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E Evangelio di Reino 
den Dios 

 

Ta e soluciona! 

Bo lo duna kantidat di Jesus bisa ku e no por bin te di Reino ta Dios ta 
prediká na mundu komo testigu? 

 
"E lobo e ta biba ku e lamchi ... No ta hasi daño ni entregá na tur Mi 
seru santu, Pasobra e tera lo ta yen di konosementu di Señor Gusta 

awa tapa di laman."(Isaias 11: 6, 9) 
 

Desde  

Bob Heel, D. Tal 
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Bo Por hasi e eksepshonal no por disidí di su problema? 

Bo sa ku e promé i e último kosnan ku e Beibel mustra ku a proklamá ta referí 
na e Evangelio di Reino di Dios? 

Bo sa bo ta e Reino di Dios a e énfasis riba e apòstelnan i di e promé ku ta sigui? 

Bo ta e Reino di Dios hende Jesus? Bo ta e Reino di Dios Jesus bida di Bo bida di 
nos awor? Bo ta e Reino di Dios un tipo di reino real futuro? Bo ta croes ta na e 

Beibel siña? 

Kiko ta un reino? Kiko ta e Reino di Dios? Kiko ta siña e Beibel? Kiko siña e 
Iglesia crestian primitivo? 

Bo lo duna kantidat di e caba mi no por a yega te di Reino ta Dios ta prediká na 
mundu komo testigu? 

Di fotografia di e parada mustra un lamchi drumi ku un lobo meskla pa e impreshon i e 

gráfika di Burney. Di fotografia di contrabanda ta parti di e edifisio original di e Iglesia di 

Dios ta Jerusalèm, tumá na 2013 pa e Dr Bob Heel. 
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KONTENIDO 
 

1. Bo ta e eksepshonal tin e soluciona? 

2. Kiko Evangelio a proklamá Jesus? 

3. Tabata e Reino di Dios e Bieu Tèstamènt? 

4. Bo ta siña e apòstelnan e Evangelio di Reino? 

5. Fuentenan pafó di Nobo Tèstamènt siña di Reino 

den Dios 

6. E iglesianan grecorromanas instruí e Reino ta 

Importante, ma… 

7. Pa hasi e Reino di Dios 

 

Informashon di Kontakto 
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1. Bo ta e eksepshonal tin e soluciona? 

Lumea se confruntă cu multe probleme. 

Mulți oameni le este foame. Mulți oameni sunt asupriți. Mulți oameni se 
confruntă cu sărăcia. Multe națiuni sunt în datorii serioase. Copiii, inclusiv 
cei nenăscuți, se confruntă cu abuzuri. Bolile rezistente la medicamente îi 
preocupă pe mulți medici. Marile orașe industriale au aerul prea poluat 
pentru a fi sănătos. Diverși politicieni amenință cu război. Atacurile 
teroriste continuă să aibă loc. 

Pot liderii lumii să rezolve problemele cu care se confruntă omenirea? 

Mulți cred că da. 

Noua agendă universală 

Pe 25 septembrie 2015, după un discurs cheie al Papei Francisc de la 
Vatican, cele 193 de națiuni ale Națiunilor Unite (ONU) au votat pentru 
implementarea celor „17 Obiective de Dezvoltare Durabilă” a ceea ce 
uneori a fost numit Noua Agendă Universală . Iată cele 17 obiective ale 
ONU: 

Scopul 1. Încheierea sărăciei în toate formele ei peste tot 

Obiectivul 2. Eliminarea foametei, realizarea securității 
alimentare și îmbunătățirea nutriției și promovarea agriculturii 
durabile 

Scopul 3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 
bunăstării tuturor, la toate vârstele 

Obiectivul 4. Asigurarea unei educații incluzive și echitabile de 
calitate și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul 
vieții pentru toți 

Obiectivul 5. Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor 
femeilor și fetelor 
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Scopul 6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și 
canalizării pentru toți 

Obiectivul 7. Asigurarea accesului la energie accesibilă, fiabilă, 
durabilă și modernă pentru toți 

Obiectivul 8. Promovarea creșterii economice susținute, incluzive 
și durabile, a angajării depline și productive și a muncii decente 
pentru toți 

 Obiectivul 9. Construirea unei infrastructuri rezistente, 
promovarea industrializării incluzive și durabile și stimularea 
inovației 

Obiectivul 10. Reducerea inegalității în interiorul și între țări 

Obiectivul 11. Faceți orașele și așezările umane incluzive, sigure, 
rezistente și durabile 

Scopul 12. Asigurarea unor modele de consum și producție 
durabile 

Obiectivul 13. Luați măsuri urgente pentru combaterea 
schimbărilor climatice și a impactului acestora 

Obiectivul 14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, 
mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă 

Obiectivul 15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării 
durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a 
pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea și inversarea 
degradării terenurilor și oprirea pierderii biodiversității 

Obiectivul 16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive 
pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție 
pentru toți și construirea unor instituții eficiente, responsabile și 
incluzive la toate nivelurile 

Obiectivul 17. Consolidarea mijloacelor de implementare și 
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 
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Această agendă ar trebui să fie implementată pe deplin până în 2030 și 
este numită și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă . Acesta își 
propune să rezolve afecțiunile cu care se confruntă omenirea prin 
reglementare, educație și cooperare internațională și interconfesională. 
În timp ce multe dintre obiectivele sale sunt bune, unele dintre metodele 
și scopurile sale sunt rele (cf. Geneza 3:5). Această agendă, de asemenea, 
este în concordanță cu enciclica Laudato Si a Papei Francisc . 

Noua Agendă Universală” ar putea fi numită „Noua Agendă Catolică”, 
deoarece cuvântul „catolic” înseamnă „universal”. Papa Francisc a numit 
adopția 
a Noii Agende Universale „un semn important de speranță”. 
Ca urmare a acordului ONU, a avut loc o întâlnire la Paris în decembrie 
2015 (intitulată oficial a 21 -a Conferință a părților la Convenția-cadru a ONU 
privind schimbările climatice ). Papa Francisc a lăudat, de asemenea, 
acordul internațional și a sfătuit națiunile „să urmeze cu atenție drumul 
de urmat și cu un sentiment din ce în ce mai mare de solidaritate”. 
 
Aproape toată națiunea din lume a fost de acord cu Acordurile de la Paris, 
care aveau obiective specifice de mediu și angajamente financiare. 
(Atunci, președintele SUA, Barack Obama, a semnat un document de 
angajare a SUA în acest sens în 2016, dar în 2017, președintele american 
Donald Trump a declarat că SUA NU vor accepta acordurile de la Paris 
convenite. Acest lucru a provocat indignare internațională și a ajutat la 
izolarea SUA. din Europa și din multe alte părți ale lumii.) Papa Francisc a 
declarat mai târziu că umanitatea „va scădea” dacă nu va face schimbări 
legate de climă. 
 
În timp ce nimeni nu vrea să respire aer poluat, să sufere de foame, să fie 
sărăcit, să fie pus în pericol etc., încercările umane vor rezolva obiectivele 
agendei 2030 a Națiunilor Unite și/sau acordurile de la Paris problemele 
cu care se confruntă omenirea? 
 
Bilanțul Națiunilor Unite 

Organizația Națiunilor Unite a fost înființată și înființată la 24 octombrie 
1945, după al Doilea Război Mondial, pentru a preveni un alt astfel de 
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conflict și pentru a încerca să promoveze pacea în lume. La înființare, 
ONU avea 51 de state membre; acum sunt 193. 

Au existat sute, dacă nu mii, de conflicte în întreaga lume de la formarea 
Națiunilor Unite, dar nu am avut încă ceea ce ar putea fi descris drept al 
treilea război mondial. 

Unii cred că cooperarea internațională precum Națiunile Unite pretinde 
că o promovează, combinată cu tipul de agendă interconfesională și 
ecumenica pe care Papa Francisc și mulți alți lideri religioși încearcă să o 
promoveze , va aduce pace și prosperitate. 

Cu toate acestea, bilanțul Națiunilor Unite pentru a face acest lucru nu a 
fost bun. Pe lângă numeroasele conflicte armate de la formarea 
Națiunilor Unite, mai multe milioane sunt înfometați, refugiați și/sau 
disperați de săraci. 

În urmă cu peste un deceniu, Națiunile Unite și-au propus să-și pună în 
aplicare Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului . A avut opt „obiective de 
dezvoltare”, dar acest lucru nu a reușit, chiar și conform ONU însuși. 
Astfel, în 2015, au fost adoptate așa-numitele „17 obiective de dezvoltare 
durabilă”. Unii sunt optimisti. Unii o consideră o fantezie utopică. 

Cât despre utopie, pe 6 mai 2016, Papa Francisc a spus că visează la o 
utopie europeană umană pe care biserica sa ar putea ajuta acel continent 
să o atingă. Totuși, visul Papei se va dovedi a fi un coșmar (cf. Apocalipsa 
18). 

Poate exista ceva cooperare și succes, dar... 

Dicționarul lui Merriam Webster afirmă că utopia este „un loc imaginar în 
care guvernul, legile și condițiile sociale sunt perfecte”. Biblia ne învață că 
omenirea nu își poate rezolva problemele singură: 

23 Doamne, știu că calea omului nu este în sine; Nu este în om 
care merge să-și îndrepte singuri pașii. (Ieremia 10:23, NKJV peste 
tot, dacă nu se indică altfel) 

Biblia ne învață că cooperarea internațională va eșua: 
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16 Distrugerea și nenorocirea sunt în căile lor; 17 Iar calea păcii nu 
au cunoscut-o. 18 Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. 
(Romani 3:16-18) 

Cu toate acestea, mulți oameni lucrează la viziunea lor despre o societate 
utopică și chiar uneori încearcă să implice religia. Dar aproape nimeni nu 
este dispus să urmeze căile singurului Dumnezeu adevărat. Nu este că nu 
va exista niciun progres către niciunul dintre obiectivele Națiunilor Unite 
sau ale Vaticanului. Vor fi unele (și multe dintre obiective sunt bune), 
precum și unele eșecuri. 

De fapt, și probabil după un conflict masiv, un tip de acord internațional 
de pace va fi convenit și confirmat (Daniel 9:27). Când va fi, mulți vor 
tinde în mod fals să creadă că omenirea va aduce o societate mai pașnică 
și mai utopică. 

Mulți vor fi absorbiți de un astfel de „progres utopic” internațional (vezi 
Ezechiel 13:10), precum și de diferite semne și minuni (2 Tesaloniceni 2:9-
12). Dar Biblia spune că o astfel de pace nu va dura (Daniel 9:27; 11:31-
44), în ciuda a ceea ce ar putea pretinde liderii (1 Tesaloniceni 5:3; Isaia 
59:8). 

 

Ideea că, în afară de Isus (cf. Ioan 15:5; Matei 24:21-22), omenirea poate 
aduce utopie în această „veacă rea prezentă” este o evanghelie falsă 
(Galateni 1:3-10). 

Dacă umanitatea singură este complet incapabilă să aducă cu adevărat 
utopie, este posibil vreun tip de utopie? 

Da. 

Împărăția lui Dumnezeu va face această planetă și, mai târziu, toată 
eternitatea, fantastic de mai bună. 
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2. Kiko Evangelio a proklamá Jesus? 

Biblia ne învață că o societate utopică, numită Împărăția lui Dumnezeu, va 
înlocui guvernele umane (Daniel 2:44; Apocalipsa 11:15; 19:1-21). 

Când Isus și-a început lucrarea publică, El a început prin a predica 
Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu . Iată ce a raportat Mark: 

14 După ce Ioan a fost băgat în temniță, Isus a venit în Galileea, 
propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, 15 și zicând: 
„Vremea s-a împlinit și Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. 
Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” (Marcu 1:14-15). 

Termenul Evanghelie, provine din cuvântul grecesc transliterat ca 
euangelion și înseamnă „mesaj bun” sau „veste bună”. În Noul 
Testament, cuvântul englezesc „împărăția”, legat de împărăția lui 
Dumnezeu, este menționat de aproximativ 149 de ori în NKJV și de 151 de 
ori în Biblia Douay Reims . Acesta provine din cuvântul grecesc transliterat 
ca basileia , care înseamnă domnia sau tărâmul regalității. 

Împărățiile umane, precum și împărăția lui Dumnezeu, au un rege 
(Apocalipsa 17:14), acoperă o zonă geografică (Apocalipsa 11:15), au 
reguli (Isaia 2:3-4; 30:9) și au subiecte (Luca 13:29). 

Iată prima învățătură publică de la Isus pe care o consemnează Matei: 

23 Iar Iisus a străbătut toată Galileea, învăţând în sinagogile lor, 
propovăduind Evanghelia Împărăţiei (Matei 4:23). 

Matei mai consemnează: 

35 Atunci Isus a străbătut toate cetăţile şi satele, învăţând în 
sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăţiei (Matei 9:35). 

