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Por que non pode a humanidade resolver os seus problemas? 

Vostede sabe que os primeiros e últimos cousas que a Biblia amosa Xesús predicou sobre mor do 
evanxeo do Reino de Deus? 

Sabe que o Reino de Deus foi a énfase dos apóstolos e os primeiros que os seguía? 



o Reino de Deus é a persoa de Xesús? É o reino de Deus Xesús vivindo a súa vida en nós agora? o 
Reino de Deus é algún tipo de futuro reino real? vai crer que a Biblia ensina? 

¿Que é un reino? Só o que é o Reino de Deus? O que a Biblia ensina? Que a igrexa cristiá primitiva 
ensinar? 

Entender que o fin non pode vir ata o Reino de Deus é cravada ao mundo como unha testemuña? 

A fotografía na portada mostra un cordeiro deitado cun lobo como composta por Burdine impresión e artes 
gráficas. A fotografía na tapa traseira é parte do edificio orixinal Igrexa de Deus en Xerusalén toma en 2013 polo 
Dr. Bob Thiel.  
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1. Será que a humanidade ten as solucións? 

O mundo afronta moitos problemas. 

Moitas persoas teñen fame. Moitas persoas son oprimidas. Moitas persoas se enfrontan a 
pobreza. Moitas nacións están en débeda seria. Os nenos, incluíndo aqueles que aínda non naceron, 
afrontan abuso. enfermidades resistentes aos medicamentos preocupar moitos médicos. Grandes 
cidades industriais teñen aire contaminado de máis para ser saudable. Varios políticos ameazan 
guerra. ataques terroristas seguen pasando. 

Pode líderes mundiais corrixir os problemas que a humanidade se enfronta? 



Moitos pensan así. 

Nova Axenda Universal 

O 25 de setembro, 2015, tras un discurso nota clave por Francis Papa do Vaticano, os 193 países da 
Organización das Nacións Unidas (ONU) votou para aplicar o "17 Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible" que orixinalmente foi chamado Nova Axenda Universal. Aquí están 17 obxectivos da ONU: 

Meta 1. acabar coa pobreza en todas as súas formas en todas as partes 

Meta 2. Fame, alcanzar a seguridade alimentaria e mellorar a nutrición e promover a 
agricultura sostible 

Meta 3. Garantir unha vida saudable e promover o benestar para todos en todas as idades 

Meta 4. Asegurar a educación inclusiva de calidade e equitativa e promover oportunidades de 
aprendizaxe ao longo da vida para todos 

Meta 5. Alcanzar a igualdade de xénero e capacitar as mulleres e nenas 

Meta 6. Garantir a dispoñibilidade e xestión sostible da auga e saneamento para todos 

Meta 7. Garantir o acceso á enerxía accesible, fiable, sostible e moderno para todos 

Meta 8. Promover o crecemento sostido e inclusivo e sostible económico, o emprego pleno e 
produtivo eo traballo digno para todos 

Meta 9. construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusivo e sostible e 
impulsar a innovación 

Meta 10. Reducir as desigualdades dentro e entre países 

Meta 11. Facer as cidades e asentamentos humanos inclusivas, seguras, fortes e sostibles  

Meta 12. Asegurar patróns de consumo e produción sustentábeis 

Meta 13. tomar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus impactos 

Meta 14. Conserve e uso sostible dos océanos, mares e dos recursos mariños para o 
desenvolvemento sostible 

Meta 15. Protexer, restaurar e promover o uso sostible dos ecosistemas terrestres, xestionar 
de forma sostible os bosques, loita contra a desertización, e Haltitunturi e degradación da 
terra inversa e frear a perda de biodiversidade 

Meta 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sostible, 
proporcionar o acceso á xustiza para todos e construír institucións eficaces, responsables e 
inclusivas a todos os niveis 

Meta 17. Reforzar os medios de implantación e revitalizar a asociación mundial para o 
desenvolvemento sostible 



Esta axenda é suposta ser totalmente implementado ata 2030 e tamén se chama 2030 Axenda para o 
Desenvolvemento Sostible. Destínase a resolver enfermidades que aflixen a humanidade a través de 
regulación, educación e cooperación internacional e interrelixioso. Mentres moitos dos seus 
obxectivos son bos, algúns dos seus métodos e obxectivos son mal (cf. Xénese 3: 4). Esta axenda, 
tamén, é consistente coa Laudato Si encíclica do Papa Francis. 

A "Nova Axenda Universal" podería ser chamado de "Nova Axenda Católica" como a palabra 
"católico" significa "universal". O Papa Francis chamou a adopción de Nova Axenda Universal "un 
importante sinal de esperanza." 

Papa Francis tamén eloxiou o acordo internacional chamado COP21 (oficialmente titulada  21ª 
Conferencia das Partes da Convención Marco das Nacións Unidas sobre Cambio Climático) en decembro 
de 2015, e aconsellou as nacións "a seguir atentamente a estrada á fronte, e con un sentido crecente 
de solidariedade . " 

Mentres ninguén quere respirar aire contaminado, pasar fame, ser pobre, ser posta en perigo, etc., 
este vai solidariedade internacional resolver os problemas que a humanidade se enfronta? 

O Track Record das Nacións Unidas 

As Nacións Unidas formouse e establecida en 24 de outubro de 1945, tras a Segunda Guerra Mundial, 
a fin de evitar outra tal conflito e intentar fomentar a paz no mundo. Na súa fundación, a ONU tiña 51 
Estados membros; hai agora 193. 

Houbo centos, se non miles, de conflitos en todo o mundo, desde as Nacións Unidas formados, pero 
aínda non tiña o que podería ser descrito como a terceira guerra mundial. 

Algúns cren que a cooperación internacional como as Nacións Unidas pretende promover, combinado 
co tipo de axenda interrelixioso e ecuménico que o Papa Francis e moitos outros líderes relixiosos 
están tentando promover, traerá paz e prosperidade. 

Con todo, o rexistro de banda para as Nacións Unidas para facelo non foi bo. Ademais dos numerosos 
conflitos armados desde que a ONU formados, varios millóns teñen fame, refuxiados e / ou 
desesperadamente pobre. 

Máis dunha década atrás, a Organización das Nacións Unidas establecido para aplicar 
os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. Tiña oito "obxectivos de desenvolvemento", pero iso 
non tivo éxito, mesmo de acordo coa propia ONU. Así, en 2015, a súa chamados "17 Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible" foron adoptadas. Algúns son optimistas. Algúns consideran que é unha 
fantasía utópica. 

Tanto como utopía vai, en 6 de maio, 2016, Papa Francis dixo que soñou con unha utopía Europeo 
humana que a súa igrexa podería axudar este continente alcanzar. Con todo, o soño do Papa vai pasar 
a ser un pesadelo (cf. Apocalipse 18). 

Pode haber algunhas Cooperación e éxito, pero ... 

Dicionario Merriam Webster afirma que utopía é "un lugar imaxinario en que o goberno, leis e 
condicións sociais son perfectos." 

A Biblia ensina que a humanidade non pode resolver os seus problemas por conta propia: 



23 Ó Señor, sei o camiño do home non é en si mesmo; Non é do home que camiña o dirixir os 
seus propios pasos. (Xeremías 10:23, NVI todo excepto cando indicado) 

A Biblia ensina que a cooperación internacional ha falla: 

16 hai destrución e miseria nos seus camiños; 17 E o camiño da paz non coñeceron 18 Non hai 
temor de Deus ante os seus ollos .. (Romanos 3: 16-18) 

Con todo, moitos seres humanos están a traballar para a súa visión dunha sociedade utópica e 
mesmo, ás veces, implicar relixión. Pero case ningún deles está disposto a seguir os camiños do único 
Deus verdadeiro. 

Non é que non haberá progreso para calquera da Nación do United ou metas do Vaticano. Haberá 
algunha, así como algúns contratempos. 

De feito, e probablemente despois do conflito enorme, un tipo de acordo de paz internacional será 
acordado e confirmados (Daniel 9:27). Cando é que moitos erroneamente tenden a crer que a 
humanidade está levando aproximadamente unha sociedade máis pacífica e utópica. 

Moitos serán tomadas por tal "progreso utópico" internacional (cf. Ezequiel 13:10), así como por 
diversos signos e marabillas (2 Tesalonicenses 2: 9-12). Pero a Biblia di que esa paz non vai durar 
(Daniel 9:27; 11: 31-44), a pesar do que os líderes poden reclamar (1 Tessalonicenses 5: 3; Isaías 59: 8).  

Se a humanidade é totalmente incapaz de realmente provocar utopía, é calquera tipo de utopía 
posíbel? 

Si. 

2. O Evanxeo que Xesús predicou? 
A Biblia ensina que unha sociedade utópica, chamado o Reino de Deus, vai substituír os gobernos 
humanos (Daniel 2:44; Apocalipse 11:15; 19: 1-21). 
Cando Xesús comezou o seu ministerio público, Comezou por predicar o evanxeo do Reino 

de Deus. Aquí está o que Mark informou: 
14 Agora ben, despois de que Xoán foi entregado á prisión, chegou Xesús a Galilea, predicando o 

evanxeo do reino de Deus, 15 e dicindo: "O tempo está cumprido, eo Reino de Deus está 
próximo. Arrependei-vos, e crede no Evanxeo" (Marcos 1: 14-15). 

O termo gospel, vén da palabra grega transliterado como euangelion, e significa "boa mensaxe" ou "boa 
noticia". No Novo Testamento, a palabra inglés "reino", relacionado co Reino de Deus, é mencionada 

uns 149 veces no NVI e 151 na Biblia Rheims Douay. Ela vén da palabra grega transliterado 
como Basilea que significa a norma ou reino da realeza. 
Reinos humanos, así como o Reino de Deus, ter un rei (Apocalipse 17:14), que cobren unha área 
xeográfica (Apocalipse 11:15), teñen regras (Isaías 2: 3-4; 30: 9), e eles teñen asuntos (Lucas 13:29). 
Aquí está o primeiro ensino público de Xesús que Mateo rexistra: 

23 E Xesús percorría toda a Galilea, ensinando nas sinagogas, predicando o evanxeo do reino 

(Mateo 4:23). 
Matthew tamén rexistra: 



35 Entón Xesús percorría todas as cidades e poboados, ensinando nas sinagogas, predicando o 

evanxeo do reino (Mateo 09:35). 
O Novo Testamento mostra que Xesús reinará por sempre: 

33 E El reino sobre a casa de Xacob para sempre, eo seu reino non terá fin (Lucas 01:33). 
Lucas rexistra que o propósito que Xesús foi enviado era predicar o Reino de Deus en conta o que 

Xesús ensinou .: 
43 El díxolles: "Debo predicar o Reino de Deus tamén ás outras cidades, pois para iso fun 

enviado" (Lucas 4:43). 
Xa escoitou falar que cravou? Algunha vez entender que o propósito de Xesús para seren enviados era 
predicar o Reino de Deus? 
Lucas tamén rexistra que Xesús fixo ir e predicar o Reino de Deus: 

10 E os apóstolos, cando volveron, contáronlle todo o que tiñan feito. . E, tomando os e foi 

reservado en privado a un lugar deserto pertencente á cidade chamada Betsaida 11 E as 

multitudes, sabía que, eles o seguiron; e Recibiu, e falaba lles do Reino de Deus (Lucas 9: 10-11). 
Xesús ensinou que o Reino de Deus debe ser a prioridade para os que seguen: 

33 Pero Buscai primeiro o reino de Deus ea súa xustiza (Mateo 6:33). 
. 31 Mais buscade o Reino de Deus, e todas estas cousas vos serán engadidas 32 Non temades, 

pequeno rabaño, pois foi do agrado do voso Pai darvos o reino (Lucas 12: 31-32). 
Os cristiáns deben buscar primeiro o reino de Deus. Eles fan isto por facer esta a súa principal 

prioridade, vivindo como Cristo tería los en directo e ansioso para o seu regreso e reino. Con todo, a 
maioría dos que profesan a Cristo, non só non buscar en primeiro lugar o Reino de Deus, eles nin 

sequera saben o que é. Moitos tamén cren erroneamente que ser parte na política do mundo é o que 

Deus espera dos cristiáns. Por non entender o Reino de Deus, eles non viven agora como deberían ou 

entender por que a humanidade é tan fallo. 
Teña en conta que o reino será dado a un pequeno rabaño (cf. Romanos 11: 5). Hai que humildade para 

ser dispostos a formar parte do verdadeiro pequeno rabaño. 
O Reino de Deus non foi establecido na Terra 
Xesús ensinou que os seus seguidores deben orar ao reino vir, aí xa non posuíla: 

9 O noso Pai no ceo, santificado sexa o teu nome. 10 veña o teu reino. A súa vontade sexa feita 

(Mateo 6: 9-10). 
Xesús enviou os seus discípulos a predicar o Reino de Deus: 

1 Despois chamou os seus doce discípulos e deulles poder e autoridade sobre todos os demos, e 
para curarem enfermidades 2 El enviou-os a predicar o Reino de Deus (Lucas 9: 1-2) .. 

Xesús ensinou que a súa presenza por si só non era o reino, como o reino non foi establecido na Terra, a 
continuación: 

28 Pero, se eu expulsado os demos polo Espírito de Deus, por suposto o Reino de Deus xa chegou 

ata vós (Mateo 12:28). 



O certo reino está no futuro. El non está aquí agora como estes versos do Mark concerto: 
47 Se o teu ollo te fai tropezar, arrinca-o. É mellor para entrar no Reino de Deus cun só ollo, que, 

tendo dous ollos, seres lanzado ... (Marcos 9:47). 
23 Jesús mirou arredor e dixo aos seus discípulos: "Como é difícil para os que teñen riquezas 

entrar no Reino de Deus!" 24 E os discípulos se admiraron destas súas palabras. Pero el 

respondeu novo e díxolles: "Fillos, difícil é para os que confían nas riquezas, entrar no Reino de 
Deus! 25 É máis doado pasar un camelo polo buraco dunha agulla que un rico entrar no reino de 
Deus "(Marcos 10: 23-25). 
25 En verdade vos digo que, eu non vou máis beber do froito da vide, ata aquel día en que o dí, 

novo, no Reino de Deus "(Mc 14:25). 
43 José de Arimatéia, membro do consello de destaque, que tamén esperaba o Reino de Deus, 
chegando e tomando coraxe ... (Marcos 15:43). 

Xesús ensinou que o reino non é agora parte do mundo presente: 
36 Xesús respondeu: "O meu reino non é deste mundo o meu reino fose deste mundo, os meus 

servos loitarían para que eu non fose entregada aos xudeus, pero agora o meu reino non é de 
aquí." (Xoán 18: 36). 

Xesús ensinou que o reino virá despois que volva e que será o seu rei: 
31 "Cando o Fillo do Home veña na súa gloria, e todos os anxos con el, entón se asentara no 
trono da súa gloria. 32 Todas as nacións serán reunidas diante del, e el separar uns dos outros, 
como o pastor separa as ovellas dos cabritos. 33 e poñerá as ovellas á súa dereita, pero os chivos 
á esquerda. 34 Entón o Rei dirá aos que estiveren á súa dereita: 'Vinde, benditos do meu Pai , 
posuín por herdanza o reino preparado para vós desde a fundación do mundo (Mateo 25: 31-
34). 

