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Tin Mừng Nước Trời 
Đó là giải pháp! 

Bạn có nhận ra rằng Chúa Giêsu nói rằng sự kết thúc không thể 

đến cho đến khi Nước Thiên Chúa được rao giảng cho 

thế giới như một nhân chứng? 

 
Sói sói cũng sẽ sống với bầy cừu the sea.”(Isaiah 11:6,9) 

 
Bởi 

Bob Thiel, tiến sĩ 

Tin Mừng Nước Trời 
Đó là giải pháp! 

 

Bởi Bob Thiel, tiến sĩ 
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Tập sách nhỏ được sản xuất cho Nhà thờ liên tục của Thiên Chúa và 
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Tại sao nhân loại có thể giải quyết vấn đề của nó? 

Bạn có biết rằng những điều đầu tiên và cuối cùng trong Kinh Thánh cho 
thấy Chúa Giêsu đã rao giảng về việc quan tâm đến phúc âm của Nước 

Thiên Chúa không? 

Bạn có biết rằng Nước Thiên Chúa là điểm nhấn của các sứ đồ và những 
người đầu tiên theo họ không? 

Vương quốc của Thiên Chúa có phải là con người của Chúa Giêsu 
không? Có phải vương quốc của Chúa Jesus đang sống cuộc sống của 

Ngài trong chúng ta bây giờ? Vương quốc của Thiên Chúa có phải là một 
loại vương quốc thực tế trong tương lai? Bạn có tin những gì Kinh thánh 

dạy không? 

Vương quốc là gì? Vương quốc của Thiên Chúa là gì? Kinh Thánh dạy gì? 
Giáo hội Kitô giáo ban đầu đã dạy gì? 

Bạn có nhận ra rằng sự kết thúc không thể đến cho đến khi Nước Thiên 
Chúa được rao giảng cho thế giới như một nhân chứng? 

Bức ảnh trên bìa trước cho thấy một con cừu nằm xuống với một con sói được 
sáng tác bởi Burdine Printing and Graphics. Bức ảnh trên bìa sau là một phần của 
tòa nhà Church of God ban đầu ở Jerusalem được chụp vào năm 2013 bởi Tiến sĩ 
Bob Thiel.  

 

NỘI DUNG 
 

1. Nhân loại có giải pháp không? 
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2. Chúa Giêsu đã rao giảng Tin Mừng nào? 

3. Vương quốc của Thiên Chúa có được biết đến trong 
Cựu Ước không? 

4. Các sứ đồ có dạy Tin Mừng cho 

Vương quốc? 

5. Các nguồn bên ngoài Tân Ước được dạy 

Vương quốc của Thiên Chúa. 

6. Nhà thờ Hy Lạp-La Mã dạy Vương quốc là quan trọng, 
nhưng ... 

7. Tại sao Nước Thiên Chúa? 

Thông tin liên lạc  

 

Lưu ý: Cuốn sách này là bản dịch từ phiên bản tiếng Anh của một người 
không phải là thành viên của Hội thánh Đức Chúa Trời, do đó một số 
thành ngữ có thể không hoàn toàn chuyển tải bản gốc, nhưng được hy 
vọng sẽ gần gũi. Phiên bản tiếng Anh có sẵn trực tuyến miễn phí tại 
www.ccog.org                            

  

  

  

1. Nhân loại có giải pháp không? 

Thế giới đối mặt với nhiều vấn đề . 
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Nhiều người đói. Nhiều người bị áp bức. Nhiều người phải đối mặt với 
nghèo đói. Nhiều quốc gia đang mắc nợ nghiêm trọng. Trẻ em, bao gồm 
cả những người chưa sinh, bị lạm dụng. Các bệnh kháng thuốc liên quan 
đến nhiều bác sĩ. Các thành phố công nghiệp lớn bị ô nhiễm không khí. 
Chính trị gia khác nhau đe dọa chiến tranh . Các cuộc tấn công khủng bố 
tiếp tục xảy ra . 

Các nhà lãnh đạo thế giới có thể sửa chữa các vấn đề phải đối mặt với 
nhân loại? 

Nhiều người nghĩ vậy. 

Chương trình nghị sự mới 

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2015, sau khi một bài phát biểu quan trọng-
note bởi Đức Giáo Hoàng Francis của Vatican, 193 quốc gia của Liên Hiệp 
Quốc (LHQ) đã bỏ phiếu để thực hiện “ 17 Mục tiêu Phát triển bền 
vững ” về những gì đôi khi được gọi là New Phổ Agenda .Here là 17 mục 
tiêu của Liên Hợp Quốc:   

Mục tiêu 1. Xóa đói giảm nghèo dưới mọi hình thức 

Mục tiêu 2. đói, đạt được an ninh lương thực và cải thiện dinh 
dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững 

Mục tiêu 3. Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và thúc đẩy hạnh phúc 
cho mọi lứa tuổi 

Mục tiêu 4. Đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện và công bằng 
và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ 
nữ và trẻ em gái 

Mục tiêu 6. Đảm bảo sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh 
cho tất cả mọi người 

Mục tiêu 7. Đảm bảo tiếp cận với năng lượng phải chăng, đáng tin 
cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người 



5 
 

Mục tiêu 8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và 
bền vững, việc làm đầy đủ và hiệu quả và làm việc tốt cho tất cả 

Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cường, thúc đẩy công 
nghiệp hóa toàn diện và bền vững và đổi mới thúc đẩy 

Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia 

Mục tiêu 11. Làm cho các thành phố và khu định cư của con 
người bao gồm, an toàn, kiên cường và bền vững 

Mục tiêu 12. Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững 

Mục tiêu 13. Hãy hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu 
và các tác động của nó 

Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và 
tài nguyên biển để phát triển bền vững 

Mục tiêu 15. Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy sử dụng bền vững các 
hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, 
ngăn chặn và đảo ngược suy thoái đất và ngăn chặn mất đa dạng 
sinh học 

Mục tiêu 16. Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập để phát 
triển bền vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi 
người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và bao 
gồm các cấp 

Mục tiêu 17. Tăng cường các phương tiện thực hiện và khôi phục 
quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững 

Chương trình nghị sự này được cho là sẽ được thực hiện đầy đủ vào năm 
2030 và còn được gọi là Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững . Nó nhằm mục đích giải quyết ail ment của nhân loại phải đối mặt 
với thông qua quy định, giáo dục và quốc tế và liên tôn hợp tác.   Trong 
khi nhiều mục tiêu của nó là tốt, một số phương pháp và mục tiêu của 
nó là xấu xa (xem Sáng thế ký 3: 5 ). T chương trình nghị sự của ông , cũng 
có thể, phù hợp với Đức Giáo Hoàng Francis của Laudato Si điệp. 
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Các “ mới phổ Agenda ” có thể gọi là “ Chương trình nghị sự mới Công 
Giáo ” như lời “ Cath Olic ” có nghĩa là “ phổ quát. ” Đức Giáo Hoàng 
Francis gọi việc áp dụng 
ofthe New Phổ Agenda “ một dấu hiệu quan trọng của niềm hy vọng. Giáo 
dục 
Theo sau thỏa thuận của Liên Hợp Quốc, đã có một cuộc họp tại Paris vào 
tháng 12 năm 2015 (có tên chính thức là Hội nghị lần thứ 21 của các Bên tham 
gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ). Giáo hoàng 
Francis cũng ca ngợi rằng điều ước quốc tế và các quốc gia khuyên “ phải 
cẩn thận làm theo con đường phía trước, và với một cảm giác ngày càng 
tăng của sự đoàn kết. Giáo dục 
  
Gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều đồng ý với các hiệp định 
Paris, nơi có các mục tiêu tài chính và cam kết tài chính cụ thể. (Sau đó, 
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký một văn bản để cam kết với Hoa 
Kỳ vào năm 2016, nhưng vào năm 2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald 
Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ KHÔNG chấp nhận các thỏa thuận với 
hiệp định Paris. Điều này gây ra sự phẫn nộ quốc tế và đã giúp cô lập Hoa 
Kỳ từ châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới.) Đức Giáo Hoàng Francis 
sau tuyên bố nhân loại “ sẽ đi xuống ” nếu nó không làm cho mình thay 
đổi liên quan đến khí hậu. 
  
Trong khi không ai muốn hơi thở bị ô nhiễm không khí, bị đói, được 
nghèo khổ, bị đe dọa , vv., Sẽ nỗ lực con người t ông mục tiêu của chương 
trình nghị sự 2030 Liên Hiệp Quốc và / hoặc định Paris Solv e những vấn 
đề phải đối mặt với nhân loại? 
  
Hồ sơ theo dõi của Liên hợp quốc 

T ông Liên Hợp Quốc được thành lập và thành lập vào ngày 24 tháng 10 
năm 1945 , sau Thế chiến thứ hai , để ngăn chặn một cuộc xung đột như 
vậy và cố gắng để thúc đẩy hòa bình trên thế giới. Khi thành lập, LHQ có 
51 quốc gia thành viên; hiện có 193. 

Đã có hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn cuộc xung đột trên khắp thế 
giới kể từ khi Liên Hợp Quốc hình thành, nhưng chúng ta chưa có những 
gì có thể được mô tả là Chiến tranh thế giới thứ ba. 
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Một số người tin rằng hợp tác quốc tế như Liên Hợp Quốc tuyên bố thúc 
đẩy , kết hợp với loại chương trình nghị sự liên tôn và đại kết mà Giáo 
hoàng Francis và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo khác đang cố gắng thúc 
đẩy , sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng. 

Tuy nhiên, hồ sơ theo dõi cho Liên Hợp Quốc để làm điều này là không 
tốt . Ngoài nhiều cuộc xung đột vũ trang kể từ khi Liên Hợp Quốc hình 
thành, nhiều triệu người đói, người tị nạn và / hoặc nghèo tuyệt vọng. 

Hơn một thập kỷ trước, Liên Hợp Quốc đã đặt ra để thực hiện các Mục 
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ . Có tám “ mục tiêu phát triển, ” nhưng điều 
này đã không thành công, thậm chí theo quy định của Liên Hợp Quốc 
chính nó. Vì vậy, vào năm 2015, nó được gọi là “ 17 Mục tiêu Phát triển 
bền vững ” đã adopted.Some là lạc quan. Một số người coi đó là một 
tưởng tượng không tưởng. 

Theo như không tưởng, vào ngày 6 tháng 5 năm 2016, Giáo hoàng Francis 
nói rằng ông đã mơ về một điều không tưởng ở châu Âu nhân đạo mà 
nhà thờ của ông có thể giúp lục địa đó đạt được. Tuy nhiên, giấc mơ của 
Giáo hoàng sẽ trở thành một cơn ác mộng (xem Khải huyền 18). 

Có thể có một số hợp tác và thành công , nhưng 

Merriam Webster ‘s từ điển khẳng định rằng xã hội không tưởng là “ một 
nơi tưởng tượng, trong đó chính phủ, pháp luật và các điều kiện xã hội là 
hoàn hảo. ”   Kinh Thánh dạy rằng con người không thể giải quyết vấn đề 
của nó ngày của riêng mình: 

23 Lạy Chúa, con biết con người không ở trong chính mình; Nó 
không phải là ở người đàn ông đi để chỉ đạo các bước của 
mình. (Giê-rê-mi 10:23, NKJV trong suốt trừ khi có chỉ định khác) 

Kinh thánh dạy rằng hợp tác quốc tế sẽ thất bại: 

16 Phá hủy và khốn khổ theo cách của họ; 17 Và con đường của hòa 
bình mà họ chưa biết. 18 Không có sự sợ hãi của Thiên Chúa trước 
mắt họ. (Rô-ma 3: 16-18) 
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Tuy nhiên, nhiều người đang làm việc theo quan điểm của họ về một xã 
hội không tưởng và thậm chí đôi khi cố gắng liên quan đến tôn giáo. 
Nhưng hầu như không ai sẵn sàng đi theo con đường của một Thiên Chúa 
thực sự. Không phải là sẽ không có tiến triển nào đối với bất kỳ mục 
tiêu nào của Liên hiệp quốc mà Vatican . Sẽ có một số (và nhiều mục tiêu 
là tốt) , cũng như một số thất bại. 

Trên thực tế, và có lẽ sau cuộc xung đột lớn, một loại thỏa thuận hòa 
bình quốc tế sẽ được đồng ý và xác nhận (Daniel 9:27) . Khi đó, nhiều 
người sẽ có xu hướng sai lầm khi tin rằng nhân loại sẽ mang lại một xã hội 
hòa bình và không tưởng hơn. 

Nhiều người sẽ bị cuốn theo 'tiến bộ không tưởng' quốc tế như vậy (x. 
Ezekiel 13:10) cũng như bởi nhiều dấu hiệu và kỳ quan khác nhau (2 Tê-
sa-lô-ni-ca 2: 9-12). Nhưng Kinh thánh nói rằng hòa bình như vậy sẽ 
không kéo dài (Daniel 9:27; 11: 31-44), bất chấp những gì các nhà lãnh 
đạo có thể yêu cầu (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 3; Ê-sai 59: 8). 

Ý tưởng rằng , ngoài Chúa Giê -su (xem Giăng 15: 5 ; Ma-thi-ơ 24: 21-22 ) , 
nhân loại có thể mang đến những điều không tưởng trong 'thời đại tà 
ác' này là một tin lành giả (Galati 1: 3-10 ) . 

Nếu một mình con người hoàn toàn không có khả năng thực sự mang lại 
điều không tưởng, thì có loại nào không tưởng có thể? 

Đúng. 

Vương quốc của Thiên Chúa sẽ làm cho hành tinh này và, sau đó, vĩnh 
cửu, tuyệt vời hơn. 
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2. Chúa Giêsu đã rao giảng Tin Mừng nào? 
Kinh thánh dạy rằng một xã hội không tưởng, được gọi là Vương quốc của 
Thiên Chúa, sẽ thay thế các chính phủ của loài người (Daniel 2:44; Khải 
huyền 11:15; 19: 1-21). 

Khi Chúa Giêsu bắt đầu Minis công của ông cố gắng, Ông bắt đầu bằng 
cách rao giảng các phúc âm của K ingdom của Thiên Chúa . Đây là những 
gì Mark đã báo cáo: 

14 Bây giờ sau khi John được đưa vào nhà tù, Chúa Giêsu đã đến 
Galilê, rao giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời, 15 và nói: “ Hiện 
đã trọn, nước Đức Chúa Trời là trong tầm tay. Ăn năn và tin vào 
Tin Mừng ” (Mác 1: 14-15). 

Tin Lành hạn, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp phiên âm như euangelion , và 
các phương tiện “ thông điệp tốt ” hoặc “ tin tốt. ” Trong N ew Ước, từ 
tiếng Anh ‘ vương quốc , ’ liên quan đến vương quốc của Thiên 
Chúa, được nhắc đến xấp xỉ 149 lần trong NKJV và 151 trong Rheims Kinh 
Thánh Douay . Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp phiên âm là basileia có nghĩa 
là quy tắc hoặc vương quốc của hoàng gia. 

Vương quốc loài người, cũng như vương quốc của Thiên Chúa, có một vị 
vua (Khải huyền 17:14) , họ bao trùm một khu vực địa lý (Khải huyền 
11:15) , họ có các quy tắc (Ê-sai 2: 3-4; 30: 9) , và họ có môn học (Lu-ca 
13:29) . 

Đây là giáo huấn công khai đầu tiên từ Chúa Giêsu mà Matthew ghi lại: 

23 Và Chúa Giê-su đã đi về tất cả Galilê, giảng dạy trong các hội 
đường của họ, rao giảng phúc âm của vương quốc (Ma-thi-ơ 
4:23). 

Matthew cũng ghi lại: 
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35 Sau đó, Chúa Giêsu đã đi về tất cả các thành phố và làng mạc, 
giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng phúc âm của 
vương quốc (Matt hew 9:35). 

Tân Ước cho thấy Je sus sẽ trị vì mãi mãi: 

33 Và Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp mãi mãi và vương quốc của Ngài sẽ 
không có kết thúc (Lu-ca 1:33). 

Luke ghi lại rằng mục đích mà Chúa Giêsu được gửi đến là để rao 
giảng Nước Thiên Chúa. Lưu ý những gì Chúa Giêsu đã dạy: 

43 Ông nói với họ: “ Tôi phải rao giảng Nước Thiên Chúa đến các 
thành phố khác cũng có, bởi vì đối với mục đích này, tôi đã được 
gửi đi ” (Luca 4:43). 

Bạn đã bao giờ nghe nói rằng rao giảng? Bạn có bao giờ nhận ra rằng mục 
đích của Chúa Giêsu khi được sai đi là để rao giảng về sự khôn ngoan của 
Thiên Chúa không? 

Luke cũng ghi lại rằng Chúa Giêsu đã đi và rao giảng K ingdom của Thiên 
Chúa: 

10 Và các sứ đồ, khi họ trở về, đã nói với Ngài tất cả những gì họ đã 
làm. Sau đó, Ngài đưa họ và đi riêng sang một nơi vắng vẻ thuộc 
thành phố tên là Bethsaida. 11 Nhưng khi nhiều người biết điều đó, 
họ đã đi theo Ngài; và Ngài đã tiếp nhận họ và nói với họ về 
vương quốc của Thiên Chúa (Lu-ca 9: 10-11). 

Chúa Giêsu đã dạy rằng Nước Thiên Chúa phải là ưu tiên hàng đầu cho 
những người sẽ theo Ngài : 

33 Nhưng trước tiên hãy tìm vương quốc của Thiên Chúa và sự 
công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33). 

31 Nhưng hãy tìm vương quốc của Đức Chúa Trời, và tất cả những 
điều này sẽ được thêm vào bạn. 32 Đừng sợ, đàn chiên nhỏ, vì đó 
là niềm vui của Cha anh khi ban cho anh vương quốc (Lu-ca 12: 
31-32). 

Kitô hữu là để TÌM KIẾM ĐẦU TIÊN Nước Thiên Chúa. Họ làm điều này 
bằng cách biến điều này thành ưu tiên hàng đầu của họ bằng cách sống 
như Chúa Kitô sẽ cho họ sống và mong chờ sự trở lại và vương quốc của 
Ngài. Tuy nhiên, hầu hết những người tuyên xưng Chúa Kitô, không 
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những không tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước tiên, họ thậm chí còn 
không biết nó là gì. Nhiều người cũng sai lầm khi tin rằng tham gia vào 
chính trị thế giới là điều Chúa mong đợi từ các Kitô hữu. Bằng cách không 
hiểu vương quốc của Chúa, họ không 

sống bây giờ như họ nên hoặc hiểu tại sao nhân loại quá thiếu sót. 

Thông báo cũng là thứ e vương quốc sẽ được trao cho một bầy nhỏ (cf. 
Rm 11: 5). Cần có sự khiêm tốn để sẵn sàng trở thành một phần của đàn 
chiên nhỏ thực sự. 

Vương quốc của Thiên Chúa chưa được thành lập trên Trái đất 

J esus đã dạy rằng những người theo Ngài sẽ cầu nguyện cho vương quốc 
sẽ đến, do đó họ chưa sở hữu nó: 

9 Cha của chúng ta trên thiên đàng, thánh hóa là tên của 
bạn. 10 Vương quốc của bạn đến. Bạn sẽ được thực hiện (Ma-thi-
ơ 6: 9-10). 

Chúa Giêsu đã phái các môn đệ của Ngài ra để rao giảng K ingdom của 
Thiên Chúa: 

1 Sau đó, Ngài gọi mười hai môn đệ của Ngài đến với nhau và ban 
cho họ quyền lực và uy quyền đối với tất cả các yêu ma và chữa 
bệnh. 2 Ngài sai họ đi rao giảng về vương quốc của Thiên Chúa (Lu-
ca 9: 1-2). 

Chúa Giêsu dạy rằng sự hiện diện của ông một mình không phải là vương 
quốc, là vương quốc đã không thành lập trên Trái Đất sau đó vì đó là lý do 
tại sao ông đã làm những gì Ngài đã không đuổi quỉ trong tên của ông sau 
đó : 

28 Nhưng nếu tôi đuổi quỷ bằng Thần của Đức Chúa Trời, chắc 
chắn vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến với bạn (Ma-thi-ơ 
12:28). 

Vương quốc thực sự là trong tương lai - bây giờ cũng không ở đây khi 
M ark show s : 

47 Và nếu mắt bạn khiến bạn phạm tội, hãy nhổ nó ra. Sẽ tốt hơn 
nếu bạn vào vương quốc của Thiên Chúa bằng một mắt, thay vì có 
hai mắt, để được đúc (Mác 9:47). 
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23 Chúa Giê-su nhìn quanh và nói với các môn đệ của ông, “ Làm 
thế nào cứng nó là dành cho những người có giàu vào Nước của 
Thiên Chúa! ” 24 Và các môn đệ hạ sửng sốt về lời của Ngài. Nhưng 
Chúa Giêsu đã trả lời một lần nữa và nói với họ, “ Trẻ em, thế nào 
là khó đối với những người tin tưởng vào sự giàu có vào Nước 
của Thiên Chúa! 25 Nó là dễ dàng hơn cho Con lạc đà chui qua lỗ 
kim so với một người đàn ông giàu vào Nước Thiên 
Chúa ” (Mác 10: 23-25). 

25 Quả thật, Ta bảo các ngươi, tôi sẽ uống không còn của trái nho 
nữa cho đến ngày hôm đó khi tôi uống nó mới trong vương quốc 
của Thiên Chúa ” (Mác 14:25). 

43 Joseph Arimathea, một thành viên hội đồng thành phố nổi tiếng, 
những người đã được chính mình chờ đợi cho vương quốc của 
Thiên Chúa, đến và tham gia can đảm ... (Mác 15:43). 

Chúa Giêsu đã dạy rằng vương quốc không phải là một phần của thế giới 
hiện tại này: 

36 Chúa Giê-su trả lời: “ Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu 
vương quốc của tôi thuộc về thế giới này, những người hầu của 
tôi sẽ chiến đấu, để tôi không nên được giao cho người Do 
Thái; nhưng bây giờ vương quốc của tôi không phải từ 
đây . (Giăng 18: 36). 

Chúa Giêsu đã dạy rằng vương quốc sẽ đến sau khi Ngài trở lại làm Vua 
của nó: 

31 “ Khi Con Người đến trong vinh quang của Ngài, và tất cả các 
thiên sứ thánh với Ngài, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của 
Ngài. 32 Tất cả các quốc gia sẽ được tập hợp trước mặt Ngài và 
Ngài sẽ tách chúng ra khỏi một quốc gia khác, vì một mục tử chia 
chiên của mình ra khỏi những con dê. 33 Và Ngài sẽ đặt chiên trên 
tay phải của Ngài, nhưng những con dê ở bên trái. 34 Sau đó, Vua 
sẽ nói với những người bên tay phải: 'Hãy đến, bạn được ban 
phước cho Cha tôi, thừa hưởng vương quốc đã chuẩn bị cho bạn 
từ nền tảng của thế giới (Ma-thi-ơ 25: 31-34). 

