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 آیا بشریت راه حل؟ .1

 جهان بسیاری از مشکالت مواجه است.

بسیاری از  بسیاری از مردم فقر روبرو هستند. بسیاری از مردم مظلوم هستند. بسیاری از مردم گرسنه هستند.

بیماری های مقاوم  کودکان، از جمله آنهایی که به دنیا نیامده، سوء روبرو هستند. جدی است.کشورها در بدهی 

شهرستانها عمده صنعتی هوا بیش از حد آلوده به  در برابر دارو نگرانی بسیاری از پزشکان.

 حمالت تروریستی نگه اتفاق می افتد. سیاستمداران مختلف تهدید جنگ است. سالم.

 الت پیش روی بشریت را حل کنم؟رهبران جهان مشک

 بسیاری از فکر می کنم.

 جدید جهانی دستور کار

، پس از یک سخنرانی کلیدی توجه داشته باشید توسط پاپ فرانسیس در واتیکان، به 2015سپتامبر سال  25در 

ر جدید جهانی دستو اهداف توسعه پایدار" از آنچه در اصل 17کشور سازمان ملل متحد به اجرای " 193

 گل سازمان ملل عبارتند از: 17در اینجا  نامیده می شد رای دادند. کار

 . گل پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا1هدف 

. پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی 2هدف 

 پایدار

 همه در تمام سنین . اطمینان زندگی سالم و ترویج رفاه برای3هدف 

. مطمئن شوید آموزش با کیفیت فراگیر و عادالنه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام 4هدف 

 العمر برای همه

 . دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران5هدف 

 . اطمینان دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضالب برای همه6هدف 

 ن از دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه. اطمینا7هدف 

. ارتقاء پایدار، رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و پرباری و کار مناسب 8هدف 

 برای همه

 . ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری9هدف 

 نابرابری در درون و میان کشورها. کاهش 10هدف 

 . مطمئن شهرستانها و شهرک های انسانی فراگیر، امن، انعطاف پذیر و پایدار11هدف 

 . اطمینان مصرف و تولید الگوهای پایدار12هدف 

 . اقدامی فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن13هدف 



 دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار . حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها،14هدف 

. حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار 15هدف 

جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و توقف و فرسایش زمین معکوس و توقف دست رفتن تنوع 

 زیستی

ه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و . تبلیغ جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسع16هدف 

 ایجاد نهادهای موثر، حسابده و فراگیر در تمام سطوح

 . تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار17هدف 

دستور کار برای توسعه  2030 اجرا می شود و همچنین 2030این دستور کار قرار است به طور کامل توسط 
آن را با هدف حل بیماری پیش روی بشریت از طریق تنظیم، آموزش و همکاری های بین  میده می شود.نا پایدار

: 3در حالی که بسیاری از اهداف آن خوب است، برخی از روش ها و اهداف بد است )پیدایش  المللی و ادیان.

 پاپ فرانسیس است. سی Laudato این دستور کار، همچنین، مطابق با بخشنامه (.4

"جدید جهانی دستور کار" می تواند به نام "جدید کاتولیک دستور کار" به عنوان کلمه "کاتولیک" به معنای 

 "یک نشانه مهم از امید است." دستور کار جدید جهانی "جهانی" است. پاپ فرانسیس به نام از تصویب

از کنوانسیون  21کنفرانس  )رسمی 2015در دسامبر  21پاپ فرانسیس همچنین ستایش شرایط بین المللی به نام 
با عنوان(، و کشورهای توصیه "را به دقت دنبال راه پیش رو، و با  سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا

 حس رو به رشد از همبستگی . "

ره، این در حالی که هیچ کس می خواهد به نفس هوا، گرسنه است، می شود فقیر، در معرض خطر باشد، و غی

 همبستگی بین المللی حل مشکالت پیش روی بشریت؟

 آهنگ ضبط سازمان ملل متحد

تاسیس شده است، پس از جنگ جهانی دوم، به منظور  24اکتبر  1945سازمان ملل متحد تشکیل شد و در 

حد در تاسیس آن، سازمان ملل مت جلوگیری از چنین جنگ دیگری و به تالش برای ترویج صلح در جهان است.

 وجود دارد. 193اکنون  عضو داشت. 51

صدها شده اند وجود دارد، اگر نه هزاران، از درگیری در سراسر جهان از سازمان ملل متحد شکل گرفته، اما ما 

 هنوز نیست چه چیزی می تواند به عنوان جنگ جهانی سوم است.

می کند به ترویج، همراه با نوع برنامه  برخی معتقدند که همکاری های بین المللی مانند سازمان ملل متحد ادعا

ادیان و عام که پاپ فرانسیس و بسیاری از رهبران مذهبی دیگر در حال تالش برای ترویج، صلح و رفاه به 

 ارمغان بیاورد.

عالوه بر درگیری های  با این حال، سابقه برای سازمان ملل متحد برای انجام این کار خوب بوده است نیست.

 دد از سازمان ملل متحد تشکیل، چندین میلیون گرسنه، پناهندگان، و / یا به شدت فقیرند.مسلحانه متع

این هشت "اهداف توسعه،"  اهداف توسعه هزاره. بیش از یک دهه پیش، سازمان ملل متحد تعیین برای اجرای

اهداف  17به اصطالح " ، آن2015بنابراین، در سال  حتی با توجه به خود سازمان ملل بود، اما این موفق نبود،.

 بعضی از آن فانتزی تخیلی در نظر بگیرند. برخی خوش بینانه است. توسعه پایدار" به تصویب رسید.



، پاپ فرانسیس گفت که او از مدینه فاضله انسانی 2016مه  6تا آنجا که به مدینه فاضله می رود، در تاریخ 

با این حال، رویای پاپ تبدیل خواهد شد به  که قاره رسیدن. اروپا خواب دیدم که کلیسا خود را می تواند کمک کند

 (.18یک کابوس )مکاشفه 

 ممکن است وجود داشته باشد برخی همکاری و موفقیت است، اما ...

که مدینه فاضله است "یک مکان خیالی که در آن دولت، قوانین و شرایط  واژه نامه مریام وبستر آمده است

 اجتماعی کامل است."

 قدس تعلیم میدهد که انسانیت می تواند مشکالت خود را بر خود را حل کند:کتابم

این است که در مردی که پیاده روی به طور  ای خداوند، من می دانم که راه انسان است در خود است. 23

 ، در سراسر مگر اینکه در غیر این صورت نشان داد(10:23)ارمیا  مستقیم مراحل خود او نیست.

 علیم میدهد که همکاری های بین المللی با شکست مواجه خواهد:کتابمقدس ت

هیچ ترس از خدا در برابر  18 و راه صلح آنها شناخته شده نیست 17 تخریب و بدبختی در راه هستند؛ 16

 (18-16: 3)رومیان  چشمان خود را وجود دارد.

یک جامعه آرمانی و حتی گاهی اوقات سعی با این حال، بسیاری از انسان ها در حال کار به سمت نظر خود را از 

 اما تقریبا هیچ مایل به دنبال راه های خدا یکی درست است. کنید که دین.

برخی از،  این است که وجود خواهد داشت بدون پیشرفت به سوی هر یک از ملل متحد و یا اهداف واتیکان است.

 و همچنین برخی از موانع وجود داشته باشد.

ماال پس از درگیری عظیم، یک نوع از قرارداد صلح بین المللی خواهد شد به توافق و تایید در واقع، و احت

هنگامی که در آن است، بسیاری از دروغ خواهد تمایل به این باور است که بشریت خواهد شد در  (.9:27)دانیال 

 مورد یک جامعه صلح آمیز و تخیلی آوردن.

( و 13:10خواهد شد در چنین بین المللی پیشرفت آرمانی )قس. حزقیال ( بسیاری از 2تسالونیکیان  2 9-12): 

اما کتاب مقدس می گوید که آرامش می بخشد گذشته  همچنین با نشانه های مختلف و شگفتی گرفته شده است.

 (.8: 59؛ اشعیا 3: 5تسالونیکیان  1(، با وجود آنچه رهبران ممکن است ادعا )44-31: 11؛ 9:27)دانیال 

 بشریت به کلی ناتوان از واقعا آوردن در مورد مدینه فاضله است، هر نوع از مدینه فاضله ممکن است؟اگر 

 بله.

 . چه انجیل عیسی موعظه؟2
؛ 11:15؛ مکاشفه 02:44کتابمقدس تعلیم میدهد که یک جامعه آرمانی، به نام پادشاهی خدا، به دولت انسانی )دانیل 

 ( جایگزین کنید.1-21: 19

اینجا چیزی  شد. آغاز از پادشاهی خدا انجیل عیسی خدمت عمومی خود را آغاز کرد، او موعظه در موردوقتی 

 است که عالمت گذاری به عنوان گزارش:
ساعت »و گفت:  15 پس از آنکه جان در زندان بود، عیسی به جلیل آمد موعظه انجیل از پادشاهی خدا، 14

 (.15-14: 1است. توبه و ایمان به انجیل" )مرقس برآورده شده است، و ملکوت خدا نزدیک 



و به معنی "پیام خوب" یا "خبر خوبی است."  ،euangelion انجیل مدت، می آید از کلمه یونانی ترجمه به عنوان

 151ذکر شده است و  NKJVبار در  149در عهد جدید، کلمه انگلیسی "پادشاهی" مربوط به ملکوت خدا، حدود 

 که داللت قاعده یا قلمرو حق امتیاز می آید. basileia آن را از کلمه یونانی ترجمه به عنوان مقدس. کتاب  در

(، آنها را پوشش یک منطقه جغرافیایی )مکاشفه 17:14پادشاهی بشر، و همچنین ملکوت خدا، یک پادشاه )مکاشفه 

 (.13:29(، و آنها را افراد )لوقا 9: 30؛ 4-3: 2(، آنها قوانین )اشعیا 11:15

 در اینجا اولین آموزش عمومی از عیسی که متی ثبت است:
 (.04:23عیسی در تمام جلیل، به تدریس در کنیسه های خود را، موعظه انجیل از پادشاهی )متی  23

 متی نیز ثبت:
سپس عیسی در تمام شهرستانها و روستاها رفت، به تدریس در کنیسه های خود را، موعظه انجیل از  35

 (.09:35)متی پادشاهی 

 عهد جدید نشان می دهد که عیسی برای همیشه حکمفرما خواهد شد:
( وجود 01:33و او را بیش از خاندان یعقوب سلطنت برای همیشه، و پادشاهی او هیچ پایان )لوقا  33

 داشته باشد.

 د:دا توجه کنید چه عیسی تعلیم لوقا که هدف که عیسی فرستاده شده به موعظه پادشاهی خدا بود

او به آنها گفت، "من باید به پادشاهی خدا به دیگر شهرستانها نیز موعظه، چرا که برای این منظور من  43

 (.04:43ارسال گردیده است" )لوقا 

آیا تا به حال متوجه است که هدف عیسی برای در حال ارسال به موعظه  آیا تا به حال شنیده ام که موعظه؟

 پادشاهی خدا بود؟

 و موعظه پادشاهی خدا: رفت ت که عیسیلوقا نیز ثب
. سپس او آنها را گرفت  و رسوالن، زمانی که آنها بازگشته بود، همه آنها که انجام داده بود به او گفت. 10

اما هنگامی که  11 و به کنار خصوصی به یک مکان متروکه رفت متعلق به شهرستان به نام بیت صیدا

و او آنها را دریافت کرده و به آنها در مورد پادشاهی خدا  دنبال او.شمار آن را می دانستند، آنها به 

 (.11-10: 9صحبت کرد )لوقا 

 عیسی تعلیم داد که پادشاهی خدا باید اولویت اول برای کسانی که او را دنبال می شود:
 (.06:33لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او )متی  33

آیا ترس نیست، گله کوچک، برای  32 چیزها را باید به شما اضافهاما به دنبال پادشاهی خدا، و همه این  31

 ( است.32-31: 12آن لذت خوب پدر خود را است که به شما پادشاهی )لوقا 

آنها این کار را با ساخت این اولویت خود را با زندگی به عنوان مسیح زندگی  مسیحیان به دنبال اول ملکوت خدا.

با این حال، بیشتر که مسیح و حرفه ای،  نبال به جلو به بازگشت و پادشاهی خود را.می کنند آنها را داشته و به د

همچنین بسیاری از دروغ بودن این  نه تنها به دنبال اولین پادشاهی خدا، آنها حتی نمی دانند که آنچه در آن است.

دا درک نمی کنند، آنها در توسط ملکوت خ باور است که در سیاست دنیوی چیزی است که خدا از مسیحیان انتظار.

 حال حاضر به عنوان آنها باید درک کنند که چرا و یا بشریت بسیار ناقص است زندگی نمی کنند.

طول می کشد تا فروتنی به مایل به  (.5: 11همچنین توجه کنید که پادشاهی را به یک گله کوچک داده )رومیان 

 بخشی از گله کمی درست است.



 روی زمین ثابت نشده استپادشاهی خدا هنوز بر 

 عیسی تعلیم داد که پیروان او باید دعا برای پادشاهی آمده است، از این رو آنها در حال حاضر دارای آن:
 (.10-9: 6شما انجام خواهد شد )متی  ملکوت تو بیاید. 10 پدر ما که در آسمانی، نام شما. 9

 خدا:عیسی به شاگردان خود ارسال را برای موعظه پادشاهی 
سپس دوازده شاگرد خود را فراخواند و به آنها قدرت و اختیار بیش از همه شیاطین داد، و برای درمان  1

 (.2-1: 9آنان را فرستاد تا موعظه ملکوت خدا )لوقا  2 بیماری ها

 پس: عیسی تعلیم داد که حضور او تنها بود پادشاهی نیست، به عنوان پادشاهی بود بر روی زمین ایجاد نمی کند
 (.00:28اما اگر من بیرون شیاطین توسط روح خدا، قطعا پادشاهی خدا بر شما آمده )متی  28

 در اینجا این است در حال حاضر به عنوان این آیات از نشان می دهد: پادشاهی واقعی در آینده است.

ما برای ورود به بهتر است برای ش و اگر چشم خود را باعث می شود شما را به گناه، دل و جرات آن. 47

 (.09:47ملکوت خدا با یک چشم، به جای داشتن دو چشم، به بازیگران ... )مرقس 

چه دشوار است برای کسانی که ثروت برای »عیسی به اطراف نگاه کرد و به شاگردان خود گفت:  23

آنها گفت: اما عیسی جواب دوباره و به  و شاگردان متحیر کلمات او بود. 24 ورود به پادشاهی خدا!"

آن ساده تر  25 "کودکان، چقدر سخت است برای کسانی که در ثروت اعتماد برای ورود به پادشاهی خدا!

است برای یک شتر را از طریق سوراخ یک سوزن از برای یک مرد ثروتمند به ورود به ملکوت خدا 

 (.25-23: 10")مرقس 

میوه از درخت مو نوشیدن تا روزی که من آن مطمئنا، من می گویم به شما، من دیگر نمی خواهد از  25

 (.14:25را می نوشند در پادشاهی خدا جدید ")مرقس 

یوسف رامهای، عضو برجسته شورای، که خود را منتظر بود برای پادشاهی خدا، در آینده و در نظر  43

 (.15:43گرفتن شجاعت ... )مرقس 

 جهان وجود ندارد: عیسی تعلیم داد که پادشاهی در حال حاضر بخشی از این
پادشاهی من از این جهان نیست اگر پادشاهی من از این جهان، بندگان من در مبارزه »عیسی گفت:  36

می کنند، به طوری که من باید به یهودیان تحویل نمی بودند، اما اکنون پادشاهی من از اینجا نیست." 

 (.36: 18)یوحنا 

 از او دوباره می آید و او خواهد بود پادشاه آن:عیسی تعلیم داد که پادشاهی خواهد آمد پس 
"هنگامی که پسر انسان می آید در جالل او، و همه فرشتگان مقدس با او، پس او بر تخت جالل او  31

همه ملت ها خواهد شد قبل از او جمع شده بودند، و او آنها را یکی از دیگری جدا خواهد شد، به  32 نشسته.

تقسیم می کند. و او را به گوسفند در دست راست خود را  33 خود را از بزعنوان یک چوپان گوسفند 

سپس پادشاه به کسانی که در دست راست او می گویند، "بیا، شما را از  34 تنظیم، اما بز در سمت چپ.

 (.34-31: 25پدر من پر برکت و وارث سلطنتی برای شما آماده شده از پایه و اساس جهان )متی 

ادشاهی خدا اینجا نیست، ما نمی خواهد آرمانشهر واقعی تا پس از آن تاسیس شده است را مشاهده از آنجا که پ

از آنجا که اکثر انجام ملکوت خدا را درک نمی کنند، آنها موفق به درک چگونگی دولت دوست داشتنی خود  کنید.

 کار می کند.

 چه عیسی پادشاهی بود؟



 خدا مانند ارائه:عیسی برخی توضیحات از آنچه پادشاهی 
و باید شب خواب و  27 و او گفت، "ملکوت خدا است که اگر یک مرد باید دانه بر روی زمین پراکنده، 26

برای بازده زمین زراعی  28 افزایش روز، و بذر باید جوانه زده و رشد، او خود را نمی داند که چگونه.

اما وقتی که دانه می رسد، بالفاصله او  29 ر سرخود به خود: اولین تیغه، سپس سر، پس از آن دانه کامل د

 (.29 -26: 4را در داس قرار می دهد، به دلیل برداشت آمده است ")مرقس 

آن را مانند یک دانه  19 سپس او گفت، "ملکوت خدا چگونه است و به چه کار باید آن را نسبت من 18

آن را بزرگ و یک درخت بزرگ شد، و خردل، که یک مرد را گرفت و در باغ خود قرار داده است.؟ و 

آن  21 و باز هم او گفت:" برای چه باید تشبیه ملکوت خدا 20« پرندگان هوا تو در تو در شاخه های آن است.

مانند خمیر مایه، که یک زن را گرفت و در سه پیمانه آرد را مخفی می کردند تا تمام خمیر شد ")لوقا 

13 :18-21.) 

 که، در ابتدا، پادشاهی خدا بسیار کوچک است، اما بزرگ تبدیل خواهد شد. این مثلها نشان می دهد

 لوقا نیز ثبت:
 (.13:29آنها از شرق و غرب آمده است، از شمال و جنوب، و نشستن در پادشاهی خدا )لوقا  29

نسب اسرائیلی این نه محدود به کسانی که اصل و  بنابراین، پادشاهی خدا خواهد مردم از سراسر جهان داشته باشد.

 مردم در این پادشاهی نشسته اند. خواهد بود.