Unha vez que o Reino de Deus non está aquí, non veremos unha utopía real ata despois de ser 

establecida. Porque a maioría non entende o Reino de Deus, eles non poden entender como o seu 

goberno de amor funciona. 
O que Xesús dixo o reino era como? 
Xesús deu algunhas explicacións sobre o que o Reino de Deus é como: 

26 E el dixo: "O Reino de Deus é como un home lanzase a semente á terra, 27 e debe durmir de 

noite e erguer-se de día, ea semente germina e crece, el mesmo non sabe como. 28 Para os 
rendementos terra culturas, por si só: primeiro a herba, despois a cabeza, despois de que o gran 
cheo na espiga 29 Pero cando o gran madurece, logo lle mete a fouce, porque é chegada a 
ocasion "(Mc. 4: 26- 29). 
18 Entón el dixo: "O que é o Reino de Deus como E para que hei de comparar 19 É como un gran 

de mostaza que un home tomou e poñer no seu xardín ;? E ela creceu e se fixo unha gran 
árbore, e as aves do ceo aninhado en súas ramas. "20 e de novo el dixo:" a que compararei o reino 
de Deus? 21 é semellante ao fermento que unha muller tomou e mesturou con tres medidas de 
fariña, ata que todo levedado "(Lucas 13: 18-21). 

Estas parábolas suxiren que, en primeiro lugar, o Reino de Deus é moi pequeno, pero vai facer grande. 
Lucas tamén rexistrou: 



29 Eles virán do Oriente e do Occidente, do norte e do sur, e sentir-se no Reino de Deus (Lucas 

13:29). 
Así, o Reino de Deus vai ter persoas de todo o mundo. Non será limitada a aqueles que teñen 

ascendencia israelí. As persoas van sentir neste reino. 
Lucas 17 e do Reino 
Lucas 17: 20-21 perplexes algúns. Pero antes de chegar a iso, entender que as persoas van realmente 

comer no Reino de Deus: 
15 "Ben-aventurado aquel que comer pan no Reino de Deus!" (Lucas 14:15). 

Como as persoas van (no futuro) comer no Reino de Deus, non é só algo de lado nos seus corazóns o 
momento, a pesar dos erros de tradución / malentendidos de Lucas 17:21 que suxiren o contrario. 
A tradución de Moffatt de Lucas 17: 20-21 debe axudar algúns entenden: 

20 Ao ser interrogado polos fariseos sobre cando o Reino de Deus estaba chegando, el 

respondeu: "O Reino de Deus non vén como esperanza de avistar-lo; 21 ninguén vai dicir, 'Aquí 

está el' ou 'Non que é, "para o Reino de Deus xa está no medio de ti". (Lucas 17: 20-21, Moffatt) 
Teña en conta que Xesús estaba falando aos non convertidos, carnal, e fariseos hipócritas. Xesús "lles 

respondeu:" - foi fariseos que preguntou a Xesús a pregunta. Eles negáronse a recoñecelo. 
Eles estaban na igrexa? Non! 
Xesús tampouco estaba falando dunha igrexa en breve a ser organizado. Nin Estaba falando 
sentimentos na mente ou corazón. 
Xesús estaba falando sobre o seu reinado! Os fariseos non foron pregunta a el sobre unha igrexa. Eles 

non sabían nada de calquera igrexa do Novo Testamento que en breve será iniciado. Eles non estaban 

pregunta sobre un tipo de sentimento fermoso. 
Se alguén pensa que o Reino de Deus é a igrexa - eo Reino de Deus estaba "dentro" dos fariseos - era a 

igrexa dentro dos fariseos? Obviamente que non! 
Tal conclusión é moi ridículo, non é? Mentres algunhas traducións protestantes traducir parte de Lucas 

17:21 como "o Reino de Deus está" dentro de ti "(NVI / KJV), ata a Biblia Nova XerusalénCatólica traduce 
correctamente que como" o reino de Deus está entre vós ". 
Xesús foi o único entre, no medio, entre os fariseos. Agora, os fariseos pensaron que mirou cara diante 

para o Reino de Deus. Pero mal entendido isto. Xesús explicou que non sería un reino local, ou limitados 

para os xudeus, como eles parecían pensar (nin unha igrexa como algúns cren agora). O Reino de Deus 

non sería só un dos moitos reinos humanos e visibles que as persoas poderían apuntar para fóra ou ver, 

e dicir: "É iso, aquí"; ou "iso é o Reino, alí." 
O propio Xesús naceu para ser o rei deste Reino, como claramente dixo a Pilatos (Xoán 18: 36-

37). Entender que a Biblia utiliza a expresión "rei" e "reino" de forma intercambiable (por exemplo, 

Daniel 7: 17-18,23). O rei do futuro Reino de Deus foi, a continuación, e alí, en pé ao lado dos 

fariseos. Pero non estaba recoñecelo como o seu rei (Xoán 19:21). Cando El volver, o mundo vai 

rexeitalo lo (Apocalipse 19:19). 



Xesús continuou, nos seguintes versos en Lucas 17, para describir a súa segunda vinda, cando o Reino de 
Deus debe gobernar a terra (continuando coa Moffatt para a consistencia a este capítulo): 

22 Para os discípulos, dixo: "Haberá días en que vai longa e longa, en balde, ten sequera un día 

do Fillo do Home. 23 Os homes van dicir, 'Mira, aquí está el!' 'Mira, alí está el!' pero non vai a 
fóra ou correr atrás deles, 24 para a como un lóstrego que pisca dun lado do ceo para o outro, así 
o Fillo do Home estar no seu propio día. 25 Pero debe primeiro soportar gran sufrimento e ser 
rexeitado por a xeración actual (Lucas 17: 22-25, Moffatt). 

Xesús referiuse a palpebrar lóstrego, así como en Mateo 24: 27-31, describindo a súa segunda vinda 

para gobernar o mundo. Xesús non está dicindo que o seu pobo non poderá velo cando El volver. As 

persoas non van recoñecelo como o seu rei e loitará contra El (Apocalipse 19:19)! Moitos van pensar 

Xesús representa o Anticristo. 
Xesús non estaba dicindo que o Reino de Deus estaba dentro destes fariseos-contoulles outro lugar que 

non estaban indo a estar no Reino debido á súa hipocrisía (Mateo 23: 13-14). Nin Xesús estaba dicindo 
que a Igrexa sería o Reino. 
O Reino de Deus é algo que os humanos deben un día ser capaz de entrar - como na resurrección dos 

xustos! Con todo, aínda Abraham e os outros patriarcas non estamos alí (cf. Hebreos 11: 13-40). 
Os discípulos sabían que o Reino de Deus non estaba dentro deles, persoalmente, entón, e que tiña que 
aparecer como a seguinte, que veu despois de Lucas 17:21, mostra: 

11 Agora ben, escoitando eles estas cousas, Falou outra parábola, porque estaba preto de 

Xerusalén e porque pensaron que o Reino de Deus iría aparecer inmediatamente (Lucas 19:11). 
O reino era claramente no futuro 
Como pode dicir se o reino está próximo? Como parte de abordar esta cuestión, Xesús listados eventos 

proféticos (Lucas 21: 8-28) e, a continuación, ensinou: 
29 Olhe a figueira, e para todas as árbores. 30 Cando xa están brotando, ves e saber por si 

mesmos que o verán está próximo. 31 Así tamén vós, cando virdes ocorrer estas cousas, sabede 
que o Reino de Deus é seguinte (Lucas 21: 29-31). 

Xesús quería que o seu pobo siga eventos proféticos para saber cando o reino viría. Xesús dixo noutra 

parte o seu pobo para asistir e prestar atención aos eventos proféticos (Lucas 21:36; Marcos 13: 33-

37). A pesar das palabras de Xesús, moitos desconto asistir a eventos mundiais profeticamente ligadas. 
En Lucas 22 e 23, Xesús volveu a demostrar que o Reino de Deus era algo que sería cumprida no futuro, 
cando El ensinou: 

15 "Con desexo ardente teño desexado comer esta Pascua convosco antes de eu padecer 16 para 

que eu digo a vostede, eu non vou máis comer, ata que se cumpra no Reino de Deus." 17Entón 
tomou a copa, e deu grazas e dixo: "Tomade e repartila o entre vós; 18 para que eu digo a 
vostede, eu non vou beber do froito da vide, ata o reino de Deus vén" (Lucas 22: 15-18). 
39 Pero un dos malfeitores que foron crucificados con el estaba blasfemando el e el dixo: "Se ti 

es o Cristo, salva-te e salva-nos tamén." 40 E o seu compañeiro reprendido-o e díxolle: "Vostede 

nin sequera medo de Deus? Para ti tamén está condena con el. 41 E, precisamente por iso, porque 

somos dignos, pois son pagos de acordo co que fixemos, pero nada de mal foi feito por este. "42 E 
el dixo a Yeshua," meu Señor, lembra de min, cando entrares no teu reino "43 Pero Yeshua 



díxolle:" en verdade vos digo que hoxe estarás comigo no paraíso "(Lucas 23: .. 39-43, arameo 
en Plain Inglés ) 

O Reino de Deus non veu, logo que Xesús foi morto, quere como Marcos e Lucas móstrannos: 
43 José de Arimatéia, membro do consello de destaque, que tamén esperaba o Reino de Deus, 
chegando e tomando coraxe ... (Marcos 15:43). 
51 Era de Arimatéia, cidade dos xudeus, que se foi tamén esperaba o Reino de Deus (Lucas 

23:51). 
Teña en conta que é despois da resurrección que un vai nacer de novo no Reino de Deus como rexistros 
de John: 

3 Xesús respondeu, e díxolle: "En realidade, vos digo que, se alguén non nacer de novo, non 

pode ver o Reino de Deus." 4 Díxenlle Nicodemos: "Como pode un home nacer, sendo vello? ? 
pode entrar por segunda vez no ventre da súa nai e nacer "5 Xesús respondeu:" en realidade, vos 
digo que, se alguén non nacer da auga e do Espírito, non pode entrar no reino de Deus (Xoán 3: 
3 -5). 

Considérese que despois que Xesús resucitou, El novo ensinou sobre o Reino de Deus: 
3 Tamén se presentou vivo despois de padecer por moitos 
infalíbeis probas, sendo visto por eles durante corenta días e falando das cousas concernentes 
ao Reino de Deus (Actos 1: 3). 

Os primeiros e últimos sermóns que Xesús deu eran sobre o Reino de Deus! Xesús veu como o 
mensaxeiro para ensinar sobre este Reino. 
Xesús tamén tiña o apóstolo Xoán escribe sobre o reino milenar de Deus que sería sobre a terra. Teña 

en conta o que tiña John escribe: 
4 vin as almas daqueles que foron degolados por mor do testemuño de Xesús e pola palabra de 

Deus, e que non adoraban a besta nin a súa imaxe, e non recibiron o sinal nas súas frentes nin 

nas súas mans. E viviron, e reinaron con Cristo durante mil anos (Apocalipse 20: 4). 
Os primeiros cristiáns ensinou que o reino milenar de Deus sería na terra e substituír os gobernos do 
mundo como a Biblia ensina (cf. Apocalipse 5:10, 11:15). 
Por que, se o Reino de Deus é tan importante, se non máis escoitei moito sobre iso? 
Parcialmente porque Xesús chamou-lle un misterio: 

11 E díxolles: "A vós deu coñecer o misterio do Reino de Deus, pero aos que están fóra, as cousas 

veñen parábolas (Marcos 4:11). 
Aínda hoxe o certo Reino de Deus é un misterio para a maioría. 
Considero-se, tamén, que Xesús dixo que o fin (da época) virá (en breve) despois de que o evanxeo do 
reino é cravado en todo o mundo, en testemuño: 

14 E este evanxeo do reino será cravado en todo o mundo, en testemuño a todas as nacións, e 

entón virá o final (Mateo 24:14). 
Proclamando o evanxeo do Reino de Deus é importante e debe ser realizada nestes tempos finais. É 
unha "boa mensaxe", pois ofrece a verdadeira esperanza para humanidades males, a pesar do que os 
líderes políticos poden ensinar. 



Se considerar as palabras de Xesús, debe quedar claro que a verdadeira igrexa cristiá debe ser 

proclamando o evanxeo do reino agora. Esta debe ser a súa principal prioridade para a Igrexa. E para 

facelo correctamente, varios idiomas deben ser utilizados. 
Isto é o que a Igrexa Continuada de Deus se está traballando para facer. E é por iso que este folleto foi 
traducido para decenas de idiomas. 
Xesús ensinou a maioría non estaba aceptar o seu camiño; 

13 "Entrade pola porta estreita, porque ancha é a porta e espazos o camiño que conduce á 
perdición, e son moitos os que entran por ela 14 Porque estreita é a porta, e axustado o camiño 
que leva á vida, e. son poucos os que atopalo (Mateo 7: 13-14). 

O evanxeo do Reino de Deus conduce á vida! 
Pode ser interesante notar que, aínda que a maioría dos cristiáns professos parecen ignorar a noción de 
que a énfase de Cristo foi predicar o evanxeo do Reino de Deus, os teólogos seculares e historiadores 
adoitan entendido que este é o que a Biblia realmente ensina. 
Con todo, Xesús, El mesmo, espérase seus discípulos para ensinar o Evanxeo do Reino de Deus (Lucas 9: 
2,60). 
Porque o reino futuro estará baseado nas leis de Deus, que vai traer paz e prosperidade-e obedecer 
estas leis nesta idade conduce á verdadeira paz (Salmo 119: 165; Efesios 2:15). 
E este evanxeo do reino era coñecido nas escrituras do Antigo Testamento. 
3. Foi o Reino coñecido no Antigo Testamento? 

Primeiro e último sermón rexistrado Xesús implicados proclamar o Evanxeo do Reino de Deus (Marcos 1: 
14-15; Actos 1: 3). 
O Reino de Deus é algo que os xudeus do tempo de Xesús debería saber algo sobre como foi 
mencionado nas escrituras, o que hoxe chamamos o Antigo Testamento. 

Daniel ensinou sobre o Reino 
O profeta Daniel escribiu: 

40 E o cuarto reino será forte como ferro, por canto o ferro quebra en anacos e rompe todo; e 

como o ferro que esmaga, que o reino vai romper en anacos e esmagar todos os outros 41que 
viches dos pés e os dedos, en parte de barro de oleiro, e en parte de ferro, que será un reino 

dividido .; con todo, a forza do ferro deben estar nel, así como viu o ferro mesturado con barro 

cerámica. 42 E como os dedos dos pés eran en parte de ferro e en parte de barro, así o reino será 
en parte forte e en parte fráxil. 43 Como viu o ferro mesturado con barro de lodo, van mesturar 

coa semente de homes; pero eles non van unirse a un ao outro, como o ferro non se mestura co 
barro 44 Pero nos días deses reis, o Deus do ceo establecerá un reino que xamais será destruído 

.; eo reino non pasará a outro pobo; el esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e subsistirá 

para sempre (Daniel 2: 40-44). 
18 Pero os santos do Altísimo recibirán o reino, e posuirán o reino para sempre, mesmo para 

todo o sempre. " (Daniel 7:18). 



21 "Eu estaba asistir, e que o mesmo corno facía guerra contra os santos, e prevalecía contra 

eles, 22 ata o ancián dos Días veu, e un xuízo se fixo en favor dos santos do Altísimo, e chegou o 
tempo para . os santos de posuír o reino (Daniel 7: 21-22) 

Desde Daniel, aprendemos que o tempo virá cando o Reino de Deus destruirá os reinos deste mundo e 

vai durar para sempre. Aprendemos tamén que os santos terán a súa parte en recibir este reino. 
Moitas partes de profecías de Daniel son para o noso tempo no século 21. 
Observe algunhas pasaxes do Novo Testamento: 

12 "Os dez cornos que viches son dez reis que aínda non recibiron o reino, como aínda, pero que 

reciben autoridade durante unha hora como reis, coa besta 13 destes. Teñen un mesmo intento, 
e entregarán o seu poder e autoridade á besta . 14 Estes combaterán contra o Cordeiro, eo 
Cordeiro os vencerá, porque é o Señor dos señores eo Rei dos reis, e os que están con el, 

chamados, elixidos e fieis ". (Apocalipse 17: 12-14) 
Así, vemos tanto no Antigo eo Novo Testamento o concepto de que haberá un tempo final terrea reino 
con dez partes e que Deus ha destruír-lo e establecer o seu reino. 

