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 هل لدى اإلنسانية الحلول؟ .1

 يواجه العالم العديد من المشاكل.

العديد من الدول هي في الديون  كثير من الناس يواجهون الفقر. مضطهدات كثير من الناس. كثير من الناس يعانون من الجوع.

المدن  األمراض المقاومة لألدوية تتعلق العديد من األطباء. ة.األطفال، بما في ذلك الذين لم يولدوا بعد، يواجه سوء المعامل الخطيرة.
 الهجمات اإلرهابية تبقي يحدث. الساسة مختلف تهدد الحرب. الصناعية الكبرى لديها الهواء الملوث جدا ليكون في صحة جيدة.

 يمكن للقادة العالم حل المشاكل التي تواجه البشرية؟

 أعتقد أن الكثير.

 العالمي الجديدجدول األعمال 

لتنفيذ  دولة عضو في األمم المتحدة  193 ، بعد أن ألقى كلمة افتتاحية من قبل الفاتيكان البابا فرانسيس، صوتت2015سبتمبر عام  25يوم 

 هدفا في األمم المتحدة: 17وفيما يلي  جدول األعمال العالمي الجديد. أهداف التنمية المستدامة" ما سمي في األصل 17"

 . الفقر النهاية بجميع أشكاله في كل مكان1 الهدف

 . نهاية الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة2الهدف 



 . ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع األعمار3الهدف 

 للجميع. ضمان جودة التعليم الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 4الهدف 

 . تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات5الهدف 

 . التأكد من توافر واإلدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع6هدف 

 . ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها ومستدامة وحديثة لجميع7الهدف 

 ستدام االقتصادي والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع. تشجيع المتواصل والنمو الشامل والم8الهدف 

 . بناء البنية التحتية المرنة، وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع االبتكار9الهدف 

 . الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها10الهدف 

 نة ومرنة ومستدامة. جعل المدن والمستوطنات البشرية الشاملة، وآم11الهدف 

 . التأكد من أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة12الهدف 

 . اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره13الهدف 

 . الحفظ واالستعمال المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة14الهدف 

االستخدام المستدام للنظم اإليكولوجية األرضية، على نحو مستدام إدارة الغابات ومكافحة  . حماية واستعادة وتعزيز15الهدف 

 التصحر، ووقف وعكس تدهور األراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي

لة . تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعا16الهدف 

 ومسؤولة وشاملة على جميع المستويات

 . تقوية وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة17الهدف 

وتسعى إلى معالجة  للتنمية المستدامة. 2030جدول أعمال  ويسمى أيضا 2030وهذا يفترض جدول أعمال يتم تنفيذها بالكامل بحلول عام 

في حين أن العديد من أهدافها جيدة، وبعض أساليبها  لبشرية من خالل التنظيم والتعليم والتعاون الدولي واألديان.األمراض التي تواجه ا

 البابا فرانسيس. سي Laudato هذا جدول األعمال، أيضا، يتسق مع المنشور (.4: 3وأهدافها هي الشر )راجع سفر التكوين 

"البرنامج الجديد الكاثوليكية" ككلمة "الكاثوليكية" تعني "عالمية". ودعا البابا فرانسيس "جدول أعمال عالمي جديد" يمكن أن يسمى 

 "عالمة مهمة من األمل." جدول األعمال العالمي الجديد اعتماد

اإلطارية بشأن لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة  21المؤتمر ال )بعنوان رسميا 21وأشاد البابا فرانسيس أيضا االتفاق الدولي الذي دعا 

 ، والدول نصح "لمتابعة بعناية الطريق إلى األمام، ومع شعور متزايد من التضامن ".2015في ديسمبر كانون االول عام  تغير المناخ(

 شرية؟بينما ال احد يريد التنفس الهواء الملوث، يجوع، أن فقيرة، للخطر، وما إلى ذلك، هذا التضامن الدولي لحل المشاكل التي تواجه الب

 وسجل حافل في األمم المتحدة

، بعد الحرب العالمية الثانية، من أجل منع هذا صراع آخر ومحاولة لتعزيز السالم 1945تشرين األول  24أنشئت األمم المتحدة، وأنشأ في 

 .193هناك اآلن  الدول األعضاء؛ 51عند تأسيسها، وكان لألمم المتحدة  في العالم.

يكن اآلالف، من الصراعات حول العالم منذ شكلتها األمم المتحدة، لكننا حتى اآلن لم كان ما يمكن وصفها بأنها كانت هناك مئات، إن لم 

 الحرب العالمية الثالثة.

 يعتقد البعض أن التعاون الدولي مثل األمم المتحدة ويدعي لتعزيز، جنبا إلى جنب مع نوع من جدول األديان والمسكوني أن البابا فرانسيس

 عديد من القادة الدينيين اآلخرين يحاولون الترويج، وسوف تجلب السالم واالزدهار.وال



باإلضافة إلى الصراعات المسلحة العديدة منذ شكلتها األمم المتحدة،  ومع ذلك، فقد سجل حافل لألمم المتحدة للقيام بذلك لم تكن جيدة.

 والماليين متعددة هي الجياع والالجئين، و / أو فقر مدقع.

وكان ثمانية "أهداف التنمية"، ولكن هذا لم ينجح،  األهداف اإلنمائية لأللفية. منذ أكثر من عشر سنوات، أنشأت األمم المتحدة عليها لتنفيذ

ويعتبره  بعض متفائلون. أهداف التنمية المستدامة". 17، ما يسمى ب "2015اعتمدت لذلك، في عام  حتى وفقا لألمم المتحدة نفسها.

 ضربا من الخيال الطوباوي.البعض 

كان يحلم من المدينة الفاضلة األوروبي إنسانية أن كنيسته يمكن أن  2016مايو  6، بقدر ما يذهب المدينة الفاضلة، قال البابا فرانسيس في 

 (.18ومع ذلك، وسوف حلم البابا تتحول إلى كابوس )راجع رؤيا  تساعد تلك القارة تحقيقها.

 تعاون والنجاح، ولكن ...قد يكون هناك بعض ال

 أن اليوتوبيا هي "مكان وهمي فيه الحكومة والقوانين، والظروف االجتماعية هي مثالية." قاموس ميريام وبستر يذكر

 يعلمنا الكتاب المقدس أن اإلنسانية ال يمكن أن تحل مشاكلها من تلقاء نفسها:

)إرميا  أنها ليست في الرجل الذي يمشي على توجيه خطواته الخاصة. نفسه.يا رب، وأنا أعلم أن الطريق لإلنسان ليست في  23

 ، طبعة الملك جيمس الجديدة طوال ما لم ينص على خالف ذلك(10:23

 يعلمنا الكتاب المقدس أن ستفشل التعاون الدولي:

 (18-16: 3)رومية  نهم.ال يوجد خوف هللا قدام عيو 18 وطريق السالم لم يعرفوه 17 التدمير والبؤس وفي طرقهم. 16

ولكن ال شيء تقريبا على  ومع ذلك، وكثير من البشر تعمل نحو وجهة نظرهم من مجتمع طوباوي، بل وأحيانا محاولة إلشراك الدين.

 استعداد التباع طرق هللا واحد صحيح.

 ون هناك بعض، وكذلك بعض النكسات.سيك وليس من شأنها أن يكون هناك أي تقدم تجاه أي من األمم المتحدة أو أهداف الفاتيكان.

عندما يكون، والكثير  (.9:27في الواقع، وربما بعد صراع هائل، وهو نوع من اتفاق سالم الدولي وسيتم االتفاق على وأكدت )دانيال 

 سوف تميل زورا إلى االعتقاد بأن البشرية سوف يتم تحقيق مجتمع أكثر سالما والمدينة الفاضلة.

 2(، وكذلك من قبل مختلف العالمات والمعجزات )13:10ا من قبل هذا "التقدم المدينة الفاضلة" الدولي )راجع حزقيال سيتم كثير اتخاذه
تسالونيكي  1(، رغم ما قد يدعي قادة )44-31: 11؛ 9:27ولكن الكتاب المقدس يقول هذا السالم لن يدوم )دانيال  (.12-9: 2تسالونيكي 

 (.8: 59؛ إشعياء 3: 5

 ن لإلنسانية غير قادرة تماما لجلب حقا عن المدينة الفاضلة، أي نوع من اليوتوبيا ممكن؟إذا كا

 نعم فعال.

 . ما إنجيل يسوع ننادي؟2
-1: 19؛ 11:15؛ رؤيا 2:44يعلمنا الكتاب المقدس أن مجتمع المدينة الفاضلة، ودعا ملكوت هللا، سيحل محل الحكومات البشرية )دانيال 

21.) 

 هنا هو ما ذكرت األقسام: هللا. ملكوت إنجيل وع خدمته العامة، وبدأ الوعظ عنعندما بدأ يس

وقال: "قد كمل الزمان واقترب ملكوت هللا  15 وبعدما اسلم يوحنا في السجن، جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت هللا، 14

 (.15-14: 1هو في متناول اليد. توبوا وآمنوا باإلنجيل" )مرقس 

ويعني "رسالة طيبة" أو "أنباء طيبة". وفي العهد الجديد، كلمة  ،euangelion المدى، ويأتي من الكلمة اليونانية ترجم كماإنجيل 

ريميس   في 151مرة في طبعة الملك جيمس الجديدة و  149اإلنجليزية "المملكة" تتعلق ملكوت هللا، وذكر ما يقرب من 

 الذي يدل على الحكم أو عالم الملوك.  يونانية ترجم كماانها تأتي من الكلمة ال المقدس. الكتاب

(، لديهم قواعد 11:15(، حيث تغطي مساحة جغرافية )رؤيا يوحنا 17:14ممالك اإلنسان، فضال عن ملكوت هللا، لها الملك )رؤيا يوحنا 

 (.13:29(، ولديهم موضوعات )لوقا 9: 30؛ 4-3: 2)إشعياء 



 سوع ان ماثيو سجالت:هنا هو أول التدريس العامة من ي

 (.04:23ويسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم، يكرز ببشارة الملكوت )متى  23 ذهب

 يسجل ماثيو أيضا:

 (.09:35ثم ذهب يسوع عن جميع المدن والقرى يعلم في مجامعهم، يكرز ببشارة الملكوت )متى  35

 يظهر العهد الجديد أن المسيح سيحكم إلى األبد:

 (.01:33على بيت يعقوب إلى األبد، وملكوته لن تكون هناك نهاية )لوقا ويملك  33

 يسوع: الحظ ما علمه يسجل لوقا أن الغرض أن المسيح أرسله كان للتبشير ملكوت هللا

 (.04:43ينبغي لي أن أبشر ملكوت هللا إلى المدن األخرى أيضا، ألن لهذا الغرض تم إرسالها لي" )لوقا »وقال لهم:  43

 هل كنت أدرك أي وقت مضى أن الغرض يسوع لطرده كان للتبشير ملكوت هللا؟ معت أن بشر؟هل س

 يذهب والوعظ ملكوت هللا: لم يسجل لوقا أيضا أن يسوع

ولكن  11 . فأخذ منهم وذهبت جانبا إلى موضع خالء لمدينة تسمى بيت صيدا والرسل، وقال له كل ما قاموا به عندما عاد. 10

 (.11-10: 9وحصل لهم وكلمهم عن ملكوت هللا )لوقا  الجموع ذلك، فإنها تتبع له.عندما عرفت 

 علم يسوع أن ملكوت هللا يجب أن يكون أولوية قصوى بالنسبة ألولئك الذين يتبعونه:

 (.06:33لكن اطلبوا أوال ملكوت هللا وبره )متى  33

تخف، أيها القطيع الصغير، ألنه هو أباكم الجيد ليعطيكم الملكوت  ال 32 لكن اطلبوا ملكوت هللا، وتضاف كل هذه االمور اليكم 31

 (.32-31: 12)لوقا 

انهم يفعلون ذلك عن طريق جعل هذا على رأس أولوياتها من خالل العيش كما أن المسيح سوف  على المسيحيين أن اطلبوا أوال ملكوت هللا.

عظم الذين يعتنقون المسيح، ليس فقط ال نسعى أوال ملكوت هللا، وأنهم ال ومع ذلك، وم يكون لهم العيش ونتطلع إلى عودته والمملكة.

من خالل عدم فهم  كثيرون أيضا يعتقدون خطأ أن يجري في السياسة الدنيوية هو ما يتوقع هللا من المسيحيين. يعرفون حتى ما هو عليه.

 بة جدا.ملكوت هللا، أنهم ال يعيشون اآلن كما يجب أو فهم لماذا اإلنسانية معي

فإنه يأخذ التواضع لتكون على استعداد لتكون جزءا من  (.5: 11الحظ أيضا أن المملكة سوف تعطى القليل من القطيع )راجع الرومان 

 القطيع الصغير صحيح.

 لم يتم بعد تأسيس مملكة هللا على األرض

 متلكها:علم يسوع أن أتباعه يصلي للمملكة في المستقبل، وبالتالي فإنها ال بالفعل ت

 (.10-9: 6لتكن مشيئتك )متى  ليأت ملكوتك. 10 أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك. 9

 أرسل يسوع تالميذه ليبشروا بملكوت هللا:

وأرسلهم ليكرزوا بملكوت هللا )لوقا  2 ثم دعا تالميذه االثني عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض 1

9 :1-2.) 

 يسوع أن وجوده وحده ال المملكة، كما لم يتم تأسيس المملكة على األرض ثم:علم 

 (.00:28ولكن إن كنت أخرج الشياطين من روح هللا، من المؤكد أن ملكوت هللا قد حان عليكم )متى  28

 أنها ليست هنا اآلن حيث أن هذه اآليات من عرض كافة: المملكة الحقيقية هي في المستقبل.

فمن األفضل لك أن تدخل ملكوت هللا اعور، بدال من وجود اثنين من  تسبب العين الخاصة بك للخطيئة، نتف من ذلك.وإذا  47

 (.09:47العيون، من المقرر ان يلقي ... )مرقس 

التالميذ  وكان 24 يسوع حوله وقال لتالميذه: "كيف أنه من الصعب بالنسبة ألولئك الذين لديهم ثروات لدخول ملكوت هللا!" 23 بدا

فأجاب يسوع مرة أخرى وقال لهم: "األطفال، كم هو صعب بالنسبة ألولئك الذين يثقون في ثروات لدخول  دهش في كلماته.



-23: 10فمن األسهل على جمل من خالل الذهاب الى عين إبرة من لرجل غني ل يدخل ملكوت هللا ")مرقس  25 ملكوت هللا!

25.) 

 (.14:25د يشرب من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت هللا ")مرقس الحق أقول لكم، وأنا لم يع 25

يوسف الرامي، عضو المجلس البارزين، الذي كان هو نفسه في انتظار ملكوت هللا، القادمة واتخاذ الشجاعة ... )مرقس  43

15:43.) 

 علم يسوع أن المملكة ليست اآلن جزء من هذا العالم الحالي:

اجاب يسوع: "مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم، عبيدي ستقاتل، لدرجة أنني ال يجب أن يتم  36

 (.36: 18تسليمها لليهود، ولكن اآلن ليست مملكتي من هنا" )يوحنا 

 علم يسوع أن المملكة سوف يأتي بعد انه يأتي مرة أخرى، وأنه سوف يكون الملك فيها:

جميع الدول  32 "ومتى جاء ابن اإلنسان في مجده وجميع المالئكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده. وسيتم جمع 31

وقال انه سيتم تعيين الخراف عن  33 أمامه، وقال انه سوف فصل بعضهم من بعض، كما يميز الراعي يقسم غنمه من الماعز.

لملك للذين عن يمينه: تعالوا، لمباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم ثم يقول ا 34 يمينه، والجداء عن اليسار.

 (.34-31: 25)متى 

ألن معظم ال يفهمون ملكوت هللا، فشلوا في فهم كيفية عمل  منذ ملكوت هللا ليس هنا، فإننا لن نرى اليوتوبيا الحقيقي حتى بعد أن تم تأسيسها.

 حكومته المحبة.

 وع كانت المملكة مثل؟ماذا قال يس

 قدم يسوع بعض التفسيرات ما هو ملكوت هللا مثل:

ويجب أن ينام ليال وترتفع بعد يوم،  27 وقال: "إن ملكوت هللا هو كما لو أن اإلنسان يجب أن تبعثر البذور على األرض، 26

ذاته: أوال النصل، ثم الرأس، بعد أن  ل المحاصيل غلة األرض في حد 28 والبذور يجب أن تنبت وتنمو، هو نفسه ال يعرف كيف.

: 4عندما ينضج الحبوب، وعلى الفور وقال انه يضع في المنجل، ألن الحصاد قد حان ")مرقس  ولكن 29 الحبوب الكاملة في الرأس

26- 29.) 

في حديقة منزله.؟ هو مثل حبة خردل، أخذها إنسان ووضعها  19 ثم قال: "ما هو ملكوت هللا مثل وإلى ما يجب أن أقارن ذلك 18

يشبه  21ومرة أخرى وقال:" لماذا يجب اشبه ملكوت هللا؟ 20" ونمت وصارت شجرة كبيرة، و طيور الهواء متداخلة في فروعها.

 (.21-18: 13خميرة، أخذتها امرأة وخبأتها في ثالثة أكيال دقيق حتى اختمر كل شيء ")لوقا 

  هو صغير جدا، ولكن سوف تصبح كبيرة.وتشير هذه األمثال التي، في البداية، وملكوت هللا

 سجلت لوقا أيضا:

 (.13:29وسوف تأتي من الشرق والغرب، من الشمال والجنوب، والجلوس في ملكوت هللا )لوقا  29

سوف  الناس وسوف ال تقتصر على أولئك الذين لديهم أصول بني إسرائيل. وبالتالي، فإن ملكوت هللا يكون الناس من جميع أنحاء العالم.

 نجلس في هذه المملكة.

 والمملكة 17لوقا 

 ولكن قبل الوصول إلى ذلك، الحظ أن الناس سوف يأكل فعال في ملكوت هللا: يحير بعض. 21-20: 17لوقا 

 (.14:15)لوقا  "طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت هللا!" 15

رد شيء جانبا في قلوبهم اآلن، على الرغم من الترجمات الخاطئة وبما أن الناس )في المستقبل( تناول الطعام في ملكوت هللا، فهي ليست مج

 والتي توحي بغير ذلك. 17:21/ سوء الفهم لوقا 

 من شأنه أن يساعد بعض فهم: 21-20: 17ترجمة يختتم حديثه لوقا 

نت آمل للقبض على مرأى إن عهد هللا لن يأتي كما ك»على أن يطلب منه من قبل الفريسيين عندما عهد هللا هو آت، فقال لهم:  20

 ، يختتم حديثه(21-20: 17)لوقا  ال أحد سيقول،" ومن هنا "أو" وهناك هو، "لعهد هللا هو اآلن في وسطكم". (؛21) منه



كان الفريسيين الذي طلب يسوع هذا  -يسوع "اجابهم"  الحظ أن يسوع كان يتحدث إلى غير محول، جسدي، والفريسيين منافقة.

 عتراف به.رفضوا اال السؤال.

 ال! كانوا في الكنيسة؟

 وال كان يتحدث عن المشاعر في العقل أو القلب. كان يسوع أيضا ال نتحدث عن الكنيسة قريبا التي سيتم تنظيمها.

