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 ؟בעיותיה את לפתור להוקירם יכול לא למה

 מלכות של הבשורה מודאג על הטיף ישו מראה ך"התנ והאחרונים הראשונים הדברים כי יודעים אתם האם
 ؟האלוהים

 ؟אחריהם שבאו האלה הראשונים השליחים של הדגש היה האלוהים מלכות כי יודעים אתם האם

 מלכות האם ؟עכשיו בנו שלו החיים את לחיות ישו האלוהים מלכות האם ؟ישוע של בדמותו האלוהים מלכות האם
 ؟מלמד ך"התנ למה תאמין ؟בעתיד בפועל הממלכה של סוג איזה האלוהים



 ؟ללמד המוקדמת הנוצרית הכנסייה מה ؟מלמד ך"התנ מה ؟האלוהים מלכות הן בדיוק מה ؟הממלכה מהו

 ؟כעד לעולם הטיף הוא האלוהים מלכות עד לבוא יכול לא דבר של בסופו כי מבין אתה האם

 חלק הוא אחורית עטיפה על התצלום. וגרפיקה דפוס שהלחין כפי זאב עם בשכיבה כבש מראה קדמית כריכה על התצלום
  .תייל בוב ר"ד ידי על 2013 בשנת נלקח בירושלים המקורי האלוהים כנסיית ממבנה
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 ؟האם יש האנושות הפתרונות .1

 העולם עומד בפני בעיות רבות.

 ،ילדים עמים רבים נמצאים בחובות רציניים. אנשים רבים להתמודד עם עוני. אנשים רבים מדוכאים. אנשים רבים רעבים.

יש ערים תעשייה  רופאים.עמידות בפני תרופות למחלות להדאיג הרבה  להתמודד עם התעללות. ،כולל אלה שלא נולדו

 פיגועים לשמור קורה. פוליטיקאים שונים מאיימים במלחמה. גדולות אוויר מזוהם מדי להיות בריאים.

 ؟מנהיגי העולם יכול לתקן את הבעיות העומדות בפני האנושות

 רבים חושבים כך.

 ניו יוניברסל אג'נדה

אומות האומות המאוחדות  193 ،לב על ידי פרנסיס האפיפיור בוותיקן-לאחר נאום מפתח ،2015 ،בספטמבר 25ביום 

סדר היום החדש  מטרות לפיתוח ברות קיימא" של מה היה במקור כינה את 17)האו"ם( הצביעו ליישם את "
 השערים של האו"ם: 17להלן  האוניברסלי.



 . עוני סוף על כל צורותיה בכל מקום1מטרת 

 להשיג ביטחון מזון ותזונה משופרת ולקדם חקלאות בת קיימא ،הרעב . סוף2מטרת 

 . להבטיח חיים בריאים ולקדם רווחה לכל בכל הגילאים3המטרה 

 . ודא חינוך איכותי כולל וצודק ולקדם הזדמנויות למידה לכל החיים עבור כל4המטרה 

 . להשיג שוויון בין המינים ולהעצים את כל הנשים והנערות5המטרה 

 . להבטיח זמינות וניהול בר קיימא של מים ותברואה לכל6טרה מ

 קיימא מודרני לכל ،אמינה ،. ודאי גישת האנרגיה זולה7מטרה 

מלאה ותעסוקה פרודוקטיביים עבודה הגונה עבור  ،צמיחה כלכלית שיתופית ובר קיימא ،. לקדם מתמשך8מטרה 

 כל

 בר קיימא וחדשנות אומנתלקדם תיעוש שיתופי ו ،. לבנות תשתית גמישה9מטרת 

 . להקטין את אי השוויון בתוך ובין מדינות10מטרת 

 גמיש ובר קיימא ،בטוח ،. הפוך ערים וישובים האדם כלול11המטרה 

 . ודאו בדפוסי צריכה וייצור קיימא12מטרה 

 . קח פעולה דחופה כדי להילחם בשינוי האקלים והשפעותיה13המטרה 

 ימים ומשאבים ימיים לפיתוח בר קיימא ،להשתמש אוקיינוסים. לשמר בר קיימא 14המטרה 

 ،בר קיימא לנהל את היערות ،לשחזר ולקדם שימוש בר קיימא של מערכות אקולוגיות יבשתיות ،. הגן15מטרת 

 ונעצרות הפוכות לפגיעה חמורה בקרקע לעצור אובדן מגוון ביולוגי ،מדבור לחימה

 ،מספקת גישה וצדק לכל ולבנות מוסדות יעילים ،לפיתוח בר קיימא. לקדם חברות שלווות כלולות 16מטרת 

 וחשבון וכוללניים בכל הרמות

 . לחזק את אמצעי היישום ולשקם את השותפות הגלובלית לפיתוח בר קיימא17מטרת 

דה לפתור היא נוע טוב לפיתוח בר קיימא. 2030סדר היום  והוא נקרא גם 2030סדר יום זה אמור להיות מיושם במלואו עד 

בעוד רבים של מטרותיה  ושיתוף פעולה בינלאומי בין הדתות. ،חינוך ،מחלות הניצבים בפני האנושות באמצעות רגולציה

של   עולה בקנה אחד עם רועי ،גם ،סדר יום זה (.4: 3חלק מהשיטות ויעדיה הם רעים )השווה בראשית  ،טובים

 פרנציסקוס.

להיקרא "סדר יום חדש הקתולית" כמו המילה "קתולי" פירושו "אוניברסלי". את "סדר יום חדש יוניברסל" יכול 

 סימן חשוב של תקווה."" סדר יום חדש יוניברסל פרנציסקוס שנקרא אימוץ

של הצדדים לאמנת המסגרת של האו"ם בנושא  רשמי 21-כנס  )שכותרתו 21פרנציסקוס גם שיבח את הסכם בינלאומי בשם 

ועם תחושה הולכת וגדלה של  ،ויעץ העמים "לבצע את הכביש בזהירות קדימה ،2015דצמבר בחודש  שינוי האקלים(

 סולידריות . "

תהיה סולידריות בינלאומית  ،וכו ' ،לא להיות בסכנה ،להיות מרושש ،לרעוב ،אמנם אף אחד לא רוצה אוויר מזוהם נשימה

 ؟זה פתרה את הבעיות העומדות בפני האנושות

 המאוחדותהרקורד של האומות 



כדי למנוע עוד סכסוך כזה  ،לאחר מלחמת העולם השנייה ،1945באוקטובר  24-ארגון האומות המאוחדות הוקם והקים ב 

 .193ישנם כיום  מדינות חברות; 51האו"ם היו  ،בשעה היווסדה ולנסות לקדם את השלום בעולם.

אבל אנחנו עדיין לא היה מה יכול להיות מתואר  ،של סכסוכים ברחבי העולם מאז האו"ם נוצר ،אם לא אלפים ،היו מאות

 כמו מלחמת העולם השלישית.

בשילוב עם הסוג של אג'נדה דתית האקומנית כי  ،יש סבורים כי שיתוף פעולה בינלאומי כמו האו"ם טוען לקדם

 יביאו שלום ושגשוג. ،פרנציסקוס ורבי מנהיגים דתיים אחרים מנסים לקדם

מיליון מרובים  ،בנוסף סכסוכים הרבים החמושים מאז האו"ם יצרו לעשות זה לא היה טוב. הרקורד של האו"ם ،עם זאת

 ו / או עניים מרודים. ،פליטים ،רעבים

" שמונה אבל זה לא ،היה זה "מטרות פיתוח שלה. יעדי הפיתוח של המילניום האו"ם שנקבע ליישום ،לפני למעלה מעשור

החלק  מטרות לפיתוח בר קיימא" אומצו. 17שלה שנקרא " ،2015בשנת  ،אז פי האו"ם עצמו.-על גם ،הצליח

 חלק רואים את זה פנטזית אוטופיה. אופטימי.

פרנציסקוס אמר שהוא חלם על אוטופיה אירופאית הומנית הכנסייה שלו יכולה  ،2016במאי  6-ב  ،ככל אוטופיה הולכת

 (.18ה להתברר סיוט )התגלות השווה החלום של האפיפיור יהי ،עם זאת לעזור כי היבשת להשיג.

 אבל ... ،ייתכנו כמה שיתוף פעולה והצלחה

 ותנאים חברתיים מושלמים." ،חוקים ،קובע כי הוא "מקום דמיוני שבו הממשלהמילון  אוטופית

 התנ"ך מלמד כי האנושות אינם יכולים לפתור את בעיותיה בכוחות עצמה:

ירמיהו ) זה לא באדם שהולך לכוון צעדים משלו. אני מכיר את הדרך של אדם היא לא בעצמו; ،הו אלוהים 23

10:23، NKJV )ברחבי אלא אם צוין אחרת 

 התנ"ך מלמד כי שיתוף פעולה בינלאומי תיכשל:

הרומים אל ) אין פחד אלוהים לנגד עיניהם.. 18 ודרך השלום הם לא ידעו 17 חורבן ואומללות הם בדרכים שלהם; 16

3 :16-18) 

אבל כמעט אף אחד מהם אינו  בני אדם רבים פועלים לדעתם של חברת אוטופיה ואפילו לפעמים לנסות ולערב דת. ،עם זאת

 מוכן לבצע את דרכי האל האחד האמיתי.

 ימים.כמו גם עיכובים מסו ،יהיו כמה זה לא שלא יהיה שום התקדמות לכיוון כלשהו של האו"ם או המטרות של הוותיקן.

רבים  ،כאשר הגיע (.9:27סוג של הסכם שלום הבינלאומי שיסוכם ואישר )דניאל  ،וכנראה לאחר סכסוך מסיבי ،למעשה

 יהיה שקר נוטים להאמין כי האנושות תהיה להביא חברה יותר שלווה אוטופית.

 2כמו גם על ידי אותות ומופתים שונים ) ،(13:10רבים יילקחו על ידי 'התקדמות אוטופי' הבינלאומית כגון )ראה יחזקאל 
למרות מה מנהיגים  ،(31-44: 11; 9:27אבל התנ"ך אומר שלום כזה לא יחזיק מעמד )דניאל  (.9-12: 2התסלוניקים 

 (.8: 59; ישעיהו 3: 5התסלוניקים  1יכולים לטעון )

 ؟הוא כל סוג של אוטופיה אפשרית ،אם האנושות היא חסרה כל יכולת להביא באמת על אוטופיה

 כן.

 ؟. הבשורה עשה ישו להטיף2מה 
 (.1-21: 19; 11:15; התגלות 02:44יחליף ממשלות אדם )דניאל  ،שנקראה מלכות האלוהים ،התנ"ך מלמד כי חברת אוטופיה

 מה מארק דיווח: הנה האלוהים. הבשורה של מלכות הוא התחיל על ידי הטפה על ،כאשר ישו החל כהונתו הציבורית שלו



 ،"השעה מתגשמת ،ואומר 15 ،להטיף את בשורת מלכות האלוהים ،ישוע בא לגליל ،עכשיו אחרי ג'ון הושם בכלא 14

 (.14-15: 1ומאמינים בבשורה" )מארק  ،ואת מלכות אלוהים הוא בהישג יד. בתשובה

את המילה  ،"חדשות טובות". בברית החדשהואמצעים "מסר טוב" או  ، מגיע מהמילה היוונית בתעתיק כפי ،הבשורה טווח

זה בא מהמילה היוונית בתעתיק  בריימס.  בתנ"ך151-ו  NKJVפעמים  149-סיפר אל מלכות ה 'מוזכר כ  ،האנגלית "הממלכה"

 אשר מסמל את הכלל או לתחום של משפחת המלוכה.  כפי

יש להם כללים  ،(11:15שהם מכסים שטח גיאוגרפי )התגלות  ،(17:14יש מלך )התגלות  ،כמו גם מלכות ה ' ،ממלכות אדם
 (.13:29ויש להם נושאים )לוקס  ،(9: 30; 3-4: 2)ישעיהו 

 הנה ההוראה הפומבית הראשונה מישוע שמתיו רושם:

 (.04:23ללמד את הבשורה של הממלכה )מתי  ،ללמד בבתי הכנסת שלהם ،ישוע הלך על כל הגליל 23

 מתיו מתעדת גם:

 (.09:35ללמד את הבשורה של הממלכה )מתי  ،ללמד בבתי ההכנסה שלהם ،ישו הלך על כל הערים והכפרים 35 ואז

 הברית החדשה מראה כי ישוע ימלוך לעולם:

 (.01:33מלכותו לא יהיה סוף )לוקס  ،וגם הוא למלוך על בית יעקב לנצח 33

 לימד.: מה ישוע שימו לב לוק רושמת שמטרת שישו היה נשלח להטיף מלכות האלוהים

 (.04:43כי למטרה זו נשלחתי" )לוקס  ،"אני חייב בוא מלכות אלוהים לערים אחרות גם ،אמר להם 43

 ؟האם אי פעם לממש המטרה של ישו נשלח הייתה להטיף מלכות האלוהים ؟שמעת פעם כי טיף

 ולהטיף מלכות האלוהים: הלכו לוק מתעדת גם שישו

אז הוא לקח אותם והלך הצידה באופן פרטי אל מקום שומם .  אמר לו כל מה שהם עשו. ،כשחזרו ،והשליחים 10

והוא קיבל אותם ודיבר איתם על מלכות  הלכו בעקבותיו; ،אבל כאשר ההמונים ידעו זאת 11 שייכות לעיר שנקרא צידא

 (.10-11: 9האלוהים )לוקס 

 ויות של מי יבוא אחריו:ישוע לימד כי מלכות האלוהים צריך להיות בראש סדר העדיפ

 (.06:33אבל לחפש הראשון מלכות האלוהים וצדקתו )מתי  33

עבור זה תענוג הטוב של  ،אל תירא עדר קטן 32 וכל הדברים האלה יתווספו לך ،אבל לחפש את מלכות האלוהים 31 .

 (.31-32: 12האבא שלך לתת לך את הממלכה )לוקס 

הם עושים זאת על ידי ביצוע בראש סדר העדיפויות שלהם זה על ידי חיים כמו ישו  נוצרים הם כשלב ראשון מלכות האלוהים.

 ،לא זו בלבד שאינה מבקש ראשונה מלכות האלוהים ،רוב מתיימרי משיח ،עם זאת היה להם לחיות ומצפה בתמורה ואת ממלכתו.

כשלא  ת מה שאלוהים מצפה מנוצרים.רבים גם שקר מאמינים שלהיות מעורב בפוליטיקה גשמי הם אפילו לא יודעים מה זה.

 הם לא גרים עכשיו כמו שצריך או להבין מדוע האנושות כל כך פגום. ،הבנתי הממלכה של אלוהים

 זה לוקח ענווה להיות מוכן להיות חלק העדר הקטן האמיתי. (.5: 11שים לב גם כי הממלכה תינתן עדר קטן )השווה רומאי 

 הארץ מלכות האלוהים טרם הוקמה על כדור

 ולכן הם לא כבר לרשתה: ،ישוע לימד כי חסידיו צריכים להתפלל הממלכה לבוא

 (.10-9: 6שלך ייעשה )מתיו  הממלכה שלך לבוא. 10 יתקדש שמך להיות. ،אבינו שבשמים 9

 ישוע שלח את תלמידיו להטיף מלכות האלוהים:

הוא שלח אותם לספר לכולם על  2 ולרפא מחלות ואז הוא קרא עשר תלמידיו יחד ונתן להם סמכות וכוח על כל השדים 1

 (..1-2: 9בוא מלכות האלוהים )לוקס 

 כמו הממלכה לא הוקמה על פני כדור הארץ בלבד: ،ישוע לימד שעצם נוכחותו לא היה הממלכה



 (.00:28בוודאי מלכות האלוהים באו עליכם )מתי  ،אבל אם אני לגרש שדים על ידי רוח אלוהים 28

 זה לא כאן עכשיו כמו פסוקים אלה מהתוכנית מארק: ה היא בעתיד.הממלכה הנכונ

ולא צורך שתי  ،עדיף לך לבוא אל מלכות האלוהים עם עין אחת לתלוש אותו. ،ואם העין שלך גורמת לך לחטוא 47

 (.09:47להיות יצוק ... )מארק  ،עיניים

וגם  24 עושר כדי להיכנס למלכות אלוהים!"ישוע הביט סביבו ואמר לתלמידיו: "כמה קשה עבור אלה שיש להם  23

כמה זה קשה עבור מי אמון העושר כדי להיכנס  ،"ילדים ،ויען ישוע שוב ואמר להם התלמידים נדהמו למשמע דבריו.

: 10קל יותר לגמל לעבור דרך קוף של מחט מאשר לאדם עשיר להיכנס למלכות אלוהים ")מרקוס  25 למלכות אלוהים!

23-25.) 

אני כבר לא שותה מפרי הגפן עד היום שכאשר אני שותה את זה חדש מלכות האלוהים ")מארק  ،ני אומר לכםאמן א 25

14:25.) 

 (.15:43באים ֵהָאְזרּות ... )מארק  ،שהיה עצמו מחכה מלכות האלוהים ،חבר מועצת בולט ،יוסף הרמתי 43

 ישוע לימד כי הממלכה לא עכשיו חלק מהעולם הנוכחי:

כך  ،העבדים יילחמו ،"הממלכה שלי היא לא של העולם הזה אם הממלכה שלי היו של העולם הזה ،ועהשבתי תשו 36

 (.36: 18שאני לא צריך להיות מועבר על היהודים היושבים בציון אבל עכשיו הממלכה שלי היא לא מכאן." )ג'ון 

 אשווע למד כי הממלכה תבוא אחרי הוא מגיע שוב כי הוא יהיה המלך שלה:

כל העמים  32 אז הוא יישב על כסא כבודו. ،וכל המלאכים הקדושים איתו ،כאשר בן האדם מגיע התהילה שלו" 31

והוא יהיה להגדיר  33 כרועה המפריד את הכבשים שלו מן העזים. ،והוא יהיה להפריד אותם אחד מהשני ،ייאספו לפניו

אתה מבורך של אבא  ،'בוא ،יד לאלה על ידו הימניתואז המלך יג 34 אך את העזים משמאל. ،את הכבשים על ידו הימנית

 (.31-34: 25תירש את המלכות המוכנה בשבילך מן היסוד של העולם )מתי  ،שלי 

מכיוון שרובם אינם מבינים  אנחנו לא נראה אוטופיה של ממש רק אחרי זה כבר נקבע. ،מאז מלכות האלוהים היא לא כאן

 הם לא מצליחים להבין כיצד הממשלה ואוהב שלו עובד. ،הממלכה של אלוהים

 ؟מה אמר ישוע הממלכה דמה

 ישו ספק כמה הסברים של מה מלכות האלוהים היא כמו:

ואת הזרע  ،וצריך לישון בלילה ולקום ליום 27 ،"מלכות אלוהים היא כאילו שגבר צריך לפזר זרע על הקרקע ،ויאמר 26

עבור גידולי תשואות כדור הארץ על ידי עצמו: הראשון  28 הוא עצמו אינו יודע כיצד לעשות זאת. ،צריך לנבוט ולצמוח
כי הקציר  ،מייד הוא מניח את המגל ،אבל כאשר התבואה מבשילה 29 לאחר כי הדגנים המלאים בראש ،אז הראש ،הלהב

 (.29 -26:. 4הגיע ")מארק 

אשר גבר לקח  ،זה כמו זרעי חרדל 19 "מה הוא הממלכה של אלוהים כמו וכדי מה אני משווה את זה ،ואז הוא אמר 18

" למה שאני יהיה לדמות את ،ושוב הוא אמר 20" ו ציפור של האוויר קנן ענפיו. ،וזה גדל והפך לעץ גדול ؟؟ולשים בגנו;

ים של ארוחה עד שזה היה כל החמץ ")לוקס אשר אישה לקחה והסתתרה שלושה צעד ،זה כמו חמץ 21 ؟מלכות האלוהים

13 :18-21.) 