Noul Testament arată că Isus va domni pentru totdeauna: 
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33 Și El va domni peste casa lui Iacov pentru totdeauna și 
împărăția Lui nu va avea sfârșit (Luca 1:33). 

Luca consemnează că scopul pentru care a fost trimis Isus a fost acela de 
a predica Împărăția lui Dumnezeu. Observați ce a învățat Isus: 

43 El le-a zis: „Trebuie să propovăduiesc Împărăția lui Dumnezeu și 
celorlalte cetăți, pentru că pentru aceasta am fost trimis” (Luca 
4:43). 

Ai auzit vreodată asta predicat? Ți-ai dat seama vreodată că scopul lui Isus 
de a fi trimis a fost să predice Împărăția lui Dumnezeu? 

Luca mai consemnează că Isus a mers și a predicat Împărăția lui 
Dumnezeu: 

10 Și apostolii, când s-au întors, I-au spus tot ce făcuseră. Apoi i-a 
luat și s-a dus deoparte într-un loc pustiu, aparținând orașului 
numit Betsaida. 11 Dar mulțimile, când au știut, L-au urmat; iar El i-
a primit și le-a vorbit despre Împărăția lui Dumnezeu (Luca 9:10-
11). 

Isus a învățat că Împărăția lui Dumnezeu ar trebui să fie cea mai mare 
prioritate pentru cei care Îl vor urma: 

33 Dar căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui 
(Matei 6:33). 

31 Dar căutați Împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se 
vor adăuga. 32 Nu vă temeți, turmă mică, căci Tatăl vostru este 
plăcerea să vă dea Împărăția (Luca 12:31-32). 

Creștinii trebuie să CAUTĂ ÎNTÂI Împărăția lui Dumnezeu. Ei fac acest 
lucru făcând din aceasta prioritatea lor principală, trăind așa cum ar vrea 
Hristos să trăiască și așteptând cu nerăbdare întoarcerea și împărăția Sa. 
Cu toate acestea, cei mai mulți care mărturisesc pe Hristos, nu numai că 
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nu caută mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, ci nici măcar nu știu ce este. 
De asemenea, mulți cred în mod fals că a fi implicat în politica lumească 
este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la creștini. Neînțelegând împărăția lui 
Dumnezeu, ei nu înțeleg 

trăiesc acum așa cum ar trebui sau înțeleg de ce umanitatea este atât de 
defectuoasă. 

Observați, de asemenea, că împărăția va fi dată unei turme mici (cf. 
Romani 11:5). Este nevoie de smerenie pentru a fi dispus să faci parte din 
adevărata turmă mică. 

Împărăția lui Dumnezeu nu a fost încă stabilită pe Pământ 

Isus a învățat că urmașii Săi ar trebui să se roage pentru Împărăția care va 
veni, de aceea nu o posedă deja: 

9 Tatăl nostru care este în ceruri, sfințit-se numele Tău . 10 Vie 
împărăția ta. Facă-se voia Ta (Matei 6:9-10). 

Isus și-a trimis ucenicii să predice Împărăția lui Dumnezeu: 

1 Apoi a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere 
și stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile. 2 El i-a trimis să 
propovăduiască Împărăția lui Dumnezeu (Luca 9:1-2). 

Isus a învățat că numai prezența Sa nu era împărăția, pentru că atunci 
împărăția nu a fost stabilită pe Pământ și de aceea El a făcut ceea ce El nu 
a scos demoni în numele Său atunci: 

28 Dar dacă scot demonii prin Duhul lui Dumnezeu, cu siguranță 
împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi (Matei 12:28). 

Adevărata împărăție este în viitor și nici nu este aici acum, așa cum arată 
Marcu: 
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47 Și dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate-l. Este mai bine 
pentru tine să intri în Împărăția lui Dumnezeu cu un singur ochi, 
decât să ai doi ochi, să fii aruncat... (Marcu 9:47). 

23 Isus S-a uitat în jur și a zis ucenicilor Săi: „Cât de greu este 
pentru cei care au bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu!” 24 

Și ucenicii au fost uimiți de cuvintele Lui. Dar Isus a răspuns iarăși 
și le-a zis: „Copilașilor, cât de greu este pentru cei care se încred 
în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! 25 Este mai ușor să 
treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în 
Împărăția lui Dumnezeu” (Marcu 10:23-25). 

25 Adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua 
aceea când îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu.” (Marcu 
14:25). 

43 Iosif din Arimateea, un proeminent membru al consiliului, care 
însuși aștepta Împărăția lui Dumnezeu, venind și luând curaj… 
(Marcu 15:43). 

Isus a învățat că împărăția nu face parte acum din această lume prezentă: 

36 Isus a răspuns: „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta. Dacă 
împărăția Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei ar lupta, ca să 
nu fiu predat iudeilor; dar acum Împărăţia Mea nu este de aici” 
(Ioan 18:36). 

Isus a învățat că împărăția va veni după ce El se va întoarce ca Rege: 

31 „Când va veni Fiul Omului în slava Lui și toți sfinții îngeri cu El, 
atunci El va ședea pe tronul slavei Sale. 32 Toate neamurile vor fi 
adunate înaintea Lui și El le va despărți unul de altul, precum 
păstorul își desparte oile de capre. 33 El va pune oile la dreapta 
Lui, iar caprele la stânga. 34 Atunci Împăratul va zice celor de la 
dreapta Sa: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți 
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împărăția pregătită pentru voi de la întemeierea lumii (Matei 
25:31-34). 

Întrucât Împărăția lui Dumnezeu nu este aici, nu vom vedea o utopie 
adevărată decât după ce va fi stabilită. Deoarece majoritatea nu înțeleg 
împărăția lui Dumnezeu, ei nu reușesc să înțeleagă cum funcționează 
guvernul Lui iubitor. 

Împărăția lui Dumnezeu nu va veni „până nu va veni plinătatea 
neamurilor” (Romani 11:25) – și asta nu s-a întâmplat încă. 

Cum a spus Isus că este împărăția? 

Isus a oferit câteva explicații despre cum este Împărăția lui Dumnezeu: 

26 Iar El a zis: „Împărăția lui Dumnezeu este ca și cum un om ar 
împrăștia sămânța pe pământ, 27 și ar doarme noaptea și se va 
ridica ziua, iar sămânța ar încolți și va crește, el însuși nu știe cum. 
28 Căci pământul dă roade de la sine: mai întâi lama, apoi capul, 
după aceea bobul plin din căpăţână. 29 Dar când grânul se coace, 
îndată pune secera, pentru că a venit secerișul” (Marcu 4:26-29). 

18 Apoi a zis: „Cum este împărăția lui Dumnezeu? Și cu ce să-l 
compar? 19 Este ca un grăunte de muştar, pe care un om l-a luat şi 
l-a pus în grădina lui; și a crescut și a devenit un copac mare și 
păsările cerului au cuibărit în ramurile lui.” 20 Și iarăși a zis: „Cu ce 
voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu? 21 Este ca aluatul pe care l-
a luat o femeie și l-a ascuns în trei măsuri de făină, până s-a 
dospit totul” (Luca 13:18-21). 

Aceste pilde sugerează că, la început, Împărăția lui Dumnezeu este destul 
de mică, dar va deveni mare. 

Luca a mai consemnat: 
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29 Ei vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la 
miazăzi și vor ședea în Împărăția lui Dumnezeu (Luca 13:29). 

Astfel, Împărăția lui Dumnezeu va avea oameni din toată lumea. NU se va 
limita la cei care au ascendență israelită sau grupuri etnice specifice. 
Oameni, de peste tot, se vor așeza în acest regat. 

Luca 17 și Împărăția 

Luca 17:20-21 îi nedumerește pe unii. Dar înainte de a ajunge la asta, 
observați că oamenii vor mânca de fapt în Împărăția lui Dumnezeu: 

15 „Ferice de cel ce va mânca pâine în Împărăția lui Dumnezeu!” 
(Luca 14:15). 

Deoarece oamenii vor mânca (în viitor) în Împărăția lui Dumnezeu, nu 
este doar ceva pus deoparte în inimile lor acum, în ciuda traducerilor 
greșite/neînțelegerilor din Luca 17:21 care sugerează altceva. 

Traducerea lui Moffatt din Luca 17:20-21 îi poate ajuta pe unii să 
înțeleagă: 

20 Când a fost întrebat de farisei când va veni Împărăția lui 
Dumnezeu, el le-a răspuns: „Nu vine Împărăția lui Dumnezeu, așa 
cum sperați să o vedeți; 21 Nimeni nu va zice: „Iată-l!” sau „Iată-l”, 
căci Împărăția lui Dumnezeu este acum în mijlocul vostru.” (Luca 
17:20-21, Moffatt; vezi și traducerile NASB și ESV) 

Observați că Isus vorbea fariseilor neconvertiți, trupești și ipocriți. Isus 
„le-a răspuns” – fariseii au fost cei care i-au pus întrebarea lui Isus. Ei au 
refuzat să-L recunoască. 

Au fost în BISERICI? Nu! 
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De asemenea, Isus nu vorbea despre o biserică care urma să fie 
organizată în curând. Nici El nu vorbea despre sentimentele din minte sau 
din inimă. 

Isus vorbea despre DOMNIA SA! Fariseii nu Îl întrebau despre o biserică. 
Ei nu știau nimic despre vreo biserică din Noul Testament care urma să 
înceapă curând. Nu întrebau despre un tip de sentiment drăguț. 

Dacă cineva crede că Împărăția lui Dumnezeu este BISERICA – și Împărăția 
lui Dumnezeu era „în” farisei – a fost BISERICA în interiorul fariseilor? 
Evident nu! 

O astfel de concluzie este destul de ridicolă, nu-i așa? În timp ce unele 
traduceri protestante traduc o parte din Luca 17:21 ca „Împărăția lui 
Dumnezeu este „înăuntrul vostru” (NKJV/KJV), chiar și Biblia Catolică din 
Noul Ierusalim traduce corect asta prin „Împărăția lui Dumnezeu este 
între voi”. 

Isus a fost cel din mijlocul fariseilor. Acum, fariseii credeau că așteaptă cu 
nerăbdare Împărăția lui Dumnezeu. Dar au înțeles greșit. Isus a explicat că 
nu va fi un Regat local sau limitat doar pentru evrei, așa cum păreau să 
gândească ei (și nici o biserică așa cum cred unii acum ). Împărăția lui 
Dumnezeu nu ar fi doar una dintre multele împărății umane și vizibile pe 
care oamenii le-ar putea arăta sau le-ar putea vedea și ar putea spune: 
„Acesta este, aici”; sau „acesta este Regatul, acolo”. 

Isus, Însuși, s-a născut pentru a fi REGELE acelei Împărății, așa cum i-a 
spus clar lui Pilat (Ioan 18:36-37). Înțelegeți că Biblia folosește termenii 
„rege” și „împărăție” în mod interschimbabil (de ex. Daniel 7:17-18 , 23 ). 
REGELE viitoarei Împărății a lui Dumnezeu stătea atunci și acolo, lângă 
farisei. Dar ei nu L-au recunoscut ca regele lor (Ioan 19:21). Când El se va 
întoarce, lumea Îl va respinge (Apocalipsa 19:19). 

Isus a continuat, în următoarele versete din Luca 17, să descrie a doua Sa 
venire, când Împărăția lui Dumnezeu va stăpâni TOAT PĂMÂNTUL 
(continuând cu Moffatt pentru consecvență în acest capitol): 
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22 El le-a zis ucenicilor săi: „Vor veni zile când veți tânji și veți tânji 
în zadar să aveți măcar o zi a Fiului omului. 23 Oamenii vor zice: 
„Iată, iată-l!” — Vezi, iată-l! dar nu ieşi şi nu fugi după ei, 24 căci ca 
fulgerul care fulgeră de la o parte la alta a cerului, tot aşa va fi Fiul 
omului în ziua lui. 25 Dar mai întâi trebuie să îndure suferințe mari 
și să fie respins de generația prezentă. (Luca 17:22-25, Moffatt) 

Isus s-a referit la fulgerul , la fel ca în Matei 24:27-31, descriind cea de-a 
doua Sa venire pentru a CONDUCE întreaga lume. Isus nu spune că 
poporul Său nu va putea să-L vadă când El se va întoarce. 

Oamenii nu Îl vor recunoaște ca REGELE lor (Apocalipsa 11:15) și vor lupta 
împotriva Lui (Apocalipsa 19:19)! Mulți vor crede că Isus îl reprezintă pe 
Antihrist. Isus nu a spus că Împărăția lui Dumnezeu se află în acei farisei – 
El le-a spus în altă parte că ei nu vor fi în Împărăție din cauza ipocriziei lor 
(Matei 23:13-14). Nici Isus nu spunea că Biserica va fi Împărăția. 

