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Injil Kerajaan Allah 
Ia adalah penyelesaian! 

Adakah anda menyedari bahawa Yesus berkata bahawa akhir 

tidak dapat datang sehingga Kerajaan Allah diberitakan kepada 

dunia sebagai saksi? 

 
"Serigala juga akan tinggal bersama kambing ... Mereka tidak 

akan menyakiti dan tidak membinasakan di semua gunung-Ku 

yang kudus, sebab bumi akan penuh pengetahuan TUHAN 

seperti air meliputi laut." (Yesaya 11:6,9) 

 
Oleh 

Bob Thiel, Ph.D. 
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Injil Kerajaan Allah 
Ia adalah penyelesaian! 

  

Oleh Bob Thiel, Ph.D. 

Hak Cipta © 2016/2017/2018/2019 oleh Buku Nazarene. Edisi 1.4. Buku 
kecil yang dihasilkan untuk Jemaat Allah dan Pengganti yang Berlanjut, 
sebuah syarikat tunggal. 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 
93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

Mengapa manusia tidak boleh menyelesaikan masalahnya? 

Adakah anda tahu bahawa perkara-perkara pertama dan terakhir yang 
ditunjukkan oleh Alkitab menunjukkan Yesus mengajar Injil Kerajaan 

Allah yang bersangkutan? 

Adakah anda tahu bahawa Kerajaan Tuhan adalah penekanan kepada 
para rasul dan yang pertama yang mengikutinya? 

Adakah Kerajaan Tuhan adalah orang Yesus? Adakah kerajaan Tuhan 
Yesus hidup di dalam kita sekarang? Adakah Kerajaan Tuhan ada sejenis 

kerajaan sebenar yang akan datang? Adakah anda percaya apa yang 
diajar oleh Alkitab? 

Apa kerajaan? Hanya apa Kerajaan Tuhan? Apa yang diajar oleh Alkitab? 
Apakah yang diajar oleh gereja Kristian awal? 

Adakah anda menyedari bahawa akhir tidak dapat datang sehingga 
Kerajaan Tuhan diberitakan ke dunia sebagai saksi? 

Gambar di sampul hadapan menunjukkan domba berbaring dengan serigala 
yang disusun oleh Burdine Percetakan dan Grafik. Gambar pada penutup 
belakang adalah sebahagian daripada bangunan Tuhan yang asal yang dibina di 
Yerusalem pada tahun 2013 oleh Dr. Bob Thiel.  
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KANDUNGAN 
 

1. Adakah manusia mempunyai penyelesaian? 

2. Bagaimanakah Injil yang diberitakan oleh Yesus? 

3. Adakah Kerajaan Tuhan diketahui dalam Perjanjian Lama? 

4. Adakah para Rasul mengajar Injil Kerajaan? 

5. Sumber di luar Perjanjian Baru mengajar Kerajaan Tuhan. 

6. Gereja-gereja Greco-Rom mengajar Kerajaan Penting, Tetapi ... 

7. Kenapa Kerajaan Tuhan? 

Maklumat perhubungan  

 

Nota: Buku ini adalah terjemahan dari versi bahasa Inggeris oleh 
seseorang yang bukan ahli Gereja Tuhan yang berterusan, maka 
beberapa ungkapan mungkin tidak sepenuhnya menyampaikan asal, 
tetapi diharapkan menjadi dekat. Versi Bahasa Inggeris tersedia secara 
dalam talian percuma di www.ccog.org   

 

 1. Adakah manusia mempunyai penyelesaian? 
Dunia menghadapi banyak masalah . 

Ramai orang lapar. Ramai orang ditindas. Ramai orang menghadapi 
kemiskinan. Banyak negara mengalami hutang yang serius. Kanak-kanak, 
termasuk yang belum lahir, penderaan muka. Penyakit ubat tahan 
terhadap banyak doktor. Bandar perindustrian utama mempunyai udara 
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yang terlalu tercemar untuk menjadi sihat. Pelbagai ahli politik 
mengancam perang . Serangan pengganas terus berlaku . 

Bolehkah pemimpin dunia membetulkan masalah yang dihadapi oleh 
manusia? 

Banyak yang berpendapat demikian. 

Agenda Universal Baru 

Pada 25 September 2015, selepas ucapan penting oleh Vatican Pope 
Francis, 193 negara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengundi 
untuk melaksanakan " 17 Matlamat Pembangunan Lestari " yang kadang-
kadang disebut Agenda Universal Baru . Berikut adalah 17 matlamat 
PBB:   

Matlamat 1. Menamatkan kemiskinan di semua bentuk di mana-
mana 

Matlamat 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keselamatan 
makanan dan meningkatkan pemakanan dan mempromosikan 
pertanian yang mampan 

Matlamat 3. Memastikan kehidupan sihat dan menggalakkan 
kesejahteraan untuk semua peringkat umur 

Matlamat 4. Memastikan pendidikan berkualiti yang inklusif dan 
saksama dan meningkatkan peluang pembelajaran sepanjang 
hayat untuk semua 

Matlamat 5. Mencapai kesaksamaan jantina dan memperkasakan 
semua wanita dan perempuan 

Matlamat 6. Memastikan ketersediaan dan pengurusan air dan 
sanitasi yang mampan untuk semua 

Matlamat 7. Memastikan akses kepada tenaga yang berpatutan, 
boleh dipercayai, mampan dan moden untuk semua 
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Matlamat 8. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang 
mampan, inklusif dan mampan, pekerjaan penuh dan produktif 
dan kerja yang baik untuk semua 

Matlamat 9. Membina infrastruktur yang berdaya tahan, 
menggalakkan perindustrian inklusif dan mampan dan memupuk 
inovasi 

Matlamat 10. Mengurangkan ketidaksamaan di dalam dan di 
antara negara 

Matlamat 11. Membuat bandar dan penempatan manusia 
inklusif, selamat, berdaya tahan dan mampan 

Matlamat 12. Memastikan penggunaan dan corak pengeluaran 
lestari 

Matlamat 13. Ambil tindakan mendesak untuk 
memerangi perubahan iklim dan kesannya 

Sasaran 14. Mengekalkan dan mampan menggunakan lautan, laut 
dan sumber laut untuk pembangunan mampan 

Matlamat 15. Melindungi, memulihkan dan menggalakkan 
penggunaan ekosistem terestrial yang mampan, menguruskan 
hutan secara lestari, menghancurkan desertifikasi, dan 
menghentikan dan menurunkan kemerosotan tanah dan 
menghentikan kehilangan biodiversiti 

Matlamat 16. Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif 
untuk pembangunan lestari, menyediakan akses kepada keadilan 
untuk semua dan membina institusi yang berkesan, 
bertanggungjawab dan inklusif di semua peringkat 

Matlamat 17. Memperkukuhkan cara pelaksanaan dan 
merevitalisasi perkongsian global untuk pembangunan mampan 

Agenda ini sepatutnya dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2030 dan 
juga dikenali sebagai Agenda 2030 untuk Pembangunan Mapan . Ia 
bertujuan untuk menyelesaikan ail ment s kemanusiaan yang dihadapi 
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melalui peraturan, pendidikan, dan antarabangsa dan antara agama 
kerjasama.   Walaupun banyak tujuannya adalah baik, beberapa kaedah 
dan matlamatnya adalah jahat (lihat Kejadian 3: 
5 ). T agendanya juga konsisten dengan ensiklopedia Laudato Si Paus 
Francis . 

The " New Universal Agenda " boleh dipanggil " New Agenda 
Katolik " sebagai perkataan " Cath Olic " cara " universal. " Pope Francis 
memanggil pengangkatan itu 
daripada yang Universal Agenda Baru " satu tanda penting harapan. " 
Sebagai susulan kepada persetujuan PBB, terdapat satu mesyuarat di 
Paris pada Disember 2015 (rasmi bertajuk 21 st Persidangan Pihak-Pihak 
kepada PBB Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim ). Pope Francis 
juga memuji perjanjian antarabangsa dan negara yang disyorkan " untuk 
berhati-hati mengikut jalan yang akan datang, dan dengan rasa solidariti 
yang terus berkembang. " 
  
Hampir semua negara di dunia bersetuju dengan perjanjian Paris, yang 
mempunyai tujuan persekitaran dan komitmen kewangan 
khusus. (Kemudian Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama 
menandatangani dokumen untuk melakukan Amerika Syarikat pada 2016, 
namun pada tahun 2017, Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump 
menyatakan bahawa Amerika Syarikat TIDAK akan menerima perjanjian 
yang dipersetujui Paris. Ini menyebabkan kemarahan antarabangsa dan 
telah membantu mengasingkan AS dari Eropah dan banyak bahagian-
bahagian lain di dunia.) Pope Francis kemudian menyatakan 
manusia " akan turun " jika ia tidak membuat beliau perubahan yang 
berkaitan dengan iklim. 
  
Walaupun tiada siapa yang mahu nafas tercemar udara, pergi lapar, akan 
jatuh miskin, akan terancam , dan lain-lain, akan percubaan manusia t dia 
matlamat United 2030 agenda Nations 'dan / atau Paris perjanjian solv e 
masalah yang dihadapi umat manusia? 
  
Rekod Trek Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 

T dia Bangsa-Bangsa Bersatu telah ditubuhkan dan ditubuhkan pada 24 
Okt, 1945 , selepas Perang Dunia II , untuk mengelakkan satu lagi konflik 
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itu dan cuba untuk menggalakkan keamanan di dunia. Pada pengasasnya, 
PBB mempunyai 51 negara anggota; kini terdapat 193. 

Terdapat beratus-ratus, jika tidak beribu-ribu, konflik di seluruh dunia 
sejak Bangsa-Bangsa Bersatu membentuk, tetapi kita masih belum 
mempunyai apa yang dapat digambarkan sebagai Perang Dunia ketiga. 

Ada yang percaya bahawa kerjasama antarabangsa seperti tuntutan PBB 
untuk mempromosikan , digabungkan dengan agenda interfaith dan 
ekumenikal yang dipimpin oleh Pope Francis dan banyak pemimpin 
agama lain , akan membawa keamanan dan kemakmuran. 

Walau bagaimanapun, rekod jejak untuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu untuk melakukan ini tidak baik . Sebagai tambahan kepada 
banyak konflik bersenjata sejak Bangsa-Bangsa Bersatu, beberapa juta 
orang lapar, pelarian, dan / atau sangat miskin. 

Lebih sedekad yang lalu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menetapkan 
untuk melaksanakan Matlamat Pembangunan Millenniumnya . Ia 
mempunyai lapan " matlamat pembangunan, " tetapi ini tidak berjaya, 
bahkan menurut PBB itu sendiri. Oleh itu, pada tahun 2015, apa yang 
dipanggil " 17 Matlamat Pembangunan Mampan " telah diterima 
pakai. Ada yang optimis. Sesetengah menganggapnya sebagai fantasi 
utopia. 

Sejauh utopia, pada 6 Mei 2016, Pope Francis berkata dia bermimpi 
tentang utopia Eropah yang berperikemanusiaan yang gerejanya dapat 
membantu mencapai benua itu. Namun, impian Paus akan menjadi 
mimpi ngeri (lihat Wahyu 18). 

Ada Mungkin Ada Kerjasama dan Kejayaan , Tetapi ... 

Merriam Webster 's Kamus menyatakan bahawa utopia adalah " tempat 
khayalan di mana kerajaan, undang-undang, dan keadaan sosial yang 
sempurna. "   Alkitab mengajarkan bahawa manusia tidak dapat 
menyelesaikan masalahnya sendiri: 

23 Ya TUHAN, aku tahu jalan manusia tidak ada di dalam dirinya 
sendiri; Ia bukan pada lelaki yang berjalan untuk mengarahkan 
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langkahnya sendiri. (Yeremia 10:23, NKJV seluruh kecuali 
dinyatakan sebaliknya) 

Alkitab mengajar bahawa kerjasama antarabangsa akan gagal: 

16 Kehancuran dan kesengsaraan berada dalam cara mereka; 17 Dan 
jalan damai tidak diketahui mereka. 18 Tidak ada takut kepada 
Allah di depan mata mereka. (Roma 3: 16-18) 

Namun, ramai manusia sedang berusaha ke arah pandangan mereka 
tentang masyarakat utopia dan kadang-kadang cuba untuk melibatkan 
agama. Tetapi hampir tidak ada yang sanggup mengikuti cara-cara Tuhan 
yang sejati. Ia tidak bahawa tidak akan ada kemajuan ke arah mana-mana 
daripada Bangsa-bangsa Bersatu atau Vatican matlamat . Akan ada 
beberapa (dan banyak matlamat yang baik) , serta beberapa halangan. 

Sebenarnya, dan mungkin selepas konflik besar-besaran, satu 
jenis perjanjian damai antarabangsa akan dipersetujui dan disahkan 
(Daniel 9:27) . Apabila ia berlaku, banyak yang akan mempercayai bahawa 
manusia akan membawa masyarakat yang lebih aman dan utopia. 

Banyak yang akan diambil oleh kemajuan 'utopia' seperti (Yehezkiel 
13:10) dan juga dengan pelbagai tanda dan keajaiban (2 Tesalonika 2: 9-
12). Namun, Alkitab mengatakan bahawa kedamaian semacam itu tidak 
akan bertahan (Daniel 9:27; 11: 31-44), walau apa yang dipersoalkan para 
pemimpin (1 Tesalonika 5: 3, Yesaya 59: 8). 

Idea bahawa , selain daripada Yesus (lihat John 15: 5 ; Matius 24: 21-22 ) , 
manusia boleh membawa utopia dalam 'zaman jahat sekarang' adalah 
Injil palsu (Galatia 1: 3-10 ) . 

Jika manusia semata-mata tidak mampu membawa utopia, apakah jenis 
utopia yang mungkin? 

Ya. 

Kerajaan Tuhan akan menjadikan planet ini dan, kemudian, semua 
keabadian, yang lebih baik. 
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2. Bagaimanakah Injil Yesus Beritakan? 
Alkitab mengajar bahawa masyarakat utopia, yang disebut Kerajaan 
Tuhan, akan menggantikan kerajaan manusia (Daniel 2:44, Wahyu 11:15, 
19: 1-21). 

Ketika Yesus memulai minis publik-Nya , Ia memulai dengan 
memberitakan Injil Kerajaan Allah . Inilah yang dilaporkan oleh Mark: 

14 Setelah John dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea, 
memberitakan Injil Kerajaan Allah , 15 dan berkata, " Masa sudah 
tiba, dan Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, dan percaya 
kepada Injil " (Markus 1: 14-15). 

Istilah Injil, berasal dari perkataan Yunani yang diterjemahkan 
sebagai euangelion , dan bermaksud " pesan yang baik " atau " kabar 
baik. " Dalam N ew Perjanjian, di Bahasa Inggeris 
perkataan " kerajaan , " yang berkaitan dengan kerajaan Allah, yang 
disebut kira-kira 149 kali dalam NKJV dan 151 di Douay Rheims Bible . Ia 
berasal dari perkataan Yunani yang diterjemahkan sebagai basileia yang 
menandakan peraturan atau realiti royalti. 

Kerajaan manusia, serta kerajaan Allah, mempunyai raja (Wahyu 17:14) , 
mereka meliputi kawasan geografis (Wahyu 11:15) , mereka mempunyai 
aturan (Yesaya 2: 3-4; 30: 9) , dan mereka mempunyai subjek (Lukas 
13:29) . 

Inilah pengajaran umum yang pertama dari Yesus yang ditulis oleh 
Matius: 

23 Dan Yesus mengelilingi seluruh Galilea, mengajar di rumah-
rumah ibadat mereka, memberitakan Injil kerajaan (Matius 4:23). 

Matthew juga merakamkan: 

35 Kemudian Yesus mengelilingi segala negeri dan kampung, serta 
mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil 
Kerajaan Allah (Mat memahat sebahagian 09:35). 

Perjanjian Baru menunjukkan bahawa Je sus akan memerintah selama-
lamanya: 
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33 Dan Ia akan memerintah atas keturunan Yakub selama-lamanya, 
dan Kerajaan-Nya tidak akan berakhir (Lukas 1:33). 

Lukas mencatat bahawa maksud yang diutus Yesus adalah untuk 
memberitakan Kerajaan Tuhan. Perhatikan apa yang diajar oleh Yesus: 

43 Dia berkata kepada mereka, " Saya harus memberitakan 
Kerajaan Allah ke kota-kota lain juga, sebab untuk itu aku telah 
diutus " (Lukas 4:43). 

Pernahkah anda mendengar yang diberitakan? Adakah anda menyedari 
bahawa tujuan Yesus yang dihantar adalah untuk memberitakan maksud 
Allah? 

Luke juga merekodkan bahawa Yesus itu pergi dan berdakwah k ingdom 
Allah: 

10 Para rasul, ketika mereka kembali, memberitahukan kepada-Nya 
apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Ia mengambil mereka 
dan pergi ke tempat yang tersendiri ke suatu tempat yang 
terpencil milik kota yang bernama Betsaida. 11 Tetapi ketika orang 
banyak mengenalinya, mereka mengikuti-Nya; dan Dia 
menerima mereka dan berbicara kepada mereka tentang 
Kerajaan Allah (Lukas 9: 10-11). 

Yesus mengajar bahawa Kerajaan Allah harus menjadi prioritas utama 
bagi mereka yang akan mengikuti Dia : 

33 Tetapi terlebih dahulu carilah Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya 
(Matius 6:33). 

31 Tetapi carilah kerajaan Allah, dan semua ini akan ditambahkan 
kepadamu. 32 Jangan takut, kawanan kecil, kerana Bapak Bapakmu 
berkenan memberikan kepadamu kerajaan (Lukas 12: 31-32). 

Orang Kristian harus MENINGGALKAN Kerajaan Tuhan. Mereka 
melakukan ini dengan membuat keutamaan mereka dengan hidup 
sebagai Kristus akan memilikinya hidup dan menantikan kedatangan dan 
kerajaan-Nya. Namun, kebanyakan yang mengaku Kristus, bukan sahaja 
tidak mencari Kerajaan Tuhan terlebih dahulu, mereka bahkan tidak tahu 
apa itu. Ramai juga secara palsu percaya bahawa terlibat dalam politik 
duniawi adalah apa yang Tuhan harapkan daripada orang 
Kristian. Dengan tidak memahami kerajaan Tuhan, mereka tidak 
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hidup sekarang sebagaimana yang mereka perlu atau faham mengapa 
manusia begitu cacat. 

Notis juga yang ke- e kerajaan akan diberikan kepada kamu kawanan 
kecil (rujuk Roma 11: 5). Ia memerlukan kerendahan hati untuk menjadi 
sebahagian daripada kawanan kecil sejati. 

Kerajaan Allah belum ditubuhkan di Bumi 

J Esus mengajar bahawa pengikut-Nya sh berdoa Ould untuk kerajaan 
yang akan datang, oleh itu mereka tidak sudah mempunyai ia: 

9 Bapa kami di surga, Terimalah nama-Mu. 10 Kerajaanmu 
datang. Anda akan selesai (Matius 6: 9-10). 

Yesus menghantar murid-murid-Nya keluar untuk 
memberitakan Kepalsuan Tuhan: 

1 Kemudian Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan 
memberi mereka kuasa dan kuasa atas semua iblis dan untuk 
menyembuhkan penyakit. 2 Ia menyuruh mereka untuk 
memberitakan Kerajaan Allah (Luk 9: 1-2). 

Yesus mengajar bahawa kehadiran-Nya semata-mata tidak adalah 
kerajaan, kerana kerajaan telah tidak ditubuhkan di bumi maka kerana itu 
adalah mengapa ia melakukan Dia tidak mengusir setan demi nama-Nya 
kemudian : 

28 Tetapi jika Aku mengusir setan oleh Roh Allah, tentulah kerajaan 
Allah telah datang kepadamu (Matius 12:28). 

Kerajaan yang sebenar adalah pada masa akan datang - dan tidak pula di 
sini sekarang sebagai M bahtera Persembahan s : 

47 Dan jikalau matamu membuat kamu berdosa, 
bancurkannya. Adalah lebih baik bagi anda untuk memasuki 
kerajaan Tuhan dengan satu mata, bukannya mempunyai dua 
mata, untuk dibuang ... (Markus 9:47). 

23 Yesus melihat sekeliling-Nya dan berkata kepada murid-murid-
Nya, " Betapa sukarnya bagi mereka yang mempunyai kekayaan 
untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah! " 24 Dan murid-muridnya 
terkejut dengan kata-katanya. Tetapi Yesus menjawab lagi dan 
berkata kepada mereka, " Anak-anak, betapa sukarnya bagi 
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orang-orang yang percaya kepada kekayaan untuk masuk ke 
dalam Kerajaan Allah! 25 Lebih mudah unta masuk melalui mata 
jarum daripada orang kaya masuk ke dalam Kerajaan 
Allah " (Markus 10: 23-25). 

25 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Aku tidak akan lagi 
meminum buah anggur sampai hari itu, ketika Aku meminumnya 
di dalam Kerajaan Allah " (Markus 14:25). 

43 Yusuf dari Arimatea, seorang anggota dewan yang terkemuka, 
yang sedang menunggu Kerajaan Allah, datang dan 
berani ... (Markus 15:43). 