 אבל יהיה גדול. ،מלכות האלוהים הוא די קטן ،בתחילה ،במשלים אלה מראים כי

 לוק גם רשם:

 (.13:29ולשבת מלכות האלוהים )לוקס  ،מצפון ומדרום ،הם יבואו ממזרח וממערב 29

אנשים ישבו בממלכה  לא יהיה מוגבל לאלה שיש להם שושלת ישראל. זה מלכות האלוהים יהיו אנשים מכל רחבי העולם. ،לפיכך

 הזאת.

 והממלכה 17לוק 

 לב שאנשים יהיו ממש לאכול מלכות האלוהים: ،אבל לפני שמגיע כי כמה. 20-21: 17לוק 

 (.14:15לוקס ) ברוך הוא מי יאכל לחם במלכות אלוהים!"" 15



למרות / אי הבנות של לוק  ،זה לא רק משהו להפריש בליבם עכשיו ،יםמאחר שאנשים ימצאו )בעתיד( לאכול מלכות האלוה

 אשר לטעון אחרת. 17:21

 אמור לעזור קצת להבין: 20-21: 17התרגום מופט של לוק 

"שלטונו של אלוהים הוא לא בא כפי  ،הוא ענה להם ،וכשנשאל על ידי הפרושים כאשר שלטונו של אלוהים בא 20

לוקס ) 'עבור אלוהים הוא עכשיו בקרבכם. " ،'הנה זה' או 'יש זה ،אף אחד לא יגיד 21 ;שאתה מקווה לתפוס ולמראהו

 מופט( ،20-21: 17

הם סירבו  זה היה הפרושים שביקש ישו על השאלה. -" ،ישו "ענה להם והפרושים צבועים. ،בשרי ،שים לב שישווע דיבר אל

 להכיר בו.

 לא! ؟האם הם היו בכנסייה

 הוא גם לא היה מדבר על רגשות של הראש או הלב. על הכנסייה בקרוב להיות מאורגן. ישו היה גם לא מדבר

הם לא ידעו דבר על כל כנסייה בברית חדשה בקרוב  הפרושים לא היו שואלים אותו על כנסייה. ישו דיבר על שלטונו!

 הם לא שאלו על סוג של רגש די. להתחיל.

ברור  ؟הייתה הכנסייה בתוך הפרושים -וממלכת אלוהים הייתה "בתוך" הפרושים  -אם אחד חושב מלכות האלוהים היא הכנסייה 

 שלא!

כמו "מלכות האלוהים היא" בתוככם  17:21בעוד כמה תרגומים פרוטסטנטים לתרגם חלק לוק  ؟מסקנה כזו היא מגוחכת למדי לא

("NKJV / KJV)، האלוהים בכם. "מתרגם בצדק בשם" מלכות  ירושלים החדשה הקתולי בתנ"ך אפילו 

אבל שהם לא  הפרושים חשבו שהם הסתכלו קדימה אל מלכות האלוהים. ،עכשיו של הפרושים. ،בעיצומו ،ישו היה אחד מבין

כפי שהם החלו לחשוב )ולא כנסייה כמו כמה  ،או מוגבלת ליהודים בלבד ،ישו הסביר שזה לא יהיה ממלכה מקומית הבינו את זה.

 ،אלוהים לא הייתה רק אחד ממלכות אדם גלויות רבות אשר אנשים יכולים להצביע או לראות הממלכה של מאמינים כיום(.

 שם." ،או "זה הממלכה כאן"; ،ואומרים: "זהו זה

להבין כי התנ"ך  (.36-37: 18כפי שהוא אמר פילטוס בבירור )ג'ון  ،נולד להיות מלך של ממלכה זו ،בכבודו ובעצמו ،ישו

ליד  ،אז ושם ،מלך בעתיד מלכות האלוהים היה (.17-18،23: 7"הממלכה" לסירוגין )למשל דניאל משתמש במונחים "המלך" ו 

 (.19:19העולם ידחה אותו )התגלות  ،כאשר הוא חוזר (.19:21אבל הם לא יזהו אותו כמלך שלהם )ג'ון  הפרושים.

כאשר מלכות האלוהים ימשול הכול )המשך עם מוטאף  ،לתאר שלו לביאתו השנייה ،17בפסוקים הבאים לוקס  ،ישו המשיך
 לעקביות לפרק זה(:

'אתה  ،גברים יגידו 23 "יבוא יום שבו תוכלו ארוך וארוך לשווא יש אפילו יום אחד של בן אדם. ،לתלמידיו אמר 22

אחד של השמים עבור כברק כי גלי מצד  24 ،אבל לא לצאת או לרוץ אחריהם הנה הוא בא! ' ،ראה" הנה הוא!" ،רואה

אבל הוא ראשון צריך לסבול סבל רב להידחות על ידי הדור הנוכחי  25 כך יהיה בן האדם להיות ביום שלו. ،אל האחר

 מופט(. ،22-25: 17)לוקס 

ישו לא אומר שהאנשים  המתאר בא השני שלו כדי לשלוט בעולם כולו. ،27-31: 24בדיוק כמו במתי  ،ישוע ציטט מהבהבים ברק

רבים יחשבו ישו מייצג  (!19:19אנשים לא מכירים אותו כמלך שלהם נלחמו נגדו )התגלות  יוכלו לראות אותו כשיחזור.שלו לא 

 את האנטי כריסט.

הוא אמר להם במקומות אחרים שהם לא הולכים להיות -ישו לא היה אומר כי מלכות האלוהים הייתה בתוך אלה הפרושים

 גם לא היה ישו אומר כי הכנסייה תהיה הממלכה. (.13-14 :23בממלכה בגלל הצביעות שלהם )מתי 

אפילו אברהם האבות האחרים  ،עם זאת כמו על תחיית המתים של ממש! -ממלכת אלוהים היא אדם משהו שיום אחד יהיה מסוגל 

 (.13-40: 11הם עדיין לא שם )השווה עברים 

אשר באה לאחר לוק  ،וכי הוא נאלץ להופיע בצורה הבאה ،תלמידיו ידעו כי מלכות האלוהים לא היו בתוכם באופן אישי אז

 תערוכות: ،17:21



כי הוא היה ליד ירושלים כי חשב מלכות האלוהים  ،הוא דיבר משל אחר ،עכשיו כפי ששמעו את הדברים האלה 11

 (.19:11תופענה מייד )לוקס 

 הממלכה הייתה שייכת בעתיד

( ולאחר מכן 8-28: 21ישו מופיע אירועים נבואיים )לוקס  ،מענה על שאלה זו במסגרת ؟איך אתה יכול לדעת אם הממלכה קרובה

 למד:

אז אתה  31 אתה רואה ויודע בעצמכם כי הקיץ קרוב עכשיו. ،כאשר הם כבר ניצנים 30 וכל העצים. ،ב התאנה 29 יסתכל

 (.29-31: 21לוקס ) יודע כי מלכות אלוהים היא ליד ،כשאתה רואה את הדברים האלה יקרו ،גם

ישו במקום אחר אמר לעמו לצפות לשים לב לאירועים  ישו רצה לעמו לעקוב אירועים נבואיים לדעת מתי הממלכה תבוא.

 הנחה רבה צופה אירועים בעולם צמודים נבואי. ،למרות דבריו של ישוע (.33-37: 13; מארק 21:36נבואיים )לוקס 

 הייתה משהו שיתקיים בעתיד כאשר הוא למד: ישו שוב הראה כי מלכות האלוהים ،23&  22בלוקס 

אני לא אוכל ממנו עוד  ،כי אני אומר לכם 16 עם רצון נלהב אני מתאווה לאכול בפסח הזה איתך לפני שאני לסבול;" 15

"קח את זה ולחלק אותו בין  ،ואמר ،ונתן תודה ،ואז הוא לקח את הכוס 17 עד שהוא מלא את מלכות האלוהים."
 (.18-15: 22אני לא אשתה מפרי הגפן עד מלכות אלוהים בא" )לוקס  ،אני אומר לכםכי  18 עצמכם;

להציל את עצמך ואת  ،"אם אתה המשיח ،אבל אחד מאותם הרשעים אשר נצלבו איתו היה חילול אותו והוא אמר 39

צאים גינוי בשבילך גם נמ ؟"האם אתה אפילו לא מפחד אלוהים ،וחברו נזפו בו אמר לו 40 להציל אותנו גם."

אבל הרע דבר לא נעשה על ידי זה  ،שכן אנו הם נפרעו על פי מה שעשינו ،כי אנחנו ראויים ،ואנחנו ובצדק 41 איתו.
אני אומר לכם כי  ،" אמן،אבל ישוע אמר לו43" זכור לי מתי אתה נכנס הממלכה שלך ،" אדוני،ויאמר אל ישוע 42" אחד.

 ארמית באנגלית פשוטה ( ،39-43:.. 23היום והייתם איתי בגן עדן ")לוקס 

 ממלכת אלוהים לא באה ברגע ישו נהרג גם הוא מרקוס ולוקס להראות לנו:

 (.15:43באים ֵהָאְזרּות ... )מארק  ،שהיה עצמו מחכה מלכות האלוהים ،חבר מועצת בולט ،יוסף הרמתי 43

 (.23:51שבעצמו גם חיכה מלכות האלוהים )לוקס  ،עיר של היהודים ،ן הריםהוא היה מ 51

 יש לשים לב כי לאחר תחייתו שאחד ייוולד שוב במלכות אלוהים כרשומות ג'ון:

הוא לא יכול לראות את מלכות  ،אם לא יולד איש שוב ،אני אומר לכם ،ויען ישוע אמר לו: "ללא ספק 3

האם הוא יכול להיכנס בשנית אל מרחם אמו  ؟ ؟"איך יכול להיוולד גבר כאשר הוא בן ،נקדימון אמר לו 4 האלוהים."

הוא לא יוכל לבוא אל מלכות  ،אלא אם לא יולד איש מן המים והרוח ،אני אומר לכם ،" ללא ספק،ישו ענה 5" ולהיוולד
 (.5- 3: 3האלוהים )יוחנן 

 ות האלוהים:הוא שוב למד על מלכ ،תחשוב על זה אחרי ישו קם לתחייה

 הוא גם הציג את עצמו בחיים לאחר הסבל שלו על ידי רב 3

שיראו על ידם במהלך ארבעים יום ואם כבר מדברים על דברים הנוגעים מלכות האלוהים )מעשי  ،הוכחות בדוקות

 (.3: 1השליחים 

 ממלכה זו. ישוע בא כשליח ללמד על הדרשות הראשונות ואחרונות שישוועו נתן היו על מלכות האלוהים!

 שימו לב מה היה לו לכתוב ג'ון: ישו גם היה השליח ג'ון לכתוב על מלכות אלף השנים של אלוהים זה יהיה על פני האדמה.

שלא סגדו החיה או  ،ראיתי את נשמותיהם של אלה שראשו נערף עבור העד שלהם לישו את המילה של אלוהים 4

 (.4: 20והם חיו ויימלכו עם משיח אלף שנים )התגלות  ולא קיבלו את חותמו על מצחם או על הידיים. ،תמונה שלו

הנוצרים ראשונים למדו כי המלכות אלף שנים של אלוהים תהיינה על האדמה ולהחליף את ממשלות העולם כפי שהתנ"ך מלמד 

 (.11:15 ،05:10)ההתגלות השווה 

 ؟לא שמע ביותר על זה הרבה מאוד ،כך חשובהאם ממלכת אלוהים היא כל  ،מדוע

 חלקית בגלל ישו קרא לזה תעלומה:



כל הדברים באים  ،"בשבילך זה ניתן לדעת את המסתורין של מלכות האלוהים; אבל למי בחוץ ،ויאמר אליהם 11

 (.4:11במשלים )מארק 

 גם היום הממלכה האמיתית של אלוהים היא תעלומה ביותר.

 מר כי בסופו של דבר )של גיל( יבוא )בקרוב( לאחר הבשורה של הממלכה הוא הטיף בכל העולם כעד:כי ישו א ،גם ،שקול

 (.24:14ואז יבוא הקץ )מתי  ،וגם את הבשורה הזו של הממלכה יהיה טיף בכל העולם כעד לכל האומות 14

ר טוב" כפי שהוא מציע זהו "מס הכרזת הבשורה של מלכות האלוהים חשובה היא להיות מושלם אחרית הימים האלה.

 למרות מה מנהיגים פוליטיים עשויים ללמד. ،תקווה אמיתית תחלואי הרוח

זה צריך להיות ברור הכנסייה הנוצרית האמיתית צריכה להיות הכרזה הבשורה כי  ،אם אתה מחשיב את מילותיו של ישוע

במספר שפות  ،וכדי לעשות את זה כמו שצריך זה צריך להיות בראש סדר העדיפויות שלה עבור הכנסייה. הממלכה עכשיו.

 צריכות להיות מנוצלת.

 ובגלל זה בחוברת זו תורגמה לעשרות שפות. של אלוהים שואפת לעשות. ההמשך זה מה כנסיית

 ישוע לימד ביותר לא יקבל בדרך שלו:

 14ויש הרבה שהולכים על ידי זה  ،הזן ליד השער הצר; עבור רחב הוא השער ורחב הוא הדרך שמובילה להרס" 13

 (.13-14: 7. ישנם כמה אשר מוצא את זה )מתי ،בגלל צר השער וקשה היא הדרך שמובילה לחיים
 הבשורה של מלכות האלוהים מובילה לחיים!

רה של זה יכול להיות מעניין לציין כי למרות שרוב הנוצרים דגילה נראה מתעלם הרעיון הדגש של ישו היה על הטפה את הבשו

 תיאולוגים חילונים שההיסטוריון הבינו שזה מה התנ"ך בעצם מלמד. ،מלכות האלוהים

 (.2،60: 9צפוי תלמידיו כדי ללמד את בשורת מלכות האלוהים )לוקס  ،בכבודו ובעצמו ،ישו ،עם זאת

בעידן זה מוביל לשלום  ו לציית לחוקים הללו-זה יביא שלום ושגשוג ،מכיוון הממלכה בעתיד תתבסס על החוקים של אלוהים
 (.2:15; אל האפסיים 165: 119אמת )תהילים 

 ובשורות טובות זה של הממלכה הייתה ידועה בכתבי הקודש בתנ"ך.

 ؟היו הממלכה ידועה בברית הישנה. 3

 ; מעשי השליחים14-15: 1הדרשה הראשונה והאחרונה רשמה של ישוע מעורב הכריז על הבשורה של מלכות האלוהים )מארק 

1 :3.) 

אשר אנו מכנים  ،הממלכה של אלוהים היא משהו שיהודי בימיו של ישו צריך לדעת משהו על כפי שהוא הוזכר בכתבים שלהם
 כיום בתנ"ך.

 דניאל למד על הממלכה
 הנביא דניאל כתב:

כי  ،מסוכמו ברזל רו ככל הפסקות ברזל לחתיכות ומנפץ הכל; ،וגם המלכות הרביעיות חזקות כמו ברזל 40 תהיינה

קצתם של חימר הקדר ובחלקו של  ،בעוד ראית את הרגליים ורגליים 41 הממלכה תשבור לחתיכות ולרסק כל האחרים

וכפי  42 בדיוק כפי שראה הברזל מעורב עם חימר קרמיקה. ،עדיין כוחו של הברזל יהיה בה הממלכה יחולק.; ،ברזל

כפי  43 כך המלכות תהיינה בחלקו חזקה ובחלקו שברירים. ،האצבעות של הרגליים היו בחלקם של ברזל ובחלקו חימר

בדיוק  ،אבל הם לא ידבקו אחד אחר הם יוכלו להתערבב עם הזרע של גברים; ،שראית ברזל מעורב עם חימר קרמיקה

והממלכה לא  וגם בימים של מלכים אלה אלהי שמי יקי ממלכה אשר לא תושמד.; 44 כמו ברזל אינו מתערבב עם חימר

 (.40-44: 2וזה יעמוד לנצח )דניאל  ،זה יישבר לחתיכות וצורכים כל הממלכות האלה ר אנשים אחרים;להשאי

דניאל ) אפילו לנצח נצחים. " ،וירשו את הממלכה לנצח ،אבל הקדושים של מרבית הגבוהה יקבלו את הממלכה 18

7:18.) 



פסק דין נעשה לטובת  ،עד עתיק ימים הגיע 22 ،ו רווח נגדם ،צפיתי; ואותו הצופר עושה מלחמה נגד הקדושים" 21

 (21-22: 7וכן הגיע הזמן עבור . הקדושים להחזיק הממלכה )דניאל  ،הקדושים של הגבוה ביותר

אנו למדים כי  ،כמו כן אנו למדים כי יגיע הזמן שבו מלכות האלוהים יהרוס ממלכות העולם הזה יימשך לעד. ،מאת דניאל

 לכה זו.הקדושים יהיו מצדם בקבלת ממ

 .21-ה  חלקים רבים של הנבואות של דניאל הם לזמננו במאה

 שים לב כמה קטעים מהברית החדשה:

אבל הם מקבלים סמכות במשך שעה  ،גם עשרה מלכים אשר קבלו שום ממלכה עדיין ،עשר ההקרנות אשר שראית" 12

ואת כבש  ،אלה יהפכו המלחמה עם כבש14 והם יתנו כוח וסמכותם החיה . ،אלה תמימים דעים 13 שלמה מלכים עם החיה.