 و پادشاهی 17لوقا 

 اما قبل از رسیدن به آن، توجه کنید که مردم در واقع در پادشاهی خدا خوردن: گیج برخی از. 21-20: 17لوقا 

 (.14:15)لوقا  "خوشا به کسی است که باید نان در پادشاهی خدا خوردن!" 15

م خواهد شد )در آینده( غذا خوردن در پادشاهی خدا، آن است که فقط چیزی کنار در قلب خود از آنجا که مرد

 که در غیر این صورت نشان می دهد. 17:21مجموعه در حال حاضر، به رغم غلط / سوء تفاهم لوقا 

 باید به کمک برخی درک: 21-20: 17ترجمه موفات از لوقا 

حکومت خدا در آینده پرسید، او پاسخ آنها، "سلطنت خدا در حال آمدن در تاریخ که توسط فریسیان که  20

در اینجا آن است "یا" » هیچ کس خواهد گفت 21 است به عنوان امیدوارم که شما برای گرفتن چشم از آن؛

 ، موفات(21-20: 17)لوقا  وجود دارد آن است، برای سلطنت خدا در حال حاضر در میان خود را. "

آن  -» عیسی "جواب داد: شید که عیسی به ناتوبهکار، نفسانی، و فریسیان ریاکار صحبت می کرد.توجه داشته با

 آنها حاضر به او را تشخیص. فریسیان که عیسی سوال پرسیده بود.

 نه! آنها در کلیسا بودند؟

در ذهن یا و نه از کسی در مورد احساسات  عیسی نیز در مورد یک کلیسا به زودی برگزار شود صحبت نمی شد.

 قلب صحبت کردن.

آنها هیچ چیز از هیچ  فریسیان بودند او را در مورد یک کلیسا نمی خواهیم. عیسی در مورد سلطنت او صحبت شد.

 آنها در مورد یک نوع احساسات بسیار شد نمی خواهیم. کلیسای عهد جدید به زودی شروع شود می دانستند.

قطعا  کلیسا در فریسیان بود؟ -و پادشاهی خدا "در" فریسیان بود  -است اگر کسی فکر می کند پادشاهی خدا کلیسا 

 نه!



 17:21در حالی که برخی از ترجمه پروتستان ترجمه بخشی از لوقا  چنین نتیجه گیری به جای مسخره است نه؟

ان" به درستی ترجمه که به عنو اورشلیم جدید کتاب مقدس عنوان "پادشاهی خدا است" در شما حتی کاتولیک

 پادشاهی خدا در میان شما. "

در حال حاضر، فریسیان فکر می کردند که به جلو به پادشاهی خدا  عیسی یکی در میان در میان، از فریسیان بود.

عیسی توضیح داد که این امر می تواند پادشاهی محلی، و یا محدود تنها  اما آنها آن را اشتباه گرفته است. نگاه کرد.

، به عنوان آنها به نظر می رسید فکر می کنم )و نه یک کلیسا به عنوان برخی از اکنون بر این برای یهودیان است

ملکوت خدا را می شود تنها یکی از بسیاری از پادشاهی بشر و قابل مشاهده است که مردم می توانند به  باورند(.

یا "که پادشاهی است، بیش از وجود  ت؛این نکته اشاره و یا دیدن، و می گویند، "این از آن است، در اینجا" نیس

 دارد."

درک  ( است.37-36: 18عیسی، خود، به پادشاه که پادشاهی به دنیا آمد، به عنوان او به سادگی پیالطس )یوحنا 

پادشاه  (.18،23-17: 7می کنم که کتاب مقدس از نظر "شاه" و "پادشاهی" به جای یکدیگر )به عنوان مثال دانیل 

( به 19:21اما آنها او را به عنوان پادشاه خود )جان  خدا بود، و در آنجا، ایستاده در کنار فریسیان. آینده پادشاهی

 (.19:19وقتی که او برمی، جهان او را رد )مکاشفه  رسمیت نمی شناسد.

ادامه با ، برای توصیف او دوم آینده، زمانی که پادشاهی خدا تمام زمین )17عیسی در ادامه، در آیات زیر در لوقا 

 موفات برای هماهنگی برای این فصل( حکومت:
به شاگردان خود گفت: "روزهای وجود دارد آمد که شما طوالنی و طوالنی بیهوده به حتی از یک  22

اما نمی رویم  'مشاهده، او وجود دارد! ببینید، در اینجا او است!» مرد خواهد گفت 23 روز که پسر انسان.

برای مانند رعد و برق که از یک طرف از آسمان به دیگر چشمک می زند،  24 و یا بعد از آنها اجرا،

اما او برای اولین بار باید تحمل درد و رنج بزرگ می شود و  .25 بنابراین پسر انسان در روز خود باشد

 ، موفات(.25-22: 17توسط رد نسل حاضر )لوقا 

، توصیف دوم او از آمدن به 31-27: 24ر متی عیسی با اشاره به چشمک زدن رعد و برق، فقط به عنوان د

عیسی گفت: نه که مردم او را نمی خواهد قادر به دیدن او هنگامی که او را برمی  حکومت بر کل جهان.

مردم او را به عنوان پادشاه خود به رسمیت نمی شناسد و در برابر او را به مبارزه )مکاشفه  گرداند.

 نشان دهنده ضد مسیح. بسیاری فکر می کنم عیسی (!19:19

او آنها را در جای دیگر گفته شد که آنها قصد ندارد که در -عیسی این نبود که پادشاهی خدا در آن بود فریسیان

 بود و نه عیسی گفت که کلیسای خواهد بود پادشاهی. (.14-13: 23پادشاهی است به خاطر نفاق خود )متی 

با این حال، حتی ابراهیم  مانند در قیامت از فقط! -ز قادر به ورود پادشاهی خدا چیزی است که انسان باید یک رو

 (.40-13: 11و پیشگامان دیگر هنوز وجود دارد )عبرانیان 

شاگردان دانست که پادشاهی خدا بود در درون آنها شخصا پس از آن، و آن را به حال به عنوان زیر را، که پس از 

 دهد: آمد به نظر می رسد، نشان می 17:21لوقا 

حال حاضر به عنوان آنها را این سخنان را شنیدند، او صحبت کرد مثل دیگری، چرا که او در  در 11

 (.19:11نزدیکی اورشلیم بود و به همین دلیل فکر می کردند که ملکوت خدا فورا ظاهر )لوقا 

 پادشاهی به وضوح در آینده

و پس از آن آموزش داده: به عنوان بخشی از پرداختن  چگونه می توانید به شما بگویم اگر پادشاهی نزدیک است؟

 ( ذکر شده است:21لوقا  08/28به این سوال، عیسی حوادث نبوی )



نگاه کنید، و تمام درختان. هنگامی که آنها در حال حاضر جوانه زدن، شما را  29 در درخت انجیر 30

زمانی که می  بنابراین شما نیز، 31 دیکببینید و برای خودتان می دانید که تابستان است در حال حاضر نز

 (.31-29: 21)لوقا  بینید این چیزها اتفاق می افتد، می دانم که ملکوت خدا است نزدیک

عیسی در جای دیگر به قوم  عیسی می خواست مردم را به دنبال حوادث نبوی به زمانی که پادشاهی خواهد آمد.

با وجود سخنان عیسی،  (.37-33: 13؛ مرقس، 21:36خت )لوقا خود گفت به تماشا و توجه به حوادث نبوی پردا

 بسیاری از تخفیف تماشای رویدادهای جهان پیامبرانه مرتبط است.

، عیسی بار دیگر نشان داد که پادشاهی خدا چیزی است که می تواند در آینده به وقوع پیوسته که او 23 22در لوقا 

 آموخته است:
برای من  16 ن به خوردن این عید فصح را با شما قبل از من رنج می برند؛"با میل پرشور مورد نظر م 15

به شما می گویم، من دیگر نمی خواهد آن را حالل کند تا زمانی که در پادشاهی خدا برآورده شده 

برای من  18 این را و در میان خود تقسیم آن؛»سپس او در زمان جام، داد و تشکر کرد و گفت:  (17) «است.

-15: 22شما می گویم، من نمی خواهد از میوه از درخت مو بیاشامید تا ملکوت خدا می آید" )لوقا به 

18.) 

اما یکی از آن ستمکاران که با او شد توهین او را مصلوب شد و او گفت: "اگر شما مسیح هستند، خود  39

او به او گفت: "آیا شما حتی نمی  و همدم او او را تنبیه و 40 را نجات دهد و ما را نجات دهد نیز می باشد."

هستند و ما عادالنه بنابراین، چرا که ما ارزش می  41 برای شما نیز در محکومیت با او. ترس از خدا؟

و او را  42« باشد، برای ما با توجه به آنچه ما انجام داده اند، اما بد چیزی است این انجام شده است پرداخت.

اما عیسی به او  43" ن به یاد داشته باشید که شما را به پادشاهی تو بیایدبه عیسی گفت:" پروردگار من، م

، زبان 43-39: 23گفت:" آمین، به شما میگویم که امروز شما باید با من در فردوس خواهی بود. ")لوقا 

 آرامی به زبان انگلیسی ساده (

 دو مرقس و لوقا ما نشان می دهد: پادشاهی خدا نمی آمد به زودی به عنوان عیسی کشته شد یا به عنوان هر
یوسف رامهای، عضو برجسته شورای، که خود را منتظر بود برای پادشاهی خدا، در آینده و در نظر  43

 (.15:43گرفتن شجاعت ... )مرقس 

 ( بود.23:51او از اهل رامه، شهرستان از یهودیان، که خود نیز انتظار پادشاهی خدا بود )لوقا  51

 باشید که آن را پس از قیام که دوباره در پادشاهی خدا به عنوان سوابق جان متولد خواهد شد:توجه داشته 

عیسی در جواب به او گفت: "مسلما، من به شما میگویم، اگر کسی دوباره متولد شده است، او نمی تواند  3

می شود که پیر شده نیقودیموس بدو گفت، "چگونه می توانید یک مرد متولد  4 پادشاهی خدا را ببینید."

» عیسی گفت: 5" : آیا او می تواند به رحم مادر خود را وارد کنید برای بار دوم و متولد می شود3باشد؟ 

را وارد  3مسلما، من به شما میگویم، اگر کسی از آب و روح مولود، او می تواند پادشاهی خدا )یوحنا 

 (.5-کنید 

 شد، او دوباره در مورد پادشاهی خدا آموخت:در نظر بگیرید که پس از حضرت عیسی زنده 
 او نیز خود را زنده پس از درد و رنج او توسط بسیاری از ارائه 3

اثبات معصوم، که توسط آنها در مدت چهل روز دیده می شود و سخن گفتن از مسائل مربوط به پادشاهی 

 (.3: 1خدا )اعمال 

عیسی مسیح به عنوان پیامبر در مورد آن پادشاهی  !خطبه اول و آخر که عیسی در مورد پادشاهی خدا بود

 آموزش آمد.



متوجه آنچه او  عیسی نیز بود رسول جان نوشتن در مورد سلطنت هزار ساله از خدا که بر روی زمین باشد.

 ارسال:
من روح کسانی که شاهد خود به عیسی مسیح و برای کلمه خدا، که وحش و یا تصویر خود را پرستش  4

و  یده شده بودند، و عالمت خود را در پیشانی خود را و یا در دست خود را دریافت نکرده بود.بود سر بر

 (.4: 20آنها زندگی می کردند و با مسیح برای یک هزار سال سلطنت کرد )مکاشفه 

ه مسیحیان اولیه آموخته است که به سلطنت هزار ساله از خدا بر روی زمین می شود و به جای دولت های جهان ب

 (.11:15، 05:10عنوان کتاب مقدس می آموزد )مکاشفه 

 چرا، اگر پادشاهی خدا بسیار مهم است، بیشترین بسیار زیادی در مورد آن نشنیده ایم؟

 نیمه زیرا عیسی آن را به یک رمز و راز به نام:
ما به کسانی که و او به آنها گفت، "برای شما آن را بدانید رمز و راز از ملکوت خدا داده شده است، ا 11

 ( آمده است.04:11در خارج هستند، همه را با مثل )مارک 

 حتی امروز پادشاهی واقعی خدا رمز و راز به ترین است.

در نظر بگیرید، نیز، که عیسی گفت که پایان )از سال( خواهد آمد )به زودی( پس از انجیل از پادشاهی است که 

 در تمام جهان به عنوان یک شاهد موعظه:
و این انجیل از پادشاهی خواهد شد در تمام جهان به عنوان شاهد به تمام ملت ها موعظه، و سپس در  14

 ( آمده است.24:14پایان خواهد )متی 

این یک "پیام خوب"  اعالم انجیل از پادشاهی خدا مهم است و این است که در این زمان پایان انجام می شود.

ید واقعی به علوم انسانی مشکالت، به رغم آنچه رهبران سیاسی ممکن است است که آن را ارائه می دهد که ام

 آموزش می دهند.

اگر کلمات عیسی شما در نظر، باید روشن شده باشد که کلیسای مسیحی واقعی باید اعالم کرد که انجیل از 

درستی، از زبان های  و به منظور انجام این کار به این باید اولویت خود را برای کلیسای باشد. پادشاهی کن.

 متعدد باید استفاده شود.

و به همین دلیل این کتابچه شده است را به نمرات زبان  از خدا تالش برای انجام. مداوم این چیزی است که کلیسای

 ترجمه شده است.

 عیسی ترین تدریس نمی راه او قبول:

 

گسترده است که منجر به تخریب است و "را وارد کنید با دروازه های باریک؛ زیرا فراخ است و  13

از آنجا باریک دروازه است و دشوار راه که منجر به  14بسیاری از کسانی که در رفتن از آن وجود دارد 

 (.14-13: 7زندگی است، و. چند که آن را پیدا وجود دارد )متی 

 انجیل از پادشاهی خدا منجر به زندگی!

شید که اگر چه بیشتر مسیحیان صداقت به نظر می رسد بی اعتنا به این ممکن است از عالقه به توجه داشته با

مفهوم است که تاکید مسیح بر روی موعظه انجیل از پادشاهی خدا بود، متکلمان سکوالر و مورخان اغلب درک 

 است که این چیزی است که کتاب مقدس در واقع می آموزد.

 (.2،60: 9ود برای تدریس انجیل از پادشاهی خدا )لوقا با این حال، عیسی، خود، شاگردان او انتظار می ر



از آنجا که پادشاهی آینده خواهد شد در قوانین خدا را بر اساس، آن را به صلح و رفاه، و اطاعت این قوانین در این 

 (.2:15؛ افسسیان 165: 119سن منجر به صلح واقعی )مزمور 

 ته شده بود.و این مژده پادشاهی در کتاب مقدس عهد عتیق شناخ

 . پادشاهی در عهد عتیق شناخته شده است؟3

 (.3: 1؛ اعمال 15-14: 1اولین و آخرین خطبه ثبت عیسی درگیر اعالم انجیل از پادشاهی خدا )مرقس 

ملکوت خدا چیزی است که یهودیان از زمان عیسی باید چیزی در مورد آن را به عنوان در متون مقدس خود را، 

 پاسخ عهد عتیق ذکر شده شناخته شده است.که ما در حال حاضر 

 دانیل تدریس در مورد پادشاهی
 دانیال نبی نوشته است:

و پادشاهی چهارم باید به عنوان قوی به عنوان آهن، تا آنجا که معافیت آهن در قطعات و خرد همه  40

در حالی که شما  41 و مانند آهن که له، که پادشاهی در قطعه خواهد شکست و سرکوب همه دیگران چیز؛

هنوز  در پا و انگشتان پا را دید، تا حدودی از گل کوزهگر و تا حدودی از آهن، پادشاهی باید تقسیم شود.

شما را دیدم و به عنوان  42 قدرت آهن باید در آن باشد، فقط به عنوان آهن مخلوط با خاک رس و سرامیک.

ابراین پادشاهی باید تا حدی قوی و تا حدی شکننده انگشتان پا از پا قدری از آهن و قدری از گل بود، بن

همانطور که شما آهن مخلوط با خاک رس و سرامیک را دیدم، آنها با بذر مردان ممزوج  43 است.

و در روز از این  44 اما آنها نمی خواهند به یک دیگر پایبند، فقط به عنوان آهن با خاک رس شدن.

و پادشاهی باید به  ک پادشاهی که هرگز نابود شود مخلوط نیست.پادشاهان خدای آسمانها راه اندازی ی

( شکستن و مصرف تمام این 2دانیل  44-40آن را باید در تکه ):  افراد دیگر نمی شود به سمت چپ.

 پادشاهی، و آن را برای همیشه باید ایستاده است.

، و دارای پادشاهی برای اما پرستاران از باال ترین ملکوت حتی برای همیشه و همیشه دریافت 18

 (.7:18)دانیال  همیشه،.

تا باستانی روز آمد و  22 "من به تماشای و شاخ به جنگ علیه پرستاران، و غالب در برابر آنها، 21

قضاوت به نفع از پرستاران از باال ترین ساخته شده بود، و زمان آمد . پرستاران دارای پادشاهی )دانیال 

7 :21-22) 

ما یاد بگیرند که زمان خواهد آمد که پادشاهی خدا را به پادشاهی از این جهان را نابود و برای همیشه از دانیال ، 

 ما همچنین یاد بگیرند که مقدسان خواهد نقش خود را در دریافت این پادشاهی است. باقی خواهد ماند.

 می باشد. 21 قرن بسیاری از بخش نبوت دانیال برای زمان ما در

 باشید برخی از معابر از عهد جدید:توجه داشته 
"ده شاخ که دیدی، ده پادشاهان که هیچ پادشاهی را دریافت کرده اند که هنوز هستند، اما آنها قدرت  12

این یک ذهن هستند، و آنها را به قدرت و  13 دریافت به مدت یک ساعت به عنوان پادشاهان با وحش.

با بره، و بره غلبه بر آنها، برای او رب االرباب و پادشاه  این را جنگ 14 اختیارات خود را به وحش را

-12: 17)مکاشفه  پادشاهان است؛ و کسانی که با او هستند در نامیده می شود، انتخاب شده، و وفادار ".

14) 

ده بنابراین، ما در هر دو عهد عتیق و جدید را ببینید مفهوم که وجود خواهد داشت زمان پایان زمینی پادشاهی با 

 قسمت و خدا آن را از بین ببرد و ایجاد پادشاهی خود را.



 اشعیا تدریس در مورد پادشاهی
 خدا اشعیا الهام بخش در مورد بخش اول پادشاهی خدا، سلطنت هزار ساله موسوم به هزاره، به این ترتیب ارسال:

ای خود را رشد می وجود دارد باید جلو از ساقه جسی آمده یک میله ها، و شاخه باید از ریشه ه 1

روح خداوند بر او قرار، روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح دانش و از ترس از  2 کنند.

 خداوند.
لذت خود را در ترس از خداوند است، و او باید نزد چشم خود داوری، و نه تصمیم گیری توسط سمع  3

 اما 4 گوشهای خویش؛

او باید زمین را با  تصمیم بگیرید با عدالت به جهت مظلومان زمینبا عدالت او باید به فقرا قضاوت، و 

عدالت کمربند از صلب  5 عصای دهان او اعتصاب، و با نفس لب هایش را او باید ستمکاران ذبح کردن.

