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Mizgîniya Padîşahiya 

Xwedê 
 

Çareserî ew e! 

. Gelo tu dizanî ku Îsa got ku heta Padîşahiya Xwedê ji dinyayê re 

şahidî neyê kirin, dawiya vê dinyayê nayê? 

 
"Gur jî dê bi berxê re bimre ... Ewan di hemû çîyayê min ê pîroz da 

naêşin û natemirînin, ji ber ku zemîn bi zanîna Xuda tije dibe, gava av 

deryayê dinixumîne." (Îşaya 11:6, 9) 

 
Bi  

Bob Thiel, Ph.D. 
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Çima mirov nikare pirsgirêkên xwe çareser bike? 

. Gelo tu dizanî ku tiştên pêşîn û dawîn ên Kitêba Pîroz nîşan didin ku Îsa 
mizgîna Mizgîniya Padîşahiya Xwedê der heqê wê de belav kiriye? 

. Gelo tu dizanî ku Padîşahiya Xwedê bala şandiyan û ên pêşîn li pey wan diçû? 

Padîşahiya Xwedê kesê Îsa ye? Gelo padîşahiya Xwedê Îsa niha li me dijî? 
Padîşahiya Xwedê gelo padîşahiya xwedê ya rastîn e? Gelo tuyê bawer bikî ku 

Kitêba Pîroz çi dibêje? 

Padîşahiya çi ye? Padîşahiya Xwedê çi ye? Kitêba Pîroz çi rêyî me dide? Dêra 
Şagirtên Îsa ya pêşîn çi dielimand? 

. Gelo tu dizanî ku heta Padîşahiya Xwedê ji dinyayê re şahidî neyê kirin, dawiya 
wê nayê? 

Di wêneya li ser berga pêş da, berxeka ku bi gurekî ra hatîye nivîsîn nîşan dide ku ji alîyê 

Çapûnîya Burdine û Grafîkê ve hatîye nivîsandin. Wêneya li ser berga piştê, parçeyeke ji 

avahîya Orşelîmê ya Dêra Xwedê ya orjînal e ku di sala 2013an da ji alîyê Dr. Bob Thiel ve 

hatîye kişandin. 
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NAVEROK 
 

1. Gelo çareserîyên mirovahîyê hene? 

2. Îsa çi mizgîn da Încîlê? 

3. Gelo Padîşahiya Xwedê di Peymana Berê de dihat 

zanîn? 

4. Şandiyan Mizgîniya Padîşahiyê hîn dikir?  

5. Çavkaniyên li derveyî Peymana Nû, Padîşahiya 

Xwedê hîn dikirin 

6. Dêrên Greko-Romayî hînî Padîşahiyê Dikin Girîng 

e, Lê ... 

7. Çima Padîşahiya Xwedê 

 

Agahiyên Têkiliyê 
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1.  Gelo çareserîyên mirovahîyê hene? 

Svet čelí mnohým problémom. 

Veľa ľudí je hladných. Veľa ľudí je utláčaných. Mnoho ľudí čelí chudobe. 
Mnohé národy sú vážne zadlžené. Deti, vrátane nenarodených, čelia 
zneužívaniu. Choroby rezistentné voči liekom znepokojujú mnohých 
lekárov. Veľké priemyselné mestá majú vzduch príliš znečistený na to, aby 
bol zdravý. Rôzni politici sa vyhrážajú vojnou. Teroristické útoky sa 
opakujú. 

Môžu svetoví lídri vyriešiť problémy, ktorým ľudstvo čelí? 

Mnohí si to myslia. 

Nová univerzálna agenda 

25. septembra 2015, po kľúčovom prejave vatikánskeho pápeža Františka, 
193 krajín Organizácie Spojených národov (OSN) hlasovalo za 
implementáciu „17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja“ toho, čo sa 
niekedy nazývalo New Universal Ag enda . Tu je 17 cieľov OSN: 

Cieľ 1. Ukončiť chudobu vo všetkých jej formách všade 

Cieľ 2. Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu 
výživu a podporiť udržateľné poľnohospodárstvo 

Cieľ 3. Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre 
všetkých v každom veku 

Cieľ 4. Zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a 
podporovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie pre všetkých 

Cieľ 5. Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých 
žien a dievčat 

Cieľ 6. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľné hospodárenie s vodou 
a sanitáciou pre všetkých 
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Cieľ 7. Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, 
udržateľnej a modernej energii pre všetkých 

Cieľ 8. Podporovať udržateľný, inkluzívny a udržateľný 
hospodársky rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú 
prácu pre všetkých 

 Cieľ 9. Vybudovať odolnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a 
udržateľnú industrializáciu a podporovať inovácie 

Cieľ 10. Znížiť nerovnosť v rámci krajín a medzi nimi 

Cieľ 11. Urobiť mestá a ľudské sídla inkluzívne, bezpečné, odolné 
a udržateľné 

Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľné modely spotreby a výroby 

Cieľ 13. Prijať naliehavé opatrenia na boj proti zmene klímy a jej 
vplyvom 

Cieľ 14. Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské 
zdroje na trvalo udržateľný rozvoj 

Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať trvalo udržateľné 
využívanie suchozemských ekosystémov, udržateľne spravovať 
lesy, bojovať proti dezertifikácii a zastaviť a zvrátiť degradáciu 
pôdy a zastaviť stratu biodiverzity 

Cieľ 16. Podporovať mierové a inkluzívne spoločnosti pre trvalo 
udržateľný rozvoj, poskytovať prístup k spravodlivosti pre 
všetkých a budovať efektívne, zodpovedné a inkluzívne inštitúcie 
na všetkých úrovniach 

Cieľ 17. Posilniť prostriedky implementácie a oživiť globálne 
partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj 

Táto agenda má byť plne implementovaná do roku 2030 a nazýva sa aj 
Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj . Jeho cieľom je riešiť neduhy, 
ktorým ľudstvo čelí, prostredníctvom regulácie, vzdelávania a 
medzinárodnej a medzináboženskej spolupráce. Zatiaľ čo mnohé z jeho 
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cieľov sú dobré, niektoré z jeho metód a cieľov sú zlé (1M 3:5). Táto 
agenda je tiež v súlade s encyklikou Laudato Si pápeža Františka. 

Nová univerzálna agenda“ by sa mohla nazývať „nová katolícka agenda“, 
keďže slovo „katolícky“ znamená „univerzálny“. Pápež František zvolal 
adopciu 
Novej univerzálnej agendy „ dôležitým znakom nádeje“ . 
V nadväznosti na dohodu OSN sa v decembri 2015 uskutočnilo stretnutie 
v Paríži (oficiálne pod názvom 21. konferencia zmluvných strán Rámcového 
dohovoru OSN o zmene klímy ). Pápež František tiež ocenil túto 
medzinárodnú dohodu a odporučil národom, aby „opatrne nasledovali 
cestu, ktorá ich čaká, a so stále rastúcim zmyslom pre solidaritu“. 
 
Takmer celý národ na svete súhlasil s Parížskymi dohodami, ktoré mali 
špecifické environmentálne ciele a finančné záväzky. (Potom americký 
prezident Barack Obama v roku 2016 podpísal dokument, ktorým zaviazal 
USA k tomuto, ale v roku 2017 americký prezident Donald Trump vyhlásil, 
že Spojené štáty NEprijmú dohodnuté parížske dohody. To vyvolalo 
medzinárodné pobúrenie a pomohlo izolovať USA z Európy a mnohých 
iných častí sveta.) Pápež František neskôr vyhlásil, že ľudstvo „klesne“, ak 
neurobí svoje zmeny súvisiace s klímou. 
 
Hoci nikto nechce dýchať znečistený vzduch, hladovať, byť ochudobnený, 
ohrozený atď., vyriešia ľudské pokusy ciele programu OSN do roku 2030 
a/alebo Parížske dohody problémy, ktorým ľudstvo čelí? 
 
Rekord Organizácie Spojených národov 

Organizácia spojených národov bola vytvorená a založená 24. októbra 
1945 po druhej svetovej vojne s cieľom zabrániť ďalšiemu takémuto 
konfliktu a pokúsiť sa podporiť mier vo svete. Pri svojom založení mala 
OSN 51 členských štátov; teraz ich je 193. 

Od vzniku Organizácie Spojených národov došlo na celom svete k 
stovkám, ak nie tisícom konfliktov, no ešte sme tu nemali niečo, čo by sa 
dalo opísať ako tretia svetová vojna. 
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Niektorí veria, že medzinárodná spolupráca, ako tvrdí Organizácia 
Spojených národov, v kombinácii s typom medzináboženského a 
ekumenického programu, ktorý sa pápež František a mnohí ďalší 
náboženskí vodcovia snažia presadzovať , prinesie mier a prosperitu. 

Záznamy Organizácie Spojených národov v tomto smere však neboli 
dobré. Okrem početných ozbrojených konfliktov od sformovania 
Organizácie Spojených národov je niekoľko miliónov hladných, utečencov 
a/alebo zúfalo chudobných. 

Pred viac ako desiatimi rokmi sa Organizácia Spojených národov rozhodla 
realizovať svoje Miléniové rozvojové ciele . Mala osem „rozvojových 
cieľov“, ale to sa nepodarilo ani podľa samotnej OSN. Takže v roku 2015 
bolo prijatých jeho takzvaných „17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja“. 
Niektorí sú optimistickí. Niektorí to považujú za utopistickú fantáziu. 

Pokiaľ ide o utópiu, 6. mája 2016 pápež František povedal, že sníva o 
humánnej európskej utópii, ktorú by jeho cirkev mohla pomôcť tomuto 
kontinentu dosiahnuť. Napriek tomu sa pápežov sen ukáže ako nočná 
mora (porov. Zjavenie 18). 

Môže existovať určitá spolupráca a úspech, ale… 

Slovník Merriam Websterovej uvádza, že utópia je „imaginárne miesto, 
kde sú vláda, zákony a sociálne podmienky dokonalé“. Biblia učí, že 
ľudstvo nedokáže vyriešiť svoje problémy samo: 

23 Ó, Pane, viem, že cesta človeka nie je v ňom samom; Nie je v 
človeku, ktorý kráča, aby riadil svoje vlastné kroky. (Jeremiáš 
10:23, NKJV, pokiaľ nie je uvedené inak) 

Biblia učí, že medzinárodná spolupráca zlyhá: 

16 Na ich cestách je skaza a bieda; 17 A cestu pokoja nepoznali. 18 

Pred ich očami niet bázne pred Bohom. (Rimanom 3:16-18) 

Napriek tomu mnohí ľudia pracujú na svojom pohľade na utopickú 
spoločnosť a niekedy sa dokonca pokúšajú zapojiť náboženstvo. Ale 
takmer nikto nie je ochotný nasledovať cesty jediného pravého Boha. 
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Neznamená to, že nedôjde k žiadnemu pokroku smerom k niektorému z 
cieľov OSN alebo Vatikánu. Nájdu sa nejaké (a mnohé z cieľov sú dobré), 
ako aj nejaké neúspechy. 

V skutočnosti a pravdepodobne po rozsiahlom konflikte bude dohodnutý 
a potvrdený typ medzinárodnej mierovej dohody (Daniel 9:27). Keď sa tak 
stane, mnohí budú mať falošný sklon veriť, že ľudstvo prinesie 
mierovejšiu a utopistickejšiu spoločnosť. 

Mnohých zastihne takýto medzinárodný „utopický pokrok“ (porov. 
Ezechiel 13:10), ako aj rôzne znamenia a zázraky (2 Tesalonickým 2:9-12). 
Ale Biblia hovorí, že takýto pokoj nevydrží (Daniel 9:27; 11:31-44), napriek 
tomu, čo môžu vodcovia tvrdiť (1. Tesaloničanom 5:3; Izaiáš 59:8). 

 

Myšlienka, že okrem Ježiša (Ján 15:5; Matúš 24:21-22) môže ľudstvo 
priniesť utópiu v tomto „prítomnom veku zla“, je falošné evanjelium 
(Galaťanom 1:3-10). 

Ak je ľudstvo samo absolútne neschopné skutočne vyvolať utópiu, je 
možný akýkoľvek typ utópie? 

Áno. 

Kráľovstvo Božie urobí túto planétu a neskôr celú večnosť fantasticky 
lepšími. 
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2. Îsa çi mizgîn da Încîlê? 

Biblia učí, že utopická spoločnosť, nazývaná Kráľovstvo Božie, nahradí 
ľudské vlády (Daniel 2:44; Zjavenie 11:15; 19:1-21). 

Keď Ježiš začal svoju verejnú službu, začal kázaním evanjelia o Božom 
kráľovstve . Tu je to, čo Mark oznámil: 

14 Keď bol Ján uväznený, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal evanjelium 
o Božom kráľovstve 15 a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa 
kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjeliu“ (Marek 1:14-
15). 

Výraz evanjelium pochádza z gréckeho slova prepísaného ako euangelion 
a znamená „dobré posolstvo“ alebo „dobrá správa“. V Novom zákone sa 
anglické slovo „kingdom“ súvisiace s Božím kráľovstvom spomína 
približne 149-krát v NKJV a 151-krát v Biblii Douay Rheims . Pochádza z 
gréckeho slova prepísaného ako basileia , čo znamená vládu alebo 
kráľovstvo. 

Ľudské kráľovstvá, ako aj Božie kráľovstvo, majú kráľa (Zjavenie 17:14), 
pokrývajú geografickú oblasť (Zjavenie 11:15), majú pravidlá (Izaiáš 2:3-4; 
30:9) a majú poddaní (Lukáš 13:29). 

Tu je prvé verejné učenie od Ježiša, ktoré Matúš zaznamenáva: 

23 A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach a hlásal 
evanjelium o kráľovstve (Matúš 4:23). 

Matúš tiež zaznamenáva: 

35 Potom Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich 
synagógach a hlásal evanjelium o kráľovstve (Matúš 9:35). 

Nový zákon ukazuje, že Ježiš bude vládnuť navždy: 
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33 A bude kraľovať nad domom Jakobovým naveky a jeho 
kráľovstvu nebude konca (Lukáš 1:33). 

Lukáš zaznamenáva, že účelom, na ktorý bol Ježiš poslaný, bolo kázať 
Božie kráľovstvo. Všimnite si, čo učil Ježiš: 

43 Povedal im: „Musím hlásať kráľovstvo Božie aj iným mestám, 
lebo na to som poslaný“ (Lukáš 4:43). 

Počuli ste to niekedy kázať? Uvedomili ste si niekedy, že cieľom Ježiša, aby 
bol poslaný, bolo kázať Kráľovstvo Božie? 

Lukáš tiež zaznamenáva, že Ježiš šiel a kázal Kráľovstvo Božie: 

10 Keď sa apoštoli vrátili, oznámili Mu všetko, čo urobili. Potom ich 
vzal a odišiel súkromne na pusté miesto, ktoré patrilo mestu 
Betsaida. 11 Ale keď to zástupy poznali, išli za ním; a On ich prijal a 
hovoril im o Božom kráľovstve (Lukáš 9:10-11). 

Ježiš učil, že Kráľovstvo Božie by malo byť najvyššou prioritou pre tých, 
ktorí Ho budú nasledovať: 

33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť (Matúš 
6:33). 

31 Ale hľadajte kráľovstvo Božie a toto všetko vám bude pridané. 32 

Neboj sa, maličké stádo, lebo tvojmu Otcovi sa zaľúbilo dať ti 
kráľovstvo (Lk 12:31-32). 

Kresťania majú HĽADAŤ NAJPRV Kráľovstvo Božie. Robia to tak, že to 
robia ich najvyššou prioritou tým, že budú žiť tak, ako im to želá Kristus, a 
budú sa tešiť na Jeho návrat a kráľovstvo. No väčšina tých, čo vyznávajú 
Krista, nielenže najprv nehľadajú Božie kráľovstvo, ale ani nevedia, čo to 
je. Mnohí sa tiež mylne domnievajú, že zapájanie sa do svetskej politiky je 
to, čo Boh od kresťanov očakáva. Tým, že nerozumejú Božiemu 
kráľovstvu, nie 
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žiť teraz tak, ako by mali, alebo pochopiť, prečo je ľudstvo také chybné. 

Všimnite si tiež, že kráľovstvo bude dané malému stádu (Rim 11:5). Byť 
súčasťou skutočného malého stáda si vyžaduje pokoru. 

Kráľovstvo Božie ešte na Zemi nevzniklo 

Ježiš učil, že Jeho nasledovníci by sa mali modliť za príchod kráľovstva, 
preto ho ešte nevlastnia: 

9 Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje . 10 Príď 
kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja (Matúš 6:9-10). 

Ježiš poslal svojich učeníkov kázať Božie kráľovstvo: 

1 Potom zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc a moc 
nad všetkými démonmi a liečiť choroby. 2 Poslal ich kázať 
kráľovstvo Božie (Lukáš 9:1-2). 

Ježiš učil, že iba Jeho prítomnosť nie je kráľovstvom, keďže kráľovstvo 
vtedy nebolo založené na Zemi, a preto urobil to, čo vtedy nevyháňal 
démonov vo svojom mene: 

28 Ale ak ja Duchom Božím vyháňam démonov, iste prišlo k vám 
kráľovstvo Božie (Matúš 12:28). 

Skutočné kráľovstvo je v budúcnosti – ani tu nie je teraz, ako ukazuje 
Mark: 

47 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho. Je pre teba lepšie, 
ak vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby si mal 
mať dve oči, byť hodený... (Marek 9:47). 

23 Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú 
do Božieho kráľovstva tí, čo majú bohatstvo! 24 A učeníci žasli nad 
jeho slovami. Ale Ježiš znova odpovedal a riekol im: Deti, ako 
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ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo dúfajú v bohatstvo! 25 

Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho 
kráľovstva“ (Mk 10,23-25). 

25 Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do toho 
dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve“ (Marek 14:25). 

43 Jozef z Arimatie, významný člen rady, ktorý sám čakal na Božie 
kráľovstvo, prišiel a nabral odvahu... (Marek 15:43). 

Ježiš učil, že kráľovstvo už nie je súčasťou tohto súčasného sveta: 

36 Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby 
moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by bojovali, 
aby som nebol vydaný Židom; ale teraz moje kráľovstvo nie je 
odtiaľto“ (Ján 18:36). 