התגלות ) ונאמן ". ،נבחר ،כי הוא אדון האדונים ומלך המלכים; ואלה שנמצאים איתו נקראים ،יהיה להתגבר עליהם

17 :12-14) 

אנו רואים הם את התנ"ך והברית החדש התפיסה תהיה שעת סיום ארצי ממלכה עם עשרה חלקים שאלוהים ישמיד אותו  ،לכן
 ם מלכותו.ולהקי

 ישעיהו למד על הממלכה
 בדרך זו: ،שלטונו בשנה אלף המכונה המילניום ،אלוהים השראה ישעיהו לכתוב על החלק הראשון של מלכות האלוהים

רוח חכמה  ،רוח ה 'נשקוט עליו 2 וסניף יהיה לצמוח מתוך השורשים שלו. ،יש יבוא ושוב רוד מן הגבעול של ג'סי 1

 רוח ידע של יראת ה '. ،רוח יועציה וגבורה ،ובינה

 אבל 4 גם להחליט על ידי שמיעת אוזניו; ،והוא לא ישפוט למראה עיניו ،וההנאה שלו ב יראת ה ' 3

הוא ימחק את האדמה עם מוט של הפה  ולהחליט עם הון עצמי עבור עניו של כדור הארץ; ،עם צדקת הוא ישפוט לעניים

 והנאמנות לחגורת המותניים שלו. ،צדק יהיה לחגורת חלציו 5 ועם הנשימה של השפתיים שלו הוא נשחט רשעים. ،שלו

ופרה ודב  7 העגל האריה הצעיר ואת יחד; וילד קטן אוליך אותם ،ונמר לשכב עם עז צעיר ،וגר זאב וגר עם כבש" 6

והילד  ،הילד סיעוד אנגן על ידי חור פתן 8 אכל תבןתהא לרעות;. שלהם הצעירים יהיה לשכב יחד; וגם ואריה כבקר י
עבור כדור הארץ יהיה מלא ידיעת ה 'כמים  ،הם לא נפגע ולא ישחיתו בכל.. הר קדשי 9 נגמל יעמיד את ידו לגוב צפע

 לים מכסים.

מקום מנוחתו שלו יהיה  ،מי יעמוד כבאנר לעם;. עבור הגויים יבקשו אותו ،והיה ביום ההוא יהיו שורש ישי" 10

 (1-10: 11ישעיהו ) מפואר"

היא כי זהו זמן שבו יהיה פיזי )לפני הזמן שבו  ،הסיבה התייחסתי זה הוא החלק הראשון או השלב הראשון של מלכות האלוהים

ב זה כאשר ישעיהו אישר את ההיבט הפיזי של של ( ויימשך אלף שנים.21התגלות  ،ירושלים החדשה מגיעה משמים ،עיר הקודש

 המשיך עם:

מאשור  ،זה יבוא לעבור ביום ההוא שהקב"ה יקבע ידו שוב בפעם השנייה כדי לשחזר את שארית העם שלו שנשארו 11

 מתוך חמת ואת איים של הים. ،מאת עילם שנער ،מתוך ו כוש ،וממצרים

ולאסוף יחד נדחי יהודה מארבע כנפות  ،וגם יהיה להרכיב את מנודים ישראל ،הוא יקים באנר עבור העמים 12

ויהודה לא  ،אפרים לא מקנאים יהודה וגם יריבים של יהודה יהיה לחתוך; ،כמו כן את קנאת אפרים ימוש 13 הארץ.

הם  יחד הם יהיו לבזוז את עמי המזרח; אבל הם יניפו למטה על כתפו של הפלשתים לכיוון המערב.; 14 להטריד אפרים

עם הרוח  ה 'יהיה לגמרי להרוס את הלשון של הים של מצרים.; 15 והאנשים עמון ימלאו להם ומואב;וסמך ידו על אדום 

בנעליים -לגרום לגברים לחצות ،להכות אותו בשבעת הנחלים ،האדירה שלו הוא ירעיד את אגרופו על הנהר

ישעיהו ) וא ניגש מארץ מצרים.כפי זה היה לישראל היום כי ה ،יהיו כביש לשארית לעמו מי יישאר מהאשור 16 יבשות.

11 :11-16) 

 ישעיהו קיבל השראה גם לכתוב:



ויהיה נעלה מעל  ،עכשיו זה יבוא לעבור בימים האחרונים נכון יהיה הר בית ה 'תוקם על החלק העליון של ההרים 2

אל בית אלהי  ،ותנו לנו לעלות אל הר ה ' ،אנשים רבים יבואו ויאמרו: "בואו 3 וכל הגווים לזרום אליו הגבעות;

הוא ישפוט  4 ודבר ה 'מירושלים ،לקבלת כי מציון תצא תורה" הוא ילמד אותנו דרכיו וחסיד נלך בנתיבים שלו יעקב.;

לא ישא  גיזום;. והחניתות שלהם לתוך ווי ،הם יהיו לנצח את חרבותיהם לאתים וגם לנזוף הרבה אנשים..; ،בין האומות

השחצנות של גברים תהיה  ،המבטים הנעלים של איש יהיו מושפלים 11 ... ולא ילמדו עוד מלחמה ،גוי חרב גוי אל

 (2-4،11: 2ישעיהו ) וה 'בלבד יישא יתעלה ביום ההוא. ،השתחווה

קודש שונים בהתבסס על כתבי  עם פסיקת ישו. ،זה יהיה לנצח ،בסופו של דבר זה יהיה זמן אוטופי של שלום עלי אדמות. ،לכן

המסכה  97שנים )תלמוד בבלי:  1000התלמוד היהודי מלמד זה נמשך  ،(2: 6; הושע 02:11; ישעיהו 1: 92; 4: 90)תהילים 

 סנהדרין(.

 ישעיהו קיבל השראה גם לכתוב את הדברים הבאים:

נסיך  ،האב ،אל גיבור ،תיועצ ،ושמו ייקרא נהדרת והממשלה תהיה על כתפו. אל לנו בן ניתן; ،עבור אל לנו ילד נולד 6

כדי להזמין אותו ולהקים זה  ،על כסא דוד ועל ממלכתו ،הגידול של ממשלתו ושלום לא יהיה בסופו של דבר 7 השלום.

 (6-7: 9ישעיהו ) קנאת ה 'צבאות תבצע זו. אפילו לנצח. ،עם שיפוט וצדק מאותו הזמן קדימה

 ،בעוד רבים המתיימרים המשיח לצטט את הקטע הזה ממלכה עם ממשלה.שימו לב כי ישעיהו אמר כי ישו היה לבוא ולהקים 

התנ"ך מראה כי מלכות  הם נוטים להתעלם שזה מתנבאים יותר מהעובדה שישו היה להיוולד. ،במיוחד בחודש דצמבר בכל שנה

 את.ואחרים ניבאו ז ،דניאל ،ישעיהו וכי ישו יהיה מעליו. ،האלוהים יש ממשלה עם חוקים כלפי הנתינים

( ואת מלכות האלוהים תשלוט שיסודן בדינים 15:10; יוחנן 37-40: 22החוקים של אלוהים הם הדרך של אהבה )מתי 

 תתבסס על אהבה. ،למרות כמה בעולם לראות את הכתובת ،לפיכך מלכות האלוהים אלה.

 תהילים ועוד

 ם.זה לא היה רק דניאל וישעיהו שאלוהים השראה לכתוב על ממלכת ביאת אלוהי

אשר היו פזורים בזמן של צרה גדולה יאספו יחד  ،ישראל )לא רק יהודים( שבטי יחזקאל קיבל את ההשראה לכתוב כי אלה

 בממלכה המילניום:

 ،להרכיב ממך את הארצות שבן אתה נתפזרו ،כה אמר ה 'אלוהים: "אני אתכנס אתכם מן העמים ،לומר לכן 17

והם ייקחו את כל הדברים שנואים שלה וכל התועבות שלה  ،ילכו לשםוהם  18 ואני אתן לכם את ארץ ישראל."'

ולתת להם לב  ،ולקחת ללב סטוני מתוך בשרם ،ואני אשים רוח חדשה בתוכם ،ואז אני אתן להם לב אחד 19 משם.

ואני  ،והם יהיו האנשים שלי כי הם עשויים ללכת בחוקים שלי ולשמור פסקי הדין שלי ולעשות אותם; 20 ،בשר

אני אפצה מעשיהם  ،אבל עבור אלה שלב אחרי הרצון לדברים שנואים שלהם התועבות שלהם 21 יה אלוהיהם.אה

 " ،על הראש שלהם

 (17-21: 11יחזקאל ) אמר ה 'אלוהים.
 (.14; דברים 11אך יצייתו לחוקים של אלוהים להפסיק לאכול דברי תועבה )ויקרא  ،צאצאי שבטי ישראל כבר לא יהיה מפוזר

 לב את הדברים הבאים תהילים על מלכות ה ':שימו 

והוא  ،עבור הממלכה הוא האדון של 28 כל המשפחות של הגווים סוגדות לפניך. ،כל קצות העולם יזכרו ולהפוך לה ' 27

 (27-28: 22תהילים ) שולט על העמים.

 (6: 45תהילים ) שרביט הצדק הוא השרביט של הממלכה שלך. הוא לעולם ועד; ،הו אלוהים ،כס שלך 6

הם ודברו לתפארת  11 והקדושים שלך ינתנו את ברכתו אתה. ،הו אלוהים ،כל העבודות שלך תהיינה לשבח אותך 10

וגם הוד המפוארת של  ،כדי להפוך ידוע לבני גברי המעשים האדירים שלו 12 ،ולדבר הכח שלך ،הממלכה שלך



10-: 145תהילים ) ושררה שלך מחזיקה מעמד לאורך כל הדורות. ،הממלכה שלך נמצאת ממלכה נצחית 13 ממלכתו.

13) 

 (.7: 4; מיכה 21; עובדיה 20:33סופרים שונים בתנ"ך גם כתב על היבטים של הממלכה )למשל יחזקאל 

 הקהל המיידי שלו היה קצת היכרות עם התפיסה הבסיסית. ،כאשר ישו החל ללמד את בשורת מלכות האלוהים ،לכן

 ؟השליחים ללמד את הבשורה של הממלכההאם . 4

המציאות היא כי חסידיו של ישוע למדו את  ،בעוד מעשה רב כמו הבשורה הוא רק חדשות טובות על האדם של ישו

 זה המסר שישו הביא. בשורת מלכות האלוהים.

 פול לימד את מלכות האלוהים
 השליח פאולוס כתב על מלכות האלוהים וישו:

חשיבה ושכנוע עם הדברים של מלכות אלוהים )מעשי  ،נסת ודיבר באומץ במשך שלושה חודשיםוהוא נכנס לבית הכ 8

 (.8: 19השליחים 

 (.20:25שבקרבם הלכת הטפת מלכות האלוהים )מעשי השליחים  ،עכשיו אני יודע שכל מה שאתה ،ואכן 25

לשכנע  ،שהסביר להם והעדתי חגיגית של מלכות האלוהים ،רבים הגיעו אליו למגוריו ،אז מתי הם מינו אותו יום 23

הטפה מלכות האלוהים וללמד את הדברים  31 ... מהבוקר עד הערב. ،אותם בדבר ישו משתי תורת משה והנביאים

 (.23،31: 28אף אחד לא אוסר עליו )מעשי השליחים  ،עם כל ביטחון הנוגעים האדון ישוע המשיח

כמו פול גם למד על ישו בנפרד ממה שהוא למד על  ،היא לא רק על ישו )אם כי הוא חלק מרכזי ממנו(שים לב כי מלכות אלוהים 
 מלכות האלוהים.

 אבל זה עדיין היה את בשורת מלכות האלוהים: ،פול גם קרא לזה את הבשורה של אלוהים

קורא לך לממלכה והתהילה שהיית ללכת ראוי בעיני אלוהים ש 12 אנחנו הטפנו את הבשורה של אלוהים ......  9

 (9،12: 2התסלוניקים  1) שלו.

 את המסר כי הוא למד. ،מסר טוב" של ישו" (.1:16פול גם קרא לזה את הבשורה של ישו )אל הרומיים 

 ،פול אמר את הבשורה של ישו כלל מציית ישו תחשוב על זה זה לא היה פשוט בשורה על האדם של ישו או רק על גאולה אישית.

 והשיפוט של אלוהים: ،שובו

ו לתת לך מי הם שאר מוטרד איתנו כאשר האדון ישוע מתגלה מן  7 ،אלוהים לפרוע עם צרה אלה צרות מי אתה...  6

ועל אלה שאינם  ،ב בוערים באש לקחת נקם על אלה שאינם יודעים אלוהים 8 ،השמים עם המלאכים האדיר שלו
כאשר  10 ،עם חורבן העולם מן הנוכחות של ה 'מן התהילה של הכח שלו אלה ייענשו 9 מצייתים הבשורה של אדוננו ישו.

כי העדות שלנו ביניכם האמינו  ،להיות התפארו הקדושים שלו להיות נערץ בקרב כל מי שמאמין ،ביום ההוא ،הוא מגיע

 (.6-10: 1התסלוניקים  2)

 ופן מלא לרשתה:לא שאנחנו כעת בא ،הברית החדשה מראה כי המלכות היא משהו שאנחנו נקבל

 (.12:28אנחנו מקבלים ממלכה אשר לא יכול להיות מזועזע )העברים  28

 אבל לא נזין אותו באופן מלא. ،אנחנו יכולים לתפוס ומצפים להיות חלק ממלכת אלוהים עכשיו

 תחייתו: לאחר כפי שזה קורה ،פול אישר במפורש כי אחד לא לגמרי להיכנס למלכות אלוהים כבן אדם בשר ודם

אני אומר  ،הנה 51 ולא עושה  שחיתות כי בשר ודם לא יכולים לרשת את מלכות האלוהים; ،אחי ،עכשיו זה אני אומר 50

לקבלת  על החצוצרה האחרונה. ،כהרף עין ،בעוד רגע 52 -כולנו יהיה  אבל ،לכם תעלומה:. אנחנו צריכים לא כל לישון

 (.50-52 :15 קורינתיאנס 1ואנחנו ישונה ) ،יתקע בשופר והמתים יועלו להשחתה



מי ישפוט את החיים ואת המתים בבית המופיעים שלו ואת  ،השבעתי אתכם ולכן לפני אלוהים ואת ישוע המשיח 1

 (.1: 4טימותי  2ממלכתו )

 אבל ישו היה מוסר את הממלכה לאלוהים האב: ،פול לא רק לימד את זה

על ידי אדם הגיע גם תחיית  ،עבור מאז אדם בא מוות 21 הפך של מי נרדם.ונ ،אבל עכשיו משיח קם מן המתים 20

אחר כך מי המשיח  ،אבל כל אחד כדי שלו:. ישו 23 גם כך במשיח כל תיעשה חי ،לקבלה כמו אדם כולם מתים 22 המתים.

כאשר הוא מכניס. קץ  ،כאשר הוא מספק את הממלכה לאלוהים האב ،ואז מגיע בסופו של דבר 24 בשעה הקרובה שלו

 20 :15-קורינתיאנס 1) כי הוא חייב שלטונו עד הכניס את כל האויבים תחת רגליו. 25 לכל שלטון וכל סמכות וכוח.

25.) 

 פול גם למד כי )פורעי מצווה( רשעים לא יירשו את מלכות האלוהים:

ולא  ،ולא עובדי אלילים ،נואפים ולא זה אל תלכו שולל. ؟אתה לא יודע כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלוהים 9

ולא יירשו את מלכות  ،ולא ،ולא שיכורים ،ולא חומד ،ולא גנבים 10 ،ולא למעשי סדום ،ואף לא הומוסקסואלים ،נואפים

 (.9-10 :קורינתיאנס 6 1האלוהים )

 ،שנאה ،כישוף ،זרה עבודה 20 ،זימה ،טומאה ،ניאוף ،אשר הם: ניאוף ،עכשיו את עבודותיהם של הבשר ניכרות 19

מתוכם אני  וכדומה; ،שכרות ،רציחות ،קנאה 21 ،כפירה ،מחלוקות ،שאיפות אנוכיות ،התפרצויות זעם ،קנאות ،טענות

כי מי לתרגל דברים כאלה לא יירשו את מלכות האלוהים )אל  ،בדיוק כמו גם אמרתי לך בעבר זמן ،אומר לך מראש
 (.19-21: 5הגלטיים 

 יש ירושה כל ב ،מי הוא עובד עבודה זרה ،ולא איש צר עין ،אדם טמא ،כי לא נואף ،יודעבשביל זה אתה  5

 (.5: 5הממלכה של ישו ואלוהים )אל האפסיים 

 השליח פאולוס הזהיר כי חלק לא מלמדים כי: יש אלוהים סטנדרטים ודורש בתשובה מחטא כדי להיות מסוגל להיכנס ממלכתו.

אבל  שהוא לא אחר; 7 ،על בשורה שונה ،ל כך מהר ממנו שקרא אותך החסד של ישואני מתפעל שאתה פונה משם כ 6

להטיף בשורה  ،אבל גם אם אנחנו או מלאך מן השמים 8 יש כמה בעיות אשר אתה רוצה לעוות את הבשורה של ישו.
אם מישהו  ،אז עכשיו אני אומר שוב ،כפי שאנו אמור לפני 9 בואו להיות מקולל אותו. ،אחרת לך ממה שיש לנו טיף לך

 (6-9: 1אל הגלטיים ) תן לו להיות מקולל. ،מטיף כל בשורה אחרת לך ממה שקבלת

כך המוחות שלך עלולים להיפגם מן  ،כמו הנחש שולל וחוה על ידי תככים שלו ،שמא איכשהו ،אבל אני חושש 3

או אם אתה מקבל רוח אחרת אשר לא  ،לנו לא הטיף כי אם הוא שבא מטיף אחר ישו מי יש 4 הפשטות כי הוא המשיח.

 (3-4 :11 קורינתיאנס 2) את כמובן יכולה להשלים עם זה! -או בשורה אחרת אשר שלא קיבלת  ،קיבלת

 ؟הבשורה ،שונה" למעשה שקר ،מה הייתה "אחרת" ו "

 בשורת השווא יש חלקים שונים.

