire. 42 Og likesom tærne på føttene dels
var av jern og dels av leire, slik skal riket dels være sterkt og dels
skjørt. 43 Som du så jern blandet med keramisk leire, skal de
blande seg med menneskenes ætt; men de vil ikke feste seg til
hverandre, likesom jern ikke blandes med leire. 44 Og i disse
kongers dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal
ødelegges; og riket skal ikke overlates til andre folk; det skal bryte
i stykker og fortære alle disse riker, og det skal stå til evig tid
(Daniel 2:40-44).
18

Men den Høyestes hellige skal ta imot riket og eie riket til evig
tid, ja til evig tid.' (Daniel 7:18).
21

«Jeg så på; og det samme hornet førte krig mot de hellige og
vant over dem, 22 inntil den Gamle av dager kom, og det ble dømt
til fordel for den Høyestes hellige, og tiden kom da de hellige
skulle eie riket . (Daniel 7:21–22)
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Av Daniel lærer vi at tiden vil komme da Guds rike vil ødelegge denne
verdens riker og vare for alltid. Vi lærer også at de hellige vil ha sin del i å
motta dette riket.
Mange deler av Daniels profetier er for vår tid i det 21. århundre .
Legg merke til noen avsnitt fra Det nye testamente:
12

«De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har mottatt
noe rike, men de får myndighet i én time som konger sammen
med dyret. 13 Disse er enig, og de vil gi sin makt og myndighet til
dyret. 14 Disse skal føre krig mot Lammet, og Lammet skal seire
over dem, for Han er herrenes Herre og kongenes Konge. og de
som er med ham er kalt, utvalgte og trofaste.» (Åpenbaringen
17:12-14)
Så vi ser både i Det gamle og det nye testamentet konseptet om at det vil
være et endetids jordiske rike med ti deler og at Gud vil ødelegge det og
etablere sitt rike.
Jesaja underviste om Riket
Gud inspirerte Jesaja til å skrive om den første delen av Guds rike, den
tusenårige regjeringen kjent som tusenårsriket, på denne måten:
1

Det skal komme en stav ut av Isais stamme, og en gren skal
vokse ut av hans røtter. 2 Herrens Ånd skal hvile over ham,
visdommens og forstandens Ånd, rådens og styrkens Ånd,
kunnskapens og fryktens Ånd.
3

Hans behag er i frykt for Herren, og han skal ikke dømme etter
hans øine, og han skal ikke dømme etter hans ørers hørsel; 4 Men
med rettferdighet skal han dømme de fattige og dømme med
rettferdighet
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for de saktmodige på jorden; Han skal slå jorden med sin munns
stav, og med sine leppers pust skal han drepe de ugudelige. 5
Rettferdighet skal være beltet for hans lender, og trofasthet hans
lendes belte.
6

Og ulven skal bo hos lammet, leoparden skal legge seg hos
geiten, kalven og løven og gjødselen sammen. Og et lite barn skal
lede dem. 7 Kua og bjørnen skal beite; Deres unge skal legge seg
sammen; Og løven skal ete halm som en okse. 8 Ammebarnet skal
leke ved kobraens hull, og det avvente barnet skal stikke hånden i
huggormens hule. 9 De skal ikke skade eller ødelegge på hele mitt
hellige fjell, for jorden skal være full av kunnskap om Herren,
likesom vannet dekker havet.
10

Og på den dag skal det være en rot av Isai, som skal stå som et
banner for folket. For hedningene skal søke ham, og hans
hvilested skal være herlig.» (Jesaja 11:1-10)
Grunnen til at jeg omtalte dette som den første delen eller første fasen av
Guds Rike, er at dette er en tid hvor det vil være fysisk (før tiden da den
hellige byen, Det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen,
Åpenbaringen 21) og vil vare i tusen år. Jesaja bekreftet det fysiske
aspektet av denne fasen da han fortsatte med:
11

Det skal skje på den dag at Herren annen gang skal strekke ut
sin hånd for å gjenopprette resten av sitt folk som er igjen, fra
Assyria og Egypt, fra Patros og Kush, fra Elam og Sinear, fra Hamat
og øyene i havet.
12

Han skal reise et banner for hedningene og samle de fordrevne
av Israel og samle de adspredte av Juda fra jordens fire hjørner. 13
Også Efra'ims misunnelse skal vike, og Judas motstandere skal
utryddes; Efraim skal ikke misunne Juda, og Juda skal ikke plage
Efraim. 14 Men de skal fly ned på filistrenes skulder mot vest;
Sammen skal de plyndre folket i Østen; De skal legge sin hånd på
Edom og Moab; Og Ammons folk skal adlyde dem. 15 Herren skal
tilintetgjøre tungen i Egyptens hav; Med sin mektige vind skal han
25

riste knyttneven over elven og slå den i de syv bekker og la
mennesker gå over tørrskoet. 16 Det skal bli en vei for resten av
hans folk , som skal bli igjen fra Assyria, likesom det var for Israel
den dagen han drog opp fra landet Egypt. (Jesaja 11:11-16)
Jesaja ble også inspirert til å skrive:
2

Nå skal det skje i de siste dager at fjellet i Herrens hus skal stå
fast på toppen av fjellene og bli opphøyet over haugene; Og alle
folkeslag skal strømme til det. 3 Mange folk skal komme og si:
«Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus! Han vil
lære oss sine veier, og vi skal vandre på hans stier." For fra Sion
skal loven utgå og Herrens ord fra Jerusalem. 4 Han skal dømme
mellom folkeslagene og true mange folk; De skal smi sine sverd til
plogskjær og sine spyd til skjærekroker; Folk skal ikke løfte sverd
mot folk, og de skal ikke lenger lære krig. ... 11 Menneskets høye
blikk skal ydmykes, menneskenes hovmod skal bøyes, og Herren
alene skal være opphøyet på den dagen. (Jesaja 2: 2-4,11 )
Dermed blir det en utopisk tid med fred på jorden. Til syvende og sist vil
dette vare for alltid, med Jesus som regjerer. Basert på forskjellige
skriftsteder (Salme 90:4; 92:1; Jesaja 2:11; Hosea 6:2), lærer den jødiske
Talmud at dette varer i 1000 år (Babylonsk Talmud: Tractate Sanhedrin
Folio 97a).
Jeg saiah ble inspirert til å også skrive følgende:
6

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt; Og regjeringen vil
være på hans skulder. Og hans navn skal hete underfull, rådgiver,
mektig Gud, evig far, fredsfyrste . 7 På hans herredømmes vekst
og fred skal det ingen ende være, Over Davids trone og over hans
rike, for å ordne det og grunnfeste det med rett og rett fra den tid
og framover, ja til evig tid. Iveren til Herren, hærskarenes Gud, vil
utføre dette. (Jesaja 9:6-7)
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Legg merke til at Jesaja sa at Jesus ville komme og opprette et rike med
en regjering. Mens mange som bekjenner Kristus siterer denne passasjen,
spesielt i desember hvert år, har de en tendens til å overse at det
profeterer mer enn det faktum at Jesus skulle bli født. Bibelen viser at
Guds rike har en regjering med lover over undersåtter, og at Jesus vil
være over den. Jesaja, Daniel og andre profeterte det.
Guds lover er kjærlighetens vei (Matteus 22:37-40; Johannes 15:10) og
Guds rike vil bli styrt basert på disse lovene. Derfor vil Guds rike, til tross
for hvor mange i verden som ser det, være basert på kjærlighet.
Salmer og mer
Det var ikke bare Daniel og Jesaja som Gud inspirerte til å skrive om det
kommende Guds rike.
Esekiel ble inspirert til å skrive at de av Israels stammer (ikke bare jødene)
som ble spredt i løpet av den store trengselstiden ville bli samlet i
tusenårsriket:
17Si

derfor: Så sier Herren Gud: Jeg vil samle dere fra folkene,
samle dere fra landene der dere er spredt, og jeg vil gi dere
Israels land.» 18Og de skal dra dit, og de skal ta bort alle dets
avskyelige ting og alle dets vederstyggeligheter derfra. 19 Da vil jeg
gi dem ett hjerte, og jeg vil gi en ny ånd i dem og ta stenhjertet ut
av deres kjød og gi dem et hjerte av kjød, 20 så de kan vandre i
mine lover og holde mine lover og gjør dem; og de skal være mitt
folk, og jeg vil være deres Gud. 21Men når det gjelder dem hvis
hjerter følger begjæret etter deres avskyelige ting og deres
vederstyggeligheter, jeg vil gjengjelde deres gjerninger på deres
egne hoder, sier Herren Gud. (Esekiel 11:17-21)
Etterkommerne av Israels stammer skal ikke lenger bli spredt, men vil
adlyde Guds forskrifter og slutte å spise avskyelige ting (3. Mosebok 11; 5.
Mosebok 14).
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Legg merke til følgende i Salmene om de gode nyhetene om Guds rike:
27

Alle verdens ender skal komme i hu og omvende seg til Herren,
og alle nasjonenes ætter skal tilbede for ditt åsyn. 28 For riket er
Herrens, og han hersker over hedningene. (Salme 22:27-28)
6

Din trone, Gud, er i all evighet; Et rettferdighets septer er ditt
rikes septer. (Salme 45:6)
1

Å, syng for Herren en ny sang! Syng for Herren, hele jorden. 2
Syng for Herren, velsign hans navn! Forkynn det gode budskap
om hans frelse fra dag til dag. 3 Forkynn hans herlighet blant
folkeslagene, hans under blant alle folk. (Salme 96:1-3; jf. også 1
Krønikebok 16:23-24)
10

Alle dine gjerninger skal prise deg, Herre, og dine hellige skal
velsigne deg. 11 De skal tale om ditt rikes herlighet og tale om din
makt, 12 for å kunngjøre for menneskenes barn hans mektige
gjerninger og hans rikes herlighet. 13 Ditt rike er et evig rike, Og
ditt herredømme varer i alle slekter. (Salme 145:10-13)
Ulike forfattere i Det gamle testamente skrev også om sider ved riket
(f.eks. Esekiel 20:33; Obadja 21; Mika 4:7).
Så da Jesus begynte å undervise i evangeliet om Guds rike, var hans
umiddelbare tilhørere litt kjent med det grunnleggende konseptet.

28
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4. Itinuro ba ng mga Apostol ang Ebanghelyo ng
Kaharian?
Mens mange opptrer som om evangeliet bare er de gode nyhetene om
personen Jesus, er realiteten at Jesu etterfølgere underviste i evangeliet
om Guds rike. Det er budskapet som Jesus kom med.
Apostelen Paulus skrev om Guds rike og Jesus:
8

Og han gikk inn i synagogen og talte frimodig i tre måneder
mens han tenkte og overbeviste om det som hører Guds rike til
(Apg 19:8).
25

Og nå vet jeg at dere alle, som jeg har gått iblant og forkynt
Guds rike (Apg 20:25).
23

Så da de hadde fastsatt en dag for ham, kom mange til ham i
hans overnattingssted, som han forklarte og høytidelig vitnet om
Guds rike, og overtalte dem om Jesus både fra Moseloven og
profetene, fra morgen til kveld. … 31 forkynner Guds rike og lærer
det som angår Herren Jesus Kristus med all tillit, ingen forbyr
ham (Apg 28:23,31 ).
Legg merke til at Guds rike ikke bare handler om Jesus (selv om han er en
stor del av det), slik Paulus også underviste om Jesus separat fra det han
lærte om Guds rike.
Paulus kalte det også Guds evangelium, men det var fortsatt evangeliet
om Guds rike:
9

… vi forkynte dere Guds evangelium … 12 at dere ville vandre
verdig for Gud, som kaller dere inn i sitt eget rike og herlighet. (1
Tessaloniker 2: 9,12 )
Paulus kalte det også Kristi evangelium (Rom 1:16). Jesu «gode budskap»,
budskapet han forkynte.
30

Tenk på at det ikke bare var et evangelium om Jesu Kristi person eller
bare om personlig frelse. Paulus sa at Kristi evangelium inkluderer å
adlyde Jesus, hans gjenkomst og Guds dom:
6

...Gud skal gjengjelde med trengsel dem som plager dere, 7 og gi
dere som er urolige hvile med oss når Herren Jesus åpenbares fra
himmelen sammen med sine mektige engler, 8 i flammende ild
som tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og på dem som
ikke adlyder vår Herre Jesu Kristi evangelium. 9 Disse skal straffes
med evig tilintetgjørelse fra Herrens åsyn og fra hans makts
herlighet, 10når han kommer, på den dag, for å bli herliggjort i sine
hellige og for å bli beundret blant alle dem som tror, fordi vårt
vitnesbyrd blant dere ble trodd (2 Thessalonians 1:6-10).
Det nye testamente viser at riket er noe vi skal motta, ikke at vi nå har det
fullt ut:
28

Vi får et rike som ikke kan rokkes (Hebreerne 12:28).