Împărăția lui Dumnezeu este ceva ce oamenii vor putea intra într-o zi – ca 
la învierea celor drepți! Cu toate acestea, nici Avraam și ceilalți patriarhi 
nu sunt încă acolo (cf. Evrei 11:13-40). 

Ucenicii știau că Împărăția lui Dumnezeu nu era în ei personal atunci și că 
trebuia să apară după cum arată după Luca 17:21: 

11 Când au auzit ei aceste lucruri, El a spus o altă pildă, pentru că 
era lângă Ierusalim și pentru că ei credeau că Împărăția lui 
Dumnezeu va apărea îndată (Luca 19:11). 

Împărăția era în mod clar în viitor 

Cum poți să-ți dai seama dacă Împărăția este aproape? Ca parte a 
soluționării acestei întrebări, Isus a enumerat evenimentele profetice 
(Luca 21:8-28) și apoi a învățat: 

29 Uită-te la smochin și la toți copacii. 30 Când deja înmuguresc, 
vedeți și știți singuri că vara este acum aproape. 31 Tot așa și voi, 
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când vedeți că se întâmplă aceste lucruri, să știți că Împărăția lui 
Dumnezeu este aproape (Luca 21:29-31). 

Isus a vrut ca poporul Său să urmeze evenimentele profetice pentru a ști 
când va veni Împărăția. În altă parte, Isus le-a spus poporului Său să 
privească și să acorde atenție evenimentelor profetice (Luca 21:36; Marcu 
13:33-37). În ciuda cuvintelor lui Isus, mulți nu urmăresc evenimente 
mondiale legate profetic. 

În Luca 22 și 23, Isus a arătat din nou că Împărăția lui Dumnezeu a fost 
ceva care se va împlini în viitor, atunci când va învăța: 

15 „Cu o dorință fierbinte am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi 
înainte de a suferi; 16 Căci vă spun că nu voi mai mânca din ea 
până când se va împlini în Împărăția lui Dumnezeu.” 17 Apoi a luat 
paharul și a mulțumit și a zis: „Luați acesta și împărțiți-l între voi; 
18 Căci vă spun că nu voi bea din rodul viței de vie până când va 
veni Împărăția lui Dumnezeu” (Luca 22:15-18). 

39 Dar unul dintre acei răufăcători care au fost răstigniți împreună 
cu el îl hula și i-a zis: „Dacă ești Mesia, mântuiește-te pe Tine 
însuți și mântuiește-ne și pe noi.” 40 Și tovarășul lui l-a certat și i-a 
zis: „Nici nu ți-e frică de Dumnezeu? Căci și voi sunteți în osândă 
cu el. 41 Și noi, pe drept, pentru că suntem vrednici, căci suntem 
răsplătiți după ceea ce am făcut, dar acesta nu a făcut nimic rău.” 
42 Și a zis lui Iesua : „Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni 
în Împărăția Ta”. 43 Dar Iesua i-a zis: „Amin, îți spun că astăzi vei fi 
cu Mine în Paradis”. (Luca 23:39-43, aramaică în engleză simplă) 

Nici Împărăția lui Dumnezeu nu a venit de îndată ce Isus a fost ucis, așa 
cum ne arată atât Marcu, cât și Luca : 

43 Iosif din Arimateea, un proeminent membru al consiliului, care 
însuși aștepta Împărăția lui Dumnezeu, venind și luând curaj… 
(Marcu 15:43). 
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51 El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, care el însuşi aştepta 
Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 23:51). 

După înviere (1 Corinteni 15:50-55) creștinii se vor naște din nou pentru a 
intra în Împărăția lui Dumnezeu, așa cum consemnează Ioan : 

3 Isus i-a răspuns și i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă 
cineva nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui 
Dumnezeu.” 4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om când 
este bătrân? Poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale 
și să se nască?” 5 Isus a răspuns: „Adevărat adevărat vă spun că, 
dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra în 
Împărăția lui Dumnezeu (Ioan 3:3-5). 

Numai poporul lui Dumnezeu va vedea Împărăția lui Dumnezeu post-
milenară. 

Acum vă rog să înțelegeți în continuare că, după ce Isus a înviat, El a 
învățat din nou despre Împărăția lui Dumnezeu: 

3 De asemenea, El S-a prezentat viu după suferința Sa prin multe 
dovezi infailibile, fiind văzut de ei timp de patruzeci de zile și 
vorbind despre lucrurile care țin de Împărăția lui Dumnezeu 
(Fapte 1:3). 

Primele și ultimele predici pe care le-a ținut Isus au fost despre 
Împărăția lui Dumnezeu! Isus a venit ca mesager să învețe despre acea 
Împărăție. 

De asemenea, Isus i-a cerut apostolului Ioan să scrie despre Împărăția 
milenară a lui Dumnezeu care avea să fie pe pământ. Observați ce l-a pus 
pe Ioan să scrie: 

4 Am văzut sufletele celor care fuseseră tăiați capul pentru 
mărturia lor despre Isus și pentru Cuvântul lui Dumnezeu, care nu 
s-au închinat fiarei sau chipului ei și nu și-au primit semnul pe 
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frunte sau pe mâini. Și au trăit și au domnit cu Hristos o mie de 
ani (Apocalipsa 20:4). 

Primii creștini au învățat că Împărăția milenară a lui Dumnezeu va fi pe 
pământ și va înlocui guvernele lumii așa cum ne învață Biblia (comparați 
Apocalipsa 5:10, 11:15). 

De ce, dacă Împărăția lui Dumnezeu este atât de importantă, majoritatea 
nu au auzit prea multe despre ea? 

Parțial pentru că Isus a numit-o un mister: 

11 El le-a zis: „Vă s-a dat să cunoașteți taina Împărăției lui 
Dumnezeu; dar celor ce sunt afară, toate le vin în pilde (Marcu 
4:11). 

Chiar și astăzi, adevărata Împărăție a lui Dumnezeu este un mister pentru 
majoritatea, așa cum este o mare parte din planul lui Dumnezeu (vezi și 
cartea noastră gratuită, online la www.ccog.org , intitulată: MISTERUL 
PLANULUI DUMNEZEU De ce a creat Dumnezeu ceva? De ce te-a făcut 
Dumnezeu ? ). 

Luați în considerare, de asemenea, că Isus a spus că sfârșitul (veacul) va 
veni (curând) DUPĂ ce Evanghelia Împărăției va fi predicată în toată 
lumea ca MARTOR: 

14 Și această Evanghelie a Împărăției va fi propovăduită în toată 
lumea, ca mărturie pentru toate neamurile, și atunci va veni 
sfârșitul (Matei 24:14). 

Proclamarea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu este importantă și 
urmează să fie realizată în aceste vremuri de sfârșit. Este un „mesaj 
bun”, deoarece oferă speranța reală bolilor umanității, în ciuda a ceea 
ce liderii politici ar putea preda. 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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Dacă luați în considerare cuvintele lui Isus, ar trebui să fie clar că 
adevărata biserică creștină ar trebui să proclame acea Evanghelie a 
Împărăției acum. Aceasta ar trebui să fie prioritatea sa principală pentru 
Biserică. Și pentru a face acest lucru corect, ar trebui utilizate mai multe 
limbi. Aceasta este ceea ce Biserica Continuă a lui Dumnezeu se 
străduiește să facă. Și de aceea această broșură a fost tradusă în zeci de 
limbi. 

Isus a învățat că cei mai mulți NU vor accepta calea Lui: 

13 „Intră pe poarta cea strâmtă; căci largă este poarta și largă este 
calea care duce la distrugere și mulți sunt cei care intră pe ea. 14 

Pentru că îngustă este poarta și grea este calea care duce la viață 
și puțini sunt cei care o găsesc. (Matei 7:13-14) 

Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu duce la viață! 

Poate fi interesant de remarcat faptul că, deși majoritatea creștinilor care 
mărturisesc par să ignore ideea că Hristos a pus accentul pe predicarea 
Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu, teologii și istoricii seculari au înțeles 
adesea că acesta este ceea ce învață de fapt Biblia. 

Cu toate acestea, Isus Însuși se aștepta ca discipolii Săi să predea 
Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu (Luca 9: 2,60 ). Deoarece împărăția 
viitoare se va baza pe legile lui Dumnezeu, va aduce pace și prosperitate – 
iar ascultarea acelor legi în această epocă duce la adevărata pace (Psalmul 
119:165; Efeseni 2:15). 

Și această veste bună a împărăției era cunoscută în scripturile Vechiului 
Testament. 
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3. Tabata e Reino di Dios e Bieu Tèstamènt? 

Prima și ultima predică înregistrată a lui Isus a implicat proclamarea 
Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu (Marcu 1:14-15; Fapte 1:3). 

Împărăția lui Dumnezeu este ceva despre care evreii din vremea lui Isus ar 
fi trebuit să cunoască ceva, așa cum a fost menționat în scripturile lor, pe 
care acum le numim Vechiul Testament. 

Daniel a învățat despre Împărăție 

Profetul Daniel a scris: 

40 Și a patra împărăție va fi puternică ca fierul, în măsura în care 
fierul sfărâmă și sfărâmă totul; și ca fierul care zdrobește, acea 
împărăție se va rupe în bucăți și va zdrobi pe toate celelalte. 41 În 
timp ce ai văzut picioarele și degetele de la picioare, parțial din lut 
de olar și parțial din fier, împărăția va fi împărțită; dar puterea 
fierului va fi în el, așa cum ai văzut fierul amestecat cu lut 
ceramic. 42 Și precum degetele picioarelor erau parțial din fier și 
parțial din lut, tot așa împărăția va fi parțial puternică și parțial 
fragilă. 43 După cum ai văzut fier amestecat cu lut ceramic, ele se 
vor amesteca cu sămânța oamenilor; dar nu se vor lipi unul de 
celălalt, așa cum fierul nu se amestecă cu lutul. 44 Și în zilele 
acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care 
nu va fi niciodată distrusă; și împărăția nu va fi lăsată altor 
oameni; va sfărâma și va mistui toate aceste împărății și va 
rămâne pentru totdeauna (Daniel 2:40-44). 

18 Dar sfinții Celui Prea Înalt vor primi împărăția și vor stăpâni 
împărăția în veci, în vecii vecilor. (Daniel 7:18). 

21 „Eu priveam; și același corn făcea război împotriva sfinților și 
biruia împotriva lor, 22 până când a venit Bătrânul de zile și s-a 
făcut o judecată în favoarea sfinților Celui Prea Înalt și a venit 
vremea ca sfinții să stăpânească împărăția. . (Daniel 7:21-22) 
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De la Daniel, aflăm că va veni vremea când Împărăția lui Dumnezeu va 
distruge împărățiile acestei lumi și va dura pentru totdeauna. De 
asemenea, aflăm că sfinții își vor avea rolul în primirea acestei împărății. 

Multe părți din profețiile lui Daniel sunt pentru vremea noastră în secolul 

XXI. 

Observați câteva pasaje din Noul Testament: 

12 „Cele zece coarne pe care i-ai văzut sunt zece împărați care nu 
au primit încă nicio împărăție, dar ei primesc putere pentru un 
ceas ca împărați împreună cu fiara. 13 Aceștia au un gând și își vor 
da puterea și autoritatea lor fiarei. 14 Aceștia vor face război cu 
Mielul și Mielul îi va birui, căci El este Domnul domnilor și 
Împăratul împăraților; iar cei care sunt cu El sunt chemați, aleși și 
credincioși”. (Apocalipsa 17:12-14) 

Așadar, vedem atât în Vechiul cât și în Noul Testament conceptul că va 
exista o împărăție pământească a timpului de sfârșit cu zece părți și că 
Dumnezeu îl va distruge și va stabili împărăția Sa. 

Isaia a învățat despre Împărăție 

Dumnezeu l-a inspirat pe Isaia să scrie despre prima parte a Împărăției lui 
Dumnezeu, domnia de o mie de ani cunoscută sub numele de mileniu, 
astfel: 

1 Din tulpina lui Isai va ieși un toiag și din rădăcinile lui va crește 
un ram. 2 Duhul Domnului se va odihni peste El, Duhul 
înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al puterii, Duhul 
cunoașterii și al fricii de Domnul. 

3 Plăcerea Lui este frica de Domnul, și nu va judeca după vederea 
ochilor Săi, nici nu va decide după auzul urechilor Lui; 4 Dar El va 
judeca pe săraci cu dreptate și hotărăște cu dreptate 
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pentru cei blânzi ai pământului; El va lovi pământul cu toiagul 
gurii Sale și cu suflarea buzelor Lui va ucide pe cei răi. 5 

Neprihănirea va fi brâul coapselor Lui, iar credincioșia va fi 
cureaua brâului Lui. 