את הבשורה השקרית היא להאמין שאתה לא צריך לציית לאלוהים באמת שואף לחיות נאמן הדרך שלו בעודם  ،באופן כללי

 הוא נוטה להיות מונחה באנוכיות. (.21-23: 7טוענים כי הם יודעים אלוהים )השווה מתיו 

ינים שהם יודעים טובים ואז בני האדם מאמ-( 3שנה )בראשית  6000הנחש הקסים איב לנפול על בשורה שקרית לפני כמעט 

וזה כבר -שמתי לעתים קרובות מצורף שווא שונה בשורות ،אחרי תשווע בא ،כן יותר מה 'וצריכים להחליט טוב ורע לעצמם.

 ממשיך וימשיך לתוך הזמן של האנטי כריסט הסופי.

הגנוסטים  סטיק אמת והטעייה.את הבשורה השקרית הייתה בעצם תערובת הגנוסטית / מי ،עכשיו בחזרה בזמן של השליח פאולוס

הגנוסטים נטו להאמין כי מה עשה הבשר  כולל ישועה. ،בעצם האמינו כי ידע מיוחד הוא מה שנדרש כדי להשיג תובנה רוחנית

 ،מנהיג כזה שקר אחד היה סימון מאגוס היה שום השפעה מסוימת והם התנגדו לציית לאלוהים בעניינים כמו שבת ביום השביעי.

 (.18-21: 8על ידי השליח פטרוס )מעשי השליחים  אשר הוזהר

 אבל זה לא קל
 הברית החדשה מראה כי פיליפ למד מלכות האלוהים:



שהאמינו פיליפ כפי שהטיף הדברים בדבר מלכות האלוהים ...  12 ... פיליפ ירד לעיר שומרון הטיף ישו אליהם. 5 ואז

 (.5،12: 8)מעשי השליחים 

 ואת תלמידיו למדו שזה לא קל להיכנס למלכות אלוהים: ،פול ،אבל ישו

"כמה קשה עבור אלה שיש להם עושר כדי להיכנס למלכות  ،הוא אמר ،וכאשר ישו ראה שהוא הפך עצוב מאוד 24

 שכן קל יותר לגמל לעבור דרך קוף של מחט מאשר לעשיר לבוא אל מלכות האלוהים. " 25 אלוהים!

 "؟"אז מי יכול להינצל ،ואלה ששמעו אותו אומר 26

 (27-24: 18לוקס ) "הדברים אשר הם בלתי אפשריים עם גברים אפשריים עם אלוהים." ،אבל הוא אמר 27

 עלינו דרך רבות תלאות להיכנס למלכות" 22

 (.14:22אלוהים ")מעשי השליחים 

ואת האהבה של כל  ،גדל מאוד כי האמונה שלך ،כפי שהוא ראוי ،אחי ،אנו מחויבים להודות לאלוהים תמיד בשבילך 3

כך שאנו עצמנו להתפאר מכם בין הכנסיות של לאל על הסבלנות והאמונה שלך  4 ،אחד כל מה שאתה משופע כלפי זה

כי אתה עלול להיות  ،שהוא עדות מובהקת של משפט הצדק של אלוהים 5 ،בכל הרדיפות והתלאות שלך שאתה לסבול

ו  7 ،שכן הוא דבר צדיק עם אלוהים לפרוע עם צרה מי להטריד אותך 6 שעבורם גם לסבול; ،נספר ראוי מלכות האלוהים
: 1התסלוניקים  2) ،לתת לך מי הם שאר מוטרד איתנו כאשר האדון ישוע מתגלה מן השמים עם המלאכים האדיר שלו

3-7.) 

-4: 6; אל העברים 6:44; ג'ון 1-14: 22רק כמה החברה נקראים ונבחר בעידן זה להיות חלק ממנה )מתי  ،בשל הקשיים
ואלה שהתלוננו ילמדו תורה"  ،כמו התנ"ך מראה כי אלו "שטעו ברוח יהיה להגיע להבנה ،אחרים ייקראו מאוחר יותר (.6

 (.29:24)ישעיהו 

 פיטר לימד את בריטניה
 או לא יהיה שיקול דעת:וכי הבשורה של אלוהים חייב להיות ציית בחריצות  ،השליח פטרוס לימד כי הממלכה היה נצח

שכן אם אתה עושה את הדברים האלה אתה  ،להיות אפילו יותר חרוץ לבצע שיחה והבחירה שלך בטוח ،אחי ،לכן 10

10-: 1פיטר  2זמן כה כניסה יסופקו לך בשפע לממלכה נשמת אדוננו ומושיענו ישוע המשיח ) 11 לעולם לא למעוד;

11.) 

מה יהיה הסוף של אלה שאינם  ،ואם הוא מתחיל איתנו ראשון של אלוהים; בפעם הגיע לשיפוט להתחיל בבית 17

 (.04:17פיטר  1) ؟מקיימים את הבשורה של אלוהים

 הספרים האחרונים של התנ"ך והממלכה
מלכות האלוהים יהיה מלך מי  -( 1،14: 1( ו שתשווע הוא אלוהים )יוחנן 8،16: 4ג'ון  1התנ"ך מלמד כי "אלוהים הוא אהבה" )

 (.14-15: 22לא שונא )השווה: התגלות  ،הוא אהבת שחוק לתמוך אהבה

 הספר האחרון של התנ"ך במיוחד דן מלכות האלוהים.

 ،ואמר: "ממלכות בעולם הזה הפכו ממלכות אדוננו ישו שלו ،המלאך השביעי נשמע: והיו קולות רמים בגן עדן 15 ואז

 (.11:15התגלות ) והוא ימלך לעולם ועד!"

 והתנ"ך מגלה שני הכותרים שלו: ך בממלכה!ישו ימלו

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

 שימו לב הקטע הזה מחזון יוחנן: ؟אבל הוא ישו היחיד ימלוך

אלה שראשו נערף ואז ראיתי את נשמותיהם של  והשיפוט היה מחויב להם. ،והם ישבו עליהם ،ואני ראיתי מלכות 4

ולא קיבלו את חותמו על מצחם  ،מי לא העריץ את החיה או תמונה שלו ،עבור העד שלהם לישו את המילה של אלוהים

על מות  ברוך וקדוש הוא מי שיש לו חלק בתחייה הראשונה. 6 . . והם חיו ויימלכו עם משיח אלף שנים. או על הידיים.

 (.4،6: 20יימלכו איתו אלף שנים )התגלות  ،אבל הם יהיו כהנים של אלוהים ושל ישו ،השנייה כזו אין כוח



אבל זה  ،(11:15מכיוון הממלכה תימשך לעד )התגלות  נוצרים אמיתיים יקום לתחייה למלוך עם המשיח במשך אלף שנים!

שלב בניגוד  ،המילניום ،הפיזי-ממלכהזו הסיבה מדוע התייחסתי מוקדם יותר כשלב הראשון של ה השלטון ציין רק כאלף שנה.

 השלב. ،רוחני יותר ،לגמר

 כמה אירועים מפורטים בספר ההתגלות כמו המתרחש בין השלבים המילניום והאחרונים של מלכות האלוהים:

גוג  ،ויהיה לצאת לרמות את העמים אשר בארבעת קצות תבל 8 השטן ישוחרר מכלאו ،כאשר אלף השנים פקעו ،כעת 7

ואז ראיתי כסא לבן גדול ממנו שישב  11 ... שמספרם הוא כמו החול של הים. ،כדי לאסוף אותם יחד כדי לקרב ،ומגוג

הקטנים עם  ،ואני ראיתי את המתים 12 ויש נמצא להם מקום. מפני שפניה את כדור הארץ ואת השמים ברחו משם. ،עליו

 ،והמתים נשפטו על פי יצירותיהם מהווה את ספר החיים.ה ،וספר נוסף נפתח וספרים נפתחו. ،עומד לפני ה ' ،הגדולים

והם  מוות האדס נמסר עד המתים שהיו בהם. ،הים ויתר המתים שהיו בה 13 על ידי הדברים שהיו כתובים בספרים.

ושכל מי שאינו נמצא  15 זהו המוות השני ואז מוות האדס נוצקו לתוך אגם האש. 14 כל אחד על פי יצירותיו. ،נשפטו

 (..11-15 ،7-8: 20כתוב בספר החיים היה מושלך אל אגם האש )התגלות 

 ספר ההתגלות מראה כי יהיו בשלב מאוחר שמגיע אחרי שלטונו אלף שנה לאחר מותו השני:

כמו כן לא היה ים  עבור כי השמים הראשונים והארץ הראשונה נפטרה. ،עכשיו ראיתי שמים חדשים וארץ חדשה 1

מוכן ככלה מקושטת  ،יורדת מן השמים מאלוהים ،ירושלים החדשה ،ראיתי את עיר הקודש ،וןג' ،אז אני 2 יותר.

והם יהיו עמו  ،והוא ישכון איתם ،המשכן של אלוהים עם גברים ،" הנה ،ושמעתי קול רם מן השמים אומר 3 לבעלה.
ולא  ،מעיניהם;.. לא תהיה לא עוד מוותואלוהים וימחה כל דמעה  4 בכבודו ובעצמו יהיה איתם ולהיות אלוהיהם הקב"ה

 (1-4: 21התגלות ) עבור הדברים לשעבר לעולמם. " ،ולא בוכה. לא יהיה כאב נוסף ،צער

 ،באמצע הרחוב שלה 2 שימשיך מן הכס של אלוהים של השה. ،צלול כבדולח ،והוא הראה לי נהר טהור של מים חיים 1

כל עץ מניב הפרי שלו בכל חודש.העלים של העץ היו לריפוי  ،אשר נשא עשרה פרות ،היה עץ החיים ،ומשני צדי הנהר

השם  ،הם ידאגו פניו 4 ומשרתיו יכהנו אותו. ،אבל כס האלוהים ואת הגדי יהיה בו ،ולא יהיה שום קללה יותר 3 העמים.

והם  ת ה 'אלוהיך נותן להם אור.עבור א ،לא יהיה הלילה:. הם אינם זקוקים מנורה ולא אור השמש 5 שלו יהיה על מצחם

 (1-5: 22התגלות ) ימלך לעולם ועד.

יעזוב  ،אשר הוכן בגן עדן ،עיר הקודש כולל את עבדי אלוהים נמשך לנצח. ،אלף השנים אחרי שהוא ،שים לב כי שלטונו הזה

 זמן כאב או סבל! זוהי תחילתה של השלב הסופי של מלכות האלוהים. שמים יירד אל האדמה.
תהיה טובה יותר  ،כולל עיר הקודש אשר תהיה עליו ،האדמה (.7: 21( וכל הדברים )התגלות 5: 5הענווים יירשו את הארץ )מתי 

 תבין את זה: משום דרך האל תיושם.

 (.7: 9הגידול של ממשלת השלום שלו לא יהיו סוף )ישעיהו  7

 כל יציית הממשלה של אלוהים.ברור יהיה צמיחה לאחר השלב הסופי של מלכות האלוהים החל כמו 

 זה יהיה זמן המפואר ביותר:

גם נכנס בלב אדם הדברים אשר אלוהים הכין עבור  ،ולא אוזן שמע ،אבל כמו שכתוב: ". עין לא ראתה 9

 (. 9 :10-2קורינתיאנס 1אבל אלוהים חשף אותם אלינו דרך הרוח שלו )  10 אוהביו"

 יהיה זמן פנטסטי! זה ונוחות נצח. ،אושר ،זהו זמן של אהבה

 ؟אתה לא רוצה להיות החלק שלך בו

  מקורות מחוץ הברית החדשה למדו. 5
 מלכות האלוהים

 ؟האם פרופסורים מוקדמים של ישו חושבים שהם היו אמורים להטיף את הבשורה של ממלכה מילולית של אלוהים

 כן.



הדגיש כי בניגוד לרוב  ،ובצדק ،הוא שוב ושוב ،בהרצאה שנתן פרופ 'בארט אהרמן של אוניברסיטת צפון קרוליינה ،לפני שנים

למרות ההבנה הכללית של ד"ר אהרמן הנצרות שונה  ישו וחסידיו מוקדם שלו והכריז על מלכות האלוהים. ،דגילה נוצרים היום

היינו מסכים כי הבשורה של הממלכה היא מה שישו עצמו הצהיר עליה וחסידיו  ،של אלוהים ההמשך מאוד מזו של כנסיית

 האמינו. היינו גם מסכים כי רבים טענו נוצרים היום לא להבין את זה.

 דרשתי&  הברית החדשה-הכתיבה הכי הישן משומרת פוסט
 MWשרד" )דרשת הנוצרי העתיקה ממלכת אלוהים הייתה חלק משמעותי של לנטען להיות "הדרשה הנוצריה המלא הבכור כי 

כריסטיאן  (.p. 102 ،2004 ،גרנד ראפידס ،ספרים בייקר 2 ،הולמס האבות האפוסטולית:.. טקסטים יווניים התרגומים אנגלים

 זה מכילה הצהרות אלה על זה: דרשה עתיקה

אלא בהבטחת המשיח היא גדולה  ،כי שהותנו בעולם של הבשר הוא אפסי וחולף ،אחים ،יתר על כן אתה יודע 5: 5

 ונפלאה: שאר בממלכה וחיי קרובים נצחיים.

 דרש עתיקה זו קובעת: ،יתר על כן אבל יבוא ולהיות נצחי. ،ההצהרה לעיל עולה כי הממלכה לא עכשיו

איזו  ،כדי להציל את ילדיהם ،באמצעות המעשים הצדיקים שלהם ،אם אפילו צדיק כגון אלה אינם מסוגלים ،עכשיו 9: 6

אם אנחנו  ،או מי יהיה עוה"ד שלנו ؟הרגעה יש לנו להיכנס אל מלכות האלוהים אם לא נצליח לשמור טבילתנו טהורה

כי כל מה שאנחנו יכולים להיכנס אל מלכות  ،לכן הבה נאהבנו זה את זה 6 ؟:9 לא נמצאנו כבעלת עבודות קדושות וצדיק

נכנסנו ממלכתו ולקבל ההבטחות אשר "אוזן לא שמעה ולא  ،אם אנחנו יודעים מה נכון בעיני אלוהים ،לכן 7:. 11 האלוהים

 עין לא ראתה ולא ראתה בעין ולא בלב האדם לדמיין."

:. 12 מאחר שאנו יודעים לא היום של אלוהים המופיע ،ולכן שעת שעה על מלכות האלוהים מאוהבים וצדקה ،אחכה 1: 12

 ממלכת האבא שלי תבוא. ،הוא אומר ،6

וכי היא  ،כי אנחנו עדיין לא נזין את מלכות אלוהים ،את הקביעות מוזכר לעיל מראות כי אהבה דרך חיים נכונים יש צורך

 זוהי הממלכה של האב ואת הממלכה היא לא רק ישו. כלומר אחרי ישו חוזר שוב. ،מתרחשת לאחר היום של אלוהים של מופיעים

רשה הנוצריה כנראה הוותיקה שאלוהים אפשר לשרוד מלמדת אותו מלכות האלוהים כי הברית החדשה מלמדת כי הד ،זה מעניין

אבל הידע המוגבל שלי  ،של אלוהים עכשיו מלמדת )זה אפשרי כי זה יכול להיות מתוך כנסייה של אלוהים עצמו ההמשך וכנסיית
 יווני מגביל את היכולת שלי לצאת בהצהרה מוצקה(.

 שניים הכנסייה מאה ואת הבשורה של הממלכהמנהיגים 
אוסביוס  לימד את מלכות אלף השנים. ،לשומע של ג'ון וידיד של  ו נחשב קדוש על ידי קתולים ،מוקדם כי  nd 2 יצוין במאה

 נרשם כי  לימד:

. VI ،שברי ) כאשר שלטונו האישי של משיח יוקם על פני האדמה הזאת. ،יהיה מילניום לאחר תחייתו מן המתים... 

 (XXXIX، 12 ،ספר 3 ،היסטוריה של הכנסייה ،ראה גם אוסביוס

 למד כי זה יהיה זמן של שפע רב: 

 ]הוא אמר[ כי גרגר החיטה יפיק עשר ،באופן דומה

וכי  בסדר; ،טהור ،וכל גרגר יניב עשרה קילוגרמים של קמח ברור ،וכי כל אוזן תצטרך עשרה אלף דגנים ،אלף אוזניים

תהפוכנה  ،האכלה אז רק על ההפקות של כדור הארץ ،החיות ושכל ודשא יפיקו בפרופורציות דומות; ،וזרעים ،תפוחים

שהיה לשומע  ،איש עתיק ،ולהיות שעבוד מושלם לאדם. "]עדות מושתת לדברים האלה בכתב ידי  ،שלווות והרמוניות

 (IV ،בסיבוב הרביעי של ספריו; עבור חמישה ספרים חוברו על ידו ...[ )שברי  ،של ג'ון וידיד של 

 קובע: המכתב אל הקורינתים הברית החדשה-הפוסט

אז המשיח הוא  ישו נשלח ושוב מאלוהים. השליחים קיבלו את הבשורה עבורנו מן האדון ישוע המשיח; 1-3: 42

ולאחר הובטח  ،לאחר ולכן קיבל תשלום יצאו לרצון האל בסדר מין.שניהם ולכן  והשליחים הם מן המשיח. ،מאלוהים

ויצאו עם בשורה  ،במלואו דרך תחייתו של ישוע המשיח אדוננו אישר את דבר האלוהים בביטחון מלא של רוח הקודש

 משמחת כי מלכות אלוהים צריך לבוא.