Vi kan gripe og glede oss til å være en del av Guds rike nå, men har ikke
kommet helt inn i det.
Paulus bekreftet spesifikt at man ikke fullt ut kommer inn i Guds rike som
et dødelig menneske, slik det skjer etter oppstandelsen:
50

Nå dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod kan ikke arve Guds
rike; heller ikke arver korrupsjon uforgjengelighet. 51 Se, jeg
forteller dere et mysterium: Vi skal ikke alle sove, men vi skal alle
forvandles – 52 i et øyeblikk, på et øyeblikk, ved den siste basunen.
For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og
vi skal bli forvandlet (1. Korinterbrev 15:50-52).
1

Jeg befaler deg derfor for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal
dømme levende og døde ved hans tilsynekomst og hans rike
(2. Timoteus 4:1).
31

Paulus lærte ikke bare det, men at Jesus ville overgi riket til Gud Faderen:
20

Men nå er Kristus stått opp fra de døde og er blitt førstegrøden
av dem som er sovnet inn. 21 For siden døden kom ved et
menneske, kom også de dødes oppstandelse ved et menneske. 22
For likesom alle dør i Adam, slik skal alle gjøres levende i Kristus.
23
Men hver i sin rekkefølge: Kristus førstegrøden , deretter de
som tilhører Kristus ved hans komme. 24 Så kommer enden, når
han overgir riket til Gud Fader, når han gjør slutt på all
herredømme og all myndighet og makt. 25 For han skal være
konge til han har lagt alle fiender under hans føtter. (1.
Korinterbrev 15:20-25).
Paulus lærte også at urettferdige (budbrytere) ikke vil arve Guds rike:
9

Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Ikke bli
lurt. Verken utuktige eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere
eller homofile eller sodomitter, 10 eller tyver eller griske eller
drukkenbolter eller spottere eller utpressere skal arve Guds rike
(1. Korinterbrev 6:9-10).
19

Nå er kjødets gjerninger åpenbare, som er: utroskap, hor,
urenhet, utukt, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter,
sjalusi, vredesutbrudd, selviske ambisjoner, splid, vranglære, 21
misunnelse, drap, drukkenskap, fester og lignende; om det sier
jeg dere på forhånd, slik jeg også har sagt dere tidligere, at de
som gjør slikt, ikke skal arve Guds rike (Galaterne 5:19-21).
5

For dette vet dere at ingen hor, uren eller grådig som er en
avgudsdyrker, har noen arv i Kristi og Guds rike (Ef 5:5).
Gud har standarder og krever omvendelse fra synd for å kunne komme
inn i hans rike. Apostelen Paulus advarte om at noen ikke ville lære at
Jesu evangelium er svaret, men en annen er:
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3

Nåde være med dere og fred fra Gud Faderen og vår Herre Jesus
Kristus, 4 som ga seg selv for våre synder for å fri oss fra denne
nåværende onde tidsalder, etter vår Guds og Fars vilje, 5 ham
være ære For alltid. Amen. 6 Jeg undrer meg over at du så snart
vender deg bort fra ham som kalte deg i Kristi nåde, til et annet
evangelium, 7 som ikke er et annet; men det er noen som plager
deg og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men selv om vi eller en
engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det
vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi har sagt før, så
sier jeg nå igjen: Hvis noen forkynner et annet evangelium for
dere enn det dere har mottatt, han være forbannet! (Galaterne
1:3-9)
3

Men jeg frykter at på en eller annen måte, slik som slangen
forførte Eva ved sin list, så kan deres sinn bli fordervet fra den
enkelhet som er i Kristus. 4 For hvis han som kommer, forkynner
en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller hvis dere får en
annen ånd som dere ikke har mottatt, eller et annet evangelium
som dere ikke har tatt imot, da kan dere godt tåle det! (2.
Korinter 11:3-4)
Hva var det "andre" og "annerledes", egentlig falske, evangeliet?
Det falske evangelium har forskjellige deler.
Generelt er det falske evangeliet å tro at du ikke trenger å adlyde Gud og
virkelig strever etter å leve trofast på hans måte mens du hevder å kjenne
Gud (jf. Matteus 7:21-23). Det har en tendens til å være egoistisk
orientert.
Slangen forledet Eva til å falle for et falskt evangelium for nesten 6000 år
siden (1. Mosebok 3) – og mennesker har trodd at de vet bedre enn Gud
og burde bestemme godt og ondt for seg selv. Ja, etter at Jesus kom, ble
hans navn ofte knyttet til forskjellige falske evangelier – og dette har
fortsatt og vil fortsette inn i tiden til den endelige Antikrist.
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Nå tilbake på apostelen Paulus' tid, var det falske evangeliet i hovedsak
en gnostisk/mystisk blanding av sannhet og feil. Gnostikere trodde i
utgangspunktet at spesiell kunnskap var det som var nødvendig for å
oppnå åndelig innsikt, inkludert frelse. Gnostikere hadde en tendens til å
tro at det kjødet gjorde ikke hadde noen spesiell betydning, og de var
motstandere av å adlyde Gud i saker som den syvendedags sabbaten. En
slik falsk leder var Simon Magus, som ble advart av apostelen Peter (Apg
8:18-21).
Men det er ikke lett
Det nye testamente viser at Filip underviste Guds rike:
5

Så dro Filip ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. … 12
de trodde Filip da han forkynte ting om Guds rike … (Apg 8: 5,12 ).
Men Jesus, Paulus og disiplene lærte at det ikke er lett å komme inn i
Guds rike:
24Og

da Jesus så at han ble veldig bedrøvet, sa han: «Hvor vanskelig
det er for dem som har rikdom, å komme inn i Guds rike! 25 For
det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å
komme inn i Guds rike.»
26

Og de som hørte det, sa: «Hvem kan da bli frelst?»

27

Men han sa: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for
Gud.» (Luk 18:24-27)
22

«Vi må gjennom mange trengsler komme inn i Guds rike » ( Apg
14:22).
3

Vi er forpliktet til å takke Gud alltid for dere, brødre, slik det er

passende, fordi deres tro vokser overmåte, og kjærligheten til
hver og en av dere alle er stor til hverandre, 4 for at vi selv kan
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rose oss av dere blant Guds menigheter for deres tålmodighet og
tro i alle deres forfølgelser og trengsler som dere utholder, 5 som
er et åpenbart vidnesbyrd om Guds rettferdige dom, for at dere
skal bli aktet verdige til Guds rike, som dere også lider for; 6 siden
det er rettferdig for Gud med trengsel å gjengjelde dem som
plager dere, 7 og gi dere som plages hvile med oss når Herren
Jesus åpenbares fra himmelen sammen med sine mektige engler,
(2 Tessalonikerbrev 1:3-7) ).
På grunn av vanskelighetene er det nå bare noen som blir kalt og valgt i
denne tidsalderen til å være en del av den (Matteus 22:1-14; Joh 6:44;
Hebreerne 6:4-6). Andre vil bli kalt senere, ettersom Bibelen viser at de
«som tok feil i ånden, skal komme til forståelse, og de som klaget, skal
lære lære» (Jesaja 29:24).
Apostelen Peter lærte at riket var evig, og at Guds evangelium må adlydes
flittig, ellers ville det komme dom:
10

Derfor, brødre, vær enda mer flittige for å gjøre deres kall og
utvelgelse sikre, for hvis dere gjør disse tingene, vil dere aldri
snuble. 11 for slik skal dere få rikelig inngang til vår Herre og
Frelser Jesu Kristi evige rike (2. Peter 1:10-11).
17

For tiden er inne for at dommen skal begynne ved Guds hus; og
hvis det begynner med oss først, hva vil da være slutten på dem
som ikke adlyder Guds evangelium? (1. Peter 4:17).
De siste bøkene i Bibelen og Riket
Bibelen lærer at "Gud er kjærlighet" (1 Joh 4:8,16) og Jesus er Gud (Joh
1:1,14) - Guds rike vil ha en konge som er kjærlighet og hvis lover støtter
kjærlighet, ikke hat (jf. Åpenbaringen 22:14-15).
Bibelen viser også at Gud vil sende en engel som vil forkynne det evige
evangelium om Guds rike (Åpenbaringen 14:6-7) og deretter en annen
engel for å påpeke at til tross for at det ser stort ut, faller Babylon
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(Åpenbaringen 14:8-9). Disse budskapene vil være overnaturlige
bekreftelser på evangeliet som verden tidligere vil ha mottatt som et
vitne og ser ut til å være faktorer for den «store skare» som kommer til
Gud i slutten (Åpenbaringen 7:9-14). I motsetning til den endelige
babylonske makten som vil oppstå og falle (jf. Åpenbaringen 18:1-18),
varer den siste fasen av Guds rike evig:
15

Da blåste den syvende engelen: Og det var høye røster i
himmelen som sa: Denne verdens riker er blitt vår Herres og hans
Kristi riker, og han skal regjere i all evighet! (Åpenbaringen 11:15).
Jesus skal regjere i riket! Og Bibelen avslører to av hans titler:
16

Og han har på sin kappe og på sin lår et navn skrevet:
KONGENES KONGE OG HERRENS HERRE (Åpenbaringen 19:16).
Men er Jesus den eneste som skal regjere? Legg merke til denne
passasjen:
4

Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og dommen ble
overgitt til dem. Da så jeg sjelene til dem som var blitt halshugget
for sitt vitnesbyrd om Jesus og for Guds ord, som ikke hadde
tilbedt dyret eller dets bilde, og ikke hadde fått dets merke på
pannen eller på hendene. Og de levde og regjerte med Kristus i
tusen år. . . 6 Salig og hellig er den som har del i den første
oppstandelse. Over slike har den annen død ingen makt, men de
skal være Guds og Kristi prester og skal regjere med ham i tusen
år (Åpenbaringen 20: 4,6 ).
Sanne kristne vil gjenoppstå for å regjere med Kristus i tusen år! Fordi
riket vil vare evig (Åpenbaringen 11:15), men den nevnte regjeringen var
bare tusen år. Dette er grunnen til at jeg tidligere omtalte dette som den
første fasen av riket – den fysiske, tusenårsfasen, i motsetning til den
siste, mer åndelige fasen.
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Noen få hendelser er oppført i Åpenbaringsboken som skjer mellom de
tusenårige og siste fasene av Guds rike:
7Når

de tusen år er utløpt, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel 8 og
han skal gå ut for å forføre nasjonene som er i jordens fire
hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til kamp, hvis antall er
som havets sand. … 11 Da så jeg en stor hvit trone og ham som
satt på den, for hvis ansikt jorden og himmelen flyktet. Og det ble
ikke funnet plass til dem. 12 Og jeg så de døde, små og store, stå
for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er
Livets bok. Og de døde ble dømt etter sine gjerninger, etter det
som er skrevet i bøkene. 13 Havet ga fra seg de døde som var i det,
og Døden og Hades overga de døde som var i dem. Og de ble
dømt, hver etter sine gjerninger. 14 Da ble døden og dødsriket
kastet i ildsjøen. Dette er det andre dødsfallet. 15 Og enhver som
ikke ble funnet skrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen
(Åpenbaringen 20:7-8, 11-15).
Åpenbaringsboken viser at det vil være en senere fase som kommer etter
den tusenårige regjeringen og etter den andre døden:
1

Nå så jeg en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og
den første jord var borte. Det var heller ikke mer hav. 2 Da så jeg,
Johannes, den hellige by, det nye Jerusalem, komme ned fra
himmelen fra Gud, beredt som en brud som er utsmykket for sin
mann. 3 Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: «Se, Guds
tabernakel er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de
skal være hans folk. Gud selv vil være med dem og være deres
Gud. 4 Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne; det skal
ikke være mer død, heller ikke sorg eller gråt. Det skal ikke være
mer smerte, for de tidligere ting er borte.» (Åpenbaringen 21:1-4)
1