Isaías ensinou sobre o Reino 
Deus inspirou Isaías a escribir sobre a primeira parte do Reino de Deus, o reinado de mil anos, coñecido 
como o milenio, deste xeito: 

1 Non sairá un Rod do tronco de Jessé, e un renovo frutificará das súas raíces. 2 O Espírito do 

Señor repousará sobre el, o Espírito de sabedoría e de entendemento, espírito de consello e de 
fortaleza, espírito de coñecemento e de temor do Señor. 
3 O seu pracer está no temor do Señor, e non xulgará pola vista dos seus ollos, nin decidirá 

segundo o escoitar dos seus oídos; 4 Pero 
rectamente xulgará os pobres, e decidirá con equidade en defensa dos mansos da terra; El ferirá 

a terra coa vara da súa boca, e co vento dos seus beizos matará o ímpio. 5 A xustiza será a cinta 
dos seus lombos, ea fidelidade o cinto dos seus lombos. 
6 "O lobo habitará co cordeiro, o leopardo se deitára co cabrito, o becerro, o león novo eo 
animal cevado vivirán xuntos, e un neno pequeno conduciraos 7 A vaca ea osa pastarão ;. súa os 
mozos se deitarán xuntos, eo león comerá palla como o boi 8 o neno de peito xogará polo buraco 
da serpe, eo neno desmamada porá a man no foxo do basilisco 9 non se fará mal nin dano algún 
en todo .. o meu santo monte, porque a terra se encherá do coñecemento do Señor como as 
augas cobren o mar. 
10 "Aquel día haberá unha raíz de Jessé, que debe quedar como unha bandeira para o pobo, 

porque os xentís buscan el, eo seu lugar de descanso será glorioso." (Isaías 11: 1-10) 
A razón pola que me referín a isto como a primeira parte é primeira fase do Reino de Deus, é que este é 
un momento en que vai ser física (antes do momento en que a cidade santa, a nova Xerusalén descende 

do ceo, Apocalipse 21) e vai durar mil anos. Isaías confirmou o aspecto físico desta fase, cando 
continuou con: 

11 Debe vir a pasar o día en que o Señor establecerá súa man por segunda vez para reaver o 

resto do seu pobo que está deixado, de Asiria e Egipto, de Patros e Cush, de Elam e Shinar, de 
Hamate eo illas do mar. 



12 El vai crear unha bandeira para as nacións, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos 

de Xudá dos catro cantos da terra. 13 Tamén a envexa de Efraín, e os adversarios de Xudá serán 

cortar; Efraim non invejará a Xudá e Xudá, non asediou Ephraim 14 Antes voarán a sobre os 

ombreiros dos filisteos ao Occidente .; Xuntos despojarão o pobo do Oriente; Soto a man sobre 

Edom e Moab; E o pobo de Ammón lles obedecerán 15 O Señor destruirá completamente a 

lingua do mar de Exipto .; Co seu vento El vai abalar seu puño sobre o río, e poñelo en sete 

cadeas, e facer os homes cruzar pé enxuto. 16 Haberá unha estrada para o resto do seu pobo, 
que será deixado de Asiria, como que era a Israel o día en que subiu da terra de Exipto.(Isaías 
11: 11-16) 

Isaías tamén se inspirou a escribir: 
2 Agora debe vir a pasar nos últimos días que o monte da casa do Señor será establecido no 

cume dos montes, e se elevará por riba dos outeiros; E todas as nacións a el 3 Moitas persoas 

virán e dirán: "Vinde, e Subamos ao monte do Señor, á casa do Deus de Xacob .; El ensinaranos 

os seus camiños, e polos seus vieiros "porque de Sión sairá a lei, ea palabra do Señor de 

Xerusalén 4 el xulgará entre as nacións, e repreenderá a moitos pobos ..; Eles as súas espadas en 

arados e as súas lanzas en fouces ;. Unha nación non levantará a espada contra outra nación, 

nin aprenderán máis a guerra ... 11 Os ollos altivos do home serán abatidos, ea altivez dos varóns 

será humillada, e só o Señor será exaltado aquel día. (Isaías 2: 2-4,11) 
Así, vai ser un momento utópico da paz na terra. En definitiva, que será para sempre, con Xesús 

dominante. En base a varias escrituras (Salmo 90: 4; 92: 1; Isaías 2:11; Oseas 6: 2), o Talmud ensina isto 

dura 1.000 anos (Talmude Babilónico: Tratado Sanhedrin Folio 97a). 
Isaías foi inspirado a escribir tamén o seguinte: 

6 Para ata nós un neno nace, para nós un fillo se nos deu; Eo goberno estará sobre os seus 

ombreiros. Eo seu nome será: Marabilloso, Conselleiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da 

Paz.7 Do aumento do seu goberno e da paz non haberá fin, sobre o trono de David e no seu 

reino, para encomenda-lo e establecer en xuízo e en xustiza, desde agora e para sempre. O celo 

do Señor dos exércitos fará isto. (Isaías 9: 6-7) 
Teña en conta que Isaías dixo que Xesús viría e establecer un reino con un goberno. Mentres moitos que 

profesan a Cristo citar este paso, especialmente en decembro de cada ano, eles tenden a ignorar que 

está profetizando máis que o feito de que Xesús nacería. A Biblia amosa que o Reino de Deus ten un 

goberno coas leis sobre temas, e que Xesús estará sobre el. Isaías, Daniel e outros profetizou el. 
As leis de Deus son o camiño do amor (Mateo 22: 37-40; Xoán 15:10) eo Reino de Deus será gobernado 

en base a tales leis. De aí o Reino de Deus, a pesar de como moitos no mundo velo, basearase no amor. 
Salmos e 
Non foi só Daniel e Isaías que Deus inspirou a escribir sobre a chegada do Reino de Deus. 

Ezequiel foi inspirado a escribir que os das tribos de Israel (e non só os xudeus) que foron dispersos 

durante o tempo da gran tribulação sería reunidos no reino milenar: 
17 Polo tanto, di: Así di o Señor Deus: "Eu vou reunir vos dos pobos, reunir-vos dos países 

onde foron espallados, e eu che darei a terra de Israel." '18 E van alí, e eles van sacar as súas 



cousas odiosas e todas as súas abominacións. 19 Entón eu lles darei un só corazón, e porei un 

espírito novo dentro de si, e levar o corazón de pedra da súa carne, e darlles un corazón de 

carne, 20 para que anden nos meus estatutos, e guardareis os meus xuízos, e os; e eles serán o 

meu pobo, e eu serei o seu Deus. 21 Pero, como para aqueles cuxos corazóns seguir o desexo 

das súas cousas odiosas, e das súas abominacións, farei recaer as súas obras nas súas propias 

cabezas " 
di o Señor Deus. (Ezequiel 11: 17-21) 

Os descendentes das tribos de Israel non será máis dispersa, pero vai seguir os estatutos de Deus e 
deixar de comer cousas abominables (Levítico 11; Deuteronomio 14). 
Teña en conta o seguinte nos Salmos sobre o Reino de Deus: 

27 Todos os límites da terra se lembrará e se converterán ao Señor, e todas as familias das 

nacións adorarão ante Vostede. 28 Porque o reino é do Señor, e reina sobre as nacións. (Salmos 
22: 27-28) 
6 O teu trono, oh Deus, é para sempre; Un cetro de xustiza é o cetro do seu reino. (Salmos 45: 6) 
10 Todas as túas obras che louvarão, ó Señor, e os vosos santos han de te bendiga. 11 falarán da 

gloria do teu reino, e falar do seu poder, 12 Para saber aos fillos dos homes as túas proezas E a 
maxestade gloriosa do seu reino. 13 o teu reino é reino eterno, o teu dominio dura por todas as 

xeracións. (Salmo 145: 10-13) 

Varios escritores do Antigo Testamento tamén escribiu sobre aspectos do reino (por exemplo, 

Ezequiel 20:33, Obadias 21; Micah 4: 7). 
Así, cando Xesús comezou a ensinar o Evanxeo do Reino de Deus, a súa audiencia inmediata tiña 

algunha familiaridade co concepto básico. 
4. Será que os apóstolos ensinar o Evanxeo do Reino? 

Mentres moitos actúan como o evanxeo é só a boa nova sobre a persoa de Xesús, a realidade é que os 

seguidores de Xesús ensinou o evanxeo do Reino de Deus. Esta é a mensaxe que Xesús trouxo. 
Paulo ensinou o Reino de Deus 
O Apóstolo Paulo escribiu sobre o Reino de Deus e Xesús: 

8 E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por tres meses, discutindo e persuadindo acerca 

das cousas do Reino de Deus (Actos 19: 8). 
25 E, de feito, agora sei que todos vós, por quen pase cravando o Reino de Deus (Actos 20:25). 
23 Así, cando lle eles sinalado día, moitos foron ter con el á pousada, a quen el explicou e 

solemnemente testificou do Reino de Deus, convencéndoos a respecto de Xesús, tanto pola lei 

de Moisés e os profetas, desde a mañá ata a noite. ... 31 cravando o Reino de Deus e ensinando 



as cousas concernentes ao Señor Xesús Cristo, con toda liberdade, sen impedimento algún 

(Actos 28: 23,31). 
Teña en conta que o Reino de Deus non é só sobre Xesús (aínda que é un gran parte dela), como Paulo 
tamén ensinou sobre Xesús separado do que ensinou sobre o Reino de Deus. 
Galicia tamén chamou o evanxeo de Deus, pero que aínda era o evanxeo do Reino de Deus: 

9 ... xa vos cambio predicamos o evanxeo de Deus ... 12 que ía andar de xeito digno de Deus que 

vos chama ao seu reino e gloria. (1 Tesalonicenses 2: 9,12) 
Galicia tamén chamou o evanxeo de Cristo (Romanos 1:16). A "boa mensaxe" de Xesús, a mensaxe que 

ensinou. 
Considerar que non era simplemente un evanxeo sobre a persoa de Xesús Cristo, ou só sobre salvación 

persoal. Paul dixo que o evanxeo de Cristo incluído obedecer a Xesús, o seu retorno e xuízo de Deus: 
6 ... Deus corresponder con tribulação aos que vos perturbe, 7 e para darlle quen son descanso 

connosco, cando o Señor Xesús for revelado do ceo cos seus anxos poderosos, 8 en chama de 
lume, tomando vinganza contra os que non coñecen a Deus, e contra os que non obedecen ao 
evanxeo do noso Señor Xesús Cristo. 9 Estes serán castigados coa destrución eterna da presenza 
do Señor e da gloria do seu poder, 10 cando El viñer, aquel día, para ser glorificado nos seus 
santos e para ser admirado en todo que cren, por canto o noso testemuño foi crido entre vós (2 
Tesalonicenses 1: 6-10). 

O Novo Testamento mostra que o reino é algo que imos recibir, non que hoxe posúe plenamente: 
28 estamos a recibir un reino que non pode ser abalado (Hebreos 12.28). 

Podemos entender e ansiosos para formar parte do Reino de Deus agora, pero aínda non totalmente 
entrou. 
Paul especificamente confirmou que un non entrar plenamente no Reino de Deus como un ser humano 
mortal, como acontece despois da resurrección: 

50 E agora digo isto, irmáns, que carne e sangue non poden herdar o reino de Deus; nin a 

corrupción herdar a incorrupção 51 Velaquí, dígovos un misterio :. De feito, non todos 
durmiremos, pero todos seremos changed- 52 nun momento, nun abrir e pechar de ollos, ante a 

última trompeta. Porque a trompeta soará, e os mortos resucitarán incorruptíveis, e nós 

seremos transformados (1 Corintios 15: 50-52). 
1 Conxuro-te ante Deus e do Señor Xesús Cristo, que hai de xulgar os vivos e os mortos, pola súa 

manifestación e polo seu reino (2 Timoteo 4: 1). 
Paul non só ensinou iso, pero que Xesús entregar o Reino de Deus Pai: 

20 Pero agora Cristo resucitou dos mortos, e se fixo as primicias dos que dormen. 21 Porque, así 

como por un home veu a morte, tamén por un home veu a resurrección dos mortos. 22Pois como 
en Adán todos morren, así tamén en Cristo todos serán vivificados 23 Pero cada un pola súa orde 
:. Cristo, as primicias, despois os que son de Cristo, na súa chegada 24 Entón virá o final, cando 
entregar o reino de Deus Pai, cando el pon. acabar con todo ámbito, e toda autoridade e 

poder. 25 porque debe reinar ata que teña posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. (1 

Corintios 15: 20-25). 
Galicia tamén ensinou que inxustos (interruptores mandamento) non herdarán o reino de Deus: 



9 Non sabedes que os inxustos non herdarán o reino de Deus? Non se deixe enganar. Nin os 

devassos, nin os idólatras, nin adúlteros, nin efeminados, nin sodomitas, 10 nin os ladróns, nin os 
avarentos, nin borrachos, nin maldizentes, nin roubadores herdarán o reino de Deus (1 Corintios 
6: 9-10). 
19 Agora ben, as obras da carne son coñecidas e son: prostitución, impureza, lascívia, 20 a 

idolatría, feitizos, inimizades, contendas, celos, explosións de ira, ambicións egoístas, disensións, 

heresias, 21 de envexa, homicidios, bebedices, festanças e similares; das cales vos declaro, como 
eu tamén dixo que o tempo pasado, que os que practican tales cousas non herdarán o reino de 
Deus (Gálatas 5: 19-21). 
5 Porque ben sabedes isto: que ningún devasso, ou impuro, ou avaro, o cal é idólatra, ten 

herdanza no 
reino de Cristo e de Deus (Efesios 5: 5). 

Deus ten patróns e esixe arrepentimento do pecado, a fin de ser capaz de entrar no seu reino. O 
apóstolo Paulo advertiu que algúns non estaba ensinar que: 

6 Estou admirado de que está pasando tan axiña do que vos chamou na graza de Cristo, a outro 

evanxeo, 7 o cal non é outro; pero hai algúns que vos perturban e queren perverter o evanxeo 

de Cristo. 8 Pero, aínda que nós mesmos ou un anxo do ceo vos anuncie outro evanxeo ademais do 
que temos predicado a vostede, sexa anatema. 9 Como nós xa dixen antes, entón agora eu digo 
de novo, se alguén vos anunciar outro evanxeo ademais do que xa recibistes, sexa 

anatema. (Gálatas 1: 6-9) 
3 Mais temo, para que de algunha maneira, así como a serpe enganou Eva coa súa astucia, así 

que as súas mentes poden corrompido da simplicidade que hai en Cristo. 4 Porque, se alguén vén 
e vos predica outro Xesús que nós non temos predicado, ou se recibides un espírito diferente 

que non recibise, ou un evanxeo diferente que non aceptou - pode moi ben poñer-se con el! (2 

Corintios 11: 3-4) 
Cal foi o "outro" e "diferente", en realidade, falsa, gospel? 
O falso evanxeo ten varias partes. 
En xeral, o falso evanxeo é crer que non ten que obedecer a Deus e realmente se esforzo para vivir fiel á 

súa maneira aínda afirmar coñecer a Deus (cf. Mt 7: 21-23). Tende a ser orientada de maneira egoísta. 
A serpe enganou Eva a caer a un falso evanxeo uns 6000 anos (Xénese 3) -e humanos crer que eles 

saben mellor que Deus e debe decidir o ben eo mal para si mesmos. Si, despois de que Xesús veu, o seu 

nome era moitas veces ligado a varios falsos evanxeos-e iso foi continua e continuará no tempo do 
Anticristo final. 
Agora, de volta no tempo do Apóstolo Paulo, o falso evanxeo era esencialmente un gnóstico / mix 

místico de verdade e erro. Os gnósticos crían basicamente que o coñecemento especial foi o que era 

necesario para acadar o discernimento espiritual, incluíndo a salvación. Gnósticos tenden a crer que o 

que a carne facía era de ningunha consecuencia particular e se opuñan a obedecer a Deus en cuestións 

como o sábado do sétimo día. Un deses líder falso era Simón, o Mago, que foi avisado polo Apóstolo 

Pedro (Actos 8: 18-21). 