ال  كانوا كانوا يعرفون شيئا عن أي كنيسة العهد الجديد على وشك أن تبدأ. الفريسيين لم يسأله عن الكنيسة. يسوع كان يتحدث عن حكمه!

 يسأل عن نوع من المشاعر جميلة.

 من الواضح أنه ال! كانت الكنيسة داخل الفريسيين؟ -وكان ملكوت هللا "داخل" الفريسيين  -إذا كان أحد يعتقد أن ملكوت هللا هو الكنيسة 

باسم "مملكة  17:21ء من لوقا في حين أن بعض الترجمات البروتستانتية تترجم جز مثل هذا االستنتاج هو مثير للسخرية بدال أليس كذلك؟

يترجم بشكل صحيح  القدس الجديدة الكتاب المقدس هللا" في داخلك ")طبعة الملك جيمس الجديدة / نسخة الملك جيمس(، وحتى الكاثوليكية
 بأنه" ملكوت هللا هو بينكم ".

وأوضح  لكنهم يساء فهم ذلك. ع إلى ملكوت هللا.اآلن، يعتقد أن الفريسيين أنها تتطل كان يسوع واحد من بين، في خضم من الفريسيين.

 عيسى أنه لن تكون المملكة المحلية، أو يقتصر على اليهود فقط، حيث بدا أنهم يعتقدون )وال كنيسة كما يعتقد البعض اآلن(.ان ملكوت هللا

أو "هذا هو  ، ويقول: "هذا هو عليه، هنا".لن تكون مجرد واحدة من العديد من الممالك اإلنسان وواضحة فيها الناس يمكن أن نشير أو نرى

 المملكة، أكثر من هناك."

نفهم أن يستخدم الكتاب المقدس مصطلح  (.37-36: 18يسوع، نفسه، ولد ليكون ملك أن المملكة، كما قال بوضوح بيالطس )يوحنا 

لكنها  ، ثم وهناك، والوقوف إلى جانب الفريسيين.وكان ملك مملكة مستقبل هللا (.18،23-17: 7"الملك" و "المملكة" بالتبادل )مثل دانيال 

 (.19:19عندما يعود، فإن العالم سوف يرفضونه )رؤيا يوحنا  (.19:21لن تعترف له ملكا عليهم )يوحنا 

حديثه  ، لوصف مجيئه الثاني، عندما يقوم ملكوت هللا يحكم كل األرض )مع استمرار يختتم17ذهب يسوع في، في اآليات التالية في لوقا 

 عن االتساق لهذا الفصل(:

رجل يقول:"  23و لتالميذه وقال: "سيأتي يوم عندما كنت سوف طويلة وطويلة عبثا أن يكون حتى يوم واحد من ابن االنسان. 22

للمثل البرق ومضات من جانب واحد من السماء إلى  24 ولكن ال تخرج أو تشغيل بعدهم، "انظر، ها هو ذا! انظر، ها هو!

يجب عليه أوال تحمل معاناة كبيرة ويتم رفضها من قبل الجيل الحالي  ولكن 25 وبالتالي فإن ابن اإلنسان في بلده في اليوم. أخرى،

 ، يختتم حديثه(.25-22: 17)لوقا 

عبه لن تكون يسوع ال يقول أن ش ، واصفا مجيئه الثاني لحكم العالم كله.31-27: 24يشار إلى يسوع وامض البرق، كما هو الحال في متى 

الكثير سيفكر يسوع يمثل المسيح  (!19:19الناس لن تعترف به على الملك، وسيحارب ضده )رؤيا  قادرا على رؤية له عندما يعود.

 الدجال.

: 23ى لم يكن يسوع قائال إن ملكوت هللا كان داخل تلك الفريسيين، وقال لهم في أماكن أخرى بأنهم لن يكونوا في المملكة بسبب نفاقهم )مت

 وال كان يقول يسوع أن الكنيسة ستكون المملكة. (.13-14

ومع ذلك، وحتى إبراهيم واآلباء األخرى  مثل في قيامة األبرار! -ملكوت هللا هو يجب شيئا البشر في يوم من األيام أن تكون قادرة على 

 (.40-13: 11ليست هناك حتى اآلن )راجع عبرانيين 

 ، معارض:17:21لم يكن في داخلها شخصيا ثم، وأنه كان لتبدو وكأنها ما يلي، الذي جاء بعد لوقا  يعرف التالميذ أن مملكة هللا

وفيما هم يسمعون هذا وتحدث مثال آخر، ألنه كان بالقرب من القدس وكانوا يظنون أن ملكوت هللا سوف تظهر على الفور  11

 (.19:11)لوقا 

 وكانت المملكة بشكل واضح في المستقبل

( وبعد ذلك 28-8: 21كجزء من معالجة هذا السؤال، المدرجة يسوع األحداث النبوية )لوقا  كنك معرفة ما إذا كان للمملكة قريبة؟كيف يم

 يدرس:

هكذا  31 وعندما يتم مهدها بالفعل، ترى وتعرف ألنفسكم أن الصيف هو اآلن قرب 30 انظروا الى شجرة التين وكل األشجار. 29

 (.31-29: 21)لوقا  هذه األشياء صائرة، فاعلموا أن ملكوت هللا هو قرب متى رأيتم أنتم أيضا،



قال يسوع في أماكن أخرى شعبه لمشاهدة وإيالء االهتمام ألحداث  أراد يسوع شعبه لمتابعة األحداث النبوية لمعرفة متى المملكة سيأتي.

 كثير خصم يراقب األحداث العالمية مرتبطة نبويا.وعلى الرغم من كلمات يسوع، و (.37-33: 13؛ مارك 21:36النبوية )لوقا 

 ، أظهر يسوع مرة أخرى أن ملكوت هللا كان شيء من شأنه أن تتحقق في المستقبل عندما درس:23و  22في لوقا 

يكمل في ألني أقول لكم، وأنا لم يعد يأكل منه بعد حتى  16 "مع الرغبة الشديدة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. 15

ألني أقول لكم: إني ال أشرب من نتاج الكرمة  18 ثم أخذ الكأس، وقدم الشكر، وقال: "خذ هذه واقتسموها بينكم، (17) ملكوت هللا."

 (.18-15: 22حتى ملكوت هللا يأتي" )لوقا 

فخلص نفسك وخلصنا  ولكن واحدة من تلك األشرار الذين صلبوا معه كان يجدف عليه وسلم وقال: "إذا كنت أنت المسيح 39

ونحن بالعدل ذلك، ألننا أهل،  41 ألنك أنت أيضا في إدانة معه. ورفيقه بخه وقال له: "هل أنت ال حتى يخاف من هللا؟ 40 أيضا."

وقال ليشوع" ربي، أذكرني يا رب متى جئت في  42" ألننا سدادها وفقا لما قمنا به، ولكن لم يتم عمل شيء الشر هذه واحدة.

، اآلرامية 43-39: 23لكن قال يشوع له:" آمين، أقول لكم أن اليوم يجب عليك أن تكون معي في الفردوس ")لوقا  (43)" ملكوتك

 في سهل االنجليزية (

 لم ملكوت هللا ال يأتي بمجرد قتل يسوع إما على حد سواء مرقس ولوقا تبين لنا:

انتظار ملكوت هللا، القادمة واتخاذ الشجاعة ... )مرقس  يوسف الرامي، عضو المجلس البارزين، الذي كان هو نفسه في 43

15:43.) 

 (.23:51وكان من الرامة مدينة لليهود، الذي هو نفسه كان ينتظر أيضا لملكوت هللا )لوقا  51

 الحظ أنه بعد القيامة أن أحدا لن تكون ولدت من جديد في ملكوت هللا كما السجالت جون:

وقال نيقوديموس له:  4 الحق أقول لكم، كان احد ال يولد من جديد، ال يقدر أن يرى ملكوت هللا."أجاب يسوع وقال له: "الحق  3

أجاب يسوع:" الحق الحق أقول لكم، كان  5" كيف يمكن اإلنسان أن يولد وهو شيخ؟ ؟ هل يدخل مرة ثانية في بطن أمه ويولد»

 (.5- 3: 3يوحنا أحد ال يولد من الماء والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت هللا )

 نظر أنه بعد المسيح من بين األموات، وقال انه يدرس مرة أخرى عن ملكوت هللا:

 كما قدم نفسه على قيد الحياة بعد معاناته من قبل الكثيرين 3

 (.3: 1البراهين معصوم، ينظر لهم أربعين يوما ويتكلم عن األمور المختصة بملكوت هللا )أعمال 

 جاء يسوع كما قال رسول أن يعلم عن ذلك المملكة. خيرة أن يسوع أعطى عن ملكوت هللا!وكانت خطب األولى واأل

 الحظ ما كان عليه جون الكتابة: كان يسوع أيضا يوحنا الرسول الكتابة عن الملك األلفي هللا من شأنه أن يكون على االرض.

م يسجدوا للوحش أو صورته، ولم يقبلوا السمة على رأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لشهادتهم ليسوع وكلمة هللا، الذين ل 4

 (.4: 20وكانوا يعيشون وملكوا مع المسيح ألف سنة )رؤيا  جباههم أو على أيديهم.

 تدرس المسيحيون األوائل أن المملكة األلفية هللا سيكون على األرض واستبدال حكومات العالم كما يعلم الكتاب المقدس )راجع سفر الرؤيا

05:10 ،11:15.) 

 لماذا، إذا ملكوت هللا هو في غاية األهمية، لم األكثر سمعت الكثير عن ذلك؟

 جزئيا ألن يسوع يطلق عليه لغزا:

ألنك قد أعطي أن تعرفوا سر ملكوت هللا، ولكن ألولئك الذين هم خارج، كل شيء يأتي في األمثال )مرقس »فقال لهم:  11

04:11.) 

 هو سر ألكثر من غيرها. حتى اليوم المملكة الحقيقية هللا

 النظر، أيضا، أن يسوع قال أن نهاية )من العمر( سيأتي )قريبا( بعد يكرز ببشارة الملكوت في كل العالم باعتبارها الشاهد:

 (.24:14وهذا إنجيل الملكوت سيتم بشر في العالم كله شاهدا على جميع األمم. ثم يأتي المنتهى )متى  14

بل هو "رسالة طيبة"، حيث أنها توفر األمل الحقيقي  المهم وهو الذي يتعين إنجازه في هذه األوقات نهاية.إعالن إنجيل ملكوت هللا 

 الإلنسانية العلل، رغم ما قد يعلم القادة السياسيين.



ينبغي أن يكون  هذا إذا كنت تنظر كلمات يسوع، يجب أن يكون واضحا الكنيسة المسيحية الحقيقية يجب أن يعلن أن إنجيل الملكوت اآلن.

 ومن أجل القيام بذلك بشكل صحيح، ينبغي أن تستخدم لغات متعددة. أولوية قصوى من أجل الكنيسة.

 وهذا هو السبب وقد ترجم هذا الكتيب إلى عشرات اللغات. من هللا للقيام به. المستمر هذا هو ما تسعى الكنيسة

 علم يسوع أكثر لن تقبل طريقه:

 

الضيق لنطاق واسع هو بوابة واسعة هو الطريق الذي يؤدي إلى الهالك، وهناك العديد من الذين يذهبون "ادخلوا من الباب  13

 (.14-13: 7ألن أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، و. هناك عدد قليل من الذين تجد )متى  14في به 
 إنجيل ملكوت هللا يؤدي إلى الحياة!

أنه على الرغم من أن معظم المسيحيين الذين يعتنقون يبدو غافلين عن الفكرة القائلة بأن التركيز المسيح كان  قد يكون من الجدير بالذكر
 على يكرز ببشارة ملكوت هللا ورجال الدين العلمانية والمؤرخون كثيرا ما يفهم أن هذا هو ما يعلمه الكتاب المقدس في الواقع.

 (.2،60: 9تعليم إنجيل ملكوت هللا )لوقا ومع ذلك، ويتوقع يسوع نفسه، تالميذه ل

ألن المملكة في المستقبل ستعتمد على قوانين هللا، وسوف تجلب السالم واالزدهار وطاعة تلك القوانين في هذا العصر يؤدي إلى السالم 

 (.2:15؛ أفسس 165: 119الحقيقي )مزمور 

 القديم. وهذه أخبار جيدة للمملكة كان معروفا في الكتاب المقدس العهد

 . هل كانت المملكة المعروفة في العهد القديم؟3

 (.3: 1؛ أعمال 15-14: 1تضمنت األولى واألخيرة خطبة يسوع سجلت إعالن إنجيل ملكوت هللا )مرقس 

 العهد القديم. ملكوت هللا هو شيء أن اليهود في أزمنة يسوع ينبغي له أن يعرف شيئا عن كما جاء في كتبهم المقدسة، والتي نسميها اآلن في

 دانيال تدرس معلومات عن المملكة
 النبي دانيال كتب:

ومثل الحديد الذي يسحق، من  وتكون مملكة رابعة تكون قوية مثل الحديد، بقدر فواصل الحديد في قطعة ويحطم كل شيء، 40

جزئيا من الطين الفخاري وجزئيا حين رأيت القدمين وأصابع القدم، وذلك  41 شأنها أن المملكة كسر في قطع وسحق كل اآلخرين

وكما  42 إال أن قوة الحديد يجب أن تكون فيه، تماما كما رأيت الحديد مختلطا مع الطين السيراميك. من الحديد، تقسم المملكة؛

رأيت وكما  43 كانت أصابع القدمين جزئيا من الحديد وجزئيا من الطين، وبالتالي فإن المملكة تكون قوية جزئيا وهشا جزئيا.

لكنها لن تلتزم بعضها البعض، تماما كما الحديد ال  الحديد مختلطا مع الطين السيراميك، وسوف تختلط مع البذور من الرجال.

فعليها  والمملكة ال يجوز أن تترك لآلخرين. وفي أيام هؤالء الملوك إله السماء ستنشئ المملكة التي لن تفنى أبدا؛ 44 يختلط الطين

 (.44-40: 2وتستهلك كل هذه الممالك، ويجب أن نقف إلى األبد )دانيال  أن كسر في القطع

 (.7:18)دانيال  ولكن يجب القديسين العلي تتلقى المملكة ويمتلكون المملكة إلى األبد، حتى أبد اآلبدين ". 18

وقدم الحكم لصالح قديسي  حتى القديم األيام جاء 22 "كنت أشاهد، ونفس القرن جعل الحرب ضد القديسين، والسائد ضدهم، 21

 (22-21: 7العلي، وحان الوقت ل . القديسين المتالك المملكة )دانيال 

ونحن نعلم أيضا أن  من دانيال، ونحن نعلم أن الوقت سيأتي عندما ملكوت هللا سوف تدمر ممالك هذا العالم، وسوف تستمر إلى األبد.

 القديسين سيكون لها دورها في تلقي هذه المملكة.

 .21و الحادي لعديد من أجزاء من نبوءات دانيال هي لعصرنا في القرنا

 الحظ بعض مقاطع من العهد الجديد:

"والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك الذين لم يتلقوا المملكة حتى اآلن، لكنها تلقي السلطة لمدة ساعة واحدة كملوك  12

هذه سوف يصنع حربا مع الحمل، وسوف  14 ون قوتهم وسلطة الوحشهؤالء هم من عقل واحد، وأنهم سيعط 13 مع الوحش.

 (14-12: 17)رؤيا  الخروف يغلبهم، ألنه رب األرباب وملك الملوك، والذين هم معه مدعوون، الذي تم اختياره، والمؤمنين ".



المملكة مع عشرة أجزاء وبأن هللا سوف  لذلك، ونحن نرى في كل من العهدين القديم والجديد مفهوم أنه لن يكون هناك نهاية الوقت أرضي

 تدميره وإقامة مملكته.

 أشعيا تدرس معلومات عن المملكة
 أوحى هللا أشعيا للكتابة عن الجزء األول من ملكوت هللا، عهد ألف عام المعروفة باسم األلفية، وبهذه الطريقة:

بقية هللا عليه وسلم، روح الحكمة والفهم، روح روح الرب  2 سيأتي عليها رود من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله. 1

 المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب.

 ولكن (؛4) ذته هي في مخافة الرب، وعليه أن ال يحكم على مرأى من عينيه، كما تقرر بخبر أذنيه 3

بقضيب فمه، ومع النفس شفتيه فعليه أن يضرب األرض  مع البر فيقضي الفقراء، وتقرر مع حقوق المساهمين للدعاء األرض.

 البر حزام حقويه، واإلخالص حزام الخصر له. 5 انه يجب يميت الشرير. يجب أن يكون

"الذئب أيضا يسكن مع الحمل، يجب أن نمر االستلقاء مع الماعز الشباب، والعجل والشبل معا، ويكون الطفل قليال  6

ان تلعب الطفل التمريض  8 تلقاء معا، ويكون األسد يأكل التبن مثل الثورالبقرة والدبة رعي؛ منها يجب الصغار االس 7 يقودهم

ال يسوؤون وال يفسدون في كل. جبل قدسي، ألن األرض تمتلئ من  9 ثقب كوبرا، ويكون الطفل يرضع يضع يده في وكر األفعى
 معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.

فيقوم الوقوف صفا والفتة إلى الشعب؛ لتقوم االمم تسعى إليه، ويكون مثواه "ويكون في ذلك اليوم يكون هناك جذر يسى،  10

 (10-1: 11)إشعياء  يكون المجيدة."

السبب أشرت إلى أن هذا هو الجزء األول أو المرحلة األولى من ملكوت هللا، هو أن هذا هو الوقت حيث سيكون المادي )قبل الوقت عندما 

أكد أشعيا الجانب المادي لهذه المرحلة عندما  ( وسوف تستمر أللف سنة.21دة ينزل من السماء، رؤيا المدينة المقدسة، أورشليم الجدي

 واصل مع:

يجب أن تأتي لتمرير في ذلك اليوم أن الرب وضع يده مرة أخرى في المرة الثانية السترداد ما تبقى من شعبه الذين تركوا،  11

 شنعار، من حماة و جزائر البحر.من آشور ومصر، من فتروس وكوش، ومن عيالم و

أيضا حسد أفرايم تغادر،  13 وستقيم الفتة للدول، وسوف يجمع منفيي إسرائيل، ويجمع شتات يهوذا من أربعة أركان األرض. 12

ف من يجوز لهم يطير إلى أسفل على الكت ولكن 14 أفرايم ال يحسد يهوذا، ويهوذا ال تضايق افرايم ويقوم الخصوم يهوذا يكون قطع؛

وبني عمون يجب  يضعون أيديهم على أدوم وموآب. معا يجب عليهم نهب شعوب الشرق. الفلسطينيين نحو الغرب؛

مع صاحب ريح عظيمة وسوف يهز قبضته على نهر، وضربه في تيارات سبع،  الرب يدمر تماما لسان بحر مصر. 15و طاعتهما

طريق سريع لبقية شعبه الذي سيترك من آشور، كما كان إلسرائيل سوف يكون هناك  16 وجعل الرجال على عبور الجاف منتعل

 (16-11: 11)إشعياء  في اليوم الذي خرجت من أرض مصر.