 او، و وفاداری کمربند کمر خود را.
بره یا گوساله و یا حیوان "گرگ نیز با بره سکونت، پلنگ باید پایین با بزغاله، گوساله و شیر جوان و  6

گاو و خرس باید چراندن؛ آنها آنهایی که  7 پرواری با هم دروغ؛ و یک کودک کوچک باید آنها را منجر

کودک پرستاری باید توسط سوراخ مار  8 جوان باید با هم دراز کشیدن؛ و شیر باید مثل گاو کاه خوردن

آنها نباید  9 در دن ادم خائن و بدنهاد قرار دادهکبری بازی، و کودک از شیر گرفته باید دست خود را 

صدمه دیده و نه نابود در تمام. کوه مقدس من، برای زمین باید به عنوان آب پوشش دریا پر از معرفت 

 خداوند است.
"و در آن روز باید یک ریشه یسی، چه کسی باید به عنوان یک بنر به مردم ایستاده وجود داشته باشد؛  10

 (10-1: 11)اشعیا  او به دنبال، و استراحت او باید با شکوه باشد" برای امتها

به همین دلیل من به این به عنوان بخش اول یا مرحله اول پادشاهی خدا اشاره شده است، که این زمان که در آن 

( و یک 21فیزیکی خواهد بود )قبل از زمانی که شهرستان مقدس، اورشلیم جدید پایین می آید از آسمان، مکاشفه 

 هزار سال گذشته است.اشعیا جنبه های فیزیکی از این مرحله وقتی که او با ادامه تایید کرد:
این به تصویب خواهد آمد در آن روز که خداوند دست خود را دوباره بار دوم مجموعه برای بازیابی  11

شنعار، از حمات و  باقی مانده از قوم خود که به سمت چپ، از آشور و مصر، از و کوش، از ایالم و

 جزایر از دریا.
او خواهد شد راه اندازی یک بنر برای سازمان ملل، و رانده شدگان اسرائیل جمع آوری، و جمع آوری  12

همچنین حسادت از افرایم ترک، و دشمنان یهودا خواهد  13 با هم پراکنده یهودا از چهار گوشه زمین است.

اما آنها باید بر شانه از  14 نیست، و یهودا نباید آزار و اذیت افرایمافرایم یهودا حسادت  بود قطع شد؛

آنها باید دست خود را در ادوم و موآب  با هم آنها باید مردم شرق غارت؛ فلسطینیان به سمت غرب پرواز.

اد با ب خداوند کامال زبان از دریای مصر را نابود خواهد کرد. 15 و مردم آمون باید از آنها اطاعت بود؛

توانا و خود او مشت خود را بر روی رودخانه لرزش، و اعتصاب آن را در هفت رودخانه ها، و مرد 

وجود خواهد داشت یک بزرگراه برای بقیه قوم خود را که خواهد شد از  16 عبور بیش از باپای خشک.

 (16-11: 11)اشعیا  آشور چپ، و آن را برای اسرائیل بود در روزی که او را از زمین مصر آمد.

 اشعیا نیز الهام گرفته شده بود به نوشتن:
حال حاضر آن را به تصویب خواهد آمد در روزهای آخر که کوه خانه خداوند باید در باالی کوه  در 2

بسیاری از مردم خواهد آمد و می گویند:  3 و جمیع امتها به آن جریان برقرار شد، و باید باالتر از تپه بلند؛

برای از صهیون  او ما را راه خود را هید ما تا رفتن به کوه خداوند، به خانه خدای یعقوب."بیا، و اجازه د



او باید بین  4" و کالم خداوند از اورشلیم آموزش، و ما باید در مسیر او راه رفتن باید جلو بروید قانون،

نیزه های خود را قالب آنان شمشیرهای خود را به گاوآهن و  کشورهای قاضی، و توبیخ بسیاری از مردم.

به نظر می  11 ... ملت نباید بلند شمشیر در برابر ملت، او نباید دیگر در فکر جنگ شتم؛ هرس ضرب و

رسد بلند انسان باید فروتن باشد، تکبر مردان باید خم شد، و خداوند به تنهایی باید در آن روز برافراشته 

 (4،11-2: 2)اشعیا  خواهد شد.

در نهایت، این برای همیشه خواهد بود، با عیسی  خواهد شد زمان آرمانی صلح بر روی زمین.بنابراین، از آن 

(، تلمود یهودیان می 2: 6؛ هوشع 02:11؛ اشعیا 1: 92؛ 4: 90بر اساس متون مقدس مختلف )مزمور  حاکم است.

 ( طول می کشد.97سال )تلمود بابلی: رساله سنهدرین برگ  1000آموزد این 

 م گرفته شده بود به زیر نیز ارسال:اشعیا الها

و نام  و دولت بر شانه او باشد. سراغ ما یک کودک متولد شده است، به سراغ ما یک پسر داده می شود. 6

از افزایش از دولت و  7 او نامیده خواهد شد شگفت انگیز، مشاور، خدا توانا، پدر سرمدی و سرور صلح.

بر تخت سلطنت داود و بر پادشاهی خود را، برای سفارش آن و صلح او خواهد شد وجود ندارد پایان، 

غیرت پروردگار میزبان این را  ایجاد آن را با قضاوت و عدالت از آن زمان به جلو، حتی برای همیشه.

 (7-6: 9)اشعیا  انجام دهد.

الی که بسیاری از در ح توجه داشته باشید که اشعیا گفت که عیسی خواهد آمد و ایجاد یک پادشاهی با یک دولت.

کسانی که مسیح و حرفه ای در هر سال نقل قول این عبور، به خصوص در ماه دسامبر، آنها تمایل به چشم پوشی 

کتاب مقدس نشان می دهد که پادشاهی خدا یک  آن است که نبوت بیش از این واقعیت است که عیسی متولد شود.

 اشعیا، دانیال و دیگران آن را نبوت. شد بیش از آن می شود.دولت با قوانین بیش از افراد، و که عیسی خواهد 

( 22متی  40-37 15:10و پادشاهی خدا خواهد شد بر اساس این قوانین حکومت؛: قوانین خدا در راه عشق )یوحنا 

 از این رو پادشاهی خدا، با وجود که چگونه بسیاری در جهان مشاهده آن، خواهد شد بر عشق است. می باشد.

 ر و بیشترمزامی

 اینطور نبود که فقط دانیال و اشعیا که خدا الهام در مورد پادشاهی خدا ارسال.

اسرائیل )و نه فقط یهودیان( که در زمان مصیبت عظیم پراکنده  قبایل حزقیال به نوشتن است که کسانی که از

 شدند می توان با هم در سلطنت هزار ساله جمع آوری الهام گرفته شده بود:
بنابراین می گویند، "بنابراین خداوند یهوه چنین میفرماید:" من شما را از مردم جمع آوری خواهد  17

شد، شما جمع آوری از کشورهای که در آن شما پراکنده شده اند، و من شما را به سرزمین اسرائیل 

خود را از وجود و در آنجا خواهد رفت، و آنها را به دور همه چیز مکروه و تمام اعمال زشت  18« است.

سپس ایشان را یک قلب را، و من روح تازه در درون آنها قرار داده است، و قلب سنگی از  19 دارد.

که آنها ممکن است در اساسنامه من راه رفتن و حفظ  20 گوشت خود را، و به آنها قلب را از گوشت،

اما برای کسانی که  21 واهم بود.و ایشان قوم من، و من خدای ایشان خ قضاوت من و آنها را انجام دهد؛

قلب را دنبال میل به رجاسات خود و اعمال زشت مردم، من اعمال خود را بر روی سر خود را پاداش 

 دهد، "

 (21-17: 11)حزقیال  خداوند یهوه چنین میفرماید.



وردن چیزهای ناپسند فرزندان قبایل اسرائیل دیگر نمی خواهد پراکنده، اما قوانین خدا را اطاعت و جلوگیری از خ

 (.14؛ تثنیه 11)الویان 

 توجه داشته باشید در بر داشت زیر در مزامیر مربوط به ملکوت خدا:
همه اقصای جهان باید به یاد داشته باشید و به نوبه خود به خداوند، و همه خانواده ها از امتها قبل از  27

-27: 22)مزامیر  او بر ملتها حکومت می کند.برای پادشاهی است که خداوند، و  28 شما را پرستش کنند.

28) 

یک عصای سلطنتی عدالت قدرت یا اقتدار  تاج و تخت خود را، ای خدا، است برای همیشه و همیشه. 6

 (6: 45)مزامیر  سلطنتی از پادشاهی خود را.

آنها باید از  .11 دتمام آثار خود را باید به شما ستایش، پروردگارا، و قدیسان شما باید به شما برکت ده 10

جهت آشنایی پسران از مردان  12 جالل پادشاهی خود را صحبت می کنند، و صحبت از قدرت خود را،

ملکوت تو ابدی است، و قلمرو خود را  13 کارهای بزرگ خود را، و عظمت با شکوه از پادشاهی خود را.

 (13-10: 145)مزمور  ماندگار در سراسر همه نسل ها.

؛ 20:33تلف در عهد عتیق نیز در مورد جنبه های از پادشاهی نوشت )به عنوان مثال حزقیال نویسندگان مخ

 (.7: 4؛ میکا 21عوبدیا 

بنابراین، هنگامی که عیسی شروع به تدریس انجیل از پادشاهی خدا، مخاطبان فوری او برخی از آشنایی با 

 مفهوم اساسی داشته است.

 پادشاهی؟. آیا رسوالن آموزش انجیل از 4

در حالی که بسیاری عمل مانند انجیل فقط اخبار خوب در مورد شخص عیسی است، واقعیت این است که پیروان 

 این پیامی است که عیسی آورده است. عیسی انجیل از پادشاهی خدا آموزش داد.

 پل تدریس پادشاهی خدا
 پولس رسول در مورد پادشاهی خدا و عیسی مسیح نوشت:

سه رفت و شجاعانه به مدت سه ماه، استدالل صحبت کرد و متقاعد کردن در مورد چیزهایی و او به کنی 8

 (.8: 19که از ملکوت خدا )اعمال رسوالن 

و در واقع، در حال حاضر من می دانم که همه شما، در میان آنها من رفته اند موعظه ملکوت خدا  25

 (.20:25)اعمال رسوالن 

روزی را تعیین کرده بود، بسیاری از او در منزلش آمدند، به آنها او توضیح  بنابراین، هنگامی که آنها 23

داد و رسما شهادت از ملکوت خدا، متقاعد کردن آنها در مورد عیسی از هر دو قانون موسی و پیامبران، 

با همه  موعظه ملکوت خدا و آموزش همه چیز که مربوط به خداوند عیسی مسیح31 ... از صبح تا شب.

 (.23،31: 28اعتماد به نفس، هیچ کس ممنوع او )اعمال 

توجه داشته باشید که پادشاهی خدا است فقط در مورد عیسی مسیح نیست )هر چند او بخش عمده ای از آن است(، 

 به عنوان پل همچنین در مورد عیسی به طور جداگانه از آنچه او در مورد پادشاهی خدا آموخت.

 خدا نامیده می شود، اما هنوز هم انجیل از پادشاهی خدا بود:پولس نیز آن را انجیل 



است که شما می راه رفتن ارزش خدا که شما را به ملکوت و  12 ... ما به شما موعظه انجیل خدا ... 9

 (9،12: 2تسالونیکیان  1) جالل خود می نامد.

از عیسی مسیح، این پیام است که او  "پیام" خوب ( نامیده می شود.1:16پولس نیز آن را انجیل مسیح )رومیان 

 تدریس می شود.

در نظر بگیرید که در آن بود به سادگی یک انجیل در مورد شخص عیسی مسیح و یا فقط در مورد نجات شخصی 

 پل گفت انجیل مسیح شامل اطاعت عیسی مسیح، بازگشت او، و داوری خدا: نیست.

و به شما که بقیه مشکل با ما هنگامی که  7 ه مشکل شما،... خدا به بازپرداخت با سختی و رنج کسانی ک 6

در آتش مشتعل و انتقام کسانی که خدا را نمی شناسند  8 خداوند عیسی از آسمان با فرشتگان قوت خود،

این باید هالکت جاودانی  9 نشان داد را، و در کسانی که انجیل خداوند ما عیسی مسیح اطاعت نکن.

زمانی که او می آید، در آن روز، به در ستایش  10 جالل قوت او باشد، مجازات از حضور خداوند و

قدیسین و خود را به در میان تمام کسانی که ایمان آورده تحسین می شود، به دلیل شهادت ما در میان شما 

 (.10-6: 1تسالونیکیان  2اعتقاد بر این بود )

دریافت خواهید کرد، نه آن که ما در حال حاضر به عهد جدید نشان می دهد که پادشاهی چیزی است که ما باید 

 طور کامل آن را در اختیار باشد:
 (.00:28ما در حال دریافت یک پادشاهی که می تواند متزلزل نمی شود )عبرانیان  28

ما می توانیم درک و نگاه به جلو به این که بخشی از پادشاهی خدا حال حاضر، اما به طور کامل آن را وارد نشده 

 است.

پل به طور خاص تایید کرد که یکی به طور کامل به عنوان یک انسان فانی را وارد کنید پادشاهی خدا، به عنوان 

 از قیام اتفاق می افتد: پس آن
و  در حال حاضر این من می گویم، برادران، که گوشت و خون می توانید وارث پادشاهی خدا نیست؛ 50

بنگر، من به شما بگویم یک راز: همه ما باید خواب نیست، اما ما باید  15 نه ناپذیری فساد به ارث می برند

برای ترومپت صدا خواهد شد، و مرده  در یک لحظه، در چشم بر هم زدنی، در آخرین ترومپت. 52 -تمام 

 (.52-50: 15قرنتیان  1را فاسد خواهد مطرح شود، و ما باید تغییر کند )

از خدا و عیسی مسیح خداوند، کسی که به زندگان و مردگان در ظاهر او من به شما شارژ بنابراین قبل  1

 (.1: 4تیموتاؤس  2و پادشاهی او قضاوت )

 پل نه تنها آموخته است که، اما که عیسی پادشاهی به خدای پدر ارائه:

اما در حال حاضر مسیح از مردگان برخاسته، و تبدیل به نوبر کسانی که در خواب کاهش یافته  20

آمد و چنانکه در آدم همه  22 برای سال توسط مرد آمد مرگ، توسط انسان نیز رستاخیز مردگان. 21 ت.اس

و بعد از آن پایان، زمانی  24 می میرند، حتی تا نوبر، پس از آن کسانی که مسیح در آمدن او هستند مسیح

اما  23 همه باید زنده ساخته شدهکه او ارائه پادشاهی را به خدای پدر، زمانی که او قرار می دهد: در مسیح 

برای او باید سلطنت تا او تمام  25 هر یک در خود. پایان دادن به همه حکومت و تمام قدرت و قوت.

 (.25-20: 15قرنتیان  1) دشمنان را زیر پای او قرار داده است.

 :پولس نیز آموخته است که ظالمان )قطع کننده فرمان( را به پادشاهی خدا نصیبی نیست
اشخاص شهوتران، و نه  خود را فریب ندهید. آیا می دانید که ظالمان را به وارث پادشاهی خدا نیست؟ 9

و نه دزد، و نه آزمند، و نه مستان، و نه ، و نه  10 بتپرستان و زانیان، و نه همجنس گرایان، و نه لواط را،

 ( ارث می برند.6قرنتیان  1 10-9خواهد ملکوت خدا ): 



بت پرستی، جادوگری،  20 آثار گوشت مشهود است، که عبارتند از: زنا، زنا، نجاست، فحشاء،حاال  19

حسادت، قتل،  21 نفرت، ادعای، حسادت، طغیان خشم، جاه طلبی های خودخواهانه، اختالف، بدعت،

ه کسانی که من به شما بگویم از قبل، فقط به عنوان من هم از شما در گذشته هم گفت، ک مستی، و مانند آن.

 ( ارث نمی برند.21-19: 5که چنین چیزهایی عمل خواهد کرد پادشاهی خدا )غالطیان 

برای این که می دانید، که هیچ مرد زناکار، شخص نجس، و نه مرد طماع، که بت پرست است، ارث  :5

 در

 (.5: 5پادشاهی مسیح و خدا )افسسیان 

پولس رسول هشدار داد  منظور قادر به ورود پادشاهی خود را. خدا استانداردهای دارد و خواستار توبه از گناه به

 که برخی می تعلیم نمی دهد که:
من تعجب می کنم که شما در حال چرخش به دور تا به زودی از او که شما را در فیض مسیح نامیده می  6

ی خواهید به اما افرادی هستند که مشکل شما و م است که یکی دیگر است. 7 شود، به یک انجیل مختلف،

اما حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان، موعظه هر انجیل دیگر را به شما از 8 راه راست بدر انجیل مسیح.

همانطور که ما گفته اند قبل، بنابراین در حال  9 آنچه ما به شما موعظه، به او اجازه دهید ملعون است.

به شما از آنچه که شما دریافت کرده اند،  حاضر من می گویم دیگر، اگر کسی موعظه هر انجیل دیگر را

 (9-6: 1)غالطیان  به او اجازه دهید ملعون است.

اما من می ترسم، تا مبادا به نحوی، به عنوان مار به حوا فریب مکر خود را، پس ذهن شما ممکن است  3

ما بدو برای اگر او که می آید موعظه عیسی دیگری که  4 از سادگی است که در مسیح خراب شده.

موعظه کردیم، و یا اگر شما دریافت روح های مختلف که شما را دریافت نکرده اند، و یا یک انجیل های 

 (4-3: 11قرنتیان  2) شما ممکن است به خوبی با آن کنار بیاید. -مختلف که شما پذیرفته نیست 

 "دیگر" و "متفاوت"، در واقع نادرست، انجیل چه بود؟

 های مختلف است. انجیل کاذب دارای بخش

به طور کلی، انجیل غلط است به این باور که شما الزم نیست که به اطاعت خدا و واقعا در تالش برای زندگی 

 این امر منجر به خودخواهانه گرا. (.23-21: 7درست به راه او در حالی که ادعا شناخت خدا )متی 

( و انسان اعتقاد داشته اند 3می گیرند )پیدایش  سال پیش 6000مار فریب حوا برای یک انجیل کاذب نزدیک به 

بله، بعد از عیسی مسیح آمد، نام او  که آنها بهتر از خدا می دانیم و باید برای خودشان خوب و بد تصمیم می گیرید.

 اغلب به غلط های مختلف متصل شد اناجیل و این تداوم بوده است و به زمان دجال نهایی ادامه خواهد داد.

عرفا  عقب در زمان پولس رسول، انجیل کاذب در اصل یک عارف / مخلوط عارف از حقیقت و خطا بود. حاال به

عرفا تمایل  اساسا معتقد بودند که دانش خاصی بود که برای رسیدن به بینش معنوی، از جمله نجات مورد نیاز بود.