6 „De asemenea, lupul va locui cu mielul, leopardul se va culca cu 
țapul, vițelul și puiul de leu și puiul îngrășat împreună; Și un copil 
mic îi va conduce. 7 Vaca și ursul vor pășuna; Puieții lor se vor 
culca împreună; Și leul va mânca paie ca boul. 8 Copilul care 
alăptează se va juca lângă gaura cobrei, iar copilul înțărcat își va 
pune mâna în bârlogul viperei. 9 Nu vor răni și nu vor nimici în tot 
muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoașterea 
Domnului, așa cum apele acoperă marea. 

10 „În ziua aceea va fi o rădăcină a lui Isai, care va sta ca un steag 
pentru popor; Căci Neamurile Îl vor căuta, iar locul Lui de odihnă 
va fi glorios.” (Isaia 11:1-10) 

Motivul pentru care m-am referit la aceasta ca fiind prima parte sau 
prima fază a Împărăției lui Dumnezeu, este că acesta este un timp în care 
va fi fizic (înainte de vremea când orașul sfânt, Noul Ierusalim se coboară 
din ceruri, Apocalipsa 21) și va dura o mie de ani. Isaia a confirmat 
aspectul fizic al acestei faze când a continuat cu: 

11 În ziua aceea, Domnul Își va pune iarăși mâna a doua oară, ca să 
recupereze rămășița poporului Său care a rămas, din Asiria și 
Egipt, din Patros și Cuș, din Elam și din Sinar, din Hamat și din 
insulele mării. 

12 El va înălța un steag pentru neamuri și va aduna pe cei alungați 
ai lui Israel și va aduna pe cei împrăștiați din Iuda din cele patru 
colțuri ale pământului. 13 De asemenea, invidia lui Efraim va 
dispărea și potrivnicii lui Iuda vor fi nimiciți; Efraim nu-l va invidia 
pe Iuda şi Iuda nu-l va hărţui pe Efraim. 14 Dar ei vor zbura pe 
umărul filistenilor spre apus; Împreună vor jefui oamenii din 
Răsărit; Ei își vor pune mâna asupra Edomului și a Moabului; Și 
poporul lui Amon îi va asculta. 15 Domnul va nimici cu desăvârșire 
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limba Mării Egiptului; Cu vântul Său puternic, Își va scutura 
pumnul peste râu, și -l va lovi în cele șapte pârâuri și va face pe 
oameni să treacă peste încălțări uscate. 16 Va fi o cale pentru 
rămășița poporului Său, care va rămâne din Asiria, așa cum a fost 
pentru Israel, în ziua când s-a suit din țara Egiptului. (Isaia 11:11-
16) 

Isaia a fost, de asemenea, inspirat să scrie: 

2 Acum , în zilele din urmă , muntele Casei Domnului va fi întărit 
pe vârful munților și se va înălța deasupra dealurilor; Și toate 
națiunile vor curge la el. 3 Mulți oameni vor veni și vor zice: 
„Veniți și să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului 
lui Iacov; El ne va învăța căile Lui și vom merge pe cărările Lui.” 
Căci din Sion va ieși legea și cuvântul Domnului din Ierusalim. 4 El 
va judeca între neamuri și va mustra pe mulți oameni; Ei își vor 
bate săbiile în pluguri și sulițele lor în cârlige; Națiunea nu va 
ridica sabia împotriva națiunii și nici nu vor mai învăța războiul. 
... 11 Privirile înalte ale omului vor fi smerite, trufia oamenilor va fi 
închinată, și numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. (Isaia 2: 2-
4,11 ) 

Astfel, va fi un timp utopic de pace pe pământ. În cele din urmă, aceasta 
va fi pentru totdeauna, cu Isus conducând. Bazat pe diferite scripturi 
(Psalmul 90:4; 92:1; Isaia 2:11; Osea 6:2), Talmudul evreiesc învață că 
acest lucru durează 1.000 de ani (Talmudul Babilonian: Tractate 
Sanhedrin Folio 97a). 

I saiah a fost inspirat să scrie și următoarele: 

6 Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat; Și guvernul va fi pe 
umărul Lui. Și numele Lui va fi numit Minunat, Sfetnic, Dumnezeu 
puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii. 7 Înmulțirea stăpânirii Lui și a 
păcii Lui nu va avea sfârșit, Pe tronul lui David și peste Împărăția 
Lui, Să o poruncească și să o întărească cu dreptate și dreptate De 
atunci înainte, chiar și pentru totdeauna. Râvna Domnului 
oștirilor va împlini aceasta. (Isaia 9:6-7) 



 

27 
 

Observați că Isaia a spus că Isus va veni și va stabili o împărăție cu un 
guvern. În timp ce mulți dintre cei care mărturisesc că Hristos citează 
acest pasaj, mai ales în luna decembrie a fiecărui an, ei tind să treacă cu 
vederea că profețesc mai mult decât faptul că Isus s-ar fi născut. Biblia 
arată că Regatul lui Dumnezeu are un guvern cu legi asupra subiecților și 
că Isus va fi peste el. Isaia, Daniel și alții au profețit-o. 

Legile lui Dumnezeu sunt calea iubirii (Matei 22:37-40; Ioan 15:10) și 
Împărăția lui Dumnezeu va fi condusă pe baza acelor legi. Prin urmare, 
Împărăția lui Dumnezeu, în ciuda câți oameni din lume o consideră, se va 
baza pe iubire. 

Psalmi și altele 

Nu doar Daniel și Isaia i-a inspirat Dumnezeu să scrie despre Împărăția lui 
Dumnezeu viitoare. 

Ezechiel a fost inspirat să scrie că cei din triburile lui Israel (nu doar evreii) 
care au fost împrăștiați în timpul Marii Necazuri vor fi adunați împreună 
în împărăția milenară: 

17 De aceea spune: „ Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vă voi 
aduna dintre popoare, vă voi aduna din țările în care ați fost 
împrăștiați și vă voi da țara lui Israel.” 18 Și ei se vor duce acolo, și 
vor lua de acolo toate urâciunile lui și toate urâciunile lui. 19 

Atunci le voi da o singură inimă și voi pune în ei un duh nou și voi 
scoate inima de piatră din carnea lor și le voi da o inimă de carne, 
20 ca să umble după legile Mele și să păzească judecățile Mele și 
fa-le; și ei vor fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul lor. 21 Dar în 
ceea ce privește aceia a căror inimă urmărește pofta pentru 
urâciunile lor și urâciunile lor, le voi răsplăti faptele lor pe capul 
lor, zice Domnul Dumnezeu. (Ezechiel 11:17-21) 

Descendenții triburilor lui Israel nu vor mai fi împrăștiați, ci vor asculta de 
legile lui Dumnezeu și vor înceta să mănânce lucruri urâtoare (Levitic 11; 
Deuteronom 14). 
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Observați următoarele în Psalmi despre vestea bună a împărăției lui 
Dumnezeu: 

27 Toate marginile lumii Se vor aduce aminte și se vor întoarce la 
Domnul și toate familiile neamurilor Se vor închina înaintea Ta. 28 

Căci a Domnului este împărăția și El stăpânește peste neamuri. 
(Psalmii 22:27-28) 

6 Tronul Tău, Dumnezeule, este în vecii vecilor; Un sceptru al 
dreptății este sceptrul împărăției Tale. (Psalmii 45:6) 

1 O, cântați Domnului o cântare nouă! Cântați Domnului, tot 
pământul. 2 Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui; 
Proclamați vestea bună a mântuirii Lui de la o zi la alta. 3 Vestiți 
slava Lui între neamuri, Minunile Lui între toate popoarele. 
(Psalmii 96:1-3; vezi, de asemenea, 1 Cronici 16:23-24) 

10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, și sfinții Tăi Te vor 
binecuvânta. 11 Ei vor vorbi despre slava împărăției Tale și vor 
vorbi despre puterea Ta, 12 ca să facă cunoscute fiilor oamenilor 
faptele Lui mărețe și măreția slăvită a împărăției Lui. 13 Împărăția ta 
este o împărăție veșnică, Și stăpânirea Ta dăinuie în toate 
generațiile. (Psalmul 145:10-13) 

Diferiți scriitori din Vechiul Testament au scris și despre aspecte ale 
împărăției (de ex. Ezechiel 20:33; Obadia 21; Mica 4:7). 

Așadar, când Isus a început să predea Evanghelia Împărăției lui 
Dumnezeu, audiența Sa imediată a fost familiarizată cu conceptul de 
bază. 
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4. Bo ta siña e apòstelnan e Evangelio di 
Reino? 

În timp ce mulți acționează ca și cum Evanghelia ar fi doar vestea bună 
despre persoana lui Isus, realitatea este că urmașii lui Isus au predat 
Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Acesta este mesajul pe care l-a adus 
Isus. 

Apostolul Pavel a scris despre Împărăția lui Dumnezeu și a lui Isus: 

8 Și a intrat în sinagogă și a vorbit cu îndrăzneală timp de trei luni, 
gândind și convingând despre lucrurile Împărăției lui Dumnezeu 
(Fapte 19:8). 

25 Și într-adevăr, acum știu că voi toți, printre care m-am dus, 
propovăduind Împărăția lui Dumnezeu (Fapte 20:25). 

23 Deci, după ce i-au hotărât o zi, mulți au venit la el la locuința lui, 
cărora le-a explicat și a mărturisit solemn despre Împărăția lui 
Dumnezeu, convingendu-i cu privire la Isus atât prin Legea lui 
Moise, cât și prin Profeți, de dimineața până seara. … 31 
propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţând lucrurile care 
privesc pe Domnul Isus Hristos cu toată încrederea, fără ca 
nimeni să i-l interzică (Fapte 28:23 , 31 ). 

Observați că Împărăția lui Dumnezeu nu se referă doar la Isus (deși El este 
o parte majoră a acesteia), deoarece Pavel a învățat și despre Isus separat 
de ceea ce a învățat despre Împărăția lui Dumnezeu. 

Pavel a numit-o și Evanghelia lui Dumnezeu, dar aceasta era totuși 
Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu: 

9 … v-am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu … 12 ca să umblați 
vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă în propria Împărăție și 
slavă. (1 Tesaloniceni 2: 9,12 ) 



 

31 
 

Pavel a numit-o și Evanghelia lui Hristos (Romani 1:16). „Mesajul bun” al 
lui Isus, mesajul pe care El l-a predat.  

Gândiți-vă că nu a fost doar o evanghelie despre persoana lui Isus Hristos 
sau doar despre mântuirea personală. Pavel a spus că Evanghelia lui 
Hristos a inclus ascultarea lui Isus, întoarcerea Sa și judecata lui 
Dumnezeu: 

6 … Dumnezeu să răsplătească cu necazuri pe cei ce vă frământă, 7 

și să vă dea odihnă cu noi pe voi, cei necăjiți, când Domnul Isus se 
va descoperi din cer cu îngerii Săi puternici, 8 în foc aprins, 
răzbunându-se pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, și asupra 
celor care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. 
9 Aceștia vor fi pedepsiți cu distrugerea veșnică din prezența 
Domnului și din slava puterii Sale, 10 când El va veni, în ziua aceea, 
ca să fie slăvit în sfinții Săi și să fie admirați între toți cei ce cred, 
pentru că mărturia noastră între voi a fost crezut (2 Tesaloniceni 
1:6-10). 

Noul Testament arată că împărăția este ceva ce vom primi, nu că acum o 
posedăm pe deplin: 

28 primim o împărăție care nu poate fi zguduită (Evrei 12:28). 

Putem înțelege și așteptăm cu nerăbdare să fim parte a Împărăției lui 
Dumnezeu acum, dar nu am intrat pe deplin în el. 

Pavel a confirmat în mod specific că cineva nu intră pe deplin în Împărăția 
lui Dumnezeu ca om muritor, așa cum se întâmplă după înviere: 

50 Iată ce spun, fraţilor, că carnea şi sângele nu pot moşteni 
Împărăţia lui Dumnezeu; nici corupția nu moștenește 
nestricăciunea. 51 Iată, vă spun o taină: nu vom dormi cu toții, dar 
toți vom fi schimbați, 52 într-o clipă, într-o clipă, la ultima 
trâmbiță. Căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricători și 
noi vom fi schimbați (1 Corinteni 15:50-52). 
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1 Vă poruncesc deci înaintea lui Dumnezeu și a Domnului Isus 
Hristos, care va judeca pe vii și pe morți la arătarea Lui și la 
împărăția Lui 

(2 Timotei 4:1). 