Og han viste meg en ren elv av livets vann, klar som krystall, som
strømmet ut fra Guds og Lammets trone. 2 Midt på gaten og på
hver side av elven var livets tre, som bar tolv frukter, og hvert tre
ga sin frukt hver måned. Bladene på treet var til helbredelse for
nasjonene. 3 Og det skal ikke være mer forbannelse , men Guds og
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Lammets trone skal være i den, og hans tjenere skal tjene ham. 4
De skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panner. 5
Det skal ikke være natt der: de trenger ingen lampe eller lys fra
solen, for Herren Gud lyser dem. Og de skal regjere i all evighet.
(Åpenbaringen 22:1-5)
Legg merke til at denne regjeringen, som er etter de tusen årene,
inkluderer Guds tjenere og varer evig. Den hellige by, som ble beredt i
himmelen, vil forlate himmelen og komme ned til jorden. Dette er
begynnelsen på den siste fasen av Guds rike. En tid uten MER SMERTE
ELLER LIDELSE!
De saktmodige skal arve jorden (Matteus 5:5) og alle ting (Åpenbaringen
21:7). Jorden, inkludert den hellige by som vil være på den, vil bli bedre
fordi Guds veier vil bli implementert. Innse at:
7

På økningen av hans regjering og fred vil det ikke bli noen ende
(Jesaja 9:7).
klart at det vil være vekst etter at den siste fasen av Guds rike har begynt,
da alle vil adlyde Guds regjering.
Dette blir en strålende tid:
9

Men som det står skrevet: «Øyet har ikke sett, og øret har ikke
hørt, og det er ikke kommet inn i menneskets hjerte, det som Gud
har beredt for dem som elsker ham.» 10 Men Gud har åpenbart
dem for oss ved sin Ånd (1. Korinterbrev 2:9-10). Det er en tid for
kjærlighet, glede og evig trøst. Det blir en fantastisk tid! Guds rike
vil gi en fantastisk bedre evighet. Vil du ikke ha din del i det?
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5. Ang mga mapagkukunan sa labas ng Bagong Tipan ay
nagturo sa kaharian ng Diyos
Mente tidlige professorer i Kristus at de skulle forkynne evangeliet om et
bokstavelig Guds rike?
Ja.
For mange år siden, i et foredrag holdt av professor Bart Ehrman ved
University of North Carolina, understreket han gjentatte ganger, og
korrekt, at i motsetning til de fleste bekjennende kristne i dag, forkynte
Jesus og hans tidlige tilhengere Guds rike. Selv om Dr. Ehrmans
overordnede forståelse av kristendommen er svært forskjellig fra den til
Guds fortsettende kirke, er vi enige om at evangeliet om riket er det Jesus
selv forkynte og hans tilhengere trodde på. Vi er også enige i at mange
hevdet at kristne i dag ikke gjør det forstå det.
Den eldste bevarte skriften og prekenen etter det nye testamentet
Guds rike var en betydelig del av det som hevdes å være «den eldste
komplette kristne preken som har overlevd» (Holmes MW Ancient
Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English
Translations, 2. utg. Baker Books, Grand Rapids, 2004, s. 102). Denne
eldgamle kristne preken inneholder disse uttalelsene om den:
5:5

Dessuten vet dere, brødre, at vårt opphold i kjødets verden er
ubetydelig og forbigående, men Kristi løfte er stort og underfullt:
Hvil i det kommende rike og evig liv.
Utsagnet ovenfor viser at riket ikke er nå, men vil komme og være evig.
Videre sier denne eldgamle preken:
6:9

Hvis selv slike rettferdige mennesker som disse ikke er i stand
til å redde sine barn ved hjelp av sine egne rettferdige gjerninger,
hvilken sikkerhet har vi da for å komme inn i Guds rike hvis vi ikke
klarer å holde vår dåp ren og ubesmittet? Eller hvem vil være vår
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talsmann hvis vi ikke har blitt funnet å ha hellige og rettferdige
gjerninger? 9:6 La oss derfor elske hverandre, så vi alle kan komme
inn i Guds rike. 11:7 Derfor, hvis vi vet hva som er rett i Guds øyne,
vil vi gå inn i hans rike og motta løftene som «øret ikke har hørt,
ikke øyet har sett, og ikke menneskets hjerte har tenkt».
12:1

La oss derfor vente time for time på Guds rike i kjærlighet og
rettferdighet, siden vi ikke kjenner dagen for Guds åpenbaring.
12:6
sier han: Min Fars rike skal komme.
Utsagnene ovenfor viser at kjærlighet gjennom et riktig liv er nødvendig,
at vi fortsatt ikke har kommet inn i Guds rike, og at det skjer etter dagen
for Guds tilsynekomst – det er etter at Jesus kommer tilbake igjen. Det er
Faderens rike og riket er ikke bare Jesus.
Det er interessant at den eldste tilsynelatende kristne prekenen som Gud
har tillatt å overleve, lærer det samme Guds rike som Det nye testamente
lærer og Guds fortsettende kirke nå lærer (det er mulig at det kan være
fra en faktisk Guds kirke, men min begrensede kunnskap om gresk
begrenser min evne til å avgi en fastere erklæring).
Kirkeledere fra det andre århundre og Rikets evangelium
Det bør bemerkes på begynnelsen av det 2. århundre at Papias , en hører av
Johannes og en venn av Polycarp og ansett for å være en helgen av
romersk-katolikker, underviste i tusenårsriket. Eusebius registrerte at
Papias lærte:
... det vil være et årtusen etter oppstandelsen fra de døde, når
Kristi personlige styre vil bli etablert på denne jorden.
(Fragmenter av Papias , VI. Se også Eusebius, Kirkens historie, bok
3, XXXIX, 12)
Papias lærte at dette ville være en tid med stor overflod:
På samme måte [sa han] at et hvetekorn ville gi ti
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tusen aks, og at hvert aks skulle ha ti tusen korn, og hvert korn
skulle gi ti pund klart, rent, fint mel; og at epler, og frø og gress
ville produsere i lignende proporsjoner; og at alle dyr, som da
bare lever av jordens produksjon, ville bli fredelige og harmoniske
og være i fullkommen underkastelse av mennesket. ” [Vitnesbyrd
er skrevet om disse tingene av Papias , en gammel mann, som var
en hører av Johannes og en venn av Polycarp, i den fjerde av hans
bøker; for fem bøker ble komponert av ham...] (Fragments of
Papias , IV)
Post-New Testament Letter to the Corinthians sier:
42:1-3