Yesus mengajar bahawa kerajaan bukanlah sebahagian daripada dunia 
sekarang ini: 

36 Yesus menjawab, " Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini. Jika 
Kerajaan-Ku dari dunia ini, saya hamba telah melawan, supaya 
Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi; tetapi sekarang 
Kerajaan-Ku tidak ada di sini " (Yohanes 18:36). 

Yesus mengajar bahawa kerajaan akan datang selepas Dia kembali 
sebagai Raja: 

31 " Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan 
semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan 
bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. 32 Semua bangsa akan 
dikumpulkan di hadapan-Nya, dan Dia akan memisahkan mereka 
dari yang lain, seperti gembala membagi domba-dombanya dari 
kambing-kambing. 33 Ia akan meletakkan domba-domba di sebelah 
kanan-Nya, tetapi kambing-kambing di sebelah kiri. 34 Kemudian 
Raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanan-Nya, 
'Mari, yang diberkati oleh BapaKu, warisilah kerajaan yang telah 
disediakan untuk kamu dari dasar dunia (Matius 25: 31-34). 

Oleh kerana Kerajaan Tuhan tidak berada di sini, kita tidak akan melihat 
utopia sebenar sehinggalah ia ditubuhkan. Kerana kebanyakan tidak 
memahami kerajaan Tuhan, mereka gagal memahami bagaimana 
kerajaan penyayangnya berfungsi. 

Kerajaan Tuhan tidak akan datang " sampai kepenuhan orang-orang kafir 
telah masuk " (Roma 11:25) -dan itu belum terjadi lagi. 
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Apakah yang dikatakan Yesus tentang kerajaan itu ? 

Yesus memberikan beberapa penjelasan mengenai apa yang dikehendaki 
Allah seperti: 

26 Dan Ia berkata, " Kerajaan Allah seolah-olah seorang 
menyerakkan benih di tanah, 27 dan harus tidur pada waktu malam 
dan bangkit pada siang hari, dan benih itu tumbuh dan 
berkembang, ia sendiri tidak tahu bagaimana. 28 Sebab bumi 
menghasilkan tanaman dengan sendirinya: pertama pisau, 
kemudian kepala, setelah itu gandum penuh di kepala. 29 Tetapi 
apabila gandum itu sudah matang, segera ia meletakkan sabitnya, 
sebab musim panen sudah datang " (Markus 4: 26-29). 

18 Lalu Ia berkata, " Apakah Kerajaan Allah seperti? Dan apa yang 
saya bandingkan? 19 Ia seperti biji sawi, yang diambil seorang lelaki 
dan diletakkan di kebunnya; dan ia tumbuh dan menjadi pokok 
besar, dan burung-burung di udara bersarang di cabang-
cabangnya. " 20 Dan sekali lagi Ia berkata, " Untuk apa yang akan 
aku sebanding dengan kerajaan Allah? 21 Ia seperti ragi, yang 
diambil seorang perempuan dan disembelih dalam tiga ukuran 
tepung sehingga semua itu beragi " (Lukas 13: 18-21). 

Orang-orang ini mencadangkan bahawa, pada mulanya, K mengerupai 
Tuhan agak kecil, tetapi akan menjadi besar. 

Luke juga mencatatkan: 

29 Mereka akan datang dari timur dan barat, dari utara dan 
selatan, dan duduk di dalam kerajaan Allah (Lukas 13:29). 

Oleh itu, K ingdom Allah akan mempunyai orang dari seluruh 
dunia. TIDAK akan terhad kepada mereka yang mempunyai keturunan 
Israel atau kumpulan etnik tertentu . Orang , dari seluruh dunia, akan 
duduk di kerajaan ini. 

Lukas 17 dan Kerajaan 

Lukas 17: 20-21 membingungkan beberapa orang. Tetapi sebelum 
mendapat itu, notis bahawa orang akan benar-benar makan 
di K ingdom Tuhan : 
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15 " Diberkatilah Dia yang akan memakan roti di dalam Kerajaan 
Allah! " (Lukas 14:15). 

Memandangkan manusia akan ( makan di dalam) makan di 
dalam alam Tuhan , itu bukanlah sesuatu yang dikhususkan di dalam hati 
mereka sekarang, walaupun terdapat ketidaktahuan / salah faham dalam 
Lukas 17:21 yang sebaliknya. 

Terjemahan Moffatt dari Lukas 17: 20-21 dapat membantu beberapa 
orang memahami: 

20 Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi ketika Pemerintahan 
Allah datang, ia menjawab mereka, " Kerajaan Allah tidak akan 
datang seperti yang kamu harapkan untuk melihatnya; 21 Tidak 
seorang pun akan berkata, 'Di sini ada' atau 'Di sana,' sebab 
Kerajaan Tuhan sekarang ada di tengah-tengahmu. " (Lukas 17: 
20-21, Moffatt , lihat juga terjemahan NASB dan ESV ) 

Perhatikan bahawa Yesus berbicara kepada orang Farisi yang tidak 
bertobat, maha pengantin, dan munafik . Yesus " menjawab mereka, " - 
saya adalah orang Farisi yang menjawab soalan Yesus . Mereka enggan 
mengakui Dia. 

Kami semula mereka di GEREJA? Tidak ! 

Yesus juga tidak bercakap tentang gereja tidak lama lagi akan 
dianjurkan. Nor telah Beliau bercakap mengenai sentimen dalam minda 
atau hati. 

Yesus bercakap tentang RENCANANYA ! Orang Farisi tidak bertanya 
kepada-Nya tentang sebuah gereja. Mereka tidak tahu sebarang gereja 
Perjanjian Baru tidak lama lagi akan dimulakan. Mereka tidak bertanya 
tentang jenis sentimen yang cantik. 

Jika seseorang menganggap Kerajaan Tuhan adalah GEREJA - dan 
Kerajaan Tuhan berada " dalam " orang Farisi - adalah GEREJA di dalam 
golongan orang Farisi? Jelas sekali tidak! 

Kesimpulan sedemikian agak tidak masuk akal bukan? Walaupun 
beberapa terjemahan Protestan menerangkan sebahagian dari Lukas 
17:21 sebagai " Kerajaan Tuhan " di dalam kamu " (NKJV / KJV), 
bahkan Alkitab Baitulmuqaddis Baru Katolik dengan betul menerangkan 
bahawa " kerajaan Tuhan ada di antara kamu. " 
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Yesus adalah salah seorang, di tengah-tengah orang 
Farisi. Sekarang, orang-orang Farisi menganggap mereka 
menantikan Kerajaan Tuhan. Tetapi mereka 
tidak faham. Yesus menjelaskan bahawa ia tidak akan menjadi kerajaan 
tempatan atau terhad untuk orang Yahudi sahaja , kerana mereka seolah-
olah berfikir (atau gereja seperti yang sekarang percaya). Kerajaan 
Tuhan tidak akan menjadi hanya salah satu daripada banyak huma n dan 
kerajaan-kerajaan yang boleh dilihat yang orang co uld lagi atau melihat, 
dan berkata, " Ini adalah ia, di sini " ; atau " itulah Kerajaan, di sana. " 

Yesus , Sendiri, dilahirkan menjadi KING Kerajaan itu, sebagaimana Dia 
dengan jelas memberitahu Pilatus (Yohanes 18: 36-37). Fahami bahawa 
Alkitab menggunakan istilah " raja " dan " kerajaan " secara bergantian 
( mis. Daniel 7: 17-18,23). KING masa depan Kingdom Tuhan itu, 
kemudian di sana, berdiri di sebelah yang Farisi . Tetapi mereka tidak 
mengenali Dia sebagai raja mereka (Yohanes 19:21). Apabila Dia kembali, 
dunia akan menolak Dia (Wahyu 19:19). 

Yesus meneruskan ayat-ayat berikut dalam Lukas 17 , untuk menerangkan 
kedatangan-Nya yang kedua, apabila Kerajaan Tuhan akan memerintah 
SEMUA BUMI (meneruskan dengan Moffatt untuk konsistensi dalam bab 
ini): 

22 Kepada pengikut-pengikut-Nya, Ia berkata, " Akan datang hari-
hari yang akan kamu lenyap dan tidak lama lagi akan menjadi 
suatu hari Anak Manusia. 23 Orang akan berkata, 'Lihat, inilah 
dia!' 'Lihat, dia ada!' tetapi jangan keluar atau lari setelah 
mereka, 24 karena kilat yang berkelip dari satu sisi langit ke yang 
lain, begitu juga Anak Manusia pada harinya sendiri. 25 Tetapi dia 
harus terlebih dahulu menanggung penderitaan yang besar dan 
ditolak oleh generasi sekarang. (Lukas 17: 22-25, Moffatt) 

Yesus merujuk merah kepada kilat yang berkedip, sama seperti dalam 
Matius 24:27 -31 , menggambarkan kedatangan keduanya untuk RULE 
seluruh dunia. Yesus tidak mengatakan bahawa umatNya tidak akan 
dapat melihatNya apabila Dia kembali. 

Orang- orang tidak akan mengenali Dia sebagai KING mereka (Wahyu 
11:15) dan akan berperang melawan Dia (Wahyu 19:19)! Ramai yang akan 
berfikir Yesus mewakili Dajjal. Yesus tidak mengatakan bahawa Kerajaan 
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Tuhan berada di dalam orang-orang Farisi- Dia memberitahu mereka di 
tempat lain bahawa mereka tidak akan berada di Kerajaan kerana 
kemunafikan mereka (Matius 23: 13-14). Tidak juga Yesus mengatakan 
bahawa Gereja akan menjadi Kerajaan. 

T he Kerajaan Tuhan adalah sesuatu yang manusia akan suatu hari 
dapat MEMBUAT - seperti pada kebangkitan orang yang adil! Namun , 
walaupun Abraham dan patriark yang lain tidak ada di sana 
(rujuk Heb rews 11: 13-40). 

Murid-murid tahu bahawa Kdomom Allah tidak berada di 
dalamnya secara peribadi kemudian , dan bahawa ia harus muncul 
sebagai berikut , yang datang selepas Lukas 17:21, menunjukkan: 

11 Ketika mereka mendengar hal-hal itu, Ia mengucapkan satu lagi 
perumpamaan, sebab Ia berada di dekat Yerusalem dan karena 
mereka menganggap kerajaan Allah akan segera muncul (Lukas 
19:11). 

The K ingdom jelas pada masa akan datang 

Bagaimanakah anda dapat mengetahui sama ada K ini sudah 
dekat? Sebagai sebahagian daripada menangani soalan itu, Yesus 
menyenaraikan peristiwa nubuatan (Lukas 21: 8-28) dan kemudian 
mengajar : 

29 Lihatlah pokok ara itu, dan pokok-pokok. 30 Apabila mereka 
sudah tunas, kamu melihat dan mengetahui sendiri bahawa 
musim panas sudah dekat. 31 Begitu juga, apabila kamu melihat 
hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah 
dekat (Lukas 21: 29-31). 

Yesus mahu umatNya mengikuti peristiwa-peristiwa nubuatan untuk 
mengetahui kapan K ini akan datang. Yesus di tempat lain memberitahu 
umat-Nya untuk menonton dan memberi perhatian kepada peristiwa-
peristiwa nubuatan (Lukas 21:36; Mark 13: 33-37). Walaupun kata-kata 
Yesus, banyak diskaun menonton acara dunia berkaitan nubuatan. 

Dalam Lukas 22 & 23, Yesus sekali lagi menunjukkan bahawa K ingdom 
Tuhan begitu mething yang akan dipenuhi pada masa depan apabila Dia 
mengajarkan: 
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15 " Dengan keinginan yang sungguh-sungguh saya ingin makan 
Paskah ini dengan kamu sebelum saya menderita; 16 Sebab Aku 
berkata kepadamu, Aku tidak akan lagi memakannya sampai hal 
itu terjadi di dalam Kerajaan Allah. " 17 Kemudian Ia mengambil 
cawan itu dan bersyukur, dan berkata: " Ambillah ini dan 
bahagikanlah di antara kamu; 18 Sebab Aku berkata kepadamu, 
Aku tidak akan meminum buah anggur sampai Kerajaan Allah 
datang " (Lukas 22: 15-18). 

39 Tetapi salah seorang yang jahat yang disalibkan bersama-sama 
dengan Dia menghujat Dia dan berkata, " Jika Engkau Mesias, 
selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga. " 40 Dan sahabatnya 
menegurnya dan berkata kepadanya, " Tidakkah engkau takut 
kepada Allah? Kerana kamu juga dihukum dengan dia. 41 Dan kita 
adil, kerana kita layak, kerana kita dibayar dengan apa yang telah 
kita lakukan, tetapi tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang 
ini. " 42 Dan Ia berkata kepada Yeshua : " Tuhanku, ingatlah 
kepadaku, ketika engkau masuk ke dalam Kerajaan-
Mu. " 43 Tetapi Yesus berkata kepadanya: " Amin, katakan 
kepadamu, bahwa hari ini engkau akan bersama-sama dengan 
aku di surga. " (Lukas 23: 39-43, Aram dalam Bahasa Inggeris) 

K dikodek Tuhan tidak segera setelah Yesus dibunuh sama ada Mark dan 
Lukas menunjukkan kepada kita: 

43 Yusuf dari Arimatea, seorang anggota dewan yang terkemuka, 
yang sedang menunggu Kerajaan Allah, datang dan 
berani ... (Markus 15:43). 

51 Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, yang dirinya juga 
menunggu untuk Kerajaan Allah (Lukas 23:51). 

Saya t adalah kebangkitan kebangkitan (1 Korintus 15: 50-
55) bahawa orang Kristian akan dilahirkan semula untuk masuk 
ke dalam keagamaan Tuhan , seperti yang dicatat oleh Yohanes: 

3 Jawab Yesus kepada-Nya: " Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat 
melihat Kerajaan Allah. " 4 Kata Nikodemus kepada-
Nya, " Bagaimanakah seorang lelaki dapat dilahirkan ketika ia 
sudah tua? Bolehkah dia memasukkan kedua kalinya ke dalam 
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rahim ibunya dan dilahirkan? " 5 Yesus menjawab, " Sebenarnya, 
Aku berkata kepadamu, jika tidak seorang pun dilahirkan dari air 
dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah (Yohanes 
3: 3-5). 

Hanya umat Tuhan akan melihat muktamad selepas 
milenium K ingdom Tuhan . 

Sekarang lebih jauh faham bahawa Yesus telah bangkit semula , Dia sekali 
lagi mengajar tentang Kepandaian Tuhan: 

3 Ia juga mempersembahkan diri-Nya sendiri setelah penderitaan-
Nya oleh banyak bukti yang tidak sempurna, dilihat oleh mereka 
selama empat puluh hari dan berbicara tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan kerajaan Allah (Kisah 1: 3). 

Th e pertama dan terakhir khutbah bahawa Yesus telah memberikan 
kira-kira k ingdom Tuhan ! Yesus datang sebagai utusan untuk mengajar 
tentang Kerajaan itu. 

Yesus juga mempunyai Rasul Yohanes menulis tentang K 
milenium ingdom Tuhan yang akan berada di bumi. Perhatikan apa yang 
Dia tulis John: 

4 Aku melihat jiwa orang-orang yang telah dipenggal kepalanya 
atas kesaksian mereka kepada Yesus dan untuk firman Allah, yang 
tidak menyembah binatang itu atau gambarnya, dan tidak 
menerima tanda pada dahinya atau tangan mereka. Dan mereka 
hidup dan memerintah dengan Kristus selama seribu tahun 
(Wahyu 20: 4). 

Orang-orang Kristian awal mengajarkan bahawa Kerajaan Allah milenium 
akan berada di bumi dan menggantikan kerajaan dunia sebagaimana yang 
diajar oleh Alkitab (lihat Wahyu 5:10, 11:15). 

Mengapa, jika K ingdom Allah adalah s o penting, tidak 
paling mendengar sangat banyak tentang hal itu? 

Sebahagian besar b sebab Yesus menyebutnya misteri: 

11 Dan Ia berkata kepada mereka, " Kepadamu telah diberikan 
untuk mengetahui rahasia Kerajaan Allah; tetapi kepada orang-
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orang yang berada di luar, segala sesuatu datang dalam 
perumpamaan (Markus 4:11). 

Malah hari ini Kerajaan Tuhan yang benar adalah misteri yang paling 
banyak seperti kebanyakan rencana Allah (lihat juga buku percuma kita, 
dalam talian di www.ccog.org bertajuk: MISTERI RENCANA TUHAN 
Mengapa Adakah Tuhan Membuat Apa-apa? Kenapa Tuhan membuat 
kamu ? ) . 

Pertimbangkan, juga, bahawa Yesus berkata bahawa akhir (zaman) akan 
datang (segera) SELEPAS Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia 
sebagai WITNESS: 

14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai 
saksi kepada semua bangsa, dan kemudian akan datang (Matius 
24:14). 

Mengisytiharkan Injil Kerajaan Allah adalah penting dan akan 
dicapai pada masa-masa akhir ini . Ini adalah " mesej yang 
baik " memandangkan harapan sebenar kepada masalah kemanusiaan , 
walaupun apa yang diajar oleh pemimpin politik. 

Sekiranya anda menganggap kata-kata Yesus, jelaslah gereja Kristian 
sejati harus memberitakan Injil kerajaan sekarang. Ini harus menjadi 
keutamaan bagi Gereja . Dan untuk melakukan ini, pelbagai bahasa harus 
digunakan. T dia adalah apa 
yang Gereja Tuhan yang terususan berusaha. Itulah sebabnya buku ini 
diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. 

Yesus mengajar kebanyakan TIDAK akan menerima cara-Nya: 

13 " Masuklah dengan pintu yang sempit; kerana lebarnya adalah 
pintu gerbang dan luas adalah jalan yang membawa kepada 
kemusnahan, dan ada banyak yang masuk olehnya.  14 Kerana 
pintu yang sempit dan sukar adalah jalan yang membawa kepada 
kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. ( Matius 7: 13-
14 ) 

Injil Kerajaan Allah membawa kepada kehidupan! 

Ia mungkin menarik perhatian bahawa walaupun kebanyakan orang 
Kristian yang mengaku tidak menyedari akan tanggapan bahawa 
penekanan Kristus adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah , para 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ms&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ms&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ms&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ms&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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ahli teologi sekular dan sejarawan sering kali menyedari bahawa inilah 
yang sebenarnya diajar oleh Alkitab. 

Namun, Yesus, sendiri, mengharapkan murid-murid-Nya untuk 
mengajar Injil Kerajaan Allah (Lukas 9: 2 , 60 ). Kerana kerajaan masa 
depan akan berdasarkan undang-undang Allah, ia akan membawa 
kedamaian dan kemakmuran-dan mematuhi undang-undang ini pada 
zaman ini membawa kepada perdamaian sejati (Mazmur 119: 165; Efesus 
2:15). 

Dan berita baik kerajaan ini diketahui dalam kitab Perjanjian Lama. 

3. Adakah Kerajaan yang diketahui dalam Perjanjian 
Lama? 

Khotbah yang dirakam pertama dan terakhir Yesus melibatkan 
penyebaran Injil Kerajaan Allah (Markus 1: 14-15; Kisah 1: 3). 

Kerajaan Tuhan adalah sesuatu yang harus diketahui oleh orang-orang 
Yahudi zaman Yesus seperti yang disebutkan dalam tulisan suci mereka, 
yang kini kita sebut Perjanjian Lama. 

Daniel Mengajar Mengenai Kerajaan 
T nabi nabi Daniel menulis : 

40 Dan kerajaan yang keempat akan sama dengan besi, karena besi 
pecah dan menghancurkan segala sesuatu; dan seperti besi yang 
menghancurkan, kerajaan itu akan pecah dan menghancurkan 
semua yang lain. 41 Bahwa engkau melihat kaki dan jari kaki, 
sebahagian dari tanah liat periuk dan sebagian besi, kerajaan itu 
akan dibagi; namun kekuatan besi itu akan berada di dalamnya, 
seperti yang kamu lihat besi dicampur dengan tanah liat 
seramik. 42 Dan seperti kaki kakinya adalah sebahagian dari besi 
dan sebagian dari tanah liat, maka kerajaan itu akan menjadi 
sebahagiannya kuat dan sebahagiannya rapuh. 43 Seperti yang 
kamu lihat besi bercampur dengan tanah liat seramik, mereka 
akan bergaul dengan benih manusia; tetapi mereka tidak akan 
mematuhi satu sama lain, sama seperti besi tidak bercampur 
dengan tanah liat. 44 Dan pada zaman raja-raja ini, Allah swarga 
akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan 
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dimusnahkan; dan kerajaan tidak akan ditinggalkan kepada orang 
lain; ia akan memecah-pecah dan memakan semua kerajaan-
kerajaan ini, dan ia akan kekal selama-lamanya (Daniel 2:40 -44). 

18 Tetapi orang-orang kudus dari Yang Mahatinggi akan menerima 
kerajaan itu, dan memiliki kerajaan untuk selama-lamanya, 
sampai selama-lamanya. " (Daniel 7:18). 