Pavel nu numai că a învățat asta, ci și că Isus va da Împărăția lui 
Dumnezeu Tatăl: 

20 Dar acum Hristos a înviat din morți și a devenit primele roade 
ale celor care au adormit. 21 Căci, fiindcă prin om a venit moartea, 
prin om a venit și învierea morților. 22 Căci, după cum toți mor în 
Adam, tot așa în Hristos toți vor fi înviați. 23 Dar fiecare după 
rânduiala lui: Hristos cel dintâi rod , apoi cei care sunt ai lui 
Hristos la venirea Sa. 24 Atunci va veni sfârșitul, când El va preda 
împărăția lui Dumnezeu Tatăl, când El va pune capăt oricărei 
stăpâniri, oricărei stăpâniri și puteri. 25 Căci El trebuie să 
domnească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele Lui. (1 
Corinteni 15:20-25). 

Pavel a mai învățat că cei nedrepți (călcătorii de porunci) nu vor moșteni 
Împărăția lui Dumnezeu: 

9 Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? 
Nu vă lăsați înșelați. Nici desfrânatorii, nici idolatrii, nici adulterii, 
nici homosexualii, nici sodomiții, 10 nici hoții, nici lăcomii, nici 
bețivii, nici jignitorii, nici rapitorii nu vor moșteni Împărăția lui 
Dumnezeu (1 Corinteni 6:9-10). 

19 Acum sunt evidente faptele cărnii, care sunt: adulterul, 
desfrânarea, necurăția, desfrânarea, 20 idolatrie, vrăjitoria, ura, 
certurile, geloziile, izbucnirile de mânie, ambițiile egoiste, 
disensiunile, ereziile, 21 invidia, crimele, beția, petrecuții și altele 
asemenea; despre care vă spun mai dinainte, așa cum v-am spus 
și eu în vremuri trecute, că cei ce vor face astfel de lucruri nu vor 
moșteni Împărăția lui Dumnezeu (Galateni 5:19-21). 
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5 Căci știți că nici un desfrânat, necurat sau lacom, care este 
idolatru, nu are vreo moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui 
Dumnezeu (Efeseni 5:5). 

Dumnezeu are standarde și cere pocăință de păcat pentru a putea intra în 
împărăția Sa. Apostolul Pavel a avertizat că unii nu vor învăța că 
Evanghelia lui Isus este răspunsul, dar altul este: 

3 Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru 
Iisus Hristos, 4 Care S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre, 
ca să ne izbăvească din veacul acesta rău prezent, după voia 
Dumnezeului și Tatălui nostru, 5 Căruia să fie slava în vecii vecilor. 
Amin. 6 Mă mir că te îndepărtezi atât de repede de la Cel care te-a 
chemat în harul lui Hristos, către o altă Evanghelie, 7 care nu este 
alta; dar sunt unii care te necăjesc și vor să strice Evanghelia lui 
Hristos. 8 Dar chiar dacă noi, sau un înger din cer, vă propovăduim 
vreo altă Evanghelie decât cea pe care v-am propovăduit-o noi, să 
fie blestemat. 9 După cum am spus mai înainte, așa și acum spun 
din nou: dacă vă propovăduiește cineva altă Evanghelie decât cea 
primită, să fie blestemat. (Galateni 1:3-9) 

3 Dar mă tem că nu cumva, precum șarpele a înșelat-o pe Eva cu 
viclenia sa, astfel mintea voastră să fie stricăcioasă de simplitatea 
care este în Hristos. 4 Căci dacă cel care vine propovăduiește un 
alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă primiți un alt 
duh, pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care nu ați 
primit-o, ați putea să o suportați! (2 Corinteni 11:3-4) 

Care a fost „cealaltă” și „diferită”, de fapt falsă, Evanghelie? 

Evanghelia falsă are diferite părți. 

În general, evanghelia falsă este să crezi că nu trebuie să te supui lui 
Dumnezeu și să te străduiești cu adevărat să trăiești în felul Lui în timp ce 
pretinzi că îl cunoști pe Dumnezeu (cf. Matei 7:21-23). Tinde să fie 
orientat spre egoism. 
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Șarpele a înșelat-o pe Eva să cadă într-o evanghelie falsă acum aproape 
6000 de ani (Geneza 3) — iar oamenii au crezut că știu mai bine decât 
Dumnezeu și că ar trebui să hotărască binele și răul pentru ei înșiși. Da, 
după venirea lui Isus, numele Său a fost adesea atașat diferitelor 
evanghelii false – și aceasta a continuat și va continua până în timpul 
ultimului Antihrist. 

Acum, pe vremea apostolului Pavel, Evanghelia falsă era în esență un 
amestec gnostic/mistic de adevăr și eroare. Gnosticii credeau în esență că 
cunoașterea specială era ceea ce era necesar pentru a obține o 
perspectivă spirituală, inclusiv mântuirea. Gnosticii aveau tendința să 
creadă că ceea ce făcea carnea nu avea nicio consecință deosebită și s-au 
opus ascultării lui Dumnezeu în chestiuni precum Sabatul zilei a șaptea. 
Un astfel de conducător fals a fost Simon Magul, care a fost avertizat de 
apostolul Petru (Fapte 8:18-21). 

Dar nu este Ușor 

Noul Testament arată că Filip a predat Împărăția lui Dumnezeu: 

5 Atunci Filip a coborât în cetatea Samaria și le-a propovăduit pe 
Hristos. … 12 L-au crezut pe Filip când predica lucrurile despre 
Împărăţia lui Dumnezeu… (Fapte 8: 5,12 ). 

Dar Isus, Pavel și ucenicii au învățat că nu este ușor să intri în Împărăția lui 
Dumnezeu: 

24 Iar Isus, văzând că s-a întristat foarte mult, a zis: „Cât de greu 
este pentru cei care au bogății să intre în Împărăția lui 
Dumnezeu! 25 Căci este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin 
urechea acului decât pentru un bogat să intre în împărăția lui 
Dumnezeu.” 

26 Iar cei ce au auzit au zis: „Deci cine poate fi mântuit?” 
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27 Dar El a spus: „Lucrurile care sunt cu neputință la oameni sunt 
cu putință la Dumnezeu.” (Luca 18:24-27) 

22 „Trebuie să intrăm prin multe necazuri în Împărăția lui 
Dumnezeu ” ( Fapte 14:22). 

3 Suntem obligați să-i mulțumim mereu lui Dumnezeu pentru voi, 
fraților, așa cum este 

potrivit, pentru că credința voastră crește nespus de mult și 
dragostea fiecăruia dintre voi toți este din belșug unii față de alții, 
4 încât noi înșine ne lăudăm cu voi între Bisericile lui Dumnezeu 
pentru răbdarea și credința voastră în toate prigonirile și 
necazurile voastre pe care le îndurați, 5 care este o dovadă vădită 
a judecății drepte a lui Dumnezeu, ca să fiți socotiți vrednici de 
împărăția lui Dumnezeu, pentru care și voi suferiți; 6 fiindcă este 
un lucru drept la Dumnezeu să răsplătească cu necazuri pe cei ce 
vă tulbură, 7 și să vă dăm odihnă împreună cu noi, atunci când 
Domnul Isus se va descoperi din cer cu îngerii Săi puternici (2 
Tesaloniceni 1:3-7). ). 

Din cauza dificultăților, doar unii sunt acum chemați și aleși în acest veac 
pentru a face parte din ea (Matei 22:1-14; Ioan 6:44; Evrei 6:4-6). Alții vor 
fi numiți mai târziu, așa cum Biblia arată că cei „care au greșit în duh vor 
ajunge la înțelegere, iar cei care s-au plâns vor învăța doctrină” (Isaia 
29:24). 

Apostolul Petru a învățat că împărăția este veșnică și că Evanghelia lui 
Dumnezeu trebuie ascultată cu sârguință, altfel va fi judecată: 

10 De aceea, fraților, fiți și mai sârguinți să vă faceți chemarea și 
alegerea sigură, căci dacă faceți aceste lucruri, nu vă veți poticni 
niciodată; 11 căci astfel vi se va oferi o intrare din belșug în 
împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos 
(2 Petru 1:10-11). 
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17 Căci a venit vremea ca judecata să înceapă de la Casa lui 
Dumnezeu; și dacă începe cu noi mai întâi, care va fi sfârșitul 
celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? (1 Petru 4:17). 

Ultimele cărți ale Bibliei și Împărăția 

Biblia ne învață că „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8,16) și Isus este 
Dumnezeu (Ioan 1:1,14) — Împărăția lui Dumnezeu va avea un Împărat 
care este dragoste și ale cărui legi susțin iubirea, nu ura. (cf. Apocalipsa 
22:14-15). 

Biblia mai arată că Dumnezeu va trimite un înger care va proclama 
Evanghelia veșnică a Împărăției lui Dumnezeu (Apocalipsa 14:6-7) și apoi 
un alt înger pentru a sublinia că, deși pare mare, Babilonul cade 
(Apocalipsa 14:8-9). Aceste mesaje vor fi confirmări supranaturale ale 
Evangheliei pe care lumea o va fi primită anterior ca martor și vor fi 
factori pentru „marea mulțime” care vine la Dumnezeu la sfârșit 
(Apocalipsa 7:9-14). Spre deosebire de puterea finală babiloniană care se 
va ridica și va cădea (vezi Apocalipsa 18:1-18), faza finală a împărăției lui 
Dumnezeu durează pentru totdeauna: 

15 Atunci al șaptelea înger a sunat: Și s-au auzit voci puternice în 
cer, care ziceau: „Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile 
Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii 
vecilor!” (Apocalipsa 11:15). 

Isus va domni în împărăție! Și Biblia dezvăluie două dintre titlurile Sale: 

16 Și El are pe haină și pe coapsă un nume scris: REGELE REGILOR 
și DOMNUL DOMNULUI (Apocalipsa 19:16). 

Dar este Isus singurul care va domni? Observați acest pasaj: 

4 Și am văzut tronuri și s-au așezat pe ele și li s-a încredințat 
judecata. Apoi am văzut sufletele celor care fuseseră tăiați capul 
pentru mărturia lor despre Isus și pentru Cuvântul lui Dumnezeu, 
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care nu se închinaseră fiarei sau chipului ei și nu primiseră semnul 
lui pe frunte sau pe mâini. Și au trăit și au domnit cu Hristos o mie 
de ani. . . 6 Fericit și sfânt este cel ce are parte la prima înviere. 
Peste aceștia moartea a doua nu are putere, ci ei vor fi preoți ai 
lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor domni cu El o mie de ani 
(Apocalipsa 20: 4,6 ). 

Adevărații creștini vor fi înviați pentru a domni cu Hristos pentru o mie de 
ani! Pentru că împărăția va dura pentru totdeauna (Apocalipsa 11:15), dar 
acea domnie menționată a fost de doar o mie de ani. Acesta este motivul 
pentru care m-am referit la aceasta mai devreme ca fiind prima fază a 
regatului — faza fizică, cea milenară, spre deosebire de faza finală, mai 
spirituală. 

Câteva evenimente sunt enumerate în Cartea Apocalipsei ca având loc 
între fazele milenare și finale ale Împărăției lui Dumnezeu: 

7 Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi eliberat din 
închisoarea lui 8 și va ieși să înșele neamurile care sunt în cele 
patru colțuri ale pământului, Gog și Magog, ca să-i adune la luptă, 
al căror număr este ca nisipul mării. … 11 Apoi am văzut un mare 
tron alb și pe Cel ce ședea pe el, de la a cărui față au fugit 
pământul și cerul. Și nu s-a găsit loc pentru ei. 12 Și am văzut 
morți, mici și mari, stând înaintea lui Dumnezeu, și cărțile s-au 
deschis. Și s-a deschis o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții 
au fost judecați după faptele lor, după lucrurile scrise în cărți. 13 

Marea a dat pe morții care erau în ea, iar Moartea și Hades i-au 
dat pe morții care erau în ea. Și au fost judecați, fiecare după 
faptele lui. 14 Atunci Moartea și Hades au fost aruncați în iazul de 
foc. Aceasta este a doua moarte. 15 Și oricine nu a fost găsit scris 
în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc (Apocalipsa 20:7-8, 
11-15). 

Cartea Apocalipsei arată că va exista o fază ulterioară care va veni după 
domnia de o mie de ani și după a doua moarte: 
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1 Acum am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și 
primul pământ trecuseră. De asemenea, nu mai era mare. 2 Atunci 
eu, Ioan, am văzut cetatea sfântă, Noul Ierusalim, coborându-se 
din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită 
pentru bărbatul ei. 3 Și am auzit un glas tare din cer care spunea: 
„Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și El va locui cu ei și ei 
vor fi poporul Său. Dumnezeu Însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul 
lor. 4 Și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor; nu va mai 
fi moarte, nici întristare, nici plâns. Nu va mai fi durere, pentru că 
lucrurile dintâi au trecut”. (Apocalipsa 21:1-4) 

1 Și mi-a arătat un râu curat de apă al vieții, limpede ca cristalul, 
care iese din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. 2 În mijlocul străzii 
lui și de o parte și de alta a râului, era pomul vieții, care dădea 
douăsprezece roade, fiecare pom dând roadele în fiecare lună. 
Frunzele copacului erau pentru vindecarea neamurilor. 3 Și nu va 
mai fi blestem , ci tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în el și 
slujitorii Lui Îi vor sluji. 4 Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe 
fruntea lor. 5 Nu va fi noapte acolo: ei nu au nevoie de lampă, nici 
de lumină a soarelui, căci Domnul Dumnezeu le luminează. Și vor 
domni în vecii vecilor. (Apocalipsa 22:1-5) 

Observați că această domnie, care este după o mie de ani, include 
slujitorii lui Dumnezeu și durează pentru totdeauna. Cetatea Sfântă, care 
a fost pregătită în ceruri, va părăsi raiul și se va coborî pe pământ. Acesta 
este începutul fazei finale a Împărăției lui Dumnezeu. O perioadă de NU 
MAI DURERE SAU SUFERINĂ! 