Apostlene mottok evangeliet for oss fra Herren Jesus Kristus;
Jesus Kristus ble sendt ut fra Gud. Så da er Kristus fra Gud, og
apostlene er fra Kristus. Begge kom derfor etter Guds vilje i den
fastsatte rekkefølge. Etter å ha mottatt en befaling og blitt fullt
forsikret ved vår Herre Jesu Kristi oppstandelse og bekreftet i
Guds ord med full visshet om Den Hellige Ånd, gikk de ut med det
glade budskap om at Guds rike skulle komme.
Polycarp av Smyrna var en tidlig kristen leder, som var en disippel av
Johannes, den siste av de opprinnelige apostlene som døde. Polykarp c.
120-135 e.Kr. lærte :
Salige er de fattige, og de som blir forfulgt for rettferdighets
skyld, for Guds rike er deres. (Polycarp. Brev til Filipperne, kapittel
II. Fra Ante-Nicene Fathers, bind 1 som redigert av Alexander
Roberts og James Donaldson. American Edition, 1885)
Da vi vet at «Gud ikke blir spottet», burde vi vandre verdig hans
bud og herlighet ... For det er godt at de blir avskåret fra de
begjærene som er i verden, siden «enhver lyst strider mot ånden;
"og "verken utuktige eller feminine, eller misbrukere av seg selv
med menneskeheten, skal arve Guds rike, " eller de som gjør ting
som er inkonsekvente og upassende. (ibid, kapittel V)
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La oss da tjene ham i frykt og med all ærbødighet, slik han selv
har befalt oss, og som apostlene som forkynte evangeliet for oss,
og profetene som på forhånd forkynte Herrens komme. (ibid,
kapittel VI)
Som andre i Det nye testamente, lærte Polycarp at de rettferdige, ikke
budbryterne, skal arve Guds rike.
Følgende ble også hevdet å ha blitt undervist av Polycarp:
Og den følgende sabbat sa han: 'Hør min formaning, elskede Guds
barn. Jeg sverget dere da biskopene var tilstede, og nå formaner
jeg dere alle igjen til å vandre prydelig og verdig på Herrens vei...
Våk dere, og vær igjen rede, la ikke deres hjerter bli tynget, det
nye budet Når det gjelder kjærlighet til hverandre, manifesterer
han seg plutselig som et hurtig lyn, den store dommen ved ild,
det evige liv, hans udødelige rike. Og alt som er lært av Gud, vet
dere, når dere gransker de inspirerte Skriftene, graver dere med
Den Hellige Ånds penn på deres hjerter, så budene kan bli
uutslettelige i dere.' (Life of Polycarp, kapittel 24. JB Lightfoot,
The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, s. 488-506)
Melito av Sardis, som var en leder av Guds kirke, ca. 170 e.Kr., lærte:
For sannelig loven utstedt i evangeliet – den gamle i det nye,
begge kommer ut sammen fra Sion og Jerusalem; og budet gitt i
nåde, og forbildet i det ferdige produkt, og lammet i Sønnen, og
sauene i et menneske, og mennesket i Gud...
Men evangeliet ble forklaringen på loven og dens
oppfyllelse , mens kirken ble sannhetens lagerhus...
Dette er den som har befridd oss fra slaveri til frihet, fra mørke til
lys, fra død til liv, fra tyranni til et evig rike. ( Melito . Homily On
the Passover. Vers 7 ,40 , 68. Oversettelse fra Kerux : The Journal
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of
Online
Theology.
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp)
Dermed var Guds rike kjent for å være noe evig, og ikke bare den
nåværende kristne eller katolske kirke og inkluderte Guds lov.
midten av slutten av det andre århundret oppfordrer folk til å se til riket:
Derfor, la ingen av dere lenger vende seg ned eller se bakover,
men villig nærme seg evangeliet om Guds rike. (Roman Clement.
Recognitions, bok X, kapittel XLV. Utdrag fra Ante-Nicene Fathers,
bind 8. Redigert av Alexander Roberts og James Donaldson.
American Edition, 1886)
Videre, mens det tilsynelatende ikke ble skrevet av en i den sanne kirke,
bruker skriften fra midten av det andre århundret med tittelen The
Shepherd of Hermas i oversettelsen av Roberts & Donaldson uttrykket
"Guds rike" fjorten ganger.
Sanne kristne, og til og med mange som bare bekjente Kristus, visste noe
om Guds rike i det andre århundre.
Selv den katolske og østortodokse helgenen Irenaeus forsto at etter
oppstandelsen ville kristne komme inn i Guds rike. Legg merke til hva han
skrev, ca. 180 e.Kr.:
For slik er tilstanden til dem som har trodd, siden den Hellige Ånd
til stadighet bor i dem, som ble gitt av ham i dåpen, og beholdes
av mottakeren, hvis han vandrer i sannhet og hellighet og
rettferdighet og tålmodig utholdenhet. For denne sjelen har en
oppstandelse i dem som tror, idet legemet mottar sjelen igjen, og
sammen med den, ved Den Hellige Ånds kraft, blir det reist opp
og går inn i Guds rike . (Irenaeus, St., Biskop av Lyon. Oversatt fra
armensk av Armitage Robinson. Demonstrasjonen av den
apostoliske forkynnelse, kapittel 42. Wells, Somerset, oktober
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1879. Som publisert i SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN
KUNNSKAP. NEW YORK: MACMILLAN CO, 1920).
Theophilus fra Antiokia lærte:
Jeg bare nevner hans godhet; hvis jeg kaller ham rike, nevner jeg
bare hans herlighet … For hvis han hadde gjort ham udødelig fra
begynnelsen, ville han ha gjort ham til Gud. … Han gjorde ham
altså hverken udødelig eller dødelig, men, som vi har sagt
ovenfor, i stand til begge deler; slik at hvis han tilbøyer seg til det
som hører udødelighet, og holder Guds bud, skal han motta
udødelighet som belønning fra ham og bli Gud. ( Theophilus , To
Autolycus , 1:3, 2:27)
Den katolske helgen, Hippolytus, på begynnelsen av det tredje århundre,
skrev:
Og du skal motta himmelriket, du som, mens du oppholdt deg i
dette livet, kjente den himmelske konge. Og du skal være en
følgesvenn av Guddommen, og en medarving med Kristus, ikke
lenger slavebundet av lyster eller lidenskaper, og aldri mer
bortkastet av sykdom. For du er blitt Gud: for alle lidelser du
gjennomgikk mens du var et menneske, disse ga han deg, fordi du
var dødelig , men hva det enn er i samsvar med Gud å gi, det har
Gud lovet å gi deg, fordi du er blitt guddommeliggjort og født til
udødelighet. (Hippolytus. Tilbakevisning av alle kjetterier, bok X,
kapittel 30)
Målet for mennesker er å bli guddommeliggjort i det kommende Guds
rike.
Problemer i det andre og tredje århundre
Til tross for den utbredte aksepten, i det andre århundre, reiste en antilov frafalne leder ved navn Marcion seg. Marcion underviste mot Guds
lov, sabbaten og det bokstavelige Guds rike. Selv om han ble fordømt av
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Polycarp og andre, hadde han kontakt med Roma-kirken i ganske lang tid
og så ut til å ha innflytelse der.
I det andre og tredje århundre ble allegorister etablert i Alexandria
(Egypt). Mange allegorister motsatte seg læren om det kommende riket.
Legg merke til rapporten om noen av disse allegoristene:
Dionysius ble født av en adelig og velstående hedensk familie i
Alexandria, og ble utdannet i deres filosofi. Han forlot de
hedenske skolene for å bli en elev av Origenes, som han
etterfulgte i ledelsen av den kateketiske skolen i Alexandria ...
Clement, Origenes og den gnostiske skolen korrumperte
doktrinene om de hellige oraklene ved sine fantasifulle og
allegoriske tolkninger ... de fikk selv navnet "allegorister." Nepos
bekjempet allegoristene offentlig og hevdet at det vil komme en
Kristi regjeringstid på jorden ...
Dionysius kranglet med tilhengerne av Nepos, og etter hans
beretning ... " en slik tilstand som nå eksisterer i Guds rike." Dette
er den første omtale av Guds rike som eksisterer i kirkenes
nåværende tilstand...
Nepos irettesatte deres feil, og viste at himmelriket ikke er
allegorisk, men er vår Herres bokstavelig kommende rike i
oppstandelsen til evig liv...
Så ideen om riket som kommer i tingenes nåværende tilstand ble
unnfanget og frembrakt i den gnostiske skolen for allegorister i
Egypt, 200 til 250 e.Kr., et helt århundre før biskopene av
imperiet ble sett på som okkupanter av tronen …
Clement unnfanget ideen om Guds rike som en tilstand av sann
mental kunnskap om Gud. Origenes presenterte det som en
åndelig betydning skjult i den enkle bokstaven i Skriftene . (Ward,
Henry Dana. Rikets evangelium: A Kingdom Not of this World; Not
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in this World; But to Come in the Heavenly Country, of the
Resurrection from the Dead and of Restitution of All Things.
Publisert av Claxton, Remsen & Hafffelfinger , 1870, s. 124-125)
Mens biskop Nepos forkynte evangeliet om Guds rike, prøvde
allegoristene å komme opp med en falsk, mindre bokstavelig forståelse av
det. Biskop Apollinaris av Hierapolis prøvde også å bekjempe feilene til
allegoristene omtrent på samme tid. De som virkelig var i Guds kirke stod
for sannheten om Guds bokstavelige rike gjennom historien.
Herbert W. Armstrong underviste i Rikets evangelium, pluss
På 1900- tallet skrev avdøde Herbert W. Armstrong:
Fordi de forkastet Kristi evangelium. . . , måtte verden erstatte
noe annet i stedet. De måtte finne opp en forfalskning! Så vi har
hørt Guds rike snakket om som bare et vakkert floskler – en fin
følelse i menneskehjerter – som reduserer det til et etherisk,
uvirkelig INGENTING! Andre har misforstått at "KIRKEN" er riket. .
. Profeten Daniel, som levde 600 år før Kristus, visste at Guds rike
var et ekte rike – en regjering som styrte over
bokstavelige MENNESKER på jorden. . .
Her . . . er Guds forklaring på hva GUDS RIKE ER: "Og i disse
kongers dager..." - det er her snakk om de ti tærne, en del av jern
og en del av sprø leire. Dette, ved å forbinde profetien med
Daniel 7, og Åpenbaringen 13 og 17, refererer til de nye
FORENEDE STATER I EUROPA som nå dannes. . . foran øynene
dine! Åpenbaringen 17:12 klargjør detaljene om at det skal være
en forening av TI KONGER ELLER RIKER som (Åp. 17:8) skal
gjenopplive det gamle ROMERISKE RIKE . . .
Når Kristus kommer, kommer han som KONGE av konger og
hersker over hele jorden (Åp. 19:11-16); og HANS RIKE – GUDS
RIKE – sa Daniel, skal FORBRUKE alle disse verdslige rikene.
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Åpenbaringen 11:15 sier det med disse ordene: "Denne verdens
riker er blitt VÅR HERRES OG HANS KRISTUS RIKER, og han skal
regjere i all evighet"! Dette er GUDS RIKE. Det er SLUTEN på
dagens regjeringer – ja, og til og med USA og de britiske
nasjonene. De skal da bli kongedømmene – REGJERINGENE – til
Herren JESUS KRISTUS, da KONGE av konger over hele jorden.
Dette gjør det faktum at GUDS RIKE er en bokstavelig REGERING.
På samme måte som det kaldeiske riket var et RIKE – selv som
Romerriket var et RIKE – så er GUDS RIKE en regjering. Det er å
overta REGJERINGEN av verdens NASJONER. Jesus Kristus ble
FØDT til å være en KONGE – en HERSK! . . .
Den samme Jesus Kristus som gikk over åsene og dalene i Det
hellige land og gatene i Jerusalem for mer enn 1900 år siden
kommer igjen. Han sa at han ville komme igjen. Etter at han ble
korsfestet, reiste Gud ham opp fra de døde etter tre dager og tre
netter (Matt. 12:40; Apg. 2:32; 1. Kor. 15:3-4). Han steg opp til
Guds trone. Hovedkvarter for universets regjering (Apg 1:9-11;
Hebr 1:3; 8:1; 10:12; Åp 3:21).
Han er "adelsmannen" i lignelsen, som gikk til tronen til
Gud - det "fjerne landet" - for å bli kronet som konge over alle
nasjoner, for så å vende tilbake til jorden (Luk 19:12-27).
Igjen er han i himmelen inntil «tidene for gjenreisning av alle
ting» (Apg 3:19-21). Restitusjon betyr å gjenopprette til en
tidligere tilstand eller tilstand. I dette tilfellet gjenopprettelsen av
Guds regjering på jorden, og dermed gjenopprettelsen av
verdensfreden og utopiske forhold.
Nåværende verdensuro, eskalerende kriger og stridigheter vil
klimaks i verdensproblemer som er så store at med mindre Gud
griper inn, ville intet menneskelig kjød bli frelst i live (Matt 24:22).
På selve klimakset når forsinkelsen ville resultere i å sprenge alt
liv fra denne planeten, vil Jesus Kristus komme tilbake. Denne
gangen kommer han som guddommelig Gud. Han kommer i all
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kraften og herligheten til den universets regjerende Skaper.
(Matt. 24:30; 25:31.) Han kommer som «kongenes konge og
herrenes Herre» (Åp. 19:16), for å etablere verdens
superregjering og styre alle nasjoner «med en jernstav ” (Åp
19:15; 12:5) . . .
Kristus uvelkommen?
Men vil menneskeheten rope av glede og ønske ham velkommen
i vanvittig ekstase og entusiasme - vil til og med kirkene i
tradisjonell kristendom?
De vil ikke! De vil tro, fordi Satans falske tjenere (2. Kor. 11:13-15)
har forført dem, at han er Antikrist. Menighetene og nasjonene vil
bli sinte på hans komme (Åp 11:15 med 11:18), og
militærstyrkene vil faktisk forsøke å kjempe mot ham for å
ødelegge ham (Åp 17:14)!
Nasjonene vil være engasjert i det klimaksiske slaget i den
kommende tredje verdenskrig, med kampfronten ved Jerusalem
(Sak. 14:1-2) og så vil Kristus komme tilbake. I overnaturlig kraft
vil han "kjempe mot de nasjonene" som kjemper mot ham (vers
3). Han vil beseire dem totalt (Åp. 17:14)! «Hans føtter skal stå på
den dag på Oljeberget», et kort stykke øst for Jerusalem (Sak
14:4). (Armstrong HW. The Mystery of the Ages, 1984)
Bibelen erklærer at Jesus vil komme tilbake og han vil vinne, men mange
vil kjempe mot ham (Åpenbaringen 19:19). Mange vil hevde (basert på
feil forståelse av Bibelens profetier, men delvis på grunn av falske
profeter og mystikere) at den tilbakevendende Jesus er den endelige
Antikrist!
Følgende er også fra Herbert Armstrong:
Sann religion – Guds sannhet styrket med Guds kjærlighet
formidlet av Den Hellige Ånd... GLEDE UUTTALLIG ved å kjenne
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Gud og Jesus Kristus – av å kjenne SANNHET – og varmen fra
Guds guddommelige KJÆRLIGHET!
Guds sanne kirkes lære er ganske enkelt den om å "leve etter
hvert ord" i Bibelen ...
Mennesker skal vende seg fra veien for "få" til veien for "gi" Guds vei for kjærlighet.
EN NY SIVILISASJON skal nå gripe jorden! (ibid)
DEN NYE SIVILISASJONEN er Guds Rike. Å forkynne at en ny sivilisasjon
skal komme og være basert på kjærlighet er en viktig del av det sanne
evangeliet om riket som Jesus og hans etterfølgere forkynte handler om.
Det er noe vi i Continuing Church of God forkynner.
Herbert Armstrong innså at Jesus lærte at det menneskelige samfunn,
selv når det tror det ønsker å adlyde, har forkastet livets "gi vei",
kjærlighetens vei. Nesten ingen ser ut til å forstå betydningen av det Jesus
lærte.
Frelse gjennom Jesus er en del av evangeliet
Nå lurer nok noen som har lest så langt over Jesu død og rolle i frelsen. Ja,
det er en del av evangeliet som Det nye testamente og Herbert W.
Armstrong begge skrev om.
Det nye testamente viser at evangeliet inkluderer frelse gjennom Jesus:
16

For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er
Guds kraft til frelse for hver den som tror, først for jøden og også
for grekeren (Rom 1:16).
4

Derfor gikk de som var spredt overalt og forkynte
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ordet . 5 Så dro Filip ned til byen Samaria og forkynte Kristus for
dem. … 12 Men da de trodde Filip da han forkynte det som gjaldt
Guds rike og Jesu Kristi navn, ble både menn og kvinner døpt. … 25
Så da de hadde vitnet og forkynt Herrens ord, vendte de tilbake til
Jerusalem og forkynte evangeliet i mange landsbyer i
samaritanerne. 26 Nå talte en Herrens engel til Filip … 40 Filip ble
funnet i Azotus . Og han gikk gjennom og forkynte i alle byene til
han kom til Cesarea. (Apostlenes gjerninger 8:4 ,5,12,25,26,40 )
18

Han forkynte for dem Jesus og oppstandelsen. (Apostlenes
gjerninger 17:18)
30

Da bodde Paulus hele to år i sitt eget leid hus og tok imot alle
som kom til ham, 31 forkynner Guds rike og lærer det som angår
Herren Jesus Kristus med all tillit, uten at noen forbyr ham.
(Apostlenes gjerninger 28:30–31)
Legg merke til at forkynnelsen inkluderte Jesus OG riket. Dessverre er det
en tendens til at en riktig forståelse av evangeliet om Guds rike mangler i
læren til de gresk-romerske kirker.
Faktisk, for å hjelpe oss å bli en del av det riket, elsket Gud mennesker så
høyt at han sendte Jesus for å dø for oss (Johannes 3:16-17) og frelser oss
ved sin nåde (Efeserne 2:8). Og det er en del av de gode nyhetene (Apg
20:24).
Rikets evangelium er det verden trenger, men ...
Å arbeide for fred (Matteus 5:9) og å gjøre godt er verdifulle mål (jf.
Galaterbrevet 6:10). Likevel tror mange verdensledere, inkludert
religiøse, at det vil være internasjonalt menneskelig samarbeid som vil
bringe fred og velstand, og ikke Guds rike. Og selv om de vil ha noen
timelige suksesser, vil de ikke bare ikke lykkes, noe av deres menneskelige
innsats vil til slutt bringe planeten Jorden til det punktet at det ville gjøre
livet uholdbart hvis Jesus ikke kom tilbake for å etablere sitt rike.
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Mennesker som fester jorden uten Gud er et forfengelig og falskt
evangelium (Salme 127:1).
Mange i verden prøver å sette sammen en semi-religiøs babylonsk
internasjonal plan for å innføre en ny verdensorden i det 21. århundre . Dette
er noe som The Continuing Church of God har fordømt siden starten og
planlegger å fortsette å fordømme. Siden Satan lokket Eva til å falle for en
versjon av hans evangelium for nesten 6000 år siden (1. Mosebok 3), har
mange mennesker trodd at de vet bedre enn Gud hva som vil gjøre dem
og verden bedre.
I følge Bibelen vil det kreve en kombinasjon av en militær leder i Europa
(kalt Nordens konge, også kalt Dyret i Åpenbaringen 13:1-10) sammen
med en religiøs leder (kalt den falske profeten, også kalt THE siste
Antikrist og det to-hornede dyret i Åpenbaringen 13:11-17) fra byen med
syv åser (Åpenbaringen 17: 9,18 ) for å bringe inn en 'babylonsk'
(Åpenbaringen 17 og 18) verdensorden. Selv om menneskeheten trenger
Kristi gjenkomst og etableringen av hans rike, vil mange i verden ikke ta
hensyn til dette budskapet i det 21. århundre – de vil fortsette å tro på
forskjellige versjoner av Satans falske evangelium. Men verden vil motta
et vitne.
Husk at Jesus lærte:
14