به اطاعت از خدا در مسائل مانند سبت  به این باور است که آنچه از گوشت بود از بی نتیجه خاص بود و آنها را

یکی از این رهبر نادرست شمعون مجوسی، که توسط پطرس رسول هشدار داده شده بود  روز هفتم مخالف بودند.

 ( بود.8اعمال  18-21): 

 اما این کار آسانی نیست
 عهد جدید نشان می دهد که فیلیپ پادشاهی خدا آموخت:

آنها معتقد بودند که فیلیپ او  12 ... ز سامره رفت و مسیح به آنها موعظه.سپس فیلیپ پایین به شهرستان ا 5

 (.5،12: 8به عنوان مسائل مربوط به پادشاهی خدا موعظه ... )اعمال 



 اما عیسی، پل، و شاگردان آموخته است که از آن آسان است برای ورود به ملکوت خدا نیست:
شد، او گفت، "چقدر سخت است برای کسانی که ثروت برای و چون عیسی را دید که او بسیار غمگین  24

برای آسان تر است برای یک شتر را از طریق سوراخ یک سوزن از یک رفتن  25 ورود به پادشاهی خدا!

 مرد ثروتمند به ملکوت خدا. "
 و کسانی که آن را شنیده گفت: "چه کسی را می توان ذخیره؟" 26

 (27-24: 18)لوقا  ردان غیر ممکن است با خدا ممکن است."اما او گفت، "چیزهایی که با م 27

 "ما باید از طریق بسیاری از رنج ورود به ملکوت 22

 (.14:22خدا ")اعمال رسوالن 

ما ملزم خدا تشکر همیشه برای شما، برادران، آن را به عنوان اتصاالت است، چرا که ایمان خود را  3

طوری که ما خودمان از  4 همه شما فراوان نسبت به یکدیگر،بسیار رشد می کند، و عشق به هر یک از 

شما به رخ کشیدن در میان کلیساهای خدا برای صبر و شکیبایی شما و ایمان در تمام آزار و اذیت و رنج 

است که شواهد آشکار قضاوت صالح خدا، که شما ممکن است شمارش شایسته  5 خود را که شما تحمل،

از آن است که یک چیز شایسته را با خدا به بازپرداخت  6 شما نیز رنج می برند.ملکوت خدا، که برای آن 

و به شما بدهد که بقیه مشکل با ما هنگامی که خداوند عیسی از  7 با سختی و رنج کسانی که مشکل شما،

 (.7-3: 1تسالونیکیان  2آسمان با فرشتگان قوت خود نشان داد، )

-1: 22حال حاضر به نام و انتخاب در این سن به عنوان بخشی از آن )متی  به دلیل مشکالت، تنها برخی از در

دیگران خواهد شد که بعدا به نام، به عنوان کتاب مقدس نشان می دهد که آن  (.6-4: 6؛ عبرانیان 06:44؛ جان 14

 (.29:24یا )اشع« "که در روح اشتباه خواهد به درک آمده است، و کسانی که شکایت خواهد دکترین یاد بگیرند

 پیتر تدریس پادشاهی
 پطرس رسول آموخته است که پادشاهی ابدی بود، و انجیل خدا باید پشتکار اطاعت و یا می شود قضاوت:

بنابراین، برادران، حتی بیشتر سخت کوش را به تماس و انتخابات خود را مطمئن شوید، برای اگر  10

برای ورودی خواهد شد به شما فراوان به  11 خواهد شد. شما این کارها را انجام شما هرگز تلو تلو خوردن

 (.11-10: 1پطرس  2پادشاهی ابدی خداوند ما و نجات دهنده عیسی مسیح عرضه )

و اگر آن را با ما اول آغاز می شود،  برای زمان برای قضاوت برای شروع در خانه خدا آمده است؛ 17

 (.4:17پطرس  1) روی نکنید؟چه خواهد بود، پایان کسانی که انجیل خدا را پی

 تاریخ و زمان آخرین کتاب از کتاب مقدس و پادشاهی
( است، یعنی 1،14: 1( و عیسی خدا )یوحنا 8،16: 4یوحنا  1کتابمقدس تعلیم میدهد که "خدا محبت است" )

 (.15-14: 22پادشاهی خدا یک پادشاه که عشق است و قوانین حمایت از عشق، نفرت نیست )مکاشفه قس 

 آخرین کتاب از کتاب مقدس به طور خاص به بحث در مورد پادشاهی خدا.
سپس فرشته هفتم صدا و بود صدای بلند در آسمان وجود دارد، گفت: "پادشاهی از این جهان تبدیل شده  15

 (.11:15)مکاشفه  اند پادشاهی خداوند ما و مسیح او، و او برای همیشه و همیشه باید سلطنت!"

 و کتاب مقدس نشان می دهد که دو نفر از عناوین او: پادشاهی سلطنت خواهند کرد!عیسی در 



و او در لباس او و ران او دارای یک نام نوشته شده است: شاه شاهان و رب االرباب )مکاشفه  16

19:16.) 

 توجه داشته باشید این قطعه از وحی: اما عیسی تنها کسی بود که سلطنت است؟

سپس من روح کسانی که  دیدم، و بر روی آنها نشسته، و قضاوت به آنها متعهد شد.و تاج و تخت را  4

شاهد خود به عیسی مسیح و برای کلمه خدا، که وحش و یا تصویر خود را پرستش بود سر بریده شده 

و آنها زندگی می  بودند، و عالمت خود را در پیشانی خود را و یا در دست خود را دریافت نکرده بود.

خوشحال و مقدس است که بخشی از قیامت اول  6 . د و با مسیح برای یک هزار سال سلطنت نمود.کردن

بر چنین مرگ دوم هیچ قدرت، اما آنها باید کاهنان خدا و مسیح، و باید با او هزار سال سلطنت  است.

 (.4،6: 20)مکاشفه 

از آنجا که پادشاهی برای همیشه باقی  مسیحیان واقعی خواهد شد زنده به سلطنت با مسیح برای یک هزار سال!

این است که چرا من به این قبال به عنوان اولین  (، اما سلطنت ذکر تنها یک هزار سال بود.11:15خواهد )مکاشفه 

 فیزیکی، هزاره، فاز به عنوان به فینال، معنوی، فاز مخالف نامیده می شود.-مرحله از پادشاهی

 وان بین فازها هزار ساله و نهایی پادشاهی خدا رخ ذکر شده است:چند رویدادها در کتاب وحی به عن
منتشر شد و بیرون رفتن برای فریب  8 وقتی هزار سال منقضی شده است، شیطان از زندان خود را به 7

ملت که در چهار گوشه زمین هستند، یاجوج و ماجوج، آنها را جمع آوری با هم به نبرد، که تعداد است 

سپس من تو را دیدم تخت بزرگ سفید و او که بر روی آن نشسته، از که چهره  11 ... ریا.شن و ماسه از د

پیدا شد و من تو را دیدم کتاب مرده، کوچک  12 و هیچ جایی برای آنها. زمین و آسمان فرار به دور است.

مردگان با توجه به و  و کتاب دیگری، باز شد که کتاب زندگی. و بزرگ، در برابر خدا ایستاده، و باز شد.

دریا داد تا مرده که در  13 آثار خود، قضاوت شده توسط چیزهایی که در کتاب نوشته شده بود قرار گرفت.

توجه به آثار او، و آنها مورد قضاوت قرار گرفت  آن بودند، و مرگ و هادس تحویل مرده که در آنها بود.

مکاشفه  15-11، 8-7این مرگ دوم ):  ه شد.سپس مرگ و هادس را به دریاچه آتش انداخت 14 هر یک.

 و هر کسی یافت شده در کتاب زندگی نوشته شده است را به دریاچه آتش انداخته شد. 15 ( است20

کتاب وحی نشان می دهد که وجود خواهد داشت مرحله بعد که پس از سلطنت هزار ساله و پس از مرگ دوم می 

 آید:
جدید، برای آسمان اول و زمین برای اولین بار در گذشته  حاال من دیدم آسمان جدید و زمین 1

سپس من، جان، دیدم شهرستان مقدس، اورشلیم جدید، پایین آمدن از  2 همچنین هیچ دریا وجود دارد. بود.

و من با صدای بلند از آسمان  3 آسمان از جانب خدا، آماده به عنوان یک عروس آراسته برای شوهرش.

، خیمه خدا است با مردان، و او با آنها ساکن خواهد شد، و آنها باید مردم خود را شنیده و گفت: " بنگر

و خدا دور پاک کردن هر اشکی را از چشمان خود؛ وجود  4 خود خدا باشد با آنها خواهد بود و خدای آنها

ر می شود، دارد خواهد بود مرگ نه بیشتر، و نه غم و اندوه، و نه گریه. وجود دارد نباید هیچ درد بیشت

 (4-1: 21)مکاشفه  برای همه چیزهای گذشته فوت کرده اند. "
در وسط  2 و او به من نشان داد یک رودخانه خالص آب زندگی، به عنوان شفاف، اقدام از تخت خدا و بره. 1

میوه خیابان آن، و در دو طرف رودخانه، درخت زندگی بود، که با مته سوراخ دوازده میوه ها، هر درخت بازده 

و هیچ لعنت بیشتر وجود دارد، اما تاج و تخت خدا  3 برگ از درخت برای بهبود این کشور است. آن هر ماه است.

آنها باید صورت خود را ببینید، و نام او باید  4 و بره باید در آن باشد، و بندگان خود باید او را خدمت می کنند.

باشد: آنها نیاز به هیچ المپ و نه نور خورشید، برای  هیچ شب وجود دارد وجود داشته 5 روی پیشانی خود

 (5-1: 22)مکاشفه  و آنها باید برای همیشه و همیشه سلطنت. خداوند آنها نور می بخشد.



 

شهر مقدس،  از هزار سال، شامل بندگان خدا و طول می کشد برای همیشه. پس توجه کنید که این سلطنت است، که

این آغاز مرحله نهایی پادشاهی خدا  به بهشت را ترک کرده و به زمین خواهد آمد.که در آسمان تهیه شده بود، 

 یک زمان از درد بیشتر و یا رنج می برند! است.

زمین، از جمله در شهر مقدس که  (.7: 21( به ارث می برند و همه چیز )مکاشفه 5: 5فروتنان را به زمین )متی 

 متوجه باشید که: خدا اجرا خواهد شد. بر روی آن باشد، بهتر خواهد بود چون راه

 (.7: 9از افزایش از دولت و صلح او وجود خواهد داشت بدون پایان )اشعیا  7

به وضوح وجود خواهد داشت رشد پس از مرحله نهایی پادشاهی خدا به عنوان همه دولت خدا را اطاعت آغاز شده 

 است.

 این خواهد بود که زمان با شکوه ترین:

وان آن نوشته شده است: "چشم دیده است، و نه گوش شنیده می شود، و نه به قلب مرد از اما به عن 9

اما خداوند آنها را به ما از  10 چیزهایی که خدا برای کسانی که او را دوست دارم آماده کرده است وارد"

 (.10-9: 2قرنتیان  1طریق روح خود در او نشان داده است ) 

 از آن خواهد شد یک زمان فوق العاده! و راحتی ابدی است. این یک زمان از عشق، شادی،

 آیا شما نمی خواهید به بخشی خود را در آن؟

  . منابع خارج از عهد جدید تعلیم داده5
 پادشاهی خدا

 آیا استادان اولیه مسیح فکر می کنم که آنها قرار بود به موعظه انجیل از پادشاهی تحت اللفظی از خداوند؟

 بله.
پیش، در یک سخنرانی داده شده توسط پروفسور بارت از دانشگاه کارولینای شمالی، او بارها و بارها، و به سال 

درستی، تاکید کرد که بر خالف بسیاری از مسیحیان صداقت امروز، عیسی و پیروان اولیه او اعالم پادشاهی 

از خدا متفاوت است، ما توافق دارند  مداوم اگر چه درک کلی دکتر از مسیحیت تا حد زیادی از آن از کلیسای خدا.

که انجیل از پادشاهی است که عیسی خود را اعالم کرد و پیروان او در اعتقاد داشتند. ما همچنین موافق هستند که 

 بسیاری ادعا مسیحیان امروز نمی درک می کنم.

 عهد جدید نگارش و خطبه-قدیمی، کنسرو پست
از آنچه که ادعا می شود "از قدیمی ترین خطبه کامل مسیحی است که جان سالم .. پادشاهی خدا بخش قابل توجهی 

بیکر کتابها، گرند  2به در" )هولمز باستان مسیحی موعظه پاپ پدران بود: متون یونانی و انگلیسی ترجمه، چاپ 

 شامل این اظهارات در مورد آن: باستان مسیحی خطبه این (.102، ص 2004رپیدز، 

این شما می دانید، برادران، که اقامت ما در جهان از گوشت ناچیز و زودگذر است، اما  عالوه بر 5: 5

 وعده مسیح بزرگ و شگفت انگیزی است: بقیه در پادشاهی آینده و زندگی ابدی است.

عالوه بر  بیانیه فوق نشان می دهد که این کشور پادشاهی است در حال حاضر نیست، اما خواهد آمد و ازلی باشد.

 ین، این خطبه باستان آمده است:ا



در حال حاضر اگر حتی چنین مرد عادل که این قادر نیست، با استفاده از اعمال صالح خود، برای  9: 6

نجات فرزندان خود، چه تضمین ما ورود به ملکوت خدا اگر ما موفق به نگه دارید غسل تعمید ما خالص 

: 9 ع ما، اگر ما پیدا نشده است به آثار مقدس و عادلیا چه کسی خواهد بود مداف و طاهر داشته باشد؟

: 11 بنابراین اجازه دهید ما یکدیگر را دوست بداریم، که همه ما ممکن است به پادشاهی خدا وارد کنید 6

بنابراین، اگر ما می دانیم چه در نزد خدا است، ما پادشاهی خود را وارد کنید و دریافت وعده هایی که  7

 نه دیده و نه چشم چشم دیده می شود و نه قلب انسان تصور می کرد.""گوش شنیده و 
به ما صبر کنید، بنابراین ساعت به ساعت برای پادشاهی خدا در عشق و عدالت، از آنجایی که ما  1: 12

 او می گوید، پادشاهی پدر من خواهد آمد. 6: 12 نمی دانند که در روز از خدا ظاهر می شود

ن می دهد که عشق را از طریق زندگی مناسب مورد نیاز است، که ما هنوز وارد نشده این اظهارات در نشا

پادشاهی خدا، و آن را از روز بعد از رخ می دهد خدا ظاهر می شود، این است که پس از حضرت عیسی دوباره 

 این پادشاهی پدر است و پادشاهی است که فقط عیسی نیست. باز می گردد.

ترین خطبه ظاهرا مسیحی که خدا اجازه داده است برای زنده ماندن می آموزد همان  جالب است که از قدیمی

از خدا اکنون به تدریس )ممکن است که می تواند از یک  مداوم پادشاهی خدا که عهد جدید می آموزد و کلیسای

 تر( محدود می کند.کلیسای واقعی خدا باشد، اما دانش محدود من از یونانی توانایی من را به یک بیانیه محکم 

 کلیدهای دوم کلیسای قرن و انجیل از پادشاهی
که پپیاس، یک شنونده از جان و دوست پولیکارپ و به عنوان یک قدیس کاتولیک  دوم 2این را باید در اوایل قرن 

 یوسبیوس ثبت شده است که پپیاس تدریس: رومی، تدریس سلطنت هزار ساله است.

هزاره پس از رستاخیز از مردگان، زمانی که سلطنت شخصی مسیح خواهد ... وجود خواهد داشت یک 

، 3. همچنین نگاه کنید به یوسبیوس، تاریخ کلیسا، کتاب VI)قطعاتی از پپیاس،  شد بر روی زمین است.

XXXIX ،12) 

 پپیاس آموخت که این امر می تواند زمان فراوانی بزرگ:

 ه تولید دهبه همین نحو،، ]او گفت[ که یک دانه گندم ب

و سیب، و  هزار گوش، و هر گوش می ده هزار دانه، و هر دانه را ده پوند روشن، خالص، آرد عملکرد؛

و این که همه حیوانات، تغذیه پس از آن تنها در تولیدات از زمین،  دانه ها، و چمن در ابعاد مشابه تولید؛

می باشد. "]شهادت به این چیزها در می صلح دوست و هماهنگ می شوند، و در انقیاد کامل به انسان 

نوشتن پپیاس، یک مرد باستان، که شنونده بود به عهده جان و دوست پولیکارپ، در چهارم از کتاب خود، 

 (IVبرای پنج کتاب او تشکیل شده بودند ...[ )قطعاتی از پپیاس، 

 می گوید: نامه به قرنتیان پس از عهد جدید

عیسی مسیح از جانب خدا فرستاده  از عیسی مسیح خداوند را دریافت کرد.رسوالن انجیل برای ما  1-3: 42

هر دو در نتیجه از اراده  بنابراین پس از آن مسیح است از خدا، و رسوالن از مسیح می باشد. شده است.

خدا در جهت منصوب شد.داشتن بنابراین با یک بار شارژ دریافت کرد، و داشتن شده است به طور کامل 

رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح مطمئن و در کالم خدا با اطمینان کامل از روح القدس تایید،  از طریق

 آنها را با بشارت رفت که ملکوت خدا باید آمده است.

پولیکارپ  پولیکارپ اسمیرنا یک رهبر مسیحی، که شاگرد جان بود، گذشته از رسوالن اصلی برای مردن.

 تدریس: 135-120 ج.



فقیر هستند، و کسانی که برای عدالت خاطر آزار و اذیت، زیرا ملکوت خدا خوشا به حال 

عنوان توسط الکساندر  1نیقیه، جلد -پدران حول و حوش )پولیکارپ نامه به فیلیپیان، فصل دوم. از است.

 (1885رابرتز و جیمز دونالدسون ویرایش شده است. نسخه آمریکایی، 

نیست،" ما باید به راه رفتن ارزش فرمان و شکوه و عظمت او ... برای دانستن، پس، که "خدا را مسخره 

آن است که خوب است که آنها باید از شهوات که در جهان هستند را کاهش دهد، زیرا "هر شهوت در 

برابر روح "و" اشخاص شهوتران، و نه زن نما، و نه معتادان از خود با انسان، باید وارث پادشاهی خدا، 

 )همان، فصل پنجم( ی که انجام کارهای متناقض و ناخوشایند."و نه کسان

اجازه دهید ما پس از آن او در ترس خدمت می کنند، و با تمام احترام، حتی به عنوان او خود را به ما امر 

فرموده، و به عنوان رسوالن که انجیل نزد ما موعظه، و پیامبران است که از قبل اعالم آمدن 

 ششم( )همان، فصل خداوند.

 مانند دیگران در عهد جدید، پولیکارپ آموخت که عادل نیست، قطع کننده فرمان، باید وارث پادشاهی خدا.