Ježiš učil, že kráľovstvo príde, keď sa vráti ako jeho Kráľ: 

31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, 
vtedy zasadne na trón svojej slávy. 32 Všetky národy budú 
zhromaždené pred Ním a On ich oddelí jeden od druhého, ako 
pastier oddeľuje svoje ovce od kozlov. 33 A ovce postaví po svojej 
pravici, ale kozly po ľavej. 34 Potom kráľ povie tým po svojej 
pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré 
je pre vás pripravené od založenia sveta (Matúš 25:31-34). 

Keďže Božie kráľovstvo tu nie je, skutočnú utópiu uvidíme až po jeho 
zriadení. Pretože väčšina nerozumie Božiemu kráľovstvu, nedokáže 
pochopiť, ako funguje Jeho milujúca vláda. 

Kráľovstvo Božie nepríde, „kým nepríde plnosť pohanov“ (Rímskym 11:25) 
– a to sa ešte nestalo. 

Aké bolo podľa Ježiša kráľovstvo? 
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Ježiš poskytol niekoľko vysvetlení toho, aké je Božie kráľovstvo: 

26 A povedal: „Kráľovstvo Božie je, akoby človek rozsypal semeno 
po zemi, 27 v noci spal a vo dne vstal, a semeno malo klíčiť a rásť, 
ani sám nevie ako. 28 Lebo zem dáva úrodu sama: najprv steblo, 
potom hlávku a potom celé zrno v hlávke. 29 Ale keď obilie 
dozreje, hneď nasadí kosák, lebo prišla žatva“ (Mk 4,26-29). 

18 Potom povedal: Čomu sa podobá Božie kráľovstvo? A k čomu to 
mám prirovnať? 19 Podobá sa horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a 
vložil do svojej záhrady; vyrástol a bol z neho veľký strom a v jeho 
konároch hniezdili nebeské vtáky." 20 A znova povedal: K čomu 
prirovnám kráľovstvo Božie? 21 Je ako kvas, ktorý žena vzala a 
schovala do troch meríc múky, kým všetko neprekvasilo“ (Lk 
13,18-21). 

Tieto podobenstvá naznačujú, že Božie kráľovstvo je spočiatku dosť malé, 
ale neskôr sa rozrastie. 

Luke tiež zaznamenal: 

29 Prídu od východu i západu, severu i juhu a zasadnú v Božom 
kráľovstve (Lukáš 13:29). 

Kráľovstvo Božie tak bude mať ľudí z celého sveta. NEBUDE obmedzená 
na tých, ktorí majú izraelský pôvod alebo špecifické etnické skupiny. Ľudia 
z celého sveta si sadnú do tohto kráľovstva. 

Lukáš 17 a Kráľovstvo 

Lukáš 17:20-21 niektorých zaráža. Ale skôr ako sa k tomu dostaneme, 
všimnite si, že ľudia budú skutočne jesť v Kráľovstve Božom: 

15 Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve! (Lukáš 
14:15). 
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Keďže ľudia budú (v budúcnosti) jesť v Božom kráľovstve, nie je to len 
niečo, čo si teraz odložili v srdciach, napriek nesprávnym 
prekladom/nedorozumeniam z Lukáša 17:21, ktoré naznačujú opak. 

Moffattov preklad Lukáša 17:20-21 môže niektorým pomôcť pochopiť: 

20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, 
odpovedal im: „Božie kráľovstvo neprichádza, ako dúfate, že ho 
uvidíte; 21 Nikto nepovie: "Tu je" alebo "Tu je", lebo Božie 
kráľovstvo je teraz medzi vami." (Lukáš 17:20-21, Moffatt; pozri 
tiež preklady NASB a ESV) 

Všimnite si, že Ježiš hovoril k neobráteným, telesným a pokryteckým 
farizejom. Ježiš im „odpovedal“ — boli to farizeji, ktorí položili Ježišovi 
otázku. Odmietli Ho uznať. 

Boli v CIRKVI? Nie! 

Ježiš tiež nehovoril o zbore, ktorý bude čoskoro organizovaný. Nehovoril 
ani o pocitoch v mysli alebo srdci. 

Ježiš hovoril o svojom KRÁLOVANÍ! Farizeji sa Ho nepýtali na cirkev. 
Nevedeli nič o žiadnej novozákonnej cirkvi, ktorá sa má čoskoro začať. 
Nepýtali sa na typ pekného sentimentu. 

Ak si niekto myslí, že Kráľovstvo Božie je CIRKEV – a Kráľovstvo Božie bolo 
„vo vnútri“ farizejov – bola CIRKEV vo vnútri farizejov? Očividne nie! 

Takýto záver je dosť smiešny, nie? Zatiaľ čo niektoré protestantské 
preklady prekladajú časť Lukáša 17:21 ako „Božie kráľovstvo je „vo vás“ 
(NKJV/KJV), dokonca aj katolícka Biblia Nového Jeruzalema to správne 
prekladá ako „Božie kráľovstvo je medzi vami“. 

Ježiš bol jeden medzi farizejmi. No, farizeji si mysleli, že sa tešia na 
Kráľovstvo Božie. Ale oni to zle pochopili. Ježiš vysvetlil, že to nebude 
miestne alebo obmedzené Kráľovstvo len pre Židov, ako si zrejme mysleli 
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(ani cirkev, ako niektorí teraz veria ). Božie Kráľovstvo by nebolo len 
jedným z mnohých ľudských a viditeľných kráľovstiev, na ktoré by ľudia 
mohli poukázať alebo vidieť a povedať: „Toto je tu“; alebo „tamto je 
Kráľovstvo“. 

Ježiš sám sa narodil, aby bol KRÁĽOM tohto Kráľovstva, ako jasne povedal 
Pilátovi (Ján 18:36-37). Pochopte, že Biblia používa výrazy „kráľ“ a 
„kráľovstvo“ zameniteľne (napr. Daniel 7:17-18,23 ) . KRÁĽ budúceho 
Božieho Kráľovstva vtedy a tam stál vedľa farizejov. Ale oni Ho nepoznali 
ako svojho kráľa (Ján 19:21). Keď sa vráti, svet Ho odmietne (Zjavenie 
19:19). 

Ježiš pokračoval v nasledujúcich veršoch v Lukášovi 17, keď opísal svoj 
druhý príchod, keď Kráľovstvo Božie bude vládnuť CELEJ ZEMI 
(pokračovanie Moffattom pre konzistenciu v tejto kapitole): 

22 Svojim učeníkom povedal: Prídu dni, keď budete márne túžiť 
mať čo i len jeden deň Syna človeka. 23 Muži povedia: Hľa, tu je! 
"Pozri, tu je!" ale nevychádzajte ani nebehajte za nimi, 24 lebo ako 
blesk, ktorý sa mihá z jednej strany neba na druhú, taký bude aj 
Syn človeka vo svoj deň. 25 Najprv však musí znášať veľké utrpenie 
a musí byť zavrhnutý súčasnou generáciou. (Lukáš 17:22–25, 
Moffatt) 

Ježiš hovoril o blýskaní , rovnako ako v Matúšovi 24:27-31, keď opisuje 
Jeho druhý príchod, aby ovládol celý svet. Ježiš nehovorí, že Jeho ľud ho 
nebude môcť vidieť, keď sa vráti. 

Ľudia Ho neuznajú ako svojho KRÁĽA (Zjavenie 11:15) a budú proti Nemu 
bojovať (Zjavenie 19:19)! Mnohí si budú myslieť, že Ježiš predstavuje 
Antikrista. Ježiš nehovoril, že Kráľovstvo Božie je medzi týmito farizejmi – 
inde im povedal, že nebudú v Kráľovstve pre ich pokrytectvo (Matúš 
23:13-14). Ani Ježiš nepovedal, že Cirkev bude Kráľovstvom. 
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Kráľovstvo Božie je niečo, čo ľudia jedného dňa budú môcť VSTÚPIŤ – ako 
pri vzkriesení spravodlivých! No ani Abrahám a ostatní patriarchovia tam 
ešte nie sú (Hebr 11:13-40). 

Učeníci vedeli, že Kráľovstvo Božie vtedy nebolo v nich osobne, a že sa to 
muselo javiť takto, čo prišlo po Lukášovi 17:21: 

11 Keď to počuli, povedal iné podobenstvo, pretože bol blízko 
Jeruzalema a pretože si mysleli, že sa hneď zjaví kráľovstvo Božie 
(Lukáš 19:11). 

Kráľovstvo bolo jednoznačne v budúcnosti 

Ako môžete zistiť, či je Kráľovstvo blízko? Ako súčasť riešenia tejto otázky 
Ježiš vymenoval prorocké udalosti (Lukáš 21:8-28) a potom učil: 

29 Pozrite sa na figovník a všetky stromy. 30 Keď už pučia, sami 
vidíte a viete, že leto je už blízko. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to 
deje, vedzte, že kráľovstvo Božie je blízko (Lukáš 21:29-31). 

Ježiš chcel, aby jeho ľud nasledoval prorocké udalosti, aby vedel, kedy 
príde Kráľovstvo. Ježiš inde povedal svojmu ľudu, aby sledoval a venoval 
pozornosť prorockým udalostiam (Lukáš 21:36; Marek 13:33-37). Napriek 
Ježišovým slovám mnohí prehliadajú prorocky spojené svetové udalosti. 

V Lukášovi 22 a 23 Ježiš opäť ukázal, že Kráľovstvo Božie bolo niečo, čo sa 
naplní v budúcnosti, keď učil: 

15 S vrúcnou túžbou som chcel jesť túto Veľkú noc s vami skôr, ako 
budem trpieť; 16 lebo vám hovorím, že už z neho nebudem jesť, 
kým sa nenaplní v Božom kráľovstve." 17 Potom vzal kalich, 
poďakoval a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho; 18 Lebo 
hovorím vám: Nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde 
kráľovstvo Božie“ (Lk 22, 15-18). 
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39 Ale jeden z tých zločincov, ktorí boli s ním ukrižovaní, sa mu 
rúhal a povedal: Ak si Mesiáš, zachráň seba a zachráň aj nás. 40 

Jeho spoločník ho pokarhal a povedal mu: Či sa nebojíš ani Boha? 
Lebo aj vy ste s ním odsúdení. 41 A my spravodlivo, lebo sme toho 
hodní, lebo sme odplatení podľa toho, čo sme urobili, ale tento 
neurobil nič zlé.“ 42 A povedal Ješuovi : Pane môj, spomeň si na 
mňa, keď prídeš do svojho Kráľovstva. 43 Ale Ješua mu povedal: 
Amen, hovorím ti, že dnes budeš so mnou v raji. (Lukáš 23:39–43, 
aramejčina v jednoduchej angličtine) 

Kráľovstvo Božie neprišlo hneď, ako bol Ježiš zabitý, ako nám ukazujú 
Marek aj Lukáš : 

43 Jozef z Arimatie, významný člen rady, ktorý sám čakal na Božie 
kráľovstvo, prišiel a nabral odvahu... (Marek 15:43). 

51 Pochádzal z Arimatie, židovského mesta, ktorý tiež čakal na 
Božie kráľovstvo (Lukáš 23:51). 

Po vzkriesení (1. Korinťanom 15:50-55) sa kresťania znovu narodia, aby 
vstúpili do Božieho kráľovstva, ako zaznamenáva Ján: 

3 Ježiš mu odpovedal: Veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí 
znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. 4 Nikodém mu povedal: 
Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Môže vstúpiť druhýkrát 
do lona svojej matky a narodiť sa?“ 5 Ježiš odpovedal: „Veru, veru, 
hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť 
do Božieho kráľovstva (Ján 3:3-5). 

Iba Boží ľud uvidí konečné Božie kráľovstvo po tisícročí. 

Teraz prosím pochopte, že po vzkriesení Ježiša opäť učil o Božom 
kráľovstve: 
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3 Aj on sa po svojom utrpení predstavil nažive mnohými 
neomylnými dôkazmi, keď ho štyridsať dní videli a hovoril o tom, 
čo patrí Božiemu kráľovstvu (Skutky 1:3). 

Prvé a posledné kázne, ktoré Ježiš dal, boli o Božom kráľovstve! Ježiš 
prišiel ako posol, aby učil o tomto Kráľovstve. 

Ježiš tiež nechal apoštola Jána písať o tisícročnom Božom kráľovstve, 
ktoré bude na zemi. Všimnite si, čo dal Jánovi napísať: 

4 Videl som duše tých, ktorí boli sťatí pre svedectvo o Ježišovi a 
pre Božie slovo, ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali 
jej znamenie na svoje čelo ani na ruky. A žili a kraľovali s Kristom 
tisíc rokov (Zjavenie 20:4). 

Prví kresťania učili, že tisícročné Kráľovstvo Božie bude na zemi a nahradí 
vlády sveta, ako učí Biblia (Zjavenie 5:10, 11:15). 

Prečo, ak je Kráľovstvo Božie také dôležité, väčšina o ňom veľa nepočula? 

Čiastočne preto, že to Ježiš nazval tajomstvom: 

11 On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvo Božieho 
kráľovstva; ale tým, čo sú vonku, všetko prichádza v 
podobenstvách (Marek 4:11). 

Dokonca aj dnes je skutočné Božie kráľovstvo pre väčšinu záhadou, 
rovnako ako väčšina Božích plánov (pozri aj našu bezplatnú knihu online 
na www.ccog.org s názvom: TAJOMSTVO BOŽIEHO PLÁNU Prečo Boh 
niečo stvoril? Prečo ťa Boh stvoril ? ). 

Zamyslite sa tiež nad tým, že Ježiš povedal, že koniec (veku) príde 
(čoskoro) POTOM, čo sa evanjelium o kráľovstve bude kázať po celom 
svete ako SVEDOK: 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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14 A toto evanjelium o kráľovstve bude kázané po celom svete na 
svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec (Matúš 
24:14). 

Ohlasovanie evanjelia o Božom kráľovstve je dôležité a má sa uskutočniť 
v týchto konečných časoch. Je to „dobré posolstvo“, pretože ponúka 
skutočnú nádej pre neduhy ľudstva, napriek tomu, čo môžu politickí lídri 
učiť. 

Ak zvážite Ježišove slová, malo by byť jasné, že pravá kresťanská cirkev 
by teraz mala hlásať evanjelium o kráľovstve. Toto by mala byť jej 
najvyššia priorita pre Cirkev. A aby to bolo správne, mali by sa používať 
viaceré jazyky. To je to, o čo sa pokračujúca Božia cirkev snaží. A preto 
bola táto brožúra preložená do mnohých jazykov. 

Ježiš učil, že väčšina neprijme Jeho cestu: 

13 „Vchádzajte tesnou bránou; lebo široká je brána a široká cesta, 
ktorá vedie do záhuby, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. 14 

Lebo tesná brána a ťažká je cesta, ktorá vedie do života, a málo je 
tých, ktorí ju nachádzajú. (Matúš 7:13-14) 

Evanjelium o Božom kráľovstve vedie k životu! 

Možno by bolo zaujímavé poznamenať, že hoci sa zdá, že väčšina 
kresťanov, ktorí sa vyznávajú ako kresťania, zabúda na predstavu, že 
Kristov dôraz kládol na kázanie evanjelia o Božom kráľovstve, sekulárni 
teológovia a historici často pochopili, že práve toto učí Biblia. 

Napriek tomu Ježiš sám očakával, že jeho učeníci budú učiť evanjelium o 
Božom kráľovstve (Lukáš 9: 2,60 ). Pretože budúce kráľovstvo bude 
založené na Božích zákonoch, prinesie mier a prosperitu – a poslúchanie 
týchto zákonov v tomto veku vedie k pravému pokoju (Žalm 119:165; 
Efezanom 2:15). 

A táto dobrá správa o kráľovstve bola známa v písmach Starého zákona. 
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3. Gelo Padîşahiya Xwedê di Peymana Berê de 
dihat zanîn? 

Ježišova prvá a posledná zaznamenaná kázeň zahŕňala ohlasovanie 
evanjelia o Božom kráľovstve (Marek 1:14-15; Skutky 1:3). 

Božie kráľovstvo je niečo, o čom mali Židia Ježišových čias niečo vedieť, 
ako to bolo spomenuté v ich písmach, ktoré dnes nazývame Starý zákon. 

Daniel učil o Kráľovstve 

Prorok Daniel napísal: 

40 A štvrté kráľovstvo bude silné ako železo, nakoľko sa železo 
láme na kusy a rozbíja všetko; a ako železo, ktoré drví, sa toto 
kráľovstvo rozbije na kusy a rozdrví všetky ostatné. 41 Keď ste 
videli nohy a prsty, čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo 
železa, kráľovstvo bude rozdelené; ale bude v ňom sila železa, ako 
ste videli železo zmiešané s keramickou hlinou. 42 A ako prsty na 
nohách boli sčasti zo železa a sčasti z hliny, tak bude kráľovstvo 
sčasti silné a sčasti krehké. 43 Ako ste videli železo zmiešané s 
keramickou hlinou, zmiešajú sa so semenom ľudí; ale nepriľnú k 
sebe, ako sa železo nemieša s hlinou. 44 A vo dňoch týchto kráľov 
Boh nebies zriadi kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené; a 
kráľovstvo nebude prenechané iným ľuďom; rozbije sa na kusy a 
pohltí všetky tieto kráľovstvá a bude stáť naveky (Daniel 2:40-44). 

18 Ale svätí Najvyššieho dostanú kráľovstvo a budú vlastniť 
kráľovstvo naveky, na veky vekov. (Daniel 7:18). 

21 „Pozeral som; a ten istý roh viedol vojnu proti svätým a 
premáhal ich, 22 kým neprišiel Staroveký dní a nebol vynesený 
rozsudok v prospech svätých Najvyššieho a neprišiel čas, aby svätí 
vlastnili kráľovstvo. . (Daniel 7:21–22) 
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Od Daniela sa dozvedáme, že príde čas, keď Božie kráľovstvo zničí 
kráľovstvá tohto sveta a bude trvať naveky. Dozvedáme sa tiež, že svätí 
budú mať svoj podiel na prijatí tohto kráľovstva. 

Mnohé časti Danielových proroctiev sú pre našu dobu v 21. storočí . 