Cei blânzi vor moșteni pământul (Matei 5:5) și toate lucrurile (Apocalipsa 
21:7). Pământul, inclusiv Orașul Sfânt care va fi pe el, va fi mai bun pentru 
că căile lui Dumnezeu vor fi implementate. Realizați că: 

7 Înmulțirea guvernării Sale și pacea Lui nu va avea sfârșit (Isaia 
9:7). 
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În mod clar , va exista o creștere după ce faza finală a Împărăției lui 
Dumnezeu a început, deoarece toți se vor supune guvernului lui 
Dumnezeu. 

Acesta va fi un moment glorios: 

9 Dar după cum este scris: „Ochiul n-a văzut, nici urechea n-a 
auzit, nici nu au intrat în inima omului, lucrurile pe care 
Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc.” 10 Dar Dumnezeu 
ni le-a descoperit prin Duhul Său (1 Corinteni 2:9-10). Este un 
timp de iubire, bucurie și mângâiere veșnică. Va fi o perioadă 
fantastică! Împărăția lui Dumnezeu va face pentru o eternitate 
fantastic mai bună. Nu vrei să ai rolul tău în asta? 
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5. Fuentenan pafó di Nobo Tèstamènt siña di 
Reino den Dios 

Au crezut oare primii profesori ai lui Hristos că ar trebui să predice 
Evanghelia unei Împărății literale a lui Dumnezeu? 

Da. 

Cu ani în urmă, într-o prelegere susținută de profesorul Bart Ehrman de la 
Universitatea din Carolina de Nord, el a subliniat în mod repetat și corect 
că, spre deosebire de majoritatea creștinilor care mărturisesc astăzi, Isus 
și primii săi discipoli au proclamat Împărăția lui Dumnezeu. Deși 
înțelegerea generală a creștinismului de către Dr. Ehrman diferă foarte 
mult de cea a Bisericii continue a lui Dumnezeu, am fi de acord că 
Evanghelia Împărăției este ceea ce Isus Însuși a proclamat și în care au 
crezut discipolii Săi. ințelege asta. 

Cea mai veche scriere și predică post-Noul Testament păstrată 

Împărăția lui Dumnezeu a fost o parte semnificativă a ceea ce se pretinde 
a fi „cea mai veche predică creștină completă care a supraviețuit” 
(Holmes MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek 
Texts and English Translations, Ed. a 2-a. Baker Books, Grand Rapids, 
2004, p. 102). Această predică creștină antică conține următoarele 
afirmații despre ea: 

5:5 Mai mult, știți, fraților, că șederea noastră în lumea cărnii este 
neînsemnată și trecătoare, dar mare și minunată este făgăduința 
lui Hristos: odihnă în Împărăția care vine și viața veșnică. 

Afirmația de mai sus arată că împărăția nu este acum, ci va veni și va fi 
veșnică. În plus, această veche predică spune: 

6:9 Acum, dacă chiar și astfel de oameni drepți ca aceștia nu sunt 
capabili, prin propriile lor fapte drepte, să-și salveze copiii, ce 
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asigurare avem de a intra în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu 
reușim să ne păstrăm botezul curat și neîntinat? Sau cine va fi 
avocatul nostru, dacă nu am fost găsiți că avem fapte sfinte și 
drepte? 9:6 De aceea să ne iubim unii pe alții, ca să intrăm cu toții 
în Împărăția lui Dumnezeu. 11:7 De aceea, dacă știm ce este drept 
înaintea lui Dumnezeu, vom intra în împărăția Lui și vom primi 
promisiunile pe care „urechea nu le-a auzit, nici ochiul nu le-a 
văzut, nici inima omului nu le-a închipuit”. 

12:1 Să aşteptăm deci ceas de ceas Împărăţia lui Dumnezeu în 
dragoste şi dreptate, pentru că nu ştim ziua arătării lui 
Dumnezeu. 12:6 El zice: Împărăția Tatălui Meu va veni. 

Declarațiile de mai sus arată că iubirea printr-o viață adecvată este 
necesară, că încă nu am intrat în Împărăția lui Dumnezeu și că aceasta are 
loc după ziua apariției lui Dumnezeu – adică după ce Isus se întoarce din 
nou. Este împărăția Tatălui și împărăția nu este doar Isus. 

Este interesant că cea mai veche predică aparent creștină pe care 
Dumnezeu a lăsat-o să supraviețuiască învață aceeași Împărăție a lui 
Dumnezeu pe care o învață Noul Testament și Biserica Continuă a lui 
Dumnezeu o învață acum (este posibil să fie de la o adevărată Biserică a 
lui Dumnezeu, dar cunoștințele mele limitate de greacă îmi limitează 
capacitatea de a face o declarație mai fermă). 

Conducătorii Bisericii din secolul al II-lea și Evanghelia Împărăției 

Trebuie remarcat la începutul secolului al II- lea că Papias , un ascultător al 
lui Ioan și un prieten al lui Policarp și considerat un sfânt de romano-
catolici, a predat regatul milenar. Eusebiu a consemnat că Papias a 
învățat: 

... va urma un mileniu după învierea din morți, când domnia 
personală a lui Hristos va fi stabilită pe acest pământ . (Fragmente 
din Papias , VI. Vezi și Eusebiu, Istoria Bisericii, Cartea 3, XXXIX, 
12) 
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Papias a învățat că acesta va fi un timp de mare abundență: 

În același mod, [El a spus] că un bob de grâu va produce zece 

mii de spice și că fiecare spic ar avea zece mii de boabe și fiecare 
bob ar da zece kilograme de făină limpede, curată și fină; și că 
merele, semințele și iarba ar produce în proporții similare; și că 
toate animalele, hrănindu-se atunci numai cu producțiile 
pământului, vor deveni pașnice și armonioase și vor fi în perfectă 
supunere față de om. ” [Mărturie despre aceste lucruri este adusă 
în scris de Papias , un om din vechime, care a fost un ascultător al 
lui Ioan și un prieten cu Policarp, în a patra din cărțile sale; căci 
cinci cărți au fost compuse de el...] (Fragmente din Papias , IV) 

Scrisoarea post-Noul Testament către Corinteni spune: 

42:1-3 Apostolii au primit Evanghelia pentru noi de la Domnul Isus 
Hristos; Isus Hristos a fost trimis de la Dumnezeu. Deci Hristos 
este de la Dumnezeu, iar apostolii sunt de la Hristos. De aceea, 
ambele au venit din voia lui Dumnezeu în ordinea stabilită. Prin 
urmare, după ce au primit o poruncă și au fost pe deplin 
încredințați prin învierea Domnului nostru Isus Hristos și întăriți în 
cuvântul lui Dumnezeu cu deplina asigurare a Duhului Sfânt, ei au 
plecat cu vestea cea bună că împărăția lui Dumnezeu va veni. 

Policarp din Smirna a fost un lider creștin timpuriu, care a fost un discipol 
al lui Ioan, ultimul dintre apostolii originari care a murit. Policarp c. 120-
135 d.Hr. a învățat : 

Fericiți cei săraci și cei prigoniți de dragul dreptății, căci a lor este 
Împărăția lui Dumnezeu. (Polycarp. Scrisoare către Filipeni, 
Capitolul II. Din Ante-Nicene Fathers, volumul 1 , editat de 
Alexander Roberts și James Donaldson. Ediția americană, 1885) 

Știind, deci, că „Dumnezeu nu este batjocorit”, ar trebui să 
umblăm vrednici de porunca și slava Lui... Căci este bine ca ei să 
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fie îndepărtați de poftele care sunt în lume, deoarece „orice poftă 
se luptă împotriva spiritul; „și „nici desfrânații, nici efeminații, nici 
cei care abuzează de ei înșiși cu omenirea, nu vor moșteni 
Împărăția lui Dumnezeu ”, nici cei care fac lucruri inconsecvente și 
nepotrivite. (ibid, capitolul V) 

Să-I slujim, deci, cu frică și cu toată cinstea, așa cum El Însuși ne-a 
poruncit și ca apostolii care ne-au propovăduit Evanghelia și 
proorocii care au vestit mai dinainte venirea Domnului. (ibid, 
capitolul VI) 

Ca și alții din Noul Testament, Policarp a învățat că cei drepți, nu cei care 
călcă poruncile, vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 

De asemenea, s-a susținut că următoarele au fost predate de Polycarp: 

Și în sabatul următor a zis; „Ascultați îndemnul meu, iubiți copii ai 
lui Dumnezeu. V-am jurat când episcopii au fost prezenți, iar 
acum vă îndemn pe toți să mergeți cu decor și cu vrednicie pe 
calea Domnului... Vegheați și iarăși fiți gata, să nu vă 
împovărească inimile, porunca nouă În ceea ce privește iubirea 
unii față de alții, venirea Sa se manifestă brusc ca un fulger rapid, 
marea judecată prin foc, viața veșnică, împărăția Sa nemuritoare. 
Și știți toate lucrurile care sunt învățate de Dumnezeu, când 
cercetați Scripturile inspirate, gravați cu condeiul Duhului Sfânt în 
inimile voastre, pentru ca poruncile să rămână în voi de neșters. 
(Viața lui Polycarp, capitolul 24. JB Lightfoot, Părinții apostolici, 
vol. 3.2, 1889, pp. 488-506) 

Melito din Sardes, care a fost un lider al Bisericii lui Dumnezeu, c. 170 
d.Hr., a învățat: 

Căci, într-adevăr, legea emisă în Evanghelie – cea veche în cea 
nouă, amândouă ieșind împreună din Sion și din Ierusalim; și 
porunca dată în har, și tipul în produsul finit, și mielul în Fiul, și 
oaia într-un om și omul în Dumnezeu... 
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Dar Evanghelia a devenit explicația legii și a ei 

împlinire , în timp ce biserica devenea depozitul adevărului... 

Acesta este cel care ne-a izbăvit din sclavie în libertate, din 
întuneric în lumină, din moarte în viață, din tiranie într-o 
împărăție veșnică. ( Melito . Omilie la Paște. Versetele 7 ,40 , 68. 
Traducere din Kerux : The Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Astfel, Împărăția lui Dumnezeu era cunoscută ca fiind ceva veșnic, și nu 
doar actuala Biserică creștină sau catolică și includea legea lui Dumnezeu. 

O altă scriere de la mijlocul secolului al II-lea îi îndeamnă pe oameni să se 
uite la regat: 

De aceea, niciunul dintre voi să nu se mai premure și să nu se mai 
uite înapoi, ci să se apropie de bunăvoie de Evanghelia Împărăției 
lui Dumnezeu. (Roman Clement. Recunoașteri, Cartea X, Capitolul 
XLV. Extras din Părinții Ante-Niceni, Volumul 8. Editat de 
Alexander Roberts și James Donaldson. Ediția americană, 1886) 

Mai mult, deși se pare că nu a fost scrisă de vreunul din biserica 
adevărată, scrierea de la mijlocul secolului al II-lea intitulată Păstorul lui 
Hermas în traducerea lui Roberts & Donaldson folosește expresia 
„împărăția lui Dumnezeu” de paisprezece ori. 

Creștinii adevărați , și chiar mulți care îl mărturiseau doar pe Hristos, știau 
ceva despre Împărăția lui Dumnezeu în secolul al doilea. 

Chiar și sfântul catolic și ortodox oriental Irineu a înțeles că după înviere 
creștinii vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Observați ce a scris, c. 180 
d.Hr.: 

Căci așa este starea celor ce au crezut, căci în ei stă neîncetat 
Duhul Sfânt, care a fost dat de El în botez și este reținut de cel 
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care primește, dacă umblă în adevăr și sfințenie și dreptate și 
răbdare. Căci acest suflet are o înviere în cei ce cred, trupul 
primind iarăși sufletul și, împreună cu el, prin puterea Duhului 
Sfânt, fiind înviat și intrând în Împărăția lui Dumnezeu . (Sf. Irineu, 
Episcop de Lyon. Traducere din armeană de Armitage Robinson. 
Demonstrația predicării apostolice, capitolul 42. Wells, Somerset, 
octombrie 1879. După cum a fost publicat în SOCIETY FOR 
PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. NEW YORK: THE 
MACMILLAN CO, 1920). 