 לספירה למדה: 120-135 ג.  יחים המקורי למות.אחרוני השל ،שהיה תלמידו של ג'ון ،של סמירנה היה מנהיג נוצרי קדום 

מאבותיהם  פרק ב '. ،האגרת אל הפיליפים).  כי להם מלכות האלוהים. ،ואלה נרדפים על הצדקה 'סאקה ،אשרי העניים

 (1885 ،ג'יימס דונלדסון. מהדורה אמריקאית&  כמו בעריכת אלכסנדר רוברטס 1כרך  ،הניקיאי-אנטה

" אנחנו צריכים ללכת ראוי מצווה כבודו ... בשביל זה גם כי הם צריכים להיות ،כי "אלוהים הוא לא לעג ،אם כן ،לדעת

ולא המתעללים עצמם עם  ،ואף לא נשי ،שכן "כל תאווה נגד ברוח; "ו" לא נואפים ،מנותקים מן התאוות כי הם בעולם

 פרק ה '( ،שם) לא עקבי ולא מתאימה.יירשו את מלכות האלוהים "ולא אלו שעושים דברים  ،המין האנושי

וכפי השליחים אשר הטיפו את הבשורה אל  ،אפילו כפי שהוא עצמו ציווה עלינו ،ועם כל הכבוד ،הבה לשרתו בפחד

 פרק ו '( ،שם) והנביאים שהכריזו מראש לבואו של הלורד. ،לנו

 יירשו את מלכות האלוהים. ،לא פורעי המצווה ،למד כי הצדיקים  ،כמו אחרים בברית החדשה

 להלן נטען גם חונכו על ידי :

אני לך כאשר הבישופים  הילדים האהובים של אלוהים. ،אתם שומעים תוכחה שלי" ובשבת שלאחר מכן הוא אמר;

ָראּוי בדרך של ،נכחו בואו לא  ،להיות אתם מוכנים ושוב ،ה '... יה ועכשיו שוב אני להטיף לכולכם ללכת כיאות ו כַּ

 ،הופעתו שלו לפתע עור וגידים כמו של ברק מהיר ،המצווה החדשה לגבי אהבה אחד כלפי אחר ،בבכם להישקל למטהל

כאשר אתם  ،וכל הדברים שהיא נלמדת של אלוהים יודעים הממלכה האלמותית שלו. ،חיי הנצח ،פסק הדין הגדול מאש

החיים )כי המצוות יכול לציית בך בל תימחה. ' ،לחרוט עם העט של רוח הקודש על לבבכם ،מחפשים כתובי ההשראה

ך ،אבות האפוסטולית ،לייטפוט JB. 24פרק  ،של  רֶּ  (pp. 488-506 ،1889 ،3.2 .כֶּ

 למדה: ،לספירה 170 ג. ،שהיה כנסיית מנהיג אלוהים ،מליטו של

ואת  ،שהונפקה חסדוהמצוה  ושתיהן הגיעו ושוב יחד מציון וירושלים; ،הישן בחדש-כי אמנם החוק הוציא בבשורה

 והגבר באלוהים ... ،ואת כבש בן הכבשים אצל גבר ،הסוג של המוצר המוגמר

 אבל הבשורה הפכה את ההסבר של החוק שלה

 ואילו הכנסייה הפכה מחסן של אמת ... ،הגשמה

מליטו ).  מרודנות לתוך ממלכה נצחית. ،ממוות לחיים ،מן החושך אל האור ،זהו אחד אשר גאל אותנו מעבדות לחירות

תיאולוגיה באינטרנט  של העת כתב ..:. תרגום68 ،7،40דרשה על פסח פסוקים 

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

 ולא פשוט הנוצרי הנוכחי או הכנסייה הקתולית וכלל החוק של אלוהים. ،מלכות האלוהים היה ידוע להיות משהו נצחי ،לפיכך

 המאה השנייה מטיף לאנשים להסתכל לממלכה: סוף נוספת בכתב-באמצע

אבל ברצון להתקרב אל הבשורה של מלכות  ،הלוואי שאיש מכם כבר להסתיר ולא להסתכל לאחור ،למה זה

. בעריכת 8כרך  ،הניקיאי-. מובא ברשות מתוך אבות אנטהXLVפרק  ،Xספר  ،רומן קלמנט. הוקרה) האלוהים.

 (1886 ،מהדורה אמריקאית ג'יימס דונלדסון.&  אלכסנדר רוברטס

הרועה של  כתיבת המאה השנייה באמצע שכותרתו ،בזמן שהוא היה כנראה לא נכתב על ידי אחד בכנסייה הנכונה ،יתר על כן

 דונלדסון משתמשת בביטוי "מלכות האלוהים" ארבע עשר פעמים.&  בתרגום ידי רוברטס

 ו על מלכות האלוהים במאה השניים.יודעים משה ،ואפילו רב דגילה רק ישו ،נוצרים אמיתיים

שימו לב מה הוא  נוצרים היו להיכנס למלכות אלוהים. ،אפילו הקתולי והמזרח האורתודוקסי סנט אירנאוס הבינו לאחר תחייתו

 לספירה: 180 ג. ،כתב

והוא  ،אשר ניתנה על ידו בטבילה ،שכן אותם ללא רף פועלים רוח הקודש ،בשביל כזה הוא המצב של מי היה מאמין

 ،יש לנשמה זה תחייה בם כי מאמינה אם הוא ייכנס אמת וקדושה וצדקה וסיבולת חולה. ،נשמר על ידי כונס הנכסים

.  המתגבש עד וכניסת מלכות האלוהים. ،על ידי הכח של רוח הקודש ،ויחד עימה ،הגוף מקבל את הנשמה שוב

. 42פרק  ،אג רובינסון ההפגנה של הטפה האפוסטוליתהבישוף של ליון תורגם מן ארמני ידי ארמיט ،סנט ،אירנאוס)

 (.1920 . אוקטובר כפי שפורסם בחברה לקידום הידע ניו יורק:.. מקמילן1879 ،סומרסט ،ולס



 בעיות השניות וה שלישית
והממלכה  ،שבת ،למד נגד החוק של אלוהים  מנהיג משומד אנטי חוק בשם התקומם. ،במאה השנייה ،למרות קבלתה הנפוצה

היה לו קשר עם הכנסייה של רומא די הרבה זמן היה לי כי יש שם  ،למרות שהוא הוקע על ידי  ואחרים המילולית של אלוהים.

 השפעה.

שימו לב דיווח  רב התנגד הדוקטרינה של הממלכה הקרובה.  היו התבססות באלכסנדריה )מצרים(.  ،במאות השנייה והשלישית

 על כמה מאלה :

הוא עזב את הספר הפגאני  והתחנך הפילוסופיה שלהם. ،ס נולד למשפחה פגאני אצילי ועשיר באלכסנדריהדיוניסיו

 שאותו הצליח מאשמת ספר של אלכסנדריה ... ،להיות תלמידו של אוריגן

ובית הספר הגנוסטית משחיתים את הדוקטרינות של אורקל הקדושים על ידי הפרשנויות הדמיוניות  ،אוריגן ،קלמנט

 …וטענו יהיה השלטון של משיח על כדור הארץ ،בפומבי להיאבק .לגורי שלהם ... הם השיגו לעצמם בשם וא

ועל ידי בחשבונו ... "מצב כזה של דברים כמו עכשיו קיים מלכות האלוהים." זהו  ،דיוניסיוס במחלוקת עם חסידיו של 
 ות ...האזכור הראשון של מלכות האלוהים הקיימות במצב הנוכחי של הכנסי

אבל הוא הממלכה הקרובה המילולית של אדוננו בתחייה אל חיי נצח  ،מראה כי מלכות שמים לא אלגורי ،נזף בטעותם 

... 

עד  200 ،אז הרעיון של הממלכה באה במצב הנוכחי של דברים נהגה המובאים בחוות הספר הגנוסטית של  במצרים

 מאה מלאה לפני הבישופים של האימפריה באה להיחשב דיירי הכס ... ،250

אוריגן שנקבע בו משמעות רוחנית  קלמנט הגה את הרעיון של מלכות האלוהים כמדינת ידע נפשי האמיתי של אלוהים.

זה; אבל הנרי דן הבשורה של הממלכה:. לא מלכות העולם הזה; לא בעולם ה ،וורד) הסתירה במכתב הרגיל של כתובים.

 (pp. 124-125 ،1870. ،התחייה מן המתים של להשבת כל הדברים בהוצאת קלקסטון ،בא במדינה השמימית

בישוף של גם ניסה  הבנת את זה. ،שווא פחות מילולי ،את  ניסה לבוא עם ،בעוד הבישוף  לימד את בשורת מלכות האלוהים ،וכך

כנסיית אלוהים עמדו על האמת של הממלכה המילולית של אלוהים לאורך אלה באמת ב להילחם השגיאות של  בערך באותו הזמן.

 ההיסטוריה.

 פלוס ،הרברט וו ארמסטרונג לימד את הבשורה של המלכות
 הרברט וו ארמסטרונג מאוחר כתב: ،20- ה בשנת המאה

אז שמענו  זיוף להמציאהם היו צריכים  העולם כדי להחליף משהו אחר במקומו. ،היה . . הבשורה של ישו. שדחו משום

לא  ،צמצום זה אל אוורירי -רגש נחמד בלבות בני אדם  !- את מלכות האלוהים המדוברות של כשירות בלבד גחמה די

ידע כי  ،שנים לפני הספירה 600שחי  ،הנביא דניאל . . לאחרים יש מצג שווא כי "הכנסייה" היא הממלכה. מציאותי!

 . . ממשלה השולטת על אנשים מילוליים על פני האדמה. -ת מלכות האלוהים הייתה ממלכה אמיתי

 ،כאן הוא מדבר על עשר אצבעות -הסבר של אלוהים הוא מה מלכות האלוהים: "וגם בימי המלכים האלה ..."  . . כאן .

מתייחס ארצות הברית  ،17-ל  13-והתגלות ה  ،7על ידי חיבור הנבואה עם דניאל  ،זה חלק ברזל וחלק חימר פריך.

עושה רגיל פירוט כי זה יהיה איחוד של מלכים  17:12התגלות  לנגד עינכם! . . החדשה של אירופה כי נוצרה עכשיו.

 . . ( יהיה להחיות את האימפריה הרומית העתיקה.8 :17 ִהתגַּלּותאו מלכויות כי )

מלכות  --ושלו  (;11-16: 19הארץ )חזון השולט על כל  ،הוא מגיע כמו מלך מלכי המלכים ،כאשר משיח יבוא

קובע זאת במלים הבאות: "ממלכות  11:15התגלות  היא לצרוך את כל הממלכות הגשמיים האלה. ،דניאל -- האלוהים

זה הסוף של  זוהי מלכות האלוהים. המשיח שלו: והוא ימלך לעולם ועד"! ،ממלכות אדוננו הם הופכים בעולם הזה

של  -הממשלות  -לאחר מכן הם ייכנסו ממלכות  ואפילו ארצות הברית לבין העמים הבריטיים. ،כן -ממשלות הנוכחיות 

זה הופך לחלוטין העובדה המלכות האלוהים  ולאחר מכן מלך מלכי המלכים פני כדור הארץ כולו. ،האדון ישוע המשיח

כך  -הרומית היתה ממלכה גם כאשר האימפריה  -גם כאשר האימפריה כשדים היתה ממלכה  היא ממשלה מילולית.

 . .. שליט! -ישו נולד להיות מלך  זה להשתלט על ממשלת אומות העולם. מלכות האלוהים היא ממשלה.



 1،900-אותו ישוע המשיח אשר צעדו על הגבעות והעמקים של ארץ הקודש ברחובות ירושלים יותר מאשר לפני כ 

האלוהים העירו מן המתים אחרי שלושה ימים ושלושה  ،נצלבאחרי שהוא  הוא אמר שהוא יבוא שוב. שנים מגיע שוב.

המטה של  הוא עלה על כס המלוכה של אלוהים. .(.3-4 :15; אני 02:32; מעשי השליחים 00:40לילות ). מאט 

 (.3:21 ִהתגַּלּות; 10:12; 1: 8; 3:. 1; עברית 9-11: 1ממשלת היקום )מעשי השליחים 

ולאחר מכן  ،להיות כמלך המלכים מעל כל האומות -"הארץ הרחוקה"  -שהלך אל כס האל  ،הוא "אציל" של המשל

 (. 12-27: 19לחזור לכדור הארץ )לוקס 

פירושו שחזור למצב או  השבה (.19-21: 3הוא בשמים עד "פעמים ההשבה של כל הדברים" )מעשי השליחים  ،שוב

ותנאי  ،בתהליך השחזור של שלום עולמי ،ועל כן ،מותשחזור של ממשלת האל עלי אד ،במקרה זה במצב לשעבר.

 אוטופי.

לא בשר  ،כי אם אלוהים מתערב ،מלחמות טענות הסלמה תהיינה לשיא בצרות עולם כל כך גדול ،מהומה בעולם הווה

 ،כשהגיע לשיאו מאוד שלה כאשר העיכוב יגרום פיצוץ כל החיים מן מהעולם הזה (.24:22אדם יינצל בחיים )מאט. 

;.. 24:30מאט ) רולינג.-הוא בא בכל הכוח והתהילה של הבורא היקום הפעם הוא מגיע כאלוהים אלוהי. ישו יחזור.

ממשלה סופרת ופוסק לכל עמים "עם -להקים עולם ،(19:16אדון האדונים" )חזון  ،( הוא בא כמו "מלך המלכים25:31

 . . (.5: 12; 19:15מוט הברזל ")חזון 

 ؟משיח לא רצוי

תהיה אפילו הכנסיות של הנצרות  -לקבל את פניו באקסטזה והתלהבות מטורפות  ،יצעק אנושות עם שמחה אבל

 ؟המסורתית

כי הוא  ،( רימו אותם13-15 .:11 קורינתיאנס IIמשום ששרי השווא של השטן ) ،הם יאמינו הם לא!

והכוחות הצבאיים בעצם ינסו  ،(11:18עם  11:15הכנסיות ואת העמים תהיינה כועסות ביאתו )חזון  האנטיכריסט.

 (!17:14להילחם בו כדי להרוס אותו )חזון 

( 1-2:. 14עם החזית בירושלים )זכריה  ،האומות תהיינה עסוקות במאבק השיא של מלחמת העולם השלישית הקרובה

הוא יהיה  (.3סוק בכח על טבעי הוא יהיה "להילחם נגד מדינות אלה" כי להילחם נגדו )פ ולאחר מכן המשיח יחזור.

רגליו יעמדו ביום ההוא על הר הזיתים" מרחק קצר ביותר ממזרח ירושלים )זכריה " (!17:14לגמרי להביס אותם )חזון 

 (1984 ،. תעלומת בימיםHWארמסטרונג ) (.4:. 14

 עדיין רב יילחם ،התנ"ך מצהיר כי ישו יחזור הוא ינצח

אך בין השאר בשל נביאים ומיסטיקנים שווא( כי  ،אי הבנה של הנבואה בתנ"ך רבים יטענו )מבוסס על (.19:19נגדו )התגלות 

 ישו חוזר הוא אנטיכריסט הסופי!

 להלן גם הרברט ארמסטרונג:

 -האמת של אלוהים המוסמך עם אהבת האל הנחילה ידי רוח הקודש ... מחרידה לדעת אלוהים וישו נוצרי  -דת אמיתית 

 האלוהית של אלוהים ... ! והחמימות של האהבה-לדעת אמת 

 תורתו של הכנסייה האמיתית של אלוהים הן פשוט אלה של "חיים על ידי כל מילה" של כתבי הקודש ...

 דרכו של אלוהים האהבה. -גברים יהפכו מהדרך "לקבל" את עצמו לאורח "לתת" 

 שם() ציביליזציה חדשה תתחיל עתה לאחוז באדמה!

ומכריז כי ציביליזציה חדשה היא לבוא להתבסס על אהבה הוא חלק ארי של מה  האלוהים.הציביליזציה החדשה היא מלכות 

 של אלוהים המטיף גם כן. ההמשך וזה משהו שאנחנו בכנסיית הבשורה האמיתית של הממלכה שישו וחסידיו למדו היא כל העניין.

 ،הרברט ארמסטרונג הבין שישוע לימד החברה האנושית כי

כמעט אף אחד לא נראה להבין את  בדרך של אהבה. ،דחה את 'הדרך לתת' של חיים ،הוא רוצה לצייתגם כאשר הוא חושב ש

 המשמעות כראוי מה ישו היה מלמד.

 ישועה דרך ישוע היא חלק הבשורה



כי הוא חלק את הבשורה כי הברית החדשה  ،כן עכשיו כמה מי קראת עד כאן בטח תוהה על מותו של ישוע ואת תפקיד הישועה.

 והרברט וו ארמסטרונג היא כתבה על.

 הברית החדשה מציגה את הבשורה כולל הישועה דרך ישוע:

עבור היהודי  ،על זה הוא כוחו של אלוהים לישועה עבור כל מי שמאמין ،כי אני לא מתבייש הבשורה של ישו 16

 (.1:16הראשון וגם היווני )אל הרומיים 

אבל כאשר הם  12 ... ואז פיליפ ירד לעיר שומרון הטיף ישו אליהם. 5 מקום הטפה המילה.-לכן מי היו מפוזרים בכל 4

אז  25 ... גברים ונשים כאחד הוטבלו. ،האמינו פיליפ כפי שהטיף הדברים בדבר מלכות האלוהים ואת השם של ישו

עכשיו מלאך  26 ללמד את הבשורה בכפרים רבים של השומרונים. ،חזרתי לירושלים ،כשהם העידו וטיף המילה של ה '

: 8מעשי השליחים ) שהטיף בכל הערים עד שהגיע לקיסריה. ،ועובר פיליפ נמצא. 40 ה' דברתי פיליפ ...

4،5،12،25،26،40) 

 (17:18מעשי השליחים ) הטיף להם ישו ותחייתו. 18

הטפת מלכות האלוהים וללמד את  31 ،וקבלו את כל מי שבא לו ،ואז פול וישב שנים תמימות בבית השכור שלו 30

 (30-31: 28מעשי השליחים ) אף אחד לא אוסר עליו. ،עם כל הביטחון הדברים הנוגעים האדון ישווע משיח

הבנה נכונה של הבשורה של מלכות האלוהים נוטה להיות חסר  ،למרבה הצער שים לב כי ההטפה הכלולה ישו לבין הממלכה.

 רומית.-ממשנתו של הכנסיות היוונית

 אלוהים אהב בני אדם כך ،כדי לעזור לנו להיות חלק מהממלכה כי ،למעשה

 (.16-17: 3הרבה כי הוא שלח את ישוע למות למעננו )ג'ון 

 אבל ... ،הבשורה של הממלכה היא מה שהעולם צריך
ולא מלכות  ،מאמינים שזה יהיה שיתוף פעולה האדם הבינלאומי שיביא שלום ושגשוג ،כולל אלה הדתיים ،היגי עולם רביםאבל מנ

המאמצים האנושיים שלהם בסופו של דבר יביא כדור  ،הם לא רק לא להצליח ،ובעוד הם יצטרכו כמה צלחות זמניות האלוהים.

 זוהי בשורת שווא. ארץ עד כדי כך זה יעשה את חיים בלתי נסבלים אם ישו לא חזר להקים ממלכתו.