Všimnite si niektoré pasáže z Nového zákona: 

12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali 
kráľovstvo, ale dostávajú moc na jednu hodinu ako králi so 
šelmou. 13 Títo sú jednej mysle a svoju moc a moc dajú šelme. 14 

Títo budú bojovať s Baránkom a Baránok ich zvíťazí, lebo je 
Pánom pánov a Kráľom kráľov; a tí, čo sú s Ním, sú povolaní, 
vyvolení a verní." (Zjavenie 17:12–14) 

Takže v Starom aj Novom zákone vidíme koncept, že bude existovať 
pozemské kráľovstvo v posledných časoch s desiatimi časťami a že Boh ho 
zničí a nastolí svoje kráľovstvo. 

Izaiáš učil o Kráľovstve 

Boh inšpiroval Izaiáša, aby napísal o prvej časti Božieho kráľovstva, 
tisícročnej vláde známej ako milénium, takto: 

1 Zo stonky Izaiho vyjde prút a z jeho koreňov vyrastie ratolesť. 2 

Spočinie na ňom Duch Pánov, Duch múdrosti a rozumu, Duch 
rady a sily, Duch poznania a bázne pred Pánom. 

3 Jeho záľuba je v bázni pred Pánom a nebude súdiť podľa svojich 
očí, ani nebude rozhodovať podľa počutia svojich uší; 4 Ale 
spravodlivo bude súdiť chudobných a rozhodne spravodlivo 

pre krotkých zeme; Prútom svojich úst udrie zem a dychom 
svojich pier zabije bezbožných. 5 Spravodlivosť bude opaskom 
jeho bedier a vernosť opaskom jeho bedra. 
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6 Aj vlk bude bývať s baránkom, leopard si ľahne s kozliatok, teľa a 
lev a dojnica spolu; A povedie ich malé dieťa. 7 Krava a medveď sa 
budú pásť; Ich mláďatá budú ležať spolu; A lev bude žrať slamu 
ako vôl. 8 Dojčiace dieťa sa bude hrať pri kobrej diere a odstavené 
dieťa vloží ruku do vretenice. 9 Neublížia ani nezničia na celom 
mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Pána, ako 
vody pokrývajú more. 

10 A v ten deň bude koreň Izaiho, ktorý bude stáť ako zástava 
ľudu; Lebo ho budú hľadať pohania a miesto jeho odpočinku bude 
slávne." (Izaiáš 11:1-10) 

Dôvod, prečo som to označil za prvú časť alebo prvú fázu Kráľovstva 
Božieho, je ten, že toto je čas, keď to bude fyzické (pred časom, keď sväté 
mesto, Nový Jeruzalem zostúpi z neba, Zjavenie 21) a bude trvať tisíc 
rokov. Izaiáš potvrdil fyzický aspekt tejto fázy, keď pokračoval: 

11 V ten deň sa stane, že Pán po druhý raz opäť vztiahne svoju 
ruku, aby získal pozostatok svojho ľudu, ktorý zostal, z Asýrie a 
Egypta, z Patrosu a Kúša, z Elamu a Šineáru, z Chamatu a ostrovy 
mora. 

12 Vztýči zástavu pre národy a zhromaždí vyvrheľov Izraela a 
zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch kútov zeme. 13 Aj 
Efraimova závisť pominie a protivníci Júdu budú vyhladení; Efraim 
nebude závidieť Júdovi a Júda nebude týrať Efraima. 14 Ale 
zostúpia na rameno Filištínov na západ; Spoločne budú plieniť ľud 
Východu; Na Edoma a Moába položia ruku; A ľud Ammon ich 
bude poslúchať. 15 Hospodin úplne zničí jazyk Egyptského mora; 
Svojím mocným vetrom zatrasie päsťou nad riekou a udrie ju do 
siedmich prúdov a prinúti ľudí prejsť cez suchú obuv. 16 Pre 
ostatok jeho ľudu , ktorý zostane z Asýrie, bude cesta, ako to bolo 
pre Izraela v deň, keď vyšiel z egyptskej krajiny. (Izaiáš 11:11–16) 

Izaiáš bol tiež inšpirovaný k napísaniu: 



 

25 
 

2 Teraz sa stane v posledných dňoch , že vrch domu Hospodinovho 
bude postavený na vrchole vrchov a bude vyvýšený nad vrchy; A 
všetky národy budú prúdiť k nemu. 3 Príde mnoho ľudí a povedia: 
Poďte a vystúpme na vrch Hospodinov, do domu Boha 
Jakobovho; On nás naučí svojim cestám a my budeme kráčať po 
jeho chodníkoch." Lebo zo Siona vyjde zákon a slovo Pánovo z 
Jeruzalema. 4 Bude súdiť medzi národmi a bude karhať mnohých; 
Svoje meče prerobia na radlice a svoje oštepy na záhradnícke 
háky; Národ nepozdvihne meč proti národu, ani sa už nebudú 
učiť vojne. ... 11 Ponížené budú vznešené pohľady človeka, skloní 
sa povýšenosť ľudí a v ten deň bude vyvýšený iba Pán. (Izaiáš 2: 2-
4,11 ) 

Bude to teda utopický čas mieru na zemi. Nakoniec to bude navždy, keď 
bude vládnuť Ježiš. Na základe rôznych biblických textov (Žalm 90:4; 92:1; 
Izaiáš 2:11; Ozeáš 6:2) židovský Talmud učí, že to trvá 1000 rokov 
(Babylonský Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 

Saiah bol inšpirovaný napísať aj toto: 

6 Lebo sa nám narodilo Dieťa, daný nám je Syn; A vláda bude na 
Jeho pleci. A Jeho meno sa bude volať Úžasný, Radca, Mocný Boh, 
Večný Otec, Knieža pokoja. 7 Rozmach Jeho vlády a pokoja nebude 
konca, Na tróne Dávidovom a nad Jeho kráľovstvom, aby ho 
usporiadal a upevnil súdom a spravodlivosťou Od toho času až 
naveky . Horlivosť Pána zástupov to vykoná. (Izaiáš 9:6-7) 

Všimnite si, že Izaiáš povedal, že Ježiš príde a založí kráľovstvo s vládou. 
Zatiaľ čo mnohí, ktorí vyznávajú Krista, citujú tento úryvok, najmä v 
decembri každého roka, majú tendenciu prehliadať, že je to prorokovanie 
viac ako skutočnosť, že sa Ježiš narodí. Biblia ukazuje, že Božie kráľovstvo 
má vládu so zákonmi nad poddanými a že nad ním bude Ježiš. Izaiáš, 
Daniel a ďalší to prorokovali. 

Zákony Božie sú cestou lásky (Matúš 22:37-40; Ján 15:10) a Kráľovstvo 
Božie bude riadené na základe týchto zákonov. Preto Božie kráľovstvo, 
napriek tomu, koľko ľudí vo svete si ho myslí, bude založené na láske. 
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Žalmy a ďalšie 

Neboli to len Daniel a Izaiáš, ktorých Boh inšpiroval, aby písali o 
prichádzajúcom Božom Kráľovstve. 

Ezechiel bol inšpirovaný k napísaniu, že tí z kmeňov Izraela (nielen Židia), 
ktorí boli rozptýlení v čase Veľkého súženia, budú zhromaždení v 
tisícročnom kráľovstve: 

17 Preto povedz: Takto hovorí Pán, Boh: Zhromaždím vás z 
národov, zhromaždím vás z krajín, do ktorých ste sa rozpŕchli, a 
dám vám izraelskú zem.“ 18 A pôjdu tam. a odnesú odtiaľ všetky 
jeho ohavnosti a všetky jeho ohavnosti. 19 Potom im dám jedno 
srdce a vložím do nich nového ducha a vyberiem im kamenné 
srdce z tela a dám im srdce z mäsa, 20 aby chodili podľa mojich 
ustanovení a zachovávali moje súdy a robiť ich; a oni budú mojím 
ľudom a ja budem ich Bohom. 21 Ale tým, ktorých srdce sleduje 
túžbu po svojich ohavnostiach a ohavnostiach, odplatím ich 
skutky na ich vlastných hlavách,“ hovorí Pán Boh. (Ezechiel 11:17–
21) 

Potomkovia izraelských kmeňov už nebudú rozptýlení, ale budú poslúchať 
Božie ustanovenia a prestanú jesť ohavné veci (3 Moj 11; Deuteronómium 
14). 

Všimnite si v žalmoch toto o dobrom posolstve o Božom kráľovstve: 

27 Všetky končiny sveta sa rozpamätajú a obrátia sa k Pánovi a 
budú sa pred tebou klaňať všetky čeľade národov. 28 Lebo 
kráľovstvo patrí Pánovi a on vládne nad národmi. (Žalmy 22:27–
28) 

6 Tvoj trón, Bože, je na veky vekov; Žezlo spravodlivosti je žezlo 
Tvojho kráľovstva. (Žalm 45:6) 
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1 Ó, spievajte Pánovi novú pieseň! Spievajte Pánovi, celá zem. 2 

Spievajte Pánovi, dobrorečte jeho menu; Ohlasujte zo dňa na deň 
dobrú správu o Jeho spasení. 3 Ohlasujte jeho slávu medzi 
národmi, jeho zázraky medzi všetkými národmi. (Žalmy 96:1–3; 
pozri aj 1. Paralipomenon 16:23–24) 

10 Všetky tvoje diela ťa budú chváliť, Pane, a tvoji svätí ťa budú 
žehnať. 11 Budú hovoriť o sláve tvojho kráľovstva a hovoriť o tvojej 
moci, 12 aby oznámili ľudským synom jeho mocné činy a slávu jeho 
kráľovstva. 13 Tvoje kráľovstvo je večné kráľovstvo, A tvoje 
panstvo trvá po všetky pokolenia. (Žalm 145:10–13) 

Rôzni pisatelia v Starom zákone písali aj o aspektoch kráľovstva (napr. 
Ezechiel 20:33; Abdiáš 21; Micheáš 4:7). 

Takže, keď Ježiš začal vyučovať evanjelium o Božom Kráľovstve, jeho 
bezprostrední poslucháči trochu poznali základný koncept. 
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4. Şandiyan Mizgîniya Padîşahiyê hîn dikir?  

Zatiaľ čo mnohí konajú tak, že evanjelium je len dobrá správa o Ježišovej 
osobe, skutočnosť je taká, že Ježišovi nasledovníci vyučovali evanjelium o 
Božom kráľovstve. To je posolstvo, ktoré priniesol Ježiš. 

Apoštol Pavol napísal o Božom kráľovstve a Ježišovi: 

8 Vošiel do synagógy a tri mesiace smelo hovoril, uvažoval a 
presviedčal o veciach Božieho kráľovstva (Skutky 19:8). 

25 A skutočne, teraz viem, že vy všetci, medzi ktorými som chodil 
hlásať kráľovstvo Božie (Skutky 20:25). 

23 Keď mu teda určili deň, prišli k nemu mnohí do jeho príbytku, 
ktorým od rána do večera vysvetľoval a slávnostne svedčil o 
Božom kráľovstve a presviedčal ich o Ježišovi zo zákona 
Mojžišovho aj z prorokov. … 31 kázať kráľovstvo Božie a učiť veci, 
ktoré sa týkajú Pána Ježiša Krista , so všetkou dôverou, nikto mu 
nezakazuje (Skutky 28 : 23,31 ). 

Všimnite si, že Božie kráľovstvo nie je len o Ježišovi (hoci On je jeho 
hlavnou súčasťou), keďže Pavol tiež učil o Ježišovi oddelene od toho, čo 
učil o Božom kráľovstve. 

Pavol to tiež nazval evanjeliom Božím, ale stále to bolo evanjelium o 
Božom kráľovstve: 

9 ... zvestovali sme vám Božie evanjelium ... 12 aby ste chodili hodní 
Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy. (1. 
Tesaloničanom 2: 9,12 ) 

Pavol to tiež nazval Kristovo evanjelium (Rímskym 1:16). Ježišovo „dobré 
posolstvo“, posolstvo, ktoré učil.  



 

30 
 

Uvážte, že to nebolo len evanjelium o osobe Ježiša Krista alebo len o 
osobnom spasení. Pavol povedal, že Kristovo evanjelium zahŕňalo 
poslúchanie Ježiša, Jeho návrat a Boží súd: 

6 ...Boh odplatí súžením tým, ktorí vás trápia, 7 a vám, ktorí sa 
trápite, dá odpočinutie s nami, keď sa Pán Ježiš zjaví z neba so 
svojimi mocnými anjelmi, 8 v plamennom ohni, ktorý sa pomstí 
tým, ktorí nepoznajú Boha, a na tých, ktorí neposlúchajú 
evanjelium nášho Pána Ježiša Krista. 9 Títo budú potrestaní 
večným zničením od prítomnosti Pána a od slávy Jeho moci, 10 keď 
v ten deň príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a aby bol 
obdivovaný medzi všetkými veriacimi, pretože naše svedectvo 
medzi vami sa uverilo (2 Tesalonickým 1:6-10). 

Nový zákon ukazuje, že kráľovstvo je niečo, čo dostaneme, nie to, že ho 
teraz plne vlastníme: 

28 dostávame kráľovstvo, ktoré nemožno otriasť (Židom 12:28). 

Môžeme to pochopiť a tešiť sa na to, že sme teraz súčasťou Božieho 
kráľovstva, ale nevstúpili sme doň naplno. 

Pavol konkrétne potvrdil, že človek nevstúpi úplne do Božieho kráľovstva 
ako smrteľný človek, ako sa to deje po vzkriesení: 

50 Toto hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo 
Božie; ani korupcia nededí korupciu. 51 Hľa, hovorím vám 
tajomstvo: Nie všetci spíme, ale všetci sa zmeníme – 52 v okamihu, 
v okamihu, pri poslednej trúbe. Lebo zaznie trúba a mŕtvi vstanú 
neporušiteľní a my budeme premenení (1 Kor 15:50-52). 

1 Zaprisahávam ťa teda pred Bohom a pred Pánom Ježišom 
Kristom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych pri svojom príchode a 
jeho kráľovstve 

(2. Timotejovi 4:1). 
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Pavol to nielen učil, ale že Ježiš odovzdá Kráľovstvo Bohu Otcovi: 

20 Teraz však Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvotinou zosnulých . 
21 Pretože skrze človeka prišla smrť, skrze človeka prišlo aj 
vzkriesenie z mŕtvych. 22 Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak 
aj v Kristovi všetci ožijú. 23 Ale každý vo svojom poradí: prvotiny 
Kristus , potom tí, ktorí sú Kristovi pri jeho príchode. 24 Potom 
príde koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď skoncuje 
so všetkým panstvom a s každou mocou a mocou. 25 Lebo on musí 
kraľovať, kým nepoloží všetkých nepriateľov pod svoje nohy. (1. 
Korinťanom 15:20-25). 

Pavol tiež učil, že nespravodliví (porušujúci prikázania) nezdedia 
Kráľovstvo Božie: 

9 Či neviete, že nespravodliví nezdedia Božie kráľovstvo? 
Nenechajte sa oklamať. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani 
cudzoložníci, ani homosexuáli, ani sodomiti, 10 ani zlodeji, ani 
lakomci, ani opilci, ani udavači, ani vydierači nebudú dedičmi 
Božieho kráľovstva (1 Kor 6:9-10). 

19 Teraz sú zjavné skutky tela, ktorými sú: cudzoložstvo, smilstvo, 
nečistota, oplzlosť, 20 modlárstvo, čarodejníctvo, nenávisť, sváry, 
žiarlivosť, výbuchy hnevu, sebecké ctižiadosti, rozbroje, bludy, 21 

závisť, vraždy, opilstvo, radovánky a podobne; o čom vám vopred 
hovorím, ako som vám povedal aj v minulosti, že tí, čo robia 
takéto veci, nezdedia kráľovstvo Božie (Galaťanom 5:19-21). 

5Preto viete , že žiaden smilník, nečistý ani lakomec, ktorý je 
modloslužobníkom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom 
kráľovstve (Efezanom 5:5). 

Boh má normy a vyžaduje pokánie z hriechu, aby mohol vstúpiť do Jeho 
kráľovstva. Apoštol Pavol varoval, že niektorí nebudú učiť, že Ježišovo 
evanjelium je odpoveďou, ale iní sú: 
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3 Milosť vám a pokoj od Boha Otca a nášho Pána Ježiša Krista, 4 

ktorý vydal seba samého za naše hriechy, aby nás vyslobodil z 
tohto súčasného zlého veku podľa vôle nášho Boha a Otca, 5 

ktorému sláva . navždy. Amen. 6 Čudujem sa, že sa tak skoro 
odvraciaš od Toho, ktorý ťa povolal v milosti Kristovej, k inému 
evanjeliu, 7 ktoré nie je iné; ale sú niektorí, ktorí vás trápia a chcú 
prekrúcať Kristovo evanjelium. 8 Ale aj keby sme vám my alebo 
anjel z neba zvestovali iné evanjelium ako to, čo sme vám 
zvestovali, nech je prekliaty. 9 Ako sme už povedali, aj teraz 
hovorím: Ak vám niekto hlása iné evanjelium, ako ste prijali, nech 
je prekliaty. (Galaťanom 1:3–9) 

3 Ale bojím sa, aby sa vaša myseľ nejako nepokazila, ako had 
svojou chytrosťou oklamal Evu, od jednoduchosti, ktorá je v 
Kristovi. 4 Lebo ak ten, čo prichádza, káže iného Ježiša, ktorého 
sme my nekázali, alebo ak prijmete iného ducha, ktorého ste 
neprijali, alebo iné evanjelium, ktoré ste neprijali, pokojne to 
znesiete! (2. Korinťanom 11:3-4) 

Aké bolo „iné“ a „iné“, v skutočnosti falošné evanjelium? 

Falošné evanjelium má rôzne časti. 

Vo všeobecnosti je falošné evanjelium veriť, že nemusíte poslúchať Boha 
a skutočne sa snažiť žiť verní Jeho ceste a zároveň tvrdiť, že Boha poznáte 
(Mt 7:21-23). Má tendenciu byť sebecky orientovaný. 