 واستلهم أشعيا أيضا أن يكتب:

اآلن يجب ان تأتي لتمرير في األيام األخيرة أن جبل بيت الرب يكون أنشئت في الجزء العلوي من الجبال، ويجب أن يرتفع  2

كثير من الناس يأتون ويقولون: "تعال، ونصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله  3 وتتخذ جميع الدول تتدفق إلى أنه يجب ل.فوق التال

وكان كالم الرب  "ألنه من صهيون تخرج الشريعة، وقال انه سوف يعلمنا طرقه، ونحن يجب السير في مسارات له يعقوب؛

فال ترفع أمة على  مناجل.. يجب تغلبه على سيوفهم سككا، ورماحهم من الناس...فيقضي بين األمم، وتوبيخ العديد  4 من القدس

نظرات السامية لإلنسان، وعلى التكبر من الرجال يكون  11 ... يجب أن بالتواضع أمة سيفا، وال يتعلمون الحرب في ما بعد

 (4،11-2: 2)إشعياء  ركع، والرب وحده يجب تعالى في ذلك اليوم.

استنادا إلى مختلف  في نهاية المطاف، وهذا سيكون إلى األبد، مع يسوع الحاكمة. كون وقتا الطوباوي السالم على األرض.وهكذا، فإنه سي

سنة )التلمود البابلي:  1000(، والتلمود اليهودي يعلم هذا يدوم 2: 6؛ هوشع 2:11؛ إشعياء 1: 92؛ 4: 90الكتاب المقدس )مزمور 

 (.97تراكتيت سنهدرين فوليو 

 استلهم إشعياء لكتابة أيضا ما يلي:و



وسوف يدعى اسمه عجيبا، المستشار، هللا سبحانه وتعالى،  والحكومة ستكون على كتفه. ل لنا والدة الطفل، لنا يعطى االبن. 6

وإنشاء  لنمو حكومته والسالم لن يكون هناك نهاية، وبناء على كرسي داود وعلى مملكته، ألجل ذلك، 7 أبا أبديا، رئيس السالم.

 (7-6: 9)اشعياء  غيرة رب الجنود تصنع هذا. مع الحق والعدل ومنذ ذلك الوقت إلى األمام، حتى إلى األبد.

في حين أن العديد الذين يعلنون المسيح أقتبس هذا المقطع، وخاصة في  الحظ أن إشعياء قال أن يسوع سيأتي وتأسيس المملكة مع الحكومة.

يوضح الكتاب المقدس أن مملكة هللا لديه  ا تميل إلى التغاضي أنه يتنبأ أكثر من حقيقة أن يسوع سيولد.شهر ديسمبر من كل عام، فإنه

 إشعياء ودانيال، وغيرها تنبأ به. الحكومة مع القوانين على المواضيع، وأن يسوع سوف تكون أكثر من ذلك.

وبالتالي سوف يقوم  حكم ملكوت هللا على أساس تلك القوانين.(، وسوف ي15:10؛ يوحنا 40-37: 22قوانين هللا هي طريق المحبة )متى 

 ملكوت هللا، على الرغم من عدد في العالم من مشاهدته، على الحب.

 المزامير وأكثر

 انها ليست مجرد دانيال وأشعيا أن هللا أوحى إلى الكتابة عن المملكة مجيء هللا.

)وليس فقط اليهود( الذين كانوا ينتشرون خالل وقت المحنة العظيمة سيتم جمعها  من إسرائيل القبائل واستلهم حزقيال أن يكتب أن تلك

 معا في االلفيه المملكه:

لذلك قل: هكذا قال السيد الرب: "أنا أجمعكم من بين الشعوب، أحشركم من البلدان التي كنت قد متناثرة، وأنا سوف  17

ثم  19 سوف يسلب كل شيء مقيت وجميع رجاساتها من هناك. وأنها سوف تذهب هناك، وأنها 18" أعطيك أرض إسرائيل".

لكي  20 أعطيهم قلبا واحدا، وأنا لن أجعل روحا جديدة في داخلها، واتخاذ قلب الحجر من لحمهم، ومنحهم القلب من اللحم،

بالنسبة ألولئك الذين  ولكن 21 وهم يكونون لي شعبا، وأكون لهم إلها. يسلكوا في فرائضي والحفاظ على أحكامي والقيام بها.

 اتباع الرغبة في األشياء الخاصة البغيضة والفواحش قلوبهم، وأنا أجازي أعمالهم على رؤوسهم "

 (21-17: 11)حزقيال  يقول السيد الرب.
 (.14؛ تث 11لن تكون مبعثرة المتحدرين من أسباط إسرائيل، ولكن سوف يطيع قوانين هللا والتوقف عن األكل األشياء البغيضة )الويين 

 الحظ ما يلي في المزامير عن ملكوت هللا:

لفي المملكة هو لورد، وهو  28 كل أقاصي العالم يجب ان نتذكر وانتقل الى الرب، وجميع األسر لاللمتحدة يسجدون أمامك. 27

 (28-27: 22)مزمور  المتسلط على األمم.

 (6: 45)مزمور  من ملكوتك.صولجان البر هو صولجان  كرسيك يا هللا إلى دهر الدهور. 6

وكانوا يتحدثون عن مجد ملكوتك، والحديث عن  (11) فيرى جميع أعمالك الثناء عليك، يا رب، ويكون قديسيك يبارك لك. 10

ملكوتك ملكوت أبدي، ويتحمله  13 لجعل المعروف أن بني البشر أفعاله الجبارة، وعلى عظمة المجيدة من مملكته. 12 قوتك، و

 (13-10: 145)مزمور  في جميع األجيال. سيادة لديك

 (.7: 4؛ ميخا 21عوبديا  20:33كتب الكتاب المختلفة في العهد القديم أيضا عن جوانب من المملكة )مثل حزقيال 

 لذلك، عندما بدأ يسوع يعلم إنجيل ملكوت هللا، وكان له جمهور الفوري بعض األلفة مع المفهوم األساسي.

 اإلنجيل من المملكة؟. هل الرسل تعليم 4

تلك  بينما عمل العديد من مثل اإلنجيل هو مجرد أخبار جيدة حول شخص يسوع، فإن الواقع هو أن أتباع يسوع تدرس إنجيل ملكوت هللا.

 هي الرسالة التي جلبت يسوع.

 بول تدرس ملكوت هللا
 كتب بولس الرسول عن ملكوت هللا ويسوع:



 (.8: 19الثة أشهر، والمنطق وإقناع بشأن األمور ملكوت هللا )أع ودخل المجمع وتحدث بجرأة لمدة ث 8

 (.20:25وبالفعل، اآلن وأنا أعلم أنكم جميعا، ومن بينهم لقد ذهبت الوعظ ملكوت هللا )أعمال  25

قة يسوع من فلما كانوا قد عينه في اليوم، وجاء كثير له في مسكنه، الذي أوضح وشهد رسميا من ملكوت هللا، إقناعهم المتعل 23

الوعظ ملكوت هللا وتدريس االمور التي تخص الرب يسوع  31 ... كل من شريعة موسى واألنبياء، من الصباح حتى المساء.

 (.23،31: 28بكل مجاهرة، ال أحد يمنعه )أع  المسيح

أيضا عن يسوع بشكل منفصل عن الحظ أن ملكوت هللا ليس فقط عن يسوع )على الرغم من انه يشكل جزءا رئيسيا منه(، كما يدرس بول 

 ما علمه عن ملكوت هللا.

 دعا بول أيضا أنه بإنجيل هللا، ولكن هذا كان ال يزال إنجيل ملكوت هللا:

: 2تسالونيكي  1) ان كنت المشي يستحق هللا الذي يدعوكم إلى ملكوته الخاصة والمجد. 12 ... نحن بشر لكم بإنجيل هللا ... 9

9،12) 

 "الرسالة الجيدة" يسوع، الرسالة التي وتدريسها. (.01:16إنجيل المسيح )رومية  دعا بول أيضا أنه

وقال بول إنجيل المسيح شملت طاعة يسوع،  نرى أنه لم يكن مجرد اإلنجيل حول شخص يسوع المسيح أو مجرد عن الخالص الشخصي.

 عودته، وحكم هللا:

وتعطيك الذين تتضايقون راحة معنا عند استعالن الرب يسوع من السماء مع  7 ... هللا لسداد مع الفتن أولئك الذين المتاعب لك، 6

يعاقب  9 في نار لهيب معطيا نقمة للذين ال يعرفون هللا، وعلى أولئك الذين ال يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. 8 مالئكة قوته،

ذلك اليوم، ليتمجد في قديسيه ويتعجب من بين كل عندما يأتي، في  10 هؤالء مع الهالك األبدي، من وجود الرب ومن مجد قوته،

 (.10-6: 1تسالونيكي  2أولئك الذين يؤمنون، ألنه كان يعتقد أن شهادتنا عندكم )

 يظهر العهد الجديد أن المملكة هي ما نحن يجب ان يحصل، ال يعني أننا اآلن تمتلكها بالكامل:

 (.00:28نتلقى المملكة التي ال يمكن أن تهتز )عبرانيين  28

 يمكننا فهم ونتطلع إلى أن نكون جزءا من مملكة هللا اآلن، ولكن لم تدخل بشكل كامل.

 القيامة: بعد أكد بول على وجه التحديد أن واحد ال يدخل تماما في ملكوت هللا كإنسان بشري، كما يحدث

هوذا أنا أقول لك سر: نحن  51 رث الفساد عدم الفسادوال ي فأقول هذا أيها اإلخوة: إن لحما ودما ال يقدران ان يرثا ملكوت هللا. 50

اللبوق سوف سليمة، وسيتم  في لحظة في طرفة عين، عند البوق األخير. 52 -ال يجوز جميع النوم، لكننا يجب أن تكون جميع 

 (.52-50: 15كورنثوس  1األموات عديمي فساد، ونحن يجب أن يتغير )

 (.1: 4تيموثاوس  2وع المسيح، الذي سوف يدين األحياء واألموات عند ظهوره وملكوته )أنا أناشدك إذا أمام هللا والرب يس 1

 علم بولس ليس ذلك فحسب، بل أن يسوع سيسلم المملكة إلى هللا اآلب:

 فإنه إذ جاء رجل الموت، من قبل رجل جاء أيضا 21 اآلن قد قام المسيح من األموات وصار باكورة أولئك الذين رقدوا. ولكن 20

كل واحد في رتبته: المسيح  ولكن 23 ألنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح يكون على كل قيد الحياة 22 قيامة األموات.

ثم تأتي النهاية متى سلم الملك هلل اآلب، عندما قال انه يضع. حد لجميع حكم  24 باكورة، بعد ذلك أولئك الذين هم للمسيح في مجيئه

 (.25-20: 15كورنثوس  1) ألنه يجب أن يملك حتى لقد وضع جميع األعداء تحت قدميه. 25 وة.وكل سلطان وكل ق

 علم بولس أيضا أن اثيم )قواطع الوصية( لن يرث ملكوت هللا:

سوف ال زناة وال عبدة أوثان، وال فاسقون، وال مثليون  ال تضلوا. هل ال تعرف من شأنها أن الظالمين ال يرثون ملكوت هللا؟ 9

 (.10-9: 6كورنثوس  1وال سارقون وال طماعون وال سكيرون وال ، وال الخاطفين يرثون ملكوت هللا ) 10 نسيا، وال قوم لوط،ج

ثنية، والسحر، والكراهية، االدعاءات، الغيرة، نوبات  20 وأعمال الجسد واضحة، وهي: الزنا، والزنا، النجاسة، الفجور، 19

من الذي أقول لك مسبقا، تماما كما أنا كما  حسد قتل سكر، وما شابه ذلك. 21 فات، البدع،الغضب، والطموحات األنانية، الخال

 (.21-19: 5قلت لك في الوقت الماضي، أن الذين يفعلون مثل هذه ال يرثون ملكوت هللا )غالطية 

 ولهذا كنت تعرف، أن كل زان، نجس او طماع الذي هو عابد لألوثان، ليس له ميراث في 5

 (.5: 5المسيح وهللا )أفسس ملكوت 



 حذر الرسول بولس أن البعض قد ال يعلم ما يلي: هللا لديه معايير ويطالب التوبة عن الخطيئة من أجل أن تكون قادرة على دخول مملكته.

ن ولك وهي ليست آخر؛ 7 إني أتعجب كنت تحول بعيدا حتى وقت قريب من هللا الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، 6

ولكن حتى لو نحن أو مالك من السماء، آية اخرى تبشير  8 هناك بعض الذين المتاعب لك وتريد أن يحولوا إنجيل المسيح.

ونحن لقد قلنا من قبل، وحتى اآلن وأقول مرة أخرى، إذا كان أي شخص  9 االنجيل لكم من ما لدينا بشر لكم، دعه يكون لعين.

 (9-6: 1)غالطية  قيت، دعه يكون لعين.يبشركم اآلخرين لك من ما كنت قد تل

ولكنني أخاف لئال بطريقة أو بأخرى، كما خدعت الحية حواء مكر له، لذلك قد تكون تالفة أذهانكم عن البساطة التي في  3

تلقت، أو  ألنه إن كان هو الذي يأتي يكرز بيسوع آخر منهم لم نكرز به، أو إذا كنت تتلقى روح مختلفة والتي لم تكن قد 4 المسيح.

 (4-3: 11كورنثوس  2) كنت قد وضعت بشكل جيد مع ذلك! -اإلنجيل مختلفة التي لم تكن قد قبلت 

 ما هو "اآلخر" و "مختلف" كاذبة في الواقع، اإلنجيل؟

 إنجيل كاذبة لديها مناطق مختلفة.

لطريقه في الوقت الذي تدعي لمعرفة هللا )راجع متى  بشكل عام، إنجيل كاذبة لالعتقاد بأن لم يكن لديك لطاعة هللا وحقا نسعى للعيش وفيا

 أنه يميل إلى أن يكون موجها بأنانية. (.21-23: 7

و البشر قد يعتقد أنهم يعرفون أفضل من هللا ويجب أن تقرر -( 3سنة )تك  6000الثعبان ضلل حواء ليسقط إلنجيل كاذبة منذ ما يقرب من 

ع، كان كثيرا ما تعلق اسمه لمختلف كاذبة األناجيل وهذا تم مستمرة وسوف تستمر في ذلك الوقت نعم، بعد جاء يسو الخير والشر ألنفسهم.

 من المسيح الدجال النهائي.

الغنوصيين يعتقد أساسا أن  اآلن مرة أخرى في وقت الرسول بولس، كان اإلنجيل كاذبة أساسا معرفي / مزيج الصوفي الحقيقة والخطأ.

تميل الغنوصيين إلى االعتقاد بأن ما فعله الجسد كان من  خاصة لتحقيق البصيرة الروحية، بما في ذلك الخالص.كان ما كان يلزم معرفة 

وكان أحد هؤالء القادة كاذبة سيمون الساحر، الذي حذر  أي نتيجة معينة، وانهم يعارضون طاعة هللا في مسائل مثل اليوم السابع السبت.

 (.21-18: 8الرسول بطرس )أعمال 

 لكنه ليس من السهلو
 يظهر العهد الجديد أن فيليب تدرس ملكوت هللا:

صدقوا فيلبس وهو يبشر باالمور المختصة بملكوت هللا ...  12 ... ثم فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وبشر المسيح لهم. 5

 (.5،12: 8)أعمال 

 هللا: ولكن يسوع، بول، والتالميذ يدرس أنه ليس من السهل أن يدخل ملكوت

فلما رأى يسوع أن أصبح حزينا جدا، وقال: "كيف أنه من الصعب بالنسبة ألولئك الذين لديهم ثروات لدخول ملكوت  24

 ألنه من األسهل بالنسبة جمل من خالل الذهاب الى عين إبرة من ل الرجل الغني أن يدخل ملكوت هللا ". 25 هللا

 خلص؟"والذين سمعت من يقول: "من ثم يستطيع أن ي 26

 (27-24: 18)لوقا  وقال: "إن األشياء التي يستحيل مع الرجل أمر ممكن مع هللا." 27

 "يجب بضيقات كثيرة تدخل ملكوت 22

 (.14:22هللا ")أعمال 

تكثر نحن ال بد أن نشكر هللا دائما ألجلكم أيها اإلخوة، كما هو المناسب، ألن إيمانكم ينمو كثيرا، ومحبة كل واحد منكم جميعا  3

حتى نتمكن أنفسنا تتباهى بكم في كنائس ل هللا على صبركم وايمانكم في جميع االضطهادات والضيقات  4 تجاه بعضهما البعض،

وهو دليل واضح على دينونة هللا، والتي قد تكون تحسب يستحق ملكوت هللا، والتي كنت تعاني  (،5) الخاص بك ان كنت تحمل

وتعطيك الذين تتضايقون راحة معنا عند  7 ع هللا لسداد مع الفتن أولئك الذين المتاعب لك،ألنه شيء الصالحين م (؛6) أيضا

 (.7-3: 1تسالونيكي  2استعالن الرب يسوع من السماء مع مالئكة قوته، )

لعبرانيين ؛ ا06:44؛ يوحنا 14-1: 22بسبب الصعوبات، فقط بعض يجري اآلن دعا والمختارة في هذا العصر أن تكون جزءا منه )متى 

وسوف يطلق آخرين في وقت الحق، كما يظهر الكتاب المقدس أن أولئك "الذين أخطأت في الروح لن يأتي الى تفاهم، وأولئك  (.4-6: 6

 (.29:24الذين اشتكوا سوف تتعلم عقيدة" )إشعياء 



 بيتر تدرس المملكة
 ن يطاع بجد أو لن يكون هناك حكم:الرسول بطرس علم أن المملكة كانت أبدية، وأن اإلنجيل من هللا يجب أ

أيها اإلخوة، أن يكون أكثر اجتهادا لجعل دعوتكم واختياركم ثابتين، ألنه إذا كنت تفعل هذه األشياء سوف تتعثر  لذلك 10

 (.11-10: 1بطرس  2لذلك سيتم تزويد مدخل لك بوفرة في المملكة األبدية من ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ) (؛11) أبدا

بطرس  1) وإذا كان أوال منا، ماذا سيكون نهاية الذين ال يطيعون إنجيل هللا؟ ألن الوقت قد حان البتداء القضاء من بيت هللا. 17

4:17.) 

 وآخر كتب الكتاب المقدس والمملكة
ف يكون له الملك الذي هو ملكوت هللا سو -( 1،14: 1(، ويسوع هو هللا )يوحنا 8،16: 4يوحنا  1يعلمنا الكتاب المقدس أن "هللا محبة" )

 (.15-14: 22محبة والتي تدعم الحب القوانين، ال أكره )راجع رؤيا 

 الكتاب األخير من الكتاب المقدس يناقش تحديدا في ملكوت هللا.

 ثم بوق المالك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء، وقال: "لقد أصبحت ممالك هذا العالم ممالك ربنا ومسيحه، وعليه 15

 (.11:15)رؤيا يوحنا  أن يملك إلى أبد اآلبدين!"

 ويكشف الكتاب المقدس اثنين من ألقابه: سوف يسوع عهد في المملكة!

 (.19:16وكان لديه على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب األرباب )رؤيا يوحنا  16

 الرؤيا:الحظ هذا المقطع من سفر  ولكن يسوع هو الوحيد الذي سيسود؟

ثم رأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لشهادتهم ليسوع وكلمة هللا، الذين لم  ورأيت عروشا، وجلسوا عليها، والتزمت حكم لهم. 4

مبارك  6. وكانوا يعيشون وملكوا مع المسيح ألف سنة. يسجدوا للوحش أو صورته، ولم يقبلوا السمة على جباههم أو على أيديهم.