Vì Vương quốc của Thiên Chúa không ở đây, chúng ta sẽ không thấy một 
điều không tưởng thực sự cho đến khi nó được thành lập. Bởi vì hầu hết 
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không hiểu vương quốc của Chúa, họ không hiểu chính phủ yêu thương 
của Ngài hoạt động như thế nào. 

Vương quốc của Thiên Chúa sẽ không đến “ cho đến khi viên mãn của dân 
ngoại đã đến ” (La Mã 11:25) -Và đó chưa xảy ra. 

Chúa Giêsu đã nói gì vương quốc là như thế nào? 

Chúa Giêsu đã cung cấp một số giải thích về việc K ingdom của Thiên Chúa 
là như thế nào: 

26 Và Ngài nói, “ Vương quốc của Thiên Chúa là như thể một người 
đàn ông nên phân tán hạt giống trên mặt đất, 27 và nên ngủ vào 
ban đêm và tăng từng ngày, và hạt giống nên nảy mầm và phát 
triển, bản thân ông không biết làm thế nào. 28 Vì trái đất tự sản 
xuất cây trồng: đầu tiên là lưỡi kiếm, sau đó là đầu, sau đó là hạt 
đầy đủ trong đầu. 29 Nhưng khi hạt chín, ngay lập tức ông đặt 
trong hồng cầu hình liềm, vì mùa gặt đã đến ” (Mác 4: 26-29). 

18 Rồi Ngài nói, “ vương quốc của Thiên Chúa như thế nào? Và tôi 
sẽ so sánh nó với cái gì? 19 Nó giống như một hạt mù tạt, mà một 
người đàn ông đã lấy và đặt trong vườn của mình; và nó lớn lên 
và trở thành một cái cây lớn, và những con chim không khí làm tổ 
trên cành của nó. ” 20 Và một lần nữa Ông nói, “ Để những gì tôi sẽ 
sánh nước Đức Chúa Trời? 21 Nó giống như men mà người đờn bà 
kia lấy giấu trong ba đấu bột cho đến khi nó là tất cả bột dậy 
men ” (Lu-ca 13: 18-21). 

Những mệnh đề này cho thấy, lúc đầu, K ingdom of God khá nhỏ, nhưng 
sẽ trở nên lớn. 

Luke cũng ghi lại: 

29 Họ sẽ đến từ phương đông và phương tây, từ phương bắc và 
phương nam, và ngồi xuống trong vương quốc của Đức Chúa Trời 
(Lu-ca 13:29). 

Do đó, K ingdom của Thiên Chúa sẽ có người từ khắp nơi trên thế giới. Nó 
sẽ KHÔNG giới hạn ở những người có tổ tiên là người Israel hoặc các 
nhóm dân tộc cụ thể . Mọi người , từ khắp nơi, sẽ ngồi xuống trong vương 
quốc này. 

Luke 17 và Vương quốc 
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Lu-ca 17: 20-21 bối rối một số. Nhưng trước khi đến đó, hãy chú ý 
rằng mọi người sẽ thực sự ăn trong K ingdom of God : 

15 “ Phước cho người nào sẽ ăn bánh trong vương quốc của Thiên 
Chúa! ” (Lc 14:15). 

Vì mọi người sẽ (trong ture fu ) ăn trong K ingdom of God , nên bây giờ nó 
không chỉ là thứ gì đó được đặt sang một bên, bất chấp sự dịch sai / hiểu 
lầm của Luke 17:21 mà đề nghị khác. 

Bản dịch Moffatt của Lu-ca 17: 20-21 có thể giúp một số người hiểu: 

20 Khi được hỏi bởi người Pharisêu khi Nước Thiên Chúa đang đến, 
ông đã trả lời họ, “ Các Nước Thiên Chúa không đến như bạn hy 
vọng sẽ bắt tầm nhìn của nó; 21 sẽ không ai nói, 'Đây rồi' hoặc 'Nó 
đây', vì Sự trị vì của Thiên Chúa hiện đang ở giữa bạn. ” (Luca 17: 
20-21, Moffatt ; xem thêm NASB và ESV dịch ) 

Lưu ý rằng Chúa Giêsu đã nói chuyện với những Pharisees không bị biến 
đổi, xác thịt và đạo đức giả . Chúa Giêsu “ đã trả lời họ, ” - i t là người 
Pharisêu người như ked Chúa Giêsu câu hỏi. Họ từ chối nhận ra Ngài. 

Chúng tôi lại họ trong HỘI THÁNH? Không ! 

Chúa Giêsu cũng không nói về một nhà thờ sẽ sớm được tổ chức. Cũng 
không được ông nói về tình cảm trong tâm trí hay trái tim. 

Chúa Jêsus đã nói về SỰ CỐ của Ngài ! Người Pha-ri-si không hỏi Ngài về 
một nhà thờ. Họ không biết gì về bất kỳ nhà thờ Tân Ước nào sẽ sớm 
được bắt đầu. Họ không hỏi về một loại tình cảm đẹp. 

Nếu ai nghĩ rằng vương quốc của Thiên Chúa là thứ e CHURCH - và Nước 
Thiên Chúa là “ trong ” những người Biệt Phái - là nhà thờ trong những 
người Pharisiêu? Rõ ràng là không! 

Một kết luận như vậy là khá vô lý phải không? Trong khi một số dịch Lành 
dịch một phần của Luke 17:21 như “ Nước Thiên Chúa là ‘ bên trong 
bạn ’ (NKJV / KJV), ngay cả những người Công giáo New Jerusalem 
Bible đúng dịch đó như là “ vương quốc của Thiên Chúa là một trong 
những bạn. Giáo dục 

Chúa Giêsu là một trong số, ở giữa, những người Pha-ri-si. Bây giờ, những 
người Pha-ri-si nghĩ rằng họ mong chờ Nước Thiên Chúa. Nhưng họ đã 
hiểu nó. Chúa Giêsu giải thích rằng đó sẽ không phải là một địa phương, 
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hay Vương quốc giới hạn chỉ dành cho người Do Thái , như họ nghĩ (cũng 
không phải là một nhà thờ như một số người hiện nay tin). Nước Thiên 
Chúa sẽ không chỉ đơn thuần là một trong nhiều Huma n và vương quốc 
có thể nhìn thấy mà mọi người đồng ULD chỉ ra hoặc xem, và nói: “ Đây là 
nó, ở đây ” ; hoặc “ đó là Nước Trời, ở đằng kia. Giáo dục 

Chính Chúa Giê- su, được sinh ra để trở thành Vua của Vương quốc đó, 
khi Ngài nói thẳng với Philatô (Giăng 18: 36-37). Hiểu rằng Kinh Thánh sử 
dụng các thuật ngữ “ vua ” và “ vương quốc ” thay thế cho nhau ( ví dụ 
như Daniel 7: 17-18,23). KING của Vương quốc của Thiên Chúa tương lai , 
sau đó và ở đó, đứng bên cạnh những người Pha-ri-si . Nhưng họ sẽ 
không công nhận Ngài là vua của họ (Giăng 19:21). Khi Ngài trở lại, thế 
giới sẽ khước từ Ngài (Khải Huyền 19:19). 

Chúa Giêsu đã tiếp tục, trong những câu sau đây trong Lu-ca 17 , để mô tả 
lần thứ hai của Ngài, khi Nước Thiên Chúa sẽ cai trị TẤT CẢ CÁC TRÁI ĐẤT 
(tiếp tục với Moffatt cho sự nhất quán trong chương này): 

22 Để các môn đệ, ông nói, “ Sẽ có ngày khi bạn sẽ dài và dài trong 
vô vọng để có dù chỉ một ngày của Con Người. 23 Đàn ông sẽ nói: 
'Thấy chưa, anh ta đây!' 'Thấy chưa, anh ấy đây rồi!' nhưng đừng 
đi ra ngoài hoặc chạy theo họ, 24 vì như tia chớp lóe từ bên này 
sang bên kia, Con Người cũng sẽ ở trong ngày của chính 
mình. 25 Nhưng trước tiên anh ta phải chịu đựng đau khổ lớn và bị 
thế hệ hiện tại từ chối. (Lu-ca 17: 22-25, Moffatt) 

Chúa Giê- su ám chỉ màu đỏ đến chớp nhoáng, giống như trong Ma-thi-ơ 
24:27 -31 , mô tả lần thứ hai của Ngài đến với toàn thế giới. Chúa Giêsu 
không nói rằng dân của Ngài sẽ không thể nhìn thấy Ngài khi Ngài trở lại. 

P eople sẽ không công nhận Ngài là KING của họ (Khải huyền 11:15) và sẽ 
chiến đấu chống lại Ngài (Khải Huyền 19:19)! Nhiều người sẽ nghĩ Jesus 
đại diện cho Antichrist. Chúa Giê-su không nói rằng Nước Đức Chúa Trời ở 
trong những người Pha-ri-si đó đã nói với họ ở nơi khác rằng họ sẽ không 
ở trong Vương quốc vì sự giả hình của họ (Ma-thi-ơ 23: 13-14). Chúa 
Giêsu cũng không nói rằng Giáo hội sẽ là Vương quốc. 

T ông Nước Thiên Chúa là một cái gì đó con người sẽ một ngày nào đó có 
thể ENTER - như tại sự sống lại của chỉ! Tuy nhiên , ngay cả Abraham và 
các tổ phụ khác không có được nêu ra (x Heb rews 11: 13-40). 
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Các môn đệ biết rằng K ingdom của Thiên Chúa không phải là cá nhân 
của họ sau đó , và nó phải xuất hiện như sau , xuất hiện sau Luke 
17:21, cho thấy: 

11 Bây giờ khi họ nghe những điều này, Ngài nói một câu chuyện 
ngụ ngôn khác, bởi vì Ngài ở gần Jerusalem và vì họ nghĩ vương 
quốc của Thiên Chúa sẽ xuất hiện ngay lập tức (Lu-ca 19:11). 

Các K ingdom rõ ràng trong tương lai 

Làm thế nào bạn có thể biết nếu K ingdom gần? Là một phần của việc giải 
quyết câu hỏi đó, Chúa Giêsu đã liệt kê các sự kiện tiên tri (Lu-ca 21: 8-28) 
và sau đó được dạy : 

29 Nhìn vào cây vả và tất cả các cây. 30 Khi chúng đã chớm nở, bạn 
sẽ thấy và biết rằng mùa hè đang đến gần. 31 Bạn cũng vậy, khi 
bạn thấy những điều này xảy ra, hãy biết rằng vương quốc của 
Thiên Chúa đã gần kề (Lu-ca 21: 29-31). 

Chúa Giê-xu muốn dân của Ngài theo dõi các sự kiện tiên tri để biết khi 
nào K ingdom sẽ đến. Chúa Giê-su ở nơi khác bảo dân Ngài theo dõi và 
chú ý đến các sự kiện tiên tri (Lu-ca 21:36; Mác 13: 33-37). Bất chấp lời 
của Jesus, nhiều người giảm giá khi xem các sự kiện thế giới liên quan đến 
tiên tri. 

Trong Lu-ca 22 & 23, Chúa Giê- su một lần nữa cho thấy rằng K ingdom 
của Thiên Chúa rất hợp lý sẽ được hoàn thành trong tương lai khi Ngài 
dạy: 

15 “ Với mong muốn tha thiết tôi đã ước ao ăn lễ Vượt Qua này với 
bạn trước khi tôi đau khổ; 16 vì tôi nói với bạn, tôi sẽ không còn ăn 
nó nữa cho đến khi nó được ứng nghiệm trong vương quốc của 
Thiên Chúa. ” 17 Rồi Ngài cầm lấy chén, tạ ơn, và nói: “ Hãy lấy cái 
nầy phân phát cho nhau mình; 18 vì tôi nói với bạn, tôi sẽ không 
uống trái nho nữa cho đến khi vương quốc của Thiên Chúa 
đến ” (Lu-ca 22: 15-18). 

39 Nhưng một trong những kẻ làm ác người bị đóng đinh với anh ta 
đã phỉ báng ông và ông nói: “ Nếu bạn là Đấng Mêsia, tiết kiệm 
cho mình và tiết kiệm chúng tôi cũng có. ” 40 Và bạn đồng hành 
của ông quở trách ông và ông nói với ông, “ Bạn thậm chí không 
sợ Đức Chúa Trời? Vì em cũng đang lên án anh. 41 Và chúng tôi 
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công bằng như vậy, bởi vì chúng tôi xứng đáng, vì chúng tôi được 
hoàn trả theo những gì chúng tôi đã làm, nhưng không có gì xấu 
được thực hiện bởi điều này. ” 42 Và Người nói với Yeshua, “ My 
Lord, nhớ đến tôi khi bạn đi vào Vương quốc của bạn. ” 43 Nhưng 
Yeshua nói với ông, “ Amen, tôi nói với bạn rằng hôm nay bạn sẽ 
ở với tôi trên Thiên Đàng. ” (Lu-ca 23: 39-43, Aramaic ở đồng 
bằng tiếng Anh) 

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã không đến ngay khi Chúa Giêsu bị 
giết hoặc cả Mark và Luke cho chúng ta thấy: 

43 Joseph Arimathea, một thành viên hội đồng thành phố nổi tiếng, 
những người đã được chính mình chờ đợi cho vương quốc của 
Thiên Chúa, đến và tham gia can đảm ... (Mác 15:43). 

51 Ngài đến từ Arimathea, một thành phố của người Do Thái, chính 
ông cũng đang chờ đợi vương quốc của Thiên Chúa (Lu-ca 23:51). 

Tôi không phải là người phục sinh (1 Cô-rinh-tô 15: 50-55) rằng Cơ đốc 
nhân sẽ được tái sinh để bước vào K ingdom của Thiên Chúa , như John 
ghi lại: 

3 Chúa Giêsu đã trả lời và nói với anh ta, “ Hầu hết chắc chắn, tôi 
nói với bạn, trừ khi người ta sinh ra một lần nữa, anh không thể 
nhìn thấy vương quốc của Thiên Chúa. ” 4 Nicôđêmô nói 
với Ngài, “ Làm thế nào có thể một người đàn ông được sinh ra 
khi nó trở về già? Anh ta có thể nhập lần thứ hai vào tử cung của 
mẹ mình và được sinh ra không? ” 5 Chúa Giêsu đã trả lời, “ Hầu 
hết chắc chắn, tôi nói với bạn, trừ khi một người chẳng nhờ nước 
và Thánh Linh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời (Giăng 3: 
3-5). 

Chỉ dân Chúa sẽ thấy cuối cùng sau ngàn năm K ingdom của Thiên Chúa . 

Bây giờ xin vui lòng hiểu thêm rằng một Jesus fter đã được phục sinh , 
Ngài lại dạy về K ingdom của Thiên Chúa: 

3 Ngài cũng đã trình bày chính Ngài còn sống sau sự đau khổ của 
Ngài bằng nhiều bằng chứng không thể sai lầm, được họ nhìn 
thấy trong bốn mươi ngày và nói về những điều liên quan đến 
vương quốc của Thiên Chúa (Công vụ 1: 3). 
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Bài giảng đầu tiên và cuối cùng mà Chúa Giêsu đã đưa ra là về sự khôn 
ngoan của Thiên Chúa ! Chúa Giêsu đến như sứ giả để dạy về Vương 
quốc đó. 

Chúa Giê- su cũng đã có Sứ đồ Giăng viết về sự khôn ngoan K ngàn năm 
của Thiên Chúa sẽ ở trên trái đất. Lưu ý những gì Ngài đã viết John: 

4 Tôi thấy linh hồn của những người bị chặt đầu để làm chứng cho 
Chúa Giê-su và lời của Đức Chúa Trời, những người không thờ 
phượng con thú hoặc hình ảnh của anh ta, và không nhận được 
dấu ấn của mình trên trán hoặc trên tay của họ. Và họ đã sống và 
trị vì với Chúa Kitô trong một ngàn năm (Khải Huyền 20: 4). 

Các Kitô hữu tiên khởi đã dạy rằng Vương quốc Thiên Chúa ngàn năm sẽ 
ở trên trái đất và thay thế các chính phủ trên thế giới như Kinh thánh dạy 
(x. Khải huyền 5:10, 11:15). 

Tại sao, nếu K ingdom của Thiên Chúa là s o quan trọng, đã không 
nhất nghe rất nhiều về nó? 

Một phần b vì Chúa Giêsu gọi đó là một mầu nhiệm: 

11 Và Ngài nói với họ rằng : Đến với bạn, điều đó đã được ban cho 
để biết mầu nhiệm của vương quốc của Thiên Chúa; nhưng với 
những người ở bên ngoài, tất cả mọi thứ đều có trong dụ ngôn 
(Mác 4:11). 

Thậm chí ngày nay, Vương quốc của Thiên Chúa thực sự là một bí ẩn đối 
với hầu hết các kế hoạch của Thiên Chúa (xem thêm cuốn sách miễn phí 
của chúng tôi, trực tuyến tại www.ccog.org có tiêu đề: MYSTERY of GOD's 
PLAN Tại sao Chúa tạo ra bất cứ điều gì? ? ) . 

Ngoài ra, hãy xem xét rằng Chúa Giêsu đã nói rằng sự kết thúc (của thời 
đại) sẽ đến (sớm) SAU khi phúc âm của vương quốc được rao 
giảng trên toàn thế giới như là một NHÂN CHỨNG: 

14 Tin lành về vương quốc này sẽ được rao giảng trên toàn thế giới 
với tư cách là nhân chứng cho tất cả các quốc gia, và rồi sự kết 
thúc sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:14). 

Tuyên bố phúc âm về Nước Thiên Chúa rất quan trọng và cần phải hoàn 
thành trong những thời kỳ cuối cùng này . Đó là một “ thông điệp tốt ” vì 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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nó o ffers với hy vọng thực cho nhân loại' căn bệnh s, mặc dù những gì 
các nhà lãnh đạo chính trị có thể giảng dạy. 

Nếu bạn xem xét lời của Chúa Giêsu, thì rõ ràng nhà thờ Cơ đốc giáo 
chân chính nên tuyên bố rằng phúc âm của vương quốc bây giờ. Đây 
phải là ưu tiên hàng đầu của nó cho Giáo hội . Và để làm được điều này 
đúng cách, nhiều ngôn ngữ nên utilized.T mình là những gì Tiếp tục thờ 
Thiên Chúa phấn đấu để làm. Và đó là lý do tại sao tập sách này đã được 
dịch thành nhiều ngôn ngữ. 

Chúa Giêsu đã dạy hầu hết sẽ KHÔNG chấp nhận cách của Ngài: 

13 “ Nhập bằng cửa hẹp; vì rộng là cổng và rộng là con đường dẫn 
đến sự hủy diệt, và có nhiều người đi vào bằng nó.  14 Bởi vì hẹp là 
cánh cổng và khó khăn là con đường dẫn đến cuộc sống, và có rất 
ít người tìm thấy nó. ( Ma-thi-ơ 7: 13-14 ) 

Tin lành của Nước Thiên Chúa dẫn đến sự sống! 

Có thể cần lưu ý rằng mặc dù hầu hết các Kitô hữu tuyên xưng dường như 
không biết gì về khái niệm rằng sự nhấn mạnh của Chúa Kitô là thuyết 
giảng phúc âm K ingdom của Thiên Chúa, các nhà thần học và sử gia thế 
tục thường hiểu rằng đây là những gì Kinh thánh thực sự dạy. 

Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu, mong đợi các môn đệ của Ngài dạy phúc âm 
về Nước Thiên Chúa (Lu-ca 9: 2,60). Bởi vì vương quốc tương lai sẽ dựa 
trên luật pháp của Chúa, nó sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng và tuân 
theo những luật lệ đó trong thời đại này dẫn đến hòa bình thực sự (Thi-
thiên 119: 165; Ê-phê-sô 2:15). 

Và tin mừng về vương quốc này đã được biết đến trong kinh sách Cựu 
Ước. 

3. Vương quốc được biết đến trong Cựu Ước? 

Bài giảng được ghi lại đầu tiên và cuối cùng của Chúa Giêsu liên quan đến 
việc loan báo Tin lành về Nước Thiên Chúa (Mác 1: 14-15; Công vụ 1: 3). 

Vương quốc của Chúa là một điều mà người Do Thái thời Chúa Jesus nên 
biết một điều gì đó như đã được đề cập trong thánh thư của họ, mà bây 
giờ chúng ta gọi là Cựu Ước. 

Daniel nói về Vương quốc 
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T ông tiên tri Daniel đã viết : 

40 Và vương quốc thứ tư sẽ mạnh mẽ như sắt, vô vọng như sắt vỡ 
thành từng mảnh và phá vỡ mọi thứ; và giống như sắt nghiền nát, 
vương quốc đó sẽ vỡ thành từng mảnh và nghiền nát tất cả 
những người khác. 41 Trong khi bạn nhìn thấy bàn chân và ngón 
chân, một phần đất sét của thợ gốm và một phần bằng sắt, 
vương quốc sẽ bị chia cắt; Tuy nhiên, sức mạnh của sắt sẽ ở trong 
đó, giống như bạn đã thấy sắt trộn với đất sét gốm. 42 Và vì các 
ngón chân là một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét, nên 
vương quốc sẽ mạnh mẽ và một phần mong manh. 43 Như bạn đã 
thấy sắt trộn với đất sét gốm, chúng sẽ hòa lẫn với hạt giống của 
đàn ông; nhưng chúng sẽ không tuân thủ nhau, giống như sắt 
không trộn với đất sét. 44 Vào thời của những vị vua này, Thiên 
Chúa sẽ thiết lập một vương quốc không bao giờ bị hủy diệt; và 
vương quốc sẽ không được để lại cho người khác; nó sẽ vỡ thành 
từng mảnh và tiêu diệt tất cả các vương quốc này, và nó sẽ tồn tại 
mãi mãi (Daniel 2:40 -44). 

18 Nhưng các thánh của Đấng tối cao sẽ tiếp nhận vương quốc và 
chiếm hữu vương quốc mãi mãi, thậm chí là mãi mãi. ' (Daniel 
7:18). 

21 “ Tôi đã xem; và cùng một sừng đã gây chiến với các vị thánh, và 
chiến thắng họ, 22 cho đến khi Ancient of Days xuất hiện, và một 
phán quyết được đưa ra để ủng hộ các vị thánh của Đấng tối cao, 
và đã đến lúc các vị thánh chiếm hữu vương quốc . ( Daniel 7: 21-
22 ) 

Từ Daniel, chúng ta biết rằng thời gian sẽ đến khi K ingdom of God sẽ phá 
hủy các vương quốc của thế giới này và sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta cũng 
biết rằng các vị thánh sẽ có phần của họ trong việc tiếp nhận vương quốc 
này . 

Nhiều phần của những lời tiên tri Daniel là cho thời đại chúng ta trong 
vòng 21 st thế kỷ . 