Had oklamal Evu, aby prepadla falošnému evanjeliu pred takmer 6000 
rokmi (Genesis 3) – a ľudia verili, že vedia lepšie ako Boh a že by mali sami 
rozhodovať o dobrom a zlom. Áno, po príchode Ježiša sa Jeho meno často 
spájalo s rôznymi falošnými evanjeliami – a to pokračuje a bude 
pokračovať až do doby posledného Antikrista. 

Teraz späť v časoch apoštola Pavla bolo falošné evanjelium v podstate 
gnostickou/mystickou zmesou pravdy a omylu. Gnostici v podstate verili, 
že špeciálne znalosti sú to, čo je potrebné na dosiahnutie duchovného 
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vhľadu, vrátane spasenia. Gnostici mali tendenciu veriť, že to, čo urobilo 
telo, nemalo žiadny osobitný význam a boli proti poslúchaniu Boha vo 
veciach, ako je siedmy deň sabatu. Jedným z takýchto falošných vodcov 
bol Šimon Mág, ktorého varoval apoštol Peter (Skutky 8:18-21). 

Ale nie je to ľahké 

Nový zákon ukazuje, že Filip učil Božie Kráľovstvo: 

5 Potom Filip zišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. … 12 

uverili Filipovi, keď hlásal veci o Božom kráľovstve... (Skutky 8: 
5,12 ). 

Ale Ježiš, Pavol a učeníci učili, že nie je ľahké vojsť do Božieho kráľovstva: 

24 Keď Ježiš videl, že sa veľmi zarmútil, povedal: „Ako ťažko vojdú 
do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky! 25 Lebo ľahšie je ťave 
prejsť uchom ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva." 

26 A tí, čo to počuli, povedali: Kto teda môže byť spasený? 

27 On však povedal: Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. (Lukáš 
18:24-27) 

22 „Do Božieho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia “ ( 
Skutky 14:22). 

3 Sme povinní vždy ďakovať Bohu za vás, bratia, tak ako to je 

vhodné, lebo vaša viera nesmierne rastie a láska každého z vás sa 
rozhojňuje navzájom, 4 aby sme sa vami chválili medzi Božími 
cirkvami pre vašu trpezlivosť a vieru vo všetkých vašich 
prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate, 5 čo je zjavným 
dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za 
hodných kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte; 6 lebo je 
spravodlivé pred Bohom odplatiť súžením tým, ktorí vás trápia, 7 a 
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dať vám, ktorí sa trápite, pokoj s nami, keď sa Pán Ježiš zjaví z 
neba so svojimi mocnými anjelmi (2 Tesalonickým 1:3-7). ). 

Kvôli ťažkostiam sú teraz v tomto veku povolaní a vyvolení len niektorí, 
aby boli jeho súčasťou (Matúš 22:1-14; Ján 6:44; Hebrejom 6:4-6). Ďalší 
budú povolaní neskôr, pretože Biblia ukazuje, že tí, „ktorí sa mýlili v 
duchu, pochopia a tí, čo sa sťažujú, sa naučia náuku“ (Izaiáš 29:24). 

Apoštol Peter učil, že kráľovstvo je večné a že Božie evanjelium treba 
usilovne poslúchať, inak bude súd: 

10 Preto, bratia, snažte sa ešte viac upevniť svoje povolanie a 
vyvolenie, lebo ak budete robiť tieto veci, nikdy sa nepotknete; 11 

lebo tak vám bude poskytnutý hojný vstup do večného kráľovstva 
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista (2Pt 1:10-11). 

17 Lebo prišiel čas, aby sa začal súd v dome Božom; a ak to začne 
najprv u nás, aký bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelium 
Božie? (1. Petra 4:17). 

Posledné knihy Biblie a Kráľovstva 

Biblia učí, že „Boh je láska“ (1 Ján 4:8,16) a Ježiš je Boh (Ján 1:1,14) – 
Kráľovstvo Božie bude mať Kráľa, ktorý je láska a ktorého zákony 
podporujú lásku, nie nenávisť (porov. Zjavenie 22:14-15). 

Biblia tiež ukazuje, že Boh pošle anjela, ktorý bude hlásať večné 
evanjelium o Božom kráľovstve (Zjavenie 14:6-7) a potom iného anjela, 
aby poukázal na to, že napriek tomu, že sa Babylon javí ako veľký, padá 
(Zjavenie 14:8-9). Tieto posolstvá budú nadprirodzeným potvrdením 
evanjelia, ktoré svet predtým prijal ako svedectvo a budú sa javiť ako 
faktory pre „veľký zástup“ , ktorý príde k Bohu počas konca (Zjavenie 7:9-
14). Na rozdiel od poslednej babylonskej moci, ktorá povstane a zanikne 
(porov. Zjavenie 18:1-18), posledná fáza Božieho kráľovstva trvá večne: 
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15 Potom zatrúbil siedmy anjel: A v nebi zazneli mocné hlasy, ktoré 
hovorili: Kráľovstvá tohto sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána a 
jeho Krista a on bude kraľovať na veky vekov! (Zjavenie 11:15). 

Ježiš bude vládnuť v kráľovstve! A Biblia odhaľuje dva z Jeho titulov: 

16 A na svojom rúchu a na svojom bedre má napísané meno: KRÁĽ 
KRÁĽOV A PÁN PÁNOV (Zjavenie 19:16). 

Je však Ježiš jediný, kto bude kraľovať? Všimnite si túto pasáž: 

4 A videl som tróny a sedeli na nich a bol im zverený súd. Potom 
som videl duše tých, ktorí boli sťatí pre svedectvo o Ježišovi a pre 
Božie slovo, ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej 
znamenie na svoje čelo ani na ruky. A žili a vládli s Kristom tisíc 
rokov. . . 6 Požehnaný a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. 
Nad takými nemá druhá smrť žiadnu moc, ale oni budú kňazmi 
Boha a Krista a budú s Ním kraľovať tisíc rokov (Zjavenie 20:4,6 ) . 

Praví kresťania budú vzkriesení, aby vládli s Kristom na tisíc rokov! 
Pretože kráľovstvo bude trvať naveky (Zjavenie 11:15), ale spomínaná 
vláda trvala iba tisíc rokov. To je dôvod, prečo som to skôr označil ako 
prvú fázu kráľovstva – fyzickú, tisícročnú fázu, na rozdiel od konečnej, 
duchovnejšej fázy. 

V Knihe Zjavenia je uvedených niekoľko udalostí, ktoré sa odohrali medzi 
tisícročím a záverečnou fázou Kráľovstva Božieho: 

7 Keď uplynie tisíc rokov, Satan bude prepustený zo svojho 
väzenia 8 a vyjde, aby zviedol národy, ktoré sú na štyroch uhloch 
zeme, Góga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja, ktorých počet 
je rovnaký. morský piesok. … 11 Potom som videl veľký biely trón a 
toho, ktorý na ňom sedel, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo. 
A nenašlo sa pre nich miesto. 12 A videl som mŕtvych, malých i 
veľkých, stáť pred Bohom a knihy boli otvorené. A bola otvorená 
ďalšia kniha, ktorá je Kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa 
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svojich skutkov, podľa toho, čo bolo napísané v knihách. 13 More 
vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, a Smrť a podsvetie vydali 
mŕtvych, ktorí boli v nich. A boli súdení, každý podľa svojich 
skutkov. 14 Potom boli smrť a podsvetie uvrhnuté do ohnivého 
jazera. Toto je druhá smrť. 15 A každého, koho nenašli zapísaného 
v Knihe života, hodili do ohnivého jazera (Zjavenie 20:7-8, 11-15). 

Kniha Zjavenia ukazuje, že nastane neskoršia fáza, ktorá príde po 
tisícročnej vláde a po druhej smrti: 

1 Teraz som videl nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá 
zem sa pominuli. Tiež tam už nebolo more. 2 Potom som ja, Ján, 
videl sväté mesto, Nový Jeruzalem, zostupovať od Boha z neba, 
pripravené ako nevestu ozdobenú pre svojho manžela. 3 A počul 
som mocný hlas z neba, ktorý hovoril: Hľa, Boží stánok je s ľuďmi 
a on bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. Sám Boh bude s 
nimi a bude ich Bohom. 4 A Boh im zotrie každú slzu z očí; už 
nebude smrti ani smútku ani kriku. Už nebude viac bolesti, lebo 
predchádzajúce veci sa pominuli." (Zjavenie 21:1-4) 

1 A ukázal mi čistú rieku vody života, čistú ako krištáľ, 
vychádzajúcu z trónu Božieho a Baránka. 2 Uprostred jeho ulice a 
po oboch stranách rieky bol strom života, ktorý niesol dvanásť 
ovocia, pričom každý strom prinášal svoje ovocie každý mesiac. 
Listy stromu boli na uzdravenie národov. 3 A už nebude kliatba , 
ale trón Boží a Baránkov bude v ňom a Jeho služobníci mu budú 
slúžiť. 4 Uvidia Jeho tvár a Jeho meno bude na ich čelách. 5 Noc 
tam nebude, nepotrebujú lampu ani svetlo slnka, lebo im svieti 
Pán Boh. A budú kraľovať na veky vekov. (Zjavenie 22:1-5) 

Všimnite si, že táto vláda, ktorá je po tisíc rokoch, zahŕňa Božích 
služobníkov a trvá naveky. Sväté mesto, ktoré bolo pripravené v nebi, 
opustí nebo a zostúpi na zem. Toto je začiatok poslednej fázy Božieho 
kráľovstva. Čas UŽ ŽIADNE BOLESTI ANI UTRPENIA! 
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Mierni zdedia zem (Matúš 5:5) a všetko (Zjavenie 21:7). Zem, vrátane 
Svätého mesta, ktoré na nej bude, bude lepšia, pretože sa budú realizovať 
Božie cesty. Uvedomte si, že: 

7 Rast Jeho vlády a pokoj nebude konca (Izaiáš 9:7). 

Je zrejmé , že po začatí konečnej fázy Kráľovstva Božieho dôjde k rastu, 
pretože všetci budú poslúchať Božiu vládu. 

Toto bude najkrajší čas: 

9 Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do 
ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. 10 

Ale Boh nám ich zjavil skrze svojho Ducha (1. Korinťanom 2:9-10). 
Je to čas lásky, radosti a večnej útechy. Bude to fantastický čas! 
Kráľovstvo Božie urobí fantasticky lepšiu večnosť. Nechceš mať na 
tom svoj podiel? 
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5. Çavkaniyên li derveyî Peymana Nû, 
Padîşahiya Xwedê hîn dikirin 

Mysleli si prví profesori Krista, že mali kázať evanjelium o doslovnom 
Božom Kráľovstve? 

Áno. 

Pred rokmi v prednáške profesora Barta Ehrmana z Univerzity v Severnej 
Karolíne opakovane a správne zdôraznil, že na rozdiel od väčšiny 
dnešných kresťanov Ježiš a jeho raní nasledovníci ohlasovali Božie 
kráľovstvo. Hoci sa celkové chápanie kresťanstva Dr. Ehrmana značne líši 
od chápania pokračujúcej Božej cirkvi, zhodli by sme sa na tom, že 
evanjelium o kráľovstve je to, čo hlásal sám Ježiš a v čo verili Jeho 
nasledovníci. Súhlasili by sme aj s tým, že mnohí dnešní kresťania nie 
pochop to. 

Najstaršie zachované písanie a kázeň po Novom zákone 

Kráľovstvo Božie bolo významnou súčasťou toho, čo sa považuje za 
„najstaršiu kompletnú kresťanskú kázeň, ktorá prežila“ (Holmes MW 
Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English 
Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, s. 102). Táto 
starokresťanská kázeň o tom obsahuje tieto výroky: 

5:5 Navyše viete, bratia, že náš pobyt v telesnom svete je 
bezvýznamný a pominuteľný, ale Kristovo zasľúbenie je veľké a 
úžasné: odpočinok v budúcom kráľovstve a večný život. 

Vyššie uvedené vyhlásenie ukazuje, že kráľovstvo nie je teraz, ale príde a 
bude večné. Okrem toho táto starodávna kázeň hovorí: 

6:9 No , ak ani takí spravodliví ľudia ako títo nie sú schopní svojimi 
vlastnými spravodlivými skutkami zachrániť svoje deti, akú máme 
istotu, že vstúpime do Božieho kráľovstva, ak sa nám nepodarí 
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zachovať čistý a nepoškvrnený krst? Alebo kto bude naším 
obhajcom, ak sa nám nezistili sväté a spravodlivé skutky? 9:6 Preto 
sa milujme navzájom, aby sme všetci vošli do Božieho kráľovstva. 
11:7 Ak teda vieme, čo je v Božích očiach správne, vstúpime do jeho 
kráľovstva a dostaneme zasľúbenia, ktoré „ucho nepočulo, ani 
oko nevidelo, ani si to srdce človeka nepredstavovalo“. 

12:1 Čakajme teda hodinu za hodinou na kráľovstvo Božie v láske a 
spravodlivosti, keďže nepoznáme deň Božieho zjavenia. 12:6 

hovorí: Kráľovstvo môjho Otca príde. 

Vyššie uvedené výroky ukazujú, že je potrebná láska prostredníctvom 
správneho života, že sme ešte stále nevstúpili do Božieho kráľovstva a že 
sa to deje po dni Božieho zjavenia – teda po tom, čo sa Ježiš znova vráti. 
Je to Otcovo kráľovstvo a kráľovstvo nie je len Ježiš. 

Je zaujímavé, že najstaršia zdanlivo kresťanská kázeň, ktorú Boh nechal 
prežiť, učí to isté Kráľovstvo Božie, aké učí Nový zákon a teraz učí 
Pretrvávajúca cirkev Božia (je možné, že by mohla byť od skutočnej cirkvi 
Božej, ale moja obmedzená znalosť gréčtiny obmedzuje moju schopnosť 
urobiť prísnejšie vyhlásenie). 

Predstavitelia cirkvi v druhom storočí a evanjelium o Kráľovstve 

Treba poznamenať, že začiatkom 2. storočia Papias , Jánov poslucháč a 
priateľ Polykarpa a rímskymi katolíkmi považovaný za svätca, učil 
tisícročné kráľovstvo. Eusebius zaznamenal, že Papias učil: 

... po vzkriesení z mŕtvych bude tisícročie, keď bude na tejto zemi 
nastolená osobná Kristova vláda. (Fragmenty Papiasa , VI. Pozri 
tiež Eusebius, Cirkevné dejiny, Kniha 3, XXXIX, 12) 

Papias učil, že toto bude čas veľkej hojnosti: 

Podobne [Povedal], že z pšeničného zrna bude desať 
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tisíc klasov a že každý klas bude mať desaťtisíc zŕn a každé zrno 
vydá desať libier čistej, čistej, jemnej múky; a že jablká, semená a 
tráva by produkovali v podobných pomeroch; a že všetky zvieratá, 
ktoré sa budú živiť iba výtvormi zeme, budú pokojné a 
harmonické a budú dokonale podriadené človeku. “ [Svedectvo o 
týchto veciach podáva písomne Papias , staroveký muž, ktorý bol 
poslucháčom Jána a priateľom Polykarpa, vo štvrtej z jeho kníh; 
lebo skomponoval päť kníh...] (Fragmenty Papiasa , IV) 

Ponovozákonný list Korinťanom uvádza: 

42:1-3 Apoštoli pre nás prijali evanjelium od Pána Ježiša Krista; Ježiš 
Kristus bol poslaný od Boha. Takže Kristus je od Boha a apoštoli sú 
od Krista. Obaja teda prišli z vôle Božej v ustanovenom poriadku. 
Keď teda dostali poverenie a boli plne uistení vzkriesením nášho 
Pána Ježiša Krista a potvrdení v Božom slove s plnou istotou 
Ducha Svätého, vyšli s radostnou zvesťou, že má prísť kráľovstvo 
Božie. 

Polykarp zo Smyrny bol ranokresťanský vodca, ktorý bol učeníkom Jána, 
posledného z pôvodných apoštolov, ktorý zomrel. Polykarp c. 120-135 nl 
učil : 

Blahoslavení chudobní a prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo 
ich je kráľovstvo Božie. (Polykarp. List Filipanom, kapitola II. Z 
knihy Ante-Nicene Fathers, Volume 1 v úprave Alexandra 
Robertsa a Jamesa Donaldsona. Americké vydanie, 1885) 

S vedomím, že „Bohu sa nevysmievajú“, by sme mali kráčať tak , 
duch; “ a „ani smilníci, ani zženštilí, ani tí, ktorí sa zneužívajú s 
ľudstvom, nezdedia kráľovstvo Božie “, ani tí, ktorí robia veci 
nedôsledne a neslušne. (tamže, kapitola V) 

Slúžme mu teda v bázni a so všetkou úctou, ako nám sám prikázal 
a ako apoštoli, ktorí nám hlásali evanjelium, a proroci, ktorí 
vopred ohlasovali príchod Pána. (tamže, kapitola VI) 
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Rovnako ako iní v Novom zákone, Polykarp učil, že spravodliví, nie 
porušovatelia prikázaní, zdedia Kráľovstvo Božie. 

Ďalej sa tvrdilo, že Polycarp učil: 

A v nasledujúcu sobotu povedal: „Počujte moje nabádanie, 
milované deti Božie. Zaprisahal som vás, keď boli prítomní 
biskupi, a teraz vás znova všetkých nabádam, aby ste kráčali 
slušne a dôstojne po ceste Pánovej... Bdejte a znova buďte 
pripravení, nech nie sú zaťažené vaše srdcia, nové prikázanie čo sa 
týka vzájomnej lásky, Jeho príchod sa náhle prejavil ako rýchly 
blesk, veľký súd ohňom, večný život, Jeho nesmrteľné kráľovstvo. 
A všetko, čomu sa Boh učí, viete, keď budete skúmať inšpirované 
Písma, vyryjte si perom Ducha Svätého do svojich sŕdc, aby 
prikázania zostali vo vás nezmazateľné.“ (Život Polykarpa, kapitola 
24. JB Lightfoot, Apoštolskí otcovia, zv. 3.2, 1889, s. 488-506) 

Melito zo Sardis, ktorý bol vodcom Cirkvi Božej, c. 170 nášho letopočtu, 
učil: 

Lebo naozaj zákon vydaný v evanjeliu – starý v novom, oba spolu 
vychádzajú zo Siona a Jeruzalema; a prikázanie vydané v milosti a 
predobraz v hotovom produkte a baránok v Synovi a ovca v 
človeku a človek v Bohu... 