Pero non é fácil 



O Novo Testamento mostra que Philip ensinou Reino de Deus: 
5 E baixando Filipe á cidade de Samaria e predicou Cristo a eles. ... 12 creron en Filipe, que lles 

predicaba acerca do Reino de Deus ... (Actos 8: 5,12). 
Pero el, Galicia e os discípulos ensinou que non é doado para entrar no Reino de Deus: 

24 E Xesús, vendo que quedou moi triste, dixo: "Como é difícil para os que teñen riquezas entrar 

no Reino de Deus! 25 Pois é máis fácil un camelo pasar polo burato dunha agulla que un rico 
entrar no reino de Deus ". 
26 E os que oíron dicir: "Quen pode ser gardado?" 
27 Pero El dixo: "As cousas que son imposibles aos homes son posibles a Deus." (Lucas 18: 24-

27) 
22 "Debemos través de moitas traballos entrar no Reino de 
Deus "(Actos 14:22). 
3 Somos obrigados a dar as grazas a Deus sempre por vós, irmáns, como é xusto, porque a vosa 

fe medra moitísimo eo amor de cada un de vós abunda a outro, de 4 de xeito que nós mesmos nos 
Glories de vós nas igrexas de Deus pola súa paciencia e fe en todas as persecucións e aflicións 
que soportar, 5, o que é unha proba clara do xusto xuízo de Deus, para que poidades ser 
considerados dignos do reino de Deus, polo cal tamén padeceis; 6, xa que é algo xusto diante de 
Deus corresponder con tribulação aos que vos perturbe, 7 e para darlle quen son descanso 
connosco, cando o Señor Xesús for revelado do ceo cos seus anxos poderosos, (2 Tesalonicenses 
1: 3-7). 

Por mor das dificultades, só algunhas están agora a ser chamado e elixido nesta era para ser parte del 

(Mateo 22: 1-14; Xoán 6:44; Hebreos 6: 4-6). Outros serán chamados máis tarde, como a Biblia amosa 

que os que "mal de espírito virán a ter entendemento, e os que se queixaron vai aprender a doutrina" 
(Isaías 29:24). 

Pedro ensinou o Reino 
O Apóstolo Pedro ensinou que o reino era eterno, e que o evanxeo de Deus debe ser dilixente obedeceu 
ou non habería xuízo: 

10 Polo tanto, irmáns, ser aínda máis industriosas para facer a súa chamada e elección, pois se 
fai esas cousas que nunca vai tropezar; 11 para así unha entrada será indicado a vostede 
abundante no reino eterno de noso Señor e Salvador Xesús Cristo (2 Pedro 1: 10-11). 
17 Pois chegou o momento de comezar o xuízo pola casa de Deus; e se comeza por nós en 

primeiro lugar, cal será o fin dos que non obedecen ao evanxeo de Deus? (1 Pedro 4:17). 

Os últimos libros da Biblia e do Reino 
A Biblia ensina que "Deus é amor" (1 Xn 4, 8.16) e Xesús é Deus (Xoán 1: 1,14) -O Reino de Deus terá un 
rei que é amor e cuxas leis apoiar amor, non odio (Apocalipse cf. 22: 14-15). 
O último libro da Biblia discute especificamente o Reino de Deus. 

15 Entón o sétimo anxo tocou a trompeta, e houbo no ceo grandes voces, dicindo: "Os reinos do 

mundo viñeron a ser os reinos de noso Señor e do seu Cristo, e El reino para sempre e 

sempre!" (Apocalipse 11:15). 



Xesús vai reinar no reino! E a Biblia revela dous dos seus títulos: 
16 Ten no seu manto e na súa coxa un nome inscrito: REI DOS REIS E Señor dos señores 

(Apocalipse 19:16). 
Pero é Xesús, o único que vai reinar? Nótese esta pasaxe da Apocalipse: 

4 E vin tronos, e asentáronse sobre eles, eo xuízo foi comprometido con eles. Entón vin as almas 

daqueles que foron degolados por mor do testemuño de Xesús e pola palabra de Deus, e que 
non adoraban a besta nin a súa imaxe, e non recibiron o sinal nas súas frentes nin nas súas 

mans. E viviron, e reinaron con Cristo durante mil anos. . . 6 Ben-aventurado e santo é aquel que ten 

parte na primeira resurrección. Sobre estes a segunda morte non ten poder, pero serán 

sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarán con el mil anos (Apocalipse 20: 4,6). 
Os verdadeiros cristiáns serán resucitados para reinar con Cristo por mil anos! Porque o reino durará 

para sempre (Apocalipse 11:15), pero que reinan mencionado foi só mil anos. É por iso que eu me 

referín a iso antes como a primeira fase do reino o físico, o milenario, fase en oposición á final máis 
espiritual, fase. 
Algúns eventos listados no libro de Apocalipse como ocorrendo entre as fases milenarias e finais do 
Reino de Deus: 

7 Agora, cando os mil anos, Satanás será solto da súa prisión 8 e sairá a enganar as nacións que 

están nos catro cantos da terra, Gog e Magog, aos congregar para a batalla, cuxo número é 

como a area do mar. ... 11 E vin un gran trono branco, eo que estaba asentado sobre el, de cuxa 

presenza a terra eo ceo fuxiron. E non se achou lugar para eles. 12 E vin os libros mortos, grandes 

e pequenos, en pé diante de Deus, e abriron-se. E outro libro foi aberto, que é o Libro da Vida. E 

os mortos foron xulgados segundo as súas obras, as cousas que estaban escritas nos libros. 13 O 
mar entregou os mortos que nel había, ea morte eo Hades entregaron os mortos que neles 

había. E foron xulgados, cada un segundo as súas obras. 14 Entón a morte eo inferno foron 

lanzados no lago de lume. Esta é a segunda morte 15 E aquel que non foi pensado inscrito no 

Libro da Vida, foi lanzado no lago de lume (Apocalipse 20: 7-8, 11-15) .. 
O libro da Apocalipse mostra que haberá unha fase posterior que vén despois do reinado de mil anos e 
tras a segunda morte: 

1 Agora vin un novo ceo e unha nova terra, pois o primeiro ceo ea primeira terra 

pasaron. Tampouco había máis mar. 2 Entón eu, Xoán, vin a cidade santa, a nova Xerusalén, que 

baixaba do ceo de parte de Deus, adereçada como unha muller ataviada ao seu marido. 3 E oín 
unha gran voz do ceo dicindo: " velaquí o tabernáculo de Deus cos homes, e El habitará con eles, 
e eles serán o seu pobo eo mesmo Deus estará con eles e será o seu Deus 4 e Deus lles Enxugará 
toda bágoa dos seus ollos; .. non haberá non haberá máis morte, nin pranto, nin clamor. non 

haberá máis dor, porque as primeiras cousas pasaron ". (Apocalipse 21: 1-4) 
1 E amosoume o río puro da auga da vida, claro como cristal, que sae do trono de Deus e do Año. 2 No 
medio da súa praza, e de ambos os dous lados do río, estaba a árbore da vida, que produce doce 
froitos, cada un dando o seu froito cada mes. As follas da árbore son para a curación das nacións. 3 E 
non haberá máis maldición, pero o trono de Deus e do Año estará nela, e os seus servos a 
servirán 4. verán o seu rostro, e o seu nome estará nas súas frentes 5 haberá noite alí :. Eles non 
precisan de lámpada nin de luz do sol, porque o Señor Deus lles dá luz. E reinarán para todo o 
sempre. (Apocalipse 22: 1-5) 



Teña en conta que este reinado, que é despois os mil anos, inclúe os servos de Deus e dura para 

sempre. A Cidade Santa, que foi preparado no ceo, vai deixar o ceo e descenderá á terra. Este é o inicio 

da fase final do Reino de Deus. Un tempo de non máis dor ou sufrimento! 
Os mansos herdarán a terra (Mateo 5: 5), e todas as cousas (Apocalipse 21: 7). A terra, incluíndo a 

Cidade Santa, que será sobre el, vai ser mellor, xa que os camiños de Deus será aplicada.Entenda que: 
7 Do aumento do seu goberno e da paz non haberá fin (Isaías 9: 7). 

Claramente haberá crecemento tras a fase final do Reino de Deus comezou como todos vai obedecer ao 
goberno de Deus. 
Este será un tempo máis glorioso: 

9 Pero, como está escrito: ". Nin ollos viron, nin oídos escoitaron nin xamais penetrou en corazón 
humano o que Deus preparou para os que o aman" 10 Pero Deus no-las revelou polo seu Espírito 
( 1 Corintios 2: 9-10). 

É un momento de amor, alegría e confort eterno. Será un tempo fantástico! 
Non quere ter a súa parte nel? 

5. Fontes fóra do Novo Testamento ensino  
o Reino de Deus 
Será que os profesores iniciais de Cristo pensa que deberían predicar o evanxeo dun Reino literal de 

Deus? 
Si. 
Anos, nunha conferencia dada polo Profesor Bart Ehrman, da Universidade de Carolina do Norte, el 
varias veces, e correctamente, destacou que a diferenza da maioría cristiáns professos de hoxe, Xesús e 

os seus primeiros seguidores proclamou o Reino de Deus. Aínda comprensión global do Dr Ehrman do 

cristianismo é moi diferente da da Igrexa Continuada de Deus, nós acordo que o evanxeo do reino é o 
que o propio Xesús proclamou e os seus seguidores crían. Tamén de acordo en que moitos afirmaban 
cristiáns hoxe non entender iso. 

O Post-Novo máis antiga escrita preservada Testamento & Sermón 
O Reino de Deus foi unha parte significativa do que é reivindicada a ser "o máis antigo sermón Christian 
completa que sobreviviu" (Holmes MW Cristiá Antiga Sermón Os Padres Apostólicos: .. textos gregos e 

inglés Traducións, 2ª ed Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Esta antiga Christian Sermón contén 

estas declaracións sobre o tema: 
5: 5 Ademais, vostede sabe, irmáns, que a nosa estancia no mundo da carne é insignificante e 

transitorio, pero a promesa de Cristo é grande e admirable: descanso na chegada do reino ea 
vida eterna. 

A declaración anterior mostra que o reino non é agora, pero virán e ser eterno. Ademais, este antigo 
sermón afirma: 

6: 9 Agora ben, se ata eses homes xustos como estes non son capaces, a través dos seus propios 

actos de xustiza, para salvar os seus fillos, que a garantía que temos que entrar no Reino de 

Deus se non somos capaces de manter o noso bautismo pura e Inmaculada? Ou quen será o 



noso avogado, se non se atoparon para ter obras santas e xustas 9: 6 Polo tanto, amemo connosco 
uns a outros, que todos poden entrar no Reino de Deus. 11: 7 Polo tanto, se sabemos o que é certo 
aos ollos de Deus, imos entrar no seu reino e recibir as promesas que "o oído non escoitou, nin 
ollo viu, nin ollo viu, nin o corazón do home imaxinado." 
12: 1 Imos esperar, polo tanto, hora a hora para o Reino de Deus no amor e na xustiza, xa que 

non sabemos o día de Deus aparecendo. 12: 6 di el, o reino de meu Pai virán. 
As declaracións anteriormente demostran é necesario que o amor a través dunha vida adecuada, que 
aínda non entraron no Reino de Deus, e que se produce despois do día da de Deus aparece, é dicir, 

despois de Xesús regresa de novo. É o reino do Pai e do reino non é só Xesús. 
É interesante que o sermón aparentemente cristiá máis antiga que Deus permitiu para sobrevivir ensina 
a mesma Reino de Deus que o Novo Testamento ensina ea Igrexa Continuada de Deus ensina agora (é 
posible que podería ser a partir dunha Igrexa real de Deus, pero meu coñecemento limitado do grego 
limita a miña capacidade de facer unha declaración máis firme). 

Líderes da Igrexa do século II eo Evanxeo do Reino 
Debe notarse que a principios do século 2 nd que Papias, un oínte de Xoán e un amigo de Policarpo e 

considerado un santo polos católicos romanos, ensinou o reino milenar. Eusébio rexistrou que Papias 
ensinou: 

... Haberá un milenio despois da resurrección dos mortos, cando o reino persoal de Cristo 

establecerase nesta terra. (Fragmentos Papias, VI. Ver tamén Eusébio, Historia da Igrexa, Libro 

3, XXXIX, 12) 
Papias ensinou que este sería un momento de gran abundancia; 

Do mesmo xeito, [Dixo] que un gran de trigo produciría dez 
mil orellas, e que todos os oídos tería dez mil grans, e cada gran rendería dez libras de claro e 

puro, fariña, todo ben; e que as mazás e sementes, e herba produciría en proporcións 

similares; e que todos os animais, alimentación, a continuación, só nas producións da terra, se 

convertería pacífico e harmonioso, e estar en perfecta submisión ao home. "[Testemuño chega a 
estas cousas por escrito, por Papias, un home vello, que era un ouvinte de John e un amigo de 
Policarpo, no cuarto dos seus libros, por cinco libros foron compostas por el ...] (Fragmentos 
Papias, IV) 

O post-New Carta Testamento ós Corintios afirma: 
42: 1-3 Os Apóstolos recibiron o Evanxeo para nós de parte do Señor Xesús Cristo; Xesús Cristo foi 

enviado de Deus. Así, pois Cristo é Deus, e os Apóstolos son de Cristo. Ambos, por tanto, veu da 

vontade de Deus, na orde nomeado. Tendo, xa recibiu unha carga, e sendo totalmente 

asegurada a través da resurrección do noso Señor Xesús Cristo e confirmado na palabra de Deus 
con plena certeza do Espírito Santo, saíu coas boas novas de que o Reino de Deus debe vir. 