21 " Saya menonton; dan tanduk yang sama sedang berperang 
melawan orang-orang kudus, dan menguasai mereka, 22 sampai 
zaman kuno datang, dan penghakiman dibuat atas umat 
Allah Yang Mahatinggi, dan waktunya datang untuk orang-orang 
kudus untuk memiliki kerajaan . ( Daniel 7: 21-22 ) 

Dari Daniel, kita belajar bahawa waktunya akan datang apabila Kewa 
Allah akan menghancurkan kerajaan-kerajaan dunia ini dan 
akan berlangsung selama-lamanya. Kita juga belajar bahawa orang-orang 
kudus akan mempunyai bahagian dalam menerima kerajaan ini . 

Banyak bahagian nubuatan Daniel adalah untuk masa kita dalam 
21 st abad . 

Perhatikan beberapa petikan daripada Perjanjian Baru: 

12 " Sepuluh tanduk yang kamu lihat adalah sepuluh raja yang 
belum menerima kerajaan, tetapi mereka menerima kuasa 
selama satu jam sebagai raja dengan binatang itu. 13 Ini adalah 
satu fikiran, dan mereka akan memberikan kuasa dan kuasa 
mereka kepada binatang itu. 14 Mereka akan berperang dengan 
Anak Domba, dan Anak Domba akan mengalahkan mereka, sebab 
Ia adalah Tuhan segala raja dan raja-raja; dan mereka yang 
bersama-sama dengan Dia dipanggil, dipilih, dan setia. " (Wahyu 
17: 12-14) 

Jadi , kita melihat di dalam Perjanjian Lama dan Baru konsep bahawa 
akan ada masa tamat kerajaan duniawi dengan sepuluh bahagian dan 
bahawa Tuhan akan memusnahkannya dan mendirikan kerajaan-Nya. 

Yesaya Mengajar Mengenai Kerajaan 
Tuhan mengilhami Yesaya untuk menulis tentang bahagian 
pertama Kerajaan Tuhan, pemerintahan seribu tahun yang dikenal 
sebagai milenium, dengan cara ini: 
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1 Akan muncul sebuah batang dari batang Isai, dan Cabang akan 
tumbuh dari akarnya. 2 Roh Tuhan akan bersandar kepada-
Nya, Roh kebijaksanaan dan pengertian, Roh penasihat dan 
kekuatan, Roh pengetahuan dan takut kepada Tuhan. 

3 Ia bersenang-senang dalam takut akan TUHAN, dan Ia tidak akan 
menghakimi dengan pandangan mata-Nya, dan tidak akan 
memutuskan pendengaran-Nya. 4 Tetapi dengan kebenaran Ia 
akan menghakimi orang miskin, dan memutuskan dengan adil 

untuk orang yang lemah lembut; Ia akan memukul bumi dengan 
tongkat mulut-Nya, dan dengan nafas bibir-Nya Ia akan 
membunuh orang fasik. 5 Kebenaran adalah tali pinggang-
Nya, dan kesetiaan pinggang pinggang-Nya. 

6 " Serigala juga akan tinggal dengan anak domba, The harimau 
hendaklah berbaring dengan kambing muda, Anak lembu dan 
anak singa dan haiwan sembelihan bersama-sama; Dan seorang 
anak kecil akan memimpin mereka. 7 Lembu dan beruang akan 
merumput; Orang-orang muda mereka akan berbaring bersama-
sama; Dan singa akan makan jerami seperti lembu. 8 Anak yang 
menyusu itu akan bermain dengan lubang kobra, dan anak yang 
disapih itu akan meletakkan tangannya di dalam gua ular 
itu. 9 Mereka tidak akan menyakiti dan tidak membinasakan di 
gunung-Ku yang kudus, sebab bumi akan penuh dengan 
pengertian TUHAN seperti air meliputi laut. 

10 " Dan pada hari itu akan ada Akar Isai, yang akan berdiri sebagai 
panji bagi bangsa; Sebab bangsa-bangsa lain akan mencari-
Nya, dan tempat istirahat-Nya akan menjadi mulia. " (Yesaya 11: 
1-10) 

Alasan saya merujuk ini sebagai seni pertama atau fasa pertama 
K dikehendaki Tuhan , adalah bahawa ini adalah masa di mana ia akan 
menjadi fizikal (sebelum zaman kota suci, Yerusalem Baru turun dari 
surga, Wahyu 21) dan akan bertahan seribu tahun . Yesaya mengesahkan 
aspek fizikal fasa ini apabila dia meneruskan dengan: 

11 Pada hari itu TUHAN akan meletakkan tangan-Nya kembali 
untuk kedua kalinya untuk memulihkan sisa-sisa umat-Nya yang 
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tersisa, dari Asyur dan Mesir, dari Pathros dan Kush, dari Elam 
dan Sinai, dari Hamat dan pulau-pulau di laut. 

12 Ia akan memasang sepanduk bagi bangsa-bangsa, dan akan 
mengumpulkan orang-orang yang terpecah- pecah di Israel, dan 
mengumpulkan orang-orang Yehuda yang tersebar dari empat 
ujung bumi. 13 Juga iri hati Efraim akan pergi, dan musuh-musuh 
Yehuda akan terputus; Efraim tidak akan dengki Yehuda, dan 
Yehuda tidak akan mengganggu Efraim. 14 Tetapi mereka akan 
terbang ke atas bahu orang Filistin ke arah barat; Bersama-sama 
mereka akan merampas orang-orang Timur; Mereka akan 
meletakkan tangannya di Edom dan Moab; Dan orang-orang 
Amon akan mematuhi mereka. 15 TUHAN akan memusnahkan 
lidah Laut Mesir; Dengan angin-Nya yang besar Dia akan berjabat 
genggaman-Nya terhadap sungai Efrat, dan menyerang dalam 
tujuh sungai, Dan make lelaki menyeberang kering -
 berkasut. 16 Akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umat-Nya yang akan 
ditinggalkan dari Asyur, seperti pada Israel pada hari ia keluar dari 
tanah Mesir. ( Yesaya 11: 11-16 ) 

Yesaya juga diilhamkan untuk menulis: 

2 Sekarang akan terjadi pada zaman akhir Bahwa gunung rumah 
TUHAN akan ditetapkan di atas gunung, dan akan ditinggikan di 
atas bukit-bukit; Dan semua bangsa akan mengalir 
kepadanya. 3 Banyak orang akan datang dan berkata, " Marilah 
kita pergi ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub; Dia akan 
mengajar kita cara-Nya, dan kita akan berjalan di jalan-
Nya. " Sebab dari Sion akan keluar hukum , Dan firman Tuhan 
dari Yerusalem. 4 Ia akan menghakimi antara bangsa-
bangsa, dan menegur banyak orang; Mereka akan memukul 
pedang mereka menjadi pedang, dan tombak mereka menjadi 
cangkuk pemangkasan; Bangsa akan n ot angkat pedang 
melawan bangsa, Mereka tidak boleh mereka belajar perang 
lagi . ... 11 Kelihatan tinggi manusia akan 
direndahkan, The kesombongan manusia akan sujud 
menyembah, Dan Tuhan sahaja yang akan dipermuliakan pada 
hari itu. (Yesaya 2: 2-4 , 11 )   



24 
 

Oleh itu , ia akan menjadi masa perdamaian utopia di bumi. U ltimately, 
ini akan selama-lamanya, dengan keputusan Yesus. Berdasarkan pelbagai 
kitab suci (Mazmur 90: 4; 92: 1; Yesaya 2:11; Hosea 6: 2), Talmud Yahudi 
mengajar ini bertahan 1,000 tahun ( Talmud Babilonia: Traktat Sanhedrin 
Folio 97a ). 

Saya saiah terinspirasi juga menulis perkara berikut: 

6 Sebab bagi kita Anak dilahirkan, diberikan kepada kita seorang 
Anak. Dan kerajaan akan berada di bahu-Nya. Dan namanya akan 
dipanggil Wonderful, Counselor, God of Power, Bapa yang Kekal, 
Pangeran Damai. 7 Peningkatan pemerintahan dan 
kedamaiannya Tidak akan berakhir, Di atas takhta Daud dan di 
atas kerajaan-Nya, Untuk memerintahkannya dan 
menetapkannya dengan penghakiman dan keadilan Dari masa itu 
ke depan, selamanya. Semangat Tuhan semesta alam akan 
melakukan ini. (Yesaya 9: 6-7) 

Perhatikan bahawa Yesaya berkata bahawa Yesus akan datang dan 
mendirikan kerajaan dengan kerajaan. Walaupun ramai yang mengaku 
Kristus mengutip petikan ini, terutamanya pada bulan Disember setiap 
tahun, mereka cenderung mengabaikan bahawa ia bernubuat lebih 
daripada fakta bahawa Yesus akan menjadi bor . Rancangan Alkitab 
bahawa K ingdom Allah, ia mempunyai kerajaan dengan undang-undang 
ke atas mata pelajaran, dan bahawa Yesus akan ke atasnya. Yesaya, 
Daniel, dan yang lain menubuatkannya. 

Undang-undang Tuhan adalah cara cinta ( Matius 22: 37-40 ; Yohanes 
15:10) dan Kepalsuan Allah akan diperintah oleh hukum-hukum itu. Oleh 
itu, Kemuliaan Allah , walaupun berapa banyak di dunia yang 
memandangnya, akan berdasarkan cinta. 

Mazmur dan Lebih 

Bukan hanya Daniel dan Yesaya sahaja yang diilhami Tuhan untuk menulis 
tentang Kerajaan Allah yang akan datang. 

Yehezkiel telah diilhamkan untuk menulis bahawa orang-orang 
dari suku - suku Israel (bukan hanya orang-orang Yahudi) yang 
bertaburan semasa Kesusahan Besar akan berkumpul bersama dalam 
kerajaan milenium: 
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17 Sebab itu katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: " Aku 
akan mengumpulkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan 
mengumpulkan kamu dari negeri di mana kamu berserak, dan 
Aku akan memberikan kamu tanah Israel. " ' 18 Dan mereka akan 
pergi ke sana, dan mereka akan mengambil semua yang 
menjijikkan dan segala perbuatan yang keji dari sana. 19 Maka 
Aku akan memberikan mereka satu hati, dan Aku akan menaruh 
roh yang baru di dalam mereka, dan mengambil hati yang keras 
dari daging mereka, dan memberi mereka hati yang 
kenyang, 20 supaya mereka berjalan menurut ketetapan-Ku dan 
berpegang pada ketetapan-Ku lakukannya; dan mereka akan 
menjadi umat-Ku, dan Aku akan menjadi Allah mereka. 21 Tetapi 
orang-orang yang hatinya mengikuti hawa nafsu dan kekejian 
mereka, aku akan membalas perbuatan mereka pada kepalanya 
sendiri, " demikianlah firman Tuhan ALLAH. ( Yehezkiel 11: 17-
21 ) 

Keturunan suku Israel tidak lagi akan bertaburan, tetapi akan mematuhi 
ketetapan Allah dan berhenti memakan benda-benda yang keji (Leviticus 
11; Ulangan 14). 

Perhatikan yang berikut dalam Mazmur tentang kabar baik 
tentang kerajaan Allah: 

27 Semua ujung dunia akan ingat dan berpaling kepada Tuhan, dan 
semua keluarga bangsa-bangsa akan beribadah di hadapan-
Mu. 28 Sebab kerajaan itu adalah milik TUHAN, dan Ia memerintah 
atas bangsa-bangsa. ( Psalms 22: 27-28 ) 

6 Takhta-Mu, ya Allah, selama-lamanya; Suatu tongkat kebenaran 
adalah tongkat kerajaan-Mu. ( Mazmur 45: 6 ) 

1 Oh, nyanyikan lagu baru kepada TUHAN! Berdoalah kepada 
Tuhan, segenap bumi. 2 Beribadahlah kepada TUHAN, memberkati 
nama-Nya; Majulah kabar baik tentang keselamatan-Nya dari hari 
ke hari. 3 Nyatakan kemuliaan-Nya di antara bangsa-
bangsa, keajaiban-Nya di antara segala bangsa. (Mazmur 96: 1-3 ; 
juga 1 Tawarikh 16: 23-24 ) 

10 Semua pekerjaanmu akan memuji Engkau, ya TUHAN, dan 
orang-orang kudus-Mu akan memberkati engkau. 11 Mereka akan 
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berkata tentang kemuliaan kerajaan- Mu , dan berbicara tentang 
kuasa-Mu, 12 untuk memberitahukan kepada anak-anak manusia 
perbuatan-Nya yang besar, dan kemuliaan kerajaan-Nya yang 
mulia. 13 Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang kekal, dan kekuasaan-
Mu tetap selama-lamanya.   ( Mazmur 145: 10-13 ) 

Pelbagai penulis dalam Perjanjian Lama juga menulis mengenai aspek-
aspek kerajaan (contoh Yehezkiel 20:33; Obadiah 21; Mikha 4: 7). 
Oleh itu, ketika Yesus mula mengajar Injil Kerajaan Allah , penonton-
pendengarnya langsung mengenal konsep dasar. 
  
  

4. Adakah para Rasul mengajar Injil Kerajaan? 

Walaupun ramai bertindak seperti Injil adalah hanya yang berita baik 
tentang peribadi Yesus, realitinya adalah bahawa pengikut Yesus 
mengajar Injil Kerajaan Allah . Itulah mesej yang dibawa oleh Yesus. 
Paul mengajarkan Kerajaan Tuhan 
Rasul Paulus menulis tentang Kdomil Allah dan Yesus: 

8 Ia pergi ke rumah ibadat dan berkata dengan berani tiga bulan 
lamanya, dengan alasan dan persoalan tentang hal-hal Kerajaan 
Allah (Kisah 19: 8). 

25 Dan sekarang, aku tahu bahawa kamu semua, di antaranya aku 
telah memberitakan kerajaan Allah (Kisah 20:25). 

23 Maka ketika mereka telah menetapkan dia sehari, banyak orang 
datang kepada-Nya di rumahnya, yang kepadanya mereka 
menjelaskan dan dengan sungguh-sungguh bersaksi tentang 
kerajaan Allah, membujuk mereka tentang Yesus dari Hukum 
Musa dan para nabi, dari pagi sampai petang . ... 31 memberitakan 
kerajaan Allah dan mengajarkan perkara-perkara yang berkaitan 
dengan Tuhan Yesus Kristus dengan penuh keyakinan, tidak ada 
yang melarangnya (Kis. 28:23 , 31). 

Perhatikan bahawa Kdomman Allah bukan hanya tentang Yesus 
(walaupun Dia adalah sebahagian besar dari itu), sebagaimana Paulus 
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juga mengajar tentang Yesus secara berasingan daripada apa yang dia 
ajarkan tentang K mengerumuni Tuhan. 

Paulus juga menyebutnya Injil Tuhan, tetapi pada masa itu 
masih Injil Kerajaan Allah : 

9 ... kami memberitakan kepada kamu injil Tuhan ... 12 bahawa 
kamu akan berjalan layak bagi Allah yang memanggil kamu ke 
dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya sendiri . (1 Tesalonika 2: 9,12) 

Paulus juga menyebutnya Injil Kristus (Roma 1:16). The " mesej 
baik " Yesus, mesej ini sehingga Dia diajar. 

Pertimbangkan bahawa itu bukan sekadar sebuah injil tentang orang 
Yesus Kristus atau hanya tentang keselamatan diri. Paulus berkata injil 
Kristus termasuk mematuhi Yesus, penyataannya , dan penghakiman 
Tuhan: 

6 ... Allah untuk membalaskan kesusahan kepada orang yang 
menyusahkan anda, 7 dan untuk memberikan anda yang 
bermasalah lain dengan kami, pada waktu Tuhan Yesus 
diturunkan dari langit dengan malaikat-malaikat-Nya, 8 dalam 
yang menyala api mengambil dendam terhadap mereka yang 
tidak mau mengenal Allah, dan kepada orang-orang yang tidak 
taat kepada Injil Tuhan kita Yesus Kristus. 9 Ini akan dihukum 
dengan kehancuran yang kekal dari kehadiran Tuhan dan dari 
kemuliaan kuasa-Nya, 10 ketika Ia datang, pada hari itu, untuk 
dimuliakan di dalam umat-Nya dan dikagumi di antara semua 
orang yang percaya, karena kesaksian kita di antara kamu 
dipercayai (2 Tesalonika 1: 6-10). 

Perjanjian Baru memperlihatkan bahawa kerajaan adalah sesuatu yang 
akan kita terima, bukan kerana kita sekarang sepenuhnya memilikinya: 

28 kita menerima kerajaan yang tidak dapat digoncang (Ibrani 
12:28). 

Kita boleh memahami dan melangkah ke hadapan untuk menjadi 
sebahagian daripada kepandaian Tuhan sekarang, tetapi belum 
sepenuhnya memasukinya. 
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Paulus secara khusus mengesahkan bahawa seseorang tidak sepenuhnya 
memasuki Allah sebagai manusia fana, kerana ia 
berlaku selepas kebangkitan: 

50 Sekarang ini saya katakan, saudara-saudara, bahawa daging dan 
darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah; dan tidak pula rasuah 
mewarisi ketidakbenaran. 51 Ketahuilah, aku berkata kepadamu 
sebuah rahasia: Kita tidak akan mati, tetapi kita semua akan 
berubah - 52 dalam seketika, dalam sekejap mata , pada sangkakala 
terakhir. Sebab sangkakala akan terdengar, dan orang mati akan 
dibangkitkan yang tidak dapat binasa, dan kita akan diubah (1 
Korintus 15: 50-52). 

1 Saya mengenakan caj kepada anda oleh itu di hadapan Allah dan 
Tuhan Yesus Kristus, yang akan menghakimi orang yang hidup 
dan yang mati di His muncul dan kerajaan-Nya (2 Timotius 4: 1). 

Paulus tidak hanya mengajar bahawa, bahawa Yesus akan 
menyampaikan Kepercayaan kepada Tuhan Bapa : 

20 Tetapi sekarang Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan 
telah menjadi buah sulung bagi mereka yang telah 
tertidur. 21 Karena oleh karena manusia datang maut, oleh 
Manusia juga datang kebangkitan orang mati. 22 Sebab seperti 
dalam Adam semua mati, demikian juga dalam Kristus semua 
akan hidup. 23 Tetapi masing-masing dalam perintahnya sendiri: 
Kristus adalah buah sulung, kemudian orang-orang yang akan 
datang pada Kristus. 24 Maka datanglah akhir, ketika Ia 
menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa, ketika Dia 
mengakhiri segala pemerintahan dan segala kekuasaan dan 
kuasa. 25 Sebab Ia harus memerintah sampai Ia meletakkan semua 
musuh di bawah kaki-Nya. (1 Korintus 15: 20-25). 

Paulus juga mengajar bahawa pemutus yang tidak benar 
( pemutus perintah ) tidak akan mewarisi Kewa Allah: 

9 Tidakkah kamu tahu, bahawa orang yang tidak benar itu tidak 
akan mewarisi kerajaan Allah? Jangan tertipu. Tidak ada orang 
yang berzina, atau penyembah berhala, atau orang-orang yang 
berzina, ataupun orang homoseks, atau orang-orang 
sodom, 10 atau pencuri, atau penipu , atau peminum, atau penipu , 
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dan penyiksa tidak akan mewarisi kerajaan Allah (1 Korintus 6: 9-
10). 

19 Perbuatan daging telah nyata, iaitu: zina, zina, kenajisan, hawa 
nafsu, 20 penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri 
hati, ledakan kemarahan, cita-cita mementingkan diri sendiri, 
perselisihan, bidaah, 21 dengki, pembunuhan, mabuk, revelries, 
dan sebagainya; yang saya katakan dahulu, sama seperti yang 
saya katakan pada masa lalu, bahawa mereka yang mengamalkan 
perkara-perkara seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah 
(Galatia 5: 19-21). 

5 Sebab itu kamu tahu, bahwa tidak ada orang yang berzina, orang 
yang najis, dan juga tidak 

manusia yang cemburu, yang merupakan penyembah berhala, 
mempunyai warisan di dalam kerajaan Kristus dan Tuhan (Efesus 
5: 5). 

Tuhan mempunyai standard dan menuntut pertobatan dari dosa untuk 
dapat memasuki kerajaanNya. Yang Rasul Paulus memberi 
amaran bahawa beberapa tidak akan mengajar bahawa Injil Yesus adalah 
jawapan, tetapi yang lain adalah : 

3 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita 
Yesus Kristus, 4 yang memberikan diri-Nya untuk dosa-dosa kita, 
supaya Ia dapat menyelamatkan kami dari usia jahat sekarang ini, 
menurut kehendak Allah dan Bapa, kami 5 Bagi Dialah kemuliaan 
selama-lamanya. Amen. 6 Saya kagum bahawa anda akan 
berpaling segera dari Dia yang memanggil kamu dalam kasih 
karunia Kristus, kepada Injil yang berbeda, 7 yang tidak lain; tetapi 
ada orang yang menyusahkan kamu dan ingin menyesatkan Injil 
Kristus. 8 Tetapi sekalipun kami, atau seorang malaikat dari surga, 
memberitakan Injil yang lain kepadamu daripada apa yang telah 
kami beritakan kepadamu, biarlah ia terkutuk. 9 Seperti yang telah 
kita katakan sebelumnya, sekarang juga saya katakan lagi, jika ada 
yang memberitakan injil lain kepada kamu daripada apa yang 
telah kamu terima, biarlah dia terkutuk. (Galatia 1: 3 -9)  

3 Tetapi aku takut, kalau-kalau, seperti yang ditipu oleh ular itu 
oleh Eve oleh kecerdikannya, maka pikiranmu akan rusak dari 
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kesederhanaan yang ada di dalam Kristus. 4 Sebab jika orang yang 
datang memberitakan kepada Yesus yang lain yang tidak kami 
beritakan, atau jika kamu menerima roh yang berbeda yang tidak 
kamu terima, atau injil yang berbeda yang tidak kamu terima, 
kamu dapat melakukannya dengan baik! (2 Korintus 11: 3- 4) 

Apakah " lain " dan "yang berbeza, " sebenarnya palsu , injil? 