أكثر من هؤالء ليس للموت الثاني ليس لديه سلطة، لكنهم سيكونون كهنة هلل  ب في القيامة األولى.ومقدس هو الذي له نصي

 (.4،6: 20والمسيح وسيملكون معه ألف سنة )رؤيا 

عهد (، ولكن كان هذا 11:15ألن المملكة سوف تستمر إلى األبد )رؤيا يوحنا  سيتم احياء المسيحيين الحقيقيين للعهد مع المسيح ألف سنة!

هذا هو السبب في أنني المشار إليها في وقت سابق هذا كمرحلة أولى للمملكة والمادية، وتعود إلى آالف السنين،  ذكر واحد فقط ألف سنة.

 المرحلة خالفا اللنهائية، أكثر روحانية، المرحلة.

 :وسرد بعض األحداث في سفر الرؤيا كما تحدث بين المراحل األلفية واألخيرة من ملكوت هللا

ويخرج ليضل األمم الذين في أربع زوايا األرض جوج  8 عندما ألف سنة قد انتهت، سيتم اطالق سراح الشيطان من سجنه واآلن 7

ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه األرض  11 ... وماجوج، ليجمعهم للمعركة، وعددها كما رمل البحر.

وانفتح سفر آخر هو  ورأيت فتحت الميتة، صغيرة وكبيرة، والوقوف أمام هللا، والكتب. 12 لهم. ووجد هناك مكان والسماء هربت.

البحر االموات الذين فيه، 13 واعتبرت القتلى وفقا ألعمالهم، من خالل األشياء التي كانت مكتوبة في الكتب. وقدم سفر الحياة.

هذا  وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. 14 الحكم، كل واحد حسب عمله.وكانوا  وسلم الموت والهاوية األموات الذين فيهما.

 (.15-11، 8-7: 20وكان يلقي أي شخص ال يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار )رؤيا  15 هو الموت الثاني

 اني:كتاب الوحي يبين أنه ستكون هناك مرحلة الحقة أن يأتي بعد حكم ألف سنة، وبعد وفاة الث

ثم  2 أيضا كان هناك مزيد من البحر. ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، ألن السماء األولى واألرض األولى أن وافته المنية. 1

وسمعت صوتا  3 أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند هللا مهيأة كعروس مزينة لرجلها.

، " هوذا مسكن هللا مع الناس، وانه سيسكن معهم، وهم يكونون شعبه وهللا نفسه يكون معهم وأكون لهم عظيما من السماء قائال
ويمسح هللا كل دمعة من عيونهم. يجب أن تكون هناك ال مزيد من الموت، وال حزن، وال بكاء، ويجب أن يكون هناك مزيد  4 إلها

 (4-1: 21رؤيا ) من األلم، عن األشياء السابقة قد وافته المنية ".

في منتصف الشارع لها، وعلى جانبي  2 وأراني نهرا صافيا من ماء حياة، واضح وضوح الشمس، وانطالقا من عرش هللا والخروف. 1

كانت أوراق الشجرة لشفاء  النهر، وكانت شجرة الحياة، التي تحمل اثني عشر الفواكه، كل شجرة تثمر ثمارها في كل شهر.

وعليهم رؤية وجهه، ويجب أن  4 لعنة، ولكن يجب على عرش هللا والخروف يكون فيها، ويجب عبيده يخدمونه. ويكون هناك 3 األمم.



وهم  يجب أن يكون هناك ليل: إنهم ال يحتاجون إلى مصباح وال ضوء الشمس، ألن الرب اإلله ينير عليهم. 5 يكون اسمه على جباههم

 (5-1: 22)رؤيا  سيملكون إلى أبد اآلبدين.

 

والمدينة المقدسة، والذي تم إعداده في السماء، وترك السماء  ألف سنة، ويشمل عبيد هللا ويدوم إلى األبد. بعد حظ أن هذا العهد، الذي هوال

 زمن األلم أو العذاب! وهذا هو بداية المرحلة األخيرة من ملكوت هللا. وسوف ينزل إلى األرض.
واألرض، بما في ذلك مدينة القدس التي ستكون على ذلك، سيكون أفضل  (.7: 21)رؤيا ( وكل شيء 5: 5وللودعاء يرثون األرض )متى 

 تحقيق ما يلي: ألنه سيتم تنفيذ طرق هللا.

 (.7: 9لنمو حكومته والسالم لن يكون هناك نهاية )اشعياء  7

 ة هللا.ومن الواضح أن هناك نموا بعد أن بدأت المرحلة األخيرة من ملكوت هللا وجميع وطاعة الحكوم

 وسيكون هذا الوقت األكثر المجيد:

بل كما هو مكتوب: "والعين لم تر، وال أذن سمعت، وال دخلت في قلب اإلنسان واألشياء التي قد أعده هللا للذين  9

 (.10-9: 2كورنثوس  1ولكن قد كشف هللا لنا نحن بروحه )  (10) يحبونه"

 يكون وقتا رائعا!وس لقد حان الوقت للحب والفرح والراحة األبدية.

 ال تريد أن يكون الجزء الخاص بك في ذلك؟

  . مصادر خارج العهد الجديد يدرس5
 ملكوت هللا

 لم أساتذة في وقت مبكر من المسيح يعتقدون أنهم كان من المفترض أن أبشر من المملكة حرفية من هللا؟

 نعم فعال.
من جامعة نورث كارولينا، وقال انه مرارا وتكرارا، وبشكل صحيح، وأكد أنه منذ سنوات، في محاضرة ألقاها البروفيسور بارت ايرمان 

على الرغم من فهم الدكتور ايرمان الشاملة  على عكس معظم المسيحيين يمارسون اليوم، يسوع وصاحب أوائل أتباع أعلن ملكوت هللا.

إنجيل الملكوت هو ما يسوع نفسه أعلن وأتباعه يؤمنون. ونحن من هللا، ونحن نتفق على أن  المستمر المسيحية يختلف كثيرا عن أن الكنيسة

 نتفق أيضا أن العديد ادعى المسيحيين اليوم ال أفهم أن.

 أقدم محفوظ في مرحلة ما بعد العهد الجديد الكتابة وعظة
اط القديمة المسيحية عظة اآلباء كان ملكوت هللا جزءا كبيرا من ما ادعى أنه "أقدم خطبة المسيحية الكاملة التي قد نجا" )هولمز ميغاو

المسيحية القديمة هذه (.102، ص 2004بيكر كتب، غراند رابيدز،  2NDالرسولية:. النصوص اليونانية والترجمة اإلنجليزية، الطبعة 

 تحتوي على هذه التصريحات حول هذا الموضوع: عظة

وعابرة، ولكن وعد المسيح كبيرة ورائعة: الباقي في المملكة وتعلمون أيها اإلخوة، أن إقامتنا في عالم الجسد هي تافهة  5: 5

 والحياة األبدية القادمة.

 وعالوة على ذلك، تنص هذه الخطبة القديمة: ويوضح البيان المذكور أعاله أن المملكة ليست اآلن، ولكن سوف يأتي وتكون أبدية.

طريق العمل الصالح الخاصة بهم، إلنقاذ أبنائهم، ما ضمان وحتى لو مثل هؤالء الرجال الصالحين وهذه ليست قادرة، عن  9: 6

أو الذين سوف يكون داعية لدينا، واذا كنا لم يتم العثور  لدينا من دخول ملكوت هللا إذا فشلنا في الحفاظ معموديتنا نقية ودنس؟

وإذا عرفنا ما هو الحق  لذلك، 7: 11 كوت هللادعونا نحب بعضنا بعضا، أننا جميعا قد يدخل مل لذلك 6: 9 على ألعمال المقدسة والصالحين

في نظر هللا، سندخل مملكته وتلقي الوعود التي "لم تسمع به أذن وال عين شهدت وال العين ينظر وال خطر على قلب بشر 
 يتصور".

يقول، في ملكوت أبي  6: 12 دعونا ننتظر، لذلك ساعة بساعة لملكوت هللا في المحبة والبر، ألننا ال نعرف اليوم من هللا تظهر 1: 12

 سيأتي.



 وتشير البيانات المذكورة أعاله أن هناك حاجة إلى الحب من خالل معيشية الئقة، وأننا لم تدخل ملكوت هللا، وأنه يحدث بعد يوم من هللا

 ومن ملكوت اآلب والمملكة ليست مجرد يسوع. تظهر، وهذا هو بعد عودة المسيح مرة أخرى.

م أن أقدم خطبة يبدو المسيحية أن هللا قد سمح لهم البقاء على قيد الحياة تعلم نفس ملكوت هللا أن يعلم العهد الجديد ومن المثير لالهتما

هللا يعلم اآلن )من الممكن أنه يمكن أن يكون من الكنيسة الفعلية من هللا، ولكن معرفتي محدودة من اليونانية يحد قدرتي  المستمر والكنيسة

 أكثر حزما(. على إصدار إعالن

 رؤساء الكنائس في القرن الثاني واإلنجيل من المملكة
أن بابياس، والسامع من جون وصديق بوليكاربوس ويعتبر قديسا من الروم الكاثوليك، علم  الثانية 2وتجدر اإلشارة إلى أنه في أوائل القرن 

 سجلت يوسابيوس أن بابياس تدريسها: المملكة األلفية.

)شظايا بابياس،  األلفية بعد القيامة من بين األموات، عندما سيتم تأسيس حكم شخصي المسيح على هذه األرض.... سيكون هناك 

 (12، التاسع والثالثون، 3والسادس، وانظر أيضا يوسابيوس، تاريخ الكنيسة، كتاب 

 تدرس بابياس أن هذا سيكون وقتا من وفرة كبيرة:

 ستنتج عشرة وعلى نفس المنوال، ]وقال[ أن حبة القمح

ألف آذان، وأن كل أذن سيكون له عشرة آالف الحبوب، وسيكون كل حبة تسفر عن عشرة جنيهات واضح ونقي، والدقيق 

وأن جميع الحيوانات، ثم تغذية فقط على اإلنتاج من األرض،  وأن التفاح، والبذور، والعشب سوف تنتج بنسب مماثلة؛ الفاخر.

خضوع تام لإلنسان. "]تتحمل شهادة لهذه األمور خطيا من قبل بابياس، االنسان القديم، الذي  ستصبح السلمي والوئام، ويكون في

كان السامع من جون وصديق بوليكاربوس، في الرابع من كتبه، لكانت تتألف من خمسة كتب من قبله ...[ )شظايا بابياس، 

 والرابع(

 يقول: رسالة إلى أهل كورنثوس ما بعد العهد الجديد

حتى ذلك الحين  وأرسل يسوع المسيح من عند هللا خرجت. 42 المسيح.: الرسل اإلنجيل بالنسبة لنا من الرب يسوع 3-1 استقبل

فاذ تلقى التهمة، وبعد أن أكد  وبالتالي كل من جاء إلرادة هللا في أمر تعيينه. المسيح هو من عند هللا، والرسل هم من المسيح.

وع المسيح وأكد في كلمة هللا مع ضمان ممتلئ من الروح القدس، خرجوا مع بالبشرى أن بشكل كامل من خالل قيامة ربنا يس

 ملكوت هللا يجب أن يأتي.

-120 بوليكاربوس ج. كان بوليكاربوس من سميرنا الزعيم المسيحي المبكر، الذي كان تلميذا ليوحنا، وكان آخر الرسل األصلي للموت.

 تعليم: 135

)بوليكاربوس. الرسالة إلى أهل فيليبي،  يتعرضون لالضطهاد من أجل البر، ألن لهم ملكوت هللا.طوبى للفقراء، وتلك التي 

 (1885كما تم بواسطة الكسندر روبرتس وجيمس دونالدسون. الطبعة األمريكية،  1آباء ما قبل نيقية، المجلد  الفصل الثاني. من

تستحق صيته ومجده ... ألنه على ما يرام أنها ينبغي أن تكون معزولة مع العلم، إذن، أن "هللا ال يشمخ عليه،" علينا أن المشي 
عن الشهوات التي في العالم، ألن "كل شهوة ضد روح "؛ و" ال زناة وال مخنث، وال متعاطي أنفسهم مع البشر، يرثون ملكوت 

 خامس()المرجع نفسه، الفصل ال هللا "، وال أولئك الذين ال يفعلون أشياء متناقضة وغير الئق.

دعونا ثم نخدمه في الخوف، وبكل وقار، وحتى هو نفسه أمرنا، وبما أن الرسل الذين بشر االنجيل لنا، واألنبياء الذين أعلن 

 )المرجع نفسه، الفصل السادس( مسبقا مجيء الرب.

 ملكوت هللا.مثل اآلخرين في العهد الجديد، وتدرس بوليكاربوس أن الصالحين، وليس الخارجين عن الوصية، يرثون 

 وقد ادعى ما يلي أيضا تم تدريسها من قبل بوليكاربوس:

أنا لك عندما كانت األساقفة الحاضرين، واآلن  "اسمعوا لي الموعظة، واألطفال المحبوب من هللا. وفي يوم السبت التالي قال.

نوا على استعداد، اسمحوا ال يكون كوومرة أخرى ووتش، الرب ... أيها مرة أخرى أحثكم جميعا على السير وبجدارة في طريق

وصية جديدة فيما الحب بعضكم بعضا ظهور له ظهر فجأة كما البرق السريع، الحكم الرائع للحريق، والحياة  وزنه قلوبكم أسفل،

، نقش وكل شيء على اإلطالق التي يجري تدريسها هللا أنتم تعلمون، عندما كنتم فتشوا الكتب من وحي األبدية، ملكوته الخالدة.

ايتفوت،  JB. 24)حياة بوليكاربوس، الفصل  مع القلم من الروح القدس في قلوبكم، أن وصايا قد يثبت في أنك ال تمحى ".

 (506-488، ص. 1889، 3.2الرسولي اآلباء، المجلد 



 م، وتدرس: 170 ميليتو من ساردس، الذي كان كنيسة زعيم هللا، ج.

والوصية الصادرة في النعمة، ونوع في  جديد، سواء القادمة اليها معا من صهيون والقدس.بل لقانون صدر في إنجيل القديم في ال

 المنتج النهائي، والحمل في االبن، والخراف في رجل، والرجل في هللا ...

 ولكن اإلنجيل أصبح تفسير القانون ولها

 وفاء، في حين أصبحت الكنيسة مخزن للحقيقة ...

).  ودية إلى الحرية، من الظلمات إلى النور، من الموت إلى الحياة، من االستبداد إلى الملكوت األبدي.هذا هو الذي ينقذنا من العب

. الترجمة من: مجلة الالهوت اون الين 68، 7،40ميليتو عظة عيد الفصح على آيات 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp.) 

  ليكون شيئا األبدي، وليس مجرد المسيحي الحالي أو الكنيسة الكاثوليكية وتضمنت شريعة هللا.وبالتالي، كان من المعروف أن مملكة هللا

 منتصف أواخر كتابة آخر القرن الثاني تحض الناس ينظرون إلى المملكة:

)الروم  هللا.ولهذا السبب، دعونا ال احد منكم تعد راءى وال ننظر إلى الوراء، ولكن االقتراب عن طيب خاطر إلنجيل ملكوت 

. تم بواسطة الكسندر 8كليمنت. التقادير، الكتاب العاشر، الفصل الخامس واالربعون. مقتطف من آباء ما قبل نيقية، حجم 

 (1886روبرتس وجيمس دونالدسون. الطبعة األمريكية، 

ان الكتابة منتصف القرن وعالوة على ذلك، في حين كان على ما يبدو لم يكتب من جانب واحد في الكنيسة الحقيقية، بعنو

 في الترجمة التي كتبها روبرتس ودونالدسون يستخدم تعبير "ملكوت هللا" أربعة عشر مرات. لهرماس والراعي الثاني

 المسيحيين الحقيقيين، وحتى كثير من فقط يعتنقون المسيح، يعرف شيئا عن ملكوت هللا في القرن الثاني.

 م: 180 الحظ ما كتبه، ج. لشرقية القديس إيريناوس أنه بعد القيامة، والمسيحيون لن يدخل ملكوت هللا.فهم حتى الكاثوليكية واألرثوذكسية ا

ألن ذلك هو حالة من الذين آمنوا، منذ فيهم تلتزم باستمرار الروح القدس، الذي أعطيت له من قبل في المعمودية، ويتم االحتفاظ 

لهذا الروح لديه القيامة في الذين يؤمنون، الجسم يتلقى الروح  لقداسة والبر وصبر.من قبل المتلقي، وإذا كان يمشي في الحقيقة وا

. )إيريناوس، وسانت أسقف ليون ترجمت  مرة أخرى، ومعها، من خالل قوة الروح القدس، الذي أقام والدخول في ملكوت هللا.

. كما نشرت في جمعية تعزيز 1879ت، . ويلز، سومرس42من األرمن ارميتاج روبنسون مظاهرة الرسولي دعوة، الفصل 

 (.THE MACMILLAN CO. ،1920المعرفة المسيحي نيويورك أكتوبر: 

 مشاكل في الثانية والثالثة قرون
تدرس مرقيون ضد  وعلى الرغم من قبولها على نطاق واسع، في القرن الثاني، ارتفع زعيم المرتدين مخالف للقانون اسمه مرقيون حتى.

على الرغم من أنه تم اإلبالغ عنه بواسطة بوليكاربوس وغيرها، وقال انه كان على اتصال مع  السبت، والمملكة حرفية هللا.شرع هللا، 

 كنيسة روما لبعض الوقت، ويبدو أن لديهم نفوذ هناك.

الحظ التقرير عن بعض من  وعارض العديد من مذهب الملكوت اآلتي. في القرنين الثاني والثالث، وأصبح إنشاء في اإلسكندرية )مصر(.

 تلك:

غادر المدارس وثنية لتصبح تلميذ من  ولد ديونيسيوس من عائلة وثنية النبيلة والغنية في اإلسكندرية، وتلقى تعليمه في فلسفتهم.

 أوريجانوس، الذي نجح في عهدة المدرسة الالهوتية باإلسكندرية ...

ائد االيحاءات المقدسة تفسيراتها خيالية ورمزية ... التي حصلوا عليها كليمنت، اوريجانوس، والمدرسة الغنوصية وإفساد عق

 …مكافحتها علنا ، والحفاظ على أنه لن يكون هناك عهد المسيح على األرض ألنفسهم اسم

هذا هو المتنازع عليها ديونيسيوس مع أتباع ، وحسابه ... "مثل هذه الحالة من األمور كما هو معمول به اآلن في ملكوت هللا." 

 أول ذكر لملكوت هللا موجود في الحالة الراهنة للكنائس ...

 وبخ خطأهم، وتبين أن ملكوت السماء ليست مجازية، ولكن هي الملكوت اآلتي حرفية ربنا في القيامة إلى الحياة األبدية ...

، قرن 250-200 لذلك تم تصور فكرة للمملكة تأتي في الحالة الراهنة لألمور واخرج في المدرسة الغنوصية من في مصر، 

 كامل قبل أساقفة االمبراطورية جاء العتبار شاغلي العرش ...



ليها فيما اختبأ المعنى وضع العالمة أوريجانوس أنه ع تصور كليمنت فكرة ملكوت هللا كدولة المعرفة العقلية هللا الحقيقية.

)وارد، هنري دانا إنجيل المملكة: مملكة ليست من هذا العالم، ليس في هذا العالم،  الروحي في الرسالة عادي من الكتاب المقدس.