Lưu ý một số đoạn từ Tân Ước: 

12 “ Những chiếc sừng mười mà bạn thấy là vua mười người đã 
không nhận được vương quốc như được nêu ra, nhưng họ nhận 
quyền trong một giờ như vua với con thú. 13 Đây là một trong 
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những tâm trí, và họ sẽ trao sức mạnh và quyền hạn của mình 
cho con thú. 14 Những kẻ này sẽ gây chiến với Chiên và Chiên sẽ 
chiến thắng chúng, vì Ngài là Chúa tể của chúa và Vua của các vị 
vua; và những người ở với Ngài được kêu gọi, chọn lựa và trung 
thành. ” (Khải Huyền 17: 12-14) 

Vì vậy , chúng ta thấy trong cả Cựu Ước và Tân Ước khái niệm rằng sẽ có 
một vương quốc trần gian kết thúc với mười phần và rằng Chúa sẽ phá 
hủy nó và thiết lập vương quốc của Ngài. 

Ê-sai nói về Vương quốc 
Thiên Chúa đã truyền cảm hứng cho Ê-sai viết về phần đầu tiên của Nước 
Đức Chúa Trời, triều đại ngàn năm được gọi là thiên niên kỷ, theo cách 
này: 

1 Sẽ xuất hiện một cây gậy từ thân cây Jesse, và một nhánh sẽ mọc 
ra từ gốc rễ của anh ta. 2 Thần khí của Chúa sẽ ngự trên Ngài, Thần 
khôn ngoan và hiểu biết, Thần cố vấn và sức mạnh, Thần kiến 
thức và nỗi sợ hãi của Chúa. 

3 Niềm vui của Ngài là trong sự kính sợ của Chúa, và Ngài sẽ không 
phán xét bằng mắt của Ngài, cũng không quyết định bằng việc 
nghe bằng tai; 4 Nhưng với sự công bình, Ngài sẽ phán xét người 
nghèo, và quyết định bằng sự công bằng 

vì sự hiền lành của trái đất, Ngài sẽ đánh trái đất bằng roi của 
miệng Ngài, và bằng hơi thở của môi Ngài, Ngài sẽ giết kẻ ác. 5 Sự 
công bình sẽ là vành đai thắt lưng của Ngài, và sự trung tín là thắt 
lưng của Ngài. 

6 “ Con sói cũng sẽ ở với chiên con, beo nằm xuống với con dê con, 
The bê và con sư tử trẻ và fatling với nhau; Và một đứa trẻ sẽ dắt 
chúng. 7 Con bò và con gấu sẽ gặm cỏ, những con non của chúng 
sẽ nằm xuống cùng nhau, và sư tử sẽ ăn rơm như con bò. 8 Đứa 
trẻ bú mẹ sẽ chơi đùa bằng lỗ của rắn hổ mang, Và đứa trẻ cai 
sữa sẽ đặt tay vào sào huyệt. 9 Chúng sẽ không làm tổn thương 
cũng không hủy diệt trong tất cả ngọn núi thánh của Ta, Vì trái 
đất sẽ đầy dẫy sự hiểu biết về Chúa Vì nước bao phủ biển cả. 

10 “ Và trong ngày đó sẽ là một Gốc của Jesse: Ai sẽ đứng như một 
biểu ngữ cho người dân; Đối với các dân ngoại phải tìm kiếm 
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Ngài, Và nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh quang. ” (Ê-sai 11: 1-
10) 

Lý do tôi gọi đây là nghệ thuật p đầu tiên hoặc giai đoạn đầu tiên của 
K ingdom of God , là đây là thời điểm nó sẽ là vật chất (trước thời điểm 
thành phố linh thiêng, Jerusalem mới từ trời xuống, Khải huyền 21) và sẽ 
kéo dài một ngàn năm . Ê-sai đã xác nhận khía cạnh vật lý của giai đoạn 
này khi ông tiếp tục với: 

11 Nó sẽ đến vào ngày hôm đó. Chúa sẽ đặt tay lại lần thứ hai Để 
phục hồi tàn dư của những người còn lại của ông, Từ Assyria và Ai 
Cập, Từ Pathros và Cush, Từ Elam và Shinar, Từ Hamath và các 
đảo của biển. 

12 Ngài sẽ thiết lập một biểu ngữ cho các quốc gia, Và sẽ tập hợp 
những người bị ruồng bỏ của Y-sơ-ra-ên, và tập hợp những người 
Giu-đa phân tán từ bốn góc của trái đất. 13 Sự ghen tị của Ephraim 
cũng sẽ bị hủy bỏ, và những kẻ thù của Giu-đa sẽ bị cắt đứt; 
Ephraim sẽ không ghen tị với Giu-đa, và Giu-đa sẽ không quấy rối 
Ephraim. 14 Nhưng chúng sẽ bay xuống trên vai người Phi-li-tin về 
phía tây; Họ sẽ cùng nhau cướp bóc dân phương Đông; Họ sẽ đặt 
tay lên Edom và Moab; Và người Ammon sẽ tuân theo họ. 15 Chúa 
sẽ diệt hết lưỡi của Biển của Ai Cập; Với gió hùng mạnh của Ngài, 
Ngài sẽ lắc nắm tay của ông trên sông, Và nó tấn công trong vòng 
bảy suối, và làm cho người đàn ông vượt qua khô - giày. 16 Sẽ có 
một xa lộ cho tàn dư của dân tộc Ngài sẽ rời khỏi Assyria, vì đó là 
cho Israel Trong ngày mà ông đến từ đất Ai Cập. ( Ê-sai 11: 11-16 ) 

Ê-sai cũng được truyền cảm hứng để viết: 

2 Bây giờ nó sẽ trôi qua trong những ngày sau đó. Núi của nhà 
Chúa sẽ được thiết lập trên đỉnh núi, và sẽ được tôn lên trên 
những ngọn đồi; Và tất cả các quốc gia sẽ đổ về đó. 3 Nhiều người 
sẽ đến và nói, “ Thôi nào, chúng ta hãy lên núi của Chúa, Để ngôi 
nhà của Thiên Chúa của Gia-cốp; Ông sẽ dạy cho chúng ta đường 
lối của Ngài, Và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. ” Đối với từ Si-
ôn sẽ đi ra pháp luật , Và lời của Chúa từ Jerusalem. 4 Ngài sẽ 
phán xét giữa các quốc gia, và quở trách nhiều người; Họ sẽ đánh 
gươm của họ thành lưỡi cày, và giáo của họ thành lưỡi câu cắt 
tỉa; Nation sẽ n lift ot lên thanh gươm nghịch cùng dân khác, 
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cũng không có trách nhiệm họ học chiến tranh nữa . ... 11 Vẻ 
ngoài cao cả của con người sẽ bị hạ mình, Sự kiêu ngạo của người 
đàn ông sẽ bị khuất phục, và một mình Chúa sẽ được tôn cao 
trong ngày đó. (Ê-sai 2: 2-4 , 11 )  

Vì vậy , nó sẽ là một thời gian không tưởng của hòa bình trên trái 
đất. U ltimate, điều này sẽ là mãi mãi, với Chúa Giêsu cai trị. Dựa trên 
nhiều kinh sách khác nhau (Thi thiên 90: 4; 92: 1; Ê-sai 2:11; Ô-sê 6: 2), 
Talmud của người Do Thái dạy điều này kéo dài 1.000 năm ( Babylonia 
Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a ). 

Tôi saiah được lấy cảm hứng để còn viết những điều sau đây: 

6 Đối với chúng ta, một đứa trẻ được sinh ra, cho chúng ta một 
Con được ban cho; Và chính phủ sẽ ở trên vai Ngài. Và tên của 
ông sẽ được gọi là Tuyệt vời, Người cố vấn, Vị thần vĩ đại, Người 
cha bất diệt, Hoàng tử hòa bình. 7 Về sự gia tăng của chính phủ và 
hòa bình của Ngài, sẽ không có kết thúc, Khi ngai vàng của David 
và trên vương quốc của Ngài, ra lệnh cho nó và thiết lập nó với sự 
phán xét và công lý Từ thời gian đó trở đi, thậm chí là mãi mãi. Sự 
nhiệt thành của Chúa tể của chủ nhà sẽ thực hiện điều này. (Ê-sai 
9: 6-7) 

Lưu ý rằng Ê-sai nói rằng Chúa Giê-su sẽ đến và thiết lập một vương quốc 
với một chính phủ. Trong khi nhiều người tuyên xưng Chúa Kitô trích dẫn 
đoạn văn này, đặc biệt là vào tháng 12 hàng năm, họ có xu hướng bỏ qua 
rằng đó là lời tiên tri nhiều hơn thực tế rằng Chúa Giêsu sẽ là bor n. Các 
chương trình Kinh Thánh rằng K ingdom của Thiên Chúa có một chính phủ 
hợp với luật pháp trên đối tượng, và rằng Chúa Giêsu sẽ kết thúc nó. Ê-
sai, Daniel và những người khác đã tiên tri điều đó. 

Luật lệ của Thiên Chúa là cách yêu thương ( Ma-thi-ơ 22: 37-40 ; Giăng 
15:10) và sự khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ được cai trị bởi ba luật lệ 
đó. Do đó, K ingdom của Thiên Chúa , mặc dù có bao nhiêu người trên thế 
giới xem nó, sẽ dựa trên tình yêu. 

Thánh vịnh và nhiều hơn nữa 

Không chỉ Daniel và Ê-sai mà Chúa truyền cảm hứng để viết về Vương 
quốc sắp tới. 
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Ezekiel đã được truyền cảm hứng để viết rằng những người trong 
các bộ lạc Israel (không chỉ là người Do Thái), những người bị phân tán 
trong thời gian Đại nạn sẽ được tập hợp lại trong vương quốc ngàn 
năm: 

17 Do đó nói, 'như vầy Chúa là Thiên Chúa: “ Tôi sẽ nhóm các 
ngươi lại từ giữa các dân, lắp ráp bạn khỏi những quốc gia nơi 
bạn đã bị tan tác, và tôi sẽ cung cấp cho bạn vùng đất của 
Israel. ” ' 18 Và họ sẽ đến nơi ấy, và họ sẽ lấy đi tất cả mọi thứ 
đáng ghét của nó và mọi sự gớm ghiếc của nó từ đó. 19 Sau đó, 
tôi sẽ trao cho họ một trái tim, và tôi sẽ đặt một tinh thần mới 
bên trong họ, và lấy trái tim sắt đá ra khỏi xác thịt của họ, và 
cho họ một trái tim xác thịt, 20 rằng họ có thể bước đi trong các 
đạo luật của tôi và giữ những phán đoán của tôi và làm 
chúng; và họ sẽ là người của tôi, và tôi sẽ là Thiên Chúa của 
họ. 21 Nhưng như đối với những người có trái tim làm theo mong 
muốn cho những thứ đáng ghét của họ và sự gớm ghiếc của họ, 
tôi sẽ báo hành động của họ trên đầu của mình, ” Chúa là Thiên 
Chúa nói. ( Ê-xê-chi-ên 11: 17-21 ) 

Hậu duệ của các bộ lạc Israel sẽ không còn bị phân tán, nhưng sẽ tuân 
theo các đạo luật của Thiên Chúa và ngừng ăn những thứ ghê tởm 
(Leviticus 11; Phục truyền 14). 

Chú ý những điều sau đây trong các Thánh Vịnh về những tin tức tốt 
về vương quốc của Thiên Chúa: 

27 Tất cả các kết thúc của thế giới Hãy nhớ và quay về với Chúa, Và 
tất cả các gia đình của các quốc gia Hãy thờ phượng trước 
Bạn. 28 Vì vương quốc là của Chúa và Ngài cai trị các quốc gia. ( Thi 
thiên 22: 27-28 ) 

6 ngai của Ngài, hỡi Chúa, là mãi mãi; Một vương trượng công 
chính là quyền trượng của vương quốc của Ngài. ( Thi thiên 45: 6 ) 

1 Ôi, hát cho Chúa một bài hát mới! Hát cho Chúa, cả trái đất. 2 Hãy 
hát với Chúa, chúc tụng danh Ngài, loan báo tin mừng về sự cứu 
rỗi của Ngài từ ngày này qua ngày khác. 3 Tuyên bố vinh quang của 
Ngài giữa các quốc gia, kỳ quan của Ngài trong tất cả các dân 
tộc. (Thi thiên 96: 1-3 ; cũng xem 1 Sử ký 16: 23-24 ) 
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10 Tất cả các công việc của bạn sẽ ca ngợi Bạn, Chúa ơi, và các 
thánh của bạn sẽ ban phước cho bạn. 11 Họ sẽ nói về vinh quang 
của vương quốc của Ngài, và nói về quyền năng của Ngài, 12 Để 
biết đến con trai của những người đàn ông Những hành động 
mạnh mẽ của Ngài, và sự uy nghi vinh quang của vương quốc của 
Ngài. 13 Vương quốc của bạn là một vương quốc bất diệt, Và sự 
thống trị của bạn tồn tại qua tất cả các thế hệ.   ( Thi-thiên 145: 
10-13 ) 

Nhiều tác giả khác nhau trong Cựu Ước cũng đã viết về các khía cạnh 
của vương quốc (ví dụ Ezekiel 20:33; Obadiah 21; Mi-chê 4: 7). 
Vì vậy, khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy phúc âm về Nước Thiên Chúa, 
khán giả trực tiếp của Ngài có một số quen thuộc với khái niệm cơ bản. 
  
  

4. Các sứ đồ có dạy Tin Mừng Nước Trời không? 

Trong khi nhiều người hành động như phúc âm chỉ là tin mừng về con 
người của Chúa Giêsu, thì thực tế là những người theo Chúa Giêsu đã 
dạy phúc âm về K ingdom của Thiên Chúa. Đó là thông điệp mà Chúa 
Giêsu mang đến. 
Paul Taught Vương quốc của Thiên Chúa 
Sứ đồ P aul đã viết về K ingdom của Thiên Chúa và Chúa Giêsu: 

8 Và anh ta đi vào hội đường và nói chuyện táo bạo trong ba 
tháng, lý luận và thuyết phục liên quan đến những điều của 
vương quốc của Thiên Chúa (Công vụ 19: 8). 

25 Và thực sự, bây giờ tôi biết rằng tất cả các bạn, trong số những 
người tôi đã đi rao giảng về vương quốc của Thiên Chúa (Công vụ 
20:25). 

23 Vì vậy, khi họ bổ nhiệm anh ta một ngày, nhiều người đã đến 
gặp anh ta tại nhà anh ta, người mà anh ta đã giải thích và làm 
chứng một cách long trọng về vương quốc của Thiên Chúa, thuyết 
phục họ liên quan đến Chúa Giêsu từ cả Luật pháp Môi-se và Tiên 
tri, từ sáng đến tối . ... 31 rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy những 
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điều mà mối quan tâm Chúa Giêsu Kitô với tất cả sự tự tin, không 
ai cấm ông (Cv 28:23 , 31). 

Lưu ý rằng K ingdom của Thiên Chúa không chỉ là về Chúa Giêsu (mặc dù 
Ngài là một phần chính của nó), vì Paul cũng đã dạy về Jesus riêng biệt với 
những gì ông đã dạy về K ingdom của Thiên Chúa. 

Phao-lô cũng gọi đó là phúc âm của Thiên Chúa, nhưng lúc đó vẫn là Tin 
lành về sự khôn ngoan của Thiên Chúa : 

9 ... chúng tôi đã giảng cho phúc âm của Chúa ... 12 mà bạn sẽ đi bộ 
xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em vào vương quốc 
và vinh quang của Ngài . (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 9,12) 

Phao-lô cũng gọi đó là phúc âm của Chúa Kitô (Rô-ma 1:16). Các “ thông 
điệp tốt ” của Chúa Giêsu, được thông báo rằng Ngài dạy. 

Hãy xem xét rằng đó không chỉ đơn giản là một tin lành về con người của 
Chúa Giêsu Kitô hay chỉ là về sự cứu rỗi cá nhân. Paul nói phúc âm của 
Chúa Kitô bao gồm vâng lời Chúa Giêsu, trở về của ông , và sự phán xét 
của Thiên Chúa: 

6 ... Thiên Chúa trả với hoạn nạn những rắc rối những người 
bạn, 7 và cung cấp cho bạn những người đang gặp rắc rối còn lại 
với chúng tôi khi Chúa Giêsu từ trên trời tỏ với thiên thần hùng 
mạnh của ông, 8 trong rực lửa dùng trả thù những người không 
biết Thiên Chúa, và trên những người không tuân theo phúc âm 
của Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi. 9 Những kẻ này sẽ bị trừng 
phạt bằng sự hủy diệt vĩnh cửu từ sự hiện diện của Chúa và từ 
vinh quang quyền năng của Ngài, 10 khi Ngài đến, vào ngày đó, để 
được tôn vinh trong các vị thánh của Ngài và được mọi người tin 
tưởng, bởi vì lời chứng của chúng ta trong số các bạn đã được tin 
(2 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 6-10). 

Tân Ước cho thấy vương quốc là thứ mà chúng ta sẽ nhận được, chứ 
không phải bây giờ chúng ta hoàn toàn sở hữu nó: 

28 chúng ta đang nhận một vương quốc không thể bị lay chuyển 
(Hê-bơ-rơ 12:28). 

Bây giờ chúng ta có thể nắm bắt và không muốn trở thành một phần của 
K ingdom of God, nhưng chưa hoàn toàn nhập vào nó. 
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Phao-lô đặc biệt xác nhận rằng người ta không hoàn toàn bước vào 
K ingdom của Thiên Chúa như một con người trần thế, như điều đó xảy 
ra sau khi phục sinh: 

50 Bây giờ, tôi nói rằng, hỡi anh em, rằng máu thịt không thể kế 
thừa vương quốc của Thiên Chúa; tham nhũng cũng không thừa 
kế. 51 Này, tôi nói với bạn một bí ẩn: Chúng ta sẽ không ngủ hết, 
nhưng tất cả chúng ta sẽ được thay đổi - 52 trong một khoảnh 
khắc, trong nháy mắt của một e, ở tiếng kèn cuối cùng. Đối với 
tiếng kèn sẽ vang lên, và người chết sẽ được nâng lên không thể 
phá hủy được, và chúng ta sẽ được thay đổi (1 Cô-rinh-tô 15: 50-
52). 

1 Tôi tính phí cho bạn vì thế trước mặt Thiên Chúa và của Chúa 
Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết tại xuất hiện của 
ông và vương quốc của Ngài (2 Timôthê 4: 1). 

Phao-lô không chỉ dạy rằng, Chúa Giê- su sẽ ban phát K ingdom cho Thiên 
Chúa Cha : 

20 Nhưng bây giờ, Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, và đã trở thành 
trái đầu mùa của những người đã ngủ. 21 Vì con người đã chết, bởi 
Con người cũng đến sự sống lại của kẻ chết. 22 Vì như trong A-
đam, tất cả đều chết, ngay cả trong Đấng Christ, tất cả sẽ được 
làm cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: 
Chúa Kitô là trái đầu mùa, sau đó là những người sẽ đến với 
Chúa. 24 Rồi đến lúc kết thúc, khi Ngài giao vương quốc cho Thiên 
Chúa Cha, khi Ngài chấm dứt mọi quyền cai trị và mọi quyền hành 
và quyền lực. 25 Vì Ngài phải trị vì cho đến khi Ngài đặt tất cả kẻ 
thù dưới chân Ngài. (1 Cô-rinh-tô 15: 20-25). 

Phao-lô cũng dạy rằng những người bất chính ( những người phá vỡ điều 
răn ) sẽ không được thừa hưởng sự khôn ngoan của Thiên Chúa: 

9 Bạn có biết rằng những người bất chính sẽ không được thừa kế 
vương quốc của Thiên Chúa không? Đừng để bị lừa dối. Không 
phải kẻ độc ác, cũng không phải thần tượng, cũng không ngoại 
tình, cũng không phải đồng tính luyến ái, cũng không phải 
sodomite, 10 kẻ trộm, cũng không thèm muốn, cũng không phải 
người say rượu, cũng không phải người tống tiền, cũng không 
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phải là kẻ tống tiền sẽ thừa kế vương quốc của Thiên Chúa (1 Cô-
rinh-tô 6: 9-10). 

19 Bây giờ công việc của xác thịt là rõ ràng, đó là: ngoại tình, gian 
dâm, ô uế, tà dâm, 20 thờ ngẫu tượng, phù thủy, hận thù, tranh 
cãi, ganh tị, sự bùng phát của cơn thịnh nộ, những tham vọng ích 
kỷ, bất đồng, dị giáo, 21 ghen tị, giết người, say rượu, mặc khải, và 
tương tự; trong đó tôi đã nói với bạn trước đó, giống như tôi 
cũng đã nói với bạn trong thời gian qua, rằng những người thực 
hành những điều như vậy sẽ không được thừa hưởng vương 
quốc của Thiên Chúa (Galatians 5: 19-21). 

5 Đối với điều này, bạn biết rằng, không có kẻ lạ mặt, người ô uế, 
cũng không 

người đàn ông thèm muốn, vốn là một thần tượng, có bất kỳ gia 
tài nào trong vương quốc của Chúa Kitô và Thiên Chúa (Ê-phê-sô 
5: 5). 

Thiên Chúa có các tiêu chuẩn và đòi hỏi sự ăn năn từ tội lỗi để có thể vào 
vương quốc của Ngài. Các Thánh Tông Đồ Phaolô đã cảnh báo rằng một 
số sẽ không dạy rằng phúc âm của Chúa Giêsu là câu trả lời, nhưng khác 
là : 

3 Ân điển cho bạn và sự bình an từ Thiên Chúa Cha và Chúa Jêsus 
Christ, 4 người đã hiến mình vì tội lỗi của chúng ta, rằng Ngài có 
thể giải thoát chúng ta khỏi thời đại xấu xa hiện tại, theo ý muốn 
của Thiên Chúa và Cha của chúng ta, 5 người sẽ được vinh quang 
mãi mãi. Amen. 6 Tôi lấy làm lạ rằng bạn sẽ sớm quay lưng lại với 
Ngài, Đấng đã kêu gọi bạn trong ân sủng của Chúa Kitô, đến một 
tin lành khác, 7 không phải là một người khác; nhưng có một số 
người gây rắc rối cho bạn và muốn làm sai lệch phúc âm của Chúa 
Kitô. 8 Nhưng ngay cả khi chúng ta, hoặc một thiên thần từ thiên 
đàng, rao giảng bất kỳ phúc âm nào khác cho bạn hơn những gì 
chúng ta đã rao giảng cho bạn, hãy để anh ta bị buộc tội. 9 Như 
chúng ta đã nói trước đây, vì vậy bây giờ tôi nói lại, nếu có ai rao 
giảng bất kỳ phúc âm nào khác cho bạn hơn những gì bạn đã 
nhận được, hãy để anh ta bị buộc tội. (Ga-la-ti 1: 3 -9)  

3 Nhưng tôi sợ, vì sợ bằng cách nào đó, vì con rắn đã lừa dối Êva 
bằng sự khéo léo của anh ta, nên tâm trí của bạn có thể bị hủy 
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hoại từ sự đơn giản trong Chúa Kitô. 4 Vì nếu người đến rao giảng 
một Chúa Giê-su khác mà chúng ta chưa rao giảng, hoặc nếu bạn 
nhận được một tinh thần khác mà bạn chưa nhận được, hoặc 
một tin lành khác mà bạn không chấp nhận - bạn cũng có thể 
chấp nhận điều đó! (2 Cô-rinh-tô 11: 3- 4) 

Là gì “ khác ” và “ khác nhau, ” thực sự sai , Tin Lành? 