Og dette evangelium om riket skal bli forkynt i hele verden som
et vitne for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matteus
24:14)
Legg merke til at evangeliet om riket vil nå verden som et vitne, så vil
enden komme.
Det er flere grunner til dette.
Den ene er at Gud vil at verden skal høre det sanne evangelium før
starten på den store trengsel (som er vist å starte i Matteus 24:21).
Evangeliets budskap er således et vitne og en advarsel (jf. Esekiel 3; Amos
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3:7). Det vil resultere i flere hedninger-omvendelser før Jesus kommer
tilbake (Rom 11:25) og tilstrekkelige ikke-hedninger-omvendelser (Rom
9:27) før Jesus kommer tilbake.
En annen er at essensen av budskapet vil være i strid med synspunktene
til det stigende dyret, kongen av nordmakten, sammen med den falske
profeten, den endelige antikrist. De vil i bunn og grunn love fred gjennom
menneskelig innsats, men det vil føre til slutten (Matteus 24:14) og
ødeleggelse (jf. 1 Tess 5:3).
På grunn av tegn og løgnaktige undere knyttet til dem (2. Tess 2:9), vil de
fleste i verden velge å tro på en løgn (2. Tess 2:9-12) i stedet for
evangeliets budskap. På grunn av upassende fordømmelser av det
tusenårige Guds rike av romersk-katolikkene, østortodokse, lutheranere
og andre, vil mange feilaktig hevde at budskapet i det tusenårige
evangelium om Guds rike er det falske evangelium knyttet til Antikrist.
De trofaste kristne i Filadelfia (Åpenbaringen 3:7-13) vil forkynne det
tusenårige evangelium om riket i tillegg til å fortelle verden hva visse
verdslige ledere (inkludert dyret og den falske profeten) vil finne på.
De vil støtte å fortelle verden budskapet om at dyret, kongen av
nordmakten, sammen med den falske profeten, den endelige antikrist, til
slutt vil ødelegge (sammen med noen av deres allierte) USA og anglonasjonene i Storbritannia , Canada, Australia og New Zealand (Daniel
11:39) og at de kort tid etter vil ødelegge en arabisk/islamsk
konføderasjon (Daniel 11:40-43), fungere som redskaper for demonene
(Åpenbaringen 16:13-14), og vil til slutt kjempe mot Jesus Kristus ved
hans gjenkomst (Åpenbaringen 16:14; 19:19-20). De trofaste
filadelfiaerne (Åpenbaringen 3:7-13) vil kunngjøre at tusenårsriket snart
vil komme. Dette vil sannsynligvis generere mye mediedekning og bidra til
oppfyllelsen av Matteus 24:14. Vi i The Continuing Church of God
forbereder litteratur (på flere språk), legger til nettsteder og tar andre
skritt for å forberede oss på det 'korte arbeidet' (jf. Romerne 9:28) som vil
føre til Guds beslutning om at Matteus 24: 14 er gitt tilstrekkelig som
vitne til at enden kan komme.
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Det "falske evangeliet" som forkynner verdensledere (sannsynligvis en
"ny" type toppleder i Europa sammen med en kompromittert pave som
vil hevde en form for katolisisme) vil ikke like det – de vil ikke at verden
skal lære hva de egentlig vil gjør (og tror det kanskje ikke engang selv
først, jf. Jesaja 10:5-7). De og/eller deres støttespillere vil sannsynligvis
også feilaktig lære at de trofaste filadelfiaerne vil støtte en ekstremistisk
doktrine (millenarisme) om en kommende antikrist. Uansett hvilke
fordømmelser de og/eller deres tilhengere kommer med overfor de
troende i Filadelfia og Guds Fortsatt Kirke, vil utløse forfølgelse (Daniel
11:29-35; Åpenbaringen 12:13-15). Dette vil også føre til slutten – starten
på den store trengsel (Matteus 24:21; Daniel 11:39; jf. Matteus 24:14-15;
Daniel 11:31) samt en tid for beskyttelse for den trofaste Filadelfia Kristne
(Åpenbaringen 3:10; 12:14-16).
Dyret og den falske profeten vil prøve makt, økonomisk utpressing, tegn,
løgnaktige under, drap og annet press (Åpenbaringen 13:10-17; 16:14;
Daniel 7:25; 2 Thessalonians 2:9-10) for å ha kontroll . Kristne vil spørre:
10

"Hvor lenge, Herre, hellige og sanne, før du dømmer og hevner
vårt blod på dem som bor på jorden?" (Åpenbaringen 6:10)
Gjennom tidene har Guds folk lurt på: "Hvor lenge vil det ta før Jesus
kommer tilbake?"
Selv om vi ikke vet dagen eller timen, forventer vi at Jesus skal komme
tilbake (og Guds tusenårsrike opprettet) i det 21. århundre basert på mange
skriftsteder (f.eks. Matteus 24:4-34; Salme 90:4; Hosea 6: 2; Lukas 21:736; Hebreerne 1:1-2; 4:4,11; 2 Peter 3:3-8; 1 Tessaloniker 5:4), som vi nå
ser i oppfyllelse av noen deler.
Hvis ikke Jesus griper inn, vil verden ha utslettet alt liv:
21

For da skal det bli stor trengsel, slik som det ikke har vært siden
verdens begynnelse inntil denne tid, og heller aldri skal være. 22
Og uten at de dagene ble forkortet, ville intet kjød bli frelst; men
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for de utvalgtes skyld skal de dagene forkortes. (Matteus 24:2122)
29

Straks etter de dagers trengsel skal solen formørkes, og månen
skal ikke gi sitt lys; stjernene skal falle fra himmelen, og
himmelens krefter skal rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn
vise seg i himmelen, og da skal alle jordens stammer sørge, og de
skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft
og stor herlighet. 31 Og han skal sende sine engler med en sterk
basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vinder, fra
den ene ende av himmelen til den andre. (Matteus 24:29-31)
Guds rike er det verden trenger.
Ambassadører for kongeriket
Hva er din rolle i Riket?
Akkurat nå, hvis du er en ekte kristen, skal du være en ambassadør for
det. Legg merke til hva apostelen Paulus skrev:
20

Nå er vi da utsendinger for Kristus, som om Gud bønnfalt
gjennom oss: vi bønnfaller dere på Kristi vegne, la dere forlike
med Gud! (2. Korinter 5:20)
14

Stå derfor, etter å ha omgjort eders midje med sannhet, iført
rettferdighetens brynje, 15 og ha sko på føttene med forberedelse
av fredens evangelium! 16 fremfor alt, ta troens skjold som du skal
kunne slukke alle den ondes brennende piler med. 17 Og ta
frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord! 18 Be alltid med
all bønn og påkallelse i Ånden, og våkne for dette med all
utholdenhet og påkallelse for alle de hellige, 19 og for meg, for at
det må bli gitt meg en tale, så jeg med frimodighet kan åpne min
munn for å gjøre kjent evangeliets mysterium, 20 som jeg er en
ambassadør for i lenker; for at jeg i den kan tale frimodig, som jeg
burde tale. (Efeserne 6:14-20)
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Hva er en ambassadør? Merriam-Webster har følgende definisjon:
1 : en offisiell utsending; spesielt : en diplomatisk agent av
høyeste rang akkreditert til en utenlandsk regjering eller suveren
som bosatt representant for hans eller hennes egen regjering
eller suveren eller utnevnt til et spesielt og ofte midlertidig
diplomatisk oppdrag
2 a : en autorisert representant eller budbringer
Hvis du er en ekte kristen, er du en offisiell utsending, for Kristus! Legg
merke til hva apostelen Peter skrev:
9

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig
folk, hans eget spesielle folk, så dere kan forkynne hans
lovprisninger som kalte dere ut av mørket til sitt underfulle lys. 10
som en gang ikke var et folk, men nå er Guds folk, som ikke hadde
fått barmhjertighet, men nå har fått barmhjertighet. (1. Peter 2:910)
Som kristne skal vi være en del av en hellig nasjon.
Hvilken nasjon er nå hellig?
Vel, absolutt ingen av denne verdens riker – men de vil til slutt være en
del av Kristi rike (Åpenbaringen 11:15). Det er Guds nasjon, Hans rike som
er hellig.
Som ambassadører engasjerer vi oss normalt ikke i den direkte politikken
til nasjonene i denne verden. Men vi skal leve Guds måte å leve på nå (se
også gratisboken tilgjengelig på www.ccog.org med tittelen: Christians:
Ambassadors for the Kingdom of God, Biblical instructions on living as a
Christian ). Ved å gjøre det lærer vi bedre hvorfor Guds veier er best, slik
at vi i hans rike kan være konger og prester og regjere med Kristus på
jorden:
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5

Ham som har elsket oss og vasket oss fra våre synder i sitt eget
blod, 6 og som har gjort oss til konger og prester for sin Gud og
Far, ham være ære og herredømme i all evighet. Amen.
(Åpenbaringen 1:5-6)
10

og har gjort oss til konger og prester for vår Gud; Og vi skal
regjere på jorden. (Åpenbaringen 5:10)
Et fremtidig aspekt av det vil være å lære dem som da er dødelige å
vandre på Guds veier:
19

For folket skal bo på Sion i Jerusalem; Du skal ikke gråte mer.
Han vil være veldig nådig mot deg ved lyden av ditt rop; Når Han
hører det, vil Han svare deg. 20 Og selv om Herren gir deg nødens
brød og trengselens vann, men dine lærere skal ikke lenger
rokkes ved et hjørne, men dine øyne skal se dine lærere. 21 Dine
ører skal høre et ord bak deg som sier: Dette er veien, gå på den!
Hver gang du vender deg til høyre eller når du vender deg til
venstre. (Jesaja 30:19-21)
Selv om det er en profeti for tusenårsriket, må kristne i denne tiden være
forberedt på å undervise:
12

… på denne tiden burde dere være lærere (Hebreerne 5:12)

15

Men hellig Herren Gud i deres hjerter, og vær alltid rede til å gi
et svar til hver mann som ber dere om grunn til håpet som er i
dere med saktmodighet og frykt (1 Peter 3:15).
Bibelen viser at mange av de mer trofaste kristne vil rett før begynnelsen
av den store trengsel instruere mange:
33

Og de av folket som forstår, skal undervise mange (Daniel
11:33)
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Så å lære, vokse i nåde og kunnskap (2. Peter 3:18), er noe vi burde gjøre
nå. En del av din rolle i Guds rike er å kunne undervise. Og for de mer
trofaste, Filadelfia (Åpenbaringen 3:7-13), kristne, vil dette også inkludere
å støtte det viktige evangeliets vitnesbyrd før begynnelsen av
tusenårsriket (jf. Matteus 24:14).
Etter at Guds rike er etablert, vil Guds folk bli brukt til å hjelpe til med å
gjenopprette en skadet planet:
12