 (125-124، ص. 1870ولكن ليأتي في السماوي البلد، القيامة من األموات ومن رد كل شيء التي نشرتها كالكستون. ، 

حاول أسقف أبولينريس هيرابوليس  ين تدرس أسقف إنجيل ملكوت هللا، حاول إلى الخروج مع كاذبة، أقل الحرفي، وفهم ذلك.وهكذا، في ح

 تلك حقا في كنيسة هللا وقفت عن الحقيقة من المملكة حرفية هللا على مر التاريخ. أيضا لمحاربة أخطاء نفس الوقت تقريبا.

 في المملكة، باالضافة الى هربرت جورج ارمسترونغ تدريس اإلنجيل
 ، كتب الراحل هربرت جورج ارمسترونغ:20 التاسع في القرن

حتى سمعنا  المزيفة كان عليهم أن يخترع ، وكان العالم لتحل محلها شيء آخر في مكانه. . . إنجيل المسيح. رفضوا ألنهم

تخفيضه إلى، ال شيء غير واقعي مادي!وقد  -البشر وهو شعور جميل في قلوب  - ملكوت هللا تحدث عن مجرد االبتذال جميلة

سنة قبل المسيح، على علم بأن ملكوت هللا كانت  600النبي دانيال، الذي عاش  . . حرفت آخرون أن كلمة "كنيسة" في المملكة.

 . . حكم حكومة على الناس الحرفي على األرض. -مملكة حقيقية 

أنه يتحدث هنا عن عشرة اصابع القدم، وهي جزء من  -: "وفي أيام هؤالء الملوك ..." هو تفسير هللا ما في ملكوت هللا . . هنا .

، واشارة الى الواليات المتحدة الجديدة في 17و  13، والوحي 7هذا، من خالل ربط نبوءة دانيال  الحديد وجزءا من الطين هش.

التفاصيل أنه يجب أن يكون االتحاد من عشرة ملوك أو  يجعل عادي 17:12الوحي  أمام عينيك جدا! . . أوروبا أن اآلن تشكيل.

 . . ( يجب إحياء اإلمبراطورية الرومانية القديمة.8: 17الممالك التي )رؤيا 

دانيال، هو أن  -- ملكوت هللا  (؛16-11: 19عندما يأتي المسيح، وقال انه يأتي كملك الملوك، الحاكم على األرض كلها )القس 

ممالك ربنا ومسيحه:  ممالك هذا العالم"صارت ينص عليه في هذه الكلمات: 11:15الوحي  الممالك الدنيوية.تستهلك كل هذه 

نعم، وحتى الواليات المتحدة ودول  -وهذه هي نهاية الحكومات الحالية  هذا هو ملكوت هللا. وكان سيملكون إلى أبد اآلبدين"!

وهذا يجعل  الرب يسوع المسيح، ثم ملك الملوك على األرض بأكملها. -حكومات  -وبعد ذلك سوف تصبح ممالك  البريطانية.

حتى كانت اإلمبراطورية  -حتى كانت اإلمبراطورية الكلدانية في المملكة  جلي تماما حقيقة أن ملكوت هللا هو حكومة حرفية.

 -ولد يسوع المسيح أن يكون  م.فمن لتولي الحكومة من دول العال حتى ملكوت هللا هو الحكومة. -الرومانية في المملكة 

 . . . حاكم!

سنة يأتي مرة  1900نفس يسوع المسيح الذي مشى فوق التالل والوديان واألراضي المقدسة وشوارع القدس قبل أكثر من 

؛ 0:40بعد أن كان المصلوب، أقامه هللا من األموات بعد ثالثة أيام وثالث ليال )مات  وقال انه سوف يأتي مرة أخرى. أخرى.

؛ 1: 8؛ 3: 1؛ عب 11-9: 1مقر حكومة الكون )أعمال الرسل  صعد إلى عرش هللا. (.4-3: 15، وأنا كو 02:32أعمال 

 (.03:21؛ القس 10:12

إلى أن كملك الملوك على جميع الدول، ومن ثم العودة إلى  -"بعيدة"  -وهو "النبيل" من المثل، الذين ذهبوا إلى عرش هللا 

 (. 27-12: 19األرض )لوقا 

في هذه  يعني استعادة لحالة سابقة أو شرط. الرد (.21-19: 3مرة أخرى، فهو في السماء حتى "أوقات رد كل شيء" )أع 

 الحالة، واستعادة الحكم هللا على األرض، وبالتالي، فإن استعادة السالم في العالم، والظروف المثالية.

ذروتها في ورطة العالم كبيرة جدا، ما لم يتدخل هللا، ال لحوم البشر  الحاضر اضطراب العالم، وتصعيد الحروب واالدعاءات

في ذروة ذاتها عندما تأخير من شأنه أن يؤدي إلى نسف كل أشكال الحياة من  (.24:22سوف يتم حفظها على قيد الحياة )مات. 

)مات  ي كل قوة ومجد الخالق الكون الحاكم.هو قادم ف هذه المرة انه قادم وهللا اإللهي. خارج هذا الكوكب، يسوع المسيح سيعود.

(، إلنشاء فائقة حكومة عالمية وحكم كل األمم 19:16( وسيأتي باسم "ملك الملوك ورب األرباب" )رؤ 25:31؛. 24:30

 . . (.5: 12؛ 19:15"بقضيب من حديد ")القس 

 المسيح غير مرحب به؟

 وحتى الكنائس المسيحية التقليدية؟ -مسعورة والحماس ولكن سوف اإلنسانية يصرخون فرحا، ونرحب به في نشوة 



( لقد خدعت منهم، وأنه هو المسيح 15-13: 11كو  IIانهم سوف نرى، ألن وزراء كاذبة من الشيطان ) انهم لن!

ة (، وسوف القوات العسكرية تحاول في الواقع لمحارب11:18و 11:15والكنائس والدول يكون غاضبا في مجيئه )القس  الدجال.

 (!17:14له لتدميره )القس 

(، وبعد 2-1: 14وسوف تشارك الدول في المعركة المناخية من قدوم الحرب العالمية الثالثة، مع جبهة القتال في القدس )زكريا 

م انه سوف يهزم تماما له (.3في قوة خارقة للطبيعة وقال انه "مكافحة تلك الدول" التي تحارب ضده )اآلية  ذلك سيعود المسيح.

"يجب أن تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون"، على بعد مسافة قصيرة جدا إلى الشرق من القدس )زك  (!17:14)القس 

 (1984)أرمسترونغ األب. سر العصور،  (.4: 14

 يعلن الكتاب المقدس أن المسيح سيعود وانه سيفوز، ولكن العديد سيقاتلون

)استنادا إلى سوء فهم نبوءة الكتاب المقدس، ولكن جزئيا بسبب األنبياء الكذبة والصوفيون( أن  كثير سيدعي (.19:19ضده )رؤيا يوحنا 

 عودة المسيح هو النهائي المسيح الدجال!

 ما يلي هو أيضا من هربرت ارمسترونغ:

لمعرفة  -سوع المسيح سلطة مع محبة هللا التي تعطيها الروح القدس حق هللا ... فرحة ال توصف لمعرفة هللا وي -صحيح الدين 

 ودفء محبة هللا اإللهي ... -الحقيقة 

 تعاليم كنيسة هللا الحقيقية هي ببساطة تلك "الحياة بكل كلمة" الكتاب المقدس ...

 طريق هللا المحبة. -وللرجل يتحول من طريق "الحصول على" لطريق "تعطي" 

 )المرجع نفسه( تقوم حضارة جديدة اآلن قبضة األرض!

يعلن أن حضارة جديدة هي قادمة، وأن يقوما على الحب هو جزء كبير من ما اإلنجيل الحقيقي للمملكة أن  جديدة هي ملكوت هللا.لحضارة 

 هللا يعظ كذلك. المستمر وهذا شيء نحن في الكنيسة يسوع وأتباعه علم هو كل شيء.

 أدركت هربرت ارمسترونغ الذي كان يسوع يعلم أن المجتمع البشري،

ال أحد تقريبا يبدو في إدراك أهمية ما كان يسوع  عندما يعتقد أنه يريد أن يطيع، ورفضت 'الطريق تعطي' الحياة، وطريقة الحب.حتى 

 يعلم.

 الخالص من خالل يسوع هو جزء من اإلنجيل

يل أن العهد الجديد نعم، هذا هو جزء من اإلنج اآلن بعض الذين قرأوا هذا الحد ربما نتساءل عن موت يسوع ودوره في الخالص.

 وهربرت جورج ارمسترونغ كل من كتب عنه.

 يظهر العهد الجديد يتضمن اإلنجيل الخالص بيسوع:

 (.01:16ألني لست خجلة من إنجيل المسيح، النه قوة هللا للخالص لكل من يؤمن، لليهودي أوال ثم لالليونانية )رومية  16

ثم فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وبشر المسيح  5 هبت الوعظ كلمة.لذلك أولئك الذين كانت منتشرة في كل مكان ذ 4

فلما  25... لما صدقوا فيلبس وهو يبشر باالمور المختصة بملكوت هللا وباسم يسوع المسيح، اعتمدوا رجاال ونساء. ولكن 12 ... لهم.

ومالك الرب تحدث  26 ي العديد من قرى السامريين.كانوا قد شهدوا وبشر كلمة الرب، رجعوا إلى أورشليم، للتبشير باإلنجيل ف

: 8)أعمال  ويمر، وقال انه يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. فيليب في أشدود. 40 فيليب ... تم العثور على

4،5،12،25،26،40) 

 (17:18)أعمال الرسل  فكان يكرز لهم يسوع وقيامته. 18

الوعظ ملكوت هللا وتدريس االمور التي  31 استأجره لنفسه، وحصل كل الذي جاء اليه،ثم سكن بول سنتين كاملتين في بيت  30

 (31-30: 28)أعمال الرسل  بكل مجاهرة، ال أحد يمنعه. تخص الرب يسوع المسيح

من تعاليم  لألسف، والفهم الصحيح لإلنجيل ملكوت هللا يميل إلى أن يكون في عداد المفقودين الحظ أن الوعظ شملت يسوع والمملكة.

 الكنائس اليونانية الرومانية.

 في الواقع، لمساعدتنا تصبح جزءا من تلك المملكة، أحب هللا البشر حتى

 (.17-16: 3الكثير مما بعث يسوع للموت بالنسبة لنا )يوحنا 



 إنجيل المملكة هو ما يحتاجه العالم، ولكن ...
الدينية، ويعتقد أنه سيكون التعاون اإلنساني الدولي من شأنها أن تجلب السالم واالزدهار، ولكن العديد من زعماء العالم، بما فيها المنظمات 

وبينما سيكون لديهم بعض النجاحات الزمنية، وليس فقط لن تنجح، وجهود اإلنسان سيجلب في نهاية المطاف كوكب  وليس ملكوت هللا.

 هذا هو اإلنجيل كاذبة. يسوع لم يعودوا إلى إقامة مملكته.األرض لدرجة أن من شأنه أن يجعل الحياة غير مستدامة إذا 

هذا شيء أن  .21و الحادي كثيرون في العالم تحاول وضع خطة دولية البابلية شبه الدينية في وضعها في النظام العالمي الجديد في القرن

سحرت حواء ليسقط لنسخة من اإلنجيل له منذ ما يقرب  منذ الشيطان من هللا ونددت منذ تأسيسها، وتعتزم مواصلة التنديد. المستمر الكنيسة

 (، ويعتقد البشر أنهم يعرفون أفضل من هللا ما سيجعل لهم وللعالم أفضل.3سنة )تك  6000من 

-1: 13وفقا للكتاب المقدس، وسوف يستغرق مزيج من القائد العسكري في أوروبا )وتسمى ملك الشمال، كما دعا الوحش في سفر الرؤيا 
-11: 13جنبا إلى جنب مع الزعيم الديني )وتسمى النبي الكذاب، وتسمى أيضا المسيح الدجال النهائي والوحش مقرن اثنين من رؤيا ( 10

على الرغم من أن البشرية بحاجة إلى  ( النظام العالمي.18و  17( لجلب "البابلية" )رؤيا 9،18: 17( من مدينة التالل السبعة )رؤيا 17

، وسوف يستمرون في االعتقاد إصدارات مختلفة 21ال  القرن امة مملكته، وكثير في العالم ال تولي اهتماما لهذه الرسالة فيعودة المسيح واق

 ولكن العالم سوف يحصل على الشهادة. من اإلنجيل كاذبة الشيطان.

 يذكر أن يسوع علم:

 (24:14)متى  األمم. ثم يأتي المنتهى.وهذا إنجيل الملكوت سيتم بشر في العالم كله شاهدا على جميع  14

 الحظ أن إنجيل الملكوت ستصل إلى العالم كشاهد، ثم يأتي المنتهى.

 هناك عدة أسباب لذلك.

ومن هنا جاءت  (.24:21واحد هو أن هللا يريد من العالم أن يسمع اإلنجيل الحقيقي قبل بداية المحنة العظيمة )والذي يظهر أن تبدأ في متى 

 (.7: 3؛ عاموس 3اإلنجيل على حد سواء الشاهد وتحذير )راجع حزقيال رسالة 

آخر هو أن جوهر الرسالة سوف يكون مخالفا آلراء ارتفاع الوحش، ملك كهرباء شمال، جنبا إلى جنب مع النبي الكذاب الدجال 

 (.3: 5تسالونيكي  1( وتدمير )راجع 24:14ى وسوف تعد أساسا للسالم من خالل الجهد البشري، ولكن ذلك سيؤدي إلى نهاية )مت النهائي.

( 12-9: 2تسالونيكي  2(، األكثر في العالم سوف يختار لالعتقاد كذبة )9: 2تسالونيكي  2بسبب عالمات وعجائب كاذبة المرتبطة بها )

رثوذكس الشرقيين، اللوثريين، وغيرهم، بسبب اإلدانات غير الئق للمملكة األلفية هللا من قبل الروم الكاثوليك، األ بدال من رسالة اإلنجيل.

 وكثير سوف يدعون خطأ أن رسالة اإلنجيل األلفي للمملكة هللا هي اإلنجيل كاذبة المرتبطة المسيح الدجال.

بما في ذلك ( وسيتم إعالن اإلنجيل األلفي للمملكة وكذلك نقول للعالم ما بعض القادة الدنيا )13-7: 3المسيحيين من فيالدلفيا المؤمنين )رؤيا 

 الوحش والنبي زائف( سوف يصل إلى.

وسوف تدعم نقول للعالم رسالة مفادها أن الوحش، ملك كهرباء شمال، جنبا إلى جنب مع النبي الكذاب الدجال النهائي، سوف يدمر في 

في المملكة المتحدة ، كندا،  نهاية المطاف )جنبا إلى جنب مع بعض من حلفائهم( والواليات المتحدة األمريكية وفي االمم البريطانية

(، وظيفة 43-40: 11(، وأنها سوف تدمر بعد ذلك بوقت قصير والعربية / اتحاد اإلسالمي )دانيال 11:39أستراليا، ونيوزيلندا )دانيال 

-19: 19؛ 16:14(، وسوف نقاتل في نهاية المطاف يسوع المسيح عند عودته )رؤيا يوحنا 14-13: 16كأدوات لاللشياطين )رؤيا 

وهذا من شأنه على األرجح تولد الكثير من  ( سيتم اإلعالن عن أن األلفي المملكه سيتم قريبا.13-7: 3في فيالدلفيا المؤمنين )رؤيا  (.20

 .24:14التغطية اإلعالمية والمساهمة في تحقيق ماثيو 

شكل  سيدعي وروبا جنبا إلى جنب مع البابا للخطر الذيفي "إنجيل كاذبة" يعلن زعماء العالم )على األرجح بعض نوع 'الجديدة' من زعيم أ

، راجع من أشكال الكاثوليكية( لن هذا القبيل، فإنها ال يريد العالم لمعرفة ما سوف حقا القيام به )وال تستطيع حتى صدقوا أنفسهم في البداية

لمؤمنين وسوف تعتنق عقيدة )ميلنرينيسم( من المسيح هم و / أو مؤيديهم المرجح أيضا أن يعلم زورا بأن فيالدلفيا ا (.7-5: 10أشعيا 

هللا سوف يؤدي االضطهاد  المستمر مهما كانت اإلدانات التي تجعل هم و / أو أتباعهم نحو المؤمنين من فيالدلفياوالكنيسة الدجال المقبلة.

؛ راجع 11:39؛ دانيال 24:21عظيمة )متى هذا وسوف يؤدي أيضا إلى نهاية بداية المحنة ال (.15-13: 12؛ رؤيا 35-29: 11)دانيال 

 (.16-14: 12و  3:10(، وكذلك وقت لحماية فيالدلفيا المؤمنين المسيحيين )رؤيا 11:31؛ دانيال 15-14: 24متى 

؛ 17-10: 13والوحش والنبي الكاذبة محاولة القوة واالبتزاز االقتصادي، وعالمات، والكذب عجائب والقتل، والضغوط األخرى )رؤيا 

 سوف المسيحيين نسأل: ( لديها سيطرة .10-9: 2تس  2؛ 7:25؛ دانيال 14: 16

 (6:10)رؤيا  "متى ايها السيد القدوس وصحيح، حتى أنت تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على األرض؟" 10



 على مر العصور، وقد تساءل شعب هللا، "متى كان ذلك حتى يعود المسيح؟"

 

استنادا إلى العديد من الكتب  21 اليوم وال الساعة، فإننا نتوقع يسوع للعودة )وأنشأت المملكة االلفي هللا( في القرنفي حين أننا ال تعرفون 

: 3بطرس  2؛ 4،11: 4؛ 2-1: 1؛ عبرانيين 36-7: 21؛ لوقا 2: 6؛ هوشع 4: 90؛ مزمور 34-4: 24المقدسة )على سبيل المثال متى 

 زاء من الذي نراه اآلن يتم الوفاء بها.(، وبعض أج4: 5تسالونيكي  1؛ 3-8
 إذا لم يكن يسوع التدخل، فإن العالم قد أبيدت عن الحياة:

ولم  22 ألنه يكون حينئذ ضيق عظيم، مثل لم يكن منذ بداية العالم حتى هذا الوقت، ال، وال من أي وقت مضى يجب أن تكون 21

 (22-21: 24)متى  رين سيتم تقصر تلك األيام.ولكن ألجل المختا تقصر تلك األيام، فإن لم يخلص جسد؛

 تهتز وسوف السماء، من تسقط سوف النجوم يعطي ضوءه.مباشرة بعد ضيق تلك االيام سوف تظلم الشمس، والقمر ال  29

 وسوف نحزن، سوف األرض قبائل كل ذلك وبعد السماء، في تظهر سوف اإلنسان ابن عالمة ثم 30. السماوات صالحيات

 البوق، الصوت عظيم مع مالئكته يرسل سوف انه وقال 31. كثير ومجد بقوة السماء سحاب على آتيا اإلنسان ابن تبصرون

 (31-29: 24)متى  .أخرى إلى السماوات أقصاء من الرياح، األربع من مختاريه وفيجمعون

 ملكوت هللا هو ما يحتاجه العالم.