Ale evanjelium sa stalo vysvetlením zákona a jeho 

naplnenia , zatiaľ čo cirkev sa stala skladiskom pravdy... 

To je ten, ktorý nás vyslobodil z otroctva do slobody, z temnoty 
do svetla, zo smrti do života, z tyranie do večného kráľovstva. ( 
Melito . Homília na Veľkú noc. Verše 7 , 40 , 68. Preklad z Kerux : 
The Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
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Bolo teda známe, že Kráľovstvo Božie je niečo večné, a nielen súčasná 
kresťanská alebo katolícka cirkev a zahŕňalo Boží zákon. 

Ďalší spis z polovice druhého storočia nabáda ľudí, aby hľadeli na 
kráľovstvo: 

Preto nech sa už nikto z vás nerozoberá ani nepozerá dozadu, ale 
nech ochotne pristupuje k evanjeliu o Božom kráľovstve. (Rímsky 
Klement. Uznania, kniha X, kapitola XLV. Výňatok z Ante-Nicene 
Fathers, zväzok 8. Editovali Alexander Roberts & James 
Donaldson. Americké vydanie, 1886) 

Okrem toho, zatiaľ čo to zjavne nenapísal nikto z pravej cirkvi, spis z 
polovice druhého storočia s názvom The Shepherd of Hermas v preklade 
od Robertsa & Donaldsona používa výraz „kráľovstvo Božie“ štrnásťkrát. 

Praví kresťania, a dokonca mnohí iba vyznávajúci Krista, vedeli niečo o 
Božom kráľovstve v druhom storočí. 

Dokonca aj katolícky a východný ortodoxný svätec Irenej pochopil, že po 
vzkriesení vstúpia kresťania do Božieho kráľovstva. Všimnite si, čo napísal, 
c. 180 nášho letopočtu: 

Lebo taký je stav tých, ktorí uverili, pretože v nich ustavične 
prebýva Duch Svätý, ktorého On dal pri krste, a je zadržaný 
prijímajúcim, ak chodí v pravde a svätosti, spravodlivosti a 
trpezlivej vytrvalosti. Lebo táto duša má vzkriesenie v tých, ktorí 
veria, telo opäť prijíma dušu a spolu s ňou mocou Ducha Svätého 
vstáva a vstupuje do kráľovstva Božieho . (Ireneus, sv., biskup z 
Lyonu. Z arménčiny preložil Armitage Robinson. Ukážka 
apoštolského kázania, kapitola 42. Wells, Somerset, október 
1879. Ako bolo uverejnené v SPOLOČNOSTI NA PODPORU 
KRESŤANSKÉHO KNOWLEDGE. NEW YORK: MACMILLAN CO, 
1920). 

Teofil z Antiochie učil: 
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Ale spomínam Jeho dobrotu; ak Ho nazývam Kráľovstvom, 
spomínam len Jeho slávu... Lebo keby ho bol urobil nesmrteľným 
od počiatku, urobil by ho Bohom. ... Neurobil ho teda ani 
nesmrteľným, ani smrteľným, ale, ako sme povedali vyššie, 
schopným oboch; takže ak by sa priklonil k veciam nesmrteľnosti, 
zachovávajúc Božie prikázanie, dostal od Neho ako odmenu 
nesmrteľnosť a stal sa Bohom. ( Theophilus , To Autolycus , 1:3, 
2:27) 

Katolícky svätec Hippolytus na začiatku tretieho storočia napísal: 

A prijmete kráľovstvo nebeské, vy, ktorí, kým ste bývali v tomto 
živote, poznali ste nebeského Kráľa. A ty budeš spoločníkom 
Božstva a Kristovým spoludedičom, už nebudeš zotročený 
žiadosťami alebo vášňami a už nikdy nebudeš zničený chorobou. 
Lebo ty si sa stal Bohom: za akékoľvek utrpenia, ktoré si 
podstúpil, keď si bol človekom, ti ich dal, pretože si bol smrteľne 
plesnivý , ale čokoľvek je v súlade s Bohom odovzdať, Boh ti sľúbil, 
že ťa udelí, pretože boli zbožštení a splodení pre nesmrteľnosť. 
(Hippolytus. Vyvrátenie všetkých heréz, kniha X, kapitola 30) 

Cieľom pre ľudí je byť zbožštený v prichádzajúcom Božom Kráľovstve. 

Problémy v druhom a treťom storočí 

Napriek širokému prijatiu povstal v druhom storočí protizákonný vodca 
odpadlíkov menom Marcion . Marcion učil proti zákonu Božiemu, sabatu 
a doslovnému Kráľovstvu Božiemu. Hoci ho Polykarp a iní odsúdili, dosť 
dlho bol v kontakte s Rímskou cirkvou a zdalo sa, že tam má vplyv. 

V druhom a treťom storočí sa v Alexandrii (Egypt) etablovali alegoristi. 
Mnoho alegoristov sa postavilo proti náuke o prichádzajúcom kráľovstve. 
Všimnite si správu o niektorých z týchto alegoristov: 

Dionysius sa narodil v šľachtickej a bohatej pohanskej rodine v 
Alexandrii a bol vzdelaný v ich filozofii. Opustil pohanské školy, 
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aby sa stal žiakom Origena, po ktorom prevzal vedenie 
katechetickej školy v Alexandrii... 

Klement, Origenes a gnostická škola svojimi fantazijnými a 
alegorickými výkladmi kazili doktríny svätých veštcov... získali pre 
seba meno „alegoristi“. Nepos verejne bojoval proti alegoristom a 
tvrdil, že na zemi bude vláda Krista... 

Dionysius sa pohádal s Neposovými nasledovníkmi a podľa jeho 
slov... „ taký stav vecí, aký teraz existuje v kráľovstve Božom“. 
Toto je prvá zmienka o Božom kráľovstve existujúcom v súčasnom 
stave cirkví... 

Nepos pokarhal ich omyl a ukázal, že nebeské kráľovstvo nie je 
alegorické, ale je doslovným prichádzajúcim kráľovstvom nášho 
Pána vo vzkriesení k večnému životu... 

Takže myšlienka, že kráľovstvo prichádza v súčasnom stave vecí, 
bola vymyslená a vynesená v gnostickej škole alegoristov v Egypte 
v rokoch 200 až 250 nášho letopočtu, celé storočie predtým, ako 
sa biskupi ríše začali považovať za okupantov trónu. … 

Klement pojal myšlienku Božieho kráľovstva ako stav pravého 
duševného poznania Boha. Origenes to uviedol ako duchovný 
význam skrytý v obyčajnom písmene Písma . (Ward, Henry Dana. 
Evanjelium o kráľovstve: Kráľovstvo nie z tohto sveta; Nie v tomto 
svete; Ale prísť do nebeskej krajiny, o vzkriesení z mŕtvych a o 
navrátení všetkých vecí. Vydal Claxton, Remsen & Haffelfinger , 
1870, s. 124-125) 

Zatiaľ čo biskup Nepos učil evanjelium o Božom kráľovstve, alegoristi sa 
snažili prísť s jeho falošným, menej doslovným chápaním. S chybami 
alegoristov sa približne v rovnakom čase snažil bojovať aj biskup 
Apollinaris z Hierapolisu. Tí, ktorí sú skutočne v Cirkvi Božej, stáli za 
pravdu o doslovnom Božom Kráľovstve v priebehu dejín. 



 

46 
 

Herbert W. Armstrong vyučoval evanjelium o Kráľovstve, plus 

V 20. storočí zosnulý Herbert W. Armstrong napísal: 

Pretože odmietli Kristovo evanjelium. . . , svet musel nahradiť 
niečo iné na svojom mieste. Museli vymyslieť falzifikát! Počuli 
sme teda o Božom kráľovstve, o ktorom sa hovorí len ako o 
peknej fráze – o peknom sentimente v ľudských srdciach – 
redukujúcom ho na éterické, neskutočné NIČ! Iní nesprávne 
vysvetľujú, že „CIRKEV“ je kráľovstvo. . . Prorok Daniel, ktorý žil 
600 rokov pred Kristom, vedel, že kráľovstvo Božie je skutočné 
kráľovstvo – vláda, ktorá vládne nad 

doslova ĽUDIA na zemi. . . 

Tu . . . je Božie vysvetlenie toho, čo JE BOŽIE KRÁĽOVSTVO: „A za 
dní týchto kráľov...“ – hovorí sa tu o desiatich prstoch na nohách, 
čiastočne zo železa a čiastočne z krehkej hliny. Toto spojením 
proroctva s Danielom 7 a Zjavením 13 a 17 odkazuje na nové 
SPOJENÉ ŠTÁTY EURÓPY, ktoré sa teraz formujú. . . pred vašimi 
očami! Zjavenie 17:12 objasňuje detail , že to bude spojenie 
DESAŤ KRÁĽOV ALEBO KRÁĽOVSTVÍ, ktoré (Zj. 17:8) vzkriesi starú 
RÍMSKU RÍŠU . . . 

Keď príde Kristus, prichádza ako KRÁĽ kráľov, ktorý bude vládnuť 
celej zemi (Zj. 19:11-16); a JEHO KRÁĽOVSTVO – KRÁĽOVSTVO 
BOŽIE – povedal Daniel, má KONZUMOVAŤ všetky tieto svetské 
kráľovstvá. Zjavenie 11:15 to hovorí týmito slovami: „Kráľovstvá 
tohto sveta sa stali KRÁĽOVSTVAMI NÁŠHO PÁNA A JEHO KRISTA 
a on bude kraľovať na veky vekov“! Toto je BOŽIE KRÁĽOVSTVO. 
Je to KONIEC súčasných vlád – áno, a dokonca aj Spojených štátov 
a britských národov. Potom sa stanú kráľovstvami – VLÁDAMI – 
Pána JEŽIŠA KRISTA, potom KRÁĽA kráľov nad celou zemou. Tým 
je úplne JASNÁ skutočnosť, že BOŽIE KRÁĽOVSTVO je doslovná 
VLÁDA. Aj keď Chaldejská ríša bola KRÁĽOVSTVO – aj keď Rímska 
ríša bola KRÁĽOVSTVO – tak aj KRÁĽOVSTVO BOŽIE je vládou. Je 
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to prevziať VLÁDU NÁRODOV sveta. Ježiš Kristus sa NARODIL, aby 
bol KRÁĽOM – VLÁDCOM! . . . 

Ten istý Ježiš Kristus, ktorý pred viac ako 1900 rokmi kráčal po 
kopcoch a údoliach Svätej zeme a po uliciach Jeruzalema, opäť 
prichádza. Povedal, že príde znova. Keď bol ukrižovaný, Boh ho po 
troch dňoch a troch nociach vzkriesil z mŕtvych (Mt 12:40; Sk 
2:32; 1Kor 15:3-4). Vystúpil na Boží trón. Ústredie vlády vesmíru 
(Skutky 1:9-11; Hebr. 1:3; 8:1; 10:12; Zj 3:21).  

Je to „šľachtic“ z podobenstva, ktorý sa dostal na trón z 

Boh – „ďaleká krajina“ – aby bol korunovaný za Kráľa kráľov nad 
všetkými národmi a potom sa vrátil na zem (Lukáš 19:12-27).  

Opäť je v nebi až do „časov nápravy všetkých vecí“ (Skutky 3:19-
21). Reštitúcia znamená uvedenie do pôvodného stavu alebo 
stavu. V tomto prípade obnovenie Božej vlády na zemi, a tým aj 
obnovenie svetového mieru a utopických pomerov.  

Súčasný svetový nepokoj, eskalujúce vojny a spory vyvrcholia 
svetovými problémami takými veľkými, že ak Boh nezasiahne, 
žiadne ľudské telo nebude zachránené nažive (Mt 24:22). V 
úplnom vyvrcholení, keď by oneskorenie malo za následok 
zničenie všetkého života z tejto planéty, sa Ježiš Kristus vráti. 
Tentoraz prichádza ako božský Boh. Prichádza v celej sile a sláve 
Stvoriteľa, ktorý vládne vesmíru. (Mat. 24:30; 25:31.) Prichádza 
ako „Kráľ kráľov a Pán pánov“ (Zj. 19:16), aby nastolil svetovú 
supervládu a vládol všetkým národom „železným prútom “ (Zjav. 
19:15; 12:5) . . . 

Kristus nevítaný? 

Ale bude ľudstvo kričať od radosti a privítať ho v zúrivej extáze a 
nadšení – či dokonca cirkvi tradičného kresťanstva? 
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Oni nebudú! Uveria, pretože falošní služobníci Satana (2.Kor. 
11:13-15) ich oklamali, že on je Antikrist. Cirkvi a národy sa budú 
hnevať na jeho príchod (Zj. 11:15 s 11:18) a vojenské sily sa s ním 
skutočne pokúsia bojovať, aby ho zničili (Zj. 17:14)! 

Národy budú zapojené do vrcholnej bitky nadchádzajúcej tretej 
svetovej vojny s frontom pri Jeruzaleme (Zach 14:1-2) a potom sa 
Kristus vráti. V nadprirodzenej sile bude „bojovať proti tým 
národom“, ktoré bojujú proti nemu (verš 3). Úplne ich porazí (Zj. 
17:14)! „Jeho nohy budú stáť v ten deň na Olivovej hore,“ veľmi 
krátku vzdialenosť na východ od Jeruzalema (Zach. 14:4). 
(Armstrong HW. Záhada vekov, 1984) 

Biblia vyhlasuje, že Ježiš sa vráti a zvíťazí, no mnohí budú proti nemu 
bojovať (Zjavenie 19:19). Mnohí budú tvrdiť (na základe nesprávneho 
chápania biblických proroctiev, ale čiastočne kvôli falošným prorokom a 
mystikom), že vracajúci sa Ježiš je konečným Antikristom! 

Toto je tiež od Herberta Armstronga: 

Pravé náboženstvo – Božia pravda zmocnená Božou láskou 
odovzdanou Duchom Svätým... NEVYPOVEDANÁ RADOSŤ z 
poznania Boha a Ježiša Krista – z poznania PRAVDY – a tepla Božej 
božskej LÁSKY!... 

Učenie pravej Božej Cirkvi je jednoducho učenie „žiť podľa 
každého slova“ Svätej Biblie... 

Ľudia sa obrátia z cesty „dostať“ na cestu „dať“ – na cestu Božej 
lásky. 

NOVÁ CIVILIZÁCIA sa teraz zmocní Zeme! (tamže) 

NOVÁ CIVILIZÁCIA je Kráľovstvo Božie. Vyhlasovanie, že má prísť nová 
civilizácia a bude založená na láske, je hlavnou súčasťou toho, o čom je 
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pravé evanjelium o kráľovstve, o ktorom učil Ježiš a jeho nasledovníci. To 
je niečo, čo kážeme v pokračujúcej cirkvi Božej. 

Herbert Armstrong si uvedomil, že Ježiš učil, že ľudská spoločnosť, aj keď 
si myslí, že chce poslúchať, odmietla „ustupovanie“ života, cestu lásky. 
Zdá sa, že takmer nikto správne nepochopil význam toho, čo Ježiš učil. 

Spasenie skrze Ježiša je súčasťou evanjelia 

Niektorí, ktorí sa dočítali až sem, sa zrejme čudujú Ježišovej smrti a úlohe 
pri spasení. Áno, to je časť evanjelia, o ktorej písali Nový zákon a Herbert 
W. Armstrong. 

Nový zákon ukazuje, že evanjelium zahŕňa spasenie skrze Ježiša: 

16 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou 
na spásu pre každého, kto verí, najskôr pre Žida, ale aj pre Gréka 
(Rimanom 1:16). 

4 Preto tí, ktorí boli rozptýlení, všade kázali 

slovo . 5 Potom Filip zišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. 
… 12 Ale keď uverili Filipovi, keď kázal o Božom kráľovstve a mene 
Ježiša Krista, dali sa pokrstiť muži aj ženy. … 25 Keď teda vydali 
svedectvo a zvestovali slovo Pánovo, vrátili sa do Jeruzalema a 
hlásali evanjelium v mnohých dedinách Samaritánov. 26 Pánov 
anjel prehovoril k Filipovi... 40 Filipa našli v Azote . A prechádzal 
tadiaľto a kázal vo všetkých mestách, až prišiel do Cézarey. 
(Skutky 8:4 , 5, 12, 25, 26, 40 ) 

18 zvestoval im Ježiša a zmŕtvychvstanie. (Skutky 17:18) 

30 Potom prebýval Pavol celé dva roky vo svojom prenajatom 
dome a prijímal všetkých, čo k nemu prichádzali, 31 kázať 
kráľovstvo Božie a učiť veci, ktoré sa týkajú Pána Ježiša Krista , 
so všetkou dôverou, nikto mu nebránil. (Skutky 28:30–31) 
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Všimnite si, že kázanie zahŕňalo Ježiša A kráľovstvo. Je smutné, že správne 
pochopenie evanjelia o Božom kráľovstve má tendenciu chýbať v učení 
grécko-rímskych cirkví. 

V skutočnosti, aby nám pomohol stať sa súčasťou tohto kráľovstva, Boh 
tak miloval ľudí, že poslal Ježiša, aby za nás zomrel (Ján 3:16-17) a 
zachraňoval nás svojou milosťou (Efezanom 2:8). A to je súčasťou 
dobrého posolstva (Skutky 20:24). 

Evanjelium o Kráľovstve je to, čo svet potrebuje, ale... 

Pracovať pre pokoj (Matúš 5:9) a konať dobro sú cenné ciele (Gal 6:10). 
Napriek tomu mnohí svetoví vodcovia, vrátane náboženských, veria, že 
mier a prosperitu prinesie medzinárodná ľudská spolupráca , a nie Božie 
kráľovstvo. A hoci budú mať nejaké dočasné úspechy, nielenže neuspejú, 
niektoré z ich ľudského úsilia nakoniec privedú planétu Zem do bodu, že 
život by bol neudržateľný, keby sa Ježiš nevrátil, aby založil svoje 
Kráľovstvo. Ľudia opravujúci zem bez Boha sú márne a falošné evanjelium 
(Žalm 127:1). 