De av dere skal bygge de gamle ødemarkene ;
Du skal reise grunnvollene til mange slekter; Og du skal kalles
Repairer of Breach, The Restorer of Streets to Dwell In. (Jesaja
58:12)
Dermed vil Guds folk som levde på Guds måte i denne tidsalderen gjøre
det lettere for mennesker å bo i byer (og andre steder) i løpet av denne
gjenopprettingstiden. Verden vil virkelig bli et bedre sted. Vi bør være
ambassadører for Kristus nå, slik at vi også kan tjene i hans rike.
Det sanne evangeliets budskap er transformativt
Jesus sa: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. 32 Og
dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri» (Johannes
8:31-32). Å kjenne sannheten om evangeliet om Guds rike frigjør oss fra å
være fanget i denne verdens falske håp. Vi kan frimodig støtte en plan
som fungerer – Guds plan! Satan har forført hele verden (Åpenbaringen
12:9) og Guds rike er den sanne løsningen. Vi må stå for og forfekte
sannheten (jf. Joh 18:37).
Evangeliets budskap handler mer enn om personlig frelse. De gode
nyhetene om Guds rike burde forvandle en i denne tidsalderen:
2

Og bli ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelse av
ditt sinn, så du kan prøve hva som er Guds gode og velbehagelige
og fullkomne vilje. (Romerne 12:2)
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Sanne kristne er forvandlet til å tjene Gud og andre:
22

Tjenere, adlyd i alle ting deres herrer etter kjødet, ikke med
øyetjeneste , som mennesker som behager, men i oppriktighet i
hjertet, i frykt for Gud. 23 Og hva du enn gjør, gjør det av hjerte,
som for Herren og ikke for mennesker, 24 for du vet at fra Herren
skal du få lønnen for arven. for du tjener Herren Kristus.
(Kolosserne 3:22-24)
28

Derfor, siden vi får et rike som ikke kan rokkes, la oss ha nåde,
ved hvilken vi kan tjene Gud velbehagelig med ærbødighet og
gudsfrykt. (Hebreerne 12:28)
Sanne kristne lever annerledes enn verden. Vi aksepterer Guds
standarder over verdens for hva som er rett og galt. De rettferdige lever i
tro (Hebreerne 10:38), ettersom det krever tro for å leve på Guds måte i
denne tidsalderen. Kristne ble ansett som så forskjellige fra den verden
de levde i, at deres levemåte ble referert til som "Veien" i Det nye
testamente (Apg 9:2; 19:9; 24:14,22 ) . Verden lever egoistisk, under
Satans herredømme, på det som har blitt kalt «Kains vei» (Judas 11).
Evangeliet om Guds rike er et budskap om rettferdighet, glede og fred
(Rom 14:17). Det profetiske ordet, riktig forstått, er trøstende (jf. 1.
Korinterbrev 14:3; 1. Tess. 4:18), spesielt når vi ser verden smuldre opp
(jf. Luk. 21:8-36). Den sanne kristne levemåten fører til åndelig overflod
og fysiske velsignelser (Mark 10:29-30). Dette er en del av hvorfor de som
lever det forstår at verden trenger Guds rike. Kristne er ambassadører for
Guds rike.
Kristne setter vårt håp til det åndelige, ikke det fysiske, selv om vi lever i
en fysisk verden (Rom 8:5-8). Vi har «evangeliets håp» (Kolosserne 1:23).
Dette er noe som tidlige kristne forsto at mange som bekjenner seg til
Jesus i dag ikke virkelig forstår.
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6. Greco-Roman simbahan turuan ang kaharian ay
mahalaga, ngunit…
De gresk-romerske kirkene tror at de lærer aspekter av Guds rike, men
har problemer med å virkelig forstå hva det egentlig er. For eksempel
lærer The Catholic Encyclopedia dette om riket:
Kristi … På hvert trinn i hans undervisning utgjør fremkomsten av
dette riket, dets ulike aspekter, dets nøyaktige betydning, måten
det skal oppnås på, stiften i hans tale, så mye at hans tale kalles
«evangeliet» om riket»...begynte de å snakke om Kirken som
«Guds rike»; jfr. Kol., I, 13; I Tess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, etc.
...det betyr Kirken som den guddommelige institusjonen ... (Pave
H. Guds rike. The Catholic Encyclopedia, bind VIII. 1910).
Selv om ovenstående pekte på "Kol., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v,
10," hvis du slår dem opp, vil du finne at ikke ett av disse versene sier noe
om at Kirken er Guds Rike. De lærer at de troende vil være en del av Guds
rike eller at det er Jesu rike. Bibelen advarer om at mange ville endre
evangeliet eller vende seg til et annet, et usant (Galaterne 1:3-9).
Dessverre har flere gjort det.
Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten
ved meg » (Johannes 14:6). Peter lærte : "Det er heller ikke frelse i noen
annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen gitt blant
mennesker som vi må bli frelst ved" (Apg 4:12). Peter sa til jødene at alle
måtte ha troen for å omvende seg og ta imot Jesus for å bli frelst (Apg
2:38).
I motsetning til dette har pave Frans lært at ateister, uten Jesus, kan bli
frelst ved gode gjerninger! Han lærer også at jøder kan bli frelst uten å ta
imot Jesus! I tillegg ser det ut til at han og noen gresk-romere også anser
at en ikke-bibelsk versjon av 'Maria' er en nøkkel til evangeliet så vel som
en nøkkel til økumenisk og tverrreligiøs enhet. Dessverre forstår de og
andre ikke viktigheten av Jesus OG det sanne evangeliet om Guds rike.
Mange fremmer falske evangelier.
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Mange ønsker å gå ved synet og ha tro på verden. Det nye testamente
lærer at kristne skal se ovenfor:
2

Sett tankene dine på det som er oppe, ikke på det som er på
jorden. (Kolosserne 3:2)
7

For vi vandrer i tro, ikke ved å se. (2. Korinter 5:7)

Likevel lærte pave Pius XI å gå ved synet av kirken hans:
...den katolske kirke ... er Kristi rike på jorden. ( Pius sin encyklika
Quas Primas ).
Nettstedet CatholicBible101 hevder, " Guds rike ble opprettet på jorden
av Jesus Kristus i år 33 e.Kr., i form av hans kirke, ledet av Peter ... den
katolske kirke." Likevel er ikke Guds tusenårige rike her og heller ikke
Romerkirken, men det vil være på jorden. Selv om den sanne Guds kirke
har "nøklene til riket" (Matteus 16:19), har de som hevder at en kirke er
riket "tatt kunnskapens nøkkel" (Luk 11:52).
Romerkirken lærer så sterkt mot et snart kommende jordisk tusenårsrike
Guds rike at det i utgangspunktet er den eneste "antikrists doktrine" som
er oppført i den offisielle katekismen til den katolske kirke :
676 Antikrists bedrag begynner allerede å ta form i verden hver
gang det gjøres krav på å realisere i historien det messianske
håpet som bare kan realiseres hinsides historien gjennom den
eskatologiske dommen. Kirken har avvist til og med modifiserte
former for denne forfalskningen av riket for å komme under
navnet millenarianism... (Catechism of the Catholic Church.
Imprimatur Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY
1995, s. 194)
Dessverre vil de som er enige i det, få store problemer med å forkynne
evangeliet om Guds rike til slutt. Noen vil ta
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forferdelige skritt mot dem som forkynner det (Daniel 7:25; 11:30-36).
Men, tenker du kanskje, vil ikke alle som bekjenner Jesus som Herre være
i riket? Nei, det blir de ikke. Legg merke til hva Jesus sa:
21

Ikke enhver som sier til meg : Herre, Herre, skal komme inn i
himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22
Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke
profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort
mange under i ditt navn? 23 Og da vil jeg si til dem: Jeg har aldri
kjent dere; gå bort fra Meg , dere som driver lovløshet!' (Matteus
7:21-23)
Apostelen Paulus bemerket at «lovløshetens mysterium» «allerede var i
arbeid» (2. Tessalonikerbrev 2:7) på hans tid. Denne lovløsheten er også
knyttet til noe som Bibelen advarer mot i endetiden, som kalles
"Mysterium, Babylon den store" (Åpenbaringen 17:3-5).
"Lovløshetens mysterium" er knyttet til bekjennende kristne som tror at
de ikke trenger å holde Guds ti bud lov osv. og/eller det er så mange
akseptable unntak fra den og/eller det er akseptable former for bot for å
bryte Guds lov. lov, så selv om de tror at de har en form for Guds lov,
holder de ikke en form for kristendom som Jesus eller hans apostler ville
anerkjenne som legitim.
Gresk-romerne er som fariseerne som brøt Guds bud, men hevdet deres
tradisjoner gjorde dette akseptabelt – Jesus fordømte den tilnærmingen
(Matteus 15:3-9)! Jesaja advarte også om at folk som hevder å være
Guds, ville gjøre opprør mot hans lov (Jesaja 30:9). Dette lovløse opprøret
er noe vi, dessverre, ser dette til i dag.
Et annet "mysterium" ser ut til å være at Romerkirken ser ut til å tro at
dens militaristiske økumeniske og interreligiøse agendaer vil føre til fred
og en ikke-bibelsk versjon av Guds rike på jorden. Skriften advarer mot en
kommende økumenisk enhet som den lærer vil, i noen år, være vellykket
(merk: New Jerusalem Bible , en katolsk-godkjent oversettelse, er vist):
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4

De bøyde seg foran dragen fordi han hadde gitt dyret sin makt;
og de bøyde seg foran dyret og sa: Hvem kan måle seg med
dyret? Hvem kan kjempe mot det? 5 Dyret fikk lov til å snakke om
dets skryt og blasfemi og være aktivt i førtito måneder; 6 og det
uttalte sine bespottelser mot Gud, mot hans navn, hans
himmelske telt og alle dem som er i ly der. 7 Det var tillatt å føre
krig mot de hellige og erobre dem, og gitt makt over enhver rase,
folk, språk og nasjon; 8 og alle mennesker i verden skal tilbe det,
det vil si alle hvis navn ikke er skrevet ned siden verdens
grunnvoll ble lagt i offerlammets livsbok. 9 La alle som kan høre,
lytte: 10 De for fangenskap til fangenskap; de for død ved sverd til
død ved sverd. Dette er grunnen til at de hellige må ha
utholdenhet og tro. (Åpenbaringen 13:4-10, NJB)
Bibelen advarer mot en enhet i endetiden i Babylon:
1

En av de syv englene som hadde de syv skålene kom for å tale til
meg og sa: 'Kom hit, så skal jeg vise deg straffen for den store
skjøgen som troner ved rike vann, 2 som alle jordens konger har
med seg. har prostituert seg, og som har gjort hele verdens
befolkning full av vinen fra hennes utroskap.' 3 Han tok meg i ånd
til en ørken, og der så jeg en kvinne som rir på et skarlagenrødt
dyr som hadde syv hoder og ti horn og som hadde blasfemiske
titler skrevet over det hele. 4 Kvinnen var kledd i purpur og
skarlagensrød og glitret av gull og juveler og perler, og hun holdt
en vinbeger av gull fylt med det motbydelige skitten fra hennes
prostitusjon. 5 på pannen hennes var det skrevet et navn, et
kryptisk navn: 'Babylon den store, moren til alle de prostituerte
og alle skitne gjerninger på jorden .' 6 Jeg så at hun var full, full av
de helliges blod og blodet fra Jesu martyrer; og da jeg så henne,
ble jeg helt forvirret. (Åpenbaringen 17:1-6, NJB)
9

'Dette krever klokskap. De syv hodene er de syv høyder som
kvinnen sitter på. . . 18 Kvinnen du så, er den store byen som har
myndighet over alle herskere på jorden.' (Åpenbaringen 17: 9,18 ,
NJB)
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1

Etter dette så jeg en annen engel komme ned fra himmelen,
med stor myndighet gitt til ham; jorden lyste av hans herlighet. 2
På toppen av sin røst ropte han: 'Babylon har falt, Babylon den
store har falt og er blitt djevelens tilholdssted og tilholdssted for
hver stygg ånd og skitten, avskyelig fugl. 3 Alle hedningefolk har
drukket dypt av hennes hores vin; hver konge på jorden har
prostituert seg med henne, og hver kjøpmann er blitt rik på grunn
av hennes utskeielser.' 4 En annen røst talte fra himmelen; Jeg
hørte det si: ' Kom ut, mitt folk, bort fra henne, så dere ikke får
del i hennes forbrytelser og har de samme plagene å bære . 5
Hennes synder har nådd opp til himmelen, og Gud har hennes
forbrytelser i tankene: Behandle henne som hun har behandlet
andre. 6 Hun må betales det dobbelte av beløpet hun krevde. Hun
skal ha en dobbelt sterk kopp av sin egen blanding. 7 Hver eneste
av hennes pomper og orgier skal motsvares av en tortur eller en
smerte. Jeg troner som dronning, tenker hun; Jeg er ingen enke
og kommer aldri til å vite dødsfall. 8 For på én dag skal plagene
ramme henne: sykdom og sorg og hungersnød. Hun vil bli brent
ned til grunnen. Herren Gud som har fordømt henne, er mektig.' 9
Det skal være sorg og gråt over henne av jordens konger som har
prostituert seg med henne og holdt orgier med henne. De ser
røyken mens hun brenner, (Åpenbaringen 18:1-9, NJB)
I Sakarja advarer Bibelen mot et kommende Babylon og viser at riktig
enhet ikke vil skje før etter at Jesus kommer tilbake:
10