 سفراء للمملكة
 ما هو دورك في المملكة؟

 الحظ ما كتب الرسول بولس: كنت مسيحيا حقيقيا، وأنت ليكون سفيرا لذلك.اآلن، إذا 

 2) وبعد ذلك، نحن سفراء المسيح، وكأن هللا يتوسل من خالل لنا: نحن نتوسل اليكم نيابة عن المسيح تصالحوا مع هللا. 20

 (05:20كورنثوس 

وبعد منتعل قدميك مع إعداد إنجيل  15 البر،فاثبتوا، بعد أن محزم الخصر مع الحقيقة، بعد أن وضعت على درع  14

وخذوا خوذة  17 وقبل كل شيء، مع درع اإليمان التي سوف تكون قادرة على إخماد جميع السهام النارية من الشرير (؛16) السالم

ع ، يمكن مصلين بكل صالة والدعاء في الروح، ويجري الساهرة لهذا الغرض م 18 الخالص، وسيف الروح الذي هو كلمة هللا،

الذي  20 وبالنسبة لي أن الكالم لي، وأنني قد افتح فمي بجرأة للتعريف سر اإلنجيل، ،19 إعطاء كل المثابرة والدعاء لجميع القديسين

 (20-14: 6)أفسس  أن في ذلك وأنا قد يجاهر، كما يجب ان اتكلم. من أجله أنا سفير في سالسل.

 التالي:له التعريف  ميريام وبستر ما هو السفير

وكيل الدبلوماسي من أعلى رتبة المعتمدين لدى حكومة أجنبية أو ذات سيادة مثل الممثل المقيم  خصوصا: مبعوث رسمي، :1

 لحضارته الحكومة أو السيادة أو عين لمهمة دبلوماسية خاص وغالبا ما يكون مؤقتا

 ممثل مفوض أو رسول )أ(: 2

 الحظ ما كتب الرسول بطرس: ، ألن المسيح!إذا كنت مسيحيا حقيقيا، كنت مبعوثا رسميا

وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعبا خاصا، والتي قد تعلن بحمد هللا الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره  9

 1) رحمة. الذين كانوا ليس الناس ولكن هي اآلن قد حصلوا على شعب هللا، الذين كنتم غير مرحومين ولكن اآلن (؛10) العجيب

 (10-9: 2بطرس 

 كمسيحيين، أردنا أن نكون جزءا من أمة مقدسة.

 أي شعب هو اآلن المقدس؟

ومن أمة هللا، ملكوته  (.11:15حسنا، بالتأكيد ال أحد ممالك هذا العالم لكنها لن تكون نهاية المطاف جزء من ملكوت المسيح )رؤيا يوحنا 

 الذي هو مقدس.

بذلك، ونحن نعلم لماذا  ولكن أردنا أن نعيش طريق هللا الحياة اآلن. ة في السياسة المباشرة من دول هذا العالم.كسفراء، ونحن ال نشارك عاد

 أفضل طرق هللا هي األفضل، حتى أنه في ملكوته يمكننا أن نكون ملوكا وكهنة وعهد مع المسيح على األرض:



 لبالذي أحبنا وغسلنا من خطايانا في خاصته 5

 (6-5: 1)رؤيا يوحنا  آمين. ا ملوكا وكهنة إللهه وأبيه، له المجد والسلطان إلى أبد اآلبدين.وجعلن 6 الدم،

 (5:10)رؤيا  وفسنملك على األرض. ولقد جعلنا ملوكا وكهنة هلل لدينا؛ 10

 سوف جانب واحد في المستقبل من أن يكون تدريس أولئك الذين هم بشر ثم إلى السير في طرق هللا:

وقال انه سيكون كريما جدا لك في صوت  يجب عليك بكاء ال أكثر. للشعب في صهيون يسكن في القدس.بالنسبة  19

وعلى الرغم من أن الرب يعطيك الخبز الشدائد وماء الضيق، ولكن لن يتم نقل  20 عندما يسمع به، وسنقوم بالرد عليك. صراخك.

أذنيك يسمعون كلمة خلفك قائلة: "هذا هو الطريق،  21 ترى معلميك المعلمين الخاص بك إلى الزاوية بعد اآلن، ولكن يجب عينيك

 (21-19: 30)إشعياء  والمشي في ذلك، وقال" كلما كنت أنتقل إلى اليد اليمنى أو كلما قمت بتشغيل إلى اليسار.

 في حين أنه ال نبوة للمملكة األلفية، في هذا العصر المسيحيين في حاجة إلى أن تكون مستعدة لتعليم:

 (05:12... في مثل هذا الوقت الذي يجب أن يكون المعلمين )عبرانيين  12

بطرس  1بل قدسوا الرب اإلله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل رجل أن لكم سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف ) 15

3:15 ،KJV.) 

 اية المحنة العظيمة، إرشاد كثيرة:يوضح الكتاب المقدس أن العديد من المسيحيين أكثر المؤمنين و، قبل بد

 (11:33وهؤالء الناس الذين يفهمون يصدر التعليمات كثير )دانيال  33

جزء من دورك في ملكوت هللا هو أن تكون  (، هو شيء يجب ان نفعله اآلن.3:18بطرس  2لذلك، والتعلم، وتزايد في نعمة والمعرفة )

(، والمسيحيين، وهذا سوف تشمل أيضا دعم الشاهد اإلنجيل المهم قبل 13-7: 3لفيا )رؤيا وألكثر المؤمنين، من فيالد قادرة على تدريس.

 (.24:14بداية االلفيه المملكه )راجع متى 

 بعد تأسيس ملكوت هللا، وسوف تستخدم شعب هللا للمساعدة في استعادة كوكب التالفة:

  من بينكم بناء أماكن النفايات القديمة. والذين 12

)أشعياء  ويجب عليك أن يطلق عليه المصلح من خرق، ومرمم للشوارع للسكن. جمع ما يصل أسس أجيال عديدة.يجب عليك 

58:12) 

وبالتالي، فإن شعب هللا الذي عاش سبيل هللا في هذا العصر تجعل من السهل على الناس أن يسكن في المدن )وغيرها( خالل هذا الوقت من 

 يجب أن نكون سفراء المسيح اآلن، ولذا فإننا يمكن أن تكون أيضا في ملكوته. أفضل. العالم سيكون حقا مكانا الترميم.

 الرسالة الحقيقية اإلنجيل هي التحويلية

(. 32-31: 8ويجب عليك أن تعرف الحقيقة، ويجب أن يحرركم" )يوحنا  32قال يسوع: "إذا كنت تلتزم في كالمي، كنت تالميذي حقا 

هللا -! ملكوت هللا تحررنا من الوقوع في آمال كاذبة من هذا العالم ونحن يمكن أن تدعم بجرأة الخطة التي يعملمعرفة الحقيقة حول إنجيل .

(، وملكوت هللا هو الحل الصحيح. نحن بحاجة إلى الوقوف لوالدعوة إلى الحق )راجع 9: 12الخطة قد خدع الشيطان العالم كله )رؤيا 

 (.18:37يوحنا 

 والخبر السار للمملكة من هللا ان تحويل واحد في هذا العصر: ر من نحو الخالص الشخصي.رسالة اإلنجيل هي أكث

 وال تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن 2

 (2: 12)رومية  وتجديد عقلك، والتي قد تكون إلثبات ما هو حسن النية ومقبول والكمال من هللا.

 يتم تحويل المسيحيين الحقيقيين لخدمة هللا وغيره:

 23 عبيدا، أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، وليس مع ، والرجال يرضي، ولكن في صدق القلب، خوفا من هللا. 22

ألنكم  عالمين انكم من الرب ستحصل على مكافأة من الميراث. 24ومهما فعلت، أن تفعل ذلك بحرارة، كما للرب ليس للناس، 

 (24-22: 3)كولوسي  تخدمون الرب المسيح.

لذلك، ألننا تلقي المملكة التي ال يمكن أن تهتز، واسمحوا لنا أن نعمة، الذي نحن نخدم هللا خدمة مرضية بخشوع  28

 (00:28)عبرانيين  وتقوى.



ويعيش فقط باإليمان  نحن نقبل المعايير هللا فوق العالم لما هو صواب وما هو خطأ. المسيحيون الحقيقيون العيش بشكل مختلف من العالم.

واعتبرت المسيحيين تختلف كثيرا عن العالم الذي عاش فيه،  (، كما أنه يحتاج إلى إيمان تعيش سبيل هللا في هذا العصر.10:38رانيين )عب

العالم يعيش بأنانية، تحت  (.14،22: 24؛ 9: 19؛ 2: 9أن طريقتهم في الحياة ويشار إليها باسم "الطريق" في العهد الجديد )أعمال الرسل 

 (.11يطان، في ما كان يسمى "طريق قايين" )يهوذا سطوة الش

؛ 3: 14كورنثوس  1الكلمة النبوية، فهم صحيح، ويواسي )راجع  (.14:17إنجيل ملكوت هللا هو رسالة من البر، والفرح، والسالم )رومية 

ة الحقيقية من الحياة يؤدي إلى وفرة الطريقة المسيحي (.36-8: 21(، ال سيما ونحن نراقب تنهار العالم )راجع لوقا 4:18تسالونيكي  1

هذا هو جزء من السبب في أولئك الذين يعيشون أنه فهم أن العالم يحتاج إلى ملكوت  (.30-29: 10الروحية وبركاته المادية )مرقس 

 المسيحيون هم سفراء للمملكة هللا. هللا.

لدينا "رجاء اإلنجيل"  (.8-5: 8نعيش في عالم مادي )رومية وضع المسيحيين أملنا في الروحية، وليس المادية، على الرغم من أننا 

 هذا هو الشيء الذي المسيحيين في وقت مبكر من المفهوم أن العديد من الذين يعلنون يسوع اليوم ال نفهم حقا. (.1:23)كولوسي 

 الرومانية تعليم المملكة غير هامة، ولكن ...-. الكنائس اليونانية6

الرومانية التي يعلمون جوانب ملكوت هللا، ولكن لديها مشكلة في فهم حقا ما هو عليه -نيةوتعتقد الكنائس اليونا

 المملكة.: يعلم هذا عن الموسوعة الكاثوليكية المثال، سبيل وعلى حقا
يكون  المسيح ... وفي كل مرحلة من مراحل تعليمه ظهور هذه المملكة، ومختلف جوانبه، معناها الدقيق، والطريقة التي يجب ان

لتحقيقها، تشكل العنصر الرئيسي في نقاشاتهم، لدرجة أن الخطاب له يسمى "اإلنجيل للمملكة "... وأخذ يتحدث عن الكنيسة 

، الخ ... فهذا يعني أن الكنيسة كما أن 10الخامس،  ؛I ،6 ،9،   ؛12ط ، الثاني،  ؛I ،13العقيد،  راجع بأنها" ملكوت هللا ".

 (.1910. ملكوت هللا. الموسوعة الكاثوليكية، المجلد الثامن. Hمؤسسة اإللهية ... )البابا 

، "إذا كنت سوف ننظر لهم، وسوف تجد أن 10الخامس،  ؛I ،6 ،9،   ؛12ط ، الثاني،  ؛I ،13على الرغم من أن أشار إلى فوق "العقيد، 

يعلمون والمؤمنين أن تكون جزءا من مملكة هللا أو أنها مملكة  كونها ملكوت هللا. الكنيسة احد من هؤالء اآليات قول أي شيء حولال 

لألسف، قد  (.9-6: 1الكتاب المقدس يحذر من أن العديد من شأنه تغيير اإلنجيل أو اللجوء إلى آخر، غير صحيح واحد )غالطية  المسيح.

 ا ذلك.فعلت مختلفة منه

بيتر تدريسها، "وليس هناك خالص في أي  (.6: 14ليس أحد يأتي إلى اآلب إال بي ")يوحنا  علم يسوع: "أنا هو الطريق والحق والحياة.

وقال بيتر اليهود يجب أن  (.04:12مكان آخر، ألنه ليس هناك اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص" )أعمال 

 (.02:38مان إلى التوبة، واستعرض السيد المسيح ليتم حفظها )أعمال يكون كل إي

وقال انه يعلم أيضا أن اليهود يمكن  وعلى النقيض من هذا، وقد علمتنا البابا فرانسيس أن الملحدين، بدون يسوع، يمكن انقاذه من الخيرات!

لرومان يبدو أيضا أن نعتبر أن إصدار غير التوراتي 'ماري' هو باإلضافة إلى ذلك، وقال انه وبعض اليونانية ا انقاذه دون قبول يسوع!

لألسف، هم وغيرهم ال يفهمون أهمية يسوع واإلنجيل الحقيقي  المفتاح لإلنجيل وكذلك مفتاح الوحدة المسكونية والحوار بين األديان.

 كثيرة هي تعزيز األناجيل الكاذبة. للمملكة هللا.

 العهد الجديد يعلم أن على المسيحيين أن ننظر أعاله: وليس لديهم ثقة في العالم. ترغب الكثير على السير في البصر

 (2: 3)كولوسي  تعيين عقلك على األمور المذكورة أعاله، وليس على األمور على األرض. 2

 (7: 5كورنثوس  2) لنسير باإليمان ال بالعيان. 7

 السير في بصره كنيسته:ومع ذلك، والبابا بيوس الحادي عشر تدرس أساسا على 

. الشيطان Pكما ورد في معركة النهائي كرامر   )المنشور بيوس ... الكنيسة الكاثوليكية ... ملكوت المسيح على األرض.

 (.73، ص. 2002المنشورات الموعظة الحسنة، 

ته، بيتر ... الكنيسة الكاثوليكية بعد الميالد، في شكل من كنيس 33"تأسست مملكة هللا على األرض عن طريق يسوع المسيح في عام 

 ولكن المملكة االلفي هللا ليس بعد هنا وال هو كنيسة روما، لكنها ستكون على األرض. ،  بقيادة". المطالبات موقع



التعليم  يكنيسة روما يدرس بقوة ضد قريبا المقبلة، المملكة األلفية أرضي هللا أنه هو أساسا "عقيدة المسيح الدجال" الوحيدة المدرجة ف

 الكاثوليكية: للكنيسة الرسمي المسيحي

الخداع والمسيح الدجال يبدأ بالفعل في التبلور في العالم في كل مرة يتم المطالبة تحقيقها ضمن تاريخ هذا األمل يهودي  676

معدلة من هذا رفضت الكنيسة األشكال حتى  مسيحي والتي يمكن أن تتحقق إال ما وراء التاريخ من خالل الحكم األخروي.

تزوير للمملكة قادمة تحت اسم ميلنرينيسم ... )التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. سمتها يمكن أن ترتكب جرائم + الكاردينال 

 (194، ص. 1995جوزيف راتزينغر. دووبلدي، نيويورك 

سوف تتخذ بعض الخطوات الرهيبة  في نهاية المطاف.لألسف، الذين يتفقون مع ذلك ستكون لديه مشاكل كبيرة مع إعالن إنجيل ملكوت هللا 

 (.36-30: 11؛ 7:25ضد تلك إعالنها )دانيال 

 الحظ ما قاله يسوع: ال، فإنها لن تكون. ولكن، قد تعتقد، وليس كل من يعترف بأن يسوع هو الرب يكون في المملكة؟

كثيرون  22 فعل فإن إرادة أبي الذي في السماوات."ليس كل من يقول لي يا رب يا رب" يدخل ملكوت السموات، بل الذي ي 21

يقولون لي في ذلك اليوم يا رب، يا رب نحن ال تنبأ في اسمك، ويلقي بها الشياطين باسمك، وفعلت الكثير من العجائب في 

 (23-21: 7)متى  فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط.؟! اذهبوا عني يا فاعلي الفوضى" 23" اسمك

أيضا إلى شيء أن ويرتبط هذا االنفالت األمني  ( في وقته.7: 2تس  2ل بولس "سر الفوضى" كان "بالفعل في العمل" )وأشار الرسو

 (.5-3: 17يحذر الكتاب المقدس ضد في أوقات النهاية الذي يسمى "سر، بابل العظيمة" )رؤيا 

ن للحفاظ على عشرة القانون الوصية هللا، الخ و / أو هناك الكثير ويرتبط "سر غياب القانون" لوالمسيحيين الذين يعتقدون أنهم ال يحتاجو

ل من من االستثناءات المقبولة لو / أو هناك أشكال مقبولة من التكفير عن الذنب لكسر هللا القانون، وذلك في حين أنهم يعتقدون أن لديهم شك
 أو رسله ستعترف شرعية.شريعة هللا، فهي ليست الحفاظ على شكل من أشكال المسيحية أن المسيح 

متى العصر اليوناني والرومان هم مثل الفريسيين الذين انتهكوا وصايا هللا، لكنه ادعى تقاليدهم جعلت استنكر هذا مقبول، يسوع هذا النهج )

التي ينعدم فيها القانون هذا التمرد  (.9: 30كما حذر إشعياء أن الناس الذين يدعون أنهم سوف المتمردين هللا ضد شريعته )إش  (!3-9: 15

 هو شيء نحن، لألسف، نرى هذا حتى يومنا هذا.

ويبدو آخر "سر" ليكون ذلك كنيسة روما يبدو لالعتقاد بأن لها أجندات عسكرية المسكونية واألديان سيؤدي إلى السالم ونسخة غير الكتاب 

المسكونية القادمة التي يعلم إرادة، لبضع سنوات، تكون ناجحة الكتاب المقدس يحذر من وحدة  المقدس من ملكوت هللا على األرض.

 ترجمة وافقت الكنيسة الكاثوليكية والعالم، ويرد(: القدس الجديدة الكتاب المقدس، )مالحظة:

مع وفسجدوا أنفسهم أمام الوحش، قائال: "من الذي يمكن أن تقارن  وهم سجد أنفسهم أمام التنين ألنه قد أعطى الوحش سلطته. 4

والفم السب 6 سمح الوحش إلى الفم تفتخر والسب وأن تكون نشطة لمدة اثنين وأربعين شهرا.؟ 5" الذي يمكن مكافحته الوحش؟

ويجوز لجعل الحرب ضد القديسين وقهر لهم،  7 ضد هللا، ضد باسمه، له خيمة السماوية وجميع أولئك الذين تؤويهم . هناك
وجميع شعوب العالم يسجدون ذلك، وهذا هو، لم يتم كتابة الجميع اسمه  (؛8) لغة وأمة ونظرا السلطة على كل سباق، والناس،

هذه الألسر إلى  10 دع أي شخص يمكن أن تسمع، واالستماع: 9 انخفضت منذ تأسيس العالم في كتاب حمل الذبيحة في الحياة

، 10-4: 13لقديسين المثابرة واإليمان.)رؤيا هذا هو السبب يجب أن يكون ا تلك الموت بالسيف حتى الموت بالسيف. األسر،

NJB) 

 الكتاب المقدس يحذر من وقت نهاية بابل الوحدة:

واحد من السبعة المالئكة التي كانت األوعية سبعة التحدث معي، وقال: "تعال هنا وسوف تظهر لك عقاب البغي العظيم  1 جاء

األرض وقد البغاء أنفسهم، والذي جعل كل سكان العالم في حالة سكر مع ومعه كل ملوك  (،2) الذي هو تنصيبه مياه وفيرة بجانب

أخذني بالروح إلى الصحراء، وهناك رأيت امرأة ركوب وحش قرمزي التي كان عندها سبعة رؤوس  3" النبيذ من الزنا لها.
قرمزي ويتألق مع الذهب كان يرتدي المرأة في األرجواني وال 4 وعشرة قرون وكان األلقاب المسيئة مكتوبة في كل ذلك

على جبهتها وكتب اسم،  5 والمجوهرات واللؤلؤ، وأنها كانت تحمل الذهب مليئة القذارة مثير لالشمئزاز الدعارة لها؛

رأيت أنها كانت في حالة سكر، في حالة سكر  6 األرض بابل العظيمة، أم كل البغايا وجميع الممارسات القذرة على» خفي: اسم

 (NJB، 6-1: 17)رؤيا  وعندما رأيتها، كنت دهشت تماما. القديسين، ودماء شهداء يسوع؛مع دم 

المدينة  والمرأة التي رأيت هي 18 . والتي كانت المرأة تجلس. السبعة الرؤوس هي سبعة تالل، 'وهذا يستدعي الدهاء. 9

 (NJB، 9،18: 17)رؤيا  التي لها سلطة على جميع الحكام على وجه األرض ". العظيمة



في الجزء العلوي من  2 أشرق األرض من بهائه. وبعد هذا رأيت مالكا آخر نازال من السماء، مع سلطة كبيرة أعطيت له. 1

وأصبحت تطارد الشياطين والسكن لكل روح نجس وقذر، الطيور  الكبير، قد سقطت بابل صوته صرخ، "قد سقطت بابل،

وقد الدعارة كل ملك على األرض نفسه معها، وكل تاجر نمت غنية من  النبيذ الدعارة لها.كل قد شرب الدول العميق من  3 كريه.