זה משהו כנסיית  .21-ה  רב בעולם מנסים להרכיב תכנית בינלאומית בבלית דתית למחצה לשים סדר עולמי חדש במאה

מאז השטן הקסים איב להתאהב גרסה של הבשורה שלו לפני כמעט  הקמתה ומתכוונת להמשיך לגנות. גינתה מאז המשך האלוהים

 בני האדם האמין כי הם יודעים טובים יותר מה 'מה יגרום להם ואת העולם טוב יותר. ،(3שנה )בראשית  6000

( יחד עם 1-10: 13ם והחיה של התגלות המכונה ג ،זה ייקח שילוב של מנהיג צבאי באירופה )נקרא מלך הצפון ،על פי התנ"ך

( מהעיר שבע גבעות 11-17: 13המכונה גם אנטיכריסט סופי וחית שתי קרנות של התגלות  ،מנהיג דתי )נקרא נביא שקר

למרות האנושות זקוקה חזרת המשיח והקמת הממלכה  סדר עולמי.( 18&  17( כדי להביא 'בבל' )התגלות 9،18: 17)התגלות 

אבל העולם  ימשיכו להאמין הגירסות שונות של בשורת השווא של השטן.21- הוא-רב בעולם לא לשים לב להודעה זו במאה ،שלו

 יקבל עד.

 נזכיר כי ישוע לימד:

 (24:14מתי ) ואז יבוא הקץ. ،וגם את הבשורה הזו של הממלכה יהיה טיף בכל העולם כעד לכל האומות 14

 אז יבוא הקץ. ،תגיע העולם כעד שימו לב כי את הבשורה של הממלכה

 סיבות לכך. ישנן מספר

האחת היא כי אלוהים רוצה בעולם לשמוע את הבשורה האמיתית לפני תחילת הצרה הגדולה )אשר מוצגת להתחיל במתי 

 (.7: 3; עמוס 3מכאן הודעת הבשורה היא גם עד ואזהרה )השווה יחזקאל  (.24:21

האנטיכריסט  ،יחד עם נביא השקר ،המלך של כוח הצפון ،יגוד לדעתם של החיה עולהנוסף הוא כי עיקרו של המסר יהיה בנ

 1( והרס )השווה 24:14אבל זה יוביל בסופו של הדבר )מתיו  ،הם בעצם מבטיחים שלום באמצעות מאמץ אנושי הסופי.

 (.3: 5התסלוניקים 



( 9-12: 2התסלוניקים  2ביותר בעולם יבחרו להאמין בשקר ) ،(9: 2התסלוניקים  2בגלל אותות ומופתים שוכבות הקשורים בם )

 ،לותרנים ،אורתודוקסים מזרחיים ،בגלל גינויים תקין של מלכות אלף השנים של אלוהים על ידי קתולים במקום הודעת הבשורה.

 ורים אנטיכריסט.רבים בטעות יטענו כי המסר של הבשורה המילניום של מלכות האלוהים הוא הבשורה השקרית הקש ،ואחרים

כמו גם לספר לעולם מה  ،( יהיו להכריז את הבשורה המילניום של הממלכה7-13: 3הנוצרים מפילדלפיה הנאמנים )ההתגלות 

 שמנהיגים ארציים מסוימים )כולל והחיה הנביא( יהיו עד.

תהיה בסופו של דבר  ،הסופיהאנטיכריסט  ،יחד עם נביא השקר ،מלך הכח צפון ،הם יתמכו לספר לעולם את המסר כי והחיה

( ושהם 11:39זילנד )דניאל -אוסטרליה וניו ،קנדה ،אומות בריטניה -להרוס )יחד עם כמה מבני בריתם( בארה"ב ואת אנגלו

-13: 16פונקציה כמכשירים של השדים )התגלות  ،(40-43: 11בקרוב לאחר מכן להרוס קונפדרציה ערבית / אסלאמית )דניאל 
( תכריז כי 7-13: 3פילדלפיה הנאמנת )ההתגלות  (.19-20: 19; 16:14ר ויילחם ישו בשובו )התגלות בסופו של דב ،(14

 .24:14זה היה צפוי ליצור סיקור תקשורתי הרבה ולתרום הגשמת מתיו  המלכות אלף שנים תהיינה בקרוב.

של אירופה יחד עם אפיפיור  ה 'הבשורה השקרית' ומכריזים מנהיגי עולם )סביר איזה סוג "חדש" של מנהיג העליון

הם לא רוצים שהעולם ללמוד מה הם יהיו באמת לעשות )ולא יכול אפילו מאמין שזה -צורה של קתוליות( לא ככה שיטען נפגע

הם ו / או תומכיהם יהיו גם סבירים שקרו ללמד כי פילדלפיה הנאמנת תהיה  (.5-7: 10והשווה ישעיהו  ،עצמם בהתחלה

לא משנה מה גינויים שהם ו / או חסידיהם לעשות כלפי המאמינים  )מילנאריות( של אנטיכריסט קרוב.דוקטרינה 

תחילת הצרה -זה גם יביא סוף (.13-15: 12; התגלות 29-35: 11של אלוהים יפעילו רדיפה )דניאל  ההמשך וכנסיית מפילדלפיה

( כמו גם זמן של הגנה על נאמן פילדלפיה נוצרים 11:31יאל ; דנ14-15: 24; והשווה מתיו 11:39; דניאל 24:21הגדולה )מתי 

 (.14-16: 12; 03:10)התגלות 

; 14: 16; 10-17: 13ולחצים אחרים )התגלות  ،רצח ،שוכב פלאים ،שלטים ،סחיטה כלכלית ،החיה ואת נביא שקר ינסו בכוח

 נוצרים ישאלו: ( יש שליטה .9-10: 2התסלוניקים  2; 7:25דניאל 

עד שאתה לשפוט לנקום את הדם שלנו על מי להתעכב על פני  ،קדוש אמיתי ،הו אלוהים ،זמןכמה " 10

 (6:10התגלות ) "؟האדמה

 "؟"כמה זמן זה יהיה עד ישו חוזר ،אנשים של אלוהים תהו ،במשך כל הדורות

מבוסס על  21-ה  וקמו( במאהאנו מצפים ישו לחזור )ואת המילניום מלכות האלוהים ה ،למרות שאנו לא יודעים את היום או שעה
: 3פיטר  2; 4،11: 4; 1-2: 1; אל העברים 7-36: 21; לוק 2: 6; הושע 4: 90; תהילים 4-34: 24כתבי קודש רבים )למשל מתי 

 חלקים מסוימים של אשר עתה אנו רואים מתממש. ،(4: 5התסלוניקים  1; 3-8
 העולם יהיה השמידו את כל החיים: ،אם ישוע אינו מתערב

 ،ואם בימים ההם קוצרו 22 ולא פעם יהיה ،לא ،כמו שלא היה מאז תחילת העולם עד פעם ،כי אז תהיה צרה גדולה 21

 (21-22: 24מתי ) אבל למען של הנבחר באותם ימים יקוצרו. ללא בשר יינצל.;

ואת  ،מן השמים הכוכבים יפלו והירח לא ייתן אור שלה; ،מייד לאחר התלאות של אותם הימים בשמש יהיה חשוך 29

ולאחר מכן כל השבטים של כדור הארץ  ،ואז סימן של בן האדם יופיע בשמים 30 הסמכויות של השמים יהיו מזועזעים.
והוא ישלח מלאכיו עם צליל מעולה  31 והם יראו את בן האדם בא על ענני שמים עם כוח ותהילה רבה. ،יהיה להתאבל

 (29-31: 24מתי ) מקצה אחד של שמים אל האחר. ،מארבע הרוחותוהם יתכנסו יחד נבחרים שלו  ،של חצוצרה

 ממלכת אלוהים היא מה שהעולם צריך.

 שגרירי הממלכה
 ؟מה התפקיד שלך בממלכה

 שימו לב מה שאול השליח כתב: אתה להיות שגריר עבורו. ،אם אתה נוצרי אמיתי ،כרגע

 2) להתפייס לאלוהים. ،כאילו אלוהים שיווע דרכנו: אנחנו מפצירים בך מטעם של ישו ،אנחנו שגרירים של ישו ،נו 20

 (5:20 קורינתיאנס

ואחרי נעול הרגליים עם הכנת  15 ،שיש לשים על החזה של צדקנות ،לאחר חגור מותנייך עם האמת ،עיתונים ולכן 14

לוקח את מגן האמונה שבה אתה תהיה מסוגל להרוות את כל החצים הלוהטים של  ،ומעל לכל 16 בשורת השלום;



מתפלל תמיד עם כל העתיר  18 המהווה את המילה של אלוהים;. ،ואת חרב הרוח ،ולקחת את הקסדה של גאולה 17 הרשע

כי אני יכול  ،ינתן ליכי אמירה יכולה לה ،ובשבילי 19 -להיות פקוח למטרה זו עם כל התמדה ותחנונים עבור כל  ،ברוח

כי את זה אני יכול  ועל כך אני שגריר בשלשלאות; 20 ،לפתוח את הפה באומץ לעשות ידוע את תעלומת את הבשורה

 (14-20: 6אל האפסיים ) כפי שהיה ראוי לדבר. ،לדבר באומץ

 יש את ההגדרה הבאה:  מה הוא שגריר

הגבוהה ביותר המוסמך ממשלה זרה או ריבונית כנציג תושב הסוכן דיפלומטי של הדרגה  במיוחד: שליח רשמי; :1

 או ריבוני או מינה למשימה מדינית מיוחדת ולעתים קרובות זמנית ،הממשלה שלו או שלה

 נציג מוסמך או שליח :2

 שימו לב מה השליח פטרוס כתב: אתה שליח רשמי עבור משיח! ،אם אתה נוצרי אמיתי

כי ייתכן להכריז על שבחי אותו שקרא לך  ،אנשים מיוחדים שלו ،וגוי קדוש ،כמורה המלוכה ،אבל אתה דור הנבחר 9

שלא השיג רחמים אבל  ،שפעם לא היו אנשים אבל הם עכשיו העם של אלוהים 10 מתוך החושך אל האור הנפלא שלו;

 (9-10: 2פיטר  1) עכשיו שהשיג רחמים.

 אנחנו רוצים להיות חלק וגוי קדוש. ،כנוצרים

 ؟איזה אומה כיום קדוש

זוהי אומה  (.11:15אבל הם בסופו של דבר יהיה חלק מהממלכה של ישו )התגלות -ומובן שאף אחד ממלכות העולם הזה ،ובכן

 מלכותו כי הוא קדוש. ،של אלוהים

אבל אנחנו רוצים לחיות בדרך החיים של  אנחנו בדרך כלל אינם עוסקים בפוליטיקה הישירה של אומות העולם הזה. ،כשגרירים

כך בממלכה שלו אנחנו יכולים להיות  ،אנו לומדים טובים יותר מדוע דרכי האל הן טובות ביותר ،בעשותם כך אלוהים עכשיו.

 מלכים וכהנים ואת שלטונו עם ישו על פני האדמה:

 לו שאהב אותנו ושטף אותנו מחטאינו ב שלו 5

 (6-5: 1התגלות ) ָאֵמן. אל לו להיות פאר ושררה לנצח נצחים. ،ו עשה לנו מלכים וכהנים לאלוהיו והאבא 6 ،דם

 (5:10התגלות ) ואנחנו נימלך על פני האדמה. וגם עשו לנו מלכים וכהנים לאלוהינו; 10

 בני תמותה אז ללכת בדרכי ה ':היבט עתידי אחד כי יהיה ללמד מי הם 

הוא יהיה מאוד ונחמד מאוד אלייך לשמע הזעקה  אתה לא תבכה לא יותר. עבור העם יהיה היושב בציון על ירושלים; 19

אולם  ،ואף על פי ה 'נותן לכם את הלחם של מצוקות המים של הנגע 20 הוא יענה לך. ،כאשר הוא שומע את זה שלך;

 ،האוזניים שלך ידון מילה מאחוריך 21 אבל העיניים שנראה המורים שלך. ،קרן זווית יותרהמורים שלך לא יועברו ל

: 30ישעיהו ) " בכל פעם שאתה פונה אל יד ימין או בכל פעם שאתה פונה שמאלה.،להתהלך בה ،ואמר: "זוהי הדרך

19-21) 

 בעידן זה נוצרים צריכים להיות מוכנים ללמד: ،אמנם זה נבואה על המלכות אלף שנים

 (5:12בזמן הזה אתה צריך להיות מורים )עברי ...  12

תשובה לכל אדם כי לך סיבה של תקווה כי הוא בך עם  אבל לקדש את אלוהים בלבכם: ולהיות מוכנים תמיד לתת 15

 (.KJV ،3:15פיטר  1צניעות ופחד )

 להורות רבה: ،ממש לפני תחילת הצרה הגדולה ،נאמנים יותר יהיההתנ"ך מראה כי רב של הנוצרים 

 (11:33ואלה של אנשים שמבינים יורה רב )דניאל  33

חלק מהתפקיד שלך מלכות האלוהים  הוא משהו שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. ،(3:18פיטר  2גדל חסד ואת הידע ) ،ללמוד ،אז

זה יכלול גם תמיכת עד הבשורה החשובה  ،הנוצרים ،(7-13: 3לדלפיה )התגלות פי ،ובשביל יותר נאמן הוא להיות מסוגל ללמד.

 (.24:14לפני תחילת המלכות אלף השנים )השווה מתיו 



 את האנשים של אלוהים ישמשו כדי לעזור להחזיר כוכב פגום: ،לאחר מלכות האלוהים היא הוקמה

  אלה מקרבך אבנה המקומות הפסולים הישנים; 12

 (58:12ישעיהו ) וישקם את הרחובות לשכון. ،ואתה תיקרא לתיקון ההפרה היסודות של דורות רבים;אתה תגדל את 

את האנשים של אלוהים שחי דרכו של אלוהים בעידן זה יקל לאנשים להתעכב בערים )ובמקומות אחרים( במהלך הזמן  ،לפיכך

אז אנחנו גם יכולים לשרת  ،ות שגרירים של ישו עכשיואנחנו צריכים להי העולם יהיה באמת למקום טוב יותר. הזה של שיקום.

 ממלכתו.

 מסר הבשורה האמיתית הוא טרנספורמטיבי

(. 31-32: 8והאמת תשחרר אותך." )יוחנן  ،וידעת את האמת 32אתה התלמידים שלי אכן  ،"אם תנהג במילה שלי ،ישוע אמר

לכוד בתוך תקוות שווא של העולם הזה אנחנו יכולים  ידיעת האמת על בבשורה .! מלכות האלוהים משחררת אותנו מלהיות

( ו מלכות האלוהים הוא 9: 12אלוהים תוכניתו של השטן שולל את העולם כולו )התגלות -לתמוך בתוכנית באומץ שעובדת

 (.18:37הפתרון האמיתי. אנחנו צריכים לעמוד ועו"ד האמת )ראה ג'ון 

 ת הטובות של מלכות האלוהים צריכות להפוך אחד בעידן זה:החדשו מסר הבשורה הוא יותר על גאולה אישית.

 אבל להפוך ידי ،ואל להיות תאם את העולם הזה 2

 (2: 12אל הרומיים ) כי אתה יכול להוכיח מה הוא כי רצון טוב מקובל המושלם של אלוהים. ،חידוש של המוח שלך

 נוצרים אמיתיים הם שינו לשרת את אלוהים ועוד:

 23 יראת אלוהים. ،אבל בכנות של לב ،מענגות-כגברים ،לא עם ،הדברים האדונים שלך על פי הבשרלציית בכל  ،22

בידיעה מאת ה' תקבל את הפרס של  24 ،כמו אל ה 'ולא לגברים ،תעשה את זה מכל הלב ،ומה שלא תעשה

 (22-24: 3הקולוסים ) בשבילך לשרת את המשיח האדון. ירושה;

שעל פיה נוכל לשרת את אלוהים  ،לתת לנו חסד ،ממלכה אשר לא יכול להיות מזועזעתמאז שאנחנו מקבלים  ،לכן 28

 (00:28אל העברים ) מקובל עם יראת כבוד ופחד צדיק.

את פשוט  אנו מקבלים סטנדרטים של אלוהים מעל העולם של מה נכון ומה לא נכון. נוצרים אמיתיים לחיות אחרת מהעולם.

הנוצרים נחשבו כל כך שונה  כפי שהוא לוקח אמונה לחיות דרכו של אלוהים בעידן זה. ،(10:38לחיות על אמונה )אל העבריים 

העולם  (.14،22: 24; 9: 19; 2: 9כי מצב של החיים שלהם כונה "הדרך" בברית החדשה )מעשי השליחים  ،העולם שבו הם חיו

 (.11במה כבר נקרא "הדרך של קין" )ג'וד  ،תחת להשפיע של השטן ،חי באנוכיות

מרגיעה  ،הובן כראוי ،המילה הנבואית (.14:17ושלום )אל הרומיים  ،שמחה ،הבשורה של מלכות האלוהים היא מסר של צדקנות

 הדרך (.8-36: 21במיוחד כאשר אנו צופים קראמבל העולם )ראה לוקס  ،(04:18התסלוניקים  1 ;3 :14 קורינתיאנס 1)השווה 

זהו חלק מהסיבה מי שחי את זה להבין  (.29-30: 10הנוצריה האמיתית של חיים מובילה שפע רוחני וברכות פיסיות )מרקוס 

 נוצרים הם שגרירים של מלכות האלוהים. שהעולם זקוק מלכות האלוהים.

לנו את "התקווה של הבשורה"  יש (.5-8: 8על פי שאנו חיים בעולם פיזי )אל הרומיים  ،לא פיזי ،נוצרי המייחלים הרוחניים

 זה משהו הנוצרים הראשונים הבינו רבים המתיימרים ישו היום אינם מבינים באמת. (.1:23)הקולוסים 

 אבל ... ،רומי ללמד הממלכה הוא חשוב-כנסיות בסגנון יווני. 6

 ،כך אך קשה לנו באמת להבין מה זה באמת ،רומית מאמינים כי הם מלמדים היבטים של מלכות האלוהים-הכנסיות היוונית

 הממלכה.: מלמדת זה על האנציקלופדיה הקתולית ،למשל
את הדרך  ،המשמעות המדויקת שלה ،על היבטיה השונים ،המשיח של ... בכל שלב בהוראה שלו הכניסה של ממלכה זו

עד כדי כך השיח שלו נקרא "הבשורה המלכות "...  ،מהווה את המרכיב העיקרי השיח שלו ،שבה הוא רוצה להיות מושג

 ،6 ،אני ،אייפוק .;ii، 12 אני ;13 ،אני ،אל"מ השווה הם התחילו לדבר על הכנסייה כמו" הממלכה של אלוהים ";

 VIII ،וכו '... זה אומר הכנסייה כפי כי מוסד אלוהי ... )אפיפיור ח מלכות האלוהים. האנציקלופדיה הקתולית ،10 ،נ .;9

 (.1910נפח. 