Se opp! Se opp! Fly fra nordens land – sier Herren – for jeg har
spredt deg til himmelens fire vinder – sier Herren. 11 Se opp! Kom
deg unna, Sion, bor nå hos Babylons datter!
12

For dette sier Herren Sabaoth , siden herligheten befalte

meg , om nasjonene som plyndret deg: 'Den som rører ved deg,
rører ved mitt øyeeple. 13 Se nå, jeg skal vifte med hånden over
dem, og de skal bli plyndret av dem som de har gjort til slaver.' Da
skal dere kjenne at Herren Sabaoth har sendt meg! 14 Syng, fryd
deg, Sions datter, for nå kommer jeg for å bo iblant deg, sier
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Herren! 15 Og på den dag skal mange folkeslag omvende seg til
Herren. Ja, de skal bli hans folk, og de skal bo blant dere. Da skal
du kjenne at Herren Sabaoth har sendt meg til deg! 16 Herren skal
ta Juda i eie, hans del i det hellige land, og igjen gjøre Jerusalem
til sitt utvalg. (Sakaria 2:10-16, NJB; merk i KJV /NKJV-versjonene
at versene er oppført som Sakarja 2:6-12)
De økumeniske og tverrreligiøse bevegelsene som FN, Vatikanet, mange
protestanter og østortodokse ledere fremmer er tydelig fordømt av
Bibelen og bør ikke oppmuntres. Jesus advarte mot de som hevder å følge
ham som ville «bedra mange» (Matteus 24:4-5). Mye økumenikk er
knyttet til den "hvite rytteren" i Åpenbaringen 6:1-2 (som IKKE er Jesus)
og skjøgen i Åpenbaringen 17.
I likhet med Sakarja lærte også apostelen Paulus at sann enhet i tro ikke
ville skje før etter at Jesus kommer tilbake:
13

inntil vi alle kommer til enhet i tro og kunnskap om Guds Sønn
og danner det fullkomne menneske, fullt modent med Kristi selvs
fylde. (Efeserne 4:13, NJB)
De som tror at denne enheten kommer før Jesu gjenkomst tar feil.
Faktisk, når Jesus kommer tilbake, vil han måtte ødelegge enheten av
nasjoner som vil samles mot ham:
11:15

Da blåste den syvende engel i basunen, og det kunne høres
røster som ropte i himmelen som ropte: 'Verdens rike er blitt vår
Herre og hans Kristi rike, og han skal regjere i all evighet.' 16 De
tjuefire eldste som satt på tronen for Guds åsyn, bøyde seg ned
og rørte ved bakken med pannene sine og tilbad Gud 17 med disse
ordene: 'Vi takker deg, allmektige Herre Gud, han som er, han
som var, for overta din store makt og begynne din regjeringstid. 18
Folkene var i opprør, og nå er tiden kommet for din gjengjeldelse
og for at de døde skal dømmes, og for dine tjenere profetene, for
de hellige og for dem som frykter ditt navn, både små og store, .
Tiden er inne for å ødelegge dem som ødelegger jorden.'
(Åpenbaringen 11:15-18, NJB)
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19:6

Og jeg hørte det som syntes å være stemmene til en stor
folkemengde, som lyden av havet eller det store tordenbrølet,
som svarte: 'Alleluia! Herrens, vår Gud, allmektiges regjeringstid
har begynt; . . . 19 Da så jeg dyret med alle jordens konger og
deres hærer samlet for å kjempe mot rytteren og hans hær. 20
Men dyret ble tatt til fange sammen med den falske profeten som
hadde gjort mirakler på dyrets vegne og ved dem hadde forført
dem som hadde tatt imot brennmerke med dyrets merke og de
som hadde tilbedt dets statue. Disse to ble kastet levende inn i
den brennende innsjøen av brennende svovel . 21 Alle de andre
ble drept av rytterens sverd, som kom ut av munnen hans, og alle
fuglene koste seg med kjøttet sitt. . . 20:4 Da så jeg troner, hvor de
satte seg, og dem ble gitt makt til å dømme. Jeg så sjelene til alle
som var blitt halshugget for å ha vitnet for Jesus og for å ha
forkynt Guds ord, og de som nektet å tilbe dyret eller statuen
hans og ikke ville akseptere merkemerket på pannen eller
hendene; de ble levende og regjerte med Kristus i tusen år.
(Åpenbaringen 19: 6,19-21 ; 20:4, NJB)
Legg merke til at Jesus vil måtte ødelegge verdens hærer forent mot ham.
Da skal Han og de hellige regjere. Det er da det vil være riktig enhet i
troen. Dessverre vil mange lytte til falske tjenere som fremstår som gode,
men som ikke er det, slik apostelen Paulus advarte (2. Korinterbrev 11:1415). Hvis flere virkelig ville forstå Bibelen og evangeliet om Guds rike, ville
mindre kjempe mot Jesus.
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7. Bakit ang kaharian ng Diyos?
Selv om mennesker liker å tro at vi er så smarte, er det grenser for vår
forståelse, men Guds "forståelse er uendelig" (Salme 147:5).
Det er derfor det vil kreve Guds inngripen for å fikse denne planeten.
Mens mange tror på Gud, er det store flertallet av mennesker uvillige til å
leve slik han virkelig gir beskjed. Legg merke til følgende:
8

Han har vist deg, menneske, hva som er godt; Og hva krever
Herren av deg annet enn å gjøre rett, å elske barmhjertighet og å
vandre ydmykt med din Gud? (Mika 6:8)
Å vandre ydmykt med Gud er ikke noe menneskeheten virkelig har vært
villig til å gjøre. Fra Adam og Evas tid (1. Mosebok 3:1-6) har mennesker
valgt å stole på seg selv og sine prioriteringer, over Guds, til tross for hans
bud (2. Mosebok 20:3-17).
Ordspråksboken lærer:
5

Stol på Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen
forstand! 6 Kjenn ham på alle dine veier, så skal han rette dine
stier. 7 Vær ikke vis i dine egne øyne; Frykt Herren og gå bort fra
det onde. (Ordspråkene 3:5-7)
Likevel vil de fleste ikke virkelig stole på Gud av hele sitt hjerte eller vente
på at han skal lede deres skritt. Mange sier de vil gjøre det Gud vil, men
gjør det ikke. Menneskeheten har blitt forført av Satan (Åpenbaringen
12:9) og har falt for verdens lyster og 'livets stolthet' (1 Joh 2:16).
Derfor har mange kommet med egne religiøse tradisjoner og sekulære
regjeringer, fordi de tror de vet best. Imidlertid gjør de ikke (jf. Jeremia
10:23) og vil heller ikke virkelig omvende seg.
Det er derfor menneskeheten trenger Guds rike (jf. Matteus 24:21-22).
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Tenk på saligprisningene
En av de mest kjente uttalelsene Jesus ga var saligprisningene, som han
holdt i sin preken på Oljeberget.
Legg merke til noe av det han sa:
3

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. 4 Salige er
de som sørger, for de skal trøstes. 5 Salige er de saktmodige, for
de skal arve jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster etter
rettferdighet, for de skal mettes. 7 Salige er de barmhjertige, for
de skal få barmhjertighet. 8 Salige er de rene av hjerte, for de skal
se Gud. 9 Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.
10
Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for
himlenes rike er deres. (Matteus 5:3-10)
Det er i Guds rike (jf. Mark 4:30-31), ofte omtalt som himmelriket av
Matteus (jf. Matt 13:31), hvor disse velsignede løftene vil bli oppfylt. Det
er i Guds rike løftet vil bli oppfylt for de saktmodige å arve jorden og de
rene å se Gud. Se frem til de gode nyhetene om velsignelsene i Guds rike!
Guds veier er rett
Sannheten er at Gud er kjærlighet (1 Joh 4: 8,16 ) og Gud er IKKE
egoistisk. Guds lover viser kjærlighet til Gud og vår neste (Mark 12:29-31;
Jakob 2:8-11). Verdens veier er egoistiske og ender i døden (Rom 8:6).
Legg merke til at Bibelen viser at ekte kristne overholder budene:
1

Den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og hver den som
elsker ham som er født, elsker også ham som er født av ham. 2 På
dette vet vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder
hans bud. 3 For dette er kjærligheten Gud, at vi holder hans bud.
Og hans bud
er ikke tyngende. (1 Johannes 5:1-3)
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Alle Guds bud er rettferdighet (Salme 119:172). Hans veier er rene (1
Titus 1:15). Dessverre har mange akseptert ulike former for "lovløshet" og
innser ikke at Jesus IKKE kom for å ødelegge loven eller profetene, men
for å oppfylle dem (Matteus 5:17), ved å forklare deres virkelige
betydning og utvide dem utover det mange tanke (f.eks. Matteus 5:2128). Jesus lærte at " den som gjør og lærer dem, han skal kalles stor i
himlenes rike" (Matteus 5:19) (begrepene 'Guds rike' og 'himlenes rike' er
om hverandre).
Bibelen lærer at tro uten gjerninger er død (Jakob 2:17). Mange hevder å
følge Jesus, men vil ikke virkelig tro på hans lære (Matt 7:21-23) og vil ikke
etterligne ham slik de burde (jf. 1 Kor 11:1). "Synd er overtredelse av
loven" (1 Joh 3:4, KJV) og alle har syndet (Rom 3:23). Bibelen viser
imidlertid at barmhjertighet vil seire over dommen (Jakob 2:13) ettersom
Gud virkelig har en plan for alle (jf. Luk 3:6).
Menneskelige løsninger, bortsett fra Guds veier, vil ikke fungere. I
tusenårsriket vil Jesus herske med «en stang av jern» (Åpenbaringen
19:15), og det gode vil seire når mennesker vil leve på Guds måte. ALLE
verdens problemer eksisterer fordi samfunn i denne verden nekter å
adlyde Gud og hans lov . Historien viser at menneskeheten ikke er i stand
til å løse samfunnets problemer:
6

For å være kjødelig sinn er død, men å være åndelig sinnet er liv
og fred. 7 For det kjødelige sinn er fiendskap mot Gud; for den er
ikke underlagt Guds lov, og kan heller ikke være det. 8 Så de som
er i kjødet kan ikke behage Gud. (Romerne 8:6-8)
Kristne skal fokusere på det åndelige, og blir gitt Guds Ånd for å gjøre det
i denne tidsalderen (Rom 8:9), til tross for våre personlige svakheter:
26

For dere ser deres kall, brødre, at ikke mange kloke etter
kjødet, ikke mange mektige, ikke mange edle, er kalt. 27 Men Gud
har utvalgt verdens dåre ting til å skamme de vise, og Gud har
utvalgt verdens svake ting til å skamme de mektige. 28 og verdens
dårlige ting og det som er foraktet, har Gud utvalgt, og det som
ikke er, for å gjøre til intet det som er, 29 for at intet kjød skal rose
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seg for hans åsyn. 30 Men av ham er du i Kristus Jesus, som er blitt
visdom for oss fra Gud – og rettferdighet og helliggjørelse og
forløsning – 31 at som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig
av Herren. (1 Korinter 1:26-31)
Kristne skal rose seg av Guds plan! Vi vandrer i tro nå (2 Kor 5:7), og ser
oppover (Kolosserne 3:2) i tro (Hebreerne 11:6). Vi vil bli velsignet for å
holde Guds bud (Åpenbaringen 22:14).
Hvorfor evangeliet om Guds rike?
Protestanter har en tendens til å føle at når de har akseptert Jesus som
frelser, har de søkt Guds rike. Katolikker tror de døpte, selv som
spedbarn, har gått inn i kirken deres som riket. Katolikker og de østlige
ortodokse har en tendens til å tenke at de gjennom sakramenter osv.
søker Guds rike. Mens kristne skal døpes, har gresk-romersk-protestanter
en tendens til å se til verden for å løse menneskehetens problemer. De
har en tendens til å ha et jordisk fokus (jf. Romerne 8:6-8).
Å først søke Guds rike (Matteus 6:33) skal være et livslangt mål for
kristne. Et mål, ikke å se til verden etter løsninger, men til Gud og hans
veier. De gode nyhetene om Guds rike forandrer livene våre.
Bibelen sier at kristne vil herske med Jesus, men skjønner du at det betyr
at ekte kristne faktisk vil herske over byer? Jesus lærte:
12