Phúc âm giả có nhiều phần khác nhau. 

Nói chung, phúc âm sai là để tin rằng bạn không cần phải vâng lời Chúa 
và thực sự phấn đấu để sống đúng với cách của ông trong khi tuyên bố 
nhận biết Thiên Chúa (x Mt 7: 21-23) . Nó có xu hướng ích kỷ. 

Con rắn beguiled Eve rơi cho một phúc âm sai gần 6000 năm trước (Sáng 
thế ký 3) -Và con người đã tin rằng họ biết tốt hơn so với Thiên Chúa và 
nên quyết định đi od và ác cho mình. Y es, sau khi Chúa Giêsu đến, tên 
của ông thường được gắn liền với phúc âm sai khác nhau -
 andthis đã continu ing và sẽ tiếp tục vào thời điểm Antichrist thức. 

Bây giờ trở lại thời của Sứ đồ Phao-lô, Phúc âm giả đã thực sự là một sự 
pha trộn giữa Ngộ đạo / Huyền bí giữa sự thật và lỗi lầm . Gnostics về cơ 
bản tin rằng kiến thức đặc biệt là những gì cần thiết để đạt được sự thấu 
hiểu tâm linh, bao gồm cả sự cứu rỗi. Người Gnostics có xu hướng tin 
rằng những gì xác thịt làm không có hậu quả đặc biệt và họ đã phản đối 
việc vâng lời Thiên Chúa trong các vấn đề như ngày Sa-bát thứ 
bảy . Một nhà lãnh đạo sai lầm như vậy là Simon Magus , người đã được 
Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo (Công vụ 8: 18-21). 

Nhưng nó tôi không phải là dễ dàng 
Tân Ước cho thấy Philip đã dạy K ingdom of God: 

5 Sau đó, Philip xuống thành phố Sa-ma-ri và rao giảng Đấng Christ 
cho họ . ... 12 họ tin Philip như ông rao giảng những điều liên quan 
đến vương quốc của Thiên Chúa ... (Cv 8: 5,12). 

Nhưng Chúa Giêsu, Phaolô và các môn đệ đã dạy rằng không phải 
là muốn vào Nước Thiên Chúa: 

24 Và khi Chúa Giêsu cưa rằng ông đã trở nên rất buồn, Ngài 
nói: “ Làm thế nào cứng nó là dành cho những người có giàu vào 
Nước của Đức Chúa Trời!  25 Vì một con lạc đà đi qua mắt kim dễ 
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dàng hơn so với một người đàn ông giàu có để vào vương quốc 
của Thiên Chúa. Giáo dục 

26 Và những người nghe nó nói, “ Vậy thì ai được cứu? Giáo dục 

27 Nhưng Ngài nói: “ Những điều đó là không thể với những người 
đàn ông có thể xảy ra với Thiên Chúa. ” ( Lu-ca 18: 24-27 ) 

22 “ Chúng ta phải qua nhiều khổ nạn vào Nước Thiên Chúa ” (Cv 
14:22). 

3 Chúng tôi nhất định cảm ơn Chúa luôn dành cho anh em, vì anh 
em rất phù hợp, vì đức tin của anh em tăng lên vô cùng, và tình 
yêu của mỗi người anh em đều đầy dẫy với nhau, 4 để chúng ta tự 
hào về anh em trong các nhà thờ của Chúa cho sự kiên nhẫn và 
niềm tin của bạn vào tất cả những cuộc bắt bớ và khổ nạn mà bạn 
chịu đựng, 5 đó là bằng chứng rõ ràng cho sự phán xét công bình 
của Thiên Chúa, rằng bạn có thể được tính xứng đáng với vương 
quốc của Thiên Chúa, mà bạn cũng phải chịu đựng; 6 vì đó là một 
điều công bình với Thiên Chúa để đền đáp bằng khổ nạn cho 
những người gây rắc rối cho bạn, 7 và để cho bạn những người 
đang gặp khó khăn khi nghỉ ngơi với chúng ta khi Chúa Jêsus được 
mặc khải từ thiên đàng với các thiên thần hùng mạnh của Ngài, (2 
Tê-sa-lô-ni-ca 1: 3- 7 ). 

Vì những khó khăn, chỉ một số người hiện đang được kêu gọi và lựa chọn 
trong thời đại này là một phần của nó (Ma-thi-ơ 22: 1-14; Giăng 6:44; Hê-
bơ-rơ 6: 4-6). Những người khác sẽ được gọi sau, khi các chương trình 
Kinh Thánh rằng những “ người sai lầm trong SPIR nó sẽ đến với sự hiểu 
biết, một thứ những người phàn nàn sẽ học thuyết ” (Ê-sai 29:24). 

Peter Taught Vương quốc 
Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy rằng vương quốc là bất diệt, và phúc âm của Thiên 
Chúa phải được siêng năng tuân theo nếu không sẽ có sự phán xét: 

10 Vì vậy, hỡi anh em, hãy siêng năng hơn nữa để thực hiện lời kêu 
gọi và bầu cử của bạn, vì nếu bạn làm những việc này, bạn sẽ 
không bao giờ vấp ngã; 11 vì vậy một lối vào sẽ được cung cấp cho 
bạn dồi dào vào vương quốc bất diệt của Chúa chúng ta và Chúa 
Cứu thế Jesus Christ (2 Peter 1: 10-11). 
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17 Đã đến lúc phán xét bắt đầu tại nhà của Thiên Chúa; và nếu nó 
bắt đầu với chúng ta trước tiên, điều gì sẽ là kết thúc của những 
người không tuân theo phúc âm của Thiên Chúa? (1 Phi-e-rơ 
4:17). 

The Last Book là của Kinh Thánh và Anh 
Kinh Thánh dạy rằng “ Thiên Chúa là tình yêu ” (1 Giăng 4: 8,16) và Chúa 
Giêsu là Thiên Chúa (John1: 1,1 4) -the K ingdom của Thiên Chúa sẽ có 
một vị vua là người yêu thương và có luật hỗ trợ tình yêu , chứ không 
phải ghét (xem Khải huyền 22: 14-15) . 

Các cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh đặc biệt thảo luận về K ingdom 
của Thiên Chúa. 

15 Sau đó, các thiên thần thứ bảy thổi loa: Và có tiếng nói ồn ào ở 
trên trời, nói: “ Các vương quốc của thế giới này đã trở thành 
vương quốc của Chúa chúng ta và Chúa Kitô Ngài, và Ngài sẽ trị vì 
đời đời! ” (Khải Huyền 11:15). 

Chúa Giêsu sẽ trị vì trong vương quốc! Và Kinh thánh tiết lộ hai danh hiệu 
của Ngài: 

16 Và Ngài có trên áo choàng và trên đùi Ngài một cái tên được 
viết: KING OF KINGS VÀ LORD OF LORDS (Khải Huyền 19:16). 

Nhưng Chúa Giêsu có phải là người duy nhất trị vì? Lưu ý đoạn văn này: 

4 Và tôi đã thấy ngai vàng, và họ ngồi trên chúng, và sự phán xét 
đã được cam kết với họ. Sau đó, tôi thấy linh hồn của những 
người bị chặt đầu để làm chứng cho Chúa Giêsu và vì lời của 
Thiên Chúa, những người không tôn thờ con thú hoặc hình ảnh 
của anh ta, và đã không nhận được dấu ấn của mình trên trán 
hoặc trên tay của họ. Và họ đã sống và trị vì với Chúa Kitô trong 
một ngàn năm . . . 6 Phước và thánh là người có phần trong sự 
phục sinh đầu tiên. Trong cái chết thứ hai như vậy không có 
quyền lực, nhưng họ sẽ là linh mục của Thiên Chúa và của Chúa 
Kitô, và sẽ cai trị với Ngài một ngàn năm (Khải Huyền 20: 4,6). 

Kitô hữu đích thực sẽ được phục sinh để trị vì với Chúa Kitô trong một 
ngàn năm! Bởi vì vương quốc sẽ kéo dài mãi mãi (Khải huyền 11:15), 
nhưng điều đó triều đại đề cập là chỉ có một ngàn năm .T iswhy mình tôi 
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gọi trước đây là giai đoạn đầu tiên của vương quốc - thephysical thì ngàn 
năm , giai đoạn như trái ngược với trận chung kết , tâm linh hơn, pha . 

Một vài sự kiện được liệt kê trong Sách Khải Huyền như xảy ra giữa 
các giai đoạn ngàn năm và cuối cùng của Nước Thiên Chúa : 

7 Bây giờ khi ngàn năm đã hết, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi nhà 
tù 8 của mình và sẽ đi ra ngoài để đánh lừa các quốc gia ở bốn góc 
của trái đất, Gog và Magog, để tập hợp họ lại với nhau để chiến 
đấu, có số lượng là cát của biển. ... 11 Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn 
và trắng Đấng ngồi trên đó, từ có khuôn mặt trái đất và thiên 
đường chạy trốn away.And sự tái đã được tìm thấy không có chỗ 
cho họ. 12 Tôi thấy người chết, nhỏ bé và vĩ đại, đứng trước Chúa 
và sách được mở ra. Và một cuốn sách khác đã được mở ra, đó là 
Sách Sự sống. Và người chết được đánh giá theo tác phẩm của 
họ, bởi những điều được viết trong sách. 13 Biển đã từ bỏ những 
người chết trong đó, và Tử thần và Âm phủ đã giải cứu những 
người chết trong đó. Và họ đã được đánh giá, mỗi người theo tác 
phẩm của mình. 14 Sau đó, Thần chết và Âm phủ bị ném xuống hồ 
lửa. Đây là cái chết thứ hai. 15 Và bất cứ ai không tìm thấy được 
viết trong Sách Sự sống đã bị ném xuống hồ lửa (Khải Huyền 20: 
7-8, 11-15). 

Sách Khải Huyền cho thấy rằng sẽ có một giai đoạn sau xuất hiện sau triều 
đại ngàn năm và sau cái chết thứ hai: 

1 Bây giờ tôi đã thấy một thiên đường mới và một trái đất mới, vì 
thiên đàng đầu tiên và trái đất đầu tiên đã qua đời. Ngoài ra 
không còn biển nữa. 2 Sau đó, tôi, John, đã thấy thành phố thánh, 
Jerusalem mới, từ trời rơi xuống từ Thiên Chúa, chuẩn bị làm cô 
dâu trang hoàng cho chồng. 3 Và tôi nghe một tiếng lớn từ trời 
nói, “ Nầy, nhà tạm Thiên Chúa ở giữa loài người, và Ngài sẽ ở với 
họ, và họ sẽ là dân của Ngài. Chính Chúa sẽ ở với họ và là Thiên 
Chúa của họ. 4 Và Thiên Chúa sẽ lau đi từng giọt nước mắt khỏi 
mắt họ; Sẽ không còn cái chết, cũng không phải đau khổ, cũng 
không khóc. Sẽ không còn nỗi đau, vì những điều trước đây đã 
qua đi. ” (Khải Huyền 21: 1-4) 

1 Và Ngài chỉ cho tôi một dòng sông sự sống thuần khiết, trong vắt 
như pha lê, xuất phát từ ngai tòa Thiên Chúa và Con Chiên. 2 Ở 
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giữa đường và hai bên bờ sông, là cây sự sống, mang lại mười hai 
quả, mỗi cây cho quả mỗi tháng. Lá của cây là để chữa bệnh cho 
các quốc gia. 3 Và sẽ không còn lời nguyền nữa, nhưng ngai của 
Thiên Chúa và của Chiên Con sẽ ở trong đó, và tôi tớ của Ngài sẽ 
phục vụ Ngài. 4 Họ sẽ thấy mặt Ngài và tên của Ngài sẽ ở trên trán 
họ. 5 Sẽ không có đêm ở đó: Họ không cần đèn cũng không phải 
ánh sáng mặt trời, vì Chúa ban cho họ ánh sáng. Và họ sẽ trị vì 
mãi mãi. (Khải huyền 22: 1-5) 

Lưu ý rằng triều đại này, sau ngàn năm, bao gồm những người hầu việc 
Chúa và tồn tại mãi mãi. Thành phố Thánh, đã được chuẩn bị trên thiên 
đàng, sẽ rời khỏi thiên đường và sẽ xuống trái đất. Đây là sự khởi đầu của 
giai đoạn cuối cùng của K ingdom of God.   Một thời gian KHÔNG CÓ 
THÊM SƠN HAY HƠN! 

Người hiền lành sẽ thừa hưởng trái đất (Ma-thi-ơ 5: 5) và vạn vật (Khải 
huyền 21: 7). Trái đất, bao gồm Thành phố Thánh sẽ ở trên đó, sẽ tốt hơn 
bởi vì cách thức của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Nhận ra rằng : 

7 Sự tiến bộ của chính phủ và hòa bình ở đây sẽ không có hồi kết 
(Ê-sai 9: 7). 

Rõ ràng sẽ có sự tăng trưởng sau khi giai đoạn cuối cùng của K ingdom of 
God đã bắt đầu vì tất cả sẽ tuân theo chính phủ của Chúa . 

Đây sẽ là một thời gian vinh quang nhất: 

9 Nhưng như có chép rằng: “ Mắt đã không nhìn thấy, tai chẳng hề 
nghe, cũng không phải đã nhập vào trung tâm của manThe điều 
mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài. Một 
số 10 Nhưng Thiên Chúa đã tiết lộ chúng cho chúng ta qua Thánh 
Linh của Ngài ( 1 Cô-rinh-tô 2: 9-10 ). 

Đó là thời gian của tình yêu, niềm vui và sự thoải mái vĩnh cửu. Đó sẽ là 
một thời gian tuyệt vời! Vương quốc của Thiên Chúa sẽ làm cho một sự 
vĩnh cửu tuyệt vời hơn. Bạn không muốn có phần của bạn trong đó? 

5. Nguồn bên ngoài Tân Ước đã dạy Nước Thiên Chúa 
Các giáo sư đầu tiên của Chúa Kitô có nghĩ rằng họ đáng lẽ phải rao 
giảng phúc âm về một Vương quốc theo nghĩa đen của Thiên Chúa? 
Đúng. 
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Những năm trước đây, trong một bài giảng của giáo sư Bart Ehrman 
thuộc Đại học North Carolina , ông lặp đi lặp lại , và một cách chính 
xác, nhấn mạnh rằng không giống như hầu hết xưng Kitô hữu hôm 
nay, Chúa Giêsu và những người theo ông đầu proc laimed Nước Thiên 
Chúa. Mặc dù Tiến sĩ Ehrman, sự hiểu biết chung về Kitô giáo khác rất 
nhiều so với Giáo hội Thiên Chúa liên tục , chúng tôi sẽ đồng ý rằng phúc 
âm của vương quốc là điều mà chính Chúa Giêsu tuyên bố và những 
người theo Ngài tin vào . Chúng tôi cũng đồng ý rằng nhiều Kitô hữu 
tuyên bố ngày nay không hiểu điều đó. 

Bài viết & Bài giảng Di chúc mới nhất được bảo tồn lâu đời nhất 
K ingdom của Thiên Chúa là một phần quan trọng của những gì 
được tuyên bố là “ hoàn chỉnh Chr lâu đời nhất istian bài giảng đã sống 
sót ” (Holmes MW cổ Christian Bài Giảng Các Nghị Phụ Tông:.. Hy Lạp Các 
nội dung và tiếng Anh Dịch, 2nd ed Baker Sách, Grand Ghềnh, 2004 , trang 
102 ). Đây Ancient Christian Bài Giảng chứa các báo cáo về nó : 

5: 5 Hơn nữa, các anh em biết rằng việc chúng ta ở lại thế giới xác 
thịt là không đáng kể và nhất thời, nhưng lời hứa của Chúa Kitô 
thật vĩ đại và kỳ diệu: nghỉ ngơi trong vương quốc sắp tới và sự 
sống đời đời. 

Tuyên bố trên cho thấy vương quốc không phải bây giờ, mà sẽ đến và là 
vĩnh cửu. Hơn nữa, bài giảng cổ này nói: 

6: 9 Bây giờ, ngay cả khi những người công bình như vậy không thể, 
bằng phương tiện chính nghĩa của họ, để cứu con cái họ, chúng ta 
có gì đảm bảo vào vương quốc của Thiên Chúa nếu chúng ta 
không giữ phép báp têm của mình trong sạch và không bị thanh 
trừng? Hay ai sẽ là người ủng hộ chúng ta, nếu chúng ta chưa 
được tìm thấy có những việc làm thánh và công bình? 9: 6 Vì vậy, 
chúng ta hãy yêu thương nhau, rằng tất cả chúng ta có thể vào 
vương quốc của Thiên Chúa. 11: 7 Do đó, nếu chúng ta biết những gì 
là đúng trong tầm nhìn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ bước vào 
vương quốc của mình và nhận được những lời hứa mà “ tai chưa 
nghe cũng không mắt thấy cũng không phải là trái tim của con 
người tưởng tượng. Giáo dục 

12: 1 Chúng ta hãy chờ đợi, do đó, từng giờ cho vương quốc của 
Thiên Chúa trong tình yêu và sự công chính, vì chúng ta biết 
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không phải là ngày của Thiên Chúa xuất hiện. 12: 6 ông nói, vương 
quốc của Cha tôi sẽ đến. 

Những tuyên bố trên cho thấy rằng tình yêu thông qua việc sống đúng 
đắn là cần thiết, rằng chúng ta vẫn chưa bước vào K ingdom của Thiên 
Chúa, và nó xảy ra sau ngày Chúa xuất hiện - đó là sau khi Chúa Giêsu trở 
lại. Nó i là vương quốc của Chúa Cha và t ông vương quốc không chỉ là 
Chúa Giêsu. 

Đó là intere sting rằng bài giảng rõ ràng Christian lâu đời nhất mà Đức 
Chúa Trời đã cho phép để tồn dạy K cùng ingdom của Thiên Chúa rằng 
Tân Ước dạy và Tiếp tục thờ Thiên Chúa hiện đang giảng dạy (có thể là nó 
có thể là từ một thực tế C hurch của G od , nhưng kiến thức hạn chế của 
tôi về tiếng Hy Lạp hạn chế khả năng của tôi để tuyên bố vững chắc 
hơn ) . 

Các nhà lãnh đạo Giáo hội thế kỷ thứ hai và Tin mừng của Vương quốc 
Cần lưu ý vào đầu thế kỷ thứ 2 rằng Papias , một người nghe John và là bạn 
của Polycarp và được coi là một vị thánh của Công giáo La Mã , đã dạy 
cho vương quốc ngàn năm . Eusebius ghi lại rằng Papias đã dạy: 

... Sẽ có một thiên niên kỷ sau khi phục sinh từ cõi chết, khi triều 
đại cá nhân của Chúa Kitô sẽ được thiết lập trên trái đất 
này . (Những mảnh vỡ của Papias, VI. Xem thêm Eusebius, Lịch sử 
Giáo hội, Quyển 3, XXXIX, 12) 

Papias đã dạy rằng đây sẽ là thời gian rất phong phú: 

Theo cách tương tự, [Ông nói] rằng một hạt lúa mì sẽ tạo ra mười 

ngàn tai, và mỗi tai sẽ có mười nghìn hạt, và mỗi hạt sẽ mang lại 
mười pound bột mịn, nguyên chất; và rằng táo, và hạt, và cỏ sẽ 
sản xuất theo tỷ lệ tương tự; và rằng tất cả các loài động vật, sau 
đó chỉ ăn các sản phẩm của trái đất, sẽ trở nên hòa bình và hài 
hòa, và bị khuất phục hoàn toàn đối với con 
người. ” [Testimony được sinh ra để những điều này bằng văn 
bản của Papias, một người đàn ông cổ đại, vốn là một người nghe 
của John và một người bạn của Polycarp, trong thứ tư của cuốn 
sách của ông; cho năm cuốn sách được sáng tác bởi anh ta ...] 
(Fragment of Papias, IV) 

Thư sau Tân Ước gửi cho Cô-rinh-tô tuyên bố: 
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42: 1-3 Các sứ đồ đã nhận được Tin mừng cho chúng ta từ Chúa Jêsus 
Christ; Chúa Giêsu Kitô đã được gửi ra từ Thiên Chúa. Vậy thì 
Chúa Kitô đến từ Thiên Chúa, và các Tông đồ đến từ Chúa Kitô. Cả 
hai đều xuất phát từ ý muốn của Thiên Chúa theo thứ tự được chỉ 
định. Do đó đã nhận được một lời buộc tội, và đã hoàn toàn yên 
tâm thông qua sự phục sinh của Chúa Jesus Christ và được xác 
nhận trong lời của Đức Chúa Trời với sự bảo đảm đầy đủ của Đức 
Thánh Linh, họ đã đi ra với những tin tức vui mừng mà vua của 
Chúa sẽ đến. 

Polycarp của Smyrna là một nhà lãnh đạo Kitô giáo sơ khai, là môn đệ của 
John, người cuối cùng trong số các sứ đồ nguyên thủy của 
d . Polycarp c. 120-135 AD đã dạy : 

Phúc cho những người nghèo, và những người bị bắt bớ vì chính 
nghĩa, vì họ là vương quốc của Thiên Chúa . (Polycarp. Thư gửi 
người Philipin, Chương II. Từ những người cha Ante-Nicene, Tập 
1 do Alexander Roberts & James Don aldson biên tập. Phiên bản 
Mỹ, 1885) 

Biết, sau đó, rằng “ Thiên Chúa không chế giễu, ” chúng ta phải đi 
bộ xứng đáng với điều răn và vinh hiển của Ngài ... Đối với nó là 
rõ rằng họ nên bị truất khỏi những ham muốn mà là trên thế giới, 
kể từ khi “ mỗi warreth ham muốn chống lại tinh 
thần; “ Và ‘ không fornicators, cũng không ẻo lả, cũng không phải 
những kẻ lạm dụng của mình với con người, trách nhiệm kế thừa 
vương quốc của Thiên Chúa, ’ cũng không phải những người làm 
những việc không phù hợp và không thích hợp . ( ibid , Chương V) 

Sau đó, chúng ta hãy phục vụ Ngài trong sự sợ hãi và với tất cả sự 
tôn kính, ngay cả khi chính Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta, và 
như các sứ đồ đã rao giảng Tin Mừng cho chúng ta, và các tiên tri 
đã loan báo trước khi Chúa đến . (ibid, Chương VI) 

Giống như những người khác trong Tân Ước, Polycarp đã dạy rằng những 
người phá vỡ công bình, không phải là người phá vỡ lệnh , sẽ được thừa 
hưởng K ingdom của Thiên Chúa. 