Policarpo de Esmirna era un líder cristián primitivo, que era discípulo de Juan, o último dos apóstolos 

orixinais de morrer. Policarpo c. 120-135 AD ensinou: 
Benaventurados os pobres, e os que son perseguidos por causa da xustiza, amor ', porque deles 

é o Reino de Deus. (Policarpo. Carta aos Filipenses, capítulo II. Desde Padres Ante-Nicea, Volume 

1 como editado por Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885) 



Sabendo, entón, que "Deus non se mofa," debemos andar digno seu mandamento e gloria ... 
Pois é así que eles deben ser cortados a partir dos desexos que están no mundo, xa que "cada 
warreth luxuria contra espírito "; e" nin os devassos, nin os efeminados, nin os abusadores de si 
mesmos coa humanidade, han de herdar o reino de Deus ", nin os que fan cousas inconsistentes 

e impropia. (Ibid, capítulo V) 
Imos, entón, servi-lo no temor, e con todo o respecto, mesmo como El mesmo nos ordenou, e 
como os apóstolos que predicaban o evanxeo para nós, e os profetas que anunciaron 

anticipadamente a chegada do Señor. (Ibid, Capítulo VI) 
Como outros no Novo Testamento, Policarpo ensinou que os xustos, e non os interruptores 
mandamento, herdarán o reino de Deus. 
O seguinte tamén foi reivindicado ser ensinado por Policarpo: 

E o sábado seguinte, el dixo, "Oín a miña exhortación, fillos amados de Deus. I esconjurou-lo 
cando os bispos estaban presentes, e agora de novo vos exorto todos a camiñar con decoro e 

dignamente no camiño do Señor vos ... Watch, e de novo Sede listo, non deixe os seus corazóns 

ser pesado para abaixo, a nova mandamento sobre o amor un para o outro, seu advento de 

súpeto manifestarse como un lóstrego rápido, o gran xuízo polo lume, a vida eterna, o seu reino 

inmortal. E todas as cousas que está a ser ensinados por Deus sabedes, cando vos buscar as 

Escrituras inspiradas, gravar coa pluma do Espírito Santo nos seus corazóns, que os 

mandamentos poden permanecer en vós indeleble. ' (Vida de Policarpo, Capítulo 24. JB 
Lightfoot, The Apostólica Padres, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 

Melito de Sardes, que era unha igrexa de líder Deus, c. 170 dC, ensinou: 
Porque, en realidade a lei emitida no evanxeo-o vello no novo, tanto xurdindo xunto de Sión e 

de Xerusalén; eo mandamento emitido na graza e do tipo no produto acabado, eo cordeiro no 

Fillo, e as ovellas nun home, eo home en Deus ... 
Pero o evanxeo converteuse na explicación da lei ea súa 
realización, mentres que a igrexa converteuse no depósito de verdade ... 
Este é o único que nos liberou da escravitude á liberdade, das tebras á luz, da morte á vida, da 

tiranía nun reino eterno. (. Melito homilía sobre a Semana Santa Verses 7,40, 68. A tradución de 

Kerux: .. The Journal of Theology en liña http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Así, o Reino de Deus era coñecido por ser algo eterno, e non simplemente a cadea cristiá ou Igrexa 
Católica e incluíu a lei de Deus. 
Outro segunda escrita mediados de século exhorta a xente a ollar para o reino: 

Polo tanto, que ninguén de vós xa disimular nin mirar para atrás, pero voluntariamente 

achegarse o Evanxeo do Reino de Deus. (Clemente Romano. Recoñecementos, Libro X, capítulo 

XLV. Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 8 Editado por Alexander Roberts & James 
Donaldson. American Edition, 1886) 

Ademais, aínda que ao parecer non foi escrito por un na igrexa verdadeira, a mediados de luns a 

escritura do século titulado O Pastor de Hermas na tradución por Roberts & Donaldson usa a expresión 
"reino de Deus" catorce veces. 
Os verdadeiros cristiáns, e mesmo moitos Cristo non profesar, sabía algo sobre o Reino de Deus no 
segundo século. 



Mesmo a Católica e Ortodoxa Santo Irineu entendeu que despois da resurrección, os cristiáns ía entrar 

no Reino de Deus. Teña en conta o que escribiu, c. 180 AD: 
Para tal é o estado dos que creron, xa que neles habitan continuamente o Espírito Santo, que foi 
dado por el no bautismo, e é retido polo receptor, se camiña en realidade e na santidade e 

xustiza e paciente perseveranza. Para esta alma ten unha resurrección en que cren, o corpo 
recibe a alma de novo, e xunto con el, polo poder do Espírito Santo, sendo levantados e entrar 

no Reino de Deus. . (Irineu, Santo, Bispo de Lyon Traducido do Armenio por Armitage Robinson 

A Demostración da predicación apostólica, capítulo 42. Wells, Somerset, outubro de 1879. 
Conforme publicado en sociedade para promover o coñecemento cristián NEW YORK: .. 
MacMillan CO, 1920). 

Problemas no segundo e terceiro séculos 
A pesar da súa ampla aceptación, o segundo século, un líder apóstata anti-lei chamado Marcião 

levantouse. Marcião ensinou contra a lei de Deus, o sábado eo Reino literal de Deus. Aínda que foi 
denunciado por Policarpo e outros, tivo contacto coa Igrexa de Roma por algún tempo e parecía ter 
influencia alí. 
No segundo e terceiro séculos, alegoristas foron establecerse en Alexandría (Exipto). Moitos alegoristas 

oposición a doutrina do reino vindeiro. Teña en conta o informe sobre algúns destes alegoristas: 
Dionísio naceu dunha familia pagá nobre e rica en Alexandría, e foi educado na súa 

filosofía. Deixou as escolas pagás para facer un alumno de Orígenes, a quen sucedeu no mando 
da escola catequética de Alexandría ... 
Clemente, Orígenes, ea escola gnóstico estaban corrompendo as doutrinas dos oráculos 
sagrados por súas interpretacións fantasiosas e alegóricas ... eles obtiveron a si o nome de 
"alegoristas." Nepos combatida publicamente os alegoristas, e sostivo que haberá un reinado de 
Cristo sobre a terra ... 
Dionísio disputado cos seguidores de Nepos, e pola súa conta ... "un tal estado de cousas, como 
agora existe no Reino de Deus." Esta é a primeira mención do Reino de Deus xa existente no 
estado actual das igrexas ... 
Nepos reprendido seu erro, mostrando que o reino dos ceos non é alegórica, pero é a literal 
chegada do Reino de noso Señor na resurrección para a vida eterna ... 
Así, a idea do reino vir neste estado de cousas foi deseñado e traído na escola gnóstica de 
alegoristas en Exipto, AD 200 a 250, un século antes de os bispos do imperio chegou a ser 
considerado como ocupantes do trono ... 
Clement concibiu a idea do Reino de Deus como un estado de certo coñecemento mental de 

Deus. Orígenes presentala como un significado espiritual escondidos na carta simple das 

Escrituras. (Ward, Henry Dana O Evanxeo do Reino :. Un reino non é deste mundo; non neste 
mundo, pero para vir no País Celestial, da resurrección dos mortos e da restauración de todo 
Publicado por Claxton ,. REMSEN & Haffelfinger, 1870, pp. 124-125) 

Así, mentres Bishop Nepos ensinou o evanxeo do Reino de Deus, os alegoristas intentou chegar a un 

falso, menos literal, comprensión do mesmo. Bispo Apolinário de Hierápolis tamén tentou loitar contra 

os erros dos alegoristas case á vez. Aqueles verdadeiramente na Igrexa de Deus representaba a 

realidade do Reino literal de Deus ao longo da historia. 



Herbert W. Armstrong ensinou o Evanxeo do Reino, o Plus 
O século 20, o falecido Herbert W. Armstrong escribiu: 

Porque rexeitaron o evanxeo de Cristo. . . , O mundo tiña a suplantar outra cousa no seu 

lugar. Eles tiveron que inventar unha falsificación Entón escoitamos o Reino de Deus falou 

como un mero chavão moi - un sentimento agradable nos corazóns humanos - reducíndoo a 

unha NADA etéreo, irreal! Outros terxiversado que a "igrexa" é o reino. . . O profeta Daniel, que 

viviu 600 anos antes de Cristo, sabía que o Reino de Deus era un verdadeiro reino - un goberno 

no poder sobre as persoas literais na terra. . . 
Aquí. . . é explicación do que o Reino de Deus é Deus: "E nos días destes reis ..." - el está falando 

aquí de dez dedos, en parte de ferro e en parte de barro fráxil. Este, ligando a profecía con 

Daniel 7 e Apocalipse 13 e 17, está referindo ao novo Estados Unidos de Europa que agora está 

formando. . . diante dos seus ollos! Apocalipse 17:12 aclara o detalle que debe ser unha unión 

de dez reis ou reinos que (Ap 17: 8) debe resucitar o antigo Imperio Romano. . . 
Cando Cristo veña, el ven como Rei dos reis, gobernando a terra (Ap 19: 11-16); e HIS 

KINGDOM-- o Reino de Deus --said Daniel, é consumir todos estes reinos do mundo. Apocalipse 

11:15 afirma que, con estas palabras: "Os reinos deste mundo son tornados os reinos de noso 

Señor e do seu Cristo, e El reino para sempre"! Este é o Reino de Deus. É o fin dos gobernos 

presentes - si, e mesmo os Estados Unidos e as nacións británicas. Eles, entón, pasan a ser os 

reinos - os gobernos - do Señor Xesús Cristo, entón rei de reis sobre toda a terra. Isto fai 

completamente claro o feito de que o Reino de Deus é un goberno literal. Aínda que o Imperio 
Caldeu era un reino - mesmo como o Imperio Romano era un UNIDO - para que o Reino de Deus 

é un goberno. Trátase de asumir o goberno das nacións do mundo. Xesucristo naceu para ser rei 

- unha regra! . . . 
O mesmo Xesús Cristo que camiñou sobre os outeiros e vales da Terra Santa e nas rúas de 

Xerusalén, máis de 1.900 anos está a benvida de novo. El dixo que ía volver. Despois que foi 

crucificado, Deus o resucitou de entre os mortos despois de tres días e tres noites (Mat. 12:40; 

Actos 02:32; I Co 15: 3-4.). Subiu ao trono de Deus. Sede do goberno do universo (Actos 1: 9-11; 
Heb. 1: 3, 8: 1; 10:12; Ap 3:21). 
El é o "nobre" da parábola, que foi para o Trono de Deus - o "país afastado" - para ser coroado 
como Rei dos reis sobre todas as nacións, e entón volver á terra (Lucas 19: 12-27 ). 
De novo, está no ceo, ata os "tempos da restauración de todas as cousas" (Actos 3: 19-

21). Restitución significa dar a un ex-estado ou condición. Neste caso, a restauración do 

goberno de Deus na terra, e así, o restablecemento da paz no mundo, e as condicións utópicas. 
Presente turbulencia mundial, escalada guerras e contendas culminará en apuros mundo tan 
grande que, a menos que Deus intervén, ningunha carne humana sería aforrado a vida (Mat. 

24:22). Na súa moi clímax cando o atraso resultaría explotar toda a vida fóra esta planeta, 

Xesucristo volverá. Esta vez, está vindo como Deus divino. Está vindo en todo o poder e gloria 

do Creador universo-decisión. (Mt 24:30; .. 25:31) Está vindo como "Rei dos reis e Señor dos 

señores" (Apocalipse 19:16), para establecer super-goberno mundial e gobernar as nacións 

"cunha vara de ferro "(Apocalipse 19:15; 12: 5). . . 



Cristo non desexado? 
Pero será que a humanidade grito de alegría, e recibe-lo en éxtase frenético e entusiasmo - ata 
as igrexas do cristianismo tradicional? 
Non! Van crer, porque os falsos ministros de Satanás (II Cor. 11: 13-15) enganar a eles, que é o 

Anticristo. As igrexas e as nacións estarán iradas na súa vida (Ap 11:15, con 11:18), e as forzas 

militares van realmente tentar loitar contra el para destruír-lo (Rev 17:14)! 
As nacións estarán estean implicados na batalla climática da chegada III Guerra Mundial, coa 

fronte de batalla en Xerusalén (ZC. 14: 1-2) e, a continuación, Cristo volverá. En poder 

sobrenatural que vai "loitar contra esas nacións" que loitan contra el (versículo 3). Será 

totalmente derrota-los (Rev 17:14)! "Os seus pés están parados aquel día sobre o monte dos 

Olivos," unha distancia moi curta ao leste de Xerusalén (ZC. 14: 4). (Armstrong HW. O Misterio 

dos Séculos, 1984) 
A Biblia afirma que Xesús volverá e El vai gañar, pero moitos van loitar 
contra El (Apocalipse 19:19). Moitos van reclamar (en base a malentendidos da profecía bíblica, pero 

parcialmente por causa dos falsos profetas e místicos) que o Xesús volver é o Anticristo final! 
O seguinte é tamén de Herbert Armstrong: 

A verdadeira relixión - a verdade de Deus habilitada co amor de Deus transmitida polo Espírito 
Santo ... indescriptible alegría de coñecer a Deus e Xesús Cristo - de coñecer a verdade! - E a 
calor do amor divino de Deus ... 
As ensinanzas da Igrexa verdadeira de Deus son simplemente os de "vivir de toda a palabra" da 
Biblia Sagrada ... 
Homes se desviou de forma de "estar" á maneira de "dar" - camiño do amor de Deus. 
Unha nova civilización debe agora colle a terra! (Ibid) 

A nova civilización é o Reino de Deus. Proclamando que nova civilización está por vir e ser baseada no 

amor é unha parte importante do que o verdadeiro evanxeo do Reino que Xesús e os seus seguidores 

ensinaron é todo. E iso é algo que nós, na Igrexa Continuada de Deus predicar tamén. 
Herbert Armstrong entender que Xesús estaba ensinando que a sociedade humana, 
mesmo cando pensa que quere obedecer, rexeitou o "camiño dar" da vida, o camiño do amor. Case 

ninguén parece entender correctamente o significado do que Xesús estaba ensinando. 
Salvación a través de Xesús é parte do Evanxeo 
Agora, algúns que leron ata aquí probablemente quere saber sobre a morte eo papel de Jesús na 

salvación. Si, iso é parte do evanxeo que o Novo Testamento e Herbert W. Armstrong tanto escribiu. 
O Novo Testamento mostra o evanxeo inclúe a salvación a través de Xesús: 

16 Por que non me avergoño do evanxeo de Cristo, xa que é o poder de Deus para salvación de 

todo aquel que cre, primeiro do xudeu e tamén do grego (Romanos 1:16). 
4 Polo tanto, aqueles que foron dispersos ían por todas partes cravando a palabra. 5 E baixando 

Filipe á cidade de Samaria e predicou Cristo a eles. ... 12 Pero, cando creron en Filipe, que lles 
predicaba acerca do Reino de Deus e do nome de Xesús Cristo, homes e mulleres foron 



bautizados. ... 25 Despois de testificado e falado a palabra do Señor, volveron a Xerusalén, 

predicando o evanxeo en moitas aldeas dos samaritanos. 26 Agora ben, un anxo do Señor falou a Filipe 

... 40 Filipe pensouse en nitróxeno. E de paso, el predicou en todas as cidades, ata que chegou a 

Cesarea. (Actos 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 cravou lles Xesús ea resurrección. (Actos 17:18) 
30 Entón Paulo ficou dous anos enteiros na súa propia casa alugada, e recibía todo o 

procuraban, 31 cravando o Reino de Deus e ensinando as cousas concernentes ao Señor Xesús 

Cristo, con toda liberdade, sen impedimento algún. (Actos 28: 30-31) 
Teña en conta que a predicación incluídos Xesús e do reino. Desafortunadamente, unha comprensión 

adecuada do evanxeo do Reino de Deus tende a estar ausente das ensinanzas das igrexas greco-
romanas. 
De feito, para axudarnos a facer-se parte daquel reino, Deus amou o ser humano de xeito 
tanto que enviou Xesús para morrer por nós (Xoán 3: 16-17). 

O evanxeo do reino é que o mundo precisa, pero ... 
Pero moitos líderes mundiais, incluíndo as relixiosas, creo que será a cooperación humana internacional 

que traerá paz e prosperidade, e non o Reino de Deus. E mentres eles terán algúns logros temporais, 
non só non vai ter éxito, os seus esforzos humanos acabará por traer o planeta Terra a tal punto que ía 

facer a vida insostible se Xesús non volver para establecer o seu reino. Este é un falso evanxeo. 

Moitas persoas no mundo están tentando montar un plano internacional babilónico semi-relixiosa para 

poñer nunha nova orde mundial no século 21. Isto é algo que a Igrexa Continuada de Deus denunciou 

desde o seu inicio e planea seguir denunciar. Unha vez que o Satán enganou a Eva a caer a unha versión 
do seu evanxeo uns 6000 anos (Xénese 3), o ser humano crían que eles saben mellor que Deus o que 
pode tornalos eo mundo mellor. 