Injil palsu mempunyai pelbagai bahagian. 

Secara umum, injil palsu adalah untuk mempercayai bahawa anda tidak 
perlu taat kepada Tuhan dan benar - benar berusaha untuk hidup 
sejati dengan cara-Nya sementara mendakwa mengenal Tuhan (lihat 
Matius 7: 21-23) . Ia cenderung berorientasi secara mementingkan diri 
sendiri. 

Ular memalukan Hawa untuk jatuh untuk Injil palsu hampir 6000 tahun 
yang lalu (Kejadian 3) -dan manusia telah percaya bahawa mereka tahu 
lebih baik daripada Tuhan dan harus memutuskan keadilan dan kejahatan 
untuk diri mereka sendiri. Y es, selepas Yesus datang, Namanya sering 
melekat pada pelbagai kitab-kitab injil palsu - dan ini telah continu ing 
dan akan terus ke dalam masa Dajjal akhir. 

Sekarang kembali pada zaman Rasul Paulus, Injil palsu adalah essen yang 
merupakan campuran kebenaran dan kesilapan Gnostik / Mystic . Gnostik 
pada dasarnya percaya bahawa pengetahuan khusus adalah apa yang 
diperlukan untuk mencapai pemahaman rohani, termasuk 
keselamatan. Gnostik cenderung untuk mempercayai bahawa apa yang 
dilakukan oleh daging itu tidak mempunyai akibat tertentu dan mereka 
menentang mematuhi Tuhan dalam perkara-perkara seperti hari Sabat 
ketujuh . Salah seorang pemimpin palsu itu ialah Simon Magus , yang 
telah diperingatkan oleh Rasul Petrus (Kisah 8: 18-21). 

Tetapi saya tidak mudah 
Rancangan Perjanjian Baru yang Philip mengajar K ingdom Allah: 

5 Lalu Filipus pergi ke kota Samaria dan memberitakan Injil kepada 
mereka . ... 12 mereka percaya kepada Filipus ketika ia 
memberitakan hal-hal tentang kerajaan Allah ... (Kisah 8: 5,12). 

Tetapi Yesus, Paulus, dan murid-murid mengajar bahawa tidaklah 
mudah untuk memasuki Kerajaan Allah: 
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24 Ketika Yesus melihat bahwa Ia sangat sedih, Ia berkata, " Betapa 
sukarnya bagi mereka yang mempunyai kekayaan untuk masuk ke 
dalam Kerajaan Allah!  25 Sebab lebih mudah seekor unta masuk 
melalui mata jarum daripada orang kaya masuk ke dalam 
Kerajaan Allah. " 

26 Dan orang-orang yang mendengarnya berkata, " Siapa yang 
dapat diselamatkan? " 

27 Tetapi Ia berkata, " Perkara-perkara yang mustahil bagi manusia 
adalah mungkin bagi Allah. " ( Lukas 18: 24-27 ) 

22 " Kita mesti melalui banyak penderitaan memasuki kerajaan 
Allah " (Kisah 14:22). 

3 Kita harus berterima kasih kepada Allah selalu untuk kamu, 
saudara-saudara, sesuai dengan imanmu, karena iman kamu 
bertumbuh sangat, dan kasih sayang kamu masing-masing 
berlimpah-limpah, 4 supaya kita sendiri bermegah dari kamu di 
antara jemaat-jemaat Allah atas kesabaran dan kepercayaanmu 
terhadap semua penganiayaan dan penderitaan yang kamu 
alami, 5 yang merupakan bukti nyata tentang penghakiman Allah 
yang benar, supaya kamu dihitung layak bagi Kerajaan Allah, yang 
kamu juga menderita. 6 kerana ia adalah satu perkara yang benar 
dengan Allah untuk membalaskan kesusahan kepada orang yang 
menyusahkan anda, 7 dan untuk memberikan anda yang 
bermasalah lain dengan kami, pada waktu Tuhan Yesus 
diturunkan dari langit dengan malaikat-malaikat-Nya, (2 
Tesalonika 1: 3-7 ). 

Kerana kesulitan, hanya beberapa yang kini dipanggil dan dipilih pada 
zaman ini untuk menjadi sebahagian daripadanya (Matius 22: 1-14; 
Yohanes 6:44; Ibrani 6: 4-6). Yang lain akan dipanggil kemudian, seperti 
yang ditunjukkan oleh Alkitab bahawa " orang-orang yang sesat itu akan 
masuk ke pengertian, mereka yang mengadu akan belajar 
doktrin " (Yesaya 29:24). 

Peter mengajar Kerajaan 
Rasul Petrus mengajar bahawa kerajaan itu kekal, dan bahawa injil Tuhan 
mesti dipatuhi dengan tekun atau akan ada penghakiman: 
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10 Karena itu, saudara-saudara, lebih rajinlah untuk membuat 
panggilan dan pemilihan kamu pasti, karena jika kamu melakukan 
hal-hal ini, kamu tidak akan tersandung; 11 Sebab itu pintu masuk 
akan diberikan kepada kamu dengan banyaknya ke dalam 
kerajaan yang kekal dari Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus 
(2 Petrus 1: 10-11). 

17 Sebab sudah tiba masanya penghakiman dimulai di rumah 
Allah; dan jika ia bermula dengan kita terlebih dahulu, apa yang 
akan menjadi akhir mereka yang tidak mematuhi injil Tuhan? (1 
Petrus 4:17). 

Kitab terakhir s Alkitab dan United 
Alkitab mengajarkan bahawa " Allah adalah kasih " (1 Yohanes 4: 8,16) 
dan Yesus adalah Tuhan (Yohanes 1: 1,1 4) -Kesdom Tuhan akan memiliki 
Raja yang cinta dan hukumnya mendukung cinta , tidak benci (lihat 
Wahyu 22: 14-15) . 

Buku terakhir Bible secara khusus membincangkan Kdomom Allah. 

15 Lalu malaikat yang ketujuh itu meniup, dan ada suara keras di 
langit: " Kerajaan-kerajaan dunia ini telah menjadi kerajaan-
kerajaan Tuhan kita dan Kristus-Nya, dan Ia akan memerintah 
selama-lamanya! " (Wahyu 11:15). 

Yesus akan memerintah di dalam kerajaan! Dan Alkitab mendedahkan 
dua tajuk-Nya: 

16 Dan di atas jubah-Nya dan pada paha-Nya sebuah nama yang 
ditulis: KING OF HARI DAN TUHAN DARI TUHAN (Wahyu 19:16). 

Tetapi adakah Yesus satu-satunya yang akan memerintah? Perhatikan 
bahagian ini: 

4 Dan aku melihat takhta-takhta, dan mereka duduk di atasnya, 
dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Kemudian saya 
melihat jiwa orang-orang yang telah dipenggal kepalanya untuk 
menjadi saksi mereka kepada Yesus dan untuk firman Allah, 
yang tidak menyembah binatang atau gambarnya, dan tidak 
menerima tanda pada dahi atau tangan mereka. Dan mereka 
hidup dan memerintah dengan Kristus selama seribu 
tahun . . . 6 Berbahagialah dan kuduslah orang yang mempunyai 
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bagian dalam kebangkitan yang pertama. Lebih dari itu kematian 
kedua tidak mempunyai kuasa, tetapi mereka akan menjadi imam 
Tuhan dan Kristus, dan akan memerintah dengan Dia seribu 
tahun (Wahyu 20: 4 , 6 ). 

Orang Kristian sejati akan dibangkitkan untuk memerintah dengan Kristus 
selama seribu tahun! Kerana kerajaan itu akan kekal selama-lamanya 
(Wahyu 11:15), tetapi pemerintahan yang disebutkan itu hanya seribu 
tahun . T beliau adalah mengapa saya disebut ini lebih awal sebagai fasa 
pertama kerajaan - yang fizikal, milenium , fasa berbanding dengan akhir, 
lebih rohani, fasa .   

A beberapa peristiwa disenaraikan dalam Kitab Wahyu sebagai berlaku 
antara milenium dan akhir fasa daripada Kerajaan Allah : 

7 Ketika masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dibebaskan dari 
penjaranya, 8 dan akan keluar untuk memperdaya bangsa-bangsa 
yang ada di empat penjuru bumi, Gog dan Magog, untuk 
mengumpulkan mereka untuk berperang, pasir 
laut. ... 11 Kemudian aku melihat takhta putih yang besar dan Dia 
yang duduk di atasnya, dari wajahnya bumi dan langit melarikan 
diri. Dan re tidak dijumpai tempat untuk mereka. 12 Dan aku 
melihat orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Allah, dan 
buku-bukunya dibuka. Dan buku lain dibuka, iaitu Buku 
Kehidupan. Dan orang-orang mati telah dihakimi menurut 
perbuatan mereka, oleh hal-hal yang tertulis dalam kitab-
kitab. 13 Laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan 
Kematian dan Hades menyerahkan orang mati yang ada di 
dalamnya. Dan mereka dihakimi, masing-masing menurut 
perbuatannya. 14 Kemudian Kematian dan Hades dibuang ke 
dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua. 15 Dan sesiapa yang 
tidak dijumpai di dalam Kitab Kehidupan, ia dibuang ke dalam 
lautan api (Wahyu 20: 7-8, 11-15). 

Kitab Wahyu menunjukkan bahawa akan ada fasa kemudian yang 
datang selepas pemerintahan seribu tahun dan selepas kematian kedua: 

1 Sekarang aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, 
sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah 
berlalu. Juga tidak ada lagi laut. 2 Kemudian aku, Yohanes, melihat 
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kota kudus, Yerusalem Baru, yang turun dari sorga dari Allah, 
yang dipersiapkan sebagai pengantin perempuan yang dihiasi 
untuk suaminya. 3 Dan aku mendengar suara nyaring dari sorga 
berkata, " Kemah Suci Allah ada bersama manusia, dan Ia akan 
tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-
Nya. Tuhan sendiri akan bersama mereka dan menjadi Tuhan 
mereka. 4 Dan Allah akan menghapus segala lusuh dari mata 
mereka; tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, dan tidak akan 
menangis lagi. Tidak ada lagi kesakitan, sebab perkara-perkara 
yang dahulu telah berlalu. " (Wahyu 21: 1-4) 

1 Ia menunjukkan kepadaku sungai yang bersih dari air kehidupan, 
jernih seperti kristal, bergerak dari takhta Allah dan Anak 
Domba. 2 Di tengah-tengah jalannya, dan di kedua sisi sungai, 
adalah pokok kehidupan, yang menghasilkan dua belas buah 
buah, setiap buah pohon menghasilkan buahnya setiap 
bulan. Daun pokok itu adalah untuk penyembuhan bangsa-
bangsa. 3 Dan tidak akan ada kutuk lagi, tetapi takhta Allah dan 
Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hamba-Nya akan 
melayani-Nya. 4 Mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya 
akan di dahi mereka. 5 Tidak ada malam di sana: Mereka tidak 
memerlukan lampu atau cahaya matahari, sebab Tuhan Allah 
memberi mereka cahaya. Dan mereka akan memerintah selama-
lamanya. (Wahyu 22: 1-5) 

Perhatikan bahawa pemerintahan ini, yang selepas seribu tahun, 
termasuk hamba-hamba Tuhan dan bertahan selamanya. Kota Kudus, 
yang telah siap di syurga, akan meninggalkan surga dan akan turun ke 
bumi. Ini adalah permulaan dari fasa akhir K alamiah Tuhan.   Suatu masa 
TIDAK PERLU ATAU PENUH! 

Mereka yang lemah lembut akan mewarisi bumi (Matius 5: 5) dan semua 
perkara (Wahyu 21: 7). Bumi, termasuk Kota Kudus yang akan berada di 
atasnya, akan lebih baik kerana cara-cara Tuhan akan 
dilaksanakan. Sadarilah : 

7 Peningkatan pemerintahan dan kedamaiannya tidak akan 
berakhir (Yesaya 9: 7). 
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Jelas sekali akan ada pertumbuhan selepas fasa akhir K alamiah Tuhan 
telah bermula kerana semua akan mematuhi kerajaan Tuhan . 

Ini akan menjadi masa yang paling mulia: 

9 Tetapi seperti ada tertulis: " Mata tidak pernah melihat, tidak 
terdengar oleh telinga, tidak masuk ke dalam hati manusia apa 
yang telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi 
Dia. " 10 Tetapi Tuhan telah menyatakan mereka kepada kita 
melalui Roh-Nya ( 1 Korintus 2: 9-10 ). 

Ia adalah masa cinta, kegembiraan, dan keselesaan selama-lamanya. Ia 
akan menjadi masa yang hebat! Kerajaan Allah akan membuat keabadian 
yang luar biasa. Tidakkah anda mahu mempunyai bahagian anda di 
dalamnya? 

5. Sumber di luar Perjanjian Baru mengajar Kerajaan 
Tuhan 
Adakah para profesor awal Kristus berfikir bahawa mereka sepatutnya 
memberitakan Injil Kerajaan Tuhan yang harfiah? 
Ya. 
Tahun yang lalu, dalam satu syarahan yang diberikan oleh Professor 
Bart Ehrman di Universiti North Carolina , dia berkali-kali , dan 
betul, menegaskan bahawa tidak seperti kebanyakan yang menganut 
Kristian hari ini, Yesus dan awal pengikut-Nya proc laimed Kerajaan 
Allah. Walaupun pemahaman Dr. Ehrman mengenai kekristianan berbeza 
dari yang Tuhan Gereja yang berterusan , kita akan bersetuju bahawa injil 
kerajaan adalah apa yang Yesus sendiri diisytiharkan dan pengikut-
pengikutnya percaya . Kami juga akan bersetuju bahawa ramai yang 
mendakwa Kristian hari ini tidak mengerti. 

Penulisan & Khotbah Perjanjian Lama Selepas Pengawalan 
The K ingdom Allah adalah sebahagian besar daripada apa yang didakwa 
sebagai " tertua lengkap Chr yang khutbah istian yang telah 
terselamat " (Holmes MW Ancient Christian Khutbah The Apostolic 
Fathers:. Greek Kitab dan Bahasa Inggeris . Translations, ed 2 Baker Buku, 
Grand Rapids, 2004 , ms 102 ). Ini Ancient Christian 
Khutbah mengandungi kenyataan mengenainya : 
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5: 5 Lebih jauh lagi, kamu tahu, saudara-saudara, bahwa kita tinggal 
di dunia ini tidak penting dan sementara, tetapi janji Kristus 
sangat besar dan mengagumkan: istirahat di dalam kerajaan yang 
akan datang dan kehidupan yang abadi. 

Kenyataan di atas menunjukkan bahawa kerajaan tidak sekarang, tetapi 
akan datang dan kekal. Tambahan pula, khotbah kuno menyatakan: 

6: 9 Sekalipun sekalipun orang-orang yang benar seperti ini tidak 
mampu, demi perbuatan mereka sendiri, untuk menyelamatkan 
anak-anak mereka, apakah jaminan yang kita miliki untuk 
memasuki kerajaan Allah jika kita gagal menjaga baptisan kita 
yang suci dan tidak tercemar? Atau siapakah yang akan menjadi 
penasihat kita, jika kita tidak didapati mempunyai kudus dan 
perbuatan yang baik? 9: 6 Oleh sebab itu, marilah kita saling 
mengasihi, supaya kita semua dapat masuk ke dalam Kerajaan 
Allah. 11: 7 Oleh itu, jika kita tahu apa yang benar di mata Allah, kita 
akan masuk ke dalam kerajaannya dan menerima janji-janji 
yang " tidak pernah didengari oleh telinga atau mata yang dilihat 
dan hati manusia yang dibayangkan. " 

12: 1 Mari kita tunggu, oleh karena itu berjam-jam untuk kerajaan 
Allah dalam kasih dan kebenaran, sebab kita tidak mengetahui 
hari Tuhan muncul. 12: 6 dia berkata, kerajaan Bapaku akan datang. 

Kenyataan di atas menunjukkan bahawa cinta melalui kehidupan yang 
betul diperlukan, bahawa kita masih belum memasuki Kewa Allah, dan itu 
terjadi selepas hari Tuhan muncul - iaitu setelah Yesus kembali lagi. Ia i s 
kerajaan Bapa dan t dia kerajaan bukan sahaja Yesus. 

Ia adalah intere sengat bahawa khutbah tertua nampaknya 
Kristian bahawa Tuhan telah dibenarkan untuk terus hidup mengajar K 
yang sama ingdom Tuhan bahawa New Testament mengajar 
dan Gereja Tuhan Yang Berterusan kini mengajar (ada kemungkinan 
bahawa ia boleh menjadi dari sebenar C hurch daripada G sejak , tetapi 
pengetahuan saya yang terhad Greek menghadkan keupayaan saya untuk 
membuat yang lebih kukuh akuan) . 

Pemimpin Gereja abad ke-2 dan Injil Kerajaan 
Ia harus diperhatikan pada awal 2 nd abad yang Papias , hanya mendengar 
daripada John dan rakan Polycarp dan dianggap sebagai seorang wali 
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oleh Roman Katolik , mengajar milenium kerajaan. Eusebius mencatatkan 
bahawa Papias diajar: 

... akan ada satu milenium selepas kebangkitan dari mati, ketika 
pemerintahan Kristus sendiri akan didirikan di bumi 
ini . (Fragments of Papias, VI. Lihat juga Eusebius, Sejarah Gereja, 
Buku 3, XXXIX, 12) 

Papias mengajar bahawa ini akan menjadi masa yang sangat banyak: 

Dengan cara yang sama, [Dia berkata] bahawa sebiji gandum 
akan menghasilkan sepuluh 

ribu telinga, dan setiap telinga akan mempunyai sepuluh ribu 
butir, dan setiap gandum akan menghasilkan sepuluh kilogram 
tepung yang halus, murni, halus; dan bahawa epal, dan biji, dan 
rumput akan menghasilkan dalam perkadaran yang sama; dan 
bahawa semua binatang, yang memberi makan hanya pada 
produksi bumi, akan menjadi damai dan harmoni, dan menjadi 
tunduk sempurna kepada manusia. " [Kesaksian ditanggung oleh 
hal-hal ini secara bertulis oleh Papias, seorang lelaki kuno, yang 
menjadi pendengar Yohanes dan kawan Polikarp, pada keempat 
bukunya; untuk lima buah buku yang disusun olehnya ...] 
(Fragments of Papias, IV) 

Surat Perjanjian Baru kepada orang-orang Corinthians menyatakan: 

42: 1-3 Para Rasul menerima Injil untuk kita dari Tuhan Yesus 
Kristus; Yesus Kristus dihantar dari Tuhan. Oleh itu, Kristus adalah 
dari Tuhan, dan para Rasul adalah dari Kristus. Oleh itu keduanya 
berasal dari kehendak Allah dalam perintah yang ditetapkan. Oleh 
itu, setelah menerima pertanggungjawaban, dan setelah terjamin 
sepenuhnya oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan 
disahkan dalam firman Allah dengan penuh keyakinan Roh Kudus, 
mereka pergi dengan kabar gembira agar Raja Allah datang. 

Polycarp Smyrna adalah pemimpin Kristian awal, yang merupakan murid 
Yohanes, yang terakhir dari rasul-rasul asli untuk d iaitu. Polycarp c. 120-
135 AD mengajar : 

Berbahagialah orang miskin, dan mereka yang dianiaya demi 
kebenaran, sebab mereka adalah kerajaan Allah . (Surat Polikarp 
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kepada Filipi, Bab II Dari Bapa Ante-Nicene, Jilid 1 disunting oleh 
Alexander Roberts & James Don aldson. Edisi Amerika, 1885) 

Mengetahui, kemudian, bahawa " Tuhan tidak mengejek, " kita 
harus berjalan sesuai dengan perintah dan kemuliaan-Nya ... 
Kerana ia adalah baik bahawa mereka perlu dipotong dari hawa 
nafsu yang ada di dalam dunia, kerana " setiap 
nafsu warreth terhadap semangat; " Dan " tidak ada orang yang 
berzina, tidak bercita-cita, ataupun penderita diri dengan 
manusia, akan mewarisi kerajaan Allah, " atau mereka yang 
melakukan hal-hal yang tidak konsisten dan tidak sepadan . ( ibid , 
Bab V) 

Mari kita beribadah kepada-Nya dengan ketakutan, dan dengan 
segala penghormatan, sebagaimana Dia sendiri telah 
memerintahkan kita, dan sebagai rasul-rasul yang memberitakan 
Injil kepada kita, dan para nabi yang memproklamirkan 
kedatangan kedatangan Tuhan sebelumnya . (ibid, Bab VI) 

Seperti orang lain di dalam Perjanjian Baru, Polycarp mengajarkan 
bahawa orang yang benar, bukan pemutus komando , akan 
mewarisi Kewa Allah. 