Mnohí vo svete sa pokúšajú zostaviť polonáboženský babylonský 
medzinárodný plán na vytvorenie nového svetového poriadku v 21. storočí . 
Toto je niečo, čo Pretrvávajúca Božia cirkev odsúdila od svojho vzniku a 
plánuje odsudzovať aj naďalej. Odkedy Satan pred takmer 6000 rokmi 
(Genesis 3) podviedol Evu, aby podľahla verzii jeho evanjelia (Genesis 3), 
mnohí ľudia verili, že vedia lepšie ako Boh, čo ich a svet urobí lepšími. 

Podľa Biblie to bude vyžadovať kombináciu vojenského vodcu v Európe 
(nazývaného Kráľ severu, nazývaný tiež Šelma zo Zjavenia 13:1-10) spolu s 
náboženským vodcom (nazývaným falošný prorok, nazývaný aj THE 
posledný Antikrist a dvojrohá šelma zo Zjavenia 13:11-17) z mesta 
siedmich vrchov (Zjavenie 17: 9,18 ), aby priniesli „babylonský“ (Zjavenie 
17 a 18) svetový poriadok. Hoci ľudstvo potrebuje návrat Krista a 
zriadenie Jeho kráľovstva, mnohí vo svete nebudú venovať pozornosť 
tomuto posolstvu v 21. storočí – budú naďalej veriť rôznym verziám 
Satanovho falošného evanjelia. Ale svet dostane svedka. 
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Pripomeňme si, že Ježiš učil: 

14 A toto evanjelium o kráľovstve sa bude kázať po celom svete na 
svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. (Matúš 
24:14) 

Všimnite si, že evanjelium o kráľovstve zasiahne svet ako svedectvo, 
potom príde koniec. 

Má to viacero dôvodov. 

Jedným z nich je, že Boh chce, aby svet počul pravé evanjelium pred 
začiatkom Veľkého súženia (ktoré začína v Matúšovi 24:21). Posolstvo 
evanjelia je teda svedectvom a varovaním (porov. Ezechiel 3; Ámos 3:7). 
Povedie to k väčšiemu počtu obrátení pohanov pred Ježišovým návratom 
(Rimanom 11:25) a dostatočnému počtu obrátení nepohanov (Rimanom 
9:27) pred Ježišovým návratom. 

Ďalším je, že podstata posolstva bude v rozpore s názormi rastúcej šelmy, 
mocnosti Kráľa Severu, spolu s Falošným prorokom, posledným 
Antikristom. V podstate sľúbia mier prostredníctvom ľudského úsilia, ale 
povedie to ku koncu (Mt 24:14) a zničeniu (1 Sol 5:3). 

Kvôli znameniam a lživým zázrakom, ktoré sú s nimi spojené (2. 
Tesalonickým 2:9), sa väčšina na svete rozhodne veriť lži (2. 
Tesaloničanom 2:9-12) namiesto posolstva evanjelia. Kvôli nesprávnemu 
odsúdeniu tisícročného Božieho kráľovstva rímskymi katolíkmi, 
východnými pravoslávnymi, luteránmi a inými budú mnohí mylne tvrdiť, 
že posolstvo tisícročného evanjelia o Božom kráľovstve je falošné 
evanjelium spojené s Antikristom. 

Verní filadelfskí kresťania (Zjavenie 3:7-13) budú hlásať tisícročné 
evanjelium o kráľovstve, ako aj hovoriť svetu, čo budú istí svetskí 
vodcovia (vrátane Šelmy a Falošného proroka) robiť. 



 

52 
 

Budú podporovať oznamovanie svetu posolstvo, že Beštia, veľmoc 
Severu, spolu s Falošným prorokom, posledným Antikristom, nakoniec 
zničí (spolu s niektorými ich spojencami) USA a Anglo-národy Spojeného 
kráľovstva. , Kanada, Austrália a Nový Zéland (Daniel 11:39) a že krátko 
nato zničia arabsko-islamskú konfederáciu (Daniel 11:40-43), fungujú ako 
nástroje démonov (Zjavenie 16:13-14), a nakoniec bude bojovať s Ježišom 
Kristom po Jeho návrate (Zjavenie 16:14; 19:19-20). Verní Filadelfovia 
(Zjavenie 3:7-13) budú oznamovať, že čoskoro príde tisícročné kráľovstvo. 
To by pravdepodobne vyvolalo veľkú pozornosť médií a prispelo by to k 
naplneniu Matúša 24:14. My v pokračujúcej cirkvi Božej pripravujeme 
literatúru (vo viacerých jazykoch), pridávame na webové stránky a 
podnikáme ďalšie kroky na prípravu na „krátke dielo“ (Rim 9:28), ktoré 
povedú k Božiemu rozhodnutiu, že Matúš 24: 14 bol dostatočne 
poskytnutý ako svedok pre nadchádzajúci koniec. 

Svetovým vodcom hlásajúcim „falošné evanjelium“ (pravdepodobne 
nejaký „nový“ typ najvyššieho vodcu Európy spolu s skompromitovaným 
pápežom, ktorý bude tvrdiť určitú formu katolicizmu) sa to nebude páčiť – 
nebudú chcieť, aby sa svet dozvedel, čo v skutočnosti chcú. robiť (a 
možno tomu spočiatku ani sami neveria, Izaiáš 10:5-7). Oni a/alebo ich 
priaznivci budú tiež pravdepodobne falošne učiť, že verní Filadelfovia 
budú zastávať extrémistickú doktrínu (milenarizmus) prichádzajúceho 
antikrista. Akékoľvek odsúdenia, ktoré oni a/alebo ich nasledovníci urobia 
voči filadelfským veriacim a pretrvávajúcej Cirkvi Božej, spustí 
prenasledovanie (Daniel 11:29-35; Zjavenie 12:13-15). To povedie aj ku 
koncu – začiatku Veľkého súženia (Matúš 24:21; Daniel 11:39; porov. 
Matúš 24:14-15; Daniel 11:31), ako aj času ochrany pre vernú 
Philadelphiu Kresťania (Zjavenie 3:10; 12:14-16). 

Šelma a falošný prorok budú skúšať silu, ekonomické vydieranie, 
znamenia, lživé zázraky, vraždy a iné nátlaky (Zjavenie 13:10-17; 16:14; 
Daniel 7:25; 2 Tesaloničanom 2:9-10), aby mali kontrolu . Kresťania sa 
budú pýtať: 

10 Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, kým budeš súdiť a pomstiť našu 
krv na tých, čo bývajú na zemi? (Zjavenie 6:10) 
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Po celé veky si Boží ľud kládol otázku: „Ako dlho bude trvať, kým sa Ježiš 
vráti?“ 

Zatiaľ čo nepoznáme deň ani hodinu, očakávame, že Ježiš sa vráti (a 
nastolí tisícročné Božie kráľovstvo) v 21. storočí na základe mnohých 
biblických textov (napr. Matúš 24:4-34; Žalm 90:4; Hozeáš 6: 2; Lukáš 
21:7–36; Hebrejom 1:1–2; 4:4,11; 2. Petra 3:3–8; 1. Tesaloničanom 5:4), 
ktorých niektoré časti teraz vidíme, ako sa napĺňajú. 

Ak Ježiš nezasiahne, svet vyhladí všetok život: 

21 Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až 
do tohto času, ani už nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, 
nezachránilo by sa žiadne telo; ale pre vyvolených sa tie dni 
skrátia. (Matúš 24:21-22) 

29 Hneď po súžení tých dní sa slnko zatmie a mesiac nevydá svoje 
svetlo; hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú 
chvieť. 30 Potom sa na nebi objaví znamenie Syna človeka a potom 
budú smútiť všetky kmene zeme a uvidia Syna človeka prichádzať 
na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 A pošle svojich 
anjelov s veľkým zvukom trúby a zhromaždia Jeho vyvolených zo 
štyroch vetrov, od jedného konca neba po druhý. (Matúš 24:29-
31) 

Božie kráľovstvo je to, čo svet potrebuje. 

Veľvyslanci pre Kráľovstvo 

Aká je tvoja úloha v Kráľovstve? 

Práve teraz, ak ste skutočným kresťanom, máte byť jeho vyslancom. 
Všimnite si, čo napísal apoštol Pavol: 
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20 Teraz sme teda Kristovi vyslanci, akoby Boh skrze nás prosil: v 
Kristovom mene vás prosíme, zmierte sa s Bohom. (2. Korinťanom 
5:20) 

14 Stojte teda, opásajte si pás pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti 15 a obujte si nohy prípravou evanjelia pokoja; 16 

predovšetkým si vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť 
všetky ohnivé šípy toho zlého. 17 A vezmite prilbu spasenia a meč 
Ducha, ktorým je slovo Božie; 18 modliť sa vždy so všetkou 
modlitbou a prosbou v Duchu, pritom bdieť so všetkou 
vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých, 19 a za mňa, aby mi 
bolo dané slovo, aby som mohol smelo otvoriť ústa, aby som to 
oznámil. tajomstvo evanjelia, 20 ktorého som vyslancom v 
reťaziach; aby som v ňom mohol smelo hovoriť, ako by som mal 
hovoriť. (Efezanom 6:14–20) 

Čo je to veľvyslanec? Merriam-Webster má nasledujúcu definíciu: 

1 : oficiálny vyslanec; najmä : diplomatický zástupca najvyššej 
hodnosti akreditovaný pri cudzej vláde alebo panovníkovi ako 
rezidentný predstaviteľ vlastnej vlády alebo panovníka alebo 
vymenovaný na zvláštne a často dočasné diplomatické pridelenie 

2 a : splnomocnený zástupca alebo posol 

Ak ste skutočným kresťanom, ste oficiálnym vyslancom pre Krista! 
Všimnite si, čo napísal apoštol Peter: 

9 Vy ste však vyvolené pokolenie, kráľovské kňazstvo, svätý národ, 
jeho zvláštny ľud, aby ste mohli ohlasovať chvály Toho, ktorý vás 
povolal z tmy do svojho predivného svetla; 10 ktorí kedysi neboli 
ľudom, ale teraz sú ľudom Božím, ktorí nedosiahli milosrdenstvo, 
ale teraz dosiahli milosrdenstvo. (1. Petra 2:9-10) 

Ako kresťania máme byť súčasťou svätého národa. 

Ktorý národ je teraz svätý? 
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No, určite žiadne z kráľovstiev tohto sveta – ale nakoniec budú súčasťou 
Kristovho Kráľovstva (Zjavenie 11:15). Je to Boží národ, Jeho Kráľovstvo, 
ktoré je sväté. 

Ako veľvyslanci sa bežne nezapájame do priamej politiky národov tohto 
sveta. Ale teraz máme žiť Božím spôsobom života (pozri tiež bezplatnú 
knihu dostupnú na www.ccog.org s názvom: Christians: Ambassadors for 
the Kingdom of God, biblické inštrukcie o kresťanskom živote ). Tak sa 
lepšie dozvieme, prečo sú Božie cesty najlepšie, aby sme v Jeho kráľovstve 
mohli byť kráľmi a kňazmi a kraľovať s Kristom na zemi: 

5 Tomu, ktorý nás miloval a vlastnou krvou nás zmyl od našich 
hriechov 6 a urobil nás kráľmi a kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, 
jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. (Zjavenie 1:5-6) 

10 A učinil nás kráľmi a kňazmi svojmu Bohu; A budeme kraľovať 
na zemi. (Zjavenie 5:10) 

Jedným z budúcich aspektov toho bude učiť tých, ktorí sú potom smrteľní, 
aby kráčali po Božích cestách: 

19 Lebo ľud bude bývať na Sione v Jeruzaleme; Už nebudeš plakať. 
Bude k tebe veľmi milostivý pri zvuku tvojho volania; Keď to 
počuje, odpovie vám. 20 A hoci vám Pán dá chlieb súženia a vodu 
súženia, vaši učitelia sa už nepohnú do kúta, ale vaše oči uvidia 
vašich učiteľov. 21 Vaše uši počujú za vami slovo: „Toto je cesta, 
choďte po nej,“ vždy, keď sa otočíte napravo alebo naľavo. (Izaiáš 
30:19–21) 

Hoci je to proroctvo pre tisícročné kráľovstvo, v tomto veku musia byť 
kresťania pripravení učiť: 

12 ...do tejto doby by ste mali byť učiteľmi (Hebr 5:12) 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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15 Ale posväťte Pána Boha vo svojich srdciach a buďte vždy 
pripravení dať odpoveď každému, kto sa vás pýta na dôvod 
nádeje, ktorá je vo vás, s miernosťou a bázňou (1Pt 3,15). 

Biblia ukazuje, že mnohí z vernejších kresťanov budú tesne pred 
začiatkom Veľkého súženia mnohých poučovať: 

33 A tí z ľudu, ktorí rozumejú, poučia mnohých (Daniel 11:33) 

Takže učenie sa, rast v milosti a poznaní (2. Petra 3:18) je niečo, čo by sme 
mali robiť teraz. Súčasťou vašej úlohy v Božom kráľovstve je byť schopný 
učiť. A pre vernejších, filadelfských (Zjavenie 3:7-13), kresťanov, to bude 
zahŕňať aj podporu dôležitého svedectva evanjelia pred začiatkom 
tisícročného kráľovstva (Mt 24:14). 

Po zriadení Kráľovstva Božieho bude Boží ľud použitý na pomoc pri 
obnove poškodenej planéty: 

12 Tí z vás postavia staré pustatiny ;  
Postavíš základy mnohých pokolení; A budete sa volať Opravár 
prielomu, Obnoviteľ ulíc, v ktorých budete bývať. (Izaiáš 58:12) 

Boží ľud, ktorý žil Božím spôsobom v tomto veku, teda uľahčí ľuďom 
prebývanie v mestách (a inde) počas tohto obdobia obnovy. Svet bude 
skutočne lepším miestom. Teraz by sme mali byť vyslancami Krista, aby 
sme tiež mohli slúžiť v Jeho Kráľovstve. 

Pravé posolstvo evanjelia je transformačné 

Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi. 
32 A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8:31-32). Poznanie 
pravdy o evanjeliu o Božom kráľovstve nás oslobodzuje od uväznenia vo 
falošných nádejach tohto sveta. Môžeme smelo podporiť plán, ktorý 
funguje – Boží plán! Satan oklamal celý svet (Zjavenie 12:9) a Božie 
kráľovstvo je tým pravým riešením. Musíme stáť za pravdou a obhajovať 
ju (Jn 18:37). 
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Posolstvo evanjelia je viac ako o osobnom spasení. Dobré posolstvo o 
Božom kráľovstve by malo človeka v tomto veku premeniť: 

2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením 
svojej mysle, aby ste mohli dokázať, čo je dobrá, prijateľná a 
dokonalá vôľa Božia. (Rimanom 12:2) 

Praví kresťania sa premieňajú, aby slúžili Bohu a iným: 

22 Sluhovia, poslúchajte svojich pánov vo všetkom podľa tela, nie 
naoko , ako sa to páči ľuďom, ale v úprimnom srdci, v bázni pred 
Bohom. 23 A čokoľvek robíte, robte to zo srdca, ako Pánovi, a nie 
ľuďom, 24 vediac, že od Pána dostanete odmenu za dedičstvo. 
lebo slúžite Pánu Kristovi. (Kolosanom 3:22–24) 

28 Keďže teda dostávame neotrasiteľné kráľovstvo, majme milosť, 
ktorou môžeme Bohu slúžiť prijateľne s úctou a zbožnou bázňou. 
(Hebrejom 12:28) 

Praví kresťania žijú inak ako svet. Prijímame Božie štandardy nad svetové 
pre to, čo je správne a nesprávne. Spravodliví žijú vierou (Židom 10:38), 
pretože na to, aby sme v tomto veku žili Božím spôsobom, je potrebná 
viera. Kresťania boli považovaní za natoľko odlišných od sveta, v ktorom 
žili, že ich spôsob života bol v Novom zákone označovaný ako „Cesta“ 
(Skutky 9:2; 19:9; 24:14,22 ) . Svet žije sebecky, pod Satanovou mocou, na 
tom, čo sa nazýva „Cesta Kaina“ (Júda 11). 

Evanjelium o Božom kráľovstve je posolstvom spravodlivosti, radosti a 
pokoja (Rimanom 14:17). Správne pochopené prorocké slovo je utešujúce 
(1 Kor 14:3; 1 Tesaloničanom 4:18), najmä keď sledujeme, ako sa svet 
rúca (Lk 21:8-36). Pravý kresťanský spôsob života vedie k duchovnej 
hojnosti a fyzickému požehnaniu (Mk 10:29-30). To je jeden z dôvodov, 
prečo tí, ktorí ho žijú, chápu, že svet potrebuje Kráľovstvo Božie. Kresťania 
sú vyslancami Božieho kráľovstva. 
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Kresťania vkladajú našu nádej do duchovného, nie fyzického, hoci žijeme 
vo fyzickom svete (Rimanom 8:5-8). Máme „nádej evanjelia“ (Kolosanom 
1:23). Toto je niečo, čo raní kresťania pochopili, že mnohí, ktorí dnes 
vyznávajú Ježiša, tomu skutočne nerozumejú. 
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6. Dêrên Greko-Romayî hînî Padîşahiyê Dikin 
Girîng e, Lê ... 

Grécko-rímske cirkvi veria, že učia aspekty Božieho kráľovstva, ale majú 
problém skutočne pochopiť, čo to v skutočnosti je. Napríklad The 
Catholic Encyclopedia učí toto o kráľovstve: 

Kristovo... V každom štádiu Jeho učenia tvoria základ jeho 
rozprávania príchod tohto kráľovstva, jeho rôzne aspekty, jeho 
presný význam, spôsob, akým sa má dosiahnuť, natoľko, že sa 
Jeho prejav nazýva „evanjelium“. kráľovstva“...začali hovoriť o 
Cirkvi ako o „Božom kráľovstve“; porov. Col., I, 13; I Thess., ii, 12; 
Apoc., I, 6, 9; v, 10, atď. ...znamená to Cirkev ako tú božskú 
inštitúciu... (Pápež H. Kráľovstvo Božie. The Catholic Encyclopedia, 
Volume VIII. 1910). 