 موارد زیر نیز ادعا شد که توسط پولیکارپ آموزش داده شده است:

من به شما زمانی که اسقف  'بشنوید نصیحت من، خدا کودکان را دوست. و در روز سبت زیر او گفت:

ند، و در حال حاضر دوباره من را تشویق همه شما به راه رفتن و شایسته در راه حضور داشت

شما آماده است، اجازه ندهید که قلب خود را به پایین  دوباره و سازمان دیده بان،خداوند ... شما از

فرمان جدید در مورد عشق به سمت دیگر، ظهور او به طور ناگهانی ظاهر به عنوان از رعد و  وزن،

و همه چیز آنچه که از  سریع، قضاوت های بزرگ توسط آتش، زندگی ابدی، پادشاهی جاودانه او. برق

خدا[ به شما آموخته می دانید، هنگامی که شما کتاب مقدس الهام گرفته جستجو، حکاکی با قلم روح القدس 

پلیسی،  JB. 24)زندگی پولیکارپ، فصل  بر قلب خود را، که احکام ممکن است در شما ماندگار رعایت.

 (506-488، صص 1889، 3.2وابسته به پاپ پدران، ج 

 میالدی، تدریس: 170 بود. Cمیلیٹو سارد، که کلیسای رهبر خدا، 

در واقع برای این قانون در انجیل قدیمی در جدید صادر شده، هر دو در آینده جلو با هم از صهیون و 

محصول نهایی، و بره در پسر و گوسفند در یک مرد، و فرمان صادر شده در فضل، و نوع در  اورشلیم

 و مرد به خدا ...

 اما انجیل توضیح قانون و آن شد

 تحقق، در حالی که کلیسا انبار از حقیقت تبدیل شد ...

این کسی است که ما را از بردگی به آزادی به نور را به زندگی را به یک پادشاهی ابدی تحویل داده، از 

. ترجمه از: مجله 68، 7،40). میلیٹو جوابی در عید فصح آیات  ز ظلم و ستم است.تاریکی، از مرگ، ا

 (http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.aspاینترنتی الهیات 

بنابراین، پادشاهی خدا به چیزی ابدی است و نه صرفا مسیحی فعلی و یا کلیسای کاتولیک شناخته شده بود و شامل 

 قانون خدا.

 یگر از اواخر قرن دوم نوشتن مردم را ترغیب به نگاه به پادشاهی:یکی د

چرا، اجازه دهید هیچ یک از شما دیگر پنهان و نه نگاه به عقب، اما با کمال میل حاضر به انجیل از 

. گزیده ای از پدران حول XLV، فصل X)روم و بردبار است. شناسایی، کتاب  پادشاهی خدا نزدیک شود.

 .(1886. ویرایش شده توسط الکساندر رابرتز و جیمز دونالدسون نسخه آمریکایی، 8جلد نیقیه، -و حوش



در  عالوه بر این، در حالی که ظاهرا نمی به یک در کلیسا درست نوشته شده بود، در اواسط دوم نوشتن قرن

 . چوپان انبا عنو ترجمه شده توسط رابرتز و دونالدسون با استفاده از کلمه "ملکوت خدا" چهارده بار

 مسیحیان واقعی، و حتی بسیاری از تنها صداقت مسیح، چیزی در مورد پادشاهی خدا در قرن دوم می دانستند.

توجه  حتی کاتولیک و ارتدوکس شرقی سنت ایرنیوس درک است که پس از قیام، مسیحیان پادشاهی خدا وارد کنید.

 :180 داشته باشید آنچه که او نوشته، ج.

دولت از کسانی که ایمان آورده اید، از آنجا که در آنها به طور مستمر تابع روح القدس، که برای چنین 

توسط او در غسل تعمید داده شد، و توسط گیرنده باقی می ماند، اگر او در حقیقت و عدالت و قدوسیت و 

یافت روح دوباره، برای این روح است معاد در آنها که ایمان آوردهاند، بدن در بردباری پیاده روی است.

... مکمیالن: )ایرنیوس، سنت،  و همراه با آن، با قدرت روح القدس، مطرح و ورود به ملکوت خدا.

. در 1879. ولز، سامرست، 42اسقف لیون توسط آرمیتاژ رابینسون تظاهرات از پاپ موعظه، فصل 

 (.1920ت، جامعه در جهت ارتقاء دانش نیویورک منتشر شده اکتبر ترجمه شده از ارمنس

 مشکالت در دوم و قرن سوم
در برابر قانون خدا، روز   با وجود پذیرش گسترده آن، در قرن دوم، رهبر مرتد ضد قانون به نام افزایش یافت.

هر چند که از پولیکارپ و دیگران محکوم شد، او با  سبت، و پادشاهی تحت اللفظی از خداوند آموخته است.

 ظر می رسد نفوذ وجود دارد.کلیسای رم برای مدتی و به ن

بسیاری از ایلگورسٹ نظریه پادشاهی  )مصر( تاسیس شد. اسکندریادر قرن دوم و سوم، ایلگورسٹ شدن در 

 توجه داشته باشید این گزارش در مورد برخی از این ایلگورسٹ: مخالف است.

متولد شد، و در فلسفه خود را تحصیل  اسکندریادیونیسوس از یک خانواده نجیب بت پرست و ثروتمند در 

او مدارس بت پرست را ترک کرد تا شاگرد اوریجن، که او در به اتهام مدرسه اسکندریه موفق  کرده بود.

... 

کلمنت، اوریجن، و مدرسه عرفانی فساد شد آموزه های وحی مقدس تفسیر خیالی و تمثیلی خود ... آنها را 

نیپوس علنا ایلگورسٹ مبارزه، و ادعا می کند که وجود  ".یلگورسٹبرای خود به دست آمده به نام "ا

 …خواهد داشت سلطنت مسیح روی کره زمین

دیونیسوس با پیروان نیپوس مورد مناقشه، و حساب خود را ... "چنین دولت از همه چیز در حال حاضر 

فعلی از کلیساهای است  در پادشاهی خدا وجود دارد." این اولین اشاره از ملکوت خدا موجود در وضعیت

... 

نیپوس سرزنش خطا خود را، که نشان می پادشاهی آسمان تمثیلی نیست، اما پادشاهی تحت اللفظی از 

 خداوند ما را در قیامت زندگی ابدی است ...

بنابراین ایده پادشاهی در وضعیت فعلی از همه چیز آمده تصور می شد و جلو در مدرسه عرفانی 

، از یک قرن کامل قبل از اسقف از امپراتوری به 250تا  200به ارمغان آورد، ایلگورسٹ در مصر 

 عنوان کارکنان از تاج و تخت در نظر گرفته شود ...

اوریجن آن تعیین به  کلمنت ایده پادشاهی خدا به عنوان یک دولت از دانش ذهنی واقعی از خداوند تصور.

)بخش، هنری دانا انجیل از  مقدس مخفی می کردند.عنوان یک معنای روحانی در نامه ساده از کتاب 

پادشاهی: پادشاهی از این جهان نیست؛ نه در این جهان؛ اما به بیا در آسمانی کشور، از رستاخیز از 

 (125-124، صص 1870مردگان و از معاد همه چیزهایی که منتشر شده توسط به ،. شهر رسمن و ، 



از پادشاهی خدا آموخته، در ایلگورسٹ سعی کردم به آمده تا با یک اشتباه، بنابراین، در حالی اسقف نیپوس انجیل 

اسقف از هیراپولیس همچنین تالش برای مبارزه با اشتباهات از  کمتر تحت اللفظی، درک درستی از آن.

وند کسانی که واقعا در کلیسای خدا برای حقیقت از پادشاهی تحت اللفظی از خدا ایلگورسٹ در مورد همان زمان.

 در طول تاریخ بوده است.

 هربرت دبلیو آرمسترانگ تدریس انجیل از پادشاهی، به عالوه
 ، در اواخر هربرت دبلیو آرمسترانگ نوشته است:20 قرن در

، جهان تا به حال به جایگزین چیز دیگری در خود جای  . . کرد. رد انجیل مسیح را از آنجا که آنها

بنابراین ما پادشاهی خدا  تقلبی آنها تا به حال به ابداع یک - -خوب در قلب انسان یک احساس  داده.

دیگر تحریف کرده  کاهش آن را به یک اثیری، چیزی غیر واقعی! ام!صحبت از صرفا ابتذال بسیار شنیده

سال قبل از میالد مسیح زندگی می کردند، می  600دانیال نبی، که  . . اند که "کلیسا" پادشاهی است.

یک دولت بر مردم تحت اللفظی بر روی زمین حاکم  -که ملکوت خدا پادشاهی واقعی بود دانستند 

 . . است.

آن است که در اینجا  -توضیح خدا از آنچه پادشاهی خدا است: "و در روز از این پادشاهان ..."  . . اینجا .

، و مکاشفه 7با دانیل این، با اتصال نبوت  صحبت از ده پا، بخشی از آهن و بخشی از خاک رس شکننده.

قبل از چشم  . . ، با اشاره به جدید از اروپا است که در حال حاضر شکل گیری است.17و  13

می سازد ساده جزئیات که آن را باید یک اتحادیه از ده پادشاه یا پادشاهی های که  17:12مکاشفه  شما!

 . . ( باشد باید امپراتوری روم قدیم را احیا.8: 17)کشیش 

و  (.16-11: 19ی مسیح می آید، او در حال آمدن است به عنوان شاه شاهان، حاکم کل زمین )کشیش وقت

آن  11:15مکاشفه  دانیل، این است که مصرف تمام این پادشاهی دنیوی است. -- ملکوت خدا --خود را 

وند ما و مسیح به امپراطوری خدا حال تبدیل شدن را می گوید در این کلمات: "پادشاهی از این جهان در

بله، و حتی ایاالت متحده و سازمان  این پادشاهی خدا است. او: و او باید برای همیشه و همیشه سلطنت"!

از عیسی مسیح خداوند، پس از آن شاه شاهان بر  - -دولت  این پایان دولت موجود است. -ملل بریتانیا 

ن باعث می شود به طور کامل دشت این واقعیت ای تمام زمین آنها پس از آن باید پادشاهی تبدیل شده است.

و حتی  -حتی به عنوان امپراتوری کلده پادشاهی  است که ملکوت خدا یک دولت تحت اللفظی است.

این است که به بیش از دولت  تا پادشاهی خدا را یک دولت است. -امپراتوری روم یک پادشاهی بود 

 . . . یک حاکم! -به یک پادشاه  عیسی مسیح متولد شد سازمان ملل از جهان است.

سال پیش بر روی تپه ها و دره های سرزمین مقدس و کوچه  1900همان عیسی مسیح است که بیش از 

پس از او مصلوب شد، خدا  او گفت که او دوباره خواهد آمد. های اورشلیم رفت حال آمدن است دوباره.

-3: 15؛ من قرنتیان 02:32؛ اعمال 00:40او را از مردگان پس از سه روز و سه شب مطرح )مت 

؛ 1: 8؛ 3: 1؛ عبرانیان 11-9: 1مقر دولت از جهان )اعمال  او به عرش خداوند صعود کرد. (.4

 (.03:21؛ کشیش 10:12

او "اشراف زاده" مثل، که به تاج و تخت خدا رفت است که به عنوان پادشاه پادشاهان  - -"کشور دور" 

 (. 27-12: 19می شود، و پس از آن به بازگشت به زمین )لوقا بیش از همه ملت ها تاج 



-19: 3باز هم، او در آسمان است تا زمانی که "زمان معاد از همه چیز" )اعمال رسوالن 

در این مورد، بازگرداندن دولت خدا بر  معنی بازگرداندن به حالت سابق و یا بیماری است. استرداد (.21

 رداندن صلح جهانی، و شرایط آرمانی.روی زمین، و در نتیجه، بازگ

آشفتگی جهان حاضر، افزایش جنگ ها و مجادالت در مشکل جهان آنقدر بزرگ است که، مگر آنکه خدا 

در بسیار به اوج خود زمانی  ( اوج خواهد شد.24:22دخالت، هیچ بشری انسان زنده را نجات داد )متی 

در این زمان او  اره منجر، عیسی مسیح باز خواهد گشت.که تاخیر در انفجار تمام زندگی از کردن این سی

-او در حال آمدن است در تمام قدرت و جالل خالق جهان در حال آمدن است به عنوان خدا الهی است.

(، 19:16( او در آینده به عنوان "شاه شاهان، و خدای خدایان" )مکاشفه 25:31؛ 24:30)مت  حاکم است.

: 12؛ 19:15دولت و حکومت همه ملت ها "با یک میله آهن ")مکاشفه  برای ایجاد جهان فوق العاده

5.) . . 

 مسیح ناخواسته؟

حتی کلیساهای مسیحیت  -اما فریاد بشریت را با شادی و استقبال از او در وجد و شور و شوق دیوانه وار 

 سنتی؟

( آنها را 15-13: 11ان آنها باور دارند که، به دلیل وزرای کاذب شیطان )دوم قرنتی آنها نمی خواهد!

با  11:15کلیساها و سازمان ملل عصبانی می شود در آمدن او )کشیش  فریب داده اند، که او دجال است.

(، و نیروهای نظامی در واقع تالش خواهد کرد به مبارزه با او را به او را از بین ببرد )کشیش 11:18

17:14!) 

-1: 14جهانی سوم با جبهه نبرد در اورشلیم ). زکریا کشورهای خواهد شد در اوج نبرد از آمدن جنگ 

در قدرت فوق العاده او را "مبارزه با آن ملت" که علیه او  ( درگیر، و پس از آن مسیح باز خواهد گشت.2

یک فاصله بسیار کوتاه در شرق بیت المقدس  (!17:14او کامال آنها را شکست )کشیش  (.3مبارزه )آیه 

)آرمسترانگ رمز و راز از قرون،  (.4: 14وز بر کوه زیتون ایستاده،" )زکریا "پای او باید در آن ر

1984) 

 کتابمقدس اعالم میکند که عیسی باز خواهد گشت و او برنده خواهد شد، با این حال بسیاری از مبارزه خواهد کرد

پیشگویی کتاب مقدس، اما تا بسیاری ادعا خواهد کرد )بر اساس سوء تفاهم از  (.19:19در برابر او )مکاشفه 

 حدی به دلیل پیامبران دروغین و عارفان( که از بازگشت عیسی نهایی دجال است!

 به شرح زیر است همچنین از هربرت آرمسترانگ:

حقیقت خدا قدرت با عشق به خدا افاضه شده توسط روح القدس ... شادی غیر قابل بیان  -دین حقیقی 

 و گرمای عشق الهی ... -خت حق شنا -شناخت خدا و عیسی مسیح 

 تعالیم کلیسای واقعی خدا هستند به سادگی کسانی که از "زندگی با هر کلمه ای" از کتاب مقدس ...

 مردان باید از راه "گرفتن" به راه "را" تبدیل شود. -راه خدا از عشق 

 )همان( یک تمدن جدید باید در حال حاضر گرفتن از زمین!

اعالم کرد که تمدن جدید است که آمده و بر عشق بر اساس بخش عمده ای از آنچه  دا است.تمدن جدید پادشاهی خ

و این چیزی است که ما در  انجیل واقعی پادشاهی که عیسی و پیروان خود یاد داد همه چیز در مورد است.

 از خدا موعظه نیز می باشد. مداوم کلیسای

 داد که جامعه انسانی،هربرت آرمسترانگ متوجه شدم که عیسی تعلیم می 



تقریبا  حتی زمانی که آن فکر می کند آن را می خواهد به اطاعت، است، راه را از زندگی در راه عشق رد کرد.

 هیچ کس به نظر می رسد به درستی درک اهمیت آنچه که عیسی تدریس.

 نجات از طریق عیسی بخشی از انجیل است

شده اند به مراتب احتماال در مورد مرگ و نقش عیسی در نجات در حال حاضر برخی که این به عنوان خوانده 

 بله، که بخشی از انجیل که عهد جدید و هربرت دبلیو آرمسترانگ هر دو در مورد نوشته است. تعجب می کنم.

 عهد جدید نشان می دهد انجیل شامل نجات از طریق عیسی:
نجات برای هر کسی که معتقد است، برای اول من شرمنده از انجیل مسیح، برای آن که قدرت خدا به  16

 (.1:16یهود و همچنین برای یونانی )رومیان 

سپس فیلیپ پایین به شهرستان از  5 بنابراین کسانی که در همه جا پراکنده بودند رفت موعظه کلمه. 4

به عنوان مسائل  اما زمانی که آنها بر این باور بودند فیلیپ او 12 ... سامره رفت و مسیح به آنها موعظه.

بنابراین،  25 ... مربوط به پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح موعظه، هر دو مردان و زنان تعمید گرفتند.

هنگامی که آنها شهادت بود و موعظه کالم خداوند، آنها را به اورشلیم بازگشتند، بشارت در بسیاری از 

فیلیپس در اشدود  40 ه فیلیپ صحبت کرد ...در حال حاضر یک فرشته خداوند ب 26 روستاها از سامریان.

: 8)اعمال  و عبور از، او در تمام شهرستانها موعظه تا سرانجام به قیصریه رسید. پیدا شد.

4،5،12،25،26،40) 

 (17:18)اعمال  او به آنها عیسی و رستاخیز موعظه. 18

موعظه  31 سانی که آمد به او،سپس پل دو سال تمام در خانه اجاره ای خود را ساکن و دریافت همه ک 30

با همه اعتماد به نفس، هیچ کس را  ملکوت خدا و آموزش همه چیز که مربوط به خداوند عیسی مسیح

 (31-30: 28)اعمال  ممنوع کرد.

متاسفانه، یک درک درست از انجیل از پادشاهی خدا تمایل  توجه داشته باشید که موعظه شامل عیسی و پادشاهی.

 آموزه های کلیسا فرنگی گم شده است.دارد تا از 

 در واقع، برای کمک به ما بخشی از آن پادشاهی می شوند، خداوند انسان را دوست داشت

 (.17-16: 3بود که او عیسی را فرستاد برای ما می میرند )یوحنا 

 انجیل از پادشاهی است که جهان نیاز دارد، اما ...
مذهب، بر این باورند که از آن خواهد شد همکاری های بین المللی بشر اما بسیاری از رهبران جهان، از جمله 

و در حالی که آنها به برخی موفقیت های زمانی، آنها را نه تنها  است که صلح و رفاه را، و نه پادشاهی خدا.

ا اگر موفق، تالش های انسان خود را در نهایت سیاره زمین را به نقطه ای که آن را زندگی غیر قابل تحمل ر

 این انجیل غلط است. عیسی نمی گرداند به برقراری ملکوت.

بسیاری در جهان در حال تالش برای کنار هم قرار دادن یک طرح بین المللی بابل نیمه مذهبی برای قرار دادن در 

قصد  از خدا از زمان آغاز آن را محکوم کرد و مداوم این چیزی است که کلیسای .21 قرن یک نظم نوین جهانی در

از آنجا که شیطان فریب حوا برای یک نسخه از انجیل خود را نزدیک به  دارد برای ادامه برای محکوم است.

( قرار می گیرند، انسان اعتقاد داشته اند که آنها بهتر از خدا چه چیزی آنها را و جهان 3سال پیش )پیدایش  6000

 بهتر خواهد شد مطمئن شوید.