Berikut ini juga dikatakan telah diajar oleh Polycarp: 

Pada hari Sabat berikutnya dia berkata; 'Dengarlah nasihatku, 
anak-anak Allah yang kekasih. Saya mengangkat kamu ketika para 
uskup hadir, dan sekarang saya mengajak kamu semua untuk 
berjalan dengan mulia dan layak di jalan Tuhan ... Berjaga-
jagalah, dan lagi Bersiaplah, Janganlah hati kamu 
ditimbang, perintah baru berkenaan dengan cinta satu ke arah 
yang lain, kemunculan-Nya tiba-tiba muncul sebagai kilat cepat, 
penghakiman yang besar oleh api, kehidupan kekal, kerajaan 
abadi-Nya. Dan semua perkara yang diajar dari Allah, kamu tahu, 
apabila kamu mencari Kitab Suci yang terinspirasi, mengukir 
dengan pena Roh Kudus di dalam hati kamu, supaya perintah-
perintah itu kekal di dalam kamu yang tidak dapat dilupakan. 
' (Kehidupan Polycarp, Bab 24. JB Lightfoot, Para Bapa Apostolik, 
jilid 3.2, 1889, ms 488-506) 
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Melito dari Sardis , yang merupakan pemimpin Gereja Tuhan , c. 170 AD, 
mengajar: 

Sebab sesungguhnya undang-undang yang dikeluarkan dalam 
Injil-yang lama dalam yang baru, keduanya datang bersama-sama 
dari Sion dan Yerusalem; dan perintah yang dikeluarkan dalam 
rahmat, dan jenis dalam produk siap, dan anak domba dalam 
Anak, dan domba dalam seorang lelaki, dan lelaki dalam Tuhan ... 

Tetapi injil menjadi penjelasan undang-undang dan peraturannya 

pemenuhan, sementara jemaat menjadi gudang kebenaran ... 

Inilah yang melepaskan kami dari perhambaan menjadi 
kebebasan, dari kegelapan menjadi terang, dari kematian ke 
kehidupan, dari kezaliman ke dalam kerajaan 
abadi . ( Melito khutbah. Pada Paskah Verses 7,40. 68. 
Terjemahan dari Kerux : Jurnal Online Theology . Http: 
//www.kerux / dokumen .com / KeruxV4N1A1.asp) 

Oleh itu, Kerajaan Allah wa s dikenali untuk menjadi sesuatu yang kekal, 
dan bukan semata-mata Kristian semasa atau Gereja Katolik dan 
termasuk hukum Allah. 

Satu lagi penulisan abad pertengahan yang lewat menggesa orang ramai 
untuk melihat kerajaan: 

Oleh sebab itu, janganlah seorang pun di antara 
kamu menyimpang atau melihat ke belakang, tetapi dengan rela 
menghadap ke Injil Kerajaan Allah . (Clement Rom, Pengiktirafan, 
Buku X, Bab XLV. Dikutip dari Bapa Ante-Nicene, Jilid 8. Disunting 
oleh Alexander Roberts & James Do naldson. Edisi Amerika, 
1886 ) 

Lebih jauh lagi, walaupun ia jelas tidak ditulis oleh satu di gereja yang 
sebenarnya, penulisan abad pertengahan kedua berjudul The Shepherd 
of Hermas dalam terjemahan oleh Roberts & Donaldson menggunakan 
ungkapan " kerajaan Tuhan " empat belas kali. 

Orang Kristian sejati , dan bahkan banyak yang hanya mengakui Kristus , 
tahu sesuatu tentang Kdomom Allah pada abad kedua. 
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Malah orang suci Katolik dan Ortodoks Timur Irenaeus menyedari bahawa 
selepas kebangkitan semula , orang Kristian akan masuk ke 
dalam keperibadian Tuhan. Perhatikan apa yang dia tulis, c. 180 AD : 

Kerana itu adalah keadaan orang-orang yang percaya, kerana di 
dalamnya terus-menerus mematuhi Roh Kudus, yang telah 
diberikan oleh-Nya dalam pembaptisan, dan disimpan oleh 
penerima, jika ia berjalan dalam kebenaran dan kekudusan dan 
kebenaran dan ketahanan sabar. Sebab jiwa ini mempunyai 
kebangkitan bagi mereka yang percaya, tubuh yang menerima 
jiwa lagi, dan bersama dengannya, dengan kuasa Roh Kudus, 
dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan . (Irenaeus, St, 
Uskup Lyon.) Diterjemahkan dari Armenian oleh Armitage 
Robinson. Demonstrasi Pemberontakan Apostolik, Bab 42. Wells, 
Somerset, Oktober 1879. Seperti yang diterbitkan dalam 
MASYARAKAT UNTUK MENGUKUHKAN PENGETAHUAN KRISTEN 
NEW YORK: MACMILLAN CO, 1920). 

Theophilus of Antioch mengajar: 

Saya tetapi menyebut kebaikan-Nya; jika saya memanggil Dia , 
saya, tetapi menyebutkan kemuliaan-Nya ... Sebab jika Dia 
menjadikan dia abadi dari mulanya, Dia akan menjadikannya 
Tuhan. ... Tidak, kemudian, yang tidak kekal dan tidak fana Dia 
menjadikannya, tetapi, seperti yang telah kita katakan di atas, 
mampu kedua-duanya; supaya jika dia hendak berbaris kepada 
hal-hal keabadian, menjaga perintah Tuhan, dia harus menerima 
sebagai ganjaran dari Dia keabadian, dan harus menjadi 
Tuhan . (Theophilus, To Autolycus, 1: 3, 2:27) 

Saint Katolik, Hippolytus, pada awal abad ketiga, menulis: 

Dan kamu akan menerima kerajaan surga, kamu yang, ketika 
kamu tinggal di dalam kehidupan ini, tahu Raja Celestial. Dan 
anda akan menjadi teman Tuhan, dan pewaris bersama Kristus, 
tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu atau nafsu, dan tidak lagi 
terbuang dengan penyakit. Kerana kamu telah menjadi 
Allah : untuk apa saja penderitaan yang kamu alami semasa 
menjadi manusia, ini yang Dia berikan kepada kamu, kerana kamu 
adalah cetakan manusia , tetapi apa yang konsisten dengan Allah 
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untuk memberikan, Allah telah berjanji untuk memberikan 
kepada kamu, kerana kamu telah ditahbiskan, dan dilahirkan 
untuk keabadian . ( Hippolytus, Refutation of All Heresies , Book 
X, Chap 30 ) 

Matlamat untuk manusia adalah untuk mendustakan dalam Kerajaan 
Tuhan yang akan datang. 

Masalah dalam Abad Kedua dan Ketiga 
Walaupun penerimaannya yang meluas, pada abad kedua, 
seorang pemimpin murtad anti-
undang bernama Marcion bangkit . Marcion mengajar melawan 
hukum Tuhan , hari Sabat, dan istilah Allah yang literal . Walaupun dia 
dikecam oleh Polycarp dan lain-lain, dia mempunyai hubungan dengan 
Gereja Rom selama beberapa waktu dan seolah-olah mempunyai 
pengaruh di sana . 

Dalam abad kedua dan ketiga, penjenayah telah menjadi establis hed di 
Alexandria (Mesir). Man y allegorists menentang doktrin Kerajaan yang 
datang. Perhatikan laporan mengenai beberapa orang yang menyamar: 

Dionysius dilahirkan dari keluarga pagan yang kaya dan kaya di 
Alexandria, dan dididik dalam falsafah mereka. Beliau 
meninggalkan sekolah-sekolah pagan untuk menjadi murid 
Origen, yang dia berjaya dalam pengawasan sekolah catechetical 
Alexandria ...  

Clement, Origen, dan sekolah Gnostik telah merosakkan doktrin-
doktrin kitab-kitab suci melalui tafsiran-interpretasi mereka yang 
faham dan alegatif ... mereka memperoleh nama mereka 
sebagai "ahli alel. " Nepos secara terbuka membangkang para 
Allegoris, dan mengekalkan bahawa akan ada pemerintahan 
Kristus di bumi ...  

Dionysius dipertikaikan dengan para pengikut Nepos, dan oleh 
kisahnya ... " keadaan seperti sekarang yang ada di dalam 
kerajaan Tuhan. " Ini adalah penyataan pertama kerajaan Tuhan 
yang ada dalam keadaan sekarang gereja-gereja ... 
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Nepos menegur kesilapan mereka, menunjukkan bahawa 
kerajaan syurga tidak alegori, tetapi adalah kerajaan yang harfiah 
datang Tuhan kita dalam kebangkitan kepada kehidupan abadi ... 

Oleh itu, idea kerajaan datang dalam keadaan sekarang ini 
dipupuk dan dibawa masuk dalam sekolah Gnostic Allegorists di 
Mesir, AD 200 hingga 250, satu abad penuh sebelum uskup 
kerajaan datang untuk dianggap sebagai penghuni takhta ... 

Clement membayangkan idea kerajaan Tuhan sebagai keadaan 
pengetahuan mental sebenar tentang Tuhan. Origen 
menetapkannya sebagai satu arti rohani yang tersembunyi dalam 
surat suci Kitab Suci . (Ward, Henry Dana, Injil Kerajaan: Kerajaan 
Bukan Dunia Ini, Tidak di Dunia Ini, Tetapi Untuk Datang di Negara 
Syurgawi, Kebangkitan dari Mati dan Pemulihan Semua Perkara 
Diterbitkan oleh Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870 , ms 124-
125)  

Oleh itu, sementara Bishop Nepos mengajar Injil Kerajaan Allah , para 
alegoris cuba mewujudkan pemahaman yang salah, kurang literal, 
itu. Uskup Apollinaris dari Hierapolis juga cuba untuk melawan kesilapan 
para pendakwah tentang masa yang sama. Mereka yang benar-benar di 
dalam Jemaat Tuhan berdiri untuk kebenaran Kerajaan Tuhan yang 
harfiah sepanjang sejarah. 

Herbert W. Armstrong mengajar Injil Kerajaan, Plus 
Pada abad ke - 20 , lewat Herbert W. Armstrong menulis: 

Kerana mereka menolak injil Kristus . . . , dunia terpaksa 
menggantikan sesuatu yang lain di tempatnya. Mereka terpaksa 
mencipta palsu! Oleh itu, kita telah mendengar kerajaan Tuhan 
yang dikatakan sebagai semata-mata sopan santun - sentimen 
yang baik dalam hati manusia - mengurangkannya menjadi suatu 
halus, tidak benar BUKAN! Orang lain telah menyalahtafsirkan 
bahawa " GEREJA " adalah kerajaan . . . Nabi Daniel, yang hidup 
600 tahun sebelum Kristus, tahu bahawa kerajaan Tuhan adalah 
kerajaan yang sesungguhnya - pemerintah yang memerintah 

ORANG YANG SUDAH di bumi . . . 
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Di sini. . . adalah penjelasan Allah tentang apa yang KERAJAAN 
ALLAH: " Dan pada zaman raja-raja ... " --itu di sini berbicara 
tentang sepuluh jari kaki, sebahagian dari besi dan sebahagian 
dari tanah liat rapuh. Ini, dengan menghubungkan nubuatan 
dengan Daniel 7, dan Wahyu 13 dan 17, merujuk kepada 
NEGARA-NEGARA UNITED BARU yang kini sedang 
dibentuk . . . sebelum mata kamu! Wahyu 17:12 menerangkan 
secara terperinci bahawa ia akan menjadi kesatuan SEPULUH 
KEBUDAYAN ATAU KERAJAAN yang (Wahyu 17: 8) akan 
menghidupkan semula ROMAN EMPIRE yang lama . . . 

Apabila Kristus datang, dia akan datang sebagai KING para raja, 
memerintah seluruh bumi (Wahyu 19: 11-16); dan KERAJAAN-
Nya - KERAJAAN ALLAH - kata Daniel, adalah untuk 
MENINGKATKAN semua kerajaan duniawi ini. Wahyu 11:15 
menyatakan dalam kata-kata ini: " Kerajaan-kerajaan dunia ini 
menjadi KERAJAAN TUHAN KAMI, DAN KRISTUSNYA: dan Ia akan 
memerintah selama-lamanya " ! Inilah KEWAJIPAN ALLAH. Ia 
adalah END kerajaan sekarang - ya, dan juga Amerika Syarikat dan 
negara-negara British. Mereka kemudiannya akan menjadi 
kerajaan - PEMERINTAH - dari Tuhan YESUS KRISTUS, maka KING 
raja-raja di seluruh bumi. Ini menjadikan benar-benar 
meremajakan fakta bahawa KINGDOM OF ALLAH adalah 
KERAJAAN harfiah. Walaupun Empayar Chaldean adalah 
KINGDOM - walaupun Empayar Rom adalah KINGDOM - jadi 
KERAJAAN ALLAH adalah kerajaan. Ia adalah untuk mengambil 
alih PEMERINTAH NATIONS dunia. Yesus Kristus adalah 
KESALAHAN menjadi KING - RULER! . . . 

Yesus yang sama yang berjalan di atas bukit dan lembah Tanah 
Suci dan jalan-jalan Yerusalem lebih daripada 1,900 tahun yang 
lalu akan datang lagi. Dia berkata dia akan datang lagi. Setelah 
disalibkan, Tuhan membangkitkannya dari kematian setelah tiga 
hari tiga malam (Mat 12:40; Kisah 2:32; I Korintus 15: 3-4). Dia 
naik ke Arasy Allah. Ibu Pejabat Kerajaan Semesta (Kisah 1: 9-11; 
Ibr 1: 3; 8: 1; 10:12; Wahyu 3:21). 

Dia adalah " bangsawan " perumpamaan, yang pergi ke Arasy 



44 
 

Tuhan - " negara yang jauh " - untuk dijadikan raja raja atas 
semua bangsa, dan kemudian kembali ke bumi (Lukas 19: 12-27). 

Sekali lagi, dia berada di syurga hingga " masa pemulihan segala 
sesuatu " (Kisah 3: 19-21). Restitusi bermakna memulihkan 
kepada keadaan atau keadaan dahulu. Dalam kes ini, pemulihan 
kerajaan Tuhan di bumi, dan dengan itu, memulihkan keamanan 
dunia, dan keadaan utopia. 

Kegelisahan dunia sekarang, peperangan dan perbalahan yang 
semakin meningkat akan menjadi klimaks dalam masalah dunia 
yang begitu besar, kecuali jika Tuhan campur tangan, tidak ada 
daging manusia yang akan diselamatkan hidup (Mat 24:22). Pada 
klimaksnya apabila kelewatan akan mengakibatkan berlakunya 
segala nyawa dari planet ini, Yesus Kristus akan kembali. Kali ini 
dia akan datang sebagai Tuhan ilahi. Dia akan datang dengan 
segala kuasa dan kemuliaan Pencipta alam semesta. Dia akan 
datang sebagai " Raja segala raja, dan Tuhan segala 
tuhan " (Wahyu 19:16), untuk menubuhkan pemerintahan super 
dunia dan memerintah semua bangsa " dengan tongkat 
besi " (Wahyu 19:15; 12: 5) . . . 

Kristus tidak disambut? 

Akan tetapi, manusia akan bersorak dengan sukacita, dan 
mengalu-alukannya dalam kegembiraan dan keghairahan yang 
ghairah - bahkan gereja-gereja Kristian tradisional? 

Mereka tidak akan! Mereka akan percaya, kerana menteri-
menteri Syaitan palsu (II Korintus 11: 13-15) telah menipu 
mereka, bahawa dia adalah Dajjal. Gereja-gereja dan negara-
negara akan marah pada kedatangannya (Wahyu 11:15 dengan 
11:18), dan pasukan tentera akan berusaha melawan dia untuk 
memusnahkannya (Wahyu 17:14)! 

Bangsa-bangsa akan terlibat dalam pertempuran klimaks Perang 
Dunia III yang akan datang, dengan pertempuran di Yerusalem 
(Zakharia 14: 1-2) dan kemudian Kristus akan kembali. Dengan 
kuasa ghaib dia akan " memerangi bangsa-bangsa " yang 
berperang melawan dia (ayat 3). Dia akan benar-benar 
mengalahkan mereka (Wahyu 17:14)! " Kakinya akan berdiri pada 
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hari itu di atas gunung Zaitun, " jarak yang sangat dekat ke timur 
Yerusalem (Zakharia 14: 4). (Armstrong HW. The Mystery of the 
Ages, 1984) 

Alkitab menyatakan bahawa Yesus akan kembali dan Dia akan 
menang, tetapi ramai akan berperang melawan Dia (Wahyu 
19:19). M mana pun akan menuntut (berdasarkan salah pemahaman 
nubuat Alkitab, tetapi sebahagiannya kerana nabi palsu dan mistik) 
bahawa Yesus yang kembali adalah Dajjal akhir ! 

Berikut ini juga dari Herbert Armstrong : 

Agama sejati - kebenaran Tuhan yang diberi kuasa dengan kasih 
Allah yang disampaikan oleh Roh Kudus ... KEMUNGKINAN tidak 
dapat mengenali Tuhan dan Yesus Kristus - untuk mengetahui 
KEHIDUPAN - dan kehangatan kasih Tuhan yang ilahi! ... 

Ajaran-ajaran gereja sejati Allah hanyalah " hidup oleh setiap 
perkataan " dari Kitab Suci ... 

Lelaki akan berpaling daripada 
cara " mendapatkan " cara " memberi " - Cara cinta Allah. 

SIVILIZATION BARU sekarang akan menggenggam bumi! (ibid) 

The NEW SIVILIZATION adalah Kerajaan Tuhan. Mengisytiharkan bahawa 
peradaban baru akan datang dan didasarkan pada cinta adalah 
sebahagian besar daripada apa yang Injil kerajaan yang benar 
yang diajar oleh Yesus dan pengikut- pengikutnya adalah semua. T topi 
adalah sesuatu yang kita 
dalam Gereja Tuhan Yang Berterusan berdakwah . 

Herbert Armstrong sedar bahawa Yesus mengajar bahawa masyarakat 
manusia, walaupun ia fikir ia mahu patuh, telah menolak ' memberi 
jalan ' hidup, cara cinta. Hampir tidak ada seolah-olah betul memahami 
signi fi Cance apa yang Yesus mengajar. 

Keselamatan melalui Yesus adalah sebahagian dari Injil 

Kini beberapa yang telah membaca sejauh ini mungkin tertanya-tanya 
tentang Yesus ' kematian dan peranan dalam keselamatan. Ya, itu adalah 
sebahagian daripada Injil yang ditulis oleh Perjanjian Baru dan Herbert W. 
Armstrong. 
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The Perjanjian Baru menunjukkan Injil termasuk s keselamatan melalui 
Yesus : 

16 Sebab aku tidak malu dengan Injil Kristus, karena itu adalah 
kuasa Allah untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya, 
untuk orang Yahudi dahulu dan juga untuk orang Yunani (Roma 
1:16). 

4 Oleh sebab itu, orang-orang yang bertebaran pergi berkhotbah 
di mana-mana 

perkataan itu. 5 Lalu Filipus pergi ke kota Samaria dan 
memberitakan Injil kepada mereka. ... 12 Tetapi ketika mereka 
percaya kepada Filipus ketika ia memberitakan hal-hal tentang 
kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus, baik laki-laki maupun 
perempuan dibaptiskan. ... 25 Maka ketika mereka memberi 
kesaksian dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke 
Yerusalem, memberitakan Injil di banyak desa orang 
Samaria. 26 Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus ... 40 Filipus 
ditemui di Azotus . Setelah lewat, ia berkhotbah di seluruh kota 
sampai ia pergi ke Kaisarea . (Kisah 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 dia memberitakan kepada mereka Yesus dan 
kebangkitan . (Kisah 17:18) 

30 Tetapi Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah sewanya 
sendiri, dan menerima semua orang yang datang kepada-
Nya, 31 memberitakan Kerajaan Allah dan mereka mengajar 
perkara-perkara yang kebimbangan Tuhan Yesus Kristus dengan 
keyakinan, yang tidak melarang dia . (Kisah 28: 30-31) 

Perhatikan pada pengkhotbah termasuk Yesus DAN 
kerajaan. Malangnya, pemahaman yang betul 
tentang Injil Kerajaan Allah cenderung terlepas dari ajaran gereja-gereja 
Greco-Rom . 

Sebenarnya, untuk membantu kita menjadi sebahagian daripada kerajaan 
itu, Allah sangat mengasihi manusia sehingga Dia menyuruh Yesus mati 
untuk kita (Yohanes 3: 16-17) dan menyelamatkan kita dengan rahmat-
Nya (Efesus 2: 8) . Dan itulah sebahagian daripada kabar baik (Kisah 
20:24). 