Sau đây cũng được tuyên bố là đã được dạy bởi Polycarp: 

Và vào ngày nghỉ sau đây, ông nói; 'Hãy nghe lời khuyên của tôi, 
những đứa con yêu dấu của Chúa. Tôi đã điều chỉnh cho bạn khi 
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các giám mục có mặt, và bây giờ một lần nữa tôi khuyên mọi 
người hãy bước đi một cách trang nhã và xứng đáng theo cách 
của Chúa ... Hãy xem các ngươi, và một lần nữa Hãy sẵn sàng, 
đừng để trái tim của bạn bị đè nặng, điều răn mới Liên quan đến 
tình yêu đối với người khác, cuộc phiêu lưu của anh đột nhiên 
biểu lộ như tia chớp nhanh chóng, sự phán xét vĩ đại của lửa, sự 
sống vĩnh cửu, vương quốc bất tử của anh. Và tất cả những 
gì được dạy về Thiên Chúa, bạn đều biết, khi bạn tìm kiếm Kinh 
thánh đầy cảm hứng, khắc bút của Chúa Thánh Thần lên trái tim 
bạn, rằng các điều răn có thể ở trong bạn không thể xóa nhòa. 
' (Cuộc đời của Polycarp, Chương 24. JB Lightfoot, Những người 
cha tông đồ, tập 3.2, 1889, trang 488-506) 

Melito của Sardis , người lãnh đạo Giáo hội của Thiên Chúa , c. Năm 170 
sau Công nguyên, được dạy: 

Vì thực sự luật được ban hành trong Tin Lành, cái cũ trong cái 
mới, cả hai cùng xuất hiện từ Zion và Jerusalem; và điều răn ban 
hành trong ân sủng, và loại trong thành phẩm, và con chiên trong 
Con, và con chiên trong một người đàn ông, và người đàn ông 
trong Thiên Chúa ... 

Nhưng phúc âm đã trở thành lời giải thích của luật pháp và 

hoàn thành, trong khi nhà thờ trở thành kho chứa sự thật ... 

Đây là người đã đưa chúng ta từ chế độ nô lệ vào tự do, từ bóng 
tối thành ánh sáng, từ cái chết vào cuộc sống, từ sự chuyên chế 
vào một vương quốc vĩnh cửu . (Melito. Homily On the Passover. 
Câu 7,40,68. Bản dịch từ Kerux: Tạp chí Thần học trực 
tuyến . Http: //www.kerux .com / Documents / 
KeruxV4N1A1.asp) 

Như vậy, Nước Thiên Chúa wa s biết đến là một cái gì đó vĩnh cửu, chứ 
không phải chỉ đơn giản là Christian hiện tại hoặc Giáo hội Công giáo và 
bao gồm Thiên Chúa của pháp luật. 

Một văn bản khác vào giữa thế kỷ thứ hai khuyến khích mọi người tìm 
đến vương quốc: 

Tuy nhiên, đừng để bất kỳ ai trong các bạn không đồng ý và 
không nhìn về phía sau, nhưng sẵn sàng tiếp cận với Tin Mừng 
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của vương quốc của Thiên Chúa . (Roman Clement. Công nhận, 
quyển X, Chương XLV. Trích từ những người cha Ante-Nicene, Tập 
8. Do Alexander Roberts & James Do naldson biên soạn. Phiên 
bản Mỹ, 1886 ) 

Hơn nữa, trong khi nó là rõ ràng ly không được viết bởi một trong những 
nhà thờ đúng, vào giữa thế kỷ thứ hai bằng văn bản với tựa đề The 
Shepherd of Hermas trong bản dịch của Roberts & Donaldson sử dụng 
khái niệm “ vương quốc của Thiên Chúa ” mười bốn lần. 

Kitô hữu đích thực , và thậm chí nhiều người chỉ tuyên xưng Chúa Kitô , 
đã biết điều gì đó về sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong thế kỷ thứ hai. 

Ngay cả vị thánh Công giáo và Đông phương chính thống Irenaeus cũng 
hiểu rằng sau khi phục sinh trở lại , các Kitô hữu sẽ bước vào K ingdom 
của Thiên Chúa. Để ý những gì anh ấy đã viết, c. 180 sau Công nguyên : 

Vì đó là tình trạng của những người đã tin, vì trong họ liên tục 
tuân giữ Chúa Thánh Thần, người được Ngài ban trong phép báp 
têm, và được người nhận giữ lại, nếu anh ta bước đi trong sự thật 
và sự thánh thiện và sự công chính và sức chịu đựng của bệnh 
nhân. Vì linh hồn này có sự phục sinh nơi họ tin rằng, thân xác lại 
tiếp nhận linh hồn và cùng với nó, nhờ quyền năng của Chúa 
Thánh Thần, được nuôi dưỡng và bước vào vương quốc của Thiên 
Chúa . (Irenaeus, St., Giám mục của Lyon CO, 1920). 

Theophilus của Antioch đã dạy: 

Tôi nhưng đề cập đến lòng tốt của Ngài; Nếu tôi gọi Ngài là 
K ingdom, tôi chỉ đề cập đến vinh quang của Ngài Vì nếu Ngài đã 
khiến Ngài trở nên bất tử ngay từ đầu, Ngài sẽ biến Ngài thành 
Thiên Chúa. ... Không, sau đó, bất tử cũng đừng chết Ngài đã làm 
cho anh ta, nhưng, như chúng tôi đã nói ở trên, có khả năng cả 
hai; Vì vậy, nếu anh ta nên nghiêng về những điều bất tử, tuân 
giữ lệnh truyền của Thiên Chúa, anh ta sẽ nhận được phần 
thưởng từ sự bất tử của Ngài, và nên trở thành Thiên 
Chúa . (Theophilus, To Autolycus, 1: 3, 2:27) 

Vị thánh Công giáo, Hippolytus, vào đầu thế kỷ thứ ba, đã viết: 

Và bạn sẽ nhận được vương quốc thiên đàng, bạn, người mà 
trong khi bạn sống trong cuộc đời này, đã biết Thiên vương. Và 
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bạn sẽ là bạn đồng hành của Thần, và là đồng thừa kế với Chúa 
Kitô, không còn bị nô lệ bởi ham muốn hay đam mê, và không 
bao giờ bị lãng phí bởi bệnh tật. Vì bạn đã trở thành Thiên 
Chúa : vì bất kỳ đau khổ nào bạn trải qua khi là đàn ông, những gì 
Ngài ban cho bạn, bởi vì bạn là khuôn mẫu phàm trần, nhưng bất 
cứ điều gì phù hợp với Thiên Chúa để truyền đạt, những Thiên 
Chúa này đã hứa ban cho bạn, bởi vì bạn đã được thần thánh 
hóa, và bắt đầu bất tử . ( Hippolytus. Từ chối tất cả các dị 
giáo , Quyển X, Chap ter 30 ) 

Mục tiêu cho con người là được thần thánh hóa trong Vương quốc sắp 
tới. 

Những vấn đề trong thế kỷ thứ hai và thứ ba 
Mặc dù chấp nhận rộng rãi của nó, i n thế kỷ thứ hai, một chất chống 
luật bội đạo lãnh đạo tên Marcion tăng lên . Marcion đã dạy chống lại luật 
pháp của Thiên Chúa , cho đến ngày Sa-bát và chữ K theo nghĩa đen của 
Thiên Chúa. Mặc dù anh ta đã bị Polycarp và những người khác tố cáo, 
anh ta đã liên lạc với Giáo hội Rome khá lâu và dường như có ảnh hưởng 
ở đó . 

Trong thế kỷ thứ hai và thứ ba, những người theo chủ nghĩa ngụ ngôn đã 
trở thành những kẻ đáng ghét ở Alexandria (Ai 
Cập). Man y allegorists phản đối học thuyết của vương quốc sắp tới. Lưu 
ý báo cáo về một số trong những người cho vay nặng lãi: 

Dionysius sinh ra trong một gia đình ngoại giáo quý tộc và giàu có 
ở Alexandria, và được giáo dục về triết lý của họ. Ông rời các 
trường ngoại giáo để trở thành học trò của Origen, người mà ông 
đã thành công phụ trách trường giáo lý Alexandria Alexandria  

Clement, Origen, và trường Ngộ Đạo đã làm hư các học thuyết 
của thầy mo thánh bằng cách diễn giải huyền ảo và ngụ ngôn của 
họ ... họ thu được cho bản thân tên của “ Allegorists. ” Nepos 
công khai đấu tranh chống lại Allegorists, và khẳng định rằng sẽ 
có một triều đại của Chúa Kitô trên trái đất ...  

Dionysius tranh chấp với các môn đệ của Nepos, và bằng tài 
khoản của mình ... “ như một trạng thái của sự vật như bây giờ 
tồn tại trong vương quốc của Thiên Chúa. ” Đây là đề cập đến đầu 
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tiên của vương quốc của Thiên Chúa tồn tại trong trạng thái hiện 
tại của nhà thờ ... 

Nepos đã khiển trách lỗi lầm của họ, cho thấy vương quốc thiên 
đàng không phải là ngụ ngôn, mà là vương quốc sắp tới theo 
nghĩa đen của Chúa chúng ta trong sự phục sinh cho đến cuộc 
sống vĩnh cửu ... 

Vì vậy, ý tưởng về vương quốc xuất hiện trong tình trạng hiện tại 
đã được hình thành và đưa ra trong trường phái Ngộ đạo của 
người Allegorists ở Ai Cập, 200 đến 250 sau Công nguyên, một 
thế kỷ đầy đủ trước khi các giám mục của đế chế được coi là 
người chiếm giữ ngai vàng Giáo dục 

Clement quan niệm ý tưởng về vương quốc của Thiên Chúa là 
một trạng thái hiểu biết tinh thần thực sự về Thiên Chúa. Origen 
đặt ra nó như là một ý nghĩa tâm linh ẩn trong lá thư Kinh 
thánh . (Ward, Henry Dana. Tin mừng về Vương quốc: Một vương 
quốc không thuộc thế giới này; Không phải ở thế giới này; Nhưng 
đến ở Thiên đường, về sự phục sinh từ cõi chết và sự phục hồi 
của vạn vật. Claxton, xuất bản. Remsen & Haffelfinger, 
1870 , trang 124-125)  

Do đó, trong khi Đức cha Nepos dạy phúc âm về K ingdom của Thiên 
Chúa, thì những người theo chủ nghĩa ngụ ngôn đã cố gắng đưa ra một sự 
hiểu biết sai, ít nghĩa đen về nó. Giám mục Apollinaris của 
Hierapolis cũng đã cố gắng chống lại lỗi lầm của những người cáo buộc 
cùng một lúc. Những người thực sự trong Nhà thờ của Thiên Chúa đã đại 
diện cho sự thật của Vương quốc của Thiên Chúa trong suốt lịch sử. 

Herbert W. Armstrong đã giảng Tin Mừng Nước Trời, Plus 
Trong 20 ngày thế kỷ, những muộn Herbert W. Armstrong đã viết: 

Bởi vì họ đã từ chối phúc âm của Chúa Kitô . . . , thế giới đã phải 
thay thế một cái gì đó khác ở vị trí của nó. Họ đã phải phát minh 
ra một hàng giả! Vì vậy, chúng ta đã nghe thấy vương quốc của 
Thiên Chúa được nói đến chỉ đơn thuần là một bình nguyên đẹp 
đẽ - một tình cảm tốt đẹp trong trái tim con người - giảm nó 
xuống một sự thanh tao, phi thực tế! Những người khác đã bóp 
méo rằng “ CHURCH ” là vương quốc. . . Tiên tri Daniel, người 
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sống 600 năm trước Chúa Kitô, biết rằng vương quốc của Thiên 
Chúa là một vương quốc thực sự - một chính phủ cai trị 

NHÂN DÂN trên trái đất ... 

Đây . . . là lời giải thích về những gì mà Nước Thiên Chúa là Thiên 
Chúa: “ Và trong những ngày của những vị vua ... ” --it đang nói ở 
đây của các ngón chân mười, một phần bằng sắt và một phần của 
đất sét giòn. Điều này, bằng cách kết nối lời tiên tri với Daniel 7, 
và Khải huyền 13 và 17, đang đề cập đến CHÂU ÂU CHÂU ÂU mới 
hiện đang hình thành . .. trước mắt bạn! Khải huyền 17:12 nói rõ 
chi tiết rằng đó sẽ là một sự kết hợp của TEN KING HOẶC 
KINGDOMS mà (Khải huyền 17: 8) sẽ hồi sinh ROMP EMPIRE cũ. . . 

Khi Chúa Kitô đến, ông đến với tư cách là vua của các vị vua, cai 
trị cả trái đất (Khải huyền 19: 11-16); và KING KINGDOM--
 KINGDOM CỦA THIÊN CHÚA - Daniel nói, là để TIÊU THỤ tất cả 
các vương quốc trần gian này. Khải huyền 11:15 bang nó trong 
những lời này: “ Các vương quốc của thế giới này đang trở 
thành các vương quốc CHÚNG TÔI CHÚA, và của Đức Kitô HIS: và 
ông sẽ trị vì đời đời vô cùng ” ! Đây là VUA CỦA THIÊN CHÚA. Đó 
là KẾT THÚC của các chính phủ hiện tại - vâng, và thậm chí cả Hoa 
Kỳ và các quốc gia Anh. Sau đó, họ sẽ trở thành các vương quốc - 
CHÍNH PHỦ - của Chúa JESUS CHRIST, sau đó là vua của các vị vua 
trên toàn trái đất. Điều này làm cho hoàn toàn NÓI thực tế rằng 
KINGDOM OF GOD là một CHÍNH PHỦ theo nghĩa đen. Ngay cả 
khi Đế chế Chaldean là một KINGDOM - ngay cả khi Đế chế La Mã 
là một KINGDOM - vì vậy KINGDOM OF GOD là một chính phủ. Đó 
là chiếm lấy CHÍNH PHỦ của các quốc gia trên thế giới. Chúa Giê-
xu Christ đã được SINH RA để trở thành một vị vua - một người 
cai trị! ... 

Chính Chúa Jesus Christ đã đi trên những ngọn đồi và thung lũng 
của Thánh quốc và đường phố Jerusalem hơn 1.900 năm trước 
đang trở lại. Anh nói anh sẽ trở lại. Sau khi anh ta bị đóng đinh, 
Chúa đã nuôi nấng anh ta từ cõi chết sau ba ngày ba đêm (Ma-thi-
ơ 12:40; Công vụ 2:32; I Cô-rinh-tô 15: 3-4). Ngài lên ngôi Thiên 
Chúa. Trụ sở của Chính phủ Vũ trụ (Công vụ 1: 9-11; Hê-bơ-rơ 1: 
3; 8: 1; 10:12; Khải huyền 3:21). 
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Ông là “ quý tộc ” của dụ ngôn, người đã đi đến Throne of 

Thiên Chúa - “ xa xứ ” --Để được coronated là Vua của các vị vua 
trên khắp các quốc gia, và sau đó quay trở lại trái đất (Luca 19: 
12-27). 

Một lần nữa, ông là ở trên trời cho đến khi “ lần của muôn vật đổi 
mới ” (Cv 3: 19-21). Phục hồi có nghĩa là khôi phục lại trạng thái 
hoặc điều kiện cũ. Trong trường hợp này, việc khôi phục chính 
quyền của Chúa trên trái đất, và do đó, khôi phục hòa bình thế 
giới và các điều kiện không tưởng. 

Tình trạng hỗn loạn thế giới hiện nay, chiến tranh leo thang và 
tranh chấp sẽ lên đến đỉnh điểm trong những rắc rối thế giới lớn 
đến nỗi, trừ khi Chúa can thiệp, sẽ không có xác thịt nào được 
cứu sống (Ma-thi-ơ 24:22). Vào lúc cao trào của nó khi sự chậm 
trễ sẽ dẫn đến nổ tung tất cả sự sống từ ngoài hành tinh này, 
Jesus Christ sẽ trở lại. Lần này anh đến như một vị thần linh 
thiêng. Ông đang đến trong tất cả sức mạnh và vinh quang của 
Đấng Tạo Hóa cai trị vũ trụ. (Matt 24:30;.. 25:31) Ngài đến 
như “ Vua của các vua và Chúa của các chúa ” (Khải Huyền 19:16), 
để thiết lập thế giới siêu chính phủ và cai trị tất cả các 
nước “ bằng một cây gậy sắt ” (Khải Huyền 19:15; 12: 5) . . . 

Chúa Kitô không được chào đón? 

Nhưng nhân loại sẽ hét lên với niềm vui, và chào đón anh ta trong 
niềm vui ngây ngất và nhiệt tình - có phải là ngay cả các nhà thờ 
của Kitô giáo truyền thống? 

Họ sẽ không! Họ sẽ tin, bởi vì các mục sư giả của Sa-tan (II Cô-
rinh-tô 11: 13-15) đã lừa dối họ, rằng ông là Antichrist. Các nhà 
thờ và các quốc gia sẽ tức giận khi anh ta đến (Khải huyền 11:15 
với 11:18), và các lực lượng quân sự sẽ thực sự cố gắng chống lại 
anh ta để tiêu diệt anh ta (Khải huyền 17:14)! 

Các quốc gia sẽ tham gia vào trận chiến đỉnh cao của Thế chiến III 
sắp tới, với mặt trận tại Jerusalem (Zech. 14: 1-2) và sau đó Chúa 
Kitô sẽ trở lại. Trong sức mạnh siêu nhiên anh ta sẽ “ chiến đấu 
chống lại những quốc gia ” chinh chiến cùng anh ấy (câu 3). Ông 
sẽ hoàn toàn đánh bại họ (Khải huyền 17:14)! “ Chân Ngài sẽ 
đứng trong ngày hôm đó khi gắn kết của Olives, ” một khoảng 
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cách rất ngắn về phía đông Jerusalem (Zech 14:. 4). (Armstrong 
HW. Sự bí ẩn của thời đại, 1984) 

Kinh thánh tuyên bố rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại và Ngài sẽ chiến 
thắng, nhưng nhiều người sẽ chiến đấu chống lại Ngài (Khải Huyền 
19:19). M bất kỳ ý chí khẳng định (dựa trên mis hiểu của lời tiên tri Kinh 
Thánh, nhưng một phần vì tiên tri giả và thần bí) rằng sự trở lại của Chúa 
Giêsu là Antichrist thức ! 

Sau đây tôi cũng đến từ Herbert Armstrong : 

Tôn giáo đích thực - chân lý của Thiên Chúa được trao quyền với 
tình yêu của Thiên Chúa được truyền đạt bởi Chúa Thánh Thần ... 
HÃY THAM GIA không biết Chúa và Chúa Giêsu Kitô - biết SỰ 
THẬT - và sự ấm áp của TÌNH YÊU thiêng liêng của Chúa! ... 

Những lời dạy của Giáo Hội chân chính của Thiên Chúa chỉ đơn 
giản là những người “ sống nhờ mọi lời ” của Kinh Thánh Thánh ... 

Đàn ông sẽ lìa khỏi con đường “ được ” như cách của “ Cung cấp 
cho ” con đường của tình yêu --God của. 

Một VĂN HÓA MỚI sẽ nắm chặt trái đất! (sđd) 

VĂN HÓA MỚI là Vương quốc của Thiên Chúa. Tuyên bố rằng nền văn 
minh mới sẽ đến và dựa trên tình yêu là một phần chính của những gì mà 
Tin lành đích thực của vương quốc mà Chúa Giêsu và những người theo 
đạo của Ngài đã dạy. T hat là một cái gì đó mà chúng ta trong Giáo hội liên 
tục của Thiên Chúa giảng . 

Herbert Armstrong nhận ra rằng Chúa Giêsu đang dạy rằng xã hội loài 
người, ngay cả khi họ nghĩ rằng họ muốn tuân theo, đã từ chối ' nhường 
đường ' cho cuộc sống, cách yêu. Hầu như không ai có thể nắm bắt 
chính xác ý nghĩa của những gì Chúa Giêsu đang dạy. 

Sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu là một phần của Tin Mừng 

Bây giờ một số người đã đọc đến nay có lẽ tự hỏi về cái chết và vai 
trò của Chúa Giêsu trong sự cứu rỗi. Vâng, đó là một phần của phúc âm 
mà Tân Ước và Herbert W. Armstrong đều viết. 

Tân Ước cho thấy phúc âm bao gồm sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu : 
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16 Vì tôi không xấu hổ về phúc âm của Chúa Kitô, vì đó là quyền 
năng của Thiên Chúa để cứu rỗi cho mọi người tin, cho người Do 
Thái trước tiên và cho cả người Hy Lạp (Rô-ma 1:16). 

4 Vì vậy, những người bị phân tán đã đi khắp nơi rao giảng 

từ 5 Sau đó, Philip xuống thành phố Sa-ma-ri và rao giảng Đấng 
Christ cho họ. ... 12 Nhưng khi họ tin rằng Philip như ông rao giảng 
những điều liên quan đến vương quốc của Thiên Chúa và nhân 
danh Chúa Giêsu Kitô, cả nam và nữ đã được rửa tội. ... 25 Vì vậy, 
khi họ đã làm chứng và rao giảng Lời Chúa, họ trở về Jerusalem, 
rao giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Samari. 26 Bây giờ 
một thiên sứ của Chúa nói với Philip ... 40 Philip đã được tìm thấy 
tại Azotus. Và đi qua, anh giảng đạo ở tất cả các thành phố cho 
đến khi anh đến Caesarea . (Công vụ 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 Ngài đã rao giảng cho họ Chúa Giêsu và sự phục sinh . (Công vụ 
17:18) 

30 Sau đó, Phao-lô ở hai năm trong căn nhà thuê của mình và tiếp 
nhận tất cả những ai đến với ông, 31 giảng về vương quốc của Đức 
Chúa Trời và dạy những điều liên quan đến Chúa Giê-xu 
Christ với tất cả niềm tin, không ai cấm ông . (Công vụ 28: 30-31) 

Lưu ý rằng trong buổi thuyết giảng bao gồm Chúa Giêsu VÀ vương 
quốc. Đáng buồn thay, một sự hiểu biết đúng đắn về phúc âm về 
K ingdom của Thiên Chúa có xu hướng bị bỏ lỡ từ những lời dạy của các 
nhà thờ Greco-Roman . 

Thật ra, để giúp chúng ta trở thành một phần của vương quốc đó, Thiên 
Chúa yêu thương con người đến nỗi Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến chết cho 
chúng ta (Giăng 3: 16-17) và cứu chúng ta bằng ân sủng của Ngài (Ê-phê-
sô 2: 8) . Và đó là một phần của tin mừng (Công vụ 20:24). 

Tin Mừng của Vương quốc là những gì thế giới cần, nhưng ... 
Làm việc vì hòa bình (Ma-thi-ơ 5: 9) và làm việc tốt là những mục 
tiêu đáng giá (xem Ga-la-ti 6:10). Ye t , nhiều thế giới lãnh đạo, kể cả tôn 
giáo , tin rằng nó sẽ được hợp tác nhân lực quốc tế sẽ mang lại đậu ce và 
thịnh vượng, và không phải là K ingdom của Thiên Chúa. Và trong khi họ 
sẽ có một số thành công tạm thời , họ sẽ không chỉ không thành 
công, một số nỗ lực của con người cuối cùng sẽ đưa hành tinh Trái đất 
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đến mức nó sẽ làm cho cuộc sống không bền vững nếu Chúa Giêsu không 
trở lại thành lập Vương quốc của Ngài. Con người sửa chữa trái đất mà 
không có Thiên Chúa là một tin lành vô ích và sai lầm (Thi Thiên 127: 1) .   