يا شعبي، بعيدا عنها، حتى أنك ال نشارك في  "اخرج سمعت أنه يقول: صوت آخر تحدث من السماء؛ 4' خالل الفجور لها

لديه جرائمها في االعتبار : عالج لها حيث تمت خطاياها وصلت إلى السماء، وهللا  5 تحمله. جرائمها ولها نفس الطواعين على

كل  7 هي أن تتناول قدحا قوي مضاعف لها خليط الخاصة. قالت إنها يجب أن تدفع ضعف المبلغ الذي تفرض. 6 معالجة االخرين

ة ولن نعرف أبدا أنا لست أرمل أنا متوج كملكة، وقالت انها تعتقد. واحد لها مضخات والعربدة غير أن يقابله التعذيب أو عذاب.

وقالت انها سوف تكون إلى احتراقها  لذلك، في يوم واحد، والضربات تقع عليها: المرض والحزن والمجاعة. 8 الفجيعة

لن يكون هناك عزاء والبكاء بالنسبة لها من قبل ملوك األرض الذين البغاء أنفسهم  "9" الرب اإلله الذي أدان لها قدير. بالكامل.

 (NJB، 9-1: 18وهم يرون الدخان ألنها تحرق، )رؤيا  العربدة معها.معها وعقد 

 عودة يسوع: بعد في زكريا، الكتاب المقدس يحذر ضد بابل المقبلة، ويدل على أن الوحدة المناسبة لن يحدث حتى

يعلن  -لسماء الرب ألني قد تفرقوا بكم في أربع رياح ا - -الفرار من أرض الشمال  انتبه احذر خذ بالك! انتبه! 10

 صهيون، الذين يعيشون اآلن مع ابنة بابل! جعل الهروب الخاص بك، انتبه! 11 الرب

ننظر اآلن،  13 الهلل بالعبريه اسم يقول هذا، منذ بتكليف المجد لي حول الدول الذين نهبوا لك: "من يمسكم يمس حدقة عيني. 12

فإنك سوف تعرف أن هللا بالعبريه اسم  أولئك الذين فقد استعبد ".وسوف موجة يدي عليها، وأنها سوف تكون نهبت من قبل 

في ذلك اليوم سيتم تحويل العديد من الدول  15 يعلن! -الغناء، افرحي يا بنت صهيون، حتى اآلن أنا قادم للعيش بينكم  14 أرسلني!

الرب  16و بالعبريه اسم قد أرسلني إليك!فإنك سوف تعرف أن هللا  نعم، أنها سوف تصبح شعبه، وأنها سوف تعيش بينكم. للرب.

، نالحظ في NJB، 16-10: 2)زكريا  االستيالء على يهوذا نصيبه في األرض المقدسة، ومرة أخرى جعل القدس اختياره.

 (12-6: 2يتم سرد اآليات كما زكريا  NKJVاإلصدارات طبعة الملك جيمس / 

ة، الفاتيكان، العديد من البروتستانت، واألرثوذكسية الشرقية هي تعزيز وإدانة واضحة الحركات المسكونية واألديان أن قادة األمم المتحد

-4: 24يتبعوه الذي من شأنه أن "يضلون كثيرين" )متى  تدعي حذر يسوع من تلك التي من الكتاب المقدس، وينبغي عدم تشجيعها.

 .17هو ليس يسوع( والزانية الوحي )الذي  2-1: 6يرتبط الكثير المسكونية إلى "فارس أبيض" الرؤيا  (.5

 عودة يسوع: بعد مثل زكريا، علم الرسول بولس أيضا أن الوحدة الحقيقية لإليمان لن يحدث حتى

حتى أننا جميعا تصل إلى الوحدة في اإليمان ومعرفة ابن هللا، وتشكيل اإلنسان الكامل، ناضجة تماما مع ملء المسيح  13

 (NJB، 4:13)أفسس  نفسه.

في الواقع، عندما يعود المسيح، وسيكون لديك لتدمير وحدة الدول التي ستحشد  آمنوا وتأتي هذه الوحدة قبل عودة يسوع في الخطأ. الذين

 ضده:

ثم فجر المالك السابع بوقه، ويمكن سماع أصوات الصراخ في السماء، داعيا، "لقد أصبحت المملكة من العالم ملكوت  11:15

الشيوخ األربعة والعشرون، متوج في وجود هللا، سجد أنفسهم ولمست األرض مع  16 د إلى أبد اآلبدين."ربنا ومسيحه، وانه سيسو

مع هذه الكلمات: "نحن نشكر لكم، سبحانه وتعالى الرب اإلله، والذي هو، والذي كان، على افتراض بقوتك  17 جباههم عبادة هللا

قد حان الوقت لالنتقام الخاص بك، وللموتى أن يحكم، ولعبيدك األنبياء،  وكانت دول في ضجة واآلن 18 العظيمة وبداية عهدكم.

لقد حان الوقت لتدمير هؤالء الذين  للقديسين وبالنسبة ألولئك الذين يخشون من اسمك، الصغار والكبار على حد سواء، ليكافأ.

 (NJB، 18-15: 11)رؤيا  يدمرون األرض.

وقد بدأ عهد  مثل الصوت المحيط أو هدير كبير من الرعد، واإلجابة، "هللا أكبر! وسمعت ما يبدو أن أصوات حشد ضخم، 6: 19

تم أخذ  ولكن 20ثم رأيت وحشا، مع كل ملوك األرض وجيوشهم، وجمعت معا لمحاربة رايدر وجيشه. 19 . . ربنا هللا سبحانه وتعالى.

نيابة عن الوحش ومنهم خدع أولئك الذين قبلوا الوحش سجين، جنبا إلى جنب مع النبي الكذاب الذي كان يعمل المعجزات 

وتناثرت هذين قيد الحياة في البحيرة الناري من حرق الكبريت.  العالمات التجارية مع عالمة الوحش والذين سجدوا تمثاله.

م رأيت عروشا، ث 4: 20 . كل ما تبقى قتل بالسيف من رايدر، التي خرجت من فمه، وجميع الطيور متخم أنفسهم مع الجسد. 21 قتل

رأيت نفوس كل الذين قطعت رؤوسهم ألنهم شهدوا للمسيح وبعد  حيث أخذوا مقاعدهم، وعليها تم منح السلطة إلعطاء الحكم.



جاؤوا إلى الحياة، وملكوا مع  التبشير بكلمة هللا، وأولئك الذين رفضوا عبادة الوحش أو تمثاله ولن تقبل على جباههم أو اليدين.

 (NJB، 4: 20؛ 21-6،19: 19)رؤيا  ة.المسيح ألف سن

هذا هو عندما يكون هناك وحدة مناسبة  ثم ووالقديسين سيسود. الحظ أن يسوع سيكون لديك لتدمير الجيوش في العالم موحدة ضده.

 لإليمان.

 (.15-14: 11وس كورنث 2لألسف، كثير يستمع الى وزراء كاذبة من شأنها أن تظهر جيدة، ولكنها ليست، كما حذر الرسول بولس )

 إذا كان أكثر أن نفهم حقا الكتاب المقدس وإنجيل ملكوت هللا أقل سيقاتل ضد المسيح.

 . لماذا ملكوت هللا؟7
 (.5: 147على الرغم من أن البشر يحبون أن نعتقد أننا أذكياء جدا، وهناك حدود لفهمنا، ولكن هللا "فهم بال حدود" )مزمور 

 سيستغرق تدخل هللا إلصالح هذا الكوكب.هذا هو السبب في ان االمر 

 الحظ ما يلي: حقا. يدير هللا، فإن الغالبية العظمى من البشر غير مستعدين للعيش كما في في حين يعتقد الكثيرون

وماذا تطلب من الرب واحد منكم ولكن أن تصنع الحق، لتحب الرحمة، وتسلك  لقد أظهر لك، أيها اإلنسان ما هو جيد. 8

 (8: 6)ميخا  مع إلهك؟متواضعا 

(، وقد اختار البشر إلى االعتماد 6-1: 3من زمن آدم وحواء )تك  هللا ليس كان شيئا البشرية حقا على استعداد للقيام به. مع تسلك متواضعا

 (.17-3: 20على أنفسهم وأولوياتها، وقبل هللا، على الرغم من وصاياه )خر 

 سفر األمثال يعلم:

ال تكن حكيما في عيني  7 في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك 6 قلبك، والهزيل ليس على فهمك؛توكل على الرب بكل  5

 (7-5: 3)أمثال  اتق الرب والحيدان عن الشر. نفسك.

هللا، ويقول كثيرون انهم سيفعلون ما يريده  ومع ذلك فإن معظم الناس ال يثقون حقا في هللا من كل قلوبهم أو تنتظر منه أن يوجه خطواتها.

 (.2:16يوحنا  1(، وانخفض لشهوات الدنيا و"تعظم المعيشة" )9: 12وقد خدع اإلنسانية من قبل الشيطان )رؤيا  ولكن ال تفعل ذلك.

ومع ذلك، لم يفعلوا ذلك )راجع إرميا  لذلك، قد تأتي العديد مع تقاليدهم الدينية والحكومات العلمانية، ألنهم يعتقدون أنهم يعرفون أفضل.

 ( ولن يتوب أكثر حقا.10:23

 (.22-21: 24هذا هو السبب في اإلنسانية تحتاج ملكوت هللا )راجع متى 

 هللا طرق صحيحة

؛ رسالة 31-29: 12وتشير قوانين هللا الحب نحو هللا وجارنا )مرقس  ( وهللا ليست أنانية.8،16: 4يوحنا  1والحقيقة هي أن هللا محبة )

 (.6: 8األنانية وفي حد الموت )رومية  طرق العالم هي (.11-8: 2يعقوب 

 الحظ أن الكتاب المقدس يظهر مسيحيين حقيقيين مراقبة الوصايا:

بهذا  2 كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من هللا، وكل من يحب هللا الذي أنجب أيضا يحب له الذي هو مولود من هللا. 1

 1ووصاياه ليست ثقيلة.) فإن هذه هي محبة هللا: أن نحفظ وصاياه. 3 فظنا وصاياهنعرف أننا نحب أوالد هللا: إذا أحببنا هللا وح

 (3-1: 5يوحنا 

لألسف، قبلت كثير أشكال مختلفة  (.1:15تيموثاوس  1طرقه هي محض ) (.172: 119كل من هللا "الوصايا هي من الصواب" )مزمور 

(، من خالل شرح معناها الحقيقي وتوسيعها 05:17األنبياء، بل ألكمل )متى من "الفوضى" وال يدركون أن يسوع لم يأت ليهلك القانون أو 

علم يسوع أن "كل من يفعل ويعلمهم، وقال انه يجب أن يدعى عظيما في ملكوت  (.27-21: 5وراء ما كثير يعتقد )على سبيل المثال متى 

 للتبادل(.( ) 'ملكوت هللا "شروط و" مملكة السماء "قابلة 05:19السماوات" )متى 

: 7العديد من المطالبة لمتابعة يسوع، ولكن لن تعتقد حقا تعاليمه )متى  (.2:17يعلمنا الكتاب المقدس أن اإليمان بدون أعمال ميت )يعقوب 

، طبعة الملك جيمس( 4: 3يوحنا  1"الخطيئة هو تجاوز للقانون" ) (.1: 11كورنثوس  1(، وسوف ال يقلده كما ينبغي )راجع 21-23

(، وهللا لديه حقا خطة 2:13ومع ذلك، ويبين الكتاب المقدس أن رحمة ستنتصر على الحكم )جيمس  (.03:23جميع أخطأوا )رومية وال

 (.6: 3للجميع )راجع لوقا 



أن (، و19:15في االلفيه المملكه، ويسوع يحكم مع "قضيب من الحديد" )رؤيا يوحنا  حلول اإلنسان، بغض النظر عن طرق هللا، لن يعمل.

وتوجد جميع مشاكل العالم ألن مجتمعات هذا العالم ترفض أن تطيع هللا  الخير سينتصر ألن الناس سوف يعيشون سبيل هللا.

 تاريخ المعرض اإلنسانية ليست قادرة على حل مشاكل المجتمع: . وناموسه

ألنه ال يخضع لقانون هللا، بل  عداوة هلل؛ ألن اهتمام الجسد هو 7 الهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسالم 6

 (8-6: 8)رومية  حتى ذلك الحين، وأولئك الذين هم في الجسد ال يستطيعون أن يرضوا هللا. 8 وال يمكن أن يكون.

لضعف (، على الرغم من نقاط ا9: 8على المسيحيين أن التركيز على الروحية، وتمنح الروح هللا للقيام بذلك في هذا العصر )رومية 

 الشخصية لدينا:

بل اختار هللا  27 فانظروا دعوتكم أيها اإلخوة، أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء 26

 وأشياء قاعدة من العالم 28 جهال العالم ليخزي الحكماء، وهللا له اختيار األشياء ضعفاء العالم ليخزي األشياء التي هي االقوياء.

أن أي لحم ينبغي المجد في  29 واألشياء التي اختارت االحتقار هللا، واألشياء التي ليست، لتقديمهم إلى شيء من األشياء التي هي
التي، كما هو مكتوب: "الذي أمجاد، واسمحوا  31 -ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من هللا وبرا وقداسة  30 وجوده.

 (31-26: 1كورنثوس  1) .له المجد في الرب "

: 11( في اإليمان )عبرانيين 2: 3(، وتبحث فوق )كولوسي 7: 5كورنثوس  2نسير باإليمان اآلن ) المسيحيون الى المجد في خطة هللا!

 (.22:14سنكون المباركة لحفظ وصايا هللا )رؤيا يوحنا  (.6

علم  أن يعني أن المسيحيين الحقيقي سيحكم في الواقع أكثر المدن؟ يقول الكتاب المقدس ان المسيحيين سيحكم مع يسوع، ولكن هل تدرك

 يسوع:

فدعا عشرة عبيد له، وسلمت لهم عشرة أمناء، وقال لهم: هل  13 "والنبيل معين إلى دولة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. 12 ذهب

 "لن يكون لدينا هذا الرجل يملك علينا."يكره مواطنيه له، وأرسلت وفدا من بعده، قائال:  ولكن 14 األعمال حتى آتي."

"وهكذا كان أنه عندما عاد، بعد أن تلقى المملكة، وقال انه بعد ذلك أمر هؤالء الموظفين، الذي قال انه أعطى المال، ليتم  15

 استدعاؤها له، وانه قد تعرف كيف

"أحسنت أيها العبد الصالح. يا سيد، مينا بك كسبت وقال له:  17 فجاء األول قائال، 16 كثيرا كل رجل قد اكتسبت من خالل تداول

ثم جاء الثاني قائال: يا سيد، مينا  18 وبالمثل قال له:" ألنك كنت أمينا في القليل جدا لك سلطان على عشر مدن. 19" عشرة أمناء. '؛

 (19-12: 19)لوقا  بك وقد حصل خمسة امناء. يمكنك ايضا ان تكون على خمس مدن. "

يا من أجر »قال يسوع أيضا قائال:  سيكون المسيحيين الفرصة للحكم على المدن الحقيقية، في مملكة حقيقية. على القليل لديك اآلن.كن أمينا 

( بالنسبة ألولئك 2: 14( ومكان )يوحنا 14:15هللا لديه خطة )أيوب  (.22:12إن أجري معي، إلعطاء كل واحد حسب عمله" )رؤيا يوحنا 

 ملكوت هللا هو حقيقي ويمكنك أن تكون جزءا منه! (.17:14؛ رؤيا 6:44حقا له )يوحنا  الذين سوف تستجيب

مقال بعنوان "قوة الشعب" التي أشارت إلى أن الذكاء االصطناعي والتعهيد الجماعي يمكن أن يحل  العلوم ، كانت مجلة2016في بداية عام 

 هذه المادة لفهم ما شر و، ناهيك عن كيفية حلها.ومع ذلك، وفشلت  اإلنسانية التي تواجه "مشاكل الشريرة".

كما كان مرة أخرى بعد الطوفان  21و الحادي التعاون، وبصرف النظر عن اتباع الطرق هللا الحقيقية، كما هو محكوم عليها بالفشل في القرن

 (.9-1: 11العظيم عندما تعاونت البشرية لبناء برج فشل بابل )سفر التكوين 

(، لن 3: 5تسالونيكي  1؛ 27: 9الم، في أماكن مثل الشرق األوسط )على الرغم من المكاسب الزمنية المتوقعة، مثل دانيال المشاكل في الع

 (.17: 14يتم حلها من قبل البشر، ونحن بحاجة إلى السالم من ملكوت هللا )رومية 

( من قبل خدع في األمم المتحدة )راجع رؤيا 21:12حزقيال مشاكل اإلرهاب الدولي، على الرغم من المكاسب المتوقعة، لن تحل )راجع 

 (، ونحن بحاجة إلى الفرح والراحة من ملكوت هللا.9: 12

(، ولكن سيتم حلها عن 11:18لن تحل مشاكل البيئة من خالل التعاون الدولي، ودول العالم ستساعد على تدمير األرض )رؤيا يوحنا 

 طريق ملكوت هللا.

 سي، واإلجهاض، وبيع الجسم البشريمشاكل الخلود الجن

 لن تحل أجزاء من الواليات المتحدة األمريكية، ولكن ملكوت هللا.

ة، لن تحل الديون الهائلة التي والواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، والعديد من الدول األخرى لديها من خالل السمسرة الدولي

 ( من مملكة هللا.8-6: 2ق ولكن في النهاية )بعد الدمار في حبقو



لن حقا أن تحل الصراع الديني من قبل أي حركة  لن تحل الجهل وسوء التعليم من قبل االمم المتحدة ونحن بحاجة إلى ملكوت هللا.

ا، نحن الخطيئة هي المشكلة في العالم ولهذ األديان الموافقة على الخالص وبصرف النظر عن يسوع الحقيقي للكتاب المقدس.-المسكونية

 بحاجة إلى تضحية المسيح وعودته في ملكوت هللا.

لن تحل قضايا الجوع بواسطة الكائنات الحية المعدلة وراثيا والتي يتم وضع أجزاء من العالم عرضة لخطر المجاعة بسبب المحاصيل 

 المحتملة إخفاقات نحن بحاجة إلى ملكوت هللا.

 ة لصحة اإلنسان، نحن بحاجة إلى ملكوت هللا.العلوم الطبية الحديثة لم يكن لديك كل األجوب

(، لن تحل 19-1: 18الفقر الهائل في أجزاء من أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى، مع االستفادة لفترة من نهاية الوقت "بابل" )راجع رؤيا 

 مشكلة الفقر، نحن بحاجة إلى ملكوت هللا.