47 
 

Injil Kerajaan adalah Apa yang Diperlukan Dunia, Tetapi ... 
Bekerja untuk perdamaian (Matius 5: 9) dan berbuat baik 
adalah matlamat yang berharga (rujuk Galatia 6:10). Ye t , banyak 
dunia pemimpin, termasuk orang-orang agama , percaya bahawa ia akan 
menjadi kerjasama asasi manusia antarabangsa yang akan membawa 
kacang ce dan kemakmuran, dan tidak k ingdom Allah. Dan sementara 
mereka akan mempunyai beberapa kejayaan sementara , mereka bukan 
sahaja tidak akan berjaya, beberapa usaha manusia mereka akhirnya akan 
membawa planet Bumi ke titik yang akan menjadikan hidup tidak mapan 
jika Yesus tidak kembali untuk menubuhkan KerajaanNya. Manusia yang 
membetulkan bumi tanpa Tuhan adalah injil yang sia-sia 
dan palsu (Mazmur 127: 1) .   

Ramai di dunia cuba untuk meletakkan bersama-sama Babylonian pelan 
antarabangsa separuh agama untuk dimasukkan ke dalam perintah dunia 
baru dalam 21 st abad. Ini adalah sesuatu 
yang Gereja Tuhan yang berterusan mengecam sejak penubuhannya dan 
merancang untuk terus mengecam. Sejak Syaitan memfitnah Hawa jatuh 
untuk versi Injilnya hampir 6000 tahun yang lalu (Kejadian 
3), ramai manusia percaya bahawa mereka tahu lebih baik daripada 
Tuhan apa yang akan membuat mereka dan dunia lebih baik. 

Menurut Alkitab, ia akan mengambil kombinasi pemimpin tentera di 
Eropah (disebut Raja Utara , yang juga disebut Beast of Revelation 13: 1-
10 ) bersama dengan seorang pemimpin agama (disebut nabi palsu, juga 
disebut THE Antikristus akhir dan binatang yang bertanduk dua Wahyu 
13: 11-17) dari bandar tujuh bukit (Wahyu 17: 9,18) untuk membawa 
masuk dunia ' Babilonia ' (Wahyu 17 & 18) . Walaupun manusia 
memerlukan kedatangan Kristus dan penubuhan kerajaan-Nya, banyak di 
dunia tidak akan memberi perhatian kepada mesej ini dalam 21 st abad -
 mereka akan terus percaya pelbagai versi Injil palsu Syaitan. Tetapi dunia 
akan menerima kesaksian. 

Ingat bahawa Yesus mengajar: 

14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai 
kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datangnya 
akhir. (Matius 24:14) 
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Perhatikan bahawa Injil kerajaan akan mencapai dunia sebagai saksi, 
maka akhir akan datang. 

Terdapat beberapa sebab untuk ini. 

Yang pertama ialah bahawa Tuhan mahu dunia mendengar Injil yang 
benar sebelum permulaan Kesukaran Besar (yang ditunjukkan dalam 
Matius 24:21). Oleh itu, mesej Injil adalah saksi dan amaran (rujuk 
Yehezkiel 3; Amos 3: 7). Ia akan menghasilkan lebih banyak penukaran 
orang bukan Yahudi sebelum Yesus kembali (Roma 11:25) dan penukaran 
orang bukan Yahudi yang mencukupi (Roma 9:27) sebelum Yesus kembali. 

Satu lagi adalah bahawa inti mesej itu akan bertentangan dengan 
pandangan-pandangan dari binatang yang semakin 
meningkat , Raja kuasa Utara , bersama dengan Palsu Nabi, Dajjal 
akhir . Mereka pada dasarnya akan menjanjikan perdamaian melalui 
usaha manusia, tetapi ia akan membawa kepada akhir (Matius 24:14) dan 
kemusnahan (rujuk 1 Tesalonika 5: 3). 

Oleh kerana tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang berkaitan 
dengan mereka (2 Tesalonika 2: 9), sebahagian besar di dunia akan 
cho o se untuk mempercayai dusta (2 Tesalonika 2: 9-12) dan bukannya 
mesej Injil. Kerana perkara-perkara yang tidak benar dari kekafiran Tuhan 
yang milenium oleh Katolik Rom , Ortodoks Timur , Lutheran, dan lain-
lain, banyak yang salah akan mendakwa bahawa mesej dari Injil 
milenium Allah yang Maha Esa adalah Injil palsu yang dikaitkan dengan 
Dajjal . 

Orang Kristian Philadelphian yang setia (Wahyu 3: 7-13) akan 
mengisytiharkan injil milenium kerajaan serta memberitahu dunia 
bagaimana pemimpin-pemimpin dunia tertentu (termasuk Binatang dan 
Palsu Nabi Muhammad) akan terpulang. 

Mereka akan menyokong memberitahu dunia mesej 
bahawa Binatang , Raja kuasa Utara , bersama dengan Palsu Nabi, Dajjal 
akhir , akan akhirnya memusnahkan (bersama dengan sekutu mereka) 
Amerika Syarikat dan Bangsa-Bangsa Inggeris , Kanada, Australia, dan 
New Zealand (Daniel 11:39) dan mereka akan segera memusnahkan 
persekutuan Arab / Islam (Daniel 11: 40-43), berfungsi sebagai instrumen 
setan (Wahyu 16: 13-14) , dan pada akhirnya akan bertempur dengan 
Yesus Kristus ketika Ia kembali (Wahyu 16:14; 19: 19-20). Para 
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Philadelphians yang setia (Wahyu 3: 7-13) akan mengumumkan bahawa 
kerajaan milenium akan datang tidak lama lagi. Ini mungkin menjana 
banyak liputan media dan menyumbang kepada pemenuhan Matius 
24:14. Kami di Gereja Tuhan Yang Berterusan bersedia sastera (dalam 
pelbagai bahasa), sambil menambah ke laman web, dan mengambil 
langkah-langkah lain untuk bersedia untuk 'kerja pendek' (rujuk Roma 
9:28) yang akan membawa kepada penentuan Allah bahawa Matthew 24: 
14 telah disediakan dengan cukup sebagai saksi untuk akhir yang akan 
datang. 

T dia 'Injil palsu' yang mengisytiharkan pemimpin dunia (mungkin 
beberapa pemimpin baru ' ope' ope Eur sama 
dengan pontif yang dikompromi yang akan menuntut suatu bentuk 
Katolik ) tidak seperti itu - mereka tidak mahu dunia belajar apa yang 
mereka akan benar-benar lakukan (dan mungkin tidak mempercayainya 
pada mulanya, lih. Yesaya 10: 5-7). Mereka dan / atau penyokong mereka 
juga akan secara palsu mengajar bahawa Philadelphians yang setia akan 
menyokong doktrin ekstremis ( mileniarianisme ) dari antikristus yang 
akan datang. Apa sahaja kutukan bahawa mereka dan / atau pengikut 
mereka membuat ke arah Filadelfia setia 
dan yang Gereja Tuhan Yang Berterusan akan mencetuskan penganiayaan 
(Daniel 11: 29-35 ; Wahyu 12: 13-15). Ini juga akan membawa kepada 
akhir - permulaan Kesukaran Besar (Matius 24:21; Daniel 11:39; rujuk 
Matius 24: 14-15 ; Daniel 11:31) serta masa perlindungan untuk 
Philadelphia yang setia Orang Kristian (Wahyu 3:10; 12: 14-16). 

Binatang dan Palsu palsu akan mencuba kekuatan, pemerasan ekonomi, 
tanda-tanda, keajaiban bohong, pembunuhan, dan tekanan lain (Wahyu 
13: 10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tesalonika 2: 9-10) . Orang Kristian akan 
bertanya: 

10 " Berapa lama lagi, ya TUHAN, kudus dan benar, sampai Engkau 
menghukum dan membalaskan darah kami kepada orang-orang 
yang hidup di bumi? " ( Wahyu 6:10 ) 

Sepanjang zaman, umat Tuhan bertanya-tanya, " Berapa lama masa 
sehingga Yesus kembali? " 

Walaupun kita tidak mengetahui hari atau jam, kita sangka bahawa Yesus 
akan kembali (dan milenium Kerajaan Tuhan ditubuhkan ) dalam 
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21 st abad berdasarkan banyak kitab-kitab (contohnya Matthew 24: 4-34; 
Mazmur 90: 4; Hosea 6: 2; Lukas 21: 7 -36 ; Ibrani 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Petrus 
3: 3-8; 1 Tesalonika 5: 4), beberapa bahagian yang kita lihat sekarang 
sedang dipenuhi .  

Sekiranya Yesus tidak campur tangan, dunia yang jahat telah 
memusnahkan semua kehidupan: 

21 Sebab itu akan ada kesusahan yang besar, seperti yang belum 
sejak awal dunia hingga saat ini, tidak, tidak akan pernah 
terjadi. 22 Dan jika masa itu tidak dipersingkat, tidak ada daging 
yang akan diselamatkan; tetapi demi umat pilihan hari-hari itu 
akan dipendekkan. (Matius 24: 21-22) 

29 Segera setelah kesusahan pada masa itu matahari akan menjadi 
gelap, dan bulan tidak akan memberi cahaya; bintang-bintang 
akan jatuh dari surga, dan kuasa-kuasa langit akan 
digoncangkan. 30 Maka tanda Anak Manusia akan muncul di sorga, 
dan semua suku di bumi akan berdukacita, dan mereka akan 
melihat Anak Manusia datang di awan-awan surga dengan kuasa 
dan kemuliaan yang besar. 31 Dan Ia akan mengutus malaikat-
malaikat-Nya dengan bunyi sangkakala yang besar, dan mereka 
akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari empat angin, 
dari satu ujung surga ke yang lain. (Matius 24: 29-31) 

The K ingdom Allah adalah apa yang dunia memerlukan. 

Duta-duta untuk Kerajaan 
Apakah peranan anda dalam Kerajaan? 

Sekarang, jika anda seorang Kristian yang sebenar, anda harus menjadi 
duta untuknya. Perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus: 

20 Oleh sebab itu, kami adalah duta besar bagi Kristus, seolah-olah Allah 
memohon kepada kami; kami memohon kepada-Mu atas nama 
Kristus, supaya engkau berdamai dengan Allah. (2 Korintus 5:20) 

14 Jadi berdirilah tegap, setelah mengikat pinggang anda dengan 
kebenaran, setelah memakai baju zirah keadilan, 15 dan kakimu 
berkasutkan kerelaan dengan penyediaan Injil damai sejahtera; 16 

di atas semua, mengambil perisai iman yang kamu dapat 
memadamkan semua anak panah yang berapi-api dari orang 



51 
 

jahat. 17 Dan angkat helm keselamatan, dan pedang Roh, yang 
adalah firman Allah; 18 berdoa selalu dengan semua doa dan 
dalam Roh, yang berjaga-jaga untuk tujuan ini dengan ketabahan 
dan doa untuk semua orang-orang kudus - 19 dan bagi saya, yang 
lafaz boleh diberikan kepada saya, bahawa saya boleh membuka 
mulut saya berani untuk menyatakan misteri injil, 20 yang mana 
saya duta besar di rantai; bahawa di dalamnya saya boleh 
bercakap dengan berani, seperti yang saya patut 
bercakap. (Efesus 6: 14-20) 

Apa Duta Besar? Merriam-Webster mempunyai definisi berikut: 

1 : utusan rasmi; terutamanya : ejen diplomatik pangkat tertinggi 
yang diiktiraf kepada kerajaan asing atau berdaulat sebagai wakil 
pemastautin kerajaan sendiri atau berdaulat atau dilantik untuk 
penugasan diplomatik khas dan seragam sementara   

2 a : wakil atau utusan yang dibenarkan   

Sekiranya anda seorang Kristian sebenar, anda seorang utusan rasmi, 
untuk Kristus! Perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus: 

9 Tetapi kamu adalah generasi yang terpilih, keimamatan kerajaan, 
bangsa yang kudus, umat-Nya yang istimewa, supaya kamu 
memberitakan pujian kepada Dia yang memanggil kamu dari 
kegelapan ke dalam cahaya-Nya yang ajaib; 10 yang dahulu bukan 
umat, tetapi sekarang adalah umat Allah, yang tidak memperoleh 
belas kasihan tetapi sekarang telah memperoleh rahmat. (1 
Petrus 2: 9-10) 

Sebagai orang Kristian, kita harus menjadi sebahagian dari negara kudus. 

Negara mana yang sekarang suci? 

Dengan baik, pasti tidak ada kerajaan di dunia ini - tetapi mereka akhirnya 
akan menjadi sebahagian daripada Kristus K ingdom (Wahyu 11:15). Ia 
adalah bangsa Allah, K aninya yang suci. 

Sebagai duta, kita biasanya tidak terlibat dalam politik langsung negara-
negara di dunia ini. Tetapi kita harus menjalani kehidupan Tuhan 
sekarang (lihat juga buku percuma yang terdapat 
di www.ccog.org berjudul: Kristian: Duta-duta untuk Kerajaan Tuhan, 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ms&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ms&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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arahan Alkitab tentang hidup sebagai seorang Kristian ) . Dengan berbuat 
demikian, kita lebih mengetahui mengapa cara Tuhan adalah yang 
terbaik, sehingga dalam Kerajaan-Nya kita dapat menjadi raja dan imam 
dan memerintah dengan Kristus di bumi : 

5 Kepada-Nya yang mengasihi kita dan membasuh kita dari dosa-
dosa kita dengan darah-Nya sendiri, 6 dan telah menjadikan kita 
raja-raja dan imam-imam bagi Allah dan Bapa-Nya, kepada-Nya 
menjadi kemuliaan dan kekuasaan selama-
lamanya. Amen. (Wahyu 1: 5-6) 

10 dan telah menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Allah 
kita; Dan kita akan memerintah di bumi. (Wahyu 5:10) 

Satu aspek masa depan yang akan mengajar orang yang fana kemudian 
berjalan dengan cara Tuhan: 

19 Sebab bangsa akan diam di Sion di Yerusalem; Kamu tidak akan 
menangis lagi. Dia akan sangat mengasihani kamu dengan suara 
menangis; Apabila Dia mendengarnya, Dia akan menjawab 
kamu. 20 Dan walaupun Tuhan memberi anda The roti kesukaran 
dan air serba sedikit, Namun guru-guru anda tidak akan 
dipindahkan ke satu sudut lagi, Tetapi mata anda akan melihat 
guru-guru anda. 21 Telinga kamu akan mendengar kata-kata di 
belakang kamu, sambil berkata, " Inilah jalannya, berjalanlah di 
dalamnya, " setiap kali kamu berpaling ke kanan, atau bila kamu 
berpaling ke kiri. (Yesaya 30: 19-21) 

Yang penting ialah nubuatan bagi kerajaan milenium, di zaman ini orang 
Kristian perlu bersedia untuk mengajar: 

12 ... pada masa ini anda seharusnya menjadi guru (Ibrani 5:12) 

15 Tetapi hendaklah kamu menguduskan Tuhan Allah di dalam 
hatimu. Bersiaplah selalu untuk memberikan jawapan kepada 
setiap orang yang meminta kepadamu alasan harapan yang ada 
padamu dengan kelembutan dan rasa takut (1 Petrus 3:15, KJV). 

Bible menunjukkan bahawa banyak orang Kristian yang lebih setia akan, 
sebelum permulaan Kesukaran Besar, mengajar banyak: 

33 Dan orang-orang yang mengerti akan mengajar banyak orang 
(Daniel 11:33) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ms&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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Oleh itu, belajar , berkembang dalam rahmat dan pengetahuan (2 Petrus 
3: 1 8), adalah sesuatu yang perlu dilakukan sekarang. Sebahagian 
daripada peranan anda dalam Kdomie Allah adalah untuk dapat 
mengajar. Dan bagi Philadelphian yang lebih setia (Wahyu 3: 7-13) , orang 
Kristian , ini juga akan termasuk menyokong saksi Injil penting sebelum 
permulaan kerajaan milenium (rujuk Matius 24:14). 

Selepas Kerajaan Tuhan ditubuhkan, umat Tuhan akan digunakan untuk 
membantu memulihkan planet yang rosak: 

12 Orang-orang dari antara kamu akan membina tempat-tempat 
kediaman lama; 
Engkau akan membangkitkan asas-asas dari banyak generasi; Dan 
anda hendaklah mengetuai Pembaikan Pelanggaran, Pemulihan 
Jalan untuk Bertahan . (Yesaya 58:12) 

Oleh itu, umat Tuhan yang hidup dengan cara Tuhan pada zaman ini akan 
memudahkan orang untuk tinggal di bandar-bandar (dan di tempat lain) 
pada masa pemulihan ini. Dunia akan menjadi tempat yang lebih 
baik. Kita harus menjadi duta untuk Kristus sekarang, sehingga kita juga 
dapat melayani Kerajaan-Nya. 

The True Gospel Mesej adalah Transformatif 

Yesus berkata, " Jika kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-
murid-Ku.  32 Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran 
akan membuat kamu bebas " ( Yohanes 8: 31-32 ). Mengetahui 
kebenaran tentang Injil Kerajaan Allah membebaskan kita daripada 
terjebak dalam harapan palsu dunia ini. Kami dengan berani menyokong 
rancangan yang berfungsi-pelan Tuhan! Syaitan telah menipu seluruh 
dunia (Wahyu 12: 9) dan Kerajaan Tuhan adalah penyelesaian sejati. Kita 
perlu berdiri dan menyokong kebenaran (lihat John 18:37). 

Mesej injil lebih daripada sekadar keselamatan peribadi. Berita baik 
Kerajaan Tuhan harus mengubah satu di zaman ini: 

2 Dan janganlah kamu tunduk kepada dunia ini, tetapi berubahlah 
dengan pembaharuan fikiranmu, supaya kamu dapat 
membuktikan apa yang baik dan kehendak Allah yang sempurna 
dan sempurna. ( Roma 12: 2 ) 
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Orang Kristian sejati diubah untuk berkhidmat kepada Tuhan dan yang 
lain: 

22 Pemelihara budak, patuhilah segala tuanmu menurut daging, 
bukan dengan penglihatan, sebagai penghibur, tetapi dengan 
tulus hati, takut akan Allah. 23 Dan apa saja yang kamu lakukan, 
lakukan dengan sungguh-sungguh, tentang Tuhan dan bukan 
kepada manusia, 24 karena kamu tahu, bahwa dari Tuhan kamu 
akan menerima pahala warisan itu; kerana kamu melayani Tuhan 
Kristus. ( Kolose 3: 22-24 ) 

28 Oleh itu, karena kita menerima kerajaan yang tidak 
tergoncangkan, marilah kita mempunyai rahmat, dengan mana 
kita dapat beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut 
suci. ( Ibrani 12:28 ) 

Orang Kristian sejati hidup berbeza dari dunia. Kami menerima taraf 
Tuhan di atas dunia untuk apa yang betul dan salah. Yang hidup hanya 
dengan iman (Ibrani 10:38), karena butuh iman untuk menjalani jalan 
Tuhan di zaman ini. Orang Kristian dianggap sangat berbeza dari dunia 
yang mereka tinggalkan, bahawa cara hidup mereka dirujuk 
sebagai " Jalan " dalam Perjanjian Baru (Kisah 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Dunia 
hidup secara mementingkan diri, di bawah pengaruh Syaitan, dalam apa 
yang disebut " jalan Kain " (Yudas 11). 

Injil Kerajaan Allah adalah mesej kebenaran, kegembiraan, dan 
kedamaian (Roma 14:17). Perkataan nubuatan yang difahami dengan 
betul adalah menghibur (rujuk 1 Korintus 14: 3; 1 Tesalonika 4:18), 
terutama ketika kita melihat dunia runtuh (lih. Lukas 21: 8-36). Cara 
kehidupan Kristian yang benar membawa kepada kelimpahan rohani dan 
berkat fizikal (Markus 10: 29-30). Ini adalah sebahagian daripada 
mengapa mereka yang hidupnya memahami bahawa dunia memerlukan 
Kerajaan Tuhan. Orang Kristian adalah duta Kerajaan Tuhan. 

Orang Kristian meletakkan harapan kita dalam rohani, bukan fizikal, 
walaupun kita hidup dalam dunia fizikal (Roma 8: 5-8). Kami 
mempunyai " harapan Injil " (Kolose 1:23). Ini adalah sesuatu yang 
difahami oleh orang Kristian awal bahawa banyak yang mengaku Yesus 
hari ini tidak benar-benar memahami. 
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6. Gereja-gereja Greco-Rom mengajar Kerajaan Penting, 
Tetapi ... 
Gereja-gereja Greco-Rom percaya bahawa mereka mengajar aspek-
aspek Kerajaan Tuhan, tetapi mengalami masalah yang benar-benar 
memahami apa sebenarnya.  Contohnya, Ensiklopedia 
Katolik mengajarkan tentang kerajaan ini: 

Kristus ... Di setiap peringkat dalam ajaran-Nya pengajaran 
kedatangan kerajaan ini, pelbagai aspek, makna yang tepat, cara 
yang akan dicapai, membentuk pokok wacana-Nya, sehingga 
wacana-Nya dipanggil " Injil dari kerajaan " ... mereka mula 
berbicara tentang Gereja sebagai " kerajaan Tuhan " ; cf. Kol, I, 
13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, dan sebagainya ... ia 
bermaksud Gereja sebagai institusi Ilahi ... (Paus H. Kerajaan 
Tuhan. Ensiklopedia Katolik, Volume VIII 1910). 