תגלה כי לא  ،"אם תרצה לחפש אותם ،10 ،נ .;9 ،6 ،אני ،אייפוק .;ii، 12 ،אני ;13 ،אני ،למרות האמור לעיל הצביע על "אל"מ

הם מלמדים המאמינים יהיו חלק מלכות האלוהים או שזה  להיות מלכות האלוהים. הכנסייה אחד הפסוקים האלה אומר משהו על

-6: 1ולא סתם אלא נכון )אל הגלטיים  ،מזהיר שרבים היו לשנות את הבשורה או לפנות למו"ל אחרהתנ"ך  הממלכה של ישו.
 אלה שונים עשו זאת. ،למרבה הצער (.9

"ואין הישועה  ،פיטר לימד (.6: 14אף אחד לא בא אל האב אלא דרכי ")יוחנן  ואת החיים. ،את האמת ،"אני הדרך ،ישוע לימד

פיטר סיפר יהודים בכל  (.4:12כי אין תחת השמים שם אחר נתון בקרב גברים שבאמצעותו בו נושע" )מעשי השליחים  ،באחר

 (.2:38חייבת להיות אמונה לחזור בתשובה ולקבל ישו להינצל )מעשי השליחים 

גם מלמד שיהודים יכולים הוא  ניתן לשמור על ידי מעשים טובים! ،בלי ישוע ،פרנציסקוס לימדה כי אתאיסטים ،לעומת זאת

רומאים גם נראים לשקול כי גרסה לא מקראית של 'מרי' היא המפתח את -הוא וכמה גרקו ،בנוסף להינצל ללא קבלת ישוע!

הם ואחרים אינם מבינים את החשיבות של ישו ואת הבשורה  ،למרבה הצער הבשורה גם כמפתח אחדות האקומנית בין דתות.

 רבים מקדמים בשורות שווא. .האמיתית של מלכות האלוהים

 הברית החדשה מלמדת כי הנוצרים הם להסתכל לעיל: רבים רוצים ללכת מראייה ויש לי אמונה בעולם.

 (2: 3הקולוסים ) לא על דברים על פני האדמה. ،קבע את דעתך על הדברים לעיל. 2

 (7 :5 קורינתיאנס 2) לא מראייה. ،כי אנחנו הולכים על ידי האמונה 7

 האפיפיור פיוס האחד עשר בעצם לימד ללכת על ידי ראייתו של הכנסייה שלו: ،זאתעם 

כפי שצוטט קרמר פ הקרב הסופי של השטן.  בדרשותיו של פיוס) הכנסייה הקתולית ... מלכות המשיח עלי אדמות.... 

 (.73עמ '.  ،2002 ،פרסומי עצה טובים

 ،בצורה של כנסייתו ،33הוקמו על כדור ארץ על ידי ישו לספירת שנת מלכות האלוהים " ،101 ך"התנ הקתולית טענות אתר

אבל זה יהיה  ،בראשות פיטר ... הכנסייה הקתולית." אבל ממלכת המילניום של אלוהים עדיין לא כאן וגם לא הכנסייה של רומא
 על פני האדמה.

של אלוהים שזה בעצם "דוקטרינת האנטיכריסט" כנסיית רומא מלמדת כך בחריפות נגד ממלכה בקרוב קרובים ארציים המילניום 

 הקתולית: של הכנסייה הרשמית עקרונות הדת הרשומים ברשימת

ההטעיה של האנטיכריסט מתחילה לקרום עור וגידים בעולם בכל פעם התביעה מתבצעת לממש בתוך  676 כבר

הכנסייה דחתה אפילו  אסכטולוגי.ההיסטוריה כי תקווה משיחית אשר יכול להתממש רק מעבר להיסטוריה דרך שיפוט 

צורות שונות של זיוף זה של הממלכה לבוא תחת השם של מילנאריות ... )הקטכיזם של הכנסייה הקתולית. + יוסף 

 (NY 1995، p. 194 ،הקרדינל רצינגר. דאבלדיי

חלק ינקוט  סופו של דבר.מי מסכים עם זה יהיו בעיות עיקריות עם שהכריזה של הבשורה של מלכות האלוהים ב ،למרבה הצער

 (.30-36: 11; 07:25צעדים נוראים נגד אלה להכריז עליה )דניאל 

 שימו לב מה ישו אמר: הם לא יהיו. ،לא ؟לא כל המתיימרים ישוע כאדון להיות בממלכה ،אתה עשוי לחשוב ،אבל

רבים  22 אך הוא שעושה את רצון אבי שבשמים. ،' ייכנס מלכות השמים،אלוהים ،'אלוהים ،לא כל מי אומר לי" 21

ועושים רבים פלאות  ،לגרש שדים בשמך ،יש אנחנו לא ניבאנו בשמך ،אלוהים ،'אלוהים ،יאמרו אלי ביום ההוא

 (23-21: 7מתי ) אתה שמתרגל הפקרות " ،! לסטות אותי؟' לא ידעתי שאתה;،ואז אני אכריז להם 23' בשמך

הפקרות זו קשורה גם משהו  ( בזמנו.7: 2התסלוניקים  2"המסתורין של הפקרות" היה "כבר בעבודה" )השליח פאולוס ציין את 

 (.3-5: 17כי התנ"ך מזהיר מפני בזמנים סוף כי נקרא "תעלומת בבל הגדולה" )התגלות 

וכו 'ו  ،ת של אלוהיםאת "המסתורין של הפקרות" קשור הנוצרים דגילה המאמינים כי הם לא צריכים לשמור על חוק עשר הדברו

זאת תוך שהם  ،/ או יש כל כך הרבה יוצאים מן כלל מקובלים עליו ו / או יש צורות מקובלות של כפרה לשבור אלוהים החוק

 הם אינם שמירה על טופס של הנצרות שישו או שליחיו יכירו כלגיטימיים. ،חושבים שיש להם צורה של החוק של אלוהים



-3: 15ישו גינה שגישה )מתי -אך טענו המסורות שלהם עשו זה מקובל ،ושים שהפרו את מצוות האלהרומאים הם כמו הפר-גרקו
מרד פורעי חוק זה משהו  (.9: 30ישעיהו גם הזהיר כי אנשים בטענה להיות מורד היה אלוהים נגד החוק שלו )ישעיהו  (!9

 לראות את זה עד עצם היום הזה. ،בעצב ،שאנחנו

דתי מיליטריסטית שלה תובלנה לשלום וגרסה -י הכנסייה של רומא כנראה מאמינה אג'נדות האקומנית ועוד "מסתורין" נראה כ

במשך  ،כתוב מזהיר מפני אחדות האקומנית קרובה בם היא מלמדת רצון שאינה מקראית של מלכות האלוהים על פני האדמה.

 מוצגת(: ،שאושרהתרגום קתולית  ،התנ"ך ירושלים החדשה להצליח )הערה: ،כמה שנים

מי  ؟והם השתטחו מול החיה לאמר מי יכול להשוות עם החיה כי יש לו את החיה סמכותו; ،הם השתטחו מול הדרקון 4

וזה  6 ؟חית הורשת הפה שלה מתגאה ואת דברי נאצה להיות פעיל במשך ארבעים ושניים חודשים; 5' יכול להילחם נגדה
הורשה זה לעשות מלחמה נגד הקדושים  7 והלו של מעלה וכל מי מוגנים . ישא ،נגד שמו ،בלי קול קללות נגד אלוהים

כל מי ששם לא  ،כלומר ،וכל אנשי העולם ישתחוו זה 8 שפה ולאום; ،אנשים ،ולנוכח כוח על כל גזע ،ולכבוש אותם

אלה עבור  10 להקשיב:. ،תנו לכל מי שיכול לשמוע 9 נכתב למטה מאז היסוד של העולם בספר החיים של השה לעולה

 ،4-10: 13התגלות ) זו סיבת הקדושים חייבים להיות התמדה ואמונה. אלה למוות בחרב למוות בחרב. בשבי לשבי;

NJB) 

 התנ"ך מזהיר מפני אחדות בבל שעת סיום:

"בא הנה אני אראה לך את העונש של הזונה  ،ואמר ،אחד משבעה המלאכים היו השבע הקערות בא לדבר איתי 1

ומי עשה את כל אוכלוסיית העולם  ،שאיתו כל מלכי הארץ יש בזנות עצמם 2 ،הגדולה אשר הוא הוכתר ליד מים בשפע
ושם ראיתי אישה רוכבת על חיה ארגמן אשר היו  ،הוא לקח אותי ברוחה במדבר 3' שיכורה עם היין של הניאוף שלה.

האישה הייתה לבוש סגול וארגמן והבריק עם זהב 4 קרנות והיה כותרות נאצה כתובות על זה שבעה ראשים ועשר

שם  ،על מצחה נכתבה שם 5 המגעילה הזנות שלה;. והיא החזיקה גולדפילד עם הזוהמה ،ותכשיטים ופנינים

 ،שהיא שיכורהראיתי  6 האדמה' האמא של כל הזונות וכל השיטות המטונפות על פני ،בבילון הגדול '. נסתר:

; ،שיכורה עם דם הקדושים -1: 17התגלות ) הייתי מבולבל לגמרי. ،וכשראיתי אותה ואת דמם של השהידים של ֵיׁשּועַּ
6، NJB) 

היא העיר  האישה שראית 18 . . שבהן האישה יושבת. ،שבעת הראשים הם שבעת הגבעות זה דורש ערמומיות.' 9

 (NJB ،9،18: 17התגלות ) אדמות. " אשר יש סמכות על כל השליטים עלי הגדולה

בראש קולו  2 האדמה זרחה עם התהילה שלו. עם סמכות גדולה שניתן לו; ،אחרי זה ראיתי עוד מלאך יורד מן השמים 1

כל העמים  3 נתעבת. ،ונהפך מקום בילוי שדי לינה לכל רוח עבירה ציפור מלוכלכת ،נפל בבל הגדול ،'בבל נפל ،צעק

וכל סוחר התעשר דרך ההוללות  ،כל מלך על כדור הארץ בזנות עצמו איתה היין של הזנות שלה;שותים עמוקים של 

כך שאתה לא חולק פשעיה ויש להם  ،ממנה ،עמי ،החוצהבואו' ،שמעתי אותו אומר קול אחר דבר מן השמים.; 4' לה

ואלוהים יש פשעיה בראש : לנהוג בה כפי שהיא טפלה  ،החטאים שלה הגיעו עד השמים 5 לשאת. את אותו המכות

כל  7 היא לשתות כוס חזקה כפליים של תערובת משלה. חייבים להיות משולם הוא הכמות כפולה הוא גבה.. 6 אחרים

אני לא  היא חושבת; ،אני הוכתר כמלכה אחד המשאבות והאורגיות שלה היא להתאים על ידי עינויים או ייסורים.

היא תהיה נשרף עד  המכות תיפולנה עליה:. מחלה ואבל ורעב. ،ביום אחד ،בשביל זה 8 ולם לא אדע שכולאלמנה ולע

יהיה להתאבל ומבכים לה על ידי מלכי הארץ שמכרו עצמם איתה ' 9 את ה 'אלוקיך אשר גינה אותה הוא אדיר.' היסוד.

 (NJB ،1-9: 18)התגלות  ،הם רואים את העשן כמו שהיא שורפת והחזיקו אורגיות איתה.

 ישו חוזר: לאחר התנ"ך מזהיר כנגד בבל בא ומראה כי האחדות נכונה לא יקרה עד ،בזכריה

הפוך  היזהרו.! 11 יהוה מצהיר -עבור אני מפוזר לך ארבע רוחות שמים  -יהוה  -לברוח מארץ בצפון  תזהר! היזהרו! 10

 החיים כיום עם בת בבל! ،ציון ،את הבריחה שלך

 ،עכשיו תראה 13 'מי נוגע בך נוגע בבת עינו שלי. ،שבזזו לך ،על העמים ،מאז גלורי שהוזמן לי ،עבור יהוה אומר זה 12

 ،סינג 14 אז תדע כי יהוה שלחני! אני אהיה מניף את ידי עליהם והם יהיו נשדד על ידי אלה אשר הם משועבדים. '

 ،הם יהפכו לעמו ،כן וביום כי עמים רבים יומרו יהוה. 15 מצהיר! -לעת עתה אני מגיע לחיות ביניכם  ،בת ציון ،לשמוח

ושוב  ،החלק שלו בארץ הקודש ،יהוה יהיה להשתלט על יהודה 16 אז תדע כי יהוה שלחני אליכם! והם יחיו שביניכם.



הפסוקים מופיעים כאן בתור זכריה  KJV / NKJV; לב בגרסאות NJB ،10-16: 2זכריה ) להפוך את ירושלים בחירתו.

2 :6-12) 

ומנהיגי מזרח האורתודוקסי מקדמות נידונות באופן ברור  ،פרוטסטנטים רבים ،הוותיקן ،דתיות כי האו"ם-התנועות האקומנית ו

ואקומניות  (.4-5: 24אחריו אשר היה "להטעות רבים" )מתי  שהתיימרו ישוע הזהיר של אלה על ידי התנ"ך ולא צריך לעודד.

 .17)שאינו ישו( ואת הזונה של התגלות  1-2: 6הרבה קשור "פרש לבן" של התגלות 

 ישו חוזר: אחרי שאול השליח לימד כי אחדות אמיתית של אמונה לא קרה עד ،כמו זכריה

לוטין עם שהיה בוגר לח ،והם מהווים את הגבר המושלם ،עד שכולנו להגיע לאחדות בתום וידע של בן האלוהים 13

 (NJB ،4:13אל האפסיים ) השובע של ישו עצמו.

הוא יצטרך להרוס את האחדות של מדינות  ،כאשר ישו חוזר ،למעשה מי שמאמין האחדות הזאת באה לפני שיבת ישו הם בטעות.

 אשר יתלכדו נגדו:

"ממלכת העולם הפכה  ،קורא ،וקולות נשמעו צעקות בגן העדן ،המלאך השביעי פוצץ את החצוצרה שלו 11:15 ואז

השתטחתי ונגע  ،שיושב בנוכחות אלוהים ،העשרים וארבעה הזקנים 16 והוא ימלוך לעולם ועד." ،מלכות אדוננו ישו שלו
להניח הכח  ،הוא שהיה ،הוא מי הוא ،אלוהים אדיר ،"אנו מודים לך ،עם המילים האלה 17 בקרקע עם מצחם לעבודת אל

ועל עבדיך  ،ולמתים להישפט ،המדינות היו כמרקחה ועכשיו הגיע הזמן לנקמה שלך 18 הגדול שלך מתחיל שלטונך.

הגיע הזמן להרוס את אלה שהורסים  להיות מתוגמל. ،קטן עם הגדולים כאחד ،לקדושים למי וליראה את שמך ،נביאים

 (NJB ،15-18: 11התגלות ) את כדור הארץ. "

 ،לענות ،או השאגה הגדולה של רעםהצליל של האוקיינוס כמו  ،ואשמע מה שנראה הקולות של קהל רב 6: 19

התכנסו  ،עם כל מלכי הארץ ואת צבאותיהם ،ואז ראיתי את החיה 19 . . . שלטונו של ה 'יתברך אלהינו החלה; "הללויה!

יחד עם נביא השקר שעבד ניסים בשמו של החיה ועל ידי אותם  ،אבל החיה נפל בשבי 20 יחד כדי להילחם רוכב וצבאו.

שני אלה הושלכו חיים לתוך האגם הלוהט של גופרית  רימו מי קבל מיתוג עם סימן החיה ומי עריצת הפסל שלו.

ם שם ה ،ראיתי כס 4 אז :20 . . וכל ציפור עצמם עם בשרם. ،אשר יצא מפיו ،כל השאר נהרגו בחרב של הרוכב 21 בוערת.

ראיתי את הנשמות של כל מי שראשו נערף על כך  ועל אותם הוקנו ההסמכות לתת פסק דין. ،תפסו את מקומותיהם

ואלה מהם שסירבו לעבוד את החיה או פסל שלו ולא היה מוכן לקבל את על  ،עדים עבור ישו על כך הטיף דבר ה '

 (NJB ،4: 20; 6،19-21: 19התגלות ) ומלך עם המשיח אלף שנים. ،הם התעוררו לחיים המצח או ידיהם;

כאשר תהיה אחדות תקינה  ،כלומר ואז הוא והקדושים ימלכו. שים לב כי ישו יצטרך להרוס את הצבאות בעולם המשולבים נגדו.

 של האמונה.

 (.14-15 :11 קורינתיאנס 2כמו שאול השליח הזהיר ) ،אבל הם לא ،רבים יקשיב שרי שווא המופיעים טוב ،למרבה הצער

 אם יותר היה באמת מבין את התנ"ך ואת הבשורה של מלכות האלוהים פחות יילחם נגד ישו.

 ؟מדוע מלכות האלוהים. 7
: 147עדיין אלוהים "ההבנה היא אינסופית" )תהילים  ،יש גבול הבנתנו ،למרות בני אדם אוהבים לחשוב שאנחנו כל כך חכמים

5.) 