Teofil din Antiohia a învățat: 

Nu menționez decât bunătatea Lui; dacă Îl numesc Împărăție, 
amintesc doar de slava Lui... Căci dacă l-ar fi făcut nemuritor de la 
început, l-ar fi făcut Dumnezeu. … Deci, nici nemuritor, nici 
muritor nu l-a făcut El, ci, după cum am spus mai sus, capabil de 
ambele; astfel încât, dacă s-ar înclina spre lucrurile nemuririi, 
păzind porunca lui Dumnezeu, să primească drept răsplată de la 
El nemurirea și să devină Dumnezeu. ( Teofil , Către Autolycus , 
1:3, 2:27) 

Sfântul catolic, Hippolytus, la începutul secolului al treilea, a scris: 

Și vei primi împărăția cerurilor, tu care, pe când ai locuit în 
această viață, l-ai cunoscut pe Regele Celest. Și vei fi un tovarăș al 
Dumnezeirii și un moștenitor cu Hristos, care nu va mai fi rob de 
pofte sau patimi și nu va mai fi risipit niciodată de boală. Căci ai 
devenit Dumnezeu: pentru orice suferințe pe care le-ai suferit 
când erai om, acestea ți le-a dat, pentru că ai fost de tip muritor , 
dar orice este în concordanță cu Dumnezeu să împărtășească, 
acestea Dumnezeu ți-a făgăduit să ți le dăruiască, pentru că au 
fost îndumnezeiti și născuți pentru nemurire. (Hippolytus. 
Infirmarea tuturor ereziilor, Cartea X, capitolul 30) 

Scopul oamenilor este să fie îndumnezeit în Împărăția lui Dumnezeu 
viitoare. 
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Probleme în secolele II și III 

În ciuda acceptării sale larg răspândite, în secolul al II-lea, s-a ridicat un 
lider apostat împotriva legii, pe nume Marcion . Marcion a predat 
împotriva Legii lui Dumnezeu, a Sabatului și a Împărăției literale a lui 
Dumnezeu. Deși a fost denunțat de Policarp și alții, a avut contact cu 
Biserica Romei de ceva timp și părea să aibă influență acolo. 

În secolele al II-lea și al III-lea, alegoriştii s-au stabilit în Alexandria (Egipt). 
Mulți alegoriști s-au opus doctrinei împărăției viitoare. Observați raportul 
despre unii dintre acești alegorişti: 

Dionisie s-a născut dintr-o familie păgână nobilă și bogată din 
Alexandria și a fost educat în filozofia lor. A părăsit școlile păgâne 
pentru a deveni elev al lui Origen, pe care l-a succedat la 
conducerea școlii de catehetică din Alexandria... 

Clement, Origen și școala gnostică corupeau doctrinele sfintelor 
oracole prin interpretările lor fanteziste și alegorice... au obținut 
pentru ei înșiși numele de „Alegorişti”. Nepos a luptat în mod 
public pe alegoriştii şi a susţinut că va exista o domnie a lui 
Hristos pe pământ... 

Dionisie s-a certat cu adepții lui Nepos și, după relatarea lui... „ o 
asemenea stare de lucruri care există acum în Împărăția lui 
Dumnezeu”. Aceasta este prima mențiune despre Împărăția lui 
Dumnezeu existentă în starea prezentă a bisericilor... 

Nepos le-a mustrat greșeala, arătând că împărăția cerurilor nu 
este alegorică, ci este împărăția literală a venirii Domnului nostru 
în învierea spre viața veșnică... 

Așadar, ideea împărăției venite în starea actuală a fost concepută 
și adusă la iveală în școala gnostică a alegoriștilor din Egipt, între 
200 și 250 d.Hr., cu un secol întreg înainte ca episcopii imperiului 
să fie considerați ocupanți ai tronului. … 
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Clement a conceput ideea împărăției lui Dumnezeu ca o stare de 
adevărată cunoaștere mentală a lui Dumnezeu. Origen a 
prezentat-o ca un sens spiritual ascuns în litera simplă a 
Scripturilor . (Ward, Henry Dana. Evanghelia Împărăției: O 
Împărăție nu a acestei lumi; Nu în această lume; ci să vină în țara 
cerească, a învierii din morți și a reînnoirii tuturor lucrurilor. 
Publicat de Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870, pp. 124-125) 

Astfel, în timp ce episcopul Nepos a predat Evanghelia Împărăției lui 
Dumnezeu, alegoriştii au încercat să vină cu o înțelegere falsă, mai puțin 
literală, a acesteia. Episcopul Apolinar de Hierapolis a încercat și el să 
lupte împotriva erorilor alegoriștilor cam în același timp. Cei cu adevărat 
din Biserica lui Dumnezeu au susținut adevărul despre Împărăția literală a 
lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. 

Herbert W. Armstrong a predat Evanghelia Împărăției, Plus 

În secolul al XX- lea , regretatul Herbert W. Armstrong a scris: 

Pentru că au respins Evanghelia lui Hristos. . . , lumea a trebuit să 
înlocuiască altceva în locul ei. Au trebuit să inventeze un 
contrafăcut! Așa că am auzit despre împărăția lui Dumnezeu 
despre care se vorbește doar ca fiind o simplă platitudine – un 
sentiment frumos în inimile oamenilor – care îl reduce la un 
NIMIC eteric, ireal! Alții au denaturat că „BISERICA” este 
împărăția. . . Profetul Daniel, care a trăit cu 600 de ani înainte de 
Hristos, știa că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție reală - un 
guvern care conduce 

literali de pe pământ . . . 

Aici . . . este explicația lui Dumnezeu despre ceea ce ESTE 
ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU: „Și în zilele acestor regi...” – aici se 
vorbește despre cele zece degete de la picioare, o parte din fier și 
o parte din lut fragil. Aceasta, prin conectarea profeției cu Daniel 
7 și Apocalipsa 13 și 17, se referă la noile STATE UNITE ALE 
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EUROPEI care se formează acum. . . in fata ochilor tai! Apocalipsa 
17:12 clarifică detaliul că va fi o unire a ZCE REGAȚI SAU REGAȚII 
care (Apocalipsa 17:8) va învia vechiul IMPERIU ROMAN . . . 

Când vine Hristos, vine ca REGE al regilor, stăpânind întregul 
pământ (Apoc. 19:11-16); și ÎMPĂRĂȚIA SĂ – ÎMPĂRĂȚIA LUI 
DUMNEZEU – a spus Daniel, este să CONSUMĂ toate aceste 
împărății lumești. Apocalipsa 11:15 afirmă acest lucru în aceste 
cuvinte: „Împărățiile acestei lumi s- au făcut ÎMPĂRĂȚII ALE 
DOMNULUI NOSTRU ȘI ALE HRISTOS LUI și El va împărăți în vecii 
vecilor”! Acesta este REGATUL LUI DUMNEZEU. Este Sfârșitul 
guvernelor actuale - da, și chiar al Statelor Unite și al națiunilor 
britanice. Ei vor deveni atunci împărățiile - GUVERNELE - ale 
Domnului ISUS HRISTOS, apoi REGELE împăraților peste tot 
pământul. Acest lucru face complet LIMPUL faptul că REGATUL 
LUI DUMNEZEU este o GUVERNARE literală. Așa cum Imperiul 
Caldean a fost un REGAT - la fel cum Imperiul Roman a fost un 
REGAT - tot așa REGATUL LUI DUMNEZEU este un guvern. Este de 
a prelua GUVERNUL NAȚIUNILOR lumii. Iisus Hristos S-a NĂSCUT 
pentru a fi REGE--UN CONDUCĂTOR! . . . 

Același Iisus Hristos care a umblat peste dealurile și văile Țării 
Sfinte și pe străzile Ierusalimului în urmă cu mai bine de 1.900 de 
ani vine din nou. A spus că va veni din nou. După ce a fost 
răstignit, Dumnezeu l-a înviat din morți după trei zile și trei nopți 
(Mat. 12:40; Fapte 2:32; I Cor. 15:3-4). S-a urcat pe Tronul lui 
Dumnezeu. Sediul Guvernului Universului (Fapte 1:9-11; Evrei 1:3; 
8:1; 10:12; Apoc. 3:21).  

El este „nobilul” pildei, care a mers la Tronul lui 

Dumnezeu – „țara îndepărtată” – să fie încoronat ca Rege al 
regilor peste toate națiunile și apoi să se întoarcă pe pământ 
(Luca 19:12-27).  

Din nou, el este în cer până la „vremurile restituirii tuturor 
lucrurilor” (Fapte 3:19-21). Restituirea înseamnă restabilirea la o 
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stare sau o condiție anterioară. În acest caz, restabilirea 
guvernării lui Dumnezeu pe pământ și, prin urmare, restabilirea 
păcii mondiale și a condițiilor utopice.  

Tulburările mondiale actuale, războaiele și disputele crescânde 
vor atinge punctul culminant în necazuri mondiale atât de mari 
încât, dacă nu intervine Dumnezeu, niciun trup uman nu va fi 
mântuit viu (Matei 24:22). Chiar la punctul culminant, când 
întârzierea ar duce la eliminarea întregii vieți de pe această 
planetă, Isus Hristos se va întoarce. De data aceasta el vine ca 
Dumnezeu divin. El vine cu toată puterea și gloria Creatorului care 
conduce universul. (Mat. 24:30; 25:31.) El vine ca „Rege al regilor 
și Domn al domnilor” (Apoc. 19:16), pentru a stabili 
supraguvernarea lumii și a conduce toate națiunile „cu o toiag de 
fier”. ” (Apocalipsa 19:15; 12:5) . . . 

Hristos nepoftit? 

Dar va striga omenirea de bucurie și îl va primi în extaz frenetic și 
entuziasm – vor oare chiar și bisericile creștinismului tradițional? 

Nu vor! Ei vor crede, pentru că slujitorii mincinoși ai Satanei (II 
Cor. 11:13-15) i-au înșelat, că el este Antihrist. Bisericile și 
națiunile vor fi supărate pentru venirea lui (Apoc. 11:15 cu 11:18), 
iar forțele militare vor încerca de fapt să lupte cu el pentru a-l 
distruge (Apoc. 17:14)! 

Națiunile vor fi angajate în bătălia culminantă a celui de-al treilea 
război mondial, cu frontul de luptă la Ierusalim (Zah. 14:1-2) și 
apoi Hristos se va întoarce. În putere supranaturală, el va „lupta 
împotriva acelor națiuni” care luptă împotriva lui (versetul 3). El îi 
va învinge total (Apoc. 17:14)! „Picioarele Lui vor sta în ziua aceea 
pe muntele Măslinilor”, la o distanță foarte scurtă la est de 
Ierusalim (Zah. 14:4). (Armstrong HW. Misterul veacurilor, 1984) 
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Biblia declară că Isus se va întoarce și El va învinge, totuși mulți se vor 
lupta împotriva Lui (Apocalipsa 19:19). Mulți vor pretinde (pe baza 
înțelegerii greșite a profeției Bibliei, dar parțial din cauza profeților falși și 
a misticilor) că Isus care se întoarce este Anticristul final! 

Următoarele sunt, de asemenea, de la Herbert Armstrong: 

Adevărata religie – adevărul lui Dumnezeu împuternicit cu iubirea 
lui Dumnezeu împărtășită de Duhul Sfânt... BUCURIE NEGRĂSITĂ 
de a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe Isus Hristos – de a cunoaște 
ADEVĂRUL – și căldura IUBIRII divine a lui Dumnezeu!... 

Învățăturile adevăratei Biserici a lui Dumnezeu sunt pur și simplu 
acelea despre „a trăi prin fiecare cuvânt” din Sfânta Biblie... 

Oamenii se vor întoarce de la calea „primirii” la calea „dăruirii” – 
calea iubirii lui Dumnezeu. 

O NOUĂ CIVILIZARE va strânge acum pământul! (ibid) 

NOUA CIVILIZARE este Împărăția lui Dumnezeu. A proclama că o nouă 
civilizație urmează să vină și să se bazeze pe iubire este o parte majoră a 
ceea ce înseamnă adevărata Evanghelie a Împărăției pe care Isus și 
discipolii Săi au predat-o. Acesta este ceva pe care noi, în Biserica 
Continuă a lui Dumnezeu, predicăm. 

Herbert Armstrong și-a dat seama că Isus a învățat că societatea umană, 
chiar și atunci când crede că vrea să se supună, a respins „da drumul” 
vieții, calea iubirii. Aproape nimeni nu pare să înțeleagă în mod 
corespunzător semnificația a ceea ce a învățat Isus. 