به ترکیبی از یک رهبر نظامی در اروپا را )به نام پادشاه شمال، همچنین هیوالیی از  توجه به کتاب مقدس، آن را

( همراه با یک رهبر مذهبی )به نام نبی کاذب، همچنین به نام نهایی دجال و جانور دو شاخ 10-1نام:  13مکاشفه 



( 18و  17بلی )مکاشفه ( را به در یک با9،18: 17( از شهرستان از هفت تپه )مکاشفه 17-11: 13از مکاشفه 

اگر چه انسان نیاز به بازگشت مسیح و استقرار پادشاهی او، بسیاری را در جهان خواهد شد توجه به  نظم جهانی.

آنها ادامه خواهد داد به این باور نسخه های مختلف انجیل کاذب شیطان -21 قرن این ارسال در پرداخت نمی

 کرد. اما جهان خواهد شاهد دریافت خواهید است.

 به یاد بیاورید که عیسی تعلیم داد:
و این انجیل از پادشاهی خواهد شد در تمام جهان به عنوان شاهد به تمام ملت ها موعظه، و سپس در  14

 (24:14)متی  پایان خواهد آمد.

 توجه داشته باشید که انجیل از پادشاهی جهان را به عنوان شاهد برسد، سپس در پایان خواهد آمد.

 متعددی برای این کار وجود دارد. دالیل

یکی این است که خدا می خواهد جهان را به شنیدن انجیل واقعی قبل از شروع مصیبت عظیم )که نشان داده شده 

؛ عاموس 3از این رو پیام انجیل هر دو شاهد و یک هشدار است )قس حزقیال  (.24:21است برای شروع در متی 

3 :7.) 

م از پیام خالف دیدگاه های افزایش وحش، پادشاه از قدرت شمالی خواهد بود، همراه با دیگر این است که جان کال

آنها اساسا به وعده های صلح از طریق تالش انسان، اما آن را به پایان )متی  غلط پیامبر )ص(، نهایی ضد مسیح.

 (.3: 5تسالونیکیان  1( و تخریب منجر )رومیان 24:14

(، در جهان را انتخاب خواهد کرد به 9: 2تسالونیکیان  2گفتن شگفتی مرتبط با آنها ) از آنجا که از عالئم و دروغ

از آنجا که از محکومیت نادرست از سلطنت هزار  ( به جای پیام )هالو(12-9: 2تسالونیکیان  2این باور دروغ )

کنند که پیام انجیل هزار  ساله خدا توسط کاتولیک، ارتدوکس شرقی، لوتر، و دیگران، بسیاری از اشتباه ادعا می

 ساله از پادشاهی خدا انجیل کاذب مرتبط با دجال است.

( خواهد بود اعالم انجیل هزار ساله پادشاهی و همچنین گفتن جهان که رهبران 13-7: 3مسیحیان وفادار )مکاشفه 

 دنیوی خاص )از جمله وحش و کاذب پیامبر )ص(( خواهد شد تا به باشد.

کرد گفتن جهان این پیام است که جانور، پادشاه از قدرت شمالی، همراه با پیامبر دروغین، آنها حمایت خواهد 

نهایی دجال، در نهایت نابود خواهد کرد )همراه با برخی از متحدان آنها( ایاالت متحده آمریکا و انگلیس و 

وتاهی پس از کنفدراسیون اسالمی ( و آنها مدت ک11:39کشورهای انگلستان ، کانادا، استرالیا، و نیوزیلند )دانیل 

(، و در نهایت 14-13: 16( را از بین ببرد، عملکرد به عنوان ابزار شیاطین )مکاشفه 43-40: 11عربی )دانیال 

( خواهد شد 13-7: 3فیالدلفیا وفادار )مکاشفه  (.20-19: 19؛ 16:14جنگ با مسیح پس از بازگشت )مکاشفه 

این به احتمال زیاد تولید پوشش رسانه ای بسیار و کمک  خواهد شد به زودی. اعالم کرد که به سلطنت هزار ساله

 .24:14به تحقق متی 

اعالم رهبران جهان )به احتمال زیاد برخی از نوع "جدید" از رهبر از اروپا همراه با یک پاپ « از "انجیل کاذب

خواهید جهان را به یاد چه آنها را واقعا  نمی خواهد که آنها نمی را( به خطر بیافتد که یک شکل از مذهب کاتولیک

آنها و / یا حامیان آنها نیز به احتمال زیاد  (.7-5: 10انجام )و ممکن است حتی آن را باور خود را در اول، اشعیا 

هر چه محکومیت  به دروغ یاد می دهد که فیالدلفیا وفادار خواهد شد یک دکترین )مهدویت( یک ضد مسیح آینده.

؛ 35-29: 11آزار و اذیت باعث )دانیال  را از خدا مداوم کلیسای یا پیروان خود را به سمت وفادار و /که آنها و 

؛ 15-14: 24؛ متی 11:39؛ دانیل 24:21این نیز به پایان آغاز مصیبت عظیم منجر )متی  (.15-13: 12مکاشفه 

: 12؛ 03:10ادار مسیحیان )مکاشفه ( و همچنین به عنوان یک زمان برای حفاظت از فیالدلفیا وف11:31دانیل 

14-16.) 



؛ دانیل 14وحش و کاذب پیامبر )ص( نیروی، باج خواهی اقتصادی، عالئم، دروغ گفتن شگفتی، قتل، و فشار ):؛: 

 مسیحیان خواهد پرسید: ( سعی خواهد کرد تا کنترل .13مکاشفه  09/10 10/17 16: 2تسالونیکیان  2، 07:25

پروردگارا، مقدس و درست است، تا زمانی که شما قضاوت و انتقام خون ما را در کسانی "چه مدت،  10

 (06:10)مکاشفه  که بر روی زمین ساکن؟"

 در طول قرون، مردم خدا را از تعجب، "چه مدت طول خواهد تا زمانی که عیسی بازده می شود؟"

 

عیسی به بازگشت )و هزار ساله پادشاهی خدا  در حالی که ما از روز و ساعت را نمی دانم، ما انتظار داریم

؛ 2: 6؛ هوشع 4: 90؛ مزمور 34-4: 24بر اساس بسیاری از متون مقدس )به عنوان مثال متی  21 تاسیس( در قرن

(، برخی از بخش هایی از 4: 5تسالونیکیان  1؛ 8-3: 3پطرس  2؛ 4،11: 4؛ 2-1: 1؛ عبرانیان 36-7: 21لوقا 

 حال انجام. آن ما در حال حاضر در

 اگر عیسی دخالت نمی کند، جهان خواهد تمام زندگی را نابود کرده اند:
برای پس از آن وجود خواهد داشت رنج بزرگ، مانند است که از آغاز جهان تا آن زمان نبود، هیچ، و  21

گزیدگان اما به خاطر بر و اگر آن روزها کوتاه نمیشد، هیچ بشری می توان نجات داد. 22 نه همیشه باید

 (22-21: 24)متی  کوتاه خواهد شد.

ستاره ها از  بالفاصله پس از مصیبت آن روز خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد؛ 29

و سپس عالمت پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد  30 آسمان سقوط، و قدرت از آسمان متزلزل خواهد شد

وگوار، و آنها را پسر انسان را ببینید آینده در ابرهای آسمان با قوت شد، و پس از آن تمام قبایل از زمین س

و او فرشتگان خود را با صدای عالی از صور فرستاد، و آنها با هم از چهار باد جمع  31 و جالل عظیم.

 (31-29: 24)متی  آوری خواهد شد منتخب خود را، از یک سر به آسمان به طرف دیگر.

 ت که جهان نیاز دارد.پادشاهی خدا آن چیزی اس

 سفیران برای پادشاهی
 چه نقش شما در پادشاهی است؟

متوجه آنچه پولس رسول  در حال حاضر، اگر شما یک مسیحی واقعی هستند، شما به عنوان سفیر برای آن است.

 نوشت:
شما التماس حاال پس از آن، ما سفیران مسیح هستند، به عنوان اینکه خدا از طریق ما التماس شد: ما به  20

 (5:20قرنتیان  2) از طرف مسیح، آن را به خدا آشتی داد.

قرار داده و پس از گل الود پای خود  15 پایه بنابراین، داشتن دور کمر خود را با حقیقت، جوشن عدالت، 14

بود باالتر از همه، در نظر گرفتن سپر ایمان که با آن شما قادر خواهید  16 را با آماده سازی انجیل صلح؛

و گرفتن کاله ایمنی نجات، و شمشیر روح است که کالم  17 به رفع تمامی تیرهای آتشین از شیطان

دعا همیشه با همه نماز و تضرع در روح، مراقبت و مواظبت به این منظور با بودن همه پشتکار  18 خدا؛

ت دهانم را باز و برای من، که گفته می شود به من داده، که من ممکن اس 19 -و تضرع برای همه 

که در آن من ممکن  که من یک سفیر در زنجیره هستم. 20 شجاعانه به شناخته شده رمز و راز از انجیل،

 (20-14: 6)افسسیان  است با قاطعیت صحبت می کنند، که من باید به صحبت می کنند.

 تعریف زیر: مریام وبستر چه یک سفیر است



دیپلماتیک از باالترین رتبه را به یک دولت خارجی یا  یک عامل خصوص: یک نماینده رسمی؛ به :1

مستقل به عنوان نماینده مقیم دولت یا حاکمیت خود و یا خود را معتبر و یا منصوب برای انتساب 

 دیپلماتیک خاص و اغلب موقت

 نماینده مجاز یا رسول :2

 وجه آنچه پطرس رسول نوشت:مت اگر شما یک مسیحی واقعی هستند، شما فرستاده رسمی، برای مسیح هستند!

اما شما یک نسل برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس، افراد خاص خود او، که ممکن است شما به  9

که یک بار یک نفر اما در  10 ستایش از او که شما را از تاریکی به نام به نور عجیب او اعالم می شود.

 1) اما در حال حاضر رحمت دست آمده است.حال حاضر مردم از خدا، که رحمت بود، به دست نمی 
 (10-9: 2پطرس 

 به عنوان مسیحیان، ما به بخشی از یک ملت مقدس.

 کدام کشور در حال حاضر مقدس است؟

خب، قطعا هیچ کدام از پادشاهی از این جهان است، اما آنها در نهایت خواهد بود بخشی از پادشاهی مسیح 

 شاهی او این است که مقدس است.این ملت خدا، پاد (.11:15)مکاشفه 

اما ما به زندگی  به عنوان سفیران، ما به طور معمول در سیاست مستقیم سازمان ملل از این جهان درگیر نیست.

با انجام این کار، ما بهتر یاد بگیرند که چرا راه خدا بهترین هستند، به طوری که  می کنند راه خدا از زندگی کن.

 تواند شاهان و موبدان و سلطنت با مسیح بر روی زمین:در ملکوت خود ما می 
 او را که ما را دوست داشت و در خود ما را از گناهانمان شسته 5

و ما شاهان و موبدان به خدا و پدر او ساخته شده است، به او شکوه و سلطنت برای همیشه و  6 خون،

 (6-5: 1)مکاشفه  آمین. همیشه.

 (05:10)مکاشفه  و ما باید بر روی زمین سلطنت. ه خدا ما را ساخته اند؛و ما شاهان و موبدان را ب 10

 یکی از جنبه های آینده که تدریس خواهد شد کسانی که فانی پس از آن به راه رفتن در راه خدا هستند:
او را در صدای گریه خود را  شما نباید بیشتر گریه. برای مردم باید در صهیون در اورشلیم ساکن 19

و اگر خداوند به  20 هنگامی که او آن را می شنود، او شما را جواب خواهد داد. بر شما منت نهاد؛ بسیار

شما می دهد نان سختی و آب ابتالء، با این حال معلمان خود را خواهد شد را به گوشه ای منتقل نمی شود، 

این »سر شما را بشنود، گفت:  گوش شما باید یک کلمه پشت 21 اما چشم خود را باید معلمان خود را ببینید.

راه است، راه رفتن در آن،" هر زمان که شما به دست راست یا هر زمان که شما را به سمت چپ به نوبه 

 (21-19: 30)اشعیا  خود تبدیل شود.

 در حالی که یک پیشگویی برای سلطنت هزار ساله، در این سن مسیحیان نیاز به آماده به تدریس است:
 (05:12زمان شما باید به معلمان )عبرانیان  ... در این 12

اما تقدیس خداوند خدا را در قلب خود قرار دهید: و آماده همیشه به دادن پاسخ به هر مرد که شما یک  15

 ( باشد.KJV، 3:15پطرس  1دلیل از امید است که در شما با حلم و ترس )

خواهد، فقط قبل از شروع مصیبت عظیم، آموزش کتاب مقدس نشان می دهد که بسیاری از مسیحیان وفادار تر 

 بسیاری از:



 (11:33و کسانی که از افرادی که درک باید بسیاری از دستور )دانیل  33

(، چیزی است که ما باید در حال حاضر 3:18پطرس  2بنابراین، یادگیری، در حال رشد در فیض و معرفت )

و برای وفادار تر، )مکاشفه  دا این است که قادر به آموزش.بخشی از نقش خود را در پادشاهی خ انجام شده است.

 (.24:14(، مسیحیان، این نیز شامل حمایت از مهم شاهد انجیل قبل از شروع از سلطنت هزار ساله )متی 7-13: 3

پس از پادشاهی خدا ایجاد شده است، مردم از خدا استفاده می شود برای کمک به بازگرداندن یک سیاره آسیب 

 :دیده

  کسانی که از میان شما باید مکان زباله های قدیمی ساخت. 12

و شما باید به نام ترمیم از نقض، اعاده از خیابان به ساکن  شما باید باال بردن پایه های بسیاری از نسل؛

 (58:12)اشعیا  در.

به ساکن در شهرستانها بنابراین، مردم خدا که راه خدا در این عصر زندگی می کردند آن را آسان تر برای مردم 

ما باید سفیران مسیح در  جهان واقعا یک مکان بهتر خواهد بود. )و جاهای دیگر( در طول این زمان ترمیم کند.

 حال حاضر، بنابراین ما نیز می توانید در پادشاهی خود خدمت می کنند.

 پیام واقعی انجیل دگرگون کننده است

و شما باید حقیقت را می دانم، و حقیقت  32، شما شاگردان من در واقع اگر شما در کالم من بمانید»عیسی گفت: 

(. دانستن حقیقت در مورد انجیل از .. و پادشاهی خدا است که راه حل درست: 32-31: 8شما را آزاد کند." )یوحنا 

نامه است که کار می پادشاهی خدا ما را از در به امید کاذب از این دنیا به دام افتاده آزاد ما با جسارت در یک بر

( فریب. ما باید برای ایستادگی و حمایت از حقیقت 12مکاشفه  9کند، خدا طرح حمایت از شیطان تمام جهان )

 (.18:37)یوحنا 

 خبر خوب از پادشاهی خدا باید در این سن و سال تبدیل: پیام انجیل بیش از مورد نجات شخصی است.

 ست، اما توسط تبدیلو آیا می شود به این دنیا مطابقت نی 2

به تازگی ذهن خود را، که شما ممکن است اثبات آنچه که اراده خوب و قابل قبول و کامل خداوند 

 (2: 12)رومیان  است.

 مسیحیان واقعی را تغییر شکل می برای خدمت به خدا و دیگران:

مردان را خشنود سازید، اما اطاعت در همه چیز استادان خود را با توجه به گوشت، نه با ، به عنوان  22

و هر آنچه که شما انجام دهید، آن را انجام صمیمانه، به عنوان  23 در اخالص قلب و ترس از خدا.

برای  دانستن است که از جانب خداوند شما را به پاداش از ارث را دریافت. 24خداوند و نه به مردان، 

 (24-22: 3)کولسیان  شما خدمت خداوند مسیح است.

بنابراین، از آنجایی که ما در حال دریافت یک پادشاهی که می تواند متزلزل نمی شود، اجازه دهید ما  28

 (00:28)عبرانیان  فضل، که ممکن است ما خدا قابل قبول با احترام و ترس خدایی خدمت می کنند.

برای درست و غلط است را  ما استانداردهای خدا باال در جهان مسیحیان واقعی متفاوت از جهان زندگی می کنند.

( زندگی می کنند، آن را به عنوان طول می کشد ایمان به زندگی می کنند 10:38فقط با ایمان )عبرانیان  بپذیرید.

راه خدا در این سن.مسیحیان خیلی متفاوت از جهانی که در آن زندگی می کردند در نظر گرفته شد، که حالت خود 

جهان خودخواهانه  (.14،22: 24؛ 9: 19؛ 2: 9عهد جدید ارجاع شد )اعمال  را از زندگی به عنوان "راه" در

 (.11زندگی می کند، به زیر سلطه شیطان، در چه است به نام "راه قابیل" )یهودا 



کلمه نبوی، به درستی درک است،  ( است.14:17انجیل از پادشاهی خدا یک پیام عدالت، شادی، و صلح )رومیان 

: 21(، به خصوص که ما تماشای فرو ریختن جهان )قس لوقا 4:18تسالونیکیان  1؛ 3: 14 1 آرامش )اول قرنتیان

این بخش از  (.30-29: 10راه مسیحی واقعی زندگی منجر به فراوانی معنوی و برکات فیزیکی )مرقس  (.8-36

حیان سفرای پادشاهی مسی که چرا کسانی که آن زندگی می کنند را درک کنند که جهان نیاز به پادشاهی خدا است.

 خدا هستند.

( زندگی می 8-5: 8مسیحیان امید ما در معنوی، نه فیزیکی قرار داده، هر چند ما در یک جهان فیزیکی )رومیان 

این چیزی است که مسیحیان اولیه قابل درک است که بسیاری از  (.1:23ما باید "امید انجیل" )کولسیان  کنند.

 ای انجام واقعا درک نمی باشد.کسانی که امروز عیسی و حرفه 

 . کلیساها فرنگی آموزش پادشاهی مهم است، اما ...6

کلیساها فرنگی بر این باورند که آنها آموزش جنبه های پادشاهی خدا، اما مشکل واقعا درک آنچه که واقعا 

 پادشاهی.: این آموزد که در مورد دانشنامه کاتولیک به عنوان مثال، هست
مرحله در تدریس خود را از ظهور این پادشاهی، جنبه های مختلف آن، معنای دقیق آن، مسیح ... در هر 

راه که در آن است به دست آمده، به صورت جزء اصلی از گفتمان او، به طوری که گفتمان خود را به نام 

من، سرهنگ،  قس "انجیل از پادشاهی "... آنها شروع به از کلیسای صحبت می کنند که" ملکوت خدا "؛

، و غیره ... به این معنی کلیسا به عنوان آن نهاد 10 .9، 6دارای ، من،  .II ،12من تسالونیکیان،  ؛13

 (.1910. پادشاهی خدا. دانشنامه کاتولیک، جلد هشتم. Hالهی ... )پاپ 

"اگر شما ، V ،10 .9، 6دارای ، من،  .II ،12من تسالونیکیان،  ؛13اگر چه باال به "سرهنگ اشاره کرد، من، 

بودن  کلیسای مورد در آنها را تا نگاه کنید، شما را پیدا خواهد کرد که یکی از این آیات می گویند هر چیزی

کتاب  آنها آموزش مؤمنان خواهد بود بخشی از پادشاهی خدا یا این که آن پادشاهی عیسی است. پادشاهی خدا.