Segundo a Biblia, que vai tomar unha combinación de un líder militar en Europa (o chamado Rei do 
Norte, tamén chamado de Besta da Apocalipse 13: 1-10), xunto con un líder relixioso (chamado falso 
profeta, tamén chamado de final, o Anticristo ea Besta de dous cornos de Apocalipse 13: 11-17) da 
cidade dos sete outeiros (Apocalipse 17: 9,18) para traer unha "Babilonia" (Apocalipse 17 e 18) orde 

mundial. Aínda que a humanidade ten do retorno de Cristo eo establecemento do seu reino, moitos no 
mundo non vai prestar atención a esta mensaxe no século 21, eles seguirán a crer varias versións do falso 

evanxeo de Satanás. Pero o mundo vai recibir un testemuño. 

Lembre que Xesús ensinou: 

14 E este evanxeo do reino será cravado en todo o mundo, en testemuño a todas as nacións, e 

entón virá o final. (Mateo 24:14) 

Teña en conta que o evanxeo do reino vai chegar ao mundo como unha testemuña, entón virá o final. 

Hai varias razóns para iso. 

Unha delas é que Deus quere que o mundo escoitar o verdadeiro evanxeo antes do inicio da gran 

tribulação (que aparece para comezar en Mateo 24:21). De aí a mensaxe do evanxeo é tanto unha 
testemuña e un aviso (cf. Ezequiel 3; Amos 3: 7). 



Outra é que a esencia da mensaxe contraria aos puntos de vista do crecente Fera, Rei do poder norte, 

xunto co Falso Profeta, o Anticristo final. Eles basicamente prometer a paz a través do esforzo humano, 
pero vai levar ao fin (Mateo 24:14) e destrución (cf. 1 Tessalonicenses 5: 3). 

Por mor de sinais e marabillas que lles están asociados (2 Tesalonicenses 2: 9), a máis grande do mundo 

vai escoller para crer nunha mentira (2 Tesalonicenses 2: 9-12) en vez da mensaxe do evanxeo. Por mor 
de condenas indebidas do reino milenar de Deus polos católicos romanos, ortodoxos orientais, 
luteranos, e outros, moitos erroneamente afirman que a mensaxe do evanxeo milenaria do Reino de 
Deus é o teito evanxeo asociado co Anticristo. 

Os cristiáns de Filadelfia fieis (Apocalipse 3: 7-13) estarán proclamando o evanxeo milenaria do reino, así 
como dicindo ao mundo que certos líderes mundanos (incluíndo a Besta eo Falso Profeta) será de ata. 

Van apoiar dicindo ao mundo a mensaxe de que a Besta, o rei do poder do Norte, xunto co Falso 
Profeta, o Anticristo final, acabará por destruír (xunto con algúns dos seus aliados) dos Estados Unidos e 
os anglo-nacións do Reino Unido , Canadá, Australia e Nova Celandia (Daniel 11:39) e que van despois 
destruír un / confederación islámica árabe (Daniel 11: 40-43), funcionan como instrumentos dos demos 
(Apocalipse 16: 13-14), e finalmente loitar contra Jesus Cristo no seu retorno (Revelación 16:14; 19: 19-

20). Os Philadelphians fieis (Apocalipse 3: 7-13) estará anunciando que o reino milenar será en 

breve. Isto probablemente xerar moita cobertura mediática e contribuír ao cumprimento de Mateo 
24:14. 

O "falso evanxeo" que proclaman líderes mundiais (probablemente algún tipo "novo" do líder do 
principio de Europa, xunto con un pontífice comprometida que reivindicará unha forma de catolicismo) 
non como aquel, eles non queren que o mundo sabe o que vai realmente facer (e non pode mesmo crer-

se en primeiro lugar, cf. Isaías 10: 5-7). Eles e / ou os seus partidarios probablemente tamén falsamente 
ensinan que os fieis Philadelphians serán defendendo unha doutrina (milenarismo) dun Anticristo que 

vén. Calquera que sexan as condenas que e / ou os seus seguidores teñen sentido os fieis de Filadelfia e 

da Igrexa Continuada de Deus pode desencadear a persecución (Daniel 11: 29-35; Apocalipse 12: 13-

15). Isto tamén pode levar ao fin do inicio da gran tribulação (Mateo 24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 24: 
14-15; Daniel 11:31), así como un tempo de protección para os fieis Philadelphia cristiáns (Apocalipse 
3:10; 12: 14-16). 

A Besta eo Falso Profeta vai vigor, a chantaxe económica, sinais, prodixios de mentira, asasinato e outras 
presións (Apocalipse 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25, 2 Tessalonicenses 2: 9-10) para ter o control 

. Cristiáns van preguntar: 
10 "Ata cando, ó Señor, santo e verdadeiro, non xulgas e vingas noso sangue dos que habitan 

sobre a terra?" (Apocalipse 6:10) 
Ao longo dos séculos, o pobo de Deus xa se preguntas: "Canto tempo será ata que Xesús volva?" 

Mentres non sabemos o día nin a hora, esperamos Xesús volver (eo Reino Milenar de Deus establecido) 
o século 21 con base en moitas escrituras (por exemplo, Mateo 24: 4-34; Sal 90: 4; Oseas 6: 2; Lucas 21: 7-
36; Hebreos 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Pedro 3: 3-8; 1 Tessalonicenses 5: 4), algunhas partes das que vemos agora 
a ser cumprida. 
Se Xesús non intervén, o mundo vai ter aniquilado toda a vida: 

21 Porque entón haberá gran tribulação, como nunca houbo desde o principio do mundo ata 

agora, non, nin xamais será 22 E aqueles días non fosen abreviados, ningunha carne sería salva 

.; pero por mor dos escolleitos serán abreviados aqueles días. (Mateo 24: 21-22) 



29 Despois da tribulação daqueles días, o sol escurecer, ea lúa non dará a súa luz; as estrelas 

caerán do ceo, e os poderes dos ceos serán abalados. 30 Entón o sinal do Fillo do Home aparecerá 
no ceo, e entón todas as tribos da terra se lamentaranse e verán o Fillo do Home Benvido sobre 
as nubes do ceo, con poder e gran gloria. 31 e enviará os seus anxos con gran son dunha 
trompeta, os cales reuniranse os seus elixidos, dos catro ventos, dunha extrema do ceo para o 

outro. (Mateo 24: 29-31) 
O Reino de Deus é o que o mundo precisa. 

Embaixadores do Reino 
Cal é o seu papel no Reino? 
Agora, se vostede é un cristián, ten que ser un embaixador para el. Teña en conta que o apóstolo Paulo 

escribiu: 
20 Agora, pois, que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus estivese suplicando 

por medio de nós: nós vos suplicamos en nome de Cristo, ser reconciliados con Deus. (2 

Corintios 5:20) 
14 Estade, pois, tendo cinguidos súa cintura coa verdade, tendo vestida a coiraza da xustiza, 15 e 

calzando os pés coa preparación do evanxeo da paz; 16 tomando sobre todo o escudo da fe coa 
que poderá eliminar todos os dardos inflamados do maligno 17 Tomade tamén o casco da 
salvación ea espada do Espírito, que é a palabra de Deus ;. 18 orando sempre con toda oración e 
súplica no Espírito, e vixiando nisto con toda perseveranza e súplica por todos os santos 19 e por 
min, para que sexa dada a min, para que eu poida abrir a miña boca para facer coñecido o 

misterio do evanxeo, 20 polo cal son embaixador en cadeas; para que nel eu poida falar del 

libremente, como me convén falar. (Efesios 6: 14-20) 
¿Que é un embaixador Merriam-Webster ten a seguinte definición ?: 

1: un emisario oficial, especialmente: un axente diplomático do máis alto posto acreditada a un 
goberno estranxeiro ou soberano como o representante residente do seu propio goberno ou 
soberano ou designado para unha misión diplomática especial e moitas veces temporal 

2: un representante autorizado ou mensaxeiro 

Se vostede é un verdadeiro cristián, es enviado oficial, por Cristo! Teña en conta o que o apóstolo Pedro 

escribiu: 
9 Pero vós sodes a xeración elixida, o sacerdocio real, a nación santa, pobo adquirido, para que 

anuncieis as virtudes daquel que vos chamou das tebras á súa marabillosa luz; 10 vós que outrora 
non eran un pobo, pero agora son o pobo de Deus, que non alcanzaran misericordia, pero agora 

teñen obtido misericordia. (1 Pedro 2: 9-10) 
Como cristiáns, debemos ser parte dunha nación santa. 
Que nación agora santo? 
Ben, por suposto, ningún dos reinos deste mundo, pero que en definitiva, formará parte do reino de 

Cristo (Apocalipse 11:15). É a nación de Deus, o seu reino é santo. 
Como embaixadores, que normalmente non se involucrar en política directos das nacións do 

mundo. Pero estamos a vivir camiño de vida de Deus agora. Ao facelo, é mellor saber por que os 



camiños de Deus son os mellores, de xeito que no seu reino podemos ser reis e sacerdotes e reinar con 
Cristo na terra: 

5 aquel que nos amou e nos lavou dos nosos pecados no seu propio 
sangue, 6 e fíxonos reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a el a gloria eo dominio para 

sempre. Amén. (Apocalipse 1: 5-6) 
10 E fixeron connosco reis e sacerdotes para o noso Deus; E reinarán sobre a terra. (Apocalipse 

5:10) 
Un aspecto futuro do que será ensinando os que son mortais, a continuación, para andar nos camiños 
de Deus: 

19 Porque o pobo habitará en Sión, en Xerusalén; Debe chorar máis. Será moi agradable para 

vostede no son do seu clamor; Cando escoita, que vai responder a vostede. 20 E o Señor lle dá o 
pan de angustia e auga de aperte, con todo os seus profesores non serán movidas para un canto 
máis, pero os seus ollos verán os seus profesores. 21 Os seus oídos oirán a palabra detrás de ti, 
dicindo: "Este é o camiño, andai por el," sempre que xira á dereita nin sempre que chamar á súa 

esquerda. (Isaías 30: 19-21) 
Mentres que é unha profecía ao reino milenar, nesta época os cristiáns deben ser preparados para 
ensinar: 

12 ... a esta altura xa debesen ser mestres (Hebreos 5:12) 
15 Antes, santificai ao Señor Deus nos vosos corazóns, e estade sempre preparados para 

responder a todo aquel que vos pedir a razón da esperanza que hai en vós con mansidão e 
temor (1 Pedro 3:15, KJV). 

A Biblia amosa que moitos dos cristiáns máis fieis van, pouco antes do inicio da gran tribulação, 
ensinarán a moitos; 

33 E os das persoas que entenden ensinarán a moitos (Daniel 11:33) 
Así, aprendendo, crecendo na graza e no coñecemento (2 Pedro 3:18), é algo que debe facer 

agora. Parte do seu papel no Reino de Deus é para poder ensinar. E para os máis fieis, de Filadelfia 

(Apocalipse 3: 7-13), os cristiáns, que vai tamén inclúen o apoio ao testemuño do Evanxeo importante 
antes do inicio do reino milenar (cf. Mateo 24:14). 
Despois de que o Reino de Deus establécese, o pobo de Deus será usado para axudar a restaurar un 
planeta mal: 

12 Os que, de entre vós edificarão as antigas ruínas;  
Vostede levantarás os fundamentos de moitas xeracións; E será chamado reparador de fenda, e 

restaurador de sendeiros para vivir. (Isaías 58:12) 

Así, o pobo de Deus que viviron o camiño de Deus nesta idade pode facer máis doado para as persoas a 

vivir en cidades (e non só) durante este tempo de restauración. O mundo vai realmente ser un lugar 

mellor. Debemos ser embaixadores de Cristo agora, para que tamén pode servir no seu Reino. 

A verdadeira mensaxe do Evanxeo é Transformative 

Xesús dixo: "Se vós permanecedes na miña palabra, sodes verdadeiramente meus discípulos 32 e 
conhecereis a verdade, ea verdade vos liberará." (Xoán 8: 31-32). Coñecer a verdade sobre o evanxeo do 



.! Reino de Deus nos libera de ser detido nas falsas esperanzas deste mundo podemos coraxosamente 
apoiar un plan que funciona por Deus plan de Satanás ten enganado o mundo (Apocalipse 12: 9) e o 
Reino de Deus é a verdadeira solución. necesitamos representan e defenden a verdade (cf. Jn 18,37). 

A mensaxe do evanxeo é máis que sobre a salvación persoal. A boa noticia do Reino de Deus debe 
converterse nun neste ano: 

2 E non vos conformeis con este mundo, pero sé transformados pola 

a renovación da súa mente, para que experimenteis cal sexa a boa, agradable e perfecta 

vontade de Deus. (Romanos 12: 2) 

Os verdadeiros cristiáns son transformados para servir a Deus e aos demais: 

22 Servos, sede ben guiados en todo o vosos señores segundo a carne, non servindo vista, como 

para compracer aos homes, pero en sinxeleza de corazón, temendo a Deus. 23 E o que fai, fai-o 
de corazón, como ao Señor e non aos homes, 24 sabendo que o Señor recibiredes como 

recompensa a herdanza; para servir a Cristo Señor. (Colosenses 3: 22-24) 

28 Por iso, recibindo un reino que non pode ser abalado, retenhamos graza, pola que sirvamos a 

Deus agradablemente, con reverencia e temor. (Hebreos 12:28) 

Verdadeiros cristiáns viven de forma diferente do mundo. Aceptamos os patróns de Deus por riba do 

mundo para o que é correcto e incorrecto. O xusto vive pola fe (Hebreos 10:38), xa que ten fe para vivir 

o camiño de Deus nesta era. Os cristiáns eran considerados tan diferente do mundo en que vivían, que o 

seu modo de vida foi referido como "o camiño" no Novo Testamento (Actos 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). O 
mundo vive no egoísmo, baixo a influencia de Satanás, o que foi chamado "o camiño de Caín" (Judas 11). 

O Evanxeo do Reino de Deus é unha mensaxe de xustiza, alegría e paz (Romanos 14:17). A palabra 
profética, ben entendida, é reconfortante (cf. 1 Corintios 14: 3; 1 Tessalonicenses 4:18), sobre todo a 

medida que ver o crumble mundo (cf. Lucas 21: 8-36). O certo modo de vida cristián leva a abundancia 

espiritual e bendicións físicas (Marcos 10: 29-30). Esta é parte da razón por aqueles que vivila entender 

que o mundo precisa do Reino de Deus. Os cristiáns son embaixadores do Reino de Deus. 

Cristiáns poñer a nosa esperanza no espiritual, e non a física, aínda que nós vivimos nun mundo físico 

(Romanos 8: 5-8). Temos a "esperanza do evanxeo" (Colosenses 1:23). Isto é algo que os primeiros 
cristiáns entenderon que moitos que profesan Xesús hoxe non entender verdadeiramente. 

6. igrexas greco-romanos ensinan Reino é importante, pero ... 
As igrexas greco-romanos cren que ensinan aspectos do Reino de Deus, pero temos dificultade para 

entender verdadeiramente o que realmente é, por exemplo, a enciclopedia Católicaensina isto sobre 

o reino .: 
Cristo ... En cada etapa no seu ensino chegada deste reino, os seus distintos aspectos, o seu 
significado preciso, o xeito en que debe ser alcanzado, forman a base da seus discursos, tanto 
que a súa intervención é chamado de "o evanxeo do reino "... eles comezaron a falar da Igrexa 

como" o reino de Deus "; cf. Col, I, 13; I Ts, ii, 12 .; Apoc, I, 6, 9 .; v, 10, etc. ... que significa a 

Igrexa como esta institución divina ... (Papa H. Reino de Deus. A Enciclopedia Católica, Volume 
VIII. 1910). 