Nhiều người trong thế giới đang cố gắng để đặt cùng một kế hoạch quốc 
tế Babylon bán tôn giáo để đưa vào một trật tự thế giới mới trong 21 st thế 
kỷ. Đây là điều mà Giáo hội liên tục của Thiên Chúa đã tố cáo kể từ khi 
thành lập và có kế hoạch tiếp tục tố cáo. Kể từ khi Sa-tan được bảo vệ 
đêm giao thừa cho một phiên bản phúc âm của ông cách đây gần 6000 
năm (Sáng thế ký 3), nhiều người đã tin rằng họ biết rõ hơn Chúa, điều gì 
sẽ làm cho họ và thế giới tốt hơn. 

Theo Kinh thánh, nó sẽ có sự kết hợp của một nhà lãnh đạo quân sự ở 
châu Âu (được gọi là Vua phương Bắc , còn được gọi là Quái thú Khải 
huyền 13: 1-10 ) cùng với một nhà lãnh đạo tôn giáo (được gọi là tiên tri 
giả, còn được gọi là THE thức Antichrist and the Beast hai sừng Khải 
Huyền 13: 11-17) từ thành phố bảy ngọn đồi (Khải Huyền 17: 9,18) để 
mang lại trong một ' Babylon ' (Khải Huyền 17 & 18) trật tự thế giới. Mặc 
dù loài người cần sự trở lại của Chúa Kitô và việc thành lập vương quốc 
của Ngài, nhiều người trong thế giới sẽ không chú ý đến thông điệp này 
trong vòng 21 st thế kỷ - họ sẽ tiếp tục tin rằng các phiên bản khác nhau 
của phúc âm sai của Sa-tan. Nhưng thế giới sẽ nhận được một nhân 
chứng. 

Hãy nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã dạy: 

14 Và phúc âm về vương quốc này sẽ được rao giảng trên toàn thế 
giới với tư cách là nhân chứng cho tất cả các quốc gia, và rồi sự 
kết thúc sẽ đến. (Ma-thi-ơ 24:14) 

Lưu ý rằng phúc âm của vương quốc sẽ đến thế giới như một nhân chứng, 
rồi sự kết thúc sẽ đến. 

Cái này có một vài nguyên nhân. 

Một là Chúa muốn thế giới nghe phúc âm thực sự trước khi bắt đầu Đại 
nạn (được thể hiện bắt đầu trong Ma-thi-ơ 24:21). Do đó, thông điệp 
phúc âm là một chứng nhân và một lời cảnh báo (x. Ezekiel 3; A-mốt 3: 
7). Nó sẽ dẫn đến nhiều chuyển đổi người ngoại hơn trước khi Chúa Giêsu 
trở lại (Rô-ma 11:25) và đủ các chuyển đổi không phải người ngoại bang 
(Rô-ma 9:27) trước khi Chúa Giê-xu trở lại. 
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Một điều nữa là ý chính của thông điệp sẽ trái ngược với quan điểm 
của Quái thú đang trỗi dậy , vị vua quyền lực của miền Bắc , cùng với Tiên 
tri giả, Antichrist cuối cùng . Về cơ bản, họ sẽ hứa hòa bình thông qua nỗ 
lực của con người, nhưng điều đó sẽ dẫn đến sự kết thúc (Ma-thi-ơ 
24:14) và sự hủy diệt (xem 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 3). 

Bởi vì dấu lạ điềm thiêng nằm liên quan đến họ (2 Thessalonians 2: 9), 
hầu hết trong thế giới sẽ cho o se để tin rằng một lời nói dối (2 
Thessalonians 2: 9-12) thay vì sứ điệp phúc âm. Bởi vì những lời lên án 
không đúng về sự thờ ơ của Thiên Chúa hàng ngàn năm của Công giáo La 
Mã , Chính thống giáo Đông phương , Luther và những người khác, nhiều 
người sẽ tuyên bố sai rằng thông điệp hàng ngàn năm về Tin lành K của 
Thiên Chúa là Tin lành giả liên quan đến Antichrist . 

Các Kitô hữu Philadelphian trung thành (Khải huyền 3: 7-13) sẽ tuyên bố 
phúc âm ngàn năm của vương quốc cũng như nói với thế giới những nhà 
lãnh đạo thế giới nào đó (bao gồm Tiên tri Quái thú và Sai) sẽ làm gì. 

Họ sẽ ủng hộ việc nói với thế giới thông điệp rằng Quái thú , Vua quyền 
lực của miền Bắc , cùng với Tiên tri giả, Antichrist cuối cùng , cuối cùng sẽ 
tiêu diệt (cùng với một số đồng minh của họ) Hoa Kỳ và các quốc gia Anh 
của Vương quốc Anh , Canada, Úc và New Zealand (Daniel 11:39) và sau 
đó họ sẽ phá hủy một liên minh Ả Rập / Hồi giáo (Daniel 11: 40-43), hoạt 
động như các công cụ của quỷ (Khải huyền 16: 13-14) và cuối 
cùng sẽ chiến đấu với Chúa Giêsu Kitô khi Ngài trở lại (Khải huyền 16: 14; 
19: 19-20). Người Philadelphian trung thành (Khải huyền 3: 7-13) sẽ thông 
báo rằng vương quốc ngàn năm sẽ đến sớm. Điều này có thể sẽ tạo ra 
nhiều phương tiện truyền thông và góp phần hoàn thành Matthew 
24:14. Chúng tôi trong Tiếp tục Giáo Hội của Thiên Chúa đang chuẩn bị tài 
liệu (bằng nhiều ngôn ngữ), thêm vào các trang web, và thực hiện các 
bước khác để chuẩn bị cho 'công việc ngắn' (x Rm 9:28) sẽ dẫn đến việc 
xác định của Thiên Chúa mà Matthew 24: 14 đã được cung cấp đầy đủ 
như một nhân chứng cho sự kết thúc sắp tới. 

T ông 'false phúc âm' tuyên bố các nhà lãnh đạo thế giới (có khả năng một 
số 'mới' loại lãnh đạo cao nhất của Eur ope cùng với một bị xâm Giáo 
hoàng người sẽ khẳng định một hình thức Công giáo ) sẽ không như thế -
 họ sẽ không muốn cả thế giới để tìm hiểu những gì họ sẽ thực sự làm (và 
ngay cả lúc đầu thậm chí không tin vào điều đó, xem Ê-sai 10: 5-7). Họ và 
/ hoặc những người ủng hộ của họ cũng có thể sẽ dạy sai rằng những 
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người Philadelphian trung thành sẽ truyền bá một học thuyết cực 
đoan ( chủ nghĩa thiên niên kỷ ) của một kẻ phản chúa sắp tới. Bất cứ sự 
lên án nào mà họ và / hoặc những người theo họ đưa ra đối với tín hữu 
Philadelphian và Giáo hội liên tục của Thiên Chúa sẽ gây ra sự bắt bớ 
(Daniel 11: 29-35 ; Khải huyền12 : 13-15). Điều này cũng sẽ dẫn đến sự 
kết thúc - khởi đầu của Đại nạn (Ma-thi-ơ 24:21; Daniel 11:39; xem Ma-
thi-ơ 24: 14- 15; Daniel 11:31) cũng như thời gian bảo vệ cho Philadelphia 
trung thành Kitô hữu (Khải huyền 3: 10; 12: 14-16). 

Tiên tri Quái thú và Sai sẽ thử dùng vũ lực, tống tiền kinh tế, các dấu hiệu, 
kỳ quan dối trá, giết người và các áp lực khác (Khải huyền 13: 10-
17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tê-sa-lô 2: 9-10) để kiểm soát . Kitô hữu sẽ hỏi: 

10 “ bao lâu Lạy Chúa, xin thánh và chân thật, cho đến khi bạn phán 
xét và trả thù cho máu của chúng tôi về những người sống trên 
trái đất? ” ( Khải huyền 06:10 ) 

Trong suốt các thời đại, dân Chúa đã tự hỏi, “ bao lâu nó sẽ được cho đến 
khi Chúa Giêsu trở lại? Giáo dục 

Trong khi chúng ta không biết ngày hay giờ, chúng tôi hy vọng Chúa Giêsu 
để trở lại (và Anh ngàn năm của Thiên Chúa thiết lập ) trong vòng 21 st thế 
kỷ dựa trên nhiều kinh (ví dụ Matthew 24: 4-34; Thi thiên 90: 4; Ô-sê 6: 2; 
Lu-ca 21: 7 -36 ; Hê-bơ-rơ 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Phi-e-rơ 3: 3-8; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 
5: 4), một số phần mà bây giờ chúng ta thấy được hoàn thành .  

Nếu Chúa Giêsu không không can thiệp, thế giới w bị bệnh đã tiêu diệt 
mọi sự sống: 

21 Vì lúc đó sẽ có hoạn nạn lớn, chẳng hạn như từ khi bắt đầu thế 
giới cho đến thời điểm này, không, cũng không bao giờ. 22 Và trừ 
khi những ngày đó được rút ngắn, sẽ không có xác thịt nào được 
cứu; nhưng vì lợi ích của những ngày đó sẽ được rút ngắn. (Ma-
thi-ơ 24: 21-22) 

29 Ngay sau cơn hoạn nạn của những ngày đó, mặt trời sẽ tối dần 
và mặt trăng sẽ không cho ánh sáng của nó; các ngôi sao sẽ rơi 
xuống từ thiên đàng và sức mạnh của thiên đàng sẽ bị lung 
lay. 30 Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên thiên 
đàng, và rồi tất cả các bộ lạc trên trái đất sẽ than khóc, và họ sẽ 
thấy Con Người ngự trên mây trên trời với quyền năng và vinh 
quang vĩ đại. 31 Và Ngài sẽ sai các thiên thần của Ngài bằng một 
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tiếng kèn tuyệt vời, và họ sẽ tập hợp những người được chọn của 
Ngài từ bốn ngọn gió, từ đầu này đến đầu kia. (Ma-thi-ơ 24: 29-
31) 

K ingdom của Thiên Chúa là những gì thế giới cần. 

Đại sứ cho Vương quốc 
Vai trò của bạn trong Vương quốc là gì? 

Ngay bây giờ, nếu bạn là một Cơ đốc nhân thực sự, bạn sẽ trở thành một 
đại sứ cho nó. Lưu ý những gì Sứ đồ Phao-lô đã viết: 

20 Bây giờ, chúng ta là đại sứ cho Chúa Kitô, như thể Thiên Chúa 
đang cầu xin chúng ta: chúng ta cầu xin bạn nhân danh Chúa Kitô, 
được giao hòa với Thiên Chúa. (2 Cô-rinh-tô 5:20) 

14 Vì thế, hãy tôn lên vòng eo của bạn bằng sự thật, dựa trên tấm 
giáp của sự công bình, 15 và có được đôi chân của bạn với sự 
chuẩn bị phúc âm của hòa bình; 16 trên hết, lấy tấm khiên đức tin 
mà bạn sẽ có thể dập tắt mọi phi tiêu bốc lửa của kẻ độc ác. 17 Và 
lấy mũ của sự cứu rỗi, và thanh gươm của Thánh Linh, đó là lời 
của Thiên Chúa; 18 luôn luôn cầu nguyện với tất cả lời cầu nguyện 
và cầu xin trong Thánh Linh, cảnh giác đến cùng với tất cả sự kiên 
trì và cầu xin cho tất cả các thánh - 19 và đối với tôi, lời nói đó có 
thể được trao cho tôi, rằng tôi có thể mạnh dạn mở miệng để biết 
Mầu nhiệm phúc âm, 20 mà tôi là đại sứ trong các chuỗi; rằng 
trong đó tôi có thể nói một cách táo bạo, như tôi phải nói. (Ê-phê-
sô 6: 14-20) 

Một đại sứ là gì? Merriam-Webster có định nghĩa sau: 

1 : một phái viên chính thức; đặc biệt : một đại lý ngoại giao có 
cấp bậc cao nhất được công nhận cho chính phủ nước ngoài hoặc 
chủ quyền với tư cách là đại diện thường trú của chính phủ hoặc 
chủ quyền của họ hoặc được bổ nhiệm cho một nhiệm vụ ngoại 
giao đặc biệt và thường là tạm thời   

2 a : đại diện ủy quyền hoặc người đưa tin  

Nếu bạn là một Cơ đốc nhân thực sự, bạn là một phái viên chính thức, vì 
Chúa Kitô! Hãy chú ý những gì mà Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết: 
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9 Nhưng bạn là một thế hệ được chọn, một chức tư tế hoàng gia, 
một quốc gia thánh thiện, những người đặc biệt của riêng Ngài, 
mà bạn có thể tuyên bố những lời ca ngợi về Ngài đã gọi bạn ra 
khỏi bóng tối dưới ánh sáng kỳ diệu của Ngài; 10 người trước đây 
không phải là một dân tộc nhưng bây giờ là dân của Chúa, người 
không có được lòng thương xót nhưng giờ đã có được lòng 
thương xót. (1 Phi-e-rơ 2: 9-10) 

Là Kitô hữu, chúng ta là một phần của một quốc gia thánh thiện. 

Quốc gia nào bây giờ là thánh? 

Vâng, chắc chắn không ai trong số các vương quốc của thế giới này -
 nhưng họ cuối cùng sẽ là một phần của Chúa Kitô K ingdom (Khải Huyền 
11:15). Đó là đất nước của Thiên Chúa, ông K ingdom đó là thánh. 

Là đại sứ, chúng ta thường không tham gia vào chính trị trực tiếp của các 
quốc gia trên thế giới này. Nhưng chúng ta phải sống theo cách sống của 
Chúa ngay bây giờ (xem thêm cuốn sách miễn phí có sẵn 
tại www.ccog.org có tiêu đề: Kitô hữu: Đại sứ cho Vương quốc của Thiên 
Chúa, hướng dẫn Kinh Thánh về việc sống như một Kitô hữu ) . Khi làm 
như vậy, chúng ta học tốt hơn tại sao cách của Chúa là tốt nhất, để trong 
vương quốc của Ngài, chúng ta có thể là vua và linh mục và cai trị với 
Chúa Kitô trên trái đất : 

5 Người yêu thương chúng ta và rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi 
bằng máu của chính mình, 6 và đã khiến chúng ta trở thành vua và 
linh mục cho Thiên Chúa và Cha của Ngài, để Ngài được vinh 
quang và thống trị mãi mãi. Amen. (Khải huyền 1: 5-6) 

10 Và đã khiến chúng ta trở thành vua và linh mục cho Thiên Chúa 
của chúng ta; Và chúng ta sẽ trị vì trên trái đất. (Khải huyền 5:10) 

Một khía cạnh trong tương lai của điều đó sẽ là dạy cho những người trần 
thế bước đi theo cách của Chúa: 

19 Vì dân sẽ ở Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem, bạn sẽ không khóc nữa. Ngài 
sẽ rất ân cần với bạn khi nghe tiếng khóc của bạn; Khi nghe, Ngài 
sẽ trả lời bạn. 20 Mặc dù Chúa ban cho bạn Bánh mì của nghịch 
cảnh và dòng nước phiền não, nhưng các giáo viên của bạn sẽ 
không được chuyển vào một góc nữa, nhưng đôi mắt của bạn sẽ 
nhìn thấy các giáo viên của bạn. 21 tai bạn sẽ nghe có tiếng đằng 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf


50 
 

sau bạn, nói rằng, “ Đây là cách, đi bộ trong nó, ” Bất cứ khi nào 
bạn chuyển sang handOr ngay bất cứ khi nào bạn chuyển sang 
bên trái. (Ê-sai 30: 19-21) 

W hile đó là một lời tiên tri cho vương quốc ngàn năm, trong thời đại này 
người Kitô hữu cần phải được chuẩn bị để dạy: 

12 ... bởi thời gian này bạn nên được giáo viên (Hêbơrơ 5:12) 

15 Nhưng hãy thánh hóa Chúa Thiên Chúa trong lòng bạn: và luôn 
sẵn sàng đưa ra câu trả lời cho mọi người hỏi bạn một lý do của 
niềm hy vọng ở bạn với sự hiền lành và sợ hãi (1 Phi-e-rơ 3:15, 
KJV). 

Kinh thánh cho thấy rằng nhiều Kitô hữu sẽ trung thành hơn, ngay trước 
khi bắt đầu Đại nạn, hướng dẫn nhiều người: 

33 Và những người hiểu sẽ chỉ dẫn cho nhiều người (Daniel 11:33) 

Vì vậy, học hỏi , phát triển trong ân sủng và kiến thức (2 Phi-e-rơ 3: 1 8), 
là điều chúng ta nên làm bây giờ. Một phần vai trò của bạn trong 
K ingdom of God là có thể dạy. Và đối với những người trung thành 
hơn, Philadelphian (Khải huyền 3: 7-13) , các Kitô hữu , điều 
này cũng sẽ bao gồm hỗ trợ nhân chứng phúc âm quan trọng trước khi 
bắt đầu vương quốc ngàn năm (xem Ma-thi-ơ 24:14). 

Sau khi Vương quốc của Thiên Chúa được thành lập, dân Chúa sẽ được sử 
dụng để giúp khôi phục một hành tinh bị hư hại: 

12 Những người trong số các bạn sẽ xây dựng những nơi thải cũ; 
Bạn sẽ nâng cao nền tảng của nhiều thế hệ; Và bạn sẽ được lãnh 
đạo Người sửa chữa Vi phạm, Người phục hồi Đường phố đến 
Dwell In . (Ê-sai 58:12) 

Do đó, dân Chúa sống theo cách của Chúa trong thời đại này sẽ giúp mọi 
người dễ dàng sống trong các thành phố (và những nơi khác) trong thời 
gian phục hồi này. Thế giới sẽ thực sự là một nơi tốt đẹp hơn. Chúng ta 
nên trở thành đại sứ cho Chúa Kitô ngay bây giờ, vì vậy chúng ta cũng có 
thể phục vụ trong Vương quốc của Ngài. 

Các Đúng Tin Mừng nhắn là chuyển hoá 

Chúa Giêsu nói: “ Nếu bạn tuân thủ trong lời nói của tôi, em là môn đệ 
của tôi thực sự.  32 Và các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ làm cho 
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bạn giải phóng ” ( Giăng 8: 31-32 ). Biết sự thật về phúc âm của Nước 
Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi bị mắc kẹt trong những hy vọng sai 
lầm của thế giới này. Chúng tôi có thể mạnh dạn ủng hộ một kế hoạch 
hoạt động theo kế hoạch của Đức Chúa Trời! Sa-tan đã lừa dối cả thế giới 
(Khải huyền 12: 9) và Nước Thiên Chúa là giải pháp đích thực. Chúng ta 
cần phải ủng hộ và ủng hộ sự thật (xem Giăng 18: 37). 

Thông điệp phúc âm không chỉ là về sự cứu rỗi cá nhân. Tin mừng về 
Nước Thiên Chúa sẽ biến đổi một người trong thời đại này: 

2 Và không được phù hợp với thế giới này, nhưng được biến đổi 
bằng cách làm mới tâm trí của bạn, rằng bạn có thể chứng minh 
điều gì là ý muốn tốt và được chấp nhận và hoàn hảo của Thiên 
Chúa. ( Rô-ma 12: 2 ) 

Kitô hữu đích thực được biến đổi để phục vụ Thiên Chúa và những người 
khác: 

22 Bondservant, tuân theo tất cả những điều mà chủ nhân của bạn 
theo xác thịt, không phải bằng mắt, như những người đàn ông, 
nhưng trong lòng thành tâm, kính sợ Chúa. 23 Và bất cứ điều gì bạn 
làm, hãy làm điều đó một cách tận tình, như với Chúa chứ không 
phải với đàn ông, 24 biết rằng từ Chúa bạn sẽ nhận được phần 
thưởng của gia tài; vì bạn phục vụ Chúa Kitô. ( Cô-lô-se 3: 22-24 ) 

28 Vì vậy, vì chúng ta đang nhận một vương quốc không thể bị lay 
chuyển, chúng ta hãy có ân sủng, nhờ đó chúng ta có thể phục vụ 
Thiên Chúa một cách chấp nhận với sự tôn kính và sợ hãi tin 
kính. ( Hê-bơ-rơ 12:28 ) 

Kitô hữu đích thực sống khác với thế giới. Chúng tôi chấp nhận các tiêu 
chuẩn của Thiên Chúa trên thế giới cho những gì đúng và sai. Người sống 
theo đức tin (Hê-bơ-rơ 10:38), vì cần có đức tin để sống theo cách của 
Chúa trong thời đại này. Kitô hữu được coi là rất khác so với thế giới mà 
họ sống, rằng chế độ sống của họ được gọi là “ Way ” trong Tân Ước (Cv 
9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Thế giới sống ích kỷ, dưới ảnh hưởng của Satan, 
trong những gì đã được gọi là “ con đường của Ca-in ” (Jude 11). 

Tin Mừng Nước Thiên Chúa là một thông điệp về sự công bình, niềm vui 
và hòa bình (Rô-ma 14:17). Lời tiên tri, được hiểu đúng, là an ủi (x. 1 Cô-
rinh-tô 14: 3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18), đặc biệt khi chúng ta chứng kiến thế 
giới sụp đổ (xem Lu-ca 21: 8-36). Lối sống Kitô giáo đích thực dẫn đến sự 
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phong phú về tinh thần và phước lành thể xác (Mác 10: 29-30). Đây là 
một phần lý do tại sao những người sống nó hiểu rằng thế giới cần Vương 
quốc của Thiên Chúa. Kitô hữu là đại sứ của Nước Thiên Chúa. 

Kitô hữu đặt hy vọng của chúng ta vào tâm linh, không phải vật chất, mặc 
dù chúng ta sống trong một thế giới vật chất (Rô-ma 8: 5-8). Chúng ta có 
những “ niềm hy vọng của phúc âm ” (Col 1:23). Đây là điều mà các Kitô 
hữu tiên khởi hiểu rằng nhiều người tuyên xưng Chúa Giêsu ngày nay 
không thực sự hiểu. 

  

  

6. Nhà thờ Hy Lạp-La Mã dạy Vương quốc là quan trọng, 
nhưng ... 
Các nhà thờ Greco-Roman tin rằng họ dạy các khía cạnh của Vương 
quốc của Thiên Chúa, nhưng gặp khó khăn thực sự hiểu nó thực sự là 
gì.  Ví dụ, bách khoa toàn thư Công giáo dạy điều này về vương quốc: 

Chúa Kitô ... Ở mỗi giai đoạn trong giảng dạy của ông ra đời của 
vương quốc này, các khía cạnh khác nhau của nó, ý nghĩa chính 
xác của nó, cách thức mà nó là để đạt được, hình thành chủ yếu 
của bài giảng của ông, nhiều đến nỗi thuyết của ông được gọi 
là “ Tin Lành của vương quốc ” ... họ bắt đầu nói về Giáo Hội 
như ‘ vương quốc của Thiên Chúa ’ ; xem Đại tá, tôi, 13; I Tê-sa-
lô., Ii, 12; Apoc., Tôi, 6, 9; v, 10, v.v ... có nghĩa là Giáo hội là tổ 
chức thiêng liêng đó (Giáo hoàng H. Vương quốc của Thiên Chúa. 
Từ điển bách khoa Công giáo, Tập VIII. 1910). 