Mântuirea prin Isus face parte din Evanghelie 

Acum, unii care au citit până aici probabil se întreabă despre moartea lui 
Isus și rolul lui în mântuire. Da, aceasta face parte din Evanghelia despre 
care au scris Noul Testament și Herbert W. Armstrong. 
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Noul Testament arată că Evanghelia include mântuirea prin Isus: 

16 Căci nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este 
puterea lui Dumnezeu spre mântuire pentru oricine crede, pentru 
iudeu mai întâi și pentru grec (Romani 1:16). 

4 De aceea, cei împrăștiați au mers pretutindeni propovăduind 

cuvântul . 5 Atunci Filip a coborât în cetatea Samaria și le-a 
propovăduit pe Hristos. … 12 Dar când l-au crezut pe Filip, când 
predica lucrurile despre Împărăţia lui Dumnezeu şi Numele lui 
Isus Hristos, şi bărbaţi şi femei au fost botezaţi. … 25 Deci, după ce 
au mărturisit și au propovăduit Cuvântul Domnului, s-au întors la 
Ierusalim, propovăduind Evanghelia în multe sate ale 
samaritenilor. 26 Un înger al Domnului a vorbit lui Filip... 40 Filip a 
fost găsit la Azot . Şi trecând prin el, a propovăduit în toate 
cetăţile până a ajuns la Cezareea. (Fapte 8: 4,5,12,25,26,40 ) 

18 le-a propovăduit pe Isus și învierea. (Faptele Apostolilor 17:18) 

30 Atunci Pavel a locuit doi ani întregi în casa lui închiriată și i-a 
primit pe toți cei care veneau la el, 31 propovăduind Împărăţia lui 
Dumnezeu şi învăţând lucrurile care privesc pe Domnul Isus 
Hristos cu toată încrederea, fără ca nimeni să-I interzice. (Fapte 
28:30-31) 

Observați că predicarea a inclus pe Isus ȘI împărăția. Din păcate, o 
înțelegere adecvată a Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu tinde să 
lipsească din învățăturile bisericilor greco-romane. 

De fapt, pentru a ne ajuta să devenim parte din acea împărăție, 
Dumnezeu a iubit atât de mult oamenii încât L-a trimis pe Isus să moară 
pentru noi (Ioan 3:16-17) și ne mântuiește prin harul Său (Efeseni 2:8). Și 
aceasta face parte din vestea bună (Fapte 20:24). 

Evanghelia Împărăției este ceea ce are nevoie lumea, dar... 
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Lucrul pentru pace (Matei 5:9) și a face bine sunt obiective valoroase (cf. 
Galateni 6:10). Cu toate acestea, mulți lideri mondiali, inclusiv cei 
religioși, cred că cooperarea umană internațională va fi cea care va aduce 
pace și prosperitate, și nu Împărăția lui Dumnezeu. Și, deși vor avea unele 
succese temporale, nu numai că nu vor reuși, ci unele dintre eforturile lor 
umane vor aduce în cele din urmă planeta Pământ până la punctul în care 
ar face viața nesustenabilă dacă Isus nu s-ar întoarce pentru a-și stabili 
Împărăția. Oamenii care fixează pământul fără Dumnezeu este o 
evanghelie zadarnică și falsă (Psalmul 127:1). 

Mulți din lume încearcă să pună cap la cap un plan internațional 
babilonian semi-religios pentru a pune într-o nouă ordine mondială în 
secolul 21. Acesta este ceva pe care Biserica lui Dumnezeu continuă a 
denunțat încă de la începuturile sale și intenționează să continue să 
denunțe. De când Satana a înșelat-o pe Eva să se îndrăgostească de o 
versiune a Evangheliei sale în urmă cu aproape 6000 de ani (Geneza 3), 
mulți oameni au crezut că știu mai bine decât Dumnezeu ceea ce îi va face 
pe ei și lumea mai bună. 

Conform Bibliei, va fi nevoie de o combinație a unui lider militar în Europa 
(numit Regele Nordului, numit și Fiara Apocalipsei 13:1-10) împreună cu 
un lider religios (numit profet mincinos, numit și THE Antihrist final și fiara 
cu două coarne din Apocalipsa 13:11-17) din orașul celor șapte coline 
(Apocalipsa 17:9 , 18 ) pentru a aduce o ordine mondială „babilonian” 
(Apocalipsa 17 și 18). Deși omenirea are nevoie de întoarcerea lui Hristos 
și de stabilirea Împărăției Sale, mulți din lume nu vor acorda atenție 
acestui mesaj în secolul XXI – ei vor continua să creadă în diferite versiuni ale 
Evangheliei false a lui Satana. Dar lumea va primi un martor. 

Amintiți-vă că Isus a învățat: 

14 Și această Evanghelie a Împărăției va fi propovăduită în toată 
lumea, ca mărturie tuturor neamurilor, și atunci va veni sfârșitul. 
(Matei 24:14) 

Observați că Evanghelia Împărăției va ajunge în lume ca martor, apoi va 
veni sfârșitul. 
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Există mai multe motive pentru aceasta. 

Una este că Dumnezeu dorește ca lumea să audă adevărata Evanghelie 
înainte de începerea Marii Necazuri (care se arată că începe în Matei 
24:21). Astfel, mesajul Evangheliei este o mărturie și un avertisment (vezi 
Ezechiel 3; Amos 3:7). Va avea ca rezultat mai multe convertiri ale 
neamurilor înainte de întoarcerea lui Isus (Romani 11:25) și suficiente 
convertiri non-neamuri (Romani 9:27) înainte de întoarcerea lui Isus. 

Un altul este că esența mesajului va fi contrară părerilor Fiarei care se 
ridică, Regele puterii Nordului, împreună cu Falsul Profet, Anticristul final. 
Practic, ei vor promite pace prin efortul uman, dar aceasta va duce la 
sfârșit (Matei 24:14) și distrugere (comparați 1 Tesaloniceni 5:3). 

Din cauza semnelor și minunilor mincinoase asociate cu acestea (2 
Tesaloniceni 2:9), cei mai mulți din lume vor alege să creadă o minciună 
(2 Tesaloniceni 2:9-12) în locul mesajului Evangheliei. Din cauza 
condamnărilor nepotrivite ale Împărăției milenare a lui Dumnezeu de 
către romano-catolici, ortodocșii răsăriteni, luterani și alții, mulți vor 
pretinde în mod greșit că mesajul evangheliei milenare a Împărăției lui 
Dumnezeu este evanghelia falsă asociată cu Antihrist. 

Creștinii credincioși din Filadelfi (Apocalipsa 3:7-13) vor proclama 
Evanghelia milenară a împărăției și vor spune lumii ce vor face anumiți 
lideri lumești (inclusiv Fiara și Profetul mincinos). 

Ei vor sprijini să spună lumii mesajul că Bestia, Regele puterii Nordului, 
împreună cu Falsul Profet, ultimul Antihrist, vor distruge în cele din urmă 
(împreună cu unii dintre aliații lor) SUA și națiunile anglo-națiuni din 
Regatul Unit. , Canada, Australia și Noua Zeelandă (Daniel 11:39) și că, la 
scurt timp după aceea, vor distruge o confederație arabă/islamică (Daniel 
11:40-43), funcționând ca instrumente ale demonilor (Apocalipsa 16:13-
14), și în cele din urmă se va lupta cu Isus Hristos la întoarcerea Sa 
(Apocalipsa 16:14; 19:19-20). Filadelfienii credincioși (Apocalipsa 3:7-13) 
vor anunța că împărăția milenară va veni în curând. Acest lucru ar genera 
probabil multă acoperire mediatică și ar contribui la împlinirea lui Matei 
24:14. Noi, în Biserica Continuă a lui Dumnezeu, pregătim literatură (în 
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mai multe limbi), adăugăm site-uri web și luăm alți pași pentru a ne 
pregăti pentru „lucrarea scurtă” (comparați Romani 9:28) care va duce la 
determinarea lui Dumnezeu că Matei 24: 14 a fost furnizat suficient ca 
martor pentru ca sfârșitul să vină. 

„Evanghelia falsă” care proclamă lideri mondiali (probabil un „nou” tip de 
lider de top al Europei împreună cu un pontif compromis care va pretinde 
o formă de catolicism) nu le va plăcea – ei nu vor dori ca lumea să învețe 
ceea ce vor cu adevărat. fac (și poate nici măcar să nu creadă ei înșiși la 
început, cf. Isaia 10:5-7). Ei și/sau susținătorii lor vor învăța, de asemenea, 
probabil în mod fals că credincioșii Philadelphieni vor îmbrățișa o doctrină 
extremistă (milenarismul) a unui antihrist care va veni. Orice condamnări 
pe care ei și/sau adepții lor le fac față de credincioșii din Philadelphie și de 
Biserica continuă a lui Dumnezeu va declanșa persecuția (Daniel 11:29-35; 
Apocalipsa 12:13-15). Acest lucru va duce, de asemenea, la sfârșit – 
începutul Marii Necazuri (Matei 24:21; Daniel 11:39; cf. Matei 24:14-15; 
Daniel 11:31), precum și un timp de protecție pentru credinciosul 
Philadelphia Creștini (Apocalipsa 3:10; 12:14-16). 

Fiara și profetul mincinos vor încerca forța, șantajul economic, semnele, 
minunile mincinoase, crima și alte presiuni (Apocalipsa 13:10-17; 16:14; 
Daniel 7:25; 2 Tesaloniceni 2:9-10) să dețină control. . Creștinii vor 
întreba: 

10 „Până când, Doamne, sfânt și adevărat, până vei judeca și vei 
răzbuna sângele nostru asupra celor ce locuiesc pe pământ?” 
(Apocalipsa 6:10) 

De-a lungul veacurilor, poporul lui Dumnezeu s-a întrebat: „Cât va mai 
dura până când Isus se întoarce?” 

Deși nu știm ziua sau ora, ne așteptăm ca Isus să se întoarcă (și Împărăția 
milenară a lui Dumnezeu instituită) în secolul 21, pe baza multor scripturi 
(de ex. Matei 24:4-34; Psalmul 90:4; Osea 6 : 2; Luca 21:7-36; Evrei 1:1-2; 
4:4,11; 2 Petru 3:3-8; 1 Tesaloniceni 5:4), dintre care unele părți le vedem 
acum împlinite. 
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Dacă Isus nu intervine, lumea va fi anihilat toată viața: 

21 Căci atunci va fi un necaz mare, cum nu a mai fost de la 
începutul lumii până acum, nici nu va mai fi. 22 Și dacă zilele acelea 
nu ar fi scurtate, niciun trup nu ar fi mântuit; dar de dragul celor 
aleşi acele zile vor fi scurtate. (Matei 24:21-22) 

29 Imediat după necazul din acele zile, soarele se va întuneca și 
luna nu-și va da lumina; stelele vor cădea din cer și puterile 
cerurilor se vor zgudui. 30 Atunci semnul Fiului Omului se va arăta 
în cer, și atunci toate semințiile pământului se vor jeli și vor vedea 
pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. 31 Și 
El îi va trimite pe îngerii Săi cu un sunet mare de trâmbiță și vor 
aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la un capăt la altul al 
cerului. (Matei 24:29-31) 

Împărăția lui Dumnezeu este ceea ce are nevoie lumea. 

Ambasadori pentru Regat 

Care este rolul tău în Regat? 

Chiar acum, dacă ești un creștin adevărat, trebuie să fii un ambasador 
pentru asta. Observați ce a scris apostolul Pavel: 

20 Acum, deci, suntem ambasadori ai lui Hristos, ca și cum 
Dumnezeu ar fi rugat prin noi: vă implorăm în numele lui Hristos, 
împăcați-vă cu Dumnezeu. (2 Corinteni 5:20) 

14 Stați deci, încingându-vă brâul cu adevărul, îmbrăcați-vă cu 
pieptarul dreptății, 15 și încălțați-vă picioarele cu pregătirea 
Evangheliei păcii; 16 mai presus de toate, luând scutul credinței cu 
care vei putea stinge toate săgețile de foc ale celui rău. 17 Și luați 
coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu; 
18 rugându-mă mereu cu toată rugăciunea și cererea în Duhul, 
vegheând spre aceasta, cu toată stăruința și cererea pentru toți 
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sfinții, 19 și pentru mine, ca să-mi fie rostit, ca să-mi deschid gura 
cu îndrăzneală, ca să fac cunoscut. misterul Evangheliei, 20 pentru 
care sunt un ambasador în lanțuri; ca în ea să vorbesc cu 
îndrăzneală, așa cum trebuie să vorbesc. (Efeseni 6:14-20) 

Ce este un ambasador? Merriam-Webster are următoarea definiție: 

1 : un trimis oficial; în special : un agent diplomatic de cel mai 
înalt rang acreditat la un guvern străin sau suveran ca 
reprezentant rezident al propriului guvern sau suveran sau numit 
pentru o misiune diplomatică specială și adesea temporară 

2a : un reprezentant