En adelsmann dro til et fjerntliggende land for å få et
kongedømme og vende tilbake. 13 Så kalte han ti av sine tjenere,
ga dem ti miner og sa til dem: Gjør forretninger til jeg kommer! 14
Men innbyggerne hans hatet ham og sendte en delegasjon etter
ham og sa: Vi vil ikke ha denne mannen til å være konge over oss.
15

Og slik var det da han kom tilbake, etter å ha mottatt

riket , befalte han disse tjenerne, som han hadde gitt pengene, til
å bli kalt til ham, for at han skulle vite hvor mye hver mann hadde
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tjent på handel. 16 Så kom den første og sa: 'Mester, din min har
tjent ti miner.' 17 Og han sa til ham: Godt gjort, gode tjener! For
du var trofast i det minste, ha myndighet over ti byer.' 18 Og den
andre kom og sa: Herre, din min har tjent fem miner. 19 På samme
måte sa han til ham: Du er også over fem byer. (Luk 19:12-19)
Vær trofast over det lille du har nå. Kristne vil få muligheten til å herske
over virkelige byer, i et ekte rike. Jesus sa også: "Min lønn er hos meg , å
gi hver etter hans gjerning" (Åpenbaringen 22:12). Gud har en plan (Job
14:15) og et sted (Joh 14:2) for dem som virkelig vil svare ham (Joh 6:44;
Åpenbaring 17:14). Guds rike er ekte, og du kan være en del av det!
I begynnelsen av 2016 hadde tidsskriftet Science en artikkel med tittelen
"The power of crowds" som indikerte at kunstig intelligens og
crowdsourcing kunne løse de "onde problemene" menneskeheten står
overfor. Likevel klarte ikke artikkelen å forstå hva ondskap var, enn si
hvordan den skulle løses.
Samarbeid, bortsett fra å følge Guds sanne veier, er like dømt til å
mislykkes i det 21. århundre som det var tilbake etter den store flommen
da menneskeheten samarbeidet for å bygge det mislykkede Babelstårnet
(1. Mosebok 11:1-9) .
Problemer i verden, på steder som Midtøsten (til tross for forventede
tidsmessige gevinster, f.eks. Daniel 9:27a; 1 Tessalonikerbrev 5:3), vil ikke
bli løst av mennesker – vi trenger freden i Guds Rike (Romerne 14: 17).
Problemene med internasjonal terrorisme, til tross for forventede
gevinster, vil ikke bli løst (jf. Esekiel 21:12) av de forførte i De forente
nasjoner (jf. Åpenbaringen 12:9) – vi trenger Guds rikes glede og trøst.
Miljøproblemene vil IKKE bli løst ved internasjonalt samarbeid, da
verdens nasjoner vil bidra til å ødelegge jorden (Åpenbaringen 11:18),
men de vil bli løst av Guds Rike.
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Spørsmål om seksuell umoral, abort og salg av menneskelige kroppsdeler
vil ikke bli løst av USA (jf. Åpenbaringen 18:13), men av Guds Rike.
Den enorme gjelden som USA, Storbritannia og mange andre nasjoner
har, vil ikke bli løst gjennom internasjonal megling, men til slutt (etter
ødeleggelse i henhold til Habakkuk 2:6-8) av Guds Rike.
Uvitenhet og feilutdanning vil ikke bli løst av FN – vi trenger Guds rike.
Religiøse stridigheter vil ikke virkelig bli løst ved at noen økumeniskinterreligiøs bevegelse går med på frelse bortsett fra Bibelens sanne
Jesus. Synd er PROBLEMET i verden, og for det trenger vi Jesu offer og
hans gjenkomst i Guds rike. Moderne medisinsk vitenskap har ikke alle
svarene for menneskers helse – vi trenger Guds rike.
Sultproblemer vil ikke bli løst av genmodifiserte organismer som setter
deler av verden i fare for hungersnød på grunn av potensielle avlingssvikt
– vi trenger Guds rike.
Den massive fattigdommen i deler av Afrika, Asia og andre steder, mens
den drar nytte av en tid fra endetidens 'Babylon' (jf. Åpenbaringen 18:119), vil ikke løse problemet med fattigdom – vi trenger Guds rike. Ideen
om at menneskeheten bortsett fra Jesus kan bringe utopi i denne
'nåværende onde tidsalder' er et falskt evangelium (Galaterne 1:3-10).
Tusenårsfasen av Guds rike er et bokstavelig rike som vil bli etablert på
jorden. Den vil være basert på Guds kjærlige lover og en kjærlig Gud som
leder. De hellige skal regjere med Kristus i tusen år (Åpenbaringen 5:10;
20:4-6). Dette riket vil inkludere de som virkelig er i Guds Kirke, men
ingen skrift sier at Guds Rike faktisk er Kirken (katolsk eller annet).
Romerkirken har motsatt seg tusenårslæren, og senere vil den i sterkere
grad motarbeide Bibelens evangeliske budskap når vi nærmer oss slutten.
Dette vil sannsynligvis få betydelig mediedekning som kan bidra til å
oppfylle Matteus 24:14.
Sa huling yugto nito, isasama sa kaharian ng Diyos ang " Bagong
Jerusalem,
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pagbaba mula sa langit mula sa Diyos" (Pahayag 21:2) at sa pagtaas nito
ay walang katapusan. Wala nang kalikuan, wala nang kalungkutan, at
wala nang kamatayan.
Ang pangangaral at pag-unawa sa ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay
isang mahalagang tema ng Bibliya. Itinuro ng mga manunulat ng Lumang
Tipan ang tungkol dito. Sina Jesus, Pablo, at Juan ay nagturo tungkol dito.
Ang pinakalumang sermon na 'Kristiyano' upang mabuhay sa labas ng
Bagong Tipan ay nagturo tungkol dito. Maagang ikalawang siglo Kristiyano
lider, tulad ng Polycarp at Melito, itinuro tungkol dito. Tayo sa patuloy na
Iglesia ng Dios ang nagtuturo nito ngayon. Alalahanin na ang kaharian ng
Diyos ang unang paksa na ipinakita ng Bibliya na ipinangaral ni Jesus
(Marcos 1:13. Ito rin ang ipinangaral niya pagkatapos ng Pagkabuhay na
mag-uli (Gawa 1:3) - at ito ay isang bagay na dapat hanapin muna ng mga
Kristiyano (Mateo 6: 33).
Ang ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa buhay at kamatayan ni Jesus.
Ang diin ng ebanghelyo na itinuro ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod
ay ang darating na kaharian ng Diyos. Kasama sa ebanghelyo ng kaharian
ang kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo, ngunit Kasama rin ang pagtuturo
sa katapusan ng mga pamahalaan ng tao (Apocalipsis 11:15).
Tandaan, itinuro ni Jesus na ang wakas ay hindi darating hanggang
matapos ang ebanghelyo ng kaharian ay ipangaral sa mundo bilang saksi
sa lahat ng mga bansa (Mateo 24:14). At ang pangangaral na iyon ay
nangyayari ngayon.
Ang Mabuting Balita ay ang kaharian ng Diyos ang solusyon sa mga
problemang kinakaharap ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang karamihan
ay hindi nais na suportahan ito, o marinig ito, o nais na paniwalaan ang
katotohanan nito. Ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan (Mateo
6:13), habang "ang mundong ito ay lumilipas" (1 Corinto 7:31).
Ang pagpapahayag ng tunay na ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay isang
bagay na tayo sa patuloy na Iglesia ng Diyos ay seryoso. Sinisikap nating
ituro ang lahat ng bagay na itinuturo ng Bibliya (Mateo 28:19-20), kasama
na ang kaharian ng Diyos (Mateo 24:14). Habang hinihintay natin ang
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kahariang iyon, kailangan nating matuto at sundin ang mga paraan ng
Diyos at aliwin ang iba na gustong maniwala sa katotohanan.
Hindi ba dapat ninyong suportahan ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng
darating na kaharian ng Diyos? Maniniwala ka ba sa ebanghelyo ng
Kaharian ng Diyos?
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Patuloy na Iglesia ng Diyos
Ang usa ka opisina sa patoloy-on nga Dios mao ang: 1036 W. Grand Avenue,
Grover Beach, California, 93433 USA. website www.ccog.org.

Patuloy na Iglesia ng Diyos (CCOG) Mga website
CCOG.ASIA Ang site na ito ay nakatuon sa Asya.
CCOG.IN Ang site na ito ay naka-target patungo sa mga pamana ng India.
CCOG.EU Ang site na ito ay naka-target patungo sa Europa.
CCOG.NZ Ang site na ito ay naka-target patungo sa New Zealand at iba pa
na may background na nagmula sa British.
CCOG.ORG Ito ang pangunahing website ng Patuloy na Iglesia ng Diyos.
Naghahain ito ng mga tao sa lahat ng mga kontinente. Naglalaman ito ng
mga artikulo, link, at video.
CCOGCANADA.CA Ang site na ito ay naka-target patungo sa mga nasa
Canada.
CCOGAfrica.ORG Ang site na ito ay naka-target patungo sa mga nasa
Africa.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ito ang website ng
wikang Espanyol para sa Patuloy na Iglesia ng Diyos.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ito ang website ng Pilipinas ng
Patuloy na Iglesia ng Diyos. Mayroon itong impormasyon sa Ingles at
Tagalog.

Mga website ng balita at kasaysayan
COGWRITER.COM Ang website na ito ay isang pangunahing tool sa
pagpapahayag at may mga balita, doktrina, makasaysayang mga artikulo,
mga video, at prophetic update.
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ito ay isang madaling matandaan website
na may mga artikulo at impormasyon sa kasaysayan ng simbahan.
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ito ay isang online na website ng radyo na
sumasaklaw sa mga paksa ng balita at bibliya.

YouTube at Bit Chute Video Channels para sa Sermons &
Sermonettes
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BibleNewsProphecy channel. Mga video sa CCOG sermonette.
CCOGAfrica channel. Mga mensahe ng CCOG sa mga wikang Aprikano.
CCOG Animations channel upang magturo ng mga aspeto ng paniniwala
ng mga Kristiyano.
CCOGSermones channel ay may mga mensahe sa wikang Espanyol.
ContinuingCOG channel. Mga sermon sa video ng CCOG.
Ipinapakita ng larawan sa ibaba ang ilan sa ilang natitirang mga brick (kasama ang ilang
idinagdag sa ibang pagkakataon) ng isang gusali sa Jerusalem kung minsan ay kilala bilang
Cenacle, ngunit mas mahusay na inilarawan bilang Iglesia ng Diyos sabi western Hill ng
Jerusalem (kasalukuyang tinatawag na Mt. Sion):

Ito ay pinaniniwalaan na naging site ng marahil ang pinakaunang tunay na gusali ng
Simbahan ng Kristiyano. Isang gusali na ang' ebanghelyo ni Jesus ng Kaharian ng Diyos 'ay
ipinangaral sa. Ito ay isang gusali sa Jerusalem na nagturo sa Mga Taga-Ebanghelyo ng
Diyos.

Dahil dito nagpapasalamat din tayo sa Diyos nang walang tigil, dahil...kayo,
mga kapatid, ay naging mga tagasunod ng mga iglesia ng Dios na sa Judea ay
kay Cristo Jesus. (1 Tesalonica 2:13-14)
Makipaglaban nang taimtim para sa pananampalataya na dating para sa lahat
na ibinigay sa mga banal. (Judas 3)
Sinabi niya (Jesus) sa kanila, " dapat kong ipangaral ang kaharian ng Diyos sa
iba pang mga lungsod din, dahil para sa layuning ito ako ay ipinadala."(Lucas
4:43)
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Ngunit hanapin ang kaharian ng Diyos, at ang lahat ng mga bagay na ito[c] ay
idaragdag sa iyo. Huwag kang matakot, munting kawan, sapagkat magandang
kasiyahan ng iyong ama na ibigay sa iyo ang kaharian. (Lucas 12:31-32)
At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang
saksi sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. (Mateo
24:14)
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