Aínda que o anterior sinalou "Col., I, 13; I Ts, ii, 12 .; Apoc, I, 6, 9 .; v, 10, "se vai buscalos, vai considerar 

que non é un deses versos din nada sobre a Igrexa ser o Reino de Deus. Eles ensinan os crentes 

formarán parte do Reino de Deus é que é o reino de Xesús. A Biblia advirte que moitos cambiaría o 

evanxeo ou virar a outro, un un falso (Gálatas 1: 6-9). Desafortunadamente, varios queridos ter feito 

isto. 
Xesús ensinou: "Eu son o camiño, ea verdade, ea vida. Ninguén vén ao Pai senón por min "(Xoán 14: 

6). Pedro ensinou: "E non hai salvación en ningún outro, pois non hai outro nome baixo do ceo dado 

entre os homes, polo cal debamos ser gardadas" (Actos 4:12). Peter dixo que todos os xudeus deben ter 

a fe para arrepentirse e aceptar Xesús para seren gardados (Actos 2:38). 
En contraste con isto, o Papa Francis ensinounos que os ateos, sen Xesús, pode ser gardado por boas 

obras! Tamén ensina que os xudeus poden ser gardados sen aceptar Xesús! Ademais, e algúns greco-

romanos tamén parecen considerar que unha versión non-bíblica de "María" é a clave para o evanxeo, 
así como unha clave para a unidade ecuménica e inter-relixiosa.Desafortunadamente, e outros non 

entenden a importancia de Xesús eo verdadeiro Evanxeo do Reino de Deus. Moitos están promovendo 

falsos evanxeos. 
Moitos desexan camiñar por vista e ter fe no mundo. O Novo Testamento ensina que os cristiáns deben 
ollar para arriba: 

2 pensade nas cousas do alto, non nas que son da terra. (Colosenses 3: 2) 
7 Porque andamos por fe, non pola vista. (2 Corintios 5: 7) 

Con todo, o Papa Pío XI, basicamente ensinou a camiñar pola súa visión da súa igrexa: 
... Igrexa Católica ... é o reino de Cristo na terra. (Encíclica de Pío Quas Primas como citado en 

Kramer P. O derradeiro Combate do Demo. Boas publicacións consello, 2002, p. 73). 
As reivindicacións do sitio web CatholicBible101, "o Reino de Deus foi establecido na terra por 
Xesucristo o ano 33 dC, baixo a forma da súa igrexa, liderado por Peter ... Igrexa Católica". Pero o 
milenaria Reino de Deus non está aquí nin é a Igrexa de Roma, pero será sobre a terra. 
A Igrexa de Roma ensina tan fortemente contra un Reino terreo milenaria a piques de vir de Deus, que é 

basicamente o único "doutrina do Anticristo" listado no Catecismo oficial da IgrexaCatólica: 
676 erro do Anticristo xa comeza a tomar forma no mundo cada vez que a solicitude é feito para 

entender dentro da historia que a esperanza mesiánica, que só pode ser realizado máis alá da 

historia a través do xuízo escatológico. A Igrexa ten rexeitado as formas, mesmo modificadas 

deste falsificación do reino para vir baixo o nome de milenarismo ... (Catecismo da Igrexa 
Católica. Imprimatur potest + Cardeal Joseph Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Desafortunadamente, os que concordan con iso terá grandes problemas coa proclamación do Evanxeo 

do Reino de Deus na final. Algúns van tomar medidas terribles contra aqueles proclamando- (Daniel 

07:25; 11: 30-36). 
Pero, pode pensar, non todos os que profesan a Xesús como Señor estar no reino? Non, non 

serán. Teña en conta o que Xesús dixo: 
21 "Non todo aquel que me di" Señor, Señor ', entrará no Reino dos ceos, pero o que fai a 

vontade do meu Pai no ceo 22 Moitos. Me dirán aquel día: "Señor, Señor, ten non profetizamos 
nós no teu nome non expulsamos demos no teu nome, e fixemos moitos milagres no teu 



nome "23 e entón eu lles direi:" Nunca vos coñecín;?! afastar min, vós que praticáde-lo mal 
'(Mateo 7: 21-23) 

O Apóstolo Paulo observou o "misterio da iniquidade" "xa estaba no traballo" (2 Tesalonicenses 2: 7) no 

seu tempo. Esta ilegalidade tamén está relacionado a algo que a Biblia advirte contra o fin dos tempos 

que se chama "Misterio, a gran Babilonia" (Apocalipse 17: 3-5). 
O "misterio da iniquidade" está relacionado con cristiáns professos que cren que non precisan de 
manter Ten lei Mandamento de Deus, etc. e / ou hai tantas excepcións aceptables para el e / ou existen 
formas aceptables de penitencia para romper Deus lei, polo que, mentres eles pensan que teñen unha 
forma da lei de Deus, eles non están mantendo unha forma de cristianismo que Xesús ou os seus 
apóstolos ía recoñecer como lexítimo. 
Greco-romanos son como os fariseos que violaron os mandamentos de Deus, pero alegou súas 

tradicións fixo esta aceptable-Xesús denunciou que o achegamento (Mateo 15: 3-9)! Isaías tamén 

advertiu que as persoas que afirman ser ían rebelarse de Deus contra a súa lei (Isaías 30: 9). Esta 
rebelión sen lei é algo que, por desgraza, ver iso ata hoxe. 
Outro "misterio" semella que a Igrexa de Roma parece crer que os seus militaristas axendas ecuménicas 
e inter-relixiosas conducirá á paz e unha versión non-bíblica do Reino de Deus na terra.Escritura advirte 
contra unha unidade ecuménica benvida que ensina vontade, por algúns anos, ser exitosa (nota: a Biblia 
Nova Xerusalén, unha tradución católica-aprobado, móstrase): 

4 Eles prostraren diante do dragón porque dera a besta a súa autoridade; e prostráronse-se 

diante da besta, dicindo: Quen pode comparar coa besta? Quen pode loitar contra ela '5 O 

animal foi autorizada a boca seus orgullo e blasfemias e ser activo durante corenta e dous meses 
;? 6 e articulou súas blasfemias contra Deus, contra o seu nome, a súa tenda celeste e todos os 
que están abrigados . hai 7 foi autorizado a facer guerra aos santos e vencer-los, e dado poder 
sobre todas as razas, pobos, linguas e nacións; 8 e todas as persoas do mundo van adoralo, é 
dicir, todo o mundo cuxo nome non foi escrito baixo desde a fundación do mundo no libro do 
Cordeiro sacrificial de vida 9 se alguén pode escoitar, escoite :. 10 Aqueles para catividade, para a 

catividade; os para a morte pola espada á morte pola espada. É por iso que os santos deben 

perseveranza e fe. (Apocalipse 13: 4-10, NJB) 
A Biblia advirte contra un tempo final Babylon unidade: 

1 Un dos sete anxos que tiñan as sete copas veu falar comigo, e dixo: "Veña aquí e eu vou 

amosar-lle a condena da gran prostituta que entronizado augas xunto abundantes, 2 con quen 
todos os reis da terra ter se prostituído, e quen fixo toda a poboación do mundo embriagado co 
viño da súa adulterio. "3 El levoume en espírito a un deserto, e alí vin unha muller que monta 
unha besta escarlata, que tiña sete cabezas e dez cornos e tiña títulos blasfemos escrito todo 
sobre el 4 a muller estaba vestida de púrpura e escarlata, e brillaban con ouro e xoias e perlas, e 

ela estaba suxeitando unha winecup ouro Explique o lixo repugnante da súa prostitución ;. 5 na 

súa testa estaba escrito un nome, un nome enigmático ". Babilonia, a Grande, a nai de todas 

as prostitutas e as prácticas sucias na terra '6 vin que estaba borracha, embriagada co sangue 

dos santos, e do sangue das testemuñas de Xesús; e cando a vin, eu estaba completamente 

aturdido. (Apocalipse 17: 1-6, BJ) 



9 'Isto esixe perspicacia. As sete cabezas son sete montes, sobre os que a muller está 

sentada. . . 18 A muller que viches é a gran cidade que ten autoridade sobre todos os 

gobernantes da terra ". (Apocalipse 17: 9,18, NJB) 
1 Despois diso, vin outro anxo desc do ceo, con gran autoridade dada a el; a terra brillou coa súa 

gloria. 2 Na parte superior da súa voz, el gritou, 'Babylon caeu, a gran Babilonia caeu, e chegou a 

ser o refuxio de demos e un aloxamento para todo o espírito imundo e sucio, paxaro 
repugnante. 3 Todos as nacións teñen bebido profundamente do viño da súa prostitución;Cada 
rei na terra prostituiu-se con ela, e cada comerciante enriquecido a través da súa 

devassidão "4 Outra voz falou do ceo .; Eu oín-lo dicir: 'Vén a fóra, o meu pobo, lonxe dela, de 

xeito que non comparte os seus crimes e teñen as mesmas pragas para soportar. 5 Os seus 

pecados se acumularon ata o ceo, e Deus ten os seus crimes en conta : trata-la como ela tratou 

os outros 6 debe ser pagado o dobre do importe que esixía .. Ela é ter unha dobre forte cunca de 
súa propia mestura. 7 Cada unha das súas pompas e orgias debe ser acompañada por unha 

tortura ou unha agonía. Estou entronizada como raíña, ela pensa; Non son viúva e non vai saber 

loito 8 Para iso, un día, as pragas caerá sobre ela :. Enfermidades e choro, ea fame. Será 

queimada ata o chan. O Señor Deus que a condenou é poderoso. '9' Haberá xemendo e chorando 

para ela polos reis da terra, que se prostituíram con ela e mantidos orgias con ela. Ven o fume 

como queima, (Apocalipse 18: 1-9, BJ) 
En Zacarías, a Biblia advirte contra a Babilonia chegando e mostra que a unidade axeitada non 
acontecerá ata despois de Xesús volver: 

10 Coidado! Coidado! Fuxir da terra do norte - Señor declares- para te espallei aos catro ventos 

do ceo - o Señor declara 11 Olle para fóra.! Facer a súa fuga, Zion, que agora vive coa súa filla de 

Babilonia! 
12 Pois o Señor dos exércitos di iso, xa que a Gloria me encomendado, sobre as nacións que vos 

despojaram, "Todo aquel que tocar en vós toca na nena dos meus ollos. 13 Agora mire, eu 
moverá a miña man sobre eles e eles van ser saqueada por aqueles a quen teñen 

escravizado. Entón vai saber o que o Señor dos exércitos envioume! 14 Cante, alegrádevos, ó filla 
de Sión, porque agora eu estou benvida para vivir entre vós -Yahweh declara! 15 E aquel día 

moitas nacións será convertido para o Señor. Si, eles van facer o seu pobo, e eles van vivir no 

medio de vós. Entón vai saber o que o Señor dos exércitos envioume a ti! 16 Javé tomará 

posesión de Xudá, a súa porción na Terra Santa, e de novo facer de Xerusalén a súa 

elección. (Zacarías 2: 10-16, BJ; notar nas versións KJV / NVI os versos son listados como Zacarias 

2: 6-12) 
Os movementos ecuménicos e inter-relixiosos que os líderes das Nacións Unidas, do Vaticano, moitos 
protestantes e ortodoxos Oriental está promovendo son claramente condenado pola Biblia e non debe 

ser encoraxados. Xesús advertiu sobre os que afirman seguilo que ía "enganarão a moitos" (Mateo 24: 

4-5). Moi ecumenismo está relacionado co "cabaleiro branco" de Apocalipse 6: 1-2 (que non é Xesús) e 

da prostituta de Apocalipse 17. 
Como Zacarias, o apóstolo Paulo tamén ensinou que a verdadeira unidade da fe non ía ocorrer 
ata logo de Xesús volver: 

13 ata que todos cheguemos á unidade na fe e no coñecemento do Fillo de Deus e formar o 

home perfecto, totalmente madura coa plenitude do propio Cristo. (Efesios 4:13, BJ) 



Aqueles que cren que esta unidade vén antes da volta de Xesús están en erro. De feito, cando Xesús 

volver, que vai ter que destruír a unidade das nacións que se reunirán contra el: 
11:15 O sétimo anxo tocou a trompeta, e voces podían ser oídos berrando no ceo, chamando: "O 

reino do mundo converteuse no Reino de noso Señor e do seu Cristo, e El reino para 
sempre." 16 os vinte e catro anciáns, entronizado na presenza de Deus, prostráronse-se e tocou o 
chan coas súas frentes adorando a Deus 17 con estas palabras: "Nós te damos grazas, 
todopoderoso Señor Deus, o que é, quen era, para asumir o seu gran poder e comezar a súa 
reinado. 18 nacións estaban en alboroto e agora chegou o momento para o seu castigo, e para os 
mortos para seren xulgados, e para os seus servos, os profetas, aos santos e para os que temen 

o seu nome, pequenos e grandes igual, ser recompensado. O tempo veu para destruír os que 

están destruíndo a terra. " (Apocalipse 11: 15-18, BJ) 
19: 6 E oín o que parecía ser as voces dunha multitude enorme, como o son do océano ou a gran 

estrondo do trono, respondendo: "Aleluia! O reinado do Señor, noso Deus todopoderoso xa 

comezou; . . . 19 Entón vin a besta, con todos os reis da terra e os seus exércitos reunidos para 

loitar contra o cabaleiro eo seu exército. 20 Pero a besta foi detido, xunto co falso profeta, que 
traballara milagres no nome da besta e por eles enganara os que acepte a marca coa marca da 

besta eo que adoraban a súa estatua. Estes dous foron lanzados vivos no lago ardente de lume e 

xofre. 21 Todas as demais morreron pola espada do cabaleiro, que saíu da súa boca, e todas as 

aves se saturado coa súa carne. . . 20: 4 Entón vin tronos, onde tomaron seus asentos, e neles foi 

revisado o poder de xulgar. Vin as almas de todos os que foran decapitados por teren 

testemuño por Xesús e por cravado a palabra de Deus, e os que se negou a adorar a besta ou 

súa estatua e non aceptaría o brandmark nas súas frentes ou mans; eles viñeron para a vida, e 

reinaron con Cristo durante mil anos. (Apocalipse 19: 6,19-21; 20: 4, BJ) 
Teña en conta que Xesús ten que destruír os exércitos do mundo unificadas contra el. El e os santos han 

de reinar. É dicir, cando haberá unidade adecuada da fe. 
Por desgraza, moitos van escoitar ministros falsos que parecen bos, pero non son, como o apóstolo 
Paulo advertiu (2 Corintios 11: 14-15). 
Máis ía realmente entender a Biblia eo evanxeo do Reino de Deus salvo que loitar contra Jesus. 
7. Por que o Reino de Deus? 
Aínda que os seres humanos quere pensar que son tan intelixentes, hai límites para a nosa comprensión, 
pero de Deus "entendemento é infinito" (Sal 147: 5). 
É por iso que terá a intervención de Deus para corrixir este planeta. 
Mentres moitos cren en Deus, a gran maioría dos seres humanos non están dispostos a vivir 

como El realmente dirixe. Teña en conta o seguinte: 
8 El te declarou, o home, o que é bo; E o que o Señor pide de ti, senón que pratiques a xustiza, 

amar a misericordia, e andes humildemente co teu Deus? (Miqueas 6: 8) 
Andes humildemente con Deus non é algo a humanidade foi verdadeiramente dispostos a facer. Dende 

a época de Adán e Eva (Xénese 3: 1-6), o ser humano optaron por confiar en si mesmos e as súas 
prioridades, sobre Deus, a pesar dos seus mandamentos (Éxodo 20: 3-17). 
O libro de Proverbios ensina: 