Hoci vyššie uvedené poukázalo na „Kol., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; 
v, 10“, ak ich vyhľadáte, zistíte, že ani jeden z týchto veršov nehovorí nič o 
tom, že Cirkev je Kráľovstvo Božie. Učia veriacich, že budú súčasťou 
Božieho kráľovstva alebo že je to Ježišovo kráľovstvo. Biblia varuje, že 
mnohí by zmenili evanjelium alebo by sa obrátili na iné, nepravdivé 
(Galaťanom 1:3-9). Žiaľ, urobili to rôzni. 

Ježiš učil: „Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba 
cezo mňa “ (Ján 14:6). Peter učil : „Ani v nikom inom niet spásy, lebo pod 
nebom niet iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť 
spasení“ (Skutky 4:12). Peter povedal Židom, že všetci musia mať vieru 
činiť pokánie a prijať Ježiša, aby boli spasení (Skutky 2:38). 

Na rozdiel od toho pápež František učil, že ateisti bez Ježiša môžu byť 
spasení dobrými skutkami! Učí tiež, že Židia môžu byť spasení bez prijatia 
Ježiša! Okrem toho sa zdá, že on a niektorí grécko-Rimania si tiež myslia, 
že nebiblická verzia „Márie“ je kľúčom k evanjeliu, ako aj kľúčom k 
ekumenickej a medzináboženskej jednote. Žiaľ, oni ani iní nerozumejú 
dôležitosti Ježiša A pravého Evanjelia o Božom Kráľovstve. Mnohí 
propagujú falošné evanjeliá. 
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Mnohí chcú kráčať zrakom a veriť svetu. Nový zákon učí, že kresťania sa 
majú pozerať vyššie: 

2 Myslite na veci hore, nie na veci na zemi. (Kolosanom 3:2) 

7 Lebo chodíme vierou, nie videním. (2. Korinťanom 5:7) 

Pápež Pius XI. však v podstate učil chodiť pri pohľade na svoju cirkev: 

...katolícka cirkev...je kráľovstvom Krista na zemi. ( Piova 
encyklika Quas Primas ). 

Webová stránka CatholicBible101 tvrdí, že „ Božie kráľovstvo bolo 
založené na zemi Ježišom Kristom v roku 33 nášho letopočtu vo forme 
Jeho Cirkvi, ktorú viedol Peter... Katolícka cirkev“. Napriek tomu tu nie je 
tisícročné kráľovstvo Božie, ani Rímska cirkev, ale bude na zemi. Hoci 
pravá Božia Cirkev má „kľúče od kráľovstva“ (Matúš 16:19), tí, ktorí tvrdia, 
že cirkev je kráľovstvom, „vzali kľúč poznania“ (Lukáš 11:52). 

Rímska cirkev tak dôrazne učí proti čoskoro prichádzajúcemu 
pozemskému tisícročnému Božiemu kráľovstvu, že je to v podstate jediná 
„náuka o Antikristovi“ uvedená v oficiálnom Katechizme Katolíckej cirkvi : 

676 Antikristov podvod sa už vo svete začína formovať zakaždým, 
keď sa v dejinách prejaví nárok na uskutočnenie tej mesiášskej 
nádeje, ktorá sa môže uskutočniť len mimo dejín prostredníctvom 
eschatologického súdu. Cirkev odmietla aj pozmenené formy 
tohto falšovania kráľovstva, aby prešli pod názvom 
milenarizmus... (Katechizmus Katolíckej cirkvi. Imprimatur Potest 
+ Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 194) 

Je smutné, že tí, ktorí s tým súhlasia, budú mať nakoniec veľké problémy s 
ohlasovaním evanjelia o Božom kráľovstve. Niektorí zaberú 
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hrozné kroky proti tým, ktorí to hlásajú (Daniel 7:25; 11:30-36). Možno si 
však pomyslíte, či nebudú v kráľovstve všetci, ktorí vyznávajú Ježiša ako 
Pána ? Nie, nebudú. Všimnite si, čo povedal Ježiš: 

21 Nie každý, kto mi hovorí : Pane, Pane, vojde do nebeského 
kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na 
nebesiach. 22 Mnohí mi v ten deň povedia: Pane, Pane, či sme v 
tvojom mene neprorokovali, nevyháňali démonov a nerobili v 
tvojom mene mnohé divy? 23 A potom im vyhlásim: Nikdy som vás 
nepoznal; odíďte odo mňa , vy, ktorí sa dopúšťate nezákonnosti!' 
(Matúš 7:21-23) 

Apoštol Pavol poznamenal, že „tajomstvo nezákonnosti“ už v jeho dobe 
„fungovalo“ (2 Tesaloničanom 2:7). Táto nezákonnosť tiež súvisí s niečím, 
pred čím Biblia varuje v posledných časoch, čo sa nazýva „Tajomstvo, 
Veľký Babylon“ (Zjavenie 17:3-5). 

„Tajomstvo nezákonnosti“ sa vzťahuje na vyznávačov kresťanstva, ktorí 
veria, že nepotrebujú dodržiavať desať Božích prikázaní atď. zákona, takže 
hoci si myslia, že majú formu Božieho zákona, nezachovávajú formu 
kresťanstva, ktorú by Ježiš alebo Jeho apoštoli uznali za legitímnu. 

Grécko-Rimania sú ako farizeji, ktorí porušili Božie prikázania, ale tvrdili, 
že ich tradície to robia prijateľné – Ježiš tento prístup odsúdil (Matúš 
15:3-9)! Izaiáš tiež varoval, že ľudia, ktorí tvrdia, že sú Boží, sa vzbúria 
proti Jeho zákonu (Izaiáš 30:9). Toto nezákonné povstanie je niečo, čo, 
žiaľ, vidíme dodnes. 

Zdá sa, že ďalšou „záhadou“ je, že Rímska cirkev zrejme verí, že jej 
militaristické ekumenické a medzináboženské programy povedú k mieru a 
nebiblickej verzii Kráľovstva Božieho na zemi. Písmo varuje pred 
prichádzajúcou ekumenickou jednotou, o ktorej učí, že bude niekoľko 
rokov úspešná (poznámka: je zobrazená Nová Jeruzalemská biblia , 
preklad schválený katolíkmi): 
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4 Poklonili sa pred drakom, pretože dal šelme svoju moc; A klaňali 
sa pred šelmou a hovorili: Kto sa vyrovná šelme? Kto proti tomu 
môže bojovať?' 5 Šelme sa mohla vychvaľovať a rúhať sa a byť 
činná štyridsaťdva mesiacov; 6 a rúhala sa Bohu, jeho menu, jeho 
nebeskému Stanu a všetkým, ktorí sú tam ukrytí. 7 Bolo dovolené 
viesť vojnu proti svätým a podmaniť si ich a bola daná moc nad 
každou rasou, ľudom, jazykom a národom; 8 a budú sa mu klaňať 
všetci ľudia sveta, teda každý, koho meno nebolo zapísané od 
založenia sveta do knihy života obetného Baránka. 9 Kto počuje, 
nech počúva: 10 Tie pre zajatie do zajatia; tí na smrť mečom na 
smrť mečom. Preto musia mať svätí vytrvalosť a vieru. (Zjavenie 
13:4-10, NJB) 

Biblia varuje pred jednotou Babylonu na konci časov: 

1 Prišiel ku mne hovoriť jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali 
sedem čiaš, a povedal: Poď sem a ukážem ti trest veľkej 
prostitútky, ktorá tróni pri hojných vodách, 2 s ktorou všetci králi 
zeme smilnili a opil všetko obyvateľstvo sveta vínom svojho 
cudzoložstva. 3 V duchu ma odviedol na púšť a tam som videl ženu 
jazdiť na šarlátovej šelme, ktorá mala sedem hláv a desať rohov a 
všade na nej boli napísané rúhavé titulky. 4 Žena bola odetá do 
purpuru a šarlátu a trblietala sa zlatom, drahokamami a perlami a 
v rukách držala zlatý pohár na víno naplnený ohavnou špinou 
svojej prostitúcie. 5 na jej čele bolo napísané meno, tajomné 
meno: 'Veľký Babylon, matka všetkých prostitútok a všetkých 
špinavých praktík na zemi .' 6 Videl som, že je opitá, opitá krvou 
svätých a krvou Ježišových mučeníkov. a keď som ju uvidel, bol 
som úplne zmätený. (Zjavenie 17:1–6, NJB) 

9 To si vyžaduje bystrosť. Sedem hláv je sedem pahorkov , na 
ktorých sedí žena. . . 18 Žena , ktorú si videl, je veľké mesto , ktoré 
má moc nad všetkými vládcami na zemi. (Zjavenie 17:9 , 18 , NJB) 

1 Potom som videl iného anjela zostupovať z neba, ktorému bola 
daná veľká moc; zem žiarila jeho slávou. 2 Na plné hrdlo kričal: 
‚Babylon padol, Veľký Babylon padol a stal sa strašiskom diablov 
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a príbytkom pre každého zlého ducha a špinavého, odporného 
vtáka. 3 Všetky národy pili víno jej smilstva. smilnil sa s ňou každý 
kráľ na zemi a každý kupec zbohatol na jej zhýralosti.“ 4 Iný hlas sa 
ozval z neba; Počul som, ako sa hovorí: ‚ Vyjdite, ľud môj, preč od 
nej, aby ste sa nezúčastnili na jej zločinoch a aby ste neznášali 
tie isté rany . 5 Jej hriechy siahajú až do neba a Boh má na zreteli 
jej zločiny: správaj sa k nej tak, ako ona k iným. 6 Musí jej byť 
vyplatený dvojnásobok sumy, ktorú požadovala. Má mať 
dvojnásobne silný pohár vlastnej zmesi. 7 Každú jej pompéznosť a 
orgiu má sprevádzať mučenie alebo agónia. Som intronizovaná 
ako kráľovná, myslí si; Nie som vdova a nikdy nepoznám úmrtie. 8 

Preto na ňu v jeden deň dopadnú rany: choroby, smútok a hlad. 
Bude spálená do tla. Pán Boh, ktorý ju odsúdil, je mocný.' 9 Králi 
zeme, ktorí s ňou smilnili a usporadúvali s ňou orgie, budú za ňou 
smútiť a plakať. Vidia dym, keď horí, (Zjavenie 18:1-9, NJB) 

V Zachariášovi Biblia varuje pred prichádzajúcim Babylonom a ukazuje, že 
správna jednota nenastane, kým sa Ježiš nevráti: 

10 Pozor! Dávaj pozor! Utečte zo zeme severu, hovorí Hospodin, 
lebo som vás rozptýlil do štyroch nebeských vetrov, hovorí 
Hospodin. 11 Pozor! Uteč, Sion, teraz žiješ s babylonskou dcérou! 

12 Lebo toto hovorí Jahveh Sabaoth , odkedy Sláva poverila 

ja o národoch, ktoré vás plienili: „Kto sa vás dotkne, dotkne sa 
zrenice môjho oka. 13 Teraz hľa, mávnem nad nimi rukou a budú 
vydrancovaní tými, ktorých zotročili.“ Potom budete vedieť, že 
ma poslal Jahve Sabaoth ! 14 Spievaj, raduj sa, dcéra Siona, lebo 
teraz prichádzam bývať medzi teba - znie výrok Hospodinov! 15 A v 
ten deň sa mnohé národy obrátia k Jahvemu. Áno, stanú sa jeho 
ľudom a budú žiť medzi vami. Potom poznáte, že ma k vám poslal 
Jahve Sabaoth ! 16 Jahve sa zmocní Júdu, jeho podielu vo Svätej 
zemi, a opäť si vyberie Jeruzalem. (Zachariáš 2:10-16, NJB; 
všimnite si, že vo verziách KJV /NKJV sú verše uvedené ako 
Zachariáš 2:6-12) 
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Ekumenické a medzináboženské hnutia, ktoré presadzuje OSN, Vatikán, 
mnohí protestanti a východní ortodoxní vodcovia, sú Bibliou jasne 
odsúdené a nemali by byť podporované. Ježiš varoval pred tými , ktorí 
tvrdia , že Ho budú nasledovať, ktorí „zvedú mnohých“ (Matúš 24:4-5). 
Veľa ekumenizmu súvisí s „bielym jazdcom“ zo Zjavenia 6:1-2 (ktorý NIE 
JE Ježiš) a smilnicou zo Zjavenia 17. 

Podobne ako Zachariáš, aj apoštol Pavol učil, že skutočná jednota viery 
nenastane, kým sa Ježiš nevráti: 

13 kým všetci nedosiahneme jednotu vo viere a poznaní Božieho 
Syna a nevytvoríme dokonalého človeka, plne zrelého v plnosti 
samého Krista. (Efezanom 4:13, NJB) 

Tí, ktorí veria, že táto jednota prichádza pred Ježišovým návratom, sa 
mýlia. V skutočnosti, keď sa Ježiš vráti, bude musieť zničiť jednotu 
národov, ktoré sa zhromaždia proti nemu: 

11:15 Potom siedmy anjel zatrúbil na trúbu a v nebi bolo počuť 
hlasy, ktoré volali: "Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho 
Pána a jeho Krista a bude kraľovať na veky vekov." 16 Dvadsaťštyri 
starcov, ktorí trónili pred Božou tvárou, padli na zem, dotkli sa 
čelami zeme a klaňali sa Bohu 17 slovami: „Ďakujeme ti, 
všemohúci Pane Bože, ktorý si, ktorý bol, za prevziať tvoju veľkú 
moc a začať svoju vládu. 18 Národy sa búrili a teraz nadišiel čas na 
tvoju odplatu, aby boli súdení mŕtvi a tvoji služobníci, proroci, aby 
boli odmenení svätí a tí, čo sa boja tvojho mena, malí i veľkí. . 
Nastal čas zničiť tých, ktorí ničia zem.“ (Zjavenie 11:15–18, NJB) 

19:6 A počul som akoby hlasy obrovského zástupu, ako zvuk oceánu 
alebo veľký hukot hromu, ktorý odpovedal: "Aleluja!" Začalo sa 
kraľovanie Pána, nášho Boha všemohúceho; . . . 19 Potom som 
videl šelmu so všetkými kráľmi zeme a ich vojskami, ako sa 
zhromaždili, aby bojovali proti Jazdcovi a jeho vojsku. 20 Ale šelma 
bola zajatá spolu s falošným prorokom, ktorý robil pre šelmu 
zázraky a nimi oklamal tých, ktorí prijali označenie znakom šelmy, 
a tých, ktorí sa klaňali jej soche. Títo dvaja boli hodení živí do 
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ohnivého jazera horiacej síry . 21 Všetci ostatní boli zabití mečom 
Jazdca, ktorý vyšiel z jeho úst, a všetky vtáky sa nasýtili mäsom. . . 
20:4 Potom som videl tróny, na ktorých zasadli a bola im udelená 
moc súdiť. Videl som duše všetkých, ktorí boli sťatí za to, že 
svedčili o Ježišovi a že kázali Božie slovo, a tých, ktorí odmietli 
uctievať šelmu alebo jej sochu a neprijali značku na čele alebo na 
rukách; ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. (Zjavenie 19:6 , 19-
21; 20:4, NJB) 

Všimnite si, že Ježiš bude musieť zničiť svetové armády zjednotené proti 
nemu. Potom bude vládnuť On a svätí. Vtedy nastane správna jednota 
viery. Je smutné, že mnohí budú počúvať falošných služobníkov, ktorí sa 
zdajú byť dobrí, ale nie sú, ako varoval apoštol Pavol (2. Korinťanom 
11:14-15). Ak by viac skutočne rozumelo Biblii a evanjeliu o Božom 
kráľovstve, menej by bojovalo proti Ježišovi.  
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7. Çima Padîşahiya Xwedê? 

Hoci si ľudia radi myslia, že sme takí inteligentní, naše chápanie má svoje 
hranice, no Božie „porozumenie je nekonečné“ (Žalm 147:5). 

Preto bude potrebný Boží zásah na nápravu tejto planéty. 

Zatiaľ čo mnohí veria v Boha, veľká väčšina ľudí nie je ochotná žiť tak, ako 
to skutočne riadi. Všimnite si nasledovné: 

8 Ukázal ti, človeče, čo je dobré; A čo od vás Pán žiada, ak nie, aby 
ste konali spravodlivo, milovali milosrdenstvo a pokorne kráčali so 
svojím Bohom? (Micheáš 6:8) 

Chodiť pokorne s Bohom nie je niečo, čo by ľudstvo skutočne ochotne 
urobilo. Od čias Adama a Evy (Genesis 3:1-6) sa ľudia napriek Jeho 
prikázaniam rozhodli spoliehať na seba a svoje priority, nad tie Božie 
(Exodus 20:3-17). 

Kniha prísloví učí: 

5 Dôveruj Pánovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoj 
rozum; 6 Na všetkých svojich cestách Ho uznávaj a on bude riadiť 
tvoje chodníky. 7 Nebuďte múdri vo svojich vlastných očiach; 
Bojte sa Pána a odstúpte od zlého. (Príslovia 3:5-7) 

Napriek tomu väčšina ľudí nebude skutočne dôverovať Bohu celým svojím 
srdcom alebo nebude čakať, kým On usmerní ich kroky. Mnohí hovoria, že 
budú robiť, čo chce Boh, ale nerobia to. Ľudstvo bolo zvedené Satanom 
(Zjavenie 12:9) a prepadlo žiadostiam sveta a „pýche života“ (1. Jána 
2:16). 

Preto mnohí prišli s vlastnými náboženskými tradíciami a svetskými 
vládami, pretože si myslia, že to vedia najlepšie. Avšak nerobia (Porov. 
Jeremiáš 10:23) a ani nebudú skutočne činiť pokánie. 
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Preto ľudstvo potrebuje Božie kráľovstvo (Mt 24:21-22). 

Zvážte blahoslavenstvá 

Jedným z najznámejších Ježišových výrokov boli blahoslavenstvá , ktoré 
dal vo svojej Kázni na Olivovej hore. 