سوف  وسوف يستند على قوانين المحبة من هللا ومحبة هللا كزعيم. على األرض. المرحلة األلفي ملكوت هللا هو مملكة الحرفية التي ستقام

وسوف تشمل هذه المملكة تلك حقا في كنيسة هللا، ولكن يقول ال الكتاب أن  (.6-4: 20و  5:10القديسين عهد مع المسيح ألف سنة )رؤيا 

وعارضت الكنيسة من روما تدريس األلفي، وبعد ذلك سوف بقوة أكثر  ملكوت هللا هو في الواقع الكنيسة )الكاثوليكية أو غير ذلك(.

هذا ومن المرجح أن تحصل على التغطية اإلعالمية الكبيرة التي قد  يعارضون رسالة اإلنجيل الكتاب المقدس ونحن نقترب من نهاية.

 .24:14تساعد في تحقيق ماثيو 

( وزيادته لن تكون هناك 2: 21الجديدة نازلة من السماء من عند هللا" )رؤيا في مرحلته النهائية، وسوف تشمل مملكة هللا "أورشليم 

 لن يكون هناك المزيد من إثم، ال أكثر نهاية.

 الحزن، وليس أكثر من الموت.

وجون يسوع، بول،  علمت العهد الكتاب القديم حول هذا الموضوع. الوعظ وفهم اإلنجيل لملكوت هللا هو موضوع مهم من الكتاب المقدس.

 يدرس عنه.

القادة المسيحيين أوائل القرن الثاني، مثل  أقدم خطبة "المسيحي" من أجل البقاء خارج العهد الجديد يدرس حول هذا الموضوع.

 كنيسة هللا يعلم ذلك اليوم. المستمر نحن في بوليكاربوس وميليتو، علم حول هذا الموضوع.

كان عليه أيضا ما وعظ عن بعد القيامة وهذا شيء  هر الكتاب المقدس يسوع بشر عنه.يذكر أن ملكوت هللا هو الموضوع األول الذي يظ
 يجب على المسيحيين أن تسعى أوال.

في إنجيل الملكوت يشمل  وكان التركيز في اإلنجيل أن يسوع وأتباعه علم المملكة مجيء هللا. اإلنجيل ليس فقط عن حياة وموت يسوع.

 (.5: 11مل أيضا تدريس نهاية الحكومات البشرية )رؤيا الخالص من خالل المسيح، بل يش

وأن الوعظ يحدث  (.24:14تذكر، علم يسوع أن نهاية لن يأتي حتى بعد االنجيل الذي بشر للمملكة على العالم شاهدا على جميع األمم )متى 

 اآلن.

، واألكثر ال ترغب في تقديم الدعم لها، وال يسمع منه، ومع ذلك . ملكوت هللا هو الحل للمشاكل التي تواجه البشرية والخبر السار هو أن

 (.07:31كورنثوس  1(، في حين أن "هذا العالم تزول" )06:13ملكوت هللا هو األبدية )متى  وال أريد أن أصدق أن الحقيقة من ذلك.

نسعى جاهدين لتعليم جميع األشياء التي يعلم ونحن  كنيسة هللا جادون. المستمر إعالن اإلنجيل الحقيقي لملكوت هللا هو الشيء الذي نحن في

بينما ننتظر أن المملكة، ونحن بحاجة لمعرفة ومتابعة طرق  (.24:14(، بما في ذلك ملكوت هللا )متى 20-19: 28الكتاب المقدس )متى 

 هللا وراحة اآلخرين الذين يريدون أن يصدقوا الحق.

 وكنت تعتقد أن إنجيل ملكوت هللا؟ هللا؟ ال يجب دعم إعالن اإلنجيل من المملكة القادمة من

 

 هللا كنيسة استمرار
 

 المتحدة الواليات كاليفورنيا، بيتش، جروفر أفنيو، غراند دبليو 1036: في هللا المستمر للكنيسة األمريكية المتحدة الواليات مكتب يقع

 .93433 األمريكية
 

 مواقع( CCOG) هللا كنيسة المستمر
 

CCOG.ASIA اللغة في البنود بعض عن فضال متعددة، آسيوية لغات في مختلفة مواد ولديه آسيا على التركيز على الموقع هذا يحتوي 

 .اإلنجليزية



CCOG.IN اللغات من والعديد االنجليزية اللغة في مواد لديها. الهندي التراث من تلك تستهدف التي االنترنت شبكة على موقع هو هذا 

 .الهندية
CCOG.EU متعددة األوروبية اللغات في المواد لديها. أوروبا تستهدف التي االنترنت شبكة على موقع هو هذا. 
CCOG.NZ البريطانية ينحدر خلفية مع وغيرها نيوزيلندا تستهدف التي االنترنت شبكة على موقع هو هذا. 

CCOG.ORG وصالت، المواد، على يحتوي أنه. القارات جميع في الناس يخدم أنه. هللا من المستمر للكنيسة الرئيسي الموقع هو هذا 

 .الفيديو وأشرطة
CCOGCANADA.CA كندا في تلك تستهدف التي االنترنت شبكة على موقع هو هذا. 

CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Dios. هللا من المستمر للكنيسة االسبانية باللغة الموقع هو هذا. 
PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyos.  باللغة المعلومات لديها. هللا من المستمر الكنيسة الفلبين اإللكتروني الموقع هو هذا 

 .والتغالوغ اإلنكليزية
 

 مواقع والتاريخ أخبار
 

COGWRITER.COM النبوية والتحديثات الفيديو، وأشرطة التاريخية، والمواد والعقيدة، واألخبار، كبرى إعالن أداة هو الموقع هذا. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM الكنيسة تاريخ عن ومعلومات المواد مع الموقع لتذكر سهلة وسيلة هو هذا. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET المقدس الكتاب وموضوعات أخبار يغطي والذي االنترنت على االذاعة موقع هو هذا. 
 

 شبكات وعظة لعظات الفيديو قنوات يوتيوب
 

BibleNewsProphecy قناة .CCOG الفيديو أشرطة الشباك خطبة. 
CCOGAfrica رسائل. قناة CCOG األفريقية اللغات في. 

CDLIDDSermones رسائل. قناة CCOG اإلسبانية اللغة في. 
ContinuingCOG قناة .CCOG الفيديو خطب.  

 
 
 

 وصفت ولكن العلية، باسم أحيانا تعرف التي القدس في مبنى من( الحق وقت في بعض إضافة إلى باإلضافة) المتبقية الطوب من قليل عدد من بعض أدناه الصورة تبين
 (:صهيون جبل حاليا تسمى) القدس هيل غرب على هللا كنيسة باسم أفضل

 

 
 

 إنجيل تدرس التي القدس في البناء هذا وكان". هللا ملكوت إنجيل" يسوع بشر تم قد كان الذي والمبنى. الحقيقية المسيحية الكنيسة مبنى أقرب ربما موقع كان هذا ان ويعتقد
 .هللا ملكوت

 
 

 اإلخوة، أيها إليكم...  ألن وذلك انقطاع، بال هللا أيضا نشكر نحن السبب لهذا
 .يسوع المسيح في اليهودية في التي هللا كنائس أتباع من أصبح

 (14-13: 2 تسالونيكي 1)
 

 .القديسين الى تسليمها لجميع واحدة مرة كان الذي االيمان اجل من بجدية يتعامل
 (3 يهوذا)
 

 أخرى مدن إلى هللا ملكوت أبشر أن لي ينبغي: »لهم وقال( يسوع) وقال
 (04:43 لوقا. ")لي إرسالها تم الغرض لهذا ألن أيضا،



 
. بك الخاص األب الملكوت يعطيكم إلى سرور حسن هو ألن الصغير، القطيع أيها تخف ال .إلى تضاف[ ج] األشياء هذه وجميع هللا، ملكوت اطلبوا لكن

 (32-31: 12 لوقا)
 

 ل كشاهد العالم كل في بشر سيتم الملكوت إنجيل وهذا
 (24:14 متى. )النهاية تأتي ثم األمم، كل


	1. هل لدى الإنسانية الحلول؟
	يواجه العالم العديد من المشاكل.
	كثير من الناس يعانون من الجوع. مضطهدات كثير من الناس. كثير من الناس يواجهون الفقر. العديد من الدول هي في الديون الخطيرة. الأطفال، بما في ذلك الذين لم يولدوا بعد، يواجه سوء المعاملة. الأمراض المقاومة للأدوية تتعلق العديد من الأطباء. المدن الصناعية الكب...
	يمكن للقادة العالم حل المشاكل التي تواجه البشرية؟
	أعتقد أن الكثير.
	جدول الأعمال العالمي الجديد
	يوم 25 سبتمبر عام 2015، بعد أن ألقى كلمة افتتاحية من قبل الفاتيكان البابا فرانسيس، صوتت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة  لتنفيذ "17 أهداف التنمية المستدامة" ما سمي في الأصل جدول الأعمال العالمي الجديد. وفيما يلي 17 هدفا في الأمم المتحدة:
	الهدف 1. الفقر النهاية بجميع أشكاله في كل مكان
	الهدف 2. نهاية الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة
	الهدف 3. ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار
	الهدف 4. ضمان جودة التعليم الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
	الهدف 5. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات
	هدف 6. التأكد من توافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع
	الهدف 7. ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها ومستدامة وحديثة لجميع
	الهدف 8. تشجيع المتواصل والنمو الشامل والمستدام الاقتصادي والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع
	الهدف 9. بناء البنية التحتية المرنة، وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار
	الهدف 10. الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
	الهدف 11. جعل المدن والمستوطنات البشرية الشاملة، وآمنة ومرنة ومستدامة
	الهدف 12. التأكد من أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة
	الهدف 13. اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره
	الهدف 14. الحفظ والاستعمال المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة
	الهدف 15. حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، على نحو مستدام إدارة الغابات ومكافحة التصحر، ووقف وعكس تدهور الأراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي
	الهدف 16. تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على جميع المستويات
	الهدف 17. تقوية وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
	وهذا يفترض جدول أعمال يتم تنفيذها بالكامل بحلول عام 2030 ويسمى أيضا جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. وتسعى إلى معالجة الأمراض التي تواجه البشرية من خلال التنظيم والتعليم والتعاون الدولي والأديان. في حين أن العديد من أهدافها جيدة، وبعض أساليبها وأهدا...
	"جدول أعمال عالمي جديد" يمكن أن يسمى "البرنامج الجديد الكاثوليكية" ككلمة "الكاثوليكية" تعني "عالمية". ودعا البابا فرانسيس اعتماد جدول الأعمال العالمي الجديد "علامة مهمة من الأمل."
	وأشاد البابا فرانسيس أيضا الاتفاق الدولي الذي دعا 21 (بعنوان رسميا المؤتمر ال21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) في ديسمبر كانون الاول عام 2015، والدول نصح "لمتابعة بعناية الطريق إلى الأمام، ومع شعور متزايد من التضامن ".
	بينما لا احد يريد التنفس الهواء الملوث، يجوع، أن فقيرة، للخطر، وما إلى ذلك، هذا التضامن الدولي لحل المشاكل التي تواجه البشرية؟
	وسجل حافل في الأمم المتحدة
	أنشئت الأمم المتحدة، وأنشأ في 24 تشرين الأول 1945، بعد الحرب العالمية الثانية، من أجل منع هذا صراع آخر ومحاولة لتعزيز السلام في العالم. عند تأسيسها، وكان للأمم المتحدة 51 الدول الأعضاء؛ هناك الآن 193.
	كانت هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من الصراعات حول العالم منذ شكلتها الأمم المتحدة، لكننا حتى الآن لم كان ما يمكن وصفها بأنها الحرب العالمية الثالثة.
	يعتقد البعض أن التعاون الدولي مثل الأمم المتحدة ويدعي لتعزيز، جنبا إلى جنب مع نوع من جدول الأديان والمسكوني أن البابا فرانسيس والعديد من القادة الدينيين الآخرين يحاولون الترويج، وسوف تجلب السلام والازدهار.
	ومع ذلك، فقد سجل حافل للأمم المتحدة للقيام بذلك لم تكن جيدة. بالإضافة إلى الصراعات المسلحة العديدة منذ شكلتها الأمم المتحدة، والملايين متعددة هي الجياع واللاجئين، و / أو فقر مدقع.
	منذ أكثر من عشر سنوات، أنشأت الأمم المتحدة عليها لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وكان ثمانية "أهداف التنمية"، ولكن هذا لم ينجح، حتى وفقا للأمم المتحدة نفسها. اعتمدت لذلك، في عام 2015، ما يسمى ب "17 أهداف التنمية المستدامة". بعض متفائلون. ويعتبره الب...
	، بقدر ما يذهب المدينة الفاضلة، قال البابا فرانسيس في 6 مايو 2016 كان يحلم من المدينة الفاضلة الأوروبي إنسانية أن كنيسته يمكن أن تساعد تلك القارة تحقيقها. ومع ذلك، وسوف حلم البابا تتحول إلى كابوس (راجع رؤيا 18).
	قد يكون هناك بعض التعاون والنجاح، ولكن ...
	يذكر قاموس ميريام وبستر أن اليوتوبيا هي "مكان وهمي فيه الحكومة والقوانين، والظروف الاجتماعية هي مثالية."
	يعلمنا الكتاب المقدس أن الإنسانية لا يمكن أن تحل مشاكلها من تلقاء نفسها:
	23 يا رب، وأنا أعلم أن الطريق للإنسان ليست في نفسه. أنها ليست في الرجل الذي يمشي على توجيه خطواته الخاصة. (إرميا 10:23، طبعة الملك جيمس الجديدة طوال ما لم ينص على خلاف ذلك)
	يعلمنا الكتاب المقدس أن ستفشل التعاون الدولي:
	16 التدمير والبؤس وفي طرقهم. 17 وطريق السلام لم يعرفوه 18 لا يوجد خوف الله قدام عيونهم. (رومية 3: 16-18)
	ومع ذلك، وكثير من البشر تعمل نحو وجهة نظرهم من مجتمع طوباوي، بل وأحيانا محاولة لإشراك الدين. ولكن لا شيء تقريبا على استعداد لاتباع طرق الله واحد صحيح.
	وليس من شأنها أن يكون هناك أي تقدم تجاه أي من الأمم المتحدة أو أهداف الفاتيكان. سيكون هناك بعض، وكذلك بعض النكسات.
	في الواقع، وربما بعد صراع هائل، وهو نوع من اتفاق سلام الدولي وسيتم الاتفاق على وأكدت (دانيال 9:27). عندما يكون، والكثير سوف تميل زورا إلى الاعتقاد بأن البشرية سوف يتم تحقيق مجتمع أكثر سلاما والمدينة الفاضلة.
	سيتم كثير اتخاذها من قبل هذا "التقدم المدينة الفاضلة" الدولي (راجع حزقيال 13:10)، وكذلك من قبل مختلف العلامات والمعجزات (2 تسالونيكي 2: 9-12). ولكن الكتاب المقدس يقول هذا السلام لن يدوم (دانيال 9:27؛ 11: 31-44)، رغم ما قد يدعي قادة (1 تسالونيكي 5: 3؛ ...
	إذا كان للإنسانية غير قادرة تماما لجلب حقا عن المدينة الفاضلة، أي نوع من اليوتوبيا ممكن؟
	نعم فعلا.
	2. ما إنجيل يسوع ننادي؟
	علم يسوع أكثر لن تقبل طريقه:
	3. هل كانت المملكة المعروفة في العهد القديم؟
	دانيال تدرس معلومات عن المملكة
	أشعيا تدرس معلومات عن المملكة
	واستلهم حزقيال أن يكتب أن تلك القبائل من إسرائيل (وليس فقط اليهود) الذين كانوا ينتشرون خلال وقت المحنة العظيمة سيتم جمعها معا في الالفيه المملكه:
	17 لذلك قل: هكذا قال السيد الرب: "أنا أجمعكم من بين الشعوب، أحشركم من البلدان التي كنت قد متناثرة، وأنا سوف أعطيك أرض إسرائيل". "18 وأنها سوف تذهب هناك، وأنها سوف يسلب كل شيء مقيت وجميع رجاساتها من هناك. 19 ثم أعطيهم قلبا واحدا، وأنا لن أجعل روحا جديد...
	يقول السيد الرب. (حزقيال 11: 17-21)
	كتب الكتاب المختلفة في العهد القديم أيضا عن جوانب من المملكة (مثل حزقيال 20:33 عوبديا 21؛ ميخا 4: 7).
	لذلك، عندما بدأ يسوع يعلم إنجيل ملكوت الله، وكان له جمهور الفوري بعض الألفة مع المفهوم الأساسي.
	4. هل الرسل تعليم الإنجيل من المملكة؟
	بينما عمل العديد من مثل الإنجيل هو مجرد أخبار جيدة حول شخص يسوع، فإن الواقع هو أن أتباع يسوع تدرس إنجيل ملكوت الله. تلك هي الرسالة التي جلبت يسوع.
	بول تدرس ملكوت الله
	ولكنه ليس من السهل
	بيتر تدرس المملكة
	وآخر كتب الكتاب المقدس والمملكة
	1 وأراني نهرا صافيا من ماء حياة، واضح وضوح الشمس، وانطلاقا من عرش الله والخروف. 2 في منتصف الشارع لها، وعلى جانبي النهر، وكانت شجرة الحياة، التي تحمل اثني عشر الفواكه، كل شجرة تثمر ثمارها في كل شهر. كانت أوراق الشجرة لشفاء الأمم. 3 ويكون هناك لعنة، ول...
	5. مصادر خارج العهد الجديد يدرس  ملكوت الله
	لم أساتذة في وقت مبكر من المسيح يعتقدون أنهم كان من المفترض أن أبشر من المملكة حرفية من الله؟
	نعم فعلا. (1)
	أقدم محفوظ في مرحلة ما بعد العهد الجديد الكتابة وعظة
	رؤساء الكنائس في القرن الثاني والإنجيل من المملكة
	مشاكل في الثانية والثالثة قرون
	هربرت جورج ارمسترونغ تدريس الإنجيل في المملكة، بالاضافة الى
	إنجيل المملكة هو ما يحتاجه العالم، ولكن ...
	على مر العصور، وقد تساءل شعب الله، "متى كان ذلك حتى يعود المسيح؟"
	سفراء للمملكة
	1: مبعوث رسمي، خصوصا: وكيل الدبلوماسي من أعلى رتبة المعتمدين لدى حكومة أجنبية أو ذات سيادة مثل الممثل المقيم لحضارته الحكومة أو السيادة أو عين لمهمة دبلوماسية خاص وغالبا ما يكون مؤقتا
	2 (أ): ممثل مفوض أو رسول
	6. الكنائس اليونانية-الرومانية تعليم المملكة غير هامة، ولكن ...
	وتعتقد الكنائس اليونانية-الرومانية التي يعلمون جوانب ملكوت الله، ولكن لديها مشكلة في فهم حقا ما هو عليه حقا وعلى سبيل المثال، الموسوعة الكاثوليكية يعلم هذا عن المملكة.:
	7. لماذا ملكوت الله؟
	لا يجب دعم إعلان الإنجيل من المملكة القادمة من الله؟ وكنت تعتقد أن إنجيل ملكوت الله؟