Walaupun di atas menunjuk kepada " Kol, I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 
9; v, 10, " jika anda akan melihatnya, anda akan mendapati bahawa tidak 
satu daripada ayat-ayat ini mengatakan apa-apa tentang Gereja sebagai 
Kerajaan Tuhan. Mereka mengajar orang percaya akan menjadi 
sebahagian daripada Kerajaan Tuhan atau bahawa ia adalah kerajaan 
Yesus. Alkitab memberi amaran bahawa banyak orang akan mengubah 
Injil atau berpaling kepada anot , yang tidak benar (Galatia 1: 3 -
9). Malangnya, pelbagai pihak telah melakukannya.  

Yesus mengajar, " Saya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada 
seorang pun yang datang dari Bapa kecuali melalui Aku " ( Yohanes 14: 
6 ). Petrus mengajar, " Dan tidak ada keselamatan di dalam yang lain, 
kerana tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan di 
antara manusia yang dengannya kita harus diselamatkan " ( Kisah 
4:12 ). Petrus memberitahu semua orang mesti mempunyai iman untuk 
bertobat dan menerima Yesus untuk diselamatkan (Kisah 2:38). 

Sebaliknya, Pope Francis mengajarkan bahawa ateis, tanpa Yesus, dapat 
diselamatkan oleh karya-karya baik! Dia juga mengajar bahawa orang 
Yahudi dapat diselamatkan tanpa menerima Yesus! Di samping itu, dia 
dan beberapa Greco-Rom juga seolah-olah menganggap bahawa versi 
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bukan 'Mary' adalah kunci kepada Injil serta kunci kepada perpaduan 
ekumenikal dan interfaith. Malangnya, mereka dan yang lain tidak 
memahami kepentingan Yesus DAN Injil Kerajaan Tuhan yang 
sejati. Ramai mempromosikan Injil palsu. 

Ramai yang ingin berjalan dengan penglihatan dan beriman kepada 
dunia. Perjanjian Baru mengajarkan bahawa orang Kristian harus melihat 
di atas: 

2 Tetapkan fikiran anda pada perkara-perkara di atas, bukan pada 
benda di bumi. ( Kolose 3: 2 ) 

7 Sebab kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. ( 2 
Korintus 5: 7 ) 

Namun, Paus Pius XI pada dasarnya diajar untuk berjalan dengan melihat 
gerejanya: 

... Gereja Katolik ... adalah kerajaan Kristus di 
bumi. ( Encyclical Quas Primas Pius ). 

The Catholi cBible 101 tuntutan laman web, " Kerajaan Allah telah 
ditubuhkan di bumi dengan Yesus Kristus pada tahun 33 AD, dalam 
bentuk Gereja-Nya, yang diketuai oleh Peter .. . Gereja 
Katolik. " Kamu Kerajaan Allah milenium tidak ada di sini ataupun Gereja 
Roma, tetapi akan di bumi. Walaupun Gereja Allah yang benar 
mempunyai " kunci kepada kerajaan " (Matius 16: 1 9 ), mereka yang 
mengklaim gereja adalah kerajaan " telah mengambil kunci 
pengetahuan " (Lukas 11:52). 

Gereja Rom mengajar dengan begitu kuat terhadap Kerajaan Tuhan 
milenium yang tidak lama lagi akan datang bahawa pada asasnya satu-
satunya " doktrin Dajjal " yang disenaraikan 
dalam Catechism rasmi Gereja Katolik : 

676 Penipuan Antikristus sudah mula terbentuk di dunia setiap 
kali tuntutan dibuat untuk menyedari dalam sejarah bahawa 
harapan mesianik yang hanya boleh direalisasikan melangkaui 
sejarah melalui penghakiman eskatologis. Jemaat telah menolak 
walaupun diubah bentuk pemalsuan ini kerajaan untuk datang di 
bawah nama mileniarian ... (Catechism Gereja Katolik 
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Imprimatur Potest + Joseph Kardinal Ratzinger. Doubleday, NY 
1995, ms 194) 

Malangnya, mereka yang bersetuju dengan hal itu akan mempunyai 
masalah besar dengan menyatakan Injil Kerajaan Allah pada 
akhirnya. Ada yang akan mengambil 

langkah-langkah yang dahsyat terhadap mereka yang memberitakannya 
(Daniel 7:25; 11: 30-36). Tetapi, anda mungkin berfikir, tidak semua yang 
mengaku Yesus sebagai Tuhan berada di dalam kerajaan? Tidak, mereka 
tidak akan. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus: 

21 " Bukan semua orang yang berkata kepada-Ku, 'Tuhan, Tuhan,' 
akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, tetapi Dia yang melakukan 
kehendak Bapa-Ku di surga.  22 Banyak orang akan berkata kepada-
Ku pada hari itu, 'Tuhan, Tuhan, tidakkah kami bernubuat demi 
nama-Mu, melemparkan setan demi nama-Mu, dan melakukan 
banyak mujizat atas namamu?  23 Dan kemudian aku akan 
menyatakan kepada mereka, 'Aku tidak pernah mengenal 
kamu; berlepas diri dari-Ku, kamu yang mengamalkan kejahatan! 
' ( Matius 7: 21-23 ) 

Rasul Paulus mencatat " misteri kedurhakaan " wa s " sudah bekerja " ( 2 
Tesalonika 2: 7 ) pada zamannya. Kesilapan ini juga berkaitan dengan 
sesuatu yang Alkitab memperingatkan pada masa akhir yang 
disebut " Misteri, Babel yang Agung " (Wahyu 17: 3-5). 

The " misteri kejahatan " adalah berkaitan dengan yang menganut 
Kristian yang percaya bahawa mereka tidak perlu untuk menjaga undang-
undang Sepuluh Hukum Tuhan, dan lain-lain dan / atau terdapat banyak 
pengecualian diterima dan / atau terdapat bentuk yang boleh diterima 
penebusan dosa untuk memecahkan Tuhan undang-undang, jadi 
sementara mereka berfikir bahawa th ey mempunyai satu bentuk 
undang-undang Tuhan, mereka tidak berpegang pada satu bentuk agama 
Kristian bahawa Yesus atau rasul-Nya akan mengiktiraf sebagai sah. 

Greco-Rom adalah seperti orang Farisi yang melanggar perintah Tuhan, 
tetapi mendakwa tradisi mereka membuat ini dapat diterima-Yesus 
mengecam pendekatan itu (Matius 15: 3-9)! Yesaya juga memberi 
amaran bahawa orang yang mengaku sebagai Tuhan akan memberontak 
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terhadap hukumNya (Yesaya 30: 9). Pemberontakan tanpa undang-
undang ini adalah sesuatu yang kita sedih melihat hari ini. 

Satu lagi " misteri " nampaknya bahawa Gereja Rom nampaknya percaya 
bahawa agenda ekumenikal dan interfaithnya yang militeristik akan 
membawa kepada perdamaian dan versi non-alkitabiah Kerajaan Tuhan 
di bumi. Kitab Suci memberi amaran terhadap perpaduan ekumenikal 
yang akan diajarkannya, selama beberapa tahun, akan berjaya 
(nota: Bible Yerusalem Baru , terjemahan yang diluluskan oleh Katolik, 
ditunjukkan): 

4 Mereka sujud di hadapan naga itu, sebab ia telah memberi 
kewenangan kepada binatang itu; dan mereka sujud di depan 
binatang itu, sambil berkata, "Siapa yang dapat dibandingkan 
dengan binatang itu? Siapa yang boleh melawannya? ' 5 Binatang 
itu dibenarkan untuk mulutnya berbondong- bondong dan 
menghujat dan aktif selama empat puluh dua bulan; 6 dan ia 
memujamu menghujat Allah, melawan namanya, Khemah 
syurgawi dan semua orang yang terlindung di sana. 7 Ia 
dibenarkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan 
menaklukkan mereka, dan diberi kuasa atas setiap kaum, orang, 
bahasa dan bangsa; 8 dan semua orang di dunia akan 
menyembahnya, yakni, semua orang yang namanya tidak ditulis 
sejak dasar dunia dalam buku kehidupan Korban korban. 9 sesiapa 
Let yang boleh mendengar, mendengar: 10 Sesungguhnya orang-
tawanan kepada tawanan; mereka yang mati oleh pedang sampai 
mati oleh pedang. Itulah sebabnya para pekudus mesti 
mempunyai ketekunan dan kepercayaan. (Wahyu 13: 4-10, NJB) 

Alkitab memberi amaran terhadap masa akhir perpaduan Babylon: 

1 Satu dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu 
untuk bercakap dengan saya, dan berkata, 'Mari, aku akan 
menunjukkan kepada kamu akan ditimpa azab pelacur besar, 
yang bersemayam di sebelah perairan banyak, 2 dengan siapa 
semua raja bumi telah melacurkan diri mereka sendiri, dan yang 
membuat semua penduduk dunia mabuk dengan wain zina. ' 3 

Ia membawa aku dalam roh ke padang gurun, dan di sana aku 
melihat seorang wanita yang menunggang seekor binatang merah 
yang mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk dan memiliki 



59 
 

tajuk-tajuk yang menghujatnya. 4 Wanita itu memakai ungu dan 
kirmizi dan bergemerlapan dengan emas dan permata dan 
mutiara, dan dia memegang sebuah kuntum emas yang penuh 
dengan kotoran pelacuran yang menjijikkan; 5 di dahinya ditulis 
nama, nama samar: 'Babil yang Agung, ibu semua pelacur dan 
semua amalan kotor di bumi .' 6 Saya melihat bahawa dia mabuk, 
mabuk dengan darah orang-orang kudus, dan darah para martir 
Yesus; dan apabila saya melihatnya, saya benar-benar 
misteri. (Wahyu 17: 1-6, NJB) 

9 'Ini memerlukan kepintaran. The tujuh kepala adalah tujuh 
bukit , di mana wanita itu duduk. . . 18 Perempuan yang 
kaupandang itu adalah kota besar yang mempunyai kuasa atas 
semua penguasa di muka bumi. (Wahyu 17: 9,18, NJB) 

1 Setelah itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari langit, 
dengan kuasa yang besar yang diberikan kepadanya; bumi 
bersinar dengan kemuliaannya. 2 Di atas suaranya ia berseru, 
'Babel telah jatuh, Babel Besar telah jatuh, dan telah menjadi 
tempat iblis syaitan dan penginapan untuk setiap roh jahat dan 
kotor, burung nakal. 3 Semua bangsa telah meminum arak dari 
pelacurannya; setiap raja di bumi telah melacurkan dirinya 
dengan dia, dan setiap saudagar menjadi kaya melalui perbuatan 
kejinya. ' 4 Suara lain berbicara dari surga; Saya mendengarnya 
berkata, ' Keluarlah, bangsaku, jauhlah dari padanya, supaya 
kamu tidak membahayakan jenazahnya dan mendatangkan 
malapetaka yang sama . 5 Dosa-dosanya telah sampai ke langit, 
dan Allah telah melakukan kejahatan-kejahatannya: 
memperlakukannya sebagaimana ia telah memperlakukan orang 
lain. 6 Dia harus dibayar dua kali ganda jumlah yang dia minta. Dia 
mempunyai cawan ganda yang kuat dari campurannya 
sendiri. 7 Tiap-tiap salah satu daripada kegembiraan dan 
peribadinya disesuaikan dengan penyeksaan atau 
penderitaan. Saya bertakhta sebagai ratu, dia fikir; Saya bukan 
janda dan tidak akan pernah tahu kekhawatiran. 8 Sebab itu, 
dalam suatu hari, malapetaka akan jatuh ke atasnya: penyakit dan 
kelaparan dan kelaparan. Dia akan dibakar ke tanah. Tuhan Tuhan 
yang mengutuknya adalah perkasa. ' 9 Maka akan ada ratapan dan 
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tangisan baginya oleh raja-raja di bumi yang telah melacurkan 
dirinya dengan dia dan mengadakan perjumpaan dengan 
dia. Mereka melihat asap ketika dia terbakar, (Wahyu 18: 1-9, 
NJB) 

Dalam Zakharia, Alkitab memberi amaran terhadap Babel yang datang 
dan menunjukkan bahawa perpaduan yang betul tidak akan berlaku 
sehingga selepas Yesus kembali: 

10 Lihatlah! Lihatlah! Lari dari tanah utara - firman TUHAN - sebab 
Aku telah menyerakkanmu ke empat kurun ke langit, demikianlah 
firman TUHAN. 11 Lihatlah! Jadikanlah pelarianmu, Sion, sekarang 
tinggal bersama anak perempuan Babel! 

12 Sebab itu TUHAN Yang Maha Kuasa mengatakan ini, sejak 
Kemuliaan ditugaskan 

saya, tentang bangsa-bangsa yang menjarah kamu, 'Siapa yang 
menyentuh kamu menyentuh epal mataku. 13 Sekarang, lihatlah, 
aku akan menggerakkan tanganku ke atas mereka dan mereka 
akan dijarah oleh orang-orang yang mereka nafkahkan. ' Maka 
kamu akan mengetahui bahawa TUHAN yang Mahakudus telah 
mengutus aku! 14 Bersoraklah, hai puteri Sion, sebab sekarang aku 
akan datang untuk menetap di antara kamu. 15 Dan pada hari itu 
banyak bangsa akan bertobat kepada Yahweh. Ya, mereka akan 
menjadi umat-Nya, dan mereka akan tinggal di antara 
kamu. Kemudian kamu akan mengetahui bahwa TUHAN Allah 
telah mengutus aku kepadamu! 16 TUHAN akan mengambil milik 
Yehuda, bagiannya di Tanah Suci, dan lagi membuat Yerusalem 
menjadi pilihannya. (Zakharia 2: 10-16, NJB; catatan dalam versi 
KJV / NKJV ayat-ayat tersebut disenaraikan sebagai Zakharia 2: 6-
12) 

Pergerakan ekumenikal dan antara agama yang digalakkan oleh 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Vatican, ramai Protestan, dan 
pemimpin Ortodoks Timur jelas dikutuk oleh Alkitab dan tidak seharusnya 
digalakkan. Yesus memberi amaran kepada mereka 
yang mendakwa mengikuti Dia yang akan " menipu banyak 
orang " (Matius 24: 4-5). Banyak ekumenisme berkaitan 
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dengan " penunggang kuda putih " Wahyu 6: 1-2 (yang TIDAK Yesus) dan 
pelacur Wahyu 17. 

Seperti Zakharia, Rasul Paulus juga mengajar bahawa perpaduan iman 
sejati tidak akan berlaku sehingga selepas Yesus kembali: 

13 sehingga kita semua mencapai kesatuan dalam iman dan 
pengetahuan tentang Anak Allah dan membentuk Manusia yang 
sempurna, sepenuhnya matang dengan kepenuhan Kristus 
sendiri. (Efesus 4:13, NJB) 

Mereka yang percaya bahawa perpaduan ini datang sebelum penyataan 
Yesus adalah kesilapan. Sebenarnya, ketika Yesus kembali, Dia akan 
menghancurkan perpaduan bangsa-bangsa yang akan menentang Dia: 

11: 15 Kemudian malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan 
suara-suara dapat didengar di sorga, sambil berkata, "Kerajaan 
dunia menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristus-Nya, dan Ia akan 
memerintah selama-lamanya." 16 Dan kedua puluh empat tua-tua, 
bersemayam di hadapan Allah, sujud dan menyentuh tanah 
dengan dahi mereka menyembah Tuhan 17 dengan kata-kata, 
'Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan Maha Kuasa Allah, Dia yang, 
Dia yang, untuk dengan asumsi kuasa besar anda dan memulakan 
pemerintahan anda. 18 Bangsa-bangsa itu sedang bergejolak dan 
sekarang sudah tiba waktunya untuk hukumanmu, dan bagi orang 
mati untuk dihakimi, dan bagi para hamba-hambamu para nabi, 
bagi orang-orang kudus dan bagi orang-orang yang takut akan 
nama-Mu, yang kecil dan besar, . Masa sudah tiba untuk 
memusnahkan mereka yang memusnahkan bumi. ' (Wahyu 11: 
15-18, NJB) 

19: 6 Dan aku mendengar suara-suara orang banyak, seperti bunyi 
lautan atau deru gemuruh, dan berkata: "Alleluia! Kerajaan 
Tuhan, Tuhan kita Yang Maha Kuasa telah mulai; . . . 19 Kemudian 
aku melihat binatang itu, bersama semua raja di bumi dan 
pasukan mereka, berkumpul untuk memerangi Penunggang dan 
tentaranya. 20 Tetapi binatang itu ditawan, bersama nabi palsu 
yang telah melakukan mukjizat atas nama binatang itu dan oleh 
mereka telah menipu orang-orang yang telah menerima 
penjenamaan dengan tanda binatang itu dan mereka yang 
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menyembah patungnya. Kedua-dua mereka dilemparkan hidup 
ke dalam lautan yang berapi-api sulfur terbakar . 21 Semua yang 
lain dibunuh oleh pedang Rider, yang keluar dari mulutnya, dan 
semua burung berkilat dengan daging mereka. . . 20: 4 Kemudian 
aku melihat takhta-takhta, di mana mereka mengambil tempat 
duduk mereka, dan di atas mereka diberikan kuasa untuk 
memberi penghakiman. Saya melihat jiwa semua yang telah 
dipancung kerana telah menyaksikan Yesus dan kerana telah 
memberitakan firman Allah, dan mereka yang enggan 
menyembah binatang atau patungnya dan tidak akan menerima 
tanda pada dahi atau tangan mereka; mereka hidup, dan 
memerintah dengan Kristus selama seribu tahun. (Wahyu 19: 
6,19-21; 20: 4, NJB) 

Perhatikan bahawa Yesus harus memusnahkan tentera dunia yang 
bersatu melawan Dia. Kemudian Dia dan orang-orang kudus akan 
berkuasa. Itulah ketika akan ada kesatuan iman yang benar. Malangnya, 
banyak yang akan mendengar menteri-menteri palsu yang kelihatan baik, 
tetapi tidak seperti yang diperingatkan oleh Rasul Paulus (2 Korintus 11: 
14-15). Jika lebih banyak yang benar-benar memahami Alkitab 
dan Injil Kerajaan Allah kurang akan melawan Yesus. 

7. Kenapa Kerajaan Tuhan? 
Walaupun manusia suka berfikir kita begitu pintar, ada batasan untuk 
pemahaman kita, namun " pengertian tidak terbatas " (Mazmur 147: 5). 

Itulah sebabnya ia akan mengambil campur tangan Tuhan untuk 
membetulkan planet ini. 

Walaupun ramai yang percaya kepada Tuhan, kebanyakan manusia tidak 
mahu hidup sebagaimana Dia benar-benar mengarahkan. Perhatikan 
yang berikut: 

8 Dia telah menunjukkan kepadamu, hai manusia, apa yang 
baik; Dan apa yang Tuhan menghendaki dari kamu, tetapi untuk 
melakukan adil, untuk mencintai rahmat, dan berjalan dengan 
rendah hati dengan Allahmu? ( Mikha 6: 8 ) 

Untuk berjalan dengan rendah hati dengan Tuhan bukan sesuatu yang 
benar-benar dilakukan oleh manusia. Dari zaman Adam dan Hawa 
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(Kejadian 3: 1-6), manusia telah memilih untuk bergantung pada diri 
mereka dan keutamaan mereka, di atas Tuhan, walaupun perintah-
perintah-Nya (Keluaran 20: 3-17).  

Buku Amsal mengajarkan: 

5 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan 
janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri; 6 Dalam segala 
jalan engkau mengenal Dia, dan Dia akan mengarahkan 
jalanmu. 7 Janganlah bijak dalam pandanganmu sendiri; Takutlah 
Tuhan dan berikanlah kejahatan. ( Amsal 3: 5-7 ) 

Namun, kebanyakan orang tidak akan benar-benar percaya kepada Tuhan 
dengan segenap hati mereka atau menunggu Dia untuk mengarahkan 
langkah mereka. Ramai yang mengatakan mereka akan melakukan apa 
yang Tuhan mahu, tetapi jangan melakukannya. Kemanusiaan telah ditipu 
oleh Iblis (Wahyu 12: 9) dan telah jatuh untuk hawa nafsu dunia dan 
'kebanggaan hidup' (1 Yohanes 2:16).  

Oleh itu, ramai yang datang dengan tradisi agama mereka dan kerajaan 
sekular, kerana mereka menganggap mereka tahu yang terbaik. Walau 
bagaimanapun, mereka tidak (lih. Yeremia 10:23) tidak akan benar-benar 
bertobat. 

Itulah sebabnya manusia memerlukan Kerajaan Allah (rujuk Matius 24: 
21-22). 

Pertimbangkan Rahmat 

Salah satu siri pernyataan yang paling baik yang diberikan Yesus adalah 
kebahagiaan, yang Dia berikan dalam Khotbah -Nya di Gunung Zaitun. 