 הפלנטה הזו.לכן זה ייקח התערבות של אלוהים לתקן 

שים לב את הדברים  מפנה באמת. שהוא הרוב המכריע של בני האדם אינם מוכנים לחיות כפי ،באלוהים בעוד רבים מאמינים

 הבאים:

והצנע לכת עם  ،לאהוב רחמים ،ומה ה 'דורש ממך כי אם עשות משפט מה טוב; ،איש ،הוא הראה לכם 8

 (8: 6מיכה ) ؟אלוהיך

בני אדם  ،(1-6: 3החל מימיו של אדם וחווה )בראשית  אינו האנושות משהו כבר מוכן באמת לעשות.אלוהים  עם והצנע לכת

 (.3-17: 20למרות מצוותיו )שמות  ،מעל אלוהים ،בחרו לסמוך על עצמם ועל סדרי העדיפויות שלהם

 ספר משלי מלמד:



אל תהיו  7 דעהו והוא יכוון נתיבים שלךבכל דרכיך  6 ו רזה לא על הבנה משלך;. ،אמון האדונים עם כל הלב שלך 5

 (5-7: 3משלי ) פחד ה 'סור מרע. חכם בעין משלך;

רבים אומרים שהם יעשו מה אלוהים  רוב האנשים לא לסמוך באמת באלוהים בכל ליבם או לחכות לו לכוון את צעדיהם. ،עם זאת

 1( ו נפל על תאוות העולם ואת "גאוות החיים ')9: 12האנושות כבר שולל על ידי השטן )התגלות  אבל לא עושים את זה. ،רוצה

 (.2:16ג'ון 

הם לא  ،עם זאת כי הם חושבים שהם יודעים הכי טובים. ،רבים יש לבוא עם המסורות הדתיות המשטרים חילונים שלהם ،לכן

 ( ולא יהיו רוב בתשובה באמת.10:23)ראו ירמיהו 

 (.21-22 :24לכן האנושות צריכה מלכות האלוהים )ראה מתי 

 ימיןהדרכים של אלוהים 

החוקים של אלוהים להראות את האהבה כלפי ה  ( ואלוהים הוא לא אנוכי.8،16: 4יוחנן  1האמת היא כי אלוהים הוא אהבה )

 (.6: 8הדרכים של העולם הן אנוכיות וסופם המוות )אל הרומיים  (.8-11: 2; ג'יימס 29-31: 12'שכנתנו )מארק 

 מראה נוצרים אמיתיים המצוות:שים לב כי התנ"ך 

כל מי שאוהב אותו מי הוליד גם אוהב אותו מי הוא הוליד  ،כל מי שמאמין שישוע הוא המשיח נולד של אלוהים 1

כאשר אנו אוהבים את אלוהים ולשמור מצוותיו  ،לפי זה אנחנו יודעים שאנחנו אוהבים את הילדים של אלוהים 2 ממנו.

 (3-1: 5ג'ון  1) ואת מצוותיו אינם מכבידים. כי אנחנו שומרים מצוותיו. ،היםבשביל זה היא אהבת אלו 3 .

רבים קיבלו צורות שונות של  ،למרבה הצער (.1:15טימותי  1דרכיו טהורות ) (.172: 119כל ה "מצוות הם צדקה" )תהילים 

באמצעות הסבר  ،(5:17אלא למלא אותם )מתי  ،"הפקרות" ואינם מבינים כי ישוע לא בא להרוס את התורה או את הנביאים

ישוע לימד כי "מי שעושה  (.21-27: 5המשמעות האמיתית שלהם והרחבת אותם רחוק יותר ממה שרבים חשב )למשל מתי 

( )להלן: "מלכות האלוהים" התנאים "מלכות השמים" ניתנים 5:19הוא ייקרא גדול במלכות השמים" )מתי  ،ומלמד אותם
 להחלפה(.

-21: 7אבל לא תאמינו תורתו באמת )מתי  ،רבים טוענים ללכת אחרי ישוע (.2:17"ך מלמד כי אמונה ללא עובד מת )ג'יימס התנ
( וכל חטאו )אל KJV ،4: 3ג'ון  1החטא הוא עבירה על החוק" )" (.1 :11 קורינתיאנס 1ולא לחקות אותו כמו שצריך )השוו  ،(23

( כאלוהים באמת יש תוכנית לכל אחד )ראה 2:13ה כי רחמים ינצח את פסק הדין )ג'יימס התנ"ך מרא ،בכל אופן (.3:23הרומיים 

 (.6: 3לוקס 

וטוב יגברו  ،(19:15ישו ישלוט עם "מוט הברזל" )התגלות  ،בממלכה המילניום לא יעבדו. ،מלבד דרך האל ،פתרונות אנושים

בגלל חברות של העולם הזה מסרבים לציית לאלוהים החוק כל הבעיות בעולם קיימות  כמקור אנשים יחיו דרכו של אלוהים.

 אנושות היסטורית מופע לא מסוגלת לפתור את הבעיות של חברה: . שלו

בגלל נפש הבשרים היא  7 אבל כדי להיות אופקים מבחינה רוחני הם חיים ושלום ،עבור להיות בשרי אפק הוא מוות 6

אלה שנמצאים בבשר אי אפשר  ،אז 8 ואף לא יכול להיות. ،של אלוהים עבור הוא אינו כפוף לחוק טינה כלפי אלוהים.;

 (6-8: 8אל הרומיים ) לרצות את אלוהים.

 למרות חולשותיו האישיות שלנו: ،(9: 8וניתנים רוח אלוהים לעשות זאת בעידן זה )אל הרומיים  ،נוצרים הם להתמקד הרוחני

אבל אלוהים בחר את  27 נקרא. ،לא רב אצילי ،לא רב אדיר ،כי לא רב חכם על פי הבשר ،אחיכם ،אתה רואה קורא 26

ויש לו אלוהים בחר את הדברים החלשים של העולם לקצו מבייש את  ،השטויות של העולם לשים לבייש את החכם

להביא דבר  ،נםודברים שאי ،ודברי הבסיס של העולם ואת הדברים שהם אלוהים בז בחר 28 הדברים שהן האדירו;
וצדקה -שהפך לנו חכמה מאלוהים ،אבל של אותו אתה במשיח ישוע 30 שבשר צריך תהילה בנוכחותו. 29 ،הדברים הם לא

 ( 26 :31-1קורינתיאנס 1) תן לו תהילת ה '. " ،כמו שכתוב: "מי תפארת ،כי 31 -והתקדשות ו 

: 3מבט מעל )הקולוסים  ،(7 :5 קורינתיאנס 2אנחנו הולכים על ידי האמונה החברה ) הנוצרים הם לתפארת תוכניתו של אלוהים!

 (.22:14אנחנו נהיה מבורכים לשמירת מצוות האל )התגלות  (.6: 11( בתום )אל העבריים 2

 לימד:ישוע  ؟אבל האם אתה מבין זה אומר כי נוצרים אמיתיים באמת ישלטו ערים ،התנ"ך אומר כי הנוצרים ישלטו עם ישו



 ،נמסרו להם עשרה מינאס ،אז הוא קרא עשרה עבדיו 13 אציל אחד הלך למדינה כה לקבל לעצמו ממלכה ולחזור." 12

"אנחנו לא  ،ואמר ،ושלחו משלחת אחריו ،אבל האזרחים שלו שנאו אותו 14 'האם עסק עד שאני מגיע." ،ואמר להם

 צריכים את האיש הזה למשול עלינו."

כדי  ،למי נתנו לו הכסף ،לאחר מכן פקדו המשרתים האלה ،לאחר שקבל את הממלכה ،חזרוכך היה שכאשר " 15

 שהוא אולי יודע איך ،שיקרא אותו

מינה שלך  ،משרת טוב. "הורים ،'כל הכבוד ،ויאמר לו 17 ואז הגיע הראשון לאמר 16 הרבה כל גבר הרוויח על ידי מסחר

מינה  ،והשני נכנס פנימה ואמר: 'הורים 18" יש סמכות על עשר ערים. ،בגלל שהיה נאמן קצת מאוד צברו עשרה מינאס.';

 (19-12: 19לוקס ) ' אתה גם תיגמר בחמש ערים. '،כמו כן הוא אמר לו 19 שלך צבר חמישה מינאס."

 ،ישוע גם אמר ממלכה אמיתית. ،נוצרים יקבלו את ההזדמנות לשלוט על ערים של ממש להיות נאמן על המעט שיש לך עכשיו.

( 2: 14( ומקום )יוחנן 14:15לאלוהים יש תוכנית )איוב  (.22:12לתת לכל אחד על פי עבודתו" )התגלות  ،"גמול שלי הוא איתי

 ממלכת אלוהים הוא אמיתי ואתה יכול להיות חלק ממנה! (.17:14; התגלות 6:44למי יגיב באמת אותו )יוחנן 

"הכח של המונים" אשר הצביעו בינה מלאכותית יכולים לפתור "את  היה מאמר תחת כותרת  העת בכתב ،2016בתחילת שנת 

 שלא לדבר על איך לפתור את זה. ،המאמר לא הבין מה רשע היה ،עם זאת האנושות מול 'הבעיות הרשעות.

נושות כפי שהוא חזר אחרי המבול כאשר א 21-ה  הוא כמו לכישלון במאה ،מלבד באי הדרכים האמיתיות של אלוהים ،שיתוף פעולה
 (.1-9: 11הפעולה כדי לבנות את המגדל נכשל בבל )בראשית 

לא ייפתר על  ،(3: 5התסלוניקים  1א;  27: 9למשל דניאל  ،במקומות כמו המזרח התיכון )למרות רווחי זמני צפוי ،בעיות בעולם

 (.17: 14אנחנו צריכים את השלום של מלכות האלוהים )אל הרומיים -ידי בני אדם

( על ידי השולל באו"ם )ההתגלות 21:12לא תיפתרנה )השווה יחזקאל  ،למרות הישגים שהיו צפויים ،רור בינלאומיהבעיות של ט

 אנו זקוקים שמח ונחמה של מלכות האלוהים.-( 9: 12השווה 

 ،(11:18כפי אומות העולם תעזורנה לשחת הארץ )התגלות  ،הבעיות של הסביבה לא תיפתרנה על ידי שיתוף פעולה בינלאומי

 אבל הם ייפתרו על ידי מלכות האלוהים.

 ומכירת גוף אדם ،הפלות ،הבעיות של נצח מיני

 אלא על ידי מלכות האלוהים. ،חלקים לא ייפתרו על ידי ארה"ב

אך בסופו של דבר )לאחר  ،יווך בינלאומיומדינות רבות אחרות יש לא ייפתר באמצעות ת ،בריטניה ،החוב מהסיבי כי ארה"ב
 ( על ידי מלכות האלוהים.6-8: 2חורבן לכל חבקוק 

סכסוך דתי לא ייפתר באמת על ידי כל תנועה  אנחנו צריכים את מלכות האלוהים.-חינוך לא תיפתרנה על ידי האו"ם-בורות 

אנחנו צריכים להקריב ישוע  ،בעיה בעולם ועל כךהחטא הוא ה דתית שסך הישועה מלבד ישו האמיתי של התנ"ך.-בין-האקומנית

 שובו של מלכות האלוהים.

שונים אשר מעמידים חלקי העולם בסכנת הרעב בשל יבול פוטנציאלי -בעיות רעבות לא תיפתרנה על ידי אורגניזמים מהונדסים

 אנחנו צריכים את מלכות האלוהים.-כשלים

 אנחנו צריכים את מלכות האלוהים.-אדם בריאותמדע הרפואה המודרנית אין את כל התשובות עבור 

-1: 18ואילו הנהנה במשך זמן מעת סיום 'בבל' )התגלות השווה  ،ובמקומות אחרים ،אסיה ،העוני מהסיבי בחלקים של אפריקה
 אנחנו צריכים את מלכות האלוהים.-לא יפתור את בעיית העוני ،(19

הוא יבוסס על החוקים האוהבים של אלוהים  לית שתוקם על פני האדמה.השלב המילניום של מלכות האלוהים הוא ממלכה מילו

ממלכה זו תכלול אלה באמת בכנסיית  (.4-6: 20; 05:10הקדושים ימלכו עם משיח אלף שנים )התגלות  אלוהים אוהב כמנהיג.
ומא התנגדה להוראה כנסיית ר אבל אין כתוב קובע כי מלכות האלוהים היא למעשה הכנסייה )קתולית או אחר(. ،אלוהים

זה יקבל לסיקור תקשורתי  ומאוחר יותר זה יהיה יותר חזק להתנגד הבשורה של התנ"ך כפי שאנו מתקרבים לסוף. ،המילניום

 .24:14נרחב סביר אשר עשוי לסייע למלא מתיו 

( ואת עלייתו לא 2: 21יורדת מן השמים מאלוהים" )התגלות  ،מלכות האלוהים יכלול את "ירושלים החדשה ،בשלב הסופי שלה

 לא עוד ،לא תהיה עוולה יהיה סוף.

 ולא מוות יותר. ،צער



 וג'ון לימד על זה. ،פול ،ישו סופרי התנ"ך למדו על זה. הטפה והבין את בשורת מלכות האלוהים היא נושא חשוב של התנ"ך.

למדו על  ،כמו  ו מליטו ،מנהיגים נוצרים שנייה בראשית המאה דשה למדה על זה.דרשת הבכור 'הנוצריה' לשרוד מחוץ הברית הח
 כנסיית האלוהים ללמד אותו היום. המשך אנחנו ב זה.

וזה -זה היה גם מה הוא הטיף על לאחר התחייה נזכיר כי מלכות האלוהים הוא הנושא הראשון כי התנ"ך מראה ישו הטיף על.
 ן.משהו נוצרים צריכים לחפש ראשו

הבשורה של  הדגש של הבשורה שישו וחסידיו לימד היה ממלכת ביאת אלוהים. הבשורה היא לא רק על חייו ומותו של ישו.

 (.5: 11אך כוללת גם ללמד סוף ממשלות אדם )התגלות  ،הממלכה כולל ישועה דרך המשיח

וההטפה  (.24:14כעד לכל העמים )מתי  נשווע למד שהסוף לא יבוא עד לאחר הבשורה של הממלכה ולמדה אותה לעולם ،זכור

 מה שקורה עכשיו.

ולא  ،רוב לא רוצה לתמוך בה ،עם זאת . מלכות האלוהים היא הפתרון הבעיות העומדות בפני האנושות החדשות הטובות הן כי
בעוד "העולם הזה הוא עובר הלאה"  ،(6:13הממלכה של אלוהים הוא נצחי )מתי  ולא רוצה להאמין באמיתות זה. ،לשמוע את זה

 (.07:31 קורינתיאנס 1)

אנו שואפים ללמד את  כנסיית האלוהים רציניים לגבי. המשך ،הכרזת הבשורה האמיתית של מלכות האלוהים הוא משהו שאנחנו
אנחנו  ،(.בעוד אנו ממתינים הממלכה ההיא24:14כולל את מלכות אלוהים )מתי  ،(19-20: 28כל הדברים כי התנ"ך מלמד )מתי 

 צריכים ללמוד ופעל בדרכים ואחרים נוחות של אלוהים שרוצים להאמין באמיתות.

 ؟האם אתה מאמין בבשורת מלכות האלוהים ؟לא כדאי לך לתמוך שהכריזה של הבשורה של הממלכה הקרובה של אלוהים

 

 אלוהים של המשך כנסיית
 

 ،קליפורניה ،' ביץ גרובר ،גרנד אווניו. W 1036 :מוקם אלוהים של ההמשך כנסיית של האמריקאי המשרד

 .ב"ארה 93،433
 

 אתרים( CCOG) אלוהים של המשך כנסיית
 

CCOG.ASIA כמו גם פריטים  ،יש באתר זה התמקדות באסיה יש מאמרים שונים בשפות מרובות אסיה

 מסוימים באנגלית.
CCOG.IN  זהו אתר ממוקד כלפי אלה המורשת ההודית. יש בו חומרים בשפה אנגלית ושפות הודיות

 שונות.
CCOG.EU .זהו אתר ממוקד לעבר אירופה. יש בו חומרים בשפות אירופאיות רבות 
CCOG.NZ יורדת.-זהו אתר הממוקד כלפי ניו זילנד ועוד עם רקע בריטי 

CCOG.ORG ית ההמשך של אלוהים. היא משמשת אנשים בכל היבשות. הוא זהו האתר המרכזי של כנסי

 קישורים וסרטונים. ،מכיל מאמרים
CCOGCANADA.CA .זהו אתר ממוקד כלפי אלה בקנדה 

CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Dios.  ההמשך כנסיית עבור הספרדי בשפה האתר זהו 

 .אלוהים של
PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyos.  יש. אלוהים של ההמשך כנסיית של הפיליפיני האתר זהו 

 .טגלוג באנגלית מידע
 

 והיסטוריה חדשות אתרי
 

COGWRITER.COM סרטונים ،הסטוריים מאמרים ،דוקטרינה ،חדשות יש גדול הכרזה כלי הוא זה אתר 

 .נבואיים ועדכונים



CHURCHHISTORYBOOK.COM הכנסייה היסטורית על ומידע מאמרים עם אינטרנט אתר לזכור קל זה. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET מקראיים ונושאים חדשות מכסה אשר מקוון רדיו אתר זהו. 

 

 דרשה ורשתות לדרשות Youtube וידאו ערוצי
 

BibleNewsProphecy דרשה הערות וידאו קטעי. ערוץ CCOG. 
CCOGAfrica הודעות. ערוץ CCOG אפריקה בשפות. 

CDLIDDSermones הודעות. ערוץ CCOG הספרדית בשפה. 
ContinuingCOG וידאו דרשות. ערוץ CCOG.  

 
 
 

 חדר המכונה לפעמים בירושלים בניין של( יותר מאוחר הוסיף כמה בתוספת) הנותרים לבנים כמה כמה להלן מראה התמונה
 (:ציון הר כיום המכונה) ירושלים של המערבית הגבעה על האלוהים כנסיית מתואר טוב יותר אבל ،האחרונה הסעודה

 

 
 

 היה ישו''  האלוהים מלכות של הבשורה" כי בניין. המוקדם האמיתי הנוצרי הכנסייה מבנה אולי של באתר להיות האמין הוא זה

 .האלוהים מלכות של הבשורה את שלימד בירושלים בניין היה זה. הטיף
 
 

 ،אחי ،אתה...  כי ،להפסיק מבלי לאלוהים מודים גם אנו זו מסיבה
 .ישוע במשיח הם ביהודה אשר אלוהים של הכנסיות לחסידי

 (13-14: 2 התסלוניקים 1)
 

 .הקדושים נמסר ולתמיד אחת שהיתה האמונה על ברצינות להתמודד
 (3 וד'ג)
 

 האחרות לערים אלוהים מלכות בא חייב אני" ،להם אמר( ישו) הוא
 (04:43 לוקס"). נשלחתי אני זו למטרה כי ،גם
 

 הטוב תענוג זה עבור ،צאן מעט ،תפחדו אל. לך יתווספו[ ג] האלה הדברים וכל ،האלוהים מלכות את לחפש אבל

 (31-32: 12 לוקס. )הממלכה את לך לתת שלך האבא של
 

 כעד העולם בכל הטיף תהיה הממלכה של הזו הבשורה את וגם
 (24:14 מתי. )הקץ יבוא ואז ،העמים כל
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