Mặc dù trên nhọn để “ Đại tá, I, 13; I Tê-sa-lô., Ii, 12; Apoc., Tôi, 6, 9; v, 
10, ” nếu bạn sẽ nhìn chúng lên, bạn sẽ thấy rằng không phải là một trong 
những câu nói bất cứ điều gì về Giáo Hội là Vương quốc của Thiên 
Chúa. Họ dạy các tín đồ sẽ là một phần của Vương quốc của Thiên Chúa 
hoặc đó là vương quốc của Chúa Giêsu. Kinh thánh cảnh báo rằng nhiều 
người sẽ thay đổi phúc âm hoặc chuyển sang anoth er, một điều không 
đúng sự thật (Galati 1: 3 -9). Đáng buồn thay, những người khác nhau đã 
làm điều đó.  

Chúa Giêsu dạy, “ Tôi là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Không ai đến t o 
Cha mà không qua Thầy ” ( Giăng 14: 6 ). Peter đã dạy, “ Cũng không có 
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sự cứu rỗi trong bất kỳ khác, vì không có tên khác dưới trời ban cho 
loài người mà chúng ta phải được lưu ” ( Cv 4:12 ). Peter nói với người Do 
Thái tất cả phải có đức tin để ăn năn và chấp nhận Chúa Giêsu để được 
cứu (Công vụ 2:38). 

Trái ngược với điều này, Giáo hoàng Phanxicô đã dạy rằng những người 
vô thần, không có Chúa Giêsu, có thể được cứu bởi những việc tốt! Ông 
cũng dạy rằng người Do Thái có thể được cứu mà không cần chấp nhận 
Chúa Giêsu! Ngoài ra, ông và một số người La Mã Greco dường như cũng 
coi rằng một phiên bản phi Kinh thánh của 'Mary' là chìa khóa cho phúc 
âm cũng như là chìa khóa cho sự hiệp nhất đại kết và liên tôn. Đáng buồn 
thay, họ và những người khác không hiểu tầm quan trọng của Chúa Giêsu 
VÀ Tin Mừng đích thực của Nước Thiên Chúa. Nhiều người đang quảng bá 
các tin lành giả. 

Nhiều người muốn đi bộ bằng mắt và có niềm tin vào thế giới. Tân Ước 
dạy rằng Cơ đốc nhân phải nhìn ở trên: 

2 Đặt tâm trí của bạn vào những thứ ở trên, không phải những thứ 
trên trái đất. ( Cô-lô-se 3: 2 ) 

7 Vì chúng ta bước đi bằng đức tin, không phải bằng mắt. ( 2 Cô-
rinh-tô 5: 7 ) 

Tuy nhiên, Giáo hoàng Pius XI về cơ bản được dạy đi bộ khi nhìn thấy nhà 
thờ của mình: 

... Giáo hội Công giáo ... là vương quốc của Chúa Kitô trên trái 
đất. ( QuasPrimas bách khoa của Pius ). 

Các Catholi cBible 101 tuyên bố trang web, “ Nước Thiên Chúa được 
thành lập trên trái đất bởi Đức Giêsu Kitô trong năm 33 AD, dưới hình 
thức của Giáo Hội của Ngài, được dẫn dắt bởi Peter .. . nhà thờ Công 
giáo. ” Ye t Anh ngàn năm của Thiên Chúa không phải là ở đây cũng không 
phải là Giáo Hội Rôma, nhưng nó sẽ được trên trái đất. Mặc dù Giáo Hội 
chân chính của Thiên Chúa có “ chìa khoá Nước ” (Matthew 16: 1 9 ), 
những người tuyên bố một nhà thờ là vương quốc “ đã đoạt lấy chìa khóa 
của tri thức ” (Lc 11:52). 

Giáo Hội Rôma dạy rất mạnh mẽ chống lại một sắp tới Vương quốc trần 
gian ngàn năm của Thiên Chúa rằng nó về cơ bản là chỉ “ học thuyết của 
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Antichrist ” được liệt kê trong chính thức Giáo Lý của Giáo Hội Công 
Giáo : 

676 Sự lừa dối của Antichrist đã bắt đầu hình thành trên thế giới 
mỗi khi yêu sách được đưa ra để nhận ra trong lịch sử rằng hy 
vọng lộn xộn chỉ có thể được thực hiện ngoài lịch sử thông qua 
phán đoán cánh chung. Giáo hội đã từ chối ngay cả những hình 
thức sửa đổi của sự giả mạo này của vương quốc dưới tên của 
chủ nghĩa thiên niên kỷ (Giáo lý Giáo hội Công giáo. Imprimatur 
Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, trang 
194) 

Đáng buồn thay, những người đồng ý với điều đó sẽ có vấn đề lớn với 
việc loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cuối cùng. Một số sẽ lấy 

những bước đi khủng khiếp chống lại những người tuyên bố nó (Daniel 
7:25; 11: 30-36). Nhưng, bạn có thể nghĩ, chẳng phải tất cả những người 
tuyên xưng Chúa Giê-su là Chúa đều ở trong vương quốc sao? Không, họ 
sẽ không như vậy. Lưu ý những gì Chúa Giêsu đã nói: 

21 “ Không ai nói với Ta, 'Lạy Chúa, lạy Chúa, thì sẽ được vào Nước 
Trời, nhưng kẻ làm theo ý muốn của tôi Cha ở trên trời.  22 Nhiều 
người sẽ nói với tôi trong ngày hôm đó, 'Lạy Chúa, chúng ta đã 
không nói tiên tri trong tên của bạn, đuổi quỷ trong tên của bạn 
và làm nhiều điều kỳ diệu trong tên của bạn?'  23 Rồi tôi sẽ tuyên 
bố với họ, 'Tôi chưa bao giờ biết đến bạn; khởi hành từ tôi, người 
thực hành vô luật pháp! ' ( Ma-thi-ơ 7: 21-23 ) 

Thánh Tông Đồ Phaolô ghi nhận “ mầu nhiệm vô luật pháp ” wa s “ đã tại 
nơi làm việc ” ( 2 Thessalonians 2: 7 ) trong thời gian của mình. Vô luật 
pháp này cũng liên quan đến cái gì mà Kinh Thánh cảnh báo chống lại 
trong lần cuối cùng được gọi là “ bí ẩn, Babylon vĩ đại ” (Khải Huyền 17: 3-
5). 

Các “ mầu nhiệm vô luật pháp ” có liên quan đến xưng Kitô hữu tin rằng 
họ không cần phải giữ luật Mười điều răn của Thiên Chúa, vv và / hoặc có 
rất nhiều trường hợp ngoại lệ có thể chấp nhận để nó và / hoặc có những 
hình thức chấp nhận được sám hối để phá vỡ của Thiên Chúa pháp luật, 
như vậy trong khi họ nghĩ rằng thứ ey có một hình thức của pháp luật của 
Thiên Chúa, họ không giữ một hình thức của Kitô giáo mà Chúa Giêsu hay 
các sứ đồ của ông sẽ nhận ra là chính đáng. 
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Người La Mã Greco giống như những người Pha-ri-si đã vi phạm các điều 
răn của Thiên Chúa, nhưng tuyên bố truyền thống của họ đã khiến Chúa 
Jesus chấp nhận điều này đã lên án cách tiếp cận đó (Ma-thi-ơ 15: 3-9)! Ê-
sai cũng cảnh báo rằng những người tự xưng là Thiên Chúa sẽ nổi loạn 
chống lại luật pháp của Ngài (Ê-sai 30: 9). Cuộc nổi loạn vô luật pháp này 
là điều mà chúng ta, thật đáng buồn, thấy điều này cho đến ngày nay. 

Một “ bí ẩn ” xuất hiện để được rằng Giáo Hội Rôma dường như tin rằng 
quân phiệt chương trình nghị sự đại kết và liên tôn của nó sẽ dẫn đến hòa 
bình và một phiên bản phi kinh thánh của vương quốc của Thiên Chúa 
trên trái đất. Kinh thánh cảnh báo chống lại một sự hiệp nhất đại kết sắp 
tới mà nó dạy sẽ, trong một vài năm, sẽ thành công (lưu ý: Kinh thánh 
Jerusalem mới , bản dịch được Công giáo phê duyệt, được hiển thị): 

4 Họ phủ phục trước mặt rồng vì Ngài đã ban cho con thú quyền 
bính; và họ phủ phục trước mặt con thú, nói: 'Ai có thể so sánh 
với con thú? Ai có thể chiến đấu chống lại nó? ' 5 Con thú được 
phép tự hào và báng bổ nó và hoạt động trong bốn mươi hai 
tháng; 6 và nó đã nói những lời báng bổ chống lại Thiên Chúa, 
chống lại tên của ông, Lều thiên đàng của ông và tất cả những 
người đang trú ẩn ở đó. 7 Nó được phép gây chiến với các vị thánh 
và chinh phục họ, và trao quyền cho mọi chủng tộc, mọi người, 
ngôn ngữ và quốc gia; 8 và tất cả mọi người trên thế giới sẽ tôn 
sùng nó, nghĩa là mọi người không được viết tên kể từ khi thành 
lập thế giới trong cuốn sách về sự sống của Lamb. 9 Hãy để bất cứ 
ai có thể nghe, nghe: 10 Những người bị giam cầm để bị giam 
cầm; những người chết vì gươm đến chết bằng gươm. Đây là lý 
do tại sao các thánh phải có sự kiên trì và đức tin. (Khải huyền 13: 
4-10, NJB) 

Kinh thánh cảnh báo chống lại sự hiệp nhất Babylon 

1 Một trong bảy thiên thần có bảy bát đến nói chuyện với tôi và 
nói: 'Hãy đến đây và tôi sẽ cho bạn thấy sự trừng phạt của cô gái 
điếm vĩ đại đang bị giam cầm bên cạnh vùng nước dồi dào, 2 người 
mà tất cả các vị vua trên trái đất đã giả gái, và người đã khiến tất 
cả dân chúng trên thế giới say sưa với rượu ngoại tình của cô ấy. 
' 3 Anh ta đưa tôi đến một sa mạc, và ở đó tôi thấy một người phụ 
nữ cưỡi một con thú đỏ tươi có bảy đầu và mười sừng và có 
những tiêu đề báng bổ được viết trên đó. 4 Người phụ nữ mặc áo 
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tím và đỏ tươi và lấp lánh bằng vàng và ngọc và ngọc trai, và cô ta 
đang cầm một chiếc tời bằng vàng chứa đầy sự bẩn thỉu kinh tởm 
của gái mại dâm; 5 trên trán cô được viết một cái tên, một cái tên 
khó hiểu: 'Babylon Đại đế, mẹ của tất cả gái mại dâm và tất cả 
các tập tục bẩn thỉu trên trái đất .' 6 Tôi thấy rằng cô ấy đã say, 
say với máu của các thánh và máu của các vị tử đạo của Chúa 
Giêsu; và khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi hoàn toàn bối rối. (Khải 
huyền 17: 1-6, NJB) 

9 'Điều này đòi hỏi sự thông minh. Các bảy đầu là bảy ngọn đồi , 
trên đó người phụ nữ đang ngồi. . . 18 Người phụ nữ mà bạn nhìn 
thấy là thành phố vĩ đại có thẩm quyền đối với tất cả những 
người cai trị trên trái đất. ' (Khải huyền 17: 9,18, NJB) 

1 Sau đó, tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống, với quyền 
hành lớn được trao cho anh ta; trái đất tỏa sáng với vinh quang 
của mình. 2 Trên đỉnh giọng nói, anh ta hét lên, 'Babylon đã sụp 
đổ, Babylon Đại đế đã sụp đổ, và trở thành nỗi ám ảnh của quỷ 
dữ và là nơi trú ngụ cho mọi linh hồn hôi thối và con chim bẩn 
thỉu, bẩn thỉu. 3 Tất cả các quốc gia đã say rượu rượu mại dâm của 
cô ấy; mọi vị vua trên trái đất đều giả gái với cô ấy, và mọi thương 
gia đều trở nên giàu có nhờ sự đồi trụy của cô ấy '. 4 Một giọng nói 
khác từ trời giáng xuống; Tôi nghe nó nói, ' Hãy ra ngoài, người 
của tôi, tránh xa cô ấy, để bạn không chia sẻ tội ác của cô ấy và 
có những tai họa tương tự phải chịu . 5 Tội lỗi của cô đã vươn lên 
trời, và Chúa có tội lỗi trong tâm trí cô: đối xử với cô như cô đã 
đối xử với người khác. 6 Cô phải được trả gấp đôi số tiền cô đã 
chính xác. Cô ấy sẽ có một tách hỗn hợp mạnh gấp đôi của riêng 
mình. 7 Mỗi một vẻ hào hoa và cực khoái của cô sẽ bị khớp bởi 
một cực hình hoặc đau đớn. Tôi nghĩ mình là nữ hoàng; Tôi không 
phải là góa phụ và sẽ không bao giờ biết mất người thân. 8 Vì điều 
đó, trong một ngày, những tai họa sẽ rơi vào cô: bệnh tật và tang 
tóc và nạn đói. Cô sẽ bị thiêu rụi xuống đất. Chúa Chúa đã lên án 
cô ấy là hùng mạnh. ' 9 'Sẽ có sự thương tiếc và khóc thương cho 
cô ấy bởi các vị vua trên trái đất, những người đã giả gái với cô ấy 
và tổ chức cực khoái với cô ấy. Họ nhìn thấy khói khi cô đốt, (Khải 
huyền 18: 1-9, NJB) 
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Ở Zechariah, Kinh thánh cảnh báo chống lại một Babylon sắp tới và cho 
thấy sự hiệp nhất đúng đắn sẽ không xảy ra cho đến khi Chúa Giêsu trở 
lại: 

10 Hãy chú ý! Coi chưng! Chạy trốn khỏi vùng đất phía bắc - Đức 
Giê-hô-va tuyên bố - vì tôi đã phân tán bạn đến bốn ngọn gió trời 
- Đức Giê-hô-va tuyên bố. 11 Hãy chú ý! Hãy trốn thoát, Zion, hiện 
đang sống với con gái Babylon! 

12 Vì Đức Giê-hô-va Sabaoth nói điều này, vì Vinh quang được ủy 
thác 

tôi, về những quốc gia đã cướp bóc bạn, 'Bất cứ ai chạm vào bạn 
đều chạm vào quả táo trong mắt tôi. 13 Bây giờ, tôi sẽ vẫy tay với 
họ và họ sẽ bị cướp bóc bởi những người mà họ đã làm nô lệ. 
' Sau đó, bạn sẽ biết rằng Yahweh Sabaoth đã gửi cho tôi! 14 Hãy 
hát, hãy vui mừng, con gái của Si-ôn, vì bây giờ tôi sẽ đến sống 
giữa các bạn -Yahweh tuyên bố! 15 Vào ngày đó, nhiều quốc gia sẽ 
được chuyển đổi thành Đức Giê-hô-va. Phải, họ sẽ trở thành 
người của anh ấy, và họ sẽ sống giữa bạn. Sau đó, bạn sẽ biết 
rằng Yahweh Sabaoth đã gửi tôi cho bạn! 16 Đức Giê-hô-va sẽ 
chiếm hữu Giu-đa, phần của Ngài trong Đất Thánh và một lần nữa 
làm cho Giê-ru-sa-lem trở thành sự lựa chọn của mình. (Zechariah 
2: 10-16, NJB; lưu ý trong các phiên bản KJV / NKJV, các câu thơ 
được liệt kê là Zechariah 2: 6-12) 

Các phong trào đại kết và liên tôn mà Liên Hợp Quốc, Vatican, nhiều 
người Tin lành và các nhà lãnh đạo Chính thống Đông phương đang thúc 
đẩy rõ ràng bị Kinh Thánh lên án và không nên khuyến khích. Chúa Giêsu 
cảnh báo về những tuyên bố đi theo Đấng sẽ “ dỗ dành nhiều 
người ” (Mt 24: 4-5). Nhiều phong trào đại kết có liên quan đến “ cưỡi 
ngựa trắng ” Khải Huyền 6: 1-2 (người không phải là Chúa Giêsu) và hành 
dâm Khải Huyền 17. 

Giống như Zechariah, Sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng sự hiệp nhất thực sự 
của đức tin sẽ không xảy ra cho đến khi Chúa Giêsu trở lại: 

13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt được sự hiệp nhất trong đức tin 
và kiến thức về Con Thiên Chúa và tạo thành Người hoàn hảo, 
hoàn toàn trưởng thành với sự trọn vẹn của chính Chúa Kitô. (Ê-
phê-sô 4:13, NJB) 
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Những người tin rằng sự hiệp nhất này đến trước sự trở lại của Chúa 
Giêsu là có lỗi. Thật ra, khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ phải phá hủy sự 
hiệp nhất của các quốc gia sẽ tập hợp chống lại Ngài: 

11: 15 Sau đó, thiên thần thứ bảy thổi kèn của mình và có thể nghe 
thấy tiếng la hét trên thiên đàng, kêu gọi: 'Vương quốc của thế 
giới đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và Chúa Kitô của 
Ngài, và Ngài sẽ trị vì muôn đời.' 16 Hai mươi bốn trưởng lão, đã 
ngự trị trước sự hiện diện của Thiên Chúa, phủ phục và chạm đất 
với trán của họ thờ phượng Thiên Chúa 17 bằng những lời này, 
'Chúng tôi cảm tạ Chúa, Chúa toàn năng, Ngài là ai, Ngài là ai, vì 
giả định sức mạnh to lớn của bạn và bắt đầu triều đại của 
bạn. 18 Các quốc gia đã náo động và bây giờ đã đến lúc bạn phải 
chịu quả báo của mình , và cho người chết bị phán xét, và cho đầy 
tớ của bạn, các vị tiên tri, cho các vị thánh và cho những người sợ 
tên của bạn, nhỏ và lớn, được khen thưởng . Đã đến lúc tiêu diệt 
những kẻ đang hủy diệt trái đất. ' (Khải huyền 11: 15-18, NJB) 

19: 6 Và tôi đã nghe thấy những gì dường như là tiếng nói của một 
đám đông lớn, như âm thanh của đại dương hay tiếng gầm lớn 
của sấm sét, trả lời, 'Alleluia! Sự trị vì của Chúa, Thiên Chúa toàn 
năng của chúng ta đã bắt đầu; . . . 19 Sau đó, tôi thấy con thú, với 
tất cả các vị vua của trái đất và quân đội của họ, đã tập hợp lại để 
chiến đấu với Rider và quân đội của anh ta. 20 Nhưng con thú bị 
bắt làm tù binh, cùng với nhà tiên tri giả, người đã làm phép lạ 
thay cho con thú và họ đã lừa dối những người đã chấp nhận xây 
dựng thương hiệu với dấu ấn của con thú và những người tôn thờ 
bức tượng của ông. Hai người này đã sống vội vã trong hồ lửa bốc 
cháy. 21 Tất cả những người còn lại đã bị giết bởi thanh kiếm của 
Rider, nó chui ra khỏi miệng anh ta, và tất cả những con chim đều 
tự thiêu bằng thịt của mình. . . 20: 4 Sau đó, tôi thấy ngai vàng, nơi 
họ ngồi vào chỗ của họ, và trên đó họ được trao quyền để đưa ra 
phán xét. Tôi thấy linh hồn của tất cả những người đã bị chặt đầu 
vì đã làm chứng cho Chúa Giê-su và vì đã rao giảng lời Chúa, và 
những người từ chối thờ phượng con thú hoặc tượng của anh ta 
và sẽ không chấp nhận nhãn hiệu trên trán hoặc tay của họ; họ đã 
sống lại và trị vì với Chúa Kitô trong một ngàn năm. (Khải huyền 
19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
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Lưu ý rằng Chúa Giêsu sẽ phải tiêu diệt quân đội của thế giới thống nhất 
chống lại Ngài. Sau đó, Ngài và các thánh sẽ trị vì. Đó là khi sẽ có sự hiệp 
nhất đúng đắn của đức tin. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ lắng nghe các 
mục sư giả có vẻ tốt, nhưng không, như Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo (2 Cô-
rinh-tô 11: 14-15). Nếu nhiều người thực sự hiểu Kinh Thánh và phúc âm 
về Nước Thiên Chúa thì sẽ ít chống lại Chúa Giêsu. 

7. Tại sao Nước Thiên Chúa? 
Mặc dù con người muốn nghĩ chúng tôi rất thông minh, có giới hạn cho sự 
hiểu biết của chúng tôi, nhưng Thiên Chúa “ sự hiểu biết là vô 
hạn ” (Tv 147: 5). 

Đó là lý do tại sao nó sẽ cần sự can thiệp của Chúa để sửa chữa hành tinh 
này. 

Trong khi nhiều người tin vào Chúa, đại đa số con người không sẵn lòng 
sống như Ngài thực sự chỉ đạo. Lưu ý những điều sau: 

8 Ngài đã chỉ cho bạn, hỡi người, điều gì là tốt; Và Chúa đòi hỏi gì 
ở bạn. Nhưng phải làm điều công bằng, Yêu thương xót, và bước 
đi khiêm nhường với Thiên Chúa của bạn? ( Mi-chê 6: 8 ) 

Bước đi khiêm nhường với Chúa không phải là điều mà loài người thực sự 
sẵn sàng làm. Từ thời A-đam và Ê-va (Sáng thế ký 3: 1-6), con người đã 
chọn dựa vào chính mình và các ưu tiên của họ, trên Thiên Chúa, bất chấp 
các lệnh truyền của Ngài (Xuất 20: 3-17).  

Sách Châm ngôn dạy: 

5 Hãy tin cậy Chúa hết lòng, và không dựa vào sự hiểu biết của 
bạn; 6 Trong tất cả các cách bạn thừa nhận Ngài, và Ngài sẽ chỉ 
đạo con đường của bạn. 7 Đừng khôn ngoan trong mắt của bạn; 
Hãy kính sợ Chúa và tránh xa điều ác. ( Châm ngôn 3: 5-7 ) 

Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ không thực sự tin tưởng vào Thiên Chúa 
với tất cả trái tim của họ hoặc chờ đợi Ngài chỉ đạo các bước của 
họ. Nhiều người nói họ sẽ làm những gì Chúa muốn, nhưng đừng 
làm. Nhân loại đã bị Sa-tan lừa dối (Khải huyền 12: 9) và đã rơi vào sự 
ham muốn của thế giới và 'niềm tự hào của cuộc sống' (1 Giăng 2:16).  
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Do đó, nhiều người đã nghĩ ra truyền thống tôn giáo của riêng họ và chính 
phủ thế tục, bởi vì họ nghĩ rằng họ biết rõ nhất. Tuy nhiên, họ không (xem 
Giê-rê-mi 10:23) và cũng sẽ không thực sự ăn năn. 

Đó là lý do tại sao nhân loại cần Nước Thiên Chúa (xem Ma-thi-ơ 24: 21-
22). 