متاسفانه، آنهایی که  (.9-6: 1دیگری، یک دروغ )غالطیان مقدس هشدار که بسیاری می انجیل تغییر و یا تبدیل به 

 های مختلف انجام داده اند که.

پیتر  (.6: 14هیچ کس به نزد پدر جز از طریق من ")یوحنا  عیسی تعلیم داد، "من راه و راستی و حیات هستم.

به مردم عطا است که ما  آموخت، "و نه در هر گونه دیگر است وجود دارد نجات، برای هیچ نام دیگر زیر آسمان

پیتر یهودیان گفت همه باید ایمان به توبه و پذیرفتن عیسی  (.4:12باید ذخیره شود وجود دارد" )اعمال رسوالن 

 (.2:38مسیح به به ذخیره شود )اعمال رسوالن 

کار خوب را در مقابل این، فرانسیس آموخته است که بیخدایان، بدون عیسی مسیح، را می توان با این نسخهها 

عالوه بر این، او و  او همچنین می آموزد که یهودیان را می توان بدون پذیرش عیسی را نجات داد! نجات داد!

یک کلید به « ماری»برخی یونانی رومی ها به نظر می رسد در نظر بگیرید که یک نسخه غیر از کتاب مقدس 

تأسفانه، آنها و دیگران اهمیت عیسی و انجیل واقعی م انجیل نیز به عنوان یک رمز وحدت فراگیر و ادیان است.

 بسیاری از ترویج انجیل غلط است. پادشاهی خدا را درک کند.

عهد جدید می آموزد که مسیحیان به باال نگاه  بسیاری از مایل به راه رفتن توسط چشم و ایمان در جهان است.

 کرده:

: 3)کولسیان  ، نه در همه چیز بر روی زمین.مجموعه ای ذهن خود را بر روی چیزهایی که در باال 2

2) 

 (7: 5قرنتیان  2) ما با ایمان به راه رفتن، نه با چشمت. 7



 با این حال، پاپ پیوس یازدهم اساسا تدریس به راه رفتن توسط چشم خود را از کلیسا خود را:

در نبرد نهایی  پریماس  )بخشنامه پیوس را ... کلیسای کاتولیک ... پادشاهی مسیح بر روی زمین است.

 (.73، ص. 2002کرامر ص شیطان اشاره کرد. انتشارات مشاوره خوب، 

میالدی  33ادعا وب سایت، "پادشاهی خدا بر روی زمین توسط عیسی مسیح در سال  101 مقدس کتاب کاتولیک

پادشاهی خدا هنوز در اینجا تاسیس شد، در قالب کلیسای او، توسط پیتر ... کلیسای کاتولیک است." اما هزار ساله 

 و نه آن کلیسای رم است، اما آن را بر روی زمین باشد.

کلیسای رم می آموزد به شدت در برابر پادشاهی دنیوی هزار ساله به زودی آینده از خدا که آن است که اساسا تنها 

 کاتولیک: کلیسای رسمی تعلیم و دستور مذهبی "دکترین ضد مسیح" ذکر شده در

فریب دجال در حال حاضر شروع به شکل گیری در جهان در هر زمان را ساخته شده است به در  676

تاریخ متوجه است که امید مسیحایی که تنها می تواند فراتر از تاریخ از طریق قضاوت فرجامخواهانه 

کلیسای اشکال حتی اصالح شده از این تحریف از پادشاهی را به تحت نام مهدویت آمده ... را  تحقق یابد.

رد کرده است )تعلیم و دستور مذهبی کلیسای کاتولیک مجوز و پروانه + جوزف کاردینال راتسینگر. 

 (194، ص 1995دابل، 

یل از پادشاهی خدا در پایان داشته متاسفانه، کسانی که با آن موافق خواهد مشکالت عمده با بحث اعالم انج

 (.36-30: 11؛ 7:25برخی گام های وحشتناک در برابر کسانی که اعالم آن را )دانیال  باشد.

نه، آنها را نمی  اما، شما ممکن است فکر می کنم، نه همه که ای عیسی خداوند در این کشور پادشاهی است؟

 توجه داشته باشید که عیسی گفت: خواهد.

هر که به من می گوید،" پروردگار، پروردگار، 'ملکوت آسمان را وارد کنید، اما او که نمی نه » 21

بسیاری خواهد کرد تا در آن روز مرا، "پروردگار، پروردگار گویم،  (22) خواهد از پدر من که در آسمان.

و  23 شده در نام شما:از آن به نام تو نبوت می کند، دیوها را در نام شما، و بسیاری از شگفتی های انجام 

پس از آن من به آنها اعالم خواهد شد، "من هرگز شما را نشناختم.؟! از من، شما که تمرین بی 

 (23-21: 7)متی  قانونی،

( در 7: 2تسالونیکیان  2پولس رسول با اشاره به "رمز و راز از بی قانونی" بود "در حال حاضر در محل کار" )

ز به چیزی است که کتاب مقدس هشدار در پایان بار است که به نام "رمز و راز، بابل این بی قانونی نی زمان خود.

 ( مربوط می شود.17مکاشفه  3/5بزرگ" ): 

"راز از بی قانونی" مربوط به مسیحیان صداقت که بر این باورند که آنها الزم نیست برای حفظ ده قانون فرمان 

ابل قبول برای آن وجود دارد و / یا اشکال قابل قبول توبه و طلب خدا، و غیره و / یا بسیاری از استثنائات ق

بخشایش برای شکستن وجود دارد خدا قانون، بنابراین در حالی که آنها فکر می کنم که باید یک شکل از قانون 

 خدا، آنها یک شکل از مسیحیت که عیسی و یا رسوالن خود را به عنوان رسمیت نگه داشتن نیست.

عیسی را -ها مانند فریسیان که احکام خدا را نقض، اما ادعا سنت های خود ساخته شده این قابل قبول یونانی رومی

اشعیا همچنین هشدار داد که افرادی که ادعا می شورش از خداوند در  (.9-3: 15محکوم کرد که رویکرد )متی 

 سفانه، این به این روز است.این شورش بی قانون چیزی است که ما، متا (.9: 30برابر قانون او )اشعیا 

یکی دیگر از "راز" به نظر می رسد که کلیسای رم به نظر می رسد بر این باورند که نظامی برنامه فراگیر و 

کتاب هشدار  مذاهب آن را به صلح و یک نسخه غیر از کتاب مقدس پادشاهی خدا بر روی زمین منجر شود.

ترجمه  اورشلیم جدید کتاب مقدس، چند سال، موفق باشد )توجه:وحدت عام آینده که آن را می آموزد، برای 

 کاتولیک تایید شده، نشان داده شده است(:



و آنها خود را در مقابل وحش  آنها خود را در مقابل اژدها سجده چرا که او جانور داده اقتدار خود بود. 4

اند در برابر آن مبارزه چه کسی می تو سجده، گفت: 'چه کسی می تواند با وحش مقایسه می کنید؟

و کفر خود را  6 وحش به دهان می بالد و کفر و به آن فعال باشد برای چهل و دو ماه اجازه داده شد؛ 5' با

آن را به جنگ  7 در برابر خدا دهن، برابر نام او، چادر آسمانی خود و همه کسانی که پناه می . وجود دارد

شد، و قدرت بیش از هر نژاد داده می شود، مردم، زبان و  علیه پرستاران و تسخیر آنها اجازه داده

و همه مردم جهان از آن عبادت، است که، همه که نامش نوشته شده است پایین از پایه و اساس  8 ملت؛

کسانی که  10 بگذارید هر کسی که می تواند بشنود، گوش دادن: 9 جهان در کتاب بره قربانی را از زندگی

این دلیل است که  کسانی که برای مرگ با شمشیر به مرگ با شمشیر است. اسارت؛برای اسارت به 

 (10-4: 13)مکاشفه  مقدسان باید پشتکار و ایمان است.

 کتاب مقدس هشدار زمان پایان وحدت بابل:
یکی از هفت فرشته که تا به حال هفت کاسه آمد به صحبت به من، و گفت: "بیا اینجا و من به شما از  1

با آنها تمام پادشاهان زمین است نشان می دهد  2 فاحشه بزرگ که بر مسند نشانده آب کنار فراوان، عذاب

او به من در  3« خود روسپی اند، و کسی که همه جمعیت جهان مست با شراب زنا او ساخته شده است.

اشت دیدم روح و جو در زمان به یک بیابان، و من یک زن سوار وحش قرمزی که هفت سر و ده شاخ د

زن در ارغوانی و قرمز پوشیده بود و با طال و جواهرات و  4 و عناوین کفر آمیز در سراسر آن نوشته بود

بر روی  5 مروارید می درخشید، و او بود که برگزاری یک طال پر از کثافت منزجر کننده از فحشا او؛

همه روسپی و تمامی شیوه های "بابل بزرگ، مادر  مرموز: پیشانی او نوشته شده بود نام، یک نام

و زمانی که  من دیدم که او مست بود، مست با خون مقدسین و خون شهدای عیسی؛ 6 زمین، کثیف روی

 (6-1: 17)مکاشفه  من او را دیدم، من به طور کامل گیج بود.

زن شما را  18 . می باشد. که در آن زن نشسته است هفت سر هفت تپه، 'این تماس برای زیرکی. 9

 (9،18: 17)مکاشفه  است که قدرت بیش از همه حاکمان بر روی زمین است. شهرستان بزرگ دیدم

زمین با جالل او  بعد از این من تو را دیدم دیگر فرشته از آسمان نازل، با اقتدار به او داده شده؛ 1

یافته است، و تبدیل به کاهش  بابل بزرگ در باالی صدای او او فریاد زد، 'بابل کاهش یافته است، 2 تاباند.

همه  3 امد و شد زیاد از شیاطین و محل سکونت برای هر روح ناپاک و کثیف، پرنده نفرت انگیز است.

هر شاه بر روی زمین است که خود را با او روسپی، و هر  کشورهای عمیق از شراب فحشا او مست اند.

مردم من،  "بیا، ن شنیده ام که می گویند،صدای دیگری از آسمان سخن گفت.م 4 تاجران و فسق او ثروتمند

گناهان او را به  5 دور از او، به طوری که شما در جنایات را به اشتراک بگذارید و به بال همان به تحمل

او  6 آسمان رسیده اند، و خدا جنایات او در ذهن دارد : درمان را به عنوان او دیگر برخورد کرده است

هر یک  7 او به یک فنجان مضاعف قوی از مخلوط خود او. قدار او تحمیل.باید پرداخت شود دو برابر م

من بر مسند نشانده به عنوان  از پمپ ها و مجالس خود است که توسط یک شکنجه یا عذاب تطبیق شود.

برای که می دانید، در یک روز، به بال  8 من هیچ بیوه هستم و هرگز سوگ ملکه، او فکر می کند هستم.

خداوند، خدای است که او را  او خواهد شد به زمین سوخته. اییز: بیماری و عزاداری و قحطی.او را در پ

وجود خواهد داشت عزاداری و گریه برای او توسط پادشاهان زمین که خود را با او  '9' محکوم توانا است.

 ( را ببینید18مکاشفه 1/9چون دود به عنوان او می سوزد، ):  روسپی اند و مجالس با او برگزار شد.

پس  در زکریا، کتاب مقدس هشدار می دهد در برابر بابل آینده و نشان می دهد که وحدت مناسب نمی خواهد تا
 بازگشت مسیح اتفاق می افتد: از



برای من شما را به چهار باد آسمان پراکنده اند  -خداوند  -فرار از زمین شمال  مراقب باش! نگاه کنید! 10

 صهیون، در حال حاضر با دختر بابل زندگی می کنند! فرار خود را، بیرون نگاه کنید.! 11 یهوه اعالم -

زیرا خداوند می گوید این، از آنجا که افتخار من به سفارش، در مورد کشورهایی که شما غارت، "هر  12

توسط کسانی نگاه کن، من باید دست من بر آنها موج و آنها را  13 کس شما را لمس لمس سیب از چشم من.

بخوان، شادی،  14 سپس شما می دانید که خداوند من فرستاده است! که غارت آنها به بردگی گرفته اند.

و در آن روز بسیاری از  15 اعالم -دختر صهیون، در حال حاضر من هستم در میان شما زندگی می کنند 

شد مردم خود، و آنها را در میان شما  بله، آنها تبدیل خواهد ملت ها خواهد شد به خداوند تبدیل شده است.

خداوند در اختیار داشتن  16 سپس شما می دانید که خداوند من به شما ارسال شده است. زندگی می کنند.

؛ توجه 16-10: 2)زکریا  یهودا، بخش خود را در سرزمین مقدس را، و دوباره اورشلیم انتخاب خود.

 (12-6ذکر شده است:  2 داشته باشید در نسخه آیات به عنوان زکریا

جنبش فراگیر و ادیان که رهبران سازمان ملل متحد، واتیکان، بسیاری از پروتستان و ارتدوکس شرقی ترویج به 

به دنبال او که "فریب  ادعا عیسی از آنهایی که وضوح توسط کتاب مقدس را محکوم کرد و باید تشویق شود.

: زیادی به "اسب سوار سفید" 17)که نه عیسی( و فاحشه مکاشفه  2-1 ( هشدار داد.24متی  5-4بسیاری از" ): 

 مربوط می شود. 6مکاشفه 

 بازگشت مسیح اتفاق می افتد: پس از مانند زکریا، پولس رسول نیز آموزش داده که وحدت واقعی ایمان نمی تا

ن کامل، به طور تا زمانی که همه ما رسیدن به وحدت در ایمان و شناخت از پسر خدا و به شکل انسا 13

 (4:13)افسسیان  کامل بالغ با پری از مسیح میباشد.

در واقع، زمان بازگشت عیسی  کسانی که ایمان آورده این وحدت می آید قبل از بازگشت عیسی در خطا هستند.

 مسیح، او را مجبور به از بین بردن وحدت ملت که علیه او بسیج خواهد کرد:
ترومپت خود را، و صدای شنیده میشد فریاد در آسمان، خواستار، که سپس فرشته هفتم منفجر  11:15

ملکوت جهان تبدیل شده است پادشاهی خداوند ما و مسیح او، و او را برای همیشه و همیشه 

بیست و چهار پیر بر تخت نشانده در حضور خدا، سجده و زمین را با پیشانی خود را پرستش  16« سلطنت.

لمس کرد، "ما را به لطف شما، خداوند متعال خدا، کسی که، او که، برای این  با این کلمات را 17 خدا

کشورهای در داد و بیداد بود و در حال  18 فرض بود قدرت های بزرگ خود را و شروع سلطنت خود را.

حاضر زمان برای عذاب شما می آیند، و برای مردگان به قضاوت شود، و برای بندگان خود را پیامبران، 

زمان  پرستاران و برای کسانی که نام خود را از ترس، کوچک و بزرگ به طور یکسان، به پاداش. برای

 (18-15: 11)مکاشفه  آن رسیده است برای از بین بردن کسانی که در حال از بین بردن زمین.

ا و من شنیده ام چه به نظر می رسید صدای یک جمعیت بزرگ، مانند صدای اقیانوس یا سر و صد 6: 19

بعد دیدم  19 . . سلطنت از خداوند متعال ما را آغاز کرده است. بزرگ از رعد و برق، پاسخ، 'سبحان هللا!

اما  20 وحش، با تمام پادشاهان زمین و ارتش خود را، با هم جمع برای مبارزه با سوار و ارتش خود را.

بود گرفته شده است، و آنها وحش زندانی همراه با پیامبر دروغین که معجزه از طرف وحش کار کرده 

کسانی که نام تجاری با عالمت وحش و کسانی که مجسمه خود را پرستش شده را پذیرفته است فریب 

همه بقیه را با شمشیر از  21 این دو زنده به درون دریاچه آتشین از سوختن گوگرد پرتاب شدند. بود.

بعد از آن من تاج و  4: 20 . را با گوشت خود را. سوار، که از دهان او آمد کشته شدند و تمام پرندگان خود

من تو را  تخت، جایی که آنها کرسی های خود را در زمان، و بر آنها قدرت را به قضاوت اعطا شد دیدم.

دیدم روح همه کسانی که برای داشتن عیسی و برای داشتن کالم خدا موعظه شاهد سر بریده شده بود، و 



آنها به  وحش و یا مجسمه و به روی پیشانی یا دست خود را قبول نمی کند.کسانی که حاضر به پرستش 

 (4: 20؛ 21-6،19: 19)مکاشفه  زندگی آمد، و با مسیح برای یک هزار سال سلطنت نمود.

سپس او و مقدسان حکمفرما  توجه داشته باشید که عیسی باید برای نابود کردن ارتش های جهان متحد علیه او.

 وقتی است که وجود خواهد داشت وحدت مناسب از ایمان است. این خواهد شد.

متاسفانه، بسیاری از وزرای نادرست است که به نظر می رسد خوب است، اما نه گوش دادن، به عنوان پولس 

 (.15-14: 11قرنتیان  2رسول هشدار داد )

 مبارزه کنند.اگر بیش واقعا درک کتاب مقدس و انجیل از پادشاهی خدا کمتر در برابر عیسی 

 . چرا پادشاهی خدا؟7
اگر چه انسان به فکر می کنم ما خیلی باهوش است، محدود به فهم ما وجود دارد، هنوز خدا "درک بی نهایت 

 (.5: 147است" )مزمور 

 به همین دلیل است آن را دخالت خدا به رفع این سیاره را.

واقعا هدایت  او ق انسان تمایلی به زندگی می کنند کهخدا اعتقاد، اکثریت قریب به اتفا به در حالی که بسیاری

 توجه داشته باشید موارد زیر است: هستند.

و چه خداوند نیاز از شما اما برای انجام عادالنه، به  او شما نشان داده شده، ای انسان، چه خوب است؛ 8

 (8: 6)میکا  عشق رحمت، و به فرمانی خدای شما.

(، انسان را 6-1: 3از زمان آدم و حوا )پیدایش  انسان واقعا مایل به انجام است.فرمانی خدا چیزی است که  به

 (.17-3: 20انتخاب کرده اند به تکیه بر خود و اولویت های خود را باالتر از خدا، با وجود دستورات او )خروج 

 در کتاب ضرب المثل می آموزد:
در همه راههای خود را اذعان او به، و  6 قل خود؛به خداوند اعتماد با تمام قلب خود، و الغر نمی بر ع 5

 (7-5: 3)امثال  ترس از خداوند و از بدی. آیا نمی شود عاقالنه در چشم خود؛ 7 او باید راه خود را مستقیم

با این حال، بسیاری از مردم را نمی خواهد واقعا به خدا اعتماد با تمام قلب خود و یا صبر او را هدایت قدمهای 

بشریت شده است  بسیاری می گویند که انجام خواهد داد آنچه خدا می خواهد، اما آن را انجام نمی دهد. خود را.