5 Confía no Señor de todo o teu corazón e non se apoie no seu propio entendemento ;. 6 en 

todos os teus camiños, recoñece el, e el endireitará as túas veredas 7 Non sexa sabio aos seus 

propios ollos; Teme ó Señor e aparta-te do mal. (Proverbios 3: 5-7) 
Con todo, a maioría da xente non vai realmente confiar en Deus de todo corazón ou esperar por el para 

dirixir os seus pasos. Moitos din que van facer o que Deus quere, pero non facelo. A humanidade foi 

enganada por Satanás (Apocalipse 12: 9) e caeu aos desexos do mundo ea "soberbia da vida" (1 Xoán 
2:16). 
Por iso, moitos veñen-se coas súas propias tradicións relixiosas e os gobernos seculares, porque pensan 

que saben mellor. Con todo, eles non (cf. Xeremías 10:23), nin é o que mellor se arrepender. 
É por iso que a humanidade ten do Reino de Deus (cf. Mateo 24: 21-22). 
Formas son un dereito de Deus 
O certo é que Deus é amor (1 Xoán 4: 8,16) e Deus non é egoísta. As leis de Deus amosar o amor a Deus 

e ao próximo (Marcos 12: 29-31; James 2: 8-11). Os camiños do mundo son egoístas e rematan en morte 

(Romanos 8: 6). 
Teña en conta que a Biblia amosa certos cristiáns observan os mandamentos: 

1 Todo aquel que cre que Xesús é o Cristo é nacido de Deus, e todo aquel que ama ao que o 

xerou tamén ama ao que del é nacido 2 Nisto coñecemos que amamos os fillos de Deus., Cando 
amamos a Deus e gardamos os seus mandamentos . 3 Por que é o amor de Deus, que guardemos 

os seus mandamentos. E os seus mandamentos non son pesados. (1 Xoán 5: 1-3) 
Todo de Deus "mandamentos son xustiza" (Sal 119: 172). Os seus camiños son puro (1 Timoteo 

1:15). Por desgraza, moitos aceptaron varias formas de "ilegalidade" e non se dan conta que Xesús non 

veu para destruír a lei ou os profetas, pero para cumprir-los (Mateo 5:17), explicando o seu significado 

real e expandir-los máis do que moitos penso (por exemplo, Mateo 5: 21-27). Xesús ensinou que "quen 
fai e ensina-los, será chamado grande no Reino dos ceos" (Mateo 5:19) ( 'Reino de Deus' as palabras e 
'reino dos ceos "son intercambiables). 
A Biblia ensina que a fe sen obras é morta (Santiago 2:17). Moitos afirman seguir a Xesús, pero non vai 

realmente creo seus ensinos (Mateo 7: 21-23) e non imitalo como deberían (cf. 1 Corintios 11: 1). "O 

pecado é a transgresión da lei" (1 Xoán 3: 4, NVI) e todos pecaron (Romanos 3:23). Con todo, a Biblia 

amosa que a misericordia triunfará sobre o xuízo (Santiago 2:13) como Deus realmente ten un plan para 
todo (cf. Lc 3: 6). 
Solucións humanos, ademais dos camiños de Deus, non vai funcionar. No reino milenar, Xesús 

gobernará con "vara de ferro" (Apocalipse 19:15), e boa prevalecerá como as persoas van vivir o camiño 
de Deus. Existen os problemas do mundo porque as sociedades do mundo se negan a obedecer a Deus 

e súa lei . Historia mostra a humanidade non é capaz de resolver os problemas da sociedade: 
6 Porque a inclinación da carne é morte, pero a inclinación do Espírito é vida e paz 7 canto a 

inclinación da carne é inimizade contra Deus .; pois non é suxeita á lei de Deus, nin mesmo pode 

estar. 8 Polo tanto, os que están na carne non poden agradar a Deus. (Romanos 8: 6-8) 
Os cristiáns deben concentrarse no espiritual, e concédense Espírito de Deus para facelo nesta idade 
(Romanos 8: 9), a pesar das nosas debilidades persoais: 



26 Para ver o seu chamado, irmáns, que non son moitos os sabios segundo a carne, nin moitos 

os poderosos, nin moitos os nobres que son chamados. 27 Pola contra, Deus escolleu as cousas tolas do 
mundo para avergoñar os sabios, e Deus ten escolleu as cousas febles do mundo para confundir 
as cousas que son poderosos, 28 e as cousas vis deste mundo e as cousas que son de Deus 
desprezado escolleu, e as cousas que non son, para reducir a nada as cousas que son 29 para que 
ningunha carne se Glories na súa presenza. 30 Pero vós sodes del, en Cristo Xesús, que se fixo 
para nós sabedoría de Deus e xustiza, santificación e Redención 31 que, como está escrito: "aquel 

que glorias, imos lo na gloria do Señor ". (1 Corintios 1: 26-31) 
Os cristiáns deben gloria no plan de Deus! Nós andamos pola fe agora (2 Corintios 5: 7), mirando por 

riba (Colosenses 3: 2) na fe (Hebreos 11: 6). Seremos bendicidos por gardar os mandamentos de Deus 

(Apocalipse 22:14). 
A Biblia di que os cristiáns van gobernar con Xesús, pero entende o que significa que os cristiáns 

verdadeiros vai realmente gobernar cidades? Xesús ensinou: 
12 "Un certo home nobre partiu para unha terra afastada, tomando para si un reino e volver 

despois. 13 Entón, chamou dez dos seus servos, entregado lles dez minas e díxolles:" Facer 
negocios ata que eu veña. "14 Pero os seus concidadáns odiaban-o, mandaron tras el unha 
embaixada, dicindo: non queremos que este home reine sobre nós. " 
15 "E así foi que, cando el volveu, recibindo o reino, el ordenou estes servos, a quen deu o 

diñeiro, para ser chamado para el, para que poida saber como 
que cada un tiña gañado, negociando 16 E chegou o primeiro, dicindo: 17 E díxenlle: 'Moi ben, 

criado. "Señor, a túa mina rendeu dez minas.'; porque fuches fiel no pouco, ter autoridade sobre 
dez cidades. "18 E chegou o segundo, dicindo:" Señor, a túa mina rendeu cinco minas. 19 Así 

mesmo, el díxolle: 'Tamén sobre cinco cidades. ' (Lucas 19: 12-19) 
Sexa fiel sobre o pouco que ten agora. Os cristiáns teñen a oportunidade de pronunciarse sobre as 

cidades reais, nun reino real. Xesús tamén dixo: "A miña recompensa está comigo, para dar a cada un 

segundo a súa obra" (Apocalipse 22:12). Deus ten un plan (Jó 14:15) e un lugar (Xoán 14: 2) a quen vai 

realmente responder a El (Xoán 6:44; Apocalipse 17:14). O Reino de Deus é real e pode ser unha parte 
dela! 
A principios de 2016, a revista Science publicou un artigo titulado "O poder das multitudes" que 
indicaban que a intelixencia artificial e crowdsourcing podería resolver a humanidade fronte aos 

"problemas dos impíos. Con todo, o artigo non puido entender o que a maldade foi, e moito menos 

como resolvelo. 
Cooperación, ademais de seguir os verdadeiros camiños de Deus, é tan fadado ao fracaso no século 21, 
como estaba de volta despois do gran diluvio, cando a humanidade colaborou para construír a Torre de 
Babel fallou (Xénese 11: 1-9). 
Problemas no mundo, en lugares como o Oriente Medio (a pesar dos beneficios temporais esperados, 
por exemplo, Daniel 9: 27A; 1 Tessalonicenses 5: 3), non será resolto por seres humanos, necesitamos 
da paz do Reino de Deus (Romanos 14: 17). 
Os problemas de terrorismo internacional, a pesar dos beneficios esperados, non vai ser resolto (cf. 
Ezequiel 21:12) pola enganado nas Nacións Unidas (cf. Apocalipse 12: 9) -Precisamos a alegría e confort 
do Reino de Deus. 



Os problemas do medio ambiente non serán resoltos pola cooperación internacional, como as nacións 
do mundo vai axudar a destruír a terra (Apocalipse 11:18), pero eles serán resoltos polo Reino de Deus. 
Os problemas da inmortalidade sexual, aborto e vendendo corpo humano 
pezas non serán resoltos polos EUA, pero polo Reino de Deus. 
A enorme débeda que os Estados Unidos, Reino Unido e moitos outros países teñen non será resolto a 
través de corretagem internacional, pero ao final (despois da destrución por Habacuque 2: 6-8) polo 
Reino de Deus. 
Ignorancia e mis-educación non serán resoltos pola Organización das Nacións Unidas necesitamos do 

Reino de Deus. Conflitos relixiosos non vai realmente ser resolto por calquera movemento ecuménico 

interrelación acordo en salvación sen o verdadeiro Xesús da Biblia. O pecado é o problema no mundo e, 

para iso, necesitamos sacrificio de Xesús eo seu retorno no Reino de Deus. 
cuestións de fame non será resolto por organismos modificados xeneticamente, que están poñendo 
partes do mundo en perigo de fame debido a colleitas potenciais erros-necesitamos do Reino de Deus. 
A ciencia médica moderna non ten todas as respostas para a saúde humana, necesitamos do Reino de 
Deus. 
A pobreza masiva en partes de África, Asia e noutros lugares, mentres se beneficia por un tempo de 
tempo do fin 'Babylon' (cf. Apocalipse 18: 1-19), non vai resolver o problema da pobreza, necesitamos 
do Reino de Deus. 
A fase milenaria do Reino de Deus é un reino literal que será establecido na Terra. Será a partir das leis 
de amor de Deus é un Deus amoroso como líder. Os santos reinarán con Cristo por mil anos (Apocalipse 
05:10; 20: 4-6). Este reino incluirá aqueles verdadeiramente na Igrexa de Deus, pero ningún escritura 
afirma que o Reino de Deus é realmente a Igrexa (Católica ou non). A Igrexa de Roma se opuxo o ensino 
milenaria, e máis tarde vai máis poderosa opor mensaxe do evanxeo da Biblia medida que nos 
achegamos ao final. Isto probablemente pode obter cobertura mediática significativo que pode axudar a 
cumprir Mateo 24:14. 
Na súa fase final, o Reino de Deus debería incluír a "Nova Xerusalén, que baixaba do ceo de parte de 
Deus" (Apocalipse 21: 2) e do seu incremento, non haberá fin. Non haberá máis inxustiza, non máis 
tristeza, e non haberá máis morte. 
Predicar e comprender o evanxeo do Reino de Deus é un tema importante da Biblia. escritores do 
Antigo Testamento ensinou sobre iso. Xesús, Galicia e Xoán ensinou sobre iso. 
O máis antigo sermón "cristián" para sobrevivir fóra do Novo Testamento ensinou sobre iso. Os líderes 
cristiáns inicio do segundo século, como Policarpo e Melito, ensinou sobre iso. Nós, noContinuada Igrexa 
de Deus ensina-lo hoxe. 
Lembre que o Reino de Deus é o primeiro tema que a Biblia amosa Xesús predicou sobre. Foi tamén o 
que El predicou sobre tras a resurrección, e é algo que os cristiáns deben buscar en primeiro lugar. 
O evanxeo non é só sobre a vida e morte de Xesús. A énfase do evanxeo que Xesús e os seus seguidores 
ensinou foi a chegada do Reino de Deus. O evanxeo do reino inclúe salvación a través de Cristo, pero 
tamén inclúe ensinar o fin dos gobernos humanos (Apocalipse 11: 5). 
Lembre, Xesús ensinou que o fin non viría ata despois de que o evanxeo do reino foi cravado ao mundo, 
en testemuño a todas as nacións (Mateo 24:14). E que a predicación está pasando agora. 



A boa noticia é que o Reino de Deus é a solución aos problemas que a humanidade se enfronta  . Con 
todo, a maioría non quere apoialo, nin escoitar, nin quero crer a verdade dela. Reino de Deus é eterno 
(Mateo 6:13), mentres que "este mundo pasa" (1 Corintios 07:31). 
Proclamando o verdadeiro evanxeo do Reino de Deus é algo que, no Continuada Igrexa de Deus é serio 
sobre. Nós nos esforzos para ensinar tódalas cousas que a Biblia ensina (Mateo 28: 19-20), incluíndo o 
Reino de Deus (Mateo 24:14). Mentres agarda que o reino, necesitamos aprender e seguir os camiños 
de Deus e confort outros que queren crer na realidade. 
non debe apoiar a proclamación do Evanxeo da chegada do Reino de Deus? vai crer no evanxeo do 
Reino de Deus? 

 

 

Continuando Igrexa de Deus 
 
A oficina EUA da Igrexa Continuada de Deus está situado na: 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, California, 93433 Estados Unidos. 
 

Igrexa continua de Deus (CCOG) Sitios 
 

CCOG.ASIA Este sitio ten foco en Asia e ten varios artigos en varios idiomas 
asiáticos, así como algúns artigos en inglés. 
CCOG.IN Este é un sitio dedicado a os de ascendencia india. Ten materiais no 
idioma inglés e varias linguas indias. 
CCOG.EU Este é un sitio dedicado a Europa. Ten materiais en varias linguas 
europeas. 
CCOG.NZ Este é un sitio dedicado a Nova Celandia e os outros cun fondo británico 
de descendencia. 
CCOG.ORG Este é o principal sitio da Igrexa Continuada de Deus. Serve as persoas 
en todos os continentes. Contén artigos, ligazóns e vídeos. 
CCOGCANADA.CA Este é un sitio dedicado a aqueles en Canadá. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este é o sitio web de lingua 
española para a Igrexa Continuada de Deus. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Este é o sitio web de Filipinas da Igrexa 
Continuada de Deus. Ten información en inglés e Tagalog. 
 

Novas e Historia Web 
 

COGWRITER.COM Este sitio é unha ferramenta importante proclamación e 
noticias, doutrina, artigos históricos, vídeos e actualizacións proféticos. 



CHURCHHISTORYBOOK.COM Este é un doado de lembrar sitio con artigos e 
información sobre a historia da igrexa. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Este é un sitio de radio en liña que cobre noticias e 
temas bíblicos. 
 

YouTube Canles de Vídeo para Sermões & sermóns 
 

BibleNewsProphecy canaleta. CCOG vídeos sermonette. 
CCOGAfrica canaleta. mensaxes CCOG en linguas africanas. 
CDLIDDSermones canaleta. mensaxes CCOG en lingua española. 
ContinuingCOG canaleta. sermóns vídeo CCOG.  
 
 
 
A foto, abaixo mostra algúns dos poucos ladrillos restantes (ademais dalgúns engadido 
máis tarde) dun edificio en Xerusalén, por veces coñecido como o Cenáculo, pero é 
mellor descrito como a Igrexa de Deus en Xerusalén Occidental Hill (actualmente 
chamado Monte Sión): 
 

 
 
Este é acreditado para ser o lugar de, quizais, o máis antigo edificio verdadeira igrexa 
cristiá. Un edificio que Xesús '' evanxeo do Reino de Deus "sería cravado. Este foi un 
edificio en Xerusalén, que ensinou o Evanxeo do Reino de Deus. 
 
 
Por esta razón, nós tamén, grazas a Deus sen cesar, porque ... vos, irmáns, 
imitadores das igrexas de Deus que en Judea están en Cristo Xesús. 
(1 Tesalonicenses 2: 13-14) 
 
Batalhar pola fe que dunha vez por todas se entrega aos santos. 
(Jude 3) 
 
El (Jesus) díxolles: "Debo predicar o Reino de Deus tamén ás outras cidades 



tamén, porque para iso fun enviado. "(Lucas 4:43) 
 
Pero buscar o Reino de Deus, e todas estas cousas [c] serán engadidas. Non temades, 
pequeno rabaño, pois foi do agrado do voso Pai darvos o reino. (Lucas 12: 31-32) 
 
E este evanxeo do reino será cravado en todo o mundo, en testemuño a 
todas as nacións, e entón virá o final. (Mateo 24:14) 
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