Hãy xem xét các Beatitudes 

Một trong những loạt những câu nói được biết đến nhiều nhất mà Chúa 
Giê-su đưa ra là những lời lẽ, mà Ngài đã đưa ra trong Bài giảng của 
Ngài trên Núi Ô-liu. 

Lưu ý một số điều ông nói: 

3 “ Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, Đối với họ là Nước 
Trời. 4 Phước cho những ai than khóc, Vì họ sẽ được an ủi. 5 Phước 
cho những người hiền lành, Vì họ sẽ được thừa hưởng trái 
đất. 6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, Vì họ sẽ được 
đầy dẫy. 7 Phước cho những người thương xót, Vì họ sẽ có được 
lòng thương xót. 8 Phước cho những người trong sạch, vì họ sẽ 
thấy Thiên Chúa. 9 Phước cho những người hòa bình, Vì họ sẽ 
được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phước cho những người bị bắt bớ vì 
chính nghĩa, Vì họ là vương quốc thiên đàng. ( Ma-thi-ơ 5: 3-10 ) 

Tôi ở trong Nước Thiên Chúa (xem Mác 4: 30-31) , thường được gọi là 
Nước Trời bởi Matthew ( xem Matthew 13:31) , nơi những lời hứa may 
mắn này sẽ được thực hiện. Nó đang ở trong Nước Thiên Chúa rằng lời 
hứa sẽ được hoàn thành f o r hiền lành để hưởng được đất và tinh khiết 
để nhìn thấy Thiên Chúa . L ook mong chờ tin mừng về các phước lành 
trong Nước Thiên Chúa! 

Thiên Chúa cách Một tái Ngay 

Sự thật là Thiên Chúa là tình yêu (1 Giăng 4: 8,16) và Thiên Chúa KHÔNG 
ích kỷ. Luật pháp của Chúa thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa và người 
lân cận của chúng ta (Mác 12: 29-31; Gia-cơ 2: 8-11). Cách thức của thế 
giới là ích kỷ và kết thúc bằng cái chết (Rô-ma 8: 6). 

Lưu ý rằng Kinh Thánh cho thấy các Kitô hữu thực sự tuân theo các điều 
răn: 
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1 W hoever tin rằng Chúa Giêsu là Chúa Kitô được sinh ra bởi 
Thiên Chúa, và tất cả những ai yêu mến Ngài, những người sinh ra 
cũng yêu mến Người đã sinh ra Ngài. 2 Nhờ đó, chúng ta biết rằng 
chúng ta yêu mến con cái của Chúa, khi chúng ta yêu Chúa và 
tuân giữ các điều răn của Ngài. 3 Vì đây là tình yêu của Thiên Chúa, 
rằng chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài. Và điều răn của 
Ngài 

không nặng nề ( 1 Giăng 5: 1-3 ) 

Tất cả của Thiên Chúa “ răn là sự công bình ” (Tv 119: 172). Cách của anh 
ta là thuần khiết (1 Ti tus 1:15). Đáng buồn thay, nhiều người đã chấp 
nhận các hình thức “ vô luật pháp ” và không nhận ra rằng Chúa Giêsu đã 
không đến để tiêu diệt các luật hay các tiên tri, nhưng là để kiện toàn (Mt 
5:17), bằng cách giải thích ý nghĩa thực sự của họ và mở rộng họ vượt quá 
phạm nhiều suy nghĩ (ví dụ Matthew 5: 21-2 8 ). Chúa Giêsu dạy rằng “ ai 
làm và dạy họ, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời ” ( Mt 5:19 ) ( 'Nước 
Thiên Chúa' các điều khoản và 'Nước Trời' là hoán đổi cho 
nhau).                      

Kinh thánh dạy rằng đức tin không có việc làm đã chết (Gia-cơ 
2:17). Nhiều người tuyên bố sẽ theo Chúa Giê-su, nhưng sẽ không thực sự 
tin vào lời dạy của Ngài (Ma-thi-ơ 7: 21-23) và sẽ không bắt chước Ngài 
như họ nên (xem 1 Cô-rinh-tô 11: 1). “ Tội lỗi là sự phạm pháp của pháp 
luật ” (1 Giăng 3: 4, KJV) và tất cả đã phạm tội (Rô-ma 3:23). Tuy nhiên, 
Kinh thánh cho thấy lòng thương xót sẽ chiến thắng sự phán xét (Gia-cơ 
2:13) vì Chúa thực sự có kế hoạch cho tất cả mọi người (xem Lu-ca 3: 6). 

Giải pháp của con người, ngoài cách của Chúa, sẽ không hiệu quả. Trong 
vương quốc ngàn năm, Chúa Giêsu sẽ cai trị với “ một cây gậy 
sắt ” (Khải huyền 19:15), và tốt sẽ chiếm ưu thế là mọi người sẽ sống theo 
cách của Thiên Chúa. TẤT CẢ các vấn đề của thế giới tồn tại bởi vì các xã 
hội trên thế giới này từ chối tuân theo Thiên Chúa và luật pháp của 
Ngài . Lịch sử cho thấy s nhân loại không có khả năng giải quyết các vấn 
đề của xã hội: 

6 Để có tâm trí xác thịt là sự chết, nhưng để có tâm hồn là sự sống 
và sự bình an. 7 Bởi vì tâm trí xác thịt là thù hằn chống lại Thiên 
Chúa; vì nó không phải là luật của Thiên Chúa, cũng không thực 
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sự có thể. 8 Vậy, những người sống theo xác thịt không thể làm hài 
lòng Đức Chúa Trời. ( Rô-ma 8: 6-8 ) 

Kitô hữu phải tập trung vào tâm linh, và được Chúa Thánh Thần ban cho 
điều đó trong thời đại này (Rô-ma 8: 9), bất chấp những yếu đuối cá nhân 
của chúng ta: 

26 Cho anh em thấy sự kêu gọi của anh em, rằng không nhiều 
người khôn ngoan theo xác thịt, không nhiều người hùng mạnh, 
không nhiều người cao quý, được gọi.  27 Nhưng Thiên Chúa đã 
chọn những điều dại dột của thế giới để làm xấu hổ cho người 
khôn ngoan, và Thiên Chúa đã chọn những điều yếu đuối của thế 
giới để làm xấu hổ những điều hùng mạnh; 28 và những điều cơ 
bản của thế giới và những điều mà Đức Chúa Trời khinh bỉ đã 
chọn, và những điều không, không mang đến điều gì, 29 mà không 
có xác thịt nào nên vinh quang trước sự hiện diện của 
Ngài. 30 Nhưng Ngài bạn đang ở trong Chúa Giêsu Kitô, wh o trở 
thành cho chúng ta sự khôn ngoan từ Thiên Chúa -và sự công 
bình và s anctification và redemption- 31 đó, như có chép rằng: 
“ Đấng vinh quang, để cho anh ta khoe mình trong Chúa. ” ( 1 Cor 
1: 26-31 ) 

Kitô hữu là vinh quang trong kế hoạch của Thiên Chúa! Bây giờ chúng ta 
bước đi bằng đức tin (2 Cô-rinh-tô 5: 7), nhìn về phía trên (Cô-lô-se 3: 2) 
trong đức tin (Hê-bơ-rơ 11: 6). Chúng ta sẽ được ban phước vì tuân giữ 
các lệnh truyền của Chúa (Khải Huyền 22:14). 

Tại sao Tin Mừng Nước Thiên Chúa? 

Người Tin lành có xu hướng cảm thấy rằng một khi họ đã chấp nhận Chúa 
Giêsu là vị cứu tinh, rằng họ đã tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Người Công 
giáo tin rằng những người được rửa tội, ngay cả khi còn nhỏ, đã vào nhà 
thờ của họ như là vương quốc. Người Công giáo và Chính thống giáo 
phương Đông có xu hướng nghĩ rằng thông qua các bí tích, v.v., họ đang 
tìm kiếm vương quốc của Thiên Chúa. Trong khi các Kitô hữu sẽ được rửa 
tội, những người theo đạo Tin lành Greco-Roman có xu hướng nhìn ra thế 
giới để giải quyết các vấn đề của nhân loại. Họ có xu hướng tập trung vào 
trần gian (xem Rô - ma 8: 6-8 ). 

Tìm kiếm trước hết Nước Thiên Chúa (Ma-thi-ơ 6:33) là mục tiêu trọn đời 
cho các Kitô hữu. Một mục tiêu, không phải là nhìn ra thế giới để tìm giải 
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pháp, mà là cho Chúa và đường lối của Ngài. Tin mừng về Nước Thiên 
Chúa thay đổi cuộc sống của chúng ta. 

Kinh thánh nói rằng Cơ đốc nhân sẽ cai trị với Chúa Giêsu, nhưng bạn có 
nhận ra điều đó có nghĩa là Cơ đốc nhân thực sự sẽ cai trị các thành phố 
không? Chúa Giêsu đã dạy: 

12 “ Một nhà quý tộc nhất định đi vào một quốc gia xa để nhận cho 
mình một vương quốc và trở về. 13 Vì vậy, anh ta gọi mười người 
hầu của mình, giao cho họ mười phút và nói với họ: 'Hãy kinh 
doanh cho đến khi tôi đến.' 14 Nhưng công dân của anh ta ghét 
anh ta, và phái một phái đoàn theo sau anh ta, nói rằng: 'Chúng 
tôi sẽ không để người đàn ông này trị vì chúng tôi.' 

15 “ Và như vậy nó là khi ông trở về, sau khi nhận được 

Vương quốc, sau đó anh ta đã chỉ huy những người hầu, người 
mà anh ta đã đưa tiền, được gọi cho anh ta, rằng anh ta có thể 
biết mọi người đã kiếm được bao nhiêu khi giao dịch. 16 Sau đó, 
người đầu tiên nói: 'Sư phụ, mina của bạn đã kiếm được mười 
phút.'  17 Anh ta nói với anh ta: 'Làm tốt lắm, tôi tớ tốt; bởi vì bạn 
rất trung thành trong một ít, có thẩm quyền trên mười thành 
phố. ' 18 Và người thứ hai đến, nói: 'Sư phụ, mina của bạn đã kiếm 
được năm phút.'  19 Tương tự như vậy, ông nói với anh ta, 'Bạn 
cũng ở trên năm thành phố.' ( Lu-ca 19: 12-19 ) 

Hãy trung thành với những gì bạn có bây giờ. Kitô hữu sẽ có cơ hội cai trị 
các thành phố thực sự, trong một vương quốc thực sự. Chúa Giêsu cũng 
cho biết, “ phần thưởng của tôi là với Ta, để cung cấp cho mỗi người tùy 
theo công việc của mình ” ( Khải Huyền 22:12 ). Đức Chúa Trời có một kế 
hoạch (Gióp 14:15) và một nơi (Giăng 14: 2) cho những người sẽ thực sự 
đáp ứng với Ngài (Giăng 6:44; Khải huyền 17:14). Vương quốc của Thiên 
Chúa là có thật và bạn có thể là một phần của nó! 

Vào đầu năm 2016, trên tạp chí Khoa học đã có một bài báo với tựa 
đề “ Sức mạnh của đám đông ” mà chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo và 
crowdsourcing có thể giải quyết “ vấn đề xấu đối mặt với nhân loại. Tuy 
nhiên, bài báo không hiểu được sự xấu xa là gì, hãy để một mình làm thế 
nào để giải quyết nó. 

Hợp tác, ngoài việc sau khi cách đích thực của Thiên Chúa, là như cam 
chịu thất bại trong 21 st thế kỷ như nó đã trở lại sau khi Đại hồng thủy khi 
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nhân loại đã hợp tác để xây dựng tháp thất bại của Babel (Sáng thế ký 11: 
1-9). 

Các vấn đề trên thế giới, ở những nơi như Trung Đông (mặc dù có những 
lợi ích tạm thời dự kiến, ví dụ Daniel 9: 27a; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 3), sẽ 
không được giải quyết bởi con người, chúng ta cần sự bình an của Nước 
Đức Chúa Trời (Rô-ma 14: 17). 

Các vấn đề của khủng bố quốc tế, mặc dù có lợi ích như mong đợi, sẽ 
không được giải quyết (xem Ezekiel 21,12) bởi những kẻ bị lừa dối ở Liên 
Hợp Quốc (xem Khải huyền 12: 9), chúng ta cần niềm vui và sự thoải mái 
của Nước Đức Chúa Trời. 

Các vấn đề của môi trường sẽ KHÔNG được giải quyết bằng hợp tác quốc 
tế, vì các quốc gia trên thế giới sẽ giúp hủy diệt trái đất (Khải huyền 
11:18), nhưng chúng sẽ được giải quyết bởi Vương quốc của Thiên Chúa. 

Các vấn đề về vô đạo đức tình dục, phá thai và bán các bộ phận cơ thể 
con người sẽ không được Hoa Kỳ giải quyết (xem Khải huyền 18,13) , 
nhưng bởi Nước Thiên Chúa. 

Khoản nợ khổng lồ mà Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác sẽ 
không được giải quyết thông qua môi giới quốc tế, nhưng cuối cùng (sau 
khi bị phá hủy theo Habakkuk 2: 6-8) bởi Vương quốc của Thiên Chúa. 

Sự thờ ơ và bắt chước sẽ không được giải quyết bởi Liên Hiệp Quốc, 
chúng ta cần Vương quốc của Thiên Chúa. Xung đột tôn giáo sẽ không 
thực sự được giải quyết bởi bất kỳ phong trào liên tôn nào đồng ý với sự 
cứu rỗi ngoài Chúa Giêsu thực sự của Kinh thánh. Sin là vấn đề trong thế 
giới và cho rằng, chúng ta cần sự hy sinh của Chúa Giêsu và trở lại của anh 
trong Nước Thiên Chúa. Khoa học y học hiện đại không có tất cả các câu 
trả lời cho sức khỏe con người, chúng ta cần Vương quốc của Thiên Chúa. 

Các vấn đề đói sẽ không được giải quyết bởi các sinh vật biến đổi gen 
đang khiến các khu vực trên thế giới có nguy cơ đói kém do các vụ mùa 
thất bát tiềm năng, chúng ta cần Vương quốc của Thiên Chúa. 

Sự nghèo đói ồ ạt ở các vùng của Châu Phi, Châu Á và các nơi khác, trong 
khi được hưởng lợi từ thời gian cuối 'Babylon' (xem Khải Huyền 18: 1-19), 
sẽ không giải quyết được vấn đề nghèo đói mà chúng ta cần Nước Trời. Ý 
tưởng rằng, ngoài Chúa Giêsu, nhân loại có thể mang đến những điều 
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không tưởng trong 'thời đại tà ác hiện tại' này là một tin lành giả (Galati 1: 
3-10). 

Các giai đoạn một ngàn năm của K ingdom của Thiên Chúa là một vương 
quốc đen sẽ được thành lập trên trái đất. Nó sẽ dựa trên luật yêu thương 
của Thiên Chúa và một Thiên Chúa yêu thương làm người lãnh đạo. Các vị 
thánh sẽ cai trị với Chúa Kitô trong một ngàn năm (Khải huyền 5:10; 20: 4-
6). Vương quốc này sẽ bao gồm những người thực sự trong Giáo hội của 
Thiên Chúa, nhưng không có kinh sách nào nói rằng K ingdom của Thiên 
Chúa thực sự là Giáo hội (Công giáo hay nói cách khác). Giáo hội Rome đã 
phản đối giáo huấn ngàn năm, và sau đó nó sẽ phản đối mạnh mẽ hơn 
thông điệp phúc âm của Kinh thánh khi chúng ta tiến gần đến cuối 
cùng. Điều này có thể sẽ nhận được sự đưa tin đáng kể trên phương tiện 
truyền thông có thể giúp đáp ứng Matthew 24:14. 

Trong fi của giai đoạn NAL, Vương quốc Thiên Chúa sẽ bao gồm các “ New 
Jerusalem, 

đi xuống từ trên trời xuống từ Thiên Chúa ” (Khải Huyền 21: 2) và tăng nó 
sẽ không có kết thúc. Sẽ không còn sự bất chính, không còn nỗi buồn và 
không còn cái chết nữa. 

Thuyết giảng và u hiểu về phúc âm của K ingdom của Thiên Chúa là một 
chủ đề quan trọng của Kinh Thánh. Các tác giả thời Cựu Ước đã dạy về 
điều đó. Jesus, Paul và John đã dạy về nó. Bài giảng ' Christian ' lâu đời 
nhất để tồn tại bên ngoài Tân Ước đã dạy về điều đó. Các nhà lãnh đạo 
Kitô giáo đầu thế kỷ thứ hai, như Polycarp và Melito , đã dạy về nó. Chúng 
ta trong Continuin g Church of God dạy nó ngày hôm nay. Xin hãy nhớ 
rằng K ingdom of God là chủ đề đầu tiên mà Kinh thánh cho thấy Chúa 
Giêsu đã giảng về (Mác 1:13 . Đó cũng là những gì Ngài giảng về sau khi 
phục sinh (Công vụ 1: 3) Đây là điều mà Cơ đốc nhân nên tìm kiếm trước 
tiên (Ma-thi-ơ 6:33) . 

Phúc âm không chỉ nói về sự sống và cái chết của Chúa Giêsu . T ông nhấn 
mạnh của Phúc Âm mà Chúa Giêsu và f của ông ollowers dạy là đến 
K ingdom của Thiên Chúa. Phúc âm của vương quốc bao gồm sự cứu rỗi 
qua Chúa Kitô, mà còn bao gồm s teachingthe cuối của các chính phủ 
nhân (Khải Huyền 11: 1 5) . 

Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu đã dạy rằng sự kết thúc sẽ không đến cho đến 
sau khi phúc âm của vương quốc được rao giảng cho thế giới như một 
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nhân chứng cho tất cả các quốc gia (Matthew 24:14) . Và lời rao giảng đó 
đang diễn ra. 

Tin tốt là Vương quốc của Thiên Chúa là giải pháp cho những vấn đề mà 
nhân loại phải đối mặt . Tuy nhiên, tôi không muốn ủng hộ nó, cũng 
không nghe , không muốn tin vào sự thật của nó. Nước Thiên Chúa là vĩnh 
cửu (Mt 6:13), trong khi “ thế giới này là đi qua đi ” ( 1 Cor 7:31 ) . 

Pro tuyên bố thật phúc âm của Nước Thiên Chúa là một cái gì đó mà 
chúng ta trong Tiếp tục thờ Thiên Chúa là nghiêm túc về . Chúng tôi cố 
gắng dạy tất cả những điều mà Kinh Thánh dạy (Ma-thi-ơ 28: 19-20), kể cả 
Nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:14). Trong khi chúng ta chờ đợi vương 
quốc đó, chúng ta cần học hỏi và làm theo cách của Chúa và an ủi những 
người khác muốn tin vào sự thật. 

Bạn có nên ủng hộ việc loan báo Tin lành về Nước Thiên Chúa sắp tới 
không? Bạn sẽ tin vào phúc âm của Nước Thiên Chúa? 

 

Tiếp tục Hội thánh của Thiên Chúa 
 
Văn phòng Hoa Kỳ của Hội thánh Đức Chúa Trời được đặt tại: 1036 W. 
Đại lộ Lớn, Bãi biển Rãnh, California, 93433 Hoa Kỳ; trang web 
www.ccog.org. 
 

Trang web tiếp tục của Hội thánh Đức Chúa Trời (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Trang web này đã tập trung vào châu Á. 
CCOG.IN Trang web này được nhắm mục tiêu đến những người của di sản 
Ấn Độ.  
CCOG.EU Trang web này được nhắm mục tiêu về châu Âu.  
CCOG.NZ Trang web này được nhắm mục tiêu đến New Zealand và những 
người khác có nguồn gốc từ Anh. 
CCOG.ORG Đây là trang web chính của Giáo hội liên tục của Thiên Chúa. 
Nó phục vụ mọi người trên tất cả các châu lục. Nó chứa các bài viết, liên 
kết và video. 
CCOGCANADA.CA Trang web này được nhắm mục tiêu đến những người 
ở Canada. 
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CCOGAfrica.ORG Trang web này được nhắm mục tiêu đến những người ở 
Châu Phi. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Đây là trang web tiếng 
Tây Ban Nha cho Giáo hội liên tục của Thiên Chúa. 
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. Đây là trang web Philippines của 
Nhà thờ liên tục của Thiên Chúa. Nó có thông tin bằng tiếng Anh và tiếng 
Tagalog. 
 

Trang web tin tức và lịch sử 
 

COGWRITER.COM Trang web này là một công cụ tuyên bố chính và có tin 
tức, học thuyết, bài viết lịch sử, video và cập nhật tiên tri. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Đây là một trang web dễ nhớ với các bài 
viết và thông tin về lịch sử nhà thờ. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Đây là một trang web radio trực tuyến bao 
gồm các chủ đề tin tức và Kinh thánh. 
 

Kênh video BitChute của YouTube cho Bài giảng và Ghi chú bài giảng 
 

BibleNewsProphecy kênh. Video bài giảng CCOG. 
CCOGAfrica kênh. Tin nhắn CCOG bằng ngôn ngữ châu Phi. 
CCOG Animations kênh để dạy các khía cạnh của niềm tin Kitô giáo. 
CCOGSermones kênh có tin nhắn bằng tiếng Tây Ban Nha. 
ContinuingCOG kênh. Bài giảng video CCOG. 
Bức ảnh cho thấy bên dưới một số viên gạch còn lại (cộng với một số 
được thêm vào sau) của một tòa nhà ở Jerusalem đôi khi được gọi là 
Cenacle, nhưng được mô tả tốt hơn là Nhà thờ của Thiên Chúa trên đồi 
Jerusalem Tây (hiện được gọi là Núi Zion): 
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Đây được cho là nơi có lẽ là tòa nhà nhà thờ Cơ đốc giáo thực sự sớm nhất. Một 
tòa nhà mà Chúa Jesus Phúc ‘Tin Lành về Nước Thiên Chúa sẽ được rao giảng. 
Đây là một tòa nhà ở Jerusalem dạy Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. 
 

 
Vì lý do này, chúng tôi cũng cảm ơn Chúa mà không ngừng, bởi vì ... anh 
em, anh em, đã trở thành tín đồ của các nhà thờ của Thiên Chúa mà ở 
Judaea đang ở trong Chúa Giêsu Kitô. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 13-14) 
 
Hãy tranh đấu một cách nghiêm túc vì đức tin đã từng dành cho tất cả các 
vị thánh. (Giăng 3) 
 
Ông (Jesus) đã nói với họ rằng, tôi phải thuyết giảng vương quốc của 
Thiên Chúa cho các thành phố khác, vì mục đích này tôi đã được gửi đi. 
Hãy (Lu-ca 4:43) 
 
Nhưng hãy tìm vương quốc của Thiên Chúa, và tất cả những điều này sẽ 
được thêm vào bạn. Đừng sợ, đàn chiên nhỏ, vì đó là Cha của bạn rất hân 
hạnh được ban cho bạn vương quốc. (Lu-ca 12: 31-32) 
 
Và phúc âm của vương quốc này sẽ được rao giảng trên toàn thế giới với 
tư cách là nhân chứng cho tất cả các quốc gia, và rồi sự kết thúc sẽ đến. 
(Ma-thi-ơ 24:14) 
 
     language edition. 
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