Perhatikan beberapa perkara yang Dia katakan: 

3 " Berbahagialah orang yang miskin di hadapan 
Allah, Bagi merekalah yang empunya Kerajaan 
Sorga. 4 Berbahagialah orang yang meratap, sebab mereka akan 
dihibur. 5 Berbahagialah orang yang lemah lembut, Untuk mereka 
akan mewarisi bumi. 6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus 
akan kebenaran, Untuk mereka akan dipuaskan. 7 Berbahagialah 
orang yang murah hatinya, Untuk mereka akan beroleh 
kemurahan. 8 Berbahagialah orang yang murni 
hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. 9 Berbahagialah orang 
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yang membawa damai, Untuk akan mengaku mereka sebagai 
anak-anak Allah. 10 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab 
kebenaran, sebab mereka adalah kerajaan surga. ( Matius 5: 3-
10 ) 

Saya berada di dalam Kerajaan Tuhan (lihat Markus 4: 30-31) , sering 
disebut Kerajaan Sorga oleh Matius ( rujuk Matius 13:31) , di mana janji-
janji yang diberkati itu akan dipenuhi. Ia adalah dalam Kerajaan Allah 
bahawa janji akan dipenuhi f o r yang lemah lembut untuk mewarisi 
bumi dan tulen untuk melihat Allah . L ook ke hadapan untuk kabar baik 
berkat-berkat dalam Kerajaan Tuhan! 

Tuhan Cara A semula Kanan 

Yang benar adalah bahawa Allah adalah cinta (1 Yohanes 4: 8,16) dan 
Tuhan TIDAK mementingkan diri sendiri. Undang-undang Allah 
menunjukkan kasih sayang kepada Tuhan dan jiran kita (Markus 12: 29-
31; Yakobus 2: 8-11). Cara dunia menjadi egois dan berakhir dengan 
kematian (Roma 8: 6). 

Perhatikan bahawa Alkitab menunjukkan orang Kristian yang sebenar 
mematuhi perintah-perintah: 

1 W hoever percaya bahawa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, 
dan semua orang yang suka Dia yang memperanakkan juga 
mencintai dia yang menjadi Bapa-Nya. 2 Dengan ini kita tahu 
bahawa kita mengasihi anak-anak Allah, apabila kita mengasihi 
Tuhan dan mematuhi perintah-perintah-Nya. 3 Sebab inilah Allah 
cinta, supaya kita mematuhi perintah-perintah-Nya. Dan 
perintah-perintah-Nya 

tidak membebankan. ( 1 Yohanes 5: 1-3 ) 

Semua " perintah Tuhan " adalah kebenaran " (Mazmur 119: 172). Jalan-
Nya tulen (1 Ti tus 1:15). Malangnya, ramai yang telah menerima pelbagai 
bentuk " keburukan " dan tidak menyedari bahawa Yesus TIDAK datang 
untuk menghancurkan undang-undang atau para nabi, tetapi untuk 
memenuhi mereka (Matius 5:17), dengan menerangkan maksud sebenar 
mereka dan mengembangkannya melebihi apa yang banyak berfikir (mis. 
Matthew 5: 21-2 8 ). Yesus mengajar bahawa " sesiapa yang berbuat dan 
mengajar mereka, ia akan dipanggil besar di dalam kerajaan 
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surga " ( Matius 5:19 ) (istilah 'Kerajaan Tuhan' dan 'kerajaan surga' boleh 
dipertukarkan).                      

Alkitab mengajarkan bahawa iman tanpa kerja-kerja mati (Yakobus 
2:17). Ramai yang mendakwa mengikuti Yesus, tetapi tidak akan benar-
benar mempercayai ajaran-Nya (Matius 7: 21-23) dan tidak akan meniru 
Dia sebagaimana mestinya (rujuk 1 Korintus 11: 1). " Dosa adalah 
pelanggaran hukum " (1 Yohanes 3: 4, KJV) dan semua telah berdosa 
(Roma 3:23). Walau bagaimanapun, Alkitab menunjukkan bahawa belas 
kasihan akan menang atas penghakiman (Yakobus 2:13) kerana Tuhan 
benar-benar mempunyai rencana untuk semua (lih. Lukas 3: 6). 

Penyelesaian manusia, selain cara Tuhan, tidak akan berfungsi. Dalam 
kerajaan milenium, Yesus akan memerintah dengan " tongkat 
besi " (Wahyu 19:15), dan kebaikan akan berlaku apabila orang akan 
hidup dengan cara Tuhan. SEMUA masalah dunia wujud kerana 
masyarakat dunia ini menolak untuk mematuhi Allah dan 
hukumNya . Sejarah menunjukkan s manusia tidak mampu 
menyelesaikan masalah-masalah masyarakat: 

6 Sebab untuk menjadi pikiran manusia adalah kematian, tetapi 
untuk menjadi pemikiran rohani adalah hidup dan damai 
sejahtera. 7 Karena pikiran jasmani adalah permusuhan terhadap 
Allah; kerana ia tidak tertakluk kepada undang-undang Tuhan, 
dan tidak boleh. 8 Jadi, mereka yang berada di dalam daging tidak 
dapat menyenangkan Allah. ( Roma 8: 6-8 ) 

Orang Kristian harus memberi tumpuan kepada rohani, dan diberikan Roh 
Tuhan untuk melakukannya pada zaman ini (Roma 8: 9), walaupun 
kelemahan peribadi kita: 

26 Sebab kamu melihat panggilan kamu, saudara-saudara, bahwa 
tidak banyak orang yang bijaksana menurut daging, tidak banyak 
yang gagah, tidak banyak orang yang mulia, dipanggil.  27 Tetapi 
Allah telah memilih orang-orang bodoh dunia untuk memalukan 
orang bijak, dan Allah telah memilih perkara-perkara lemah di 
dunia untuk memalukan perkara-perkara yang perkasa; 28 dan hal-
hal dasar dunia dan hal-hal yang dihina Allah telah memilih, dan 
perkara-perkara yang tidak, untuk membawa apa-apa perkara 
yang ada, 29 agar tidak ada daging yang memuliakan di hadapan-
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Nya. 30 Tetapi kepada-Nya kamu berada di dalam Kristus Yesus, 
yang telah menjadi kebijaksanaan kita dari Allah, dan kebenaran 
dan penyucian dan penebusan - 31 seperti yang 
tertulis, " Barangsiapa yang memuliakan, hendaklah ia 
memuliakan Tuhan. " ( 1 Korintus 1: 26-31 ) 

Orang Kristian harus memuliakan rancangan Tuhan! Kami berjalan 
dengan iman sekarang (2 Korintus 5: 7), melihat di atas (Kolose 3: 2) 
dalam iman (Ibrani 11: 6). Kita akan diberkati kerana mematuhi perintah 
Tuhan (Wahyu 22:14). 

Kenapa Injil Kerajaan Allah ? 

Orang-orang Protestan cenderung merasa bahawa setelah mereka 
menerima Yesus sebagai penyelamat, mereka telah mencari Kerajaan 
Tuhan. Umat Katolik percaya bahawa mereka yang dibaptis, walaupun 
sebagai bayi, telah memasuki gereja mereka sebagai kerajaan. Katolik dan 
Ortodoks Timur cenderung untuk berfikir bahawa melalui sakramen-
sakramen, dan lain-lain, mereka mencari kerajaan Tuhan. Ketika orang 
Kristian dibaptis, orang-orang Protestan Greco-Rom cenderung melihat ke 
dunia untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan. Mereka cenderung 
mempunyai tumpuan duniawi (rujuk Roma 8: 6-8 ). 

Mencari Kerajaan Tuhan pertama (Matius 6:33) adalah matlamat seumur 
hidup untuk orang Kristian. Matlamat, bukan untuk melihat kepada dunia 
untuk penyelesaian, tetapi kepada Tuhan dan cara-Nya. Berita baik 
Kerajaan Tuhan mengubah hidup kita. 

Alkitab mengatakan bahawa orang Kristian akan memerintah dengan 
Yesus, tetapi adakah anda menyedari bahawa orang Kristian sebenar 
sebenarnya akan memerintah bandar? Yesus mengajar: 

12 " Seorang bangsawan pergi ke negeri yang jauh untuk menerima 
suatu kerajaan dan kembali. 13 Maka dipanggilnya sepuluh orang 
hamba-hambanya, diserahkan kepada mereka sepuluh mina, dan 
berkata kepada mereka, 'Berusahalah sampai aku 
datang.' 14 Tetapi rakyatnya membenci dia dan mengutus seorang 
perwakilan di belakangnya, sambil berkata, 'Kami tidak akan 
memiliki orang ini menjadi raja atas kami.' 

15 " Dan apabila ia kembali, setelah menerima 
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kerajaan, dia kemudian memerintahkan hamba-hambanya ini, 
kepada siapa dia telah memberikan uang itu, untuk dipanggil 
kepadanya, supaya ia tahu berapa banyak setiap orang telah 
memperoleh dengan perdagangan. 16 Maka datanglah yang 
pertama, yang berkata, 'Guru, mina telah menghasilkan sepuluh 
mina.'  17 Dan ia berkata kepadanya, 'Baiklah, hamba yang 
baik; kerana kamu setia dengan sedikit, mempunyai otoritas lebih 
dari sepuluh kota. ' 18 Dan yang kedua datang, berkata, 'Guru, 
mina telah menghasilkan lima mina.'  19 Demikian juga ia berkata 
kepadanya, 'Kamu juga akan menjadi lebih dari lima kota.' ( Lukas 
19: 12-19 ) 

Jadilah setia terhadap sedikit yang anda miliki sekarang. Orang Kristian 
akan mempunyai peluang untuk memerintah bandar-bandar sebenar, 
dalam kerajaan yang sebenar. Yesus juga berkata, " Rugi saya ada 
bersama-sama dengan Aku , untuk memberi kepada setiap orang sesuai 
dengan pekerjaannya " ( Wahyu 22:12 ). Tuhan mempunyai rancangan 
(Ayub 14:15) dan tempat (Yohanes 14: 2) bagi mereka yang benar-benar 
akan menanggapi Dia (Yohanes 6:44; Wahyu 17:14). Kerajaan Tuhan 
adalah untuk nyata dan anda boleh menjadi sebahagian daripadanya! 

Pada awal 2016, jurnal Science mempunyai artikel bertajuk " Kuasa orang 
ramai " yang menunjukkan bahawa kecerdasan buatan dan 
crowdsourcing dapat menyelesaikan " masalah jahat" yang dihadapi 
manusia. Namun, artikel itu gagal memahami apa kejahatan, apalagi cara 
menyelesaikannya. 

Kerjasama, selain mengikuti cara-cara yang benar dari Allah, adalah 
seperti ditakdirkan untuk gagal dalam 21 st abad sebagai ia kembali 
selepas Banjir Besar apabila manusia bekerjasama untuk membina 
Menara gagal Babel (Kejadian 11: 1-9). 

Masalah di dunia, di tempat-tempat seperti Timur Tengah (walaupun 
dijangka keuntungan sementara, misalnya Daniel 9: 27a; 1 Tesalonika 5: 
3), tidak akan diselesaikan oleh manusia-kita memerlukan kedamaian 
Kerajaan Allah (Roma 14: 17). 

Masalah keganasan antarabangsa, walaupun kenaikan yang dijangka, 
tidak dapat diselesaikan (lihat Yehezkiel 21:12) oleh yang tertipu di 
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Bangsa-Bangsa Bersatu (lihat Wahyu 12: 9) -kita memerlukan 
kegembiraan dan kenyamanan Kerajaan Tuhan. 

Masalah alam sekitar TIDAK akan diselesaikan oleh kerjasama 
antarabangsa, kerana negara-negara dunia akan membantu 
menghancurkan bumi (Wahyu 11:18), tetapi mereka akan diselesaikan 
oleh Kerajaan Tuhan. 

Isu - isu seks yang tidak bermoral, pengguguran, dan penjualan bahagian 
tubuh manusia tidak akan diselesaikan oleh Amerika Syarikat (lihat 
Wahyu 18:13) , tetapi oleh Kerajaan Tuhan. 

Hutang besar Amerika Syarikat, UK, dan banyak negara lain tidak akan 
dapat diselesaikan melalui pembrokeran antarabangsa, tetapi akhirnya 
(selepas kebinasaan setiap Habakkuk 2: 6-8) oleh Kerajaan Tuhan. 

Ketidaktahuan dan salah laku tidak akan diselesaikan oleh Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu-kita memerlukan Kerajaan Tuhan. Perselisihan 
agama tidak akan benar-benar diselesaikan oleh mana-mana gerakan 
ekumenikal antara agama yang bersetuju dengan keselamatan selain 
daripada Yesus sejati Alkitab. Dosa adalah MASALAH di dunia dan untuk 
itu, kita memerlukan pengorbanan Yesus dan Kembalinya di dalam 
Kerajaan Tuhan. Sains perubatan moden tidak mempunyai semua 
jawapan untuk kesihatan manusia-kita memerlukan Kerajaan Tuhan. 

Isu kelaparan tidak akan diselesaikan oleh organisme yang diubahsuai 
secara genetik yang meletakkan bahagian dunia berisiko kelaparan akibat 
potensi kegagalan tanaman-kita memerlukan Kerajaan Tuhan. 

Kemiskinan besar di beberapa bahagian di Afrika, Asia, dan di tempat lain, 
sementara mendapat manfaat dari masa akhir 'Babel' (lihat Wahyu 18: 1-
19), tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan-kita memerlukan 
Kerajaan Tuhan. Idea bahawa, selain daripada Yesus, manusia boleh 
membawa utopia dalam 'zaman jahat sekarang' adalah Injil palsu (Galatia 
1: 3-10). 

The fasa milenium K ingdom Allah adalah kerajaan literal yang akan 
ditubuhkan di bumi. Ia akan berdasarkan hukum penyayang Tuhan dan 
Tuhan yang penyayang sebagai pemimpin. T he orang-orang kudus akan 
memerintah dengan Kristus selama seribu tahun (Wahyu 5:10; 20: 4-
6). Kerajaan ini akan termasuk orang-orang yang benar-benar di dalam 
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Jemaat Allah, tidak ada kitab suci menyatakan bahawa Kdomil Allah 
sebenarnya Gereja (Katolik atau sebaliknya). Gereja Roma telah 
menentang pengajaran milenium, dan kemudian ia akan lebih kuat 
menentang mesej Injil Alkitab ketika kita semakin dekat. Ini mungkin akan 
mendapat liputan media yang penting yang dapat membantu memenuhi 
Matius 24:14. 

Dalam fasa pertama, Kerajaan Tuhan akan memasukkan " Yerusalem 
Baru, 

turun dari syurga dari Allah " (Wahyu 21: 2) dan peningkatannya tidak 
akan berakhir. Tidak akan ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi kesedihan, 
dan tidak ada lagi kematian. 

Menginjil dan mengerti Injil Kerajaan Allah adalah tema penting dalam 
Alkitab. Penulis Perjanjian Lama mengajar mengenainya. Yesus, Paulus, 
dan John mengajar mengenainya. Yang tertua ' Kristian ' khutbah untuk 
terus hidup di luar Perjanjian Baru mengajar mengenainya. Pemimpin 
Kristian abad kedua, seperti Polycarp dan Melito , mengajar 
mengenainya. Kami di Gereja Tuhan yang berterusan mengajarnya hari 
ini. Ingatlah bahawa K dikehendaki Tuhan adalah subjek pertama yang 
ditunjukkan oleh Alkitab tentang Yesus yang diberitakan (Markus 1:13) . 
Ia juga apa yang Dia beritakan selepas kebangkitan (Kisah 1: 3) -dan itu 
adalah sesuatu yang orang Kristian harus mencari pertama ( Matius 
6:33) . 

Injil bukan hanya mengenai kehidupan dan kematian Yesus . T dia 
penekanan Injil bahawa Yesus dan f-Nya ollowers ajar ialah K akan 
datang ingdom Allah. Injil Kerajaan termasuk keselamatan melalui Kristus, 
tetapi juga termasuk s mengajar akhir kerajaan manusia (Wahyu 11: 1 5) . 

Ingat, Yesus mengajar bahawa akhir tidak akan datang sehingga selepas 
Injil kerajaan diberitakan kepada dunia sebagai saksi kepada semua 
bangsa (Matius 24:14) . Dan pemberitaan itu sedang berlaku sekarang. 

Berita baiknya adalah bahawa Kerajaan Tuhan adalah penyelesaian 
kepada masalah yang dihadapi manusia . Lagi, m ost jangan TIDAK mahu 
menyokongnya, tidak mendengarnya , n atau mahu 
percaya kebenaran ia. Kerajaan Tuhan kekal (Matius 6:13), 
sementara " dunia ini berlalu " ( 1 Korintus 7:31 ) . 



70 
 

Pro mendakwa benar Injil Kerajaan Allah adalah sesuatu yang kita 
dalam Gereja Tuhan Yang Berterusan serius . Kami berusaha untuk 
mengajar semua perkara yang diajar oleh Alkitab (Matius 28: 19-20), 
termasuk Kerajaan Tuhan (Matius 24:14). Semasa kita menanti kerajaan 
itu, kita perlu belajar dan mengikuti cara Tuhan dan menghibur orang lain 
yang ingin mempercayai kebenaran. 

Tidakkah anda menyokong pemberitaan Injil Kerajaan Tuhan yang akan  

datang? Adakah anda akan percaya Injil Kerajaan Allah ? 

Gereja Tuhan yang berterusan 
 
Pejabat USA Gereja Tuhan yang terususan terletak di: 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA; laman web www.ccog.org. 
 

Laman Web Gereja Tuhan yang berterusan (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Laman web ini memberi tumpuan kepada Asia. 
CCOG.IN Laman ini disasarkan kepada warisan India.  
CCOG.EU Laman web ini disasarkan ke Eropah. 
CCOG.NZ Laman ini disasarkan ke arah New Zealand dan yang lain dengan 
latar belakang British-turun. 
CCOG.ORG Inilah laman web utama Gereja Tuhan yang terususan. Ia 
melayani orang di semua benua. Ia mengandungi artikel, pautan, dan 
video. 
CCOGCANADA.CA Laman ini disasarkan kepada mereka di Kanada. 
CCOGAfrica.ORG Laman ini disasarkan kepada mereka yang berada di 
Afrika. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ini adalah laman web 
bahasa Sepanyol untuk Gereja Tuhan yang terususan. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ini adalah laman web Filipina 
Gereja Tuhan yang terususan. Ia mempunyai maklumat dalam Bahasa 
Inggeris dan Bahasa Tagalog. 
 

Laman Web Berita dan Sejarah 
 

COGWRITER.COM Laman web ini adalah alat pengisytiharan utama dan 
mempunyai berita, doktrin, artikel sejarah, video, dan kemas kini 
kenabian. 
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CHURCHHISTORYBOOK.COM Ini adalah mudah untuk mengingati laman 
web dengan artikel dan maklumat mengenai sejarah gereja. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ini adalah laman web radio dalam talian yang 
merangkumi berita dan topik alkitabiah. 
 

Saluran Video YouTube & BitChute untuk Khotbah & Khotbah 
 

BibleNewsProphecy saluran. Video sermonet CCOG. 
CCOGAfrica saluran. Mesej CCOG dalam bahasa Afrika. 
CCOG Animations saluran untuk mengajar aspek kepercayaan Kristian.  
CCOGSermones saluran mempunyai mesej dalam bahasa Sepanyol. 
ContinuingCOG saluran. Khotbah video CCOG.  
Gambar menunjukkan di bawah beberapa batu bata yang tersisa (ditambah 
dengan beberapa tambahan kemudian) sebuah bangunan di Yerusalem yang 
kadang-kadang dikenali sebagai Cenacle, tetapi lebih baik digambarkan sebagai 
Jemaat Allah di Bukit Barat Jerusalem (yang kini dikenali sebagai Gunung Zion): 
 

 
 
Ini dipercayai menjadi tapak bangunan bangunan gereja Kristian yang paling awal. 
Sebuah bangunan yang 'Injil Kerajaan Tuhan' Yesus akan diberitakan. Ini adalah 
sebuah bangunan di Yerusalem yang mengajar Injil Kerajaan Allah. 
 

 

Oleh sebab itu kami juga berterima kasih kepada Tuhan tanpa henti, kerana ... 

saudara-saudara, kamu menjadi pengikut gereja-gereja Tuhan yang di Yudea 

ada di dalam Kristus Yesus. (1 Tesalonika 2: 13-14) 

 

Pertahankan dengan sungguh-sungguh untuk iman yang pernah disampaikan 

kepada orang-orang kudus. (Jud 3) 
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Dia (Yesus) berkata kepada mereka, "Saya harus memberitakan Kerajaan 

Allah ke kota-kota lain juga, kerana untuk tujuan ini saya telah diutus." (Lukas 

4:43) 

 

Tetapi carilah kerajaan Allah, dan semua perkara ini akan ditambahkan 

kepadamu. Jangan takut, kawanan kecil, kerana Bapak Bapakmu berkenan 

memberikan kepadamu kerajaan. (Lukas 12: 31-32) 

 

Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai saksi kepada 

semua bangsa, dan kemudiannya akan datang. (Matius 24:14) 
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