( 02:16یوحنا  1غرور و افتخار از زندگی )»( و برای شهوات از جهان و 9: 12توسط شیطان فریب )مکاشفه 

 کاهش یافته است.

سکوالر آمده اند تا، چرا که آنها فکر می کنم آنها دانید بنابراین، بسیاری از سنت های مذهبی با خود و دولت های 

 ( نه که واقعا توبه کنند.10:23با این حال، آنها )قس ارمیا  بهترین است.

 (.22-21: 24به همین دلیل است بشریت را دارد که به پادشاهی خدا )متی 

 راه سمت راست خدا

-8فوریه:  31-29):؛ جیمز  خداوند است نه خودخواه.( است و 8،16: 4یوحنا  1حقیقت این است که خدا محبت )

راه های جهان خودخواه و در پایان  ( قوانین خدا را محبت نسبت به خدا و همسایه ما نشان می دهد.12مرقس  11

 (.6: 8مرگ هستند )رومیان 

 توجه داشته باشید که کتاب مقدس نشان میدهد مسیحیان واقعی مشاهده احکام:



ست که عیسی مسیح فرزند خدا است، و هر کس که او را که او نیز آورد را دوست دارد هر کس معتقد ا 1

با این که ما می دانیم که عشق ما فرزندان خدا، زمانی که ما خدا  2 او را دوست دارد که مولود از او است.

و احکام او  ارید.برای این عشق به خدا است، که فرمان او را نگه د 3 را دوست دارم و اوامر او را نگاه .

 (3-1: 5یوحنا  1) سنگین نیست.

متاسفانه،  ( می باشد.01:15تیموتاؤس  1راه او خالص ) ( "احکام عدالت هستند."119مزمور  172همه خدا ): 

بسیاری از اشکال مختلف "بی قانونی" با توضیح معنای واقعی خود و گسترش آنها فراتر از آنچه بسیاری از 

( به انجام برسانند، فکر 05:17دانند که عیسی به نابود کردن قانون یا پیامبران، اما به آنها )متی  پذیرفته اند و نمی

عیسی تعلیم داد که "هر کس و به آنها میآموزد، او باید بزرگ در ملکوت آسمان  (.27-21: 5)به عنوان مثال متی 

 آسمان، قابل تعویض هستند(.شرایط و پادشاهی »( ) 'پادشاهی خدا 05:19نامیده می شود." )متی 

بسیاری از این به دنبال عیسی، اما نمی خواهد  (.02:17کتابمقدس تعلیم میدهد که ایمان بدون اعمال است )جیمز 

: 11 1( و او را تقلید نمی عنوان آنها باید )اول قرنتیان 23-21: 7واقعا بر این باورند آموزه های او )متی 

با این حال، کتاب مقدس  (.3:23( و همه گناه کرده اند )رومیان 4: 3یوحنا  1" )"گناه تخلف از قانون است (.1

( به عنوان خدا واقعا یک طرح برای 02:13نشان می دهد که رحمت خواهد شد بیش از قضاوت پیروزی )جیمز 

 (.6: 3همه )قس لوقا 

اله، عیسی با "یک میله آهن" در سلطنت هزار س راه حل های انسانی، به غیر از راه خدا، کار نخواهد کرد.

تمام  ( حکومت خواهد کرد، و خوب پیروز خواهد شد به عنوان مردم راه خدا زندگی می کنند.19:15)مکاشفه 

تاریخ نشان  . مشکالت جهان وجود داشته باشد چرا که جوامع از این جهان حاضر خدا و قانون او را به اطاعت

 امعه نمی:می دهد بشریت است قادر به حل مشکالت ج
از آنجا که ذهن نفسانی دشمنی  7 برای به فکر مرگ است، اما به لحاظ معنوی فکر زندگی و صلح است 6

پس، کسانی که در  8 برای آن است که موضوع را به قانون خدا، نه در واقع می تواند باشد. با خدا است.

 (8-6: 8)رومیان  گوشت می توانید خدا را خشنود نیست.

(، با وجود 9: 8تمرکز بر روی روحانی، و روح خدا اعطا شده به انجام این کار در این سن )رومیان مسیحیان به 

 ضعف های شخصی ما:
برای شما را ببینید مکالمه خود، برادران، که بسیاری از عاقالنه با توجه به گوشت، بسیاری از توانا،  26

احمقانه جهان انتخاب کرده است به را به شرم اما خدا چیزهای  27 بسیاری از نجیب، نامیده می شوند.

و از  28 حکیم، و خدا است انتخاب چیزهایی ضعیف جهان را به را به شرم از چیزهایی که توانا هستند؛

چیزهایی که پایه از جهان و از چیزهایی که خدا منفور انتخاب کرده است، و از چیزهایی که هستند، را به 

اما از او شما در مسیح عیسی، که  30 هیچ بشری باید شکوه در حضور او. که 29 هیچ چیز چیزهایی که ،

که، به عنوان آن نوشته شده است: "او که افتخارات،  31 -برای ما حکمت از خدا و عدالت و قدوسیت شد و 

 (31-26: 1قرنتیان  1) اجازه دهید می او شکوه در خداوند. "

(، به دنبال باال 7: 5قرنتیان  2ایمان به راه رفتن در حال حاضر ) ما با مسیحیان به شکوه در طرح خدا هستند!

( خواهد 22:14ما پر برکت برای نگه داشتن احکام خدا )مکاشفه  (.6: 11( در ایمان )عبرانیان 2: 3)کولسیان 

 بود.

که کتاب مقدس می گوید که مسیحیان با عیسی حکومت خواهد کرد، اما شما متوجه است که بدان معنی است 

 عیسی تعلیم داد: مسیحیان واقعی در واقع بیش از شهرستانها خواهد رد.



پس او به نام  13 "یک نجیب زاده را به یک کشور دور رفت و به دریافت مقام پادشاهی و به بازگشت. 12

اما  14« آیا کسب و کار تا من آمده.» ده نفر از بندگان خود را، تحویل به آنها ده میناس، و به آنها گفت:

ما این مرد را به پادشاه ما »شهروندان خود را از او متنفر بودم، و یک هیئت بعد از او فرستاده، گفت: 

 ندارد.
"و پس از آن بود که هنگامی که او بازگشت، پس از پادشاهی دریافت کرد، او پس از آن دستور این  15

 او ممکن است می دانم که چگونه بندگان، چه کسی به او پول داده بود، به او نامیده می شود، که

آفرین، بنده »و او به او گفت:  17 پس از آن برای اولین بار، گفت: 16 در هر مرد تجارت به دست آورده بود

دلیل این که شما وفادار در یک بسیار  خوب است." استاد، مینا خود را ده میناس به دست آورده است. '؛

و دوم آمد و گفت،" استاد، مینا خود را پنج میناس به  18« شهرستانها.کمی بوده اند، در اقتدار بیش از ده 

-12: 19)لوقا  به همین ترتیب او به او گفت: همچنین بیش از پنج شهرستانها باشد. ' 19« دست آورده است.

19) 

در  مسیحیان این فرصت را به حکومت بیش از شهرستانها واقعی، وفادار بیش از کمی شما در حال حاضر است.

عیسی همچنین گفت، "پاداش من با من است، را به هر یک با توجه به کار خود"  یک پادشاهی واقعی داشته باشد.

( برای کسانی که واقعا به او پاسخ خواهد داد: خدا یک طرح 06:44جان  17:14)؛ مکاشفه  (.22:12)مکاشفه 

 است و شما می توانید بخشی از آن را! پادشاهی خدا واقعی ( است.14یوحنا  2( و یک محل )14:15)ایوب 

مقاله ای با عنوان "قدرت از جمعیت" که نشان داد که هوش مصنوعی و  علوم ، مجله2016در آغاز سال 

با این حال، این مقاله موفق به درک آنچه  وردپرس می تواند بشریت را رو به "مشکالت ستمکاران را حل بود.

 حل کند. شرارت بود، چه رسد به چگونه آن را

به عنوان آن را به عقب پس از  21 قرن همکاری، جدا از زیر راه واقعی خدا است، به عنوان محکوم به شکست در

 (.9-1: 11توفان بزرگ بود که بشریت همکاری برای ساخت برج شکست خورده بابل )پیدایش 

ی انتظار می رود، به عنوان مثال مشکالت در جهان، در مکان هایی مانند شرق میانه )با وجود دستاوردهای زمان

 (.17: 14ما نیاز به آرامش پادشاهی خدا )رومیان -(، خواهد شد حل نشده انسان3: 5تسالونیکیان  1؛ 27: 9دانیال 

مشکالت از تروریسم بین المللی، با وجود دستاوردهای مورد انتظار، خواهد شد توسط فریب در سازمان ملل متحد 

 (، ما نیاز به شادی و آسایش در پادشاهی خدا.9: 12( )مکاشفه 21:12ال حل نمی شود )رجوع حزقی

مشکالت محیط زیست با همکاری های بین المللی حل خواهد شد، به عنوان کشورهای جهان از بین بردن زمین 

 (، اما آنها خواهد شد پادشاهی خدا حل شده است.11:18کمک خواهد کرد )مکاشفه 

 ط جنین، و فروش بدن انسانمشکالت جاودانگی جنسی، سق

 قطعات خواهد شد ایاالت متحده آمریکا حل نشده است، اما در پادشاهی خدا.

توسط پادشاهی خدا: بدهی عظیم است که ایاالت متحده، بریتانیا، و بسیاری از کشورهای دیگر نیز خواهد شد از 

 ، اما در نهایت.( حل نشده است2پس از تخریب در حبقوق  8-6طریق مبادله بین المللی )

نزاع های  ما نیاز به پادشاهی خدا.-جهل و اشتباه آموزش و پرورش خواهد بود که توسط ایاالت حل نشده ملل

ادیان موافقت خود را برای نجات به غیر از عیسی واقعی از کتاب مقدس حل -مذهبی نمی واقعا هر جنبش عام

 ز به فداکاری عیسی مسیح و بازگشت او در پادشاهی خدا.گناه این مشکل در جهان است و برای آن، ما نیا شود.

مسائل گرسنگی خواهد شد توسط موجودات اصالح شده ژنتیکی که با قرار دادن نقاط جهان در معرض خطر 

 ما نیاز به پادشاهی خدا.-قحطی به محصول بالقوه حل نشده شکست



 هی خدا ندارد.ما نیاز به پادشا-علم پزشکی مدرن همه پاسخ برای سالمت انسان

فقر گسترده در بخش هایی از آفریقا، آسیا، و در جای دیگر، در حالی که با بهره برای یک زمان از زمان پایان 

 (، این مشکل را حل نمی کند از فقر ما نیاز به پادشاهی خدا.19-1: 18"بابل" )مکاشفه 

آن خواهد شد در  ر زمین ایجاد شده است.فاز هزار ساله از پادشاهی خدا پادشاهی تحت اللفظی خواهد شد که د

پرستاران با مسیح برای یک هزار سال سلطنت خواهند  قوانین مهربان خداوند و خدا محبت به عنوان رهبر است.

این پادشاهی شامل کسانی که واقعا در کلیسای خدا، اما هیچ کتاب مقدس می  (.6-4: 20؛ 05:10کرد )مکاشفه 

کلیسای رم مخالفت کرده است  که در واقع کلیسا )کاتولیک یا در غیر این صورت(.گوید که پادشاهی خدا است 

آموزش هزاره، و بعد از آن با قدرت بیشتری خواهد مخالفت پیام انجیل کتاب مقدس به عنوان ما به پایان نزدیک 

 .24:14تی این احتمال زیاد خواهد شد پوشش رسانه ای قابل توجه که ممکن است کمک به تحقق م تر است.

( و از 2: 21در مرحله نهایی آن، پادشاهی خدا شامل "اورشلیم جدید، پایین آمدن از آسمان از جانب خدا" )مکاشفه 

 خواهد شد وجود ندارد ناراستی بیشتر، نه بیشتر افزایش آن وجود خواهد داشت بدون پایان.

 غم و اندوه، و هیچ مرگ.

نویسندگان عهد عتیق در مورد آن  موضوعات مهم از کتاب مقدس است.موعظه و درک انجیل از پادشاهی خدا از 

 عیسی، پل، و جان در مورد آن تدریس می شود. تدریس می شود.

رهبران اوایل  برای زنده ماندن در خارج از عهد جدید در مورد آن تدریس می شود.« مسیحی»قدیمی ترین خطبه 

کلیسای خدا امروز آن را  ادامه ما در ورد آن تدریس می شود.، در مملیٹوقرن دوم مسیحی، مانند پولیکارپ و 

 آموزش دهد.

به یاد بیاورید که پادشاهی خدا اولین موضوع که کتاب مقدس را نشان می دهد عیسی در مورد موعظه 

 .همچنین چیزی بود که او در مورد پس از موعظه معاد و آن چیزی است که مسیحیان باید ابتدا به دنبال است است.

تاکید از انجیل که عیسی و پیروان خود را تدریس پادشاهی  انجیل نه تنها در مورد زندگی و مرگ عیسی است.

انجیل از پادشاهی شامل نجات از طریق عیسی مسیح، بلکه شامل آموزش پایان دولت انسانی  آمدن خدا بود.

 (.5: 11)مکاشفه 

نیست تا زمانی که پس از انجیل از پادشاهی در جهان به عنوان یک به یاد داشته باشید، عیسی تعلیم داد که پایان 

 و موعظه در حال حاضر اتفاق می افتد. ( موعظه شد آمده است.24:14شاهد عینی به همه ملت )متی 

با این حال، بیشتر نمی  . پادشاهی خدا است راه حلی برای مشکالت پیش روی بشریت خبر خوب این است که

( 06:13ملکوت خدا را ابدی )متی  یت، و نه شنیدن آن، و نه خواهم به این باور حقیقت از آن.خواهید آن را حما

 (.7:31قرنتیان  1است، در حالی که "این جهان درگذشت" )

ما در  کلیسای خدا در مورد جدی هستند. مداوم اعالم انجیل واقعی پادشاهی خدا چیزی است که ما در این است که

(، از جمله پادشاهی خدا )متی 20-19: 28همه چیزهایی که کتاب مقدس می آموزد )متی تالش برای آموزش 

در حالی که ما در انتظار که پادشاهی، ما نیاز به یادگیری و راه خدا و راحتی دیگران که می خواهند به  (.24:14

 این باور حقیقت دنبال کنید.

 شما را باور انجیل از پادشاهی خدا؟ دا حمایت می کنند؟باید به شما نمی بحث اعالم انجیل از پادشاهی آمدن خ

 

 

 خدا کلیسای ادامه



 
 بیچ، گروور بزرگ، خیابان 1036 :واقع در که است خدا از مداوم کلیسای USA دفتر

 .است متحده ایاالت 93433 کالیفرنیا،
 

 سایت وب( CCOG) خدا از مداوم کلیسای
 

CCOG.ASIA مختلف های زبان در مختلف مقاالت و آسیا بر تمرکز دارای سایت این 

 .انگلیسی در اقالم از برخی همچنین و آسیایی،
CCOG.IN زبان در مواد این. است هند میراث از که کسانی به نسبت هدف سایت وب این 

 .هند مختلف های زبان و انگلیسی
CCOG.EU اروپایی مختلف های زبان در مواد این. است اروپا گذاری هدف سایت وب این 

 .است
CCOG.NZ زمینه پس یک با قرار هدف را دیگران و نیوزیلند به نسبت سایت وب این 

 .است تبار انگلیسی
CCOG.ORG ها قاره همه در مردم این. است خداوند از مداوم کلیسا اصلی سایت وب این 

 .ها فیلم و ها، لینک مقاالت، شامل این. کند می عمل
CCOGCANADA.CA است کانادا در که کسانی به نسبت هدف سایت وب این. 

CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Diosزبان به سایت وب این ۔ 

 .است خداوند از مداوم کلیسای برای اسپانیایی
PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyosاز مداوم کلیسای فیلیپین سایت وب این ۔ 

 .تاگالوگ و انگلیسی زبان به اطالعات این. است خداوند
 

 سایت تاریخچه و اخبار
 

COGWRITER.COM مقاالت دکترین، اخبار، و است اعالم عمده ابزار یک سایت وب این 

 .نبوی رسانی روز به و ها، فیلم تاریخی،
CHURCHHISTORYBOOK.COM با سایت وب باشید داشته خاطر به آسان که است این 

 .کلیسا تاریخ در اطالعات و مقاالت
BIBLENEWSPROPHECY.NET و اخبار که دهد می پوشش آنالین رادیو سایت وب این 

 .است مقدس کتاب مطالب
 

 سرمنیٹس و خطبه برای یوتیوب ویدئو کانال
 

BibleNewsProphecy  سرمنیٹس فیلم. کانال CCOG. 
CCOGAfrica  پیام. کانال CCOG آفریقایی زبان در. 



CDLIDDSermones  پیام. کانال CCOG اسپانیایی زبان در. 
ContinuingCOG  کانال .CCOG ویدئویی های خطبه.  

 
 
 

( است شده اضافه بعد از برخی عالوه به) است مانده باقی آجر چند از برخی زیر در دهد می نشان عکس

 خدا کلیسای عنوان به است بهتر اما است، شده شناخته عنوان به اوقات گاهی اورشلیم در ساختمان یک از

 :دهد می شرح( صهیون کوه نام به حاضر حال در) اورشلیم هیل غرب در
 

 
 

 که ساختمان یک. است بوده واقعی مسیحی کلیسای ساختمان اولین شاید سایت به است این بر اعتقاد این

 انجیل که اورشلیم در ساختمان یک این. است شده موعظه در توانست می« خدا پادشاهی از انجیل عیسی،

 .بود آموخته خدا پادشاهی از
 

 

 خدا کلیساهای پیروان برادران، شما،...  چون کنم، می تشکر توقف بدون خدا نیز ما دلیل همین به
 .شد هستند عیسی مسیح در یهودیه در که

 (14-13: 2 تسالونیکیان 1)

 

 .شود می ارائه پرستاران به همه برای بار یک که ایمان برای صادقانه ادعا

 (3 جود)

 

 نیز شهرستانها دیگر به خدا پادشاهی به باید من: "گفت آنها به( 04:43 لوقا( )عیسی) او
 ."است شده ارسال من منظور این برای که چرا موعظه،

 

 ترس آیا. است شده اضافه شما به باید را[ جی] چیزها این همه و خدا، پادشاهی دنبال به اما
 (32-31: 12 لوقا. )است را پادشاهی شما به را خود پدر خوب لذت آن برای کوچک، گله نیست،

 



 و موعظه، ها ملت تمام به شاهد عنوان به جهان تمام در شد خواهد پادشاهی از انجیل این و
 (24:14 متی. )آمد خواهد پایان در سپس

 

     language edition. 
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