Všimnite si niektoré z toho, čo povedal: 

3 Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. 4 

Blahoslavení smútiaci, lebo oni budú potešení. 5 Blahoslavení 
tichí, lebo oni zdedia zem. 6 Blahoslavení hladní a smädní po 
spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Blahoslavení milosrdní, 
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 8 Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha. 9 Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich 
budú volať Božími synmi. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre 
spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. (Matúš 5:3-10) 

Práve v Božom kráľovstve (Mk 4:30-31), často označovanom Matúšom 
ako Kráľovstvo nebeské (Mt 13:31), sa tieto požehnané zasľúbenia splnia. 
Práve v Božom kráľovstve sa splní zasľúbenie, aby mierni zdedili zem a 
čistí, aby videli Boha. Tešte sa na dobrú správu o požehnaniach v Božom 
kráľovstve! 

Božie cesty sú správne 

Pravdou je, že Boh je láska (1 Ján 4: 8,16 ) a Boh NIE JE sebecký. Božie 
zákony ukazujú lásku k Bohu a k blížnemu (Mk 12:29-31; Jakub 2:8-11). 
Cesty sveta sú sebecké a končia smrťou (Rímskym 8:6). 

Všimnite si, že Biblia ukazuje, že skutoční kresťania dodržiavajú 
prikázania: 

1 Kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha a každý, kto miluje 
toho, kto sa splodil, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2 Podľa 
toho vieme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a 
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zachovávame jeho prikázania. 3 Lebo toto je láska k Bohu, aby 
sme zachovávali jeho prikázania. A Jeho prikázania 

nie sú zaťažujúce. (1. Jána 5:1-3) 

Všetky Božie „prikázania sú spravodlivosť“ (Žalm 119:172). Jeho cesty sú 
čisté (1. Títovi 1:15). Je smutné, že mnohí prijali rôzne formy 
„nezákonnosti“ a neuvedomujú si, že Ježiš neprišiel zničiť zákon alebo 
prorokov, ale ich naplniť (Matúš 5:17) tým, že vysvetlil ich skutočný 
význam a rozšíril ich nad rámec toho, čo mnohí myšlienka (napr. Matúš 
5:21-28). Ježiš učil, že „ ktokoľvek ich robí a vyučuje, toho budú volať 
veľkým v nebeskom kráľovstve“ (Matúš 5:19) (výrazy „Božie kráľovstvo“ a 
„nebeské kráľovstvo“ sú zameniteľné). 

Biblia učí, že viera bez skutkov je mŕtva (Jakub 2:17). Mnohí tvrdia, že 
nasledujú Ježiša, ale nebudú skutočne veriť Jeho učeniu (Mt 7:21-23) a 
nebudú Ho napodobňovať tak, ako by mali (1Kor 11:1). „Hriech je 
prestúpením zákona“ (1 Ján 3:4) a všetci zhrešili (Rímskym 3:23). Biblia 
však ukazuje, že milosrdenstvo zvíťazí nad súdom (Jakub 2:13), keďže Boh 
má skutočne plán pre všetkých (Lk 3:6). 

Ľudské riešenia, okrem Božích ciest, nebudú fungovať. V tisícročnom 
kráľovstve bude Ježiš vládnuť „železným prútom“ (Zjavenie 19:15) a 
dobro zvíťazí, keď ľudia budú žiť Božím spôsobom. VŠETKY problémy 
sveta existujú, pretože spoločnosti tohto sveta odmietajú poslúchať 
Boha a Jeho zákon . História ukazuje, že ľudstvo nie je schopné riešiť 
problémy spoločnosti: 

6 Lebo telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a 
pokoj. 7 Pretože telesná myseľ je nepriateľstvom voči Bohu; lebo 
nepodlieha zákonu Božiemu a ani nemôže byť. 8 Takže tí, ktorí sú 
v tele, sa nemôžu páčiť Bohu. (Rimanom 8:6-8) 

Kresťania sa majú sústrediť na duchovno a je im udelené, aby to v tomto 
veku urobil Boží Duch (Rimanom 8:9), napriek našim osobným slabostiam: 
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26 Vidíte, bratia, svoje povolanie, že nie je povolaných veľa 
múdrych podľa tela, nie je veľa mocných, nie veľa vznešených. 27 

Ale Bôh si vyvolil nerozumné veci sveta, aby zahanbil múdrych, a 
slabé veci sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil mocné. 28 a to, čo je 
svetské a čo je opovrhnuté , si vyvolil Boh, aj to, čo nie je, aby 
zničil to, čo je, 29 aby sa pred ním nechválilo žiadne telo. 30 Vy ste 
však v Kristovi Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, 
spravodlivosťou, posvätením a vykúpením , 31 že ako je napísané: 
Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. (1. Korinťanom 1:26–31) 

Kresťania sa majú chváliť Božím plánom! Teraz kráčame vierou (2. 
Korinťanom 5:7), pozeráme sa hore (Kolosanom 3:2) vo viere (Židom 
11:6). Budeme požehnaní za dodržiavanie Božích prikázaní (Zjavenie 
22:14). 

Prečo evanjelium o Božom kráľovstve? 

Protestanti majú tendenciu mať pocit, že keď prijali Ježiša ako Spasiteľa, 
hľadali Božie kráľovstvo. Katolíci veria, že tí, čo boli pokrstení, dokonca aj 
ako deti, vstúpili do ich cirkvi ako kráľovstva. Katolíci a východní 
pravoslávni majú tendenciu myslieť si, že prostredníctvom sviatostí atď. 
hľadajú kráľovstvo Božie. Kým kresťania majú byť pokrstení, grécko-
rímsko-protestanti majú tendenciu hľadieť na svet, aby vyriešili problémy 
ľudstva. Majú tendenciu mať pozemské zameranie (Rim 8:6-8). 

Hľadanie Božieho kráľovstva (Matúš 6:33) má byť pre kresťanov 
celoživotným cieľom. Cieľom nie je hľadať riešenia vo svete, ale v Bohu a 
Jeho cestách. Dobrá správa o Božom kráľovstve mení naše životy. 

Biblia hovorí, že kresťania budú vládnuť s Ježišom, ale uvedomujete si, že 
to znamená, že skutoční kresťania budú skutočne vládnuť mestám? Ježiš 
učil: 

12 Istý šľachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby získal kráľovstvo a 
vrátil sa. 13 Zavolal si teda desať svojich sluhov, dal im desať mín a 
povedal im: Podnikajte, kým neprídem. 14 Ale jeho občania ho 
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nenávideli a poslali za ním zástup s odkazom: Nebudeme mať 
tohto muža, aby nám kraľoval. 

15 A tak sa stalo, že keď sa vrátil, keď prijal 

kráľovstvo , potom prikázal, aby si zavolali týchto sluhov, ktorým 
dal peniaze, aby vedel, koľko každý človek získal obchodovaním. 16 

Vtedy prišiel prvý a povedal: Majstre, tvoja mína si zarobila desať 
mín. 17 On mu povedal: Dobre, dobrý sluha. pretože si bol verný 
vo veľmi malom množstve, maj moc nad desiatimi mestami. 18 

Prišiel druhý a povedal: Majstre, tvoja mína si zarobila päť mín. 19 

Podobne mu povedal: Aj ty si nad piatimi mestami. (Lukáš 19:12-
19) 

Buďte verní tomu málu, čo teraz máte. Kresťania budú mať možnosť 
vládnuť nad skutočnými mestami, v skutočnom kráľovstve. Ježiš tiež 
povedal: „Moja odmena je u mňa , každému dám podľa jeho skutku“ 
(Zjavenie 22:12). Boh má plán (Jób 14:15) a miesto (Ján 14:2) pre tých, 
ktorí mu budú skutočne odpovedať (Ján 6:44; Zjavenie 17:14). Kráľovstvo 
Božie je skutočné a vy môžete byť jeho súčasťou! 

Začiatkom roka 2016 mal časopis Science článok s názvom „Sila davov“, 
ktorý naznačoval, že umelá inteligencia a crowdsourcing môžu vyriešiť 
„zlé problémy, ktorým ľudstvo čelí. Článok však nedokázal pochopiť, čo je 
to zloba, nehovoriac o tom, ako ju vyriešiť. 

Spolupráca, okrem nasledovania pravých Božích ciest, je v 21. storočí 
rovnako odsúdená na neúspech, ako tomu bolo po Veľkej potope, keď 
ľudstvo spolupracovalo na vybudovaní neúspešnej Babylonskej veže 
(Genesis 11:1-9). 

Problémy vo svete na miestach, ako je Blízky východ (napriek očakávaným 
dočasným ziskom, napr. Daniel 9:27a; 1. Tesaloničanom 5:3), ľudia 
nevyriešia – potrebujeme pokoj Božieho kráľovstva (Rímskym 14: 17). 
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Problémy medzinárodného terorizmu, napriek očakávaným ziskom, 
nevyriešia (porov. Ezechiel 21:12) podvedení v Organizácii Spojených 
národov (Zjavenie 12:9) – potrebujeme radosť a útechu Božieho 
kráľovstva. 

Problémy životného prostredia NEVYrieši medzinárodná spolupráca, 
keďže národy sveta pomôžu zničiť zem (Zjavenie 11:18), ale vyrieši ich 
Božie kráľovstvo. 

Otázky sexuálnej nemorálnosti, potratov a predaja častí ľudského tela 
nevyriešia USA (Zjavenie 18:13), ale Kráľovstvo Božie. 

Obrovský dlh, ktorý majú USA, Veľká Británia a mnohé ďalšie národy, 
nebude vyriešený medzinárodným sprostredkovaním, ale nakoniec (po 
zničení podľa Habakuka 2:6-8) Kráľovstvom Božím. 

Organizácia Spojených národov nevyrieši nevedomosť a zlé vzdelávanie – 
potrebujeme Božie kráľovstvo. Náboženské spory skutočne nevyrieši 
žiadne ekumenicko-medzináboženské hnutie súhlasiace so spasením 
okrem skutočného Ježiša z Biblie. Hriech je PROBLÉM vo svete a preto 
potrebujeme Ježišovu obetu a Jeho návrat v Božom kráľovstve. Moderná 
lekárska veda nemá všetky odpovede na ľudské zdravie – potrebujeme 
Božie kráľovstvo. 

Problémy hladu nevyriešia geneticky modifikované organizmy, ktoré 
vystavujú časti sveta riziku hladomoru v dôsledku potenciálnej neúrody – 
potrebujeme Kráľovstvo Božie. 

Obrovská chudoba v častiach Afriky, Ázie a inde, hoci na určitý čas ťaží z 
„Babylonu“ konca čias (Zjavenie 18:1-19), nevyrieši problém chudoby – 
potrebujeme Kráľovstvo Božie. Myšlienka, že okrem Ježiša môže ľudstvo 
priniesť utópiu v tomto „prítomnom veku zla“, je falošné evanjelium 
(Galaťanom 1:3-10). 

Tisícročná fáza Kráľovstva Božieho je doslovným kráľovstvom, ktoré bude 
založené na zemi. Bude to založené na milujúcich Božích zákonoch a 



 

74 
 

milujúcom Bohu ako vodcovi. Svätí budú vládnuť s Kristom tisíc rokov 
(Zjavenie 5:10; 20:4-6). Toto kráľovstvo bude zahŕňať tých, ktorí sú 
skutočne v Cirkvi Božej, ale žiadne písmo neuvádza, že Kráľovstvo Božie je 
v skutočnosti Cirkev (katolícka alebo iná). Rímska cirkev sa postavila proti 
tisícročnému učeniu a neskôr sa ešte silnejšie postaví proti posolstvu 
evanjelia Biblie, keď sa priblížime ku koncu. To pravdepodobne získa 
významné mediálne pokrytie, čo môže pomôcť naplniť Matúša 24:14. 

Vo svojej konečnej fáze bude Kráľovstvo Božie zahŕňať „Nový Jeruzalem, 
zostupujúci z neba od Boha“ (Zjavenie 21:2) a jeho rast nebude mať 
konca. Už nebude viac neprávosti, smútku a smrti. 

Kázanie a pochopenie evanjelia o Božom kráľovstve je dôležitou témou 
Biblie. Učili o tom pisatelia Starého zákona. Učili o tom Ježiš, Pavol a Ján. 
Učila o tom najstaršia „kresťanská“ kázeň, ktorá prežila mimo Nového 
zákona. Kresťanskí vodcovia zo začiatku druhého storočia, ako Polycarp a 
Melito , o tom učili. My v pokračujúcej cirkvi Božej to dnes učíme. 
Pripomeňme si, že Božie kráľovstvo je prvou témou, o ktorej Biblia 
ukazuje, že Ježiš kázal (Marek 1:13. Bolo to tiež to, o čom kázal po 
vzkriesení (Skutky 1:3) – a je to niečo, čo by kresťania mali hľadať ako prvé 
(Matúš 6:33). 

Evanjelium nie je len o živote a smrti Ježiša. Dôraz evanjelia, ktoré Ježiš a 
jeho nasledovníci učili, bolo prichádzajúce Božie kráľovstvo. Evanjelium o 
kráľovstve zahŕňa spásu skrze Krista, ale zahŕňa aj učenie o konci ľudských 
vlád (Zjavenie 11:15). 

Pamätajte, že Ježiš učil, že koniec nepríde, kým nebude evanjelium o 
kráľovstve kázané svetu na svedectvo všetkým národom (Matúš 24:14). A 
toto kázanie sa deje teraz. 

Dobrou správou je, že Božie kráľovstvo je riešením problémov, ktorým 
ľudstvo čelí . Napriek tomu ho väčšina NECHCE podporovať, ani počuť, ani 
nechce veriť jeho pravde. Božie Kráľovstvo je večné (Matúš 6:13), zatiaľ čo 
„tento svet sa pomíňa“ (1 Kor 7:31). 
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Hlásanie pravého evanjelia o Božom kráľovstve je niečo, čo my v 
pokračujúcej cirkvi Božej myslíme vážne. Snažíme sa učiť všetko, čo učí 
Biblia (Matúš 28:19-20), vrátane Kráľovstva Božieho (Matúš 24:14). Kým 
čakáme na toto kráľovstvo, musíme sa učiť a nasledovať Božie cesty a 
utešovať ostatných, ktorí chcú veriť pravde. 

Nemali by ste podporovať ohlasovanie evanjelia prichádzajúceho Božieho 
kráľovstva? Uveríte evanjeliu o Božom kráľovstve? 
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Berdewamkirina Dêra Xwedê 
 
Ofîsa Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Berdewamkirina Dêra Xwedê li 
ser e: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 DYA; 
malperr www.ccog.org. 
 

Berdewamkirina Dêra Xwedê (CCOG) Sîte 
 

CCOG.ASIA Vê malperê bala xwe daye Asyayê. 
CCOG.IN Ev malper ber bi mîrateyên Hîndîstanê ve hedef tê girtin.  
CCOG.EU Ev malper ber bi Ewropayê ve hedef tê girtin.  
CCOG.NZ Ev malper ber bi Zelandaya Nû û yên din ên xwedî paşxaneya 
îngilîzan ve hedef tê girtin. 
CCOG.ORG Ev malpera sereke ya Berdewamkirina Dêra Xwedê. Li hemû 
parzemînan xizmetê ji mirovan re dike. Di nav xwe de gotar, lînk û vîdeo 
hene. 
CCOGCANADA.CA Ev malper li hemberî yên li Kanadayê hedef tê girtin. 
CCOGAfrica.ORG Ev malper ber bi yên li Afrîkayê ve hedef tê girtin. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ev malperra zimanê 
Spanî ya ji bo Berdewamkirina Dêra Xwedê. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ev malpera Fîlîpînan a Dêra Xwedê 
ya bi navê Hêdikên Dêra Xwedê ye. Bi Îngilîzî û Tagalogê xwedî agahî ye. 
 

Malperên Nûçe û Dîrokê 
 

COGWRITER.COM Ev malper amûreke sereke ya danezanê ye û nûçe, 
doktrîn, gotarên dîrokî, vîdeo û nûkirinên pêxemberî hene. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ev, malpereke hêsan e ku bi nivîs û 
agahîyên li ser dîroka dêrê dihê bîra mirov. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ev malpereke radyoya înternetê ye ku nûçe û 
mijarên Kitêba Pîroz vedihewîne. 
 

Kanalên Vîdeoyên YouTube û BitChute ji bo Sermon û 
Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanal Vîdeoyên serweta CCOG. 
CCOGAfrica kanal Peyamên CCOG'ê yên bi zimanên Afrîkayî 
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CCOG Animations qanal ji bo hînkirina aliyên baweriyên mesîhî  
CCOGSermones kanalê de peyamên bi zimanê spanyolî hene 
ContinuingCOG kanal Weazên CCOG vîdeoyê.  
 
Di wêne de tê dîtin ku li jêr avahiyeke ku li Orşelîmê hin caran bi navê Cênaktê tê 
naskirin, lê çêtir tê tesbîtkirin ku weke Dêra Xwedê ya li girê Rojava yê Orşelîmê 
(ku niha jê re Mt. Zîon tê gotin) tê gotin: 
 

 
 
Tê texmînkirin ku ev der cihê destpêkê yê dêra Xiristiyanan e. Avahiyek ku Îsa 
'Încîla Padîşahiya Xwedê' wê bihata mizgînkirin. Ev avahî li Qudsê avahiyek bû ku 
mizgîniya Padîşahiya Xwedê hîn dikir. 
 

 
Ji ber vê yekê jî em bê rawestan spasiya Xwedê dikin , ji ber ku ... . Hûn, 

bira, bûn şagirtên dêrên Xwedê yên ku li Cihûdayê li Îsa Mesîh in. ( 1. 

Selanîkî 2:13-14 ) 

Ji bo baweriya ku carekê ji bo hemû şehîdan radest bûyî bi dil û canê xwe 

li ber xwe bide. ( Cihû3 ) 

Wî (Îsa) ji wan re got: "Divê ez mizgîna padîşahiya Xwedê bidim bajarên 

din jî, ji ber ku ji bo vê armancê ez şandim." ( Lûqa 4:43 ) 

Lê belê li padîşahiya Xwedê bigere û ev hemû tişt li te bên zêdekirin. 

Netirse, kerê biçûk, ji ber ku kêfa bavê te xweş e ku em padîşahiyê bidin te. 

( Lûqa 12:31-32 ) 

Û ev mizgîna padîşahiyê wê li hemû dinyayê bibe şahid ji hemû miletan re 
û paşê wê dawî were. ( Metta 24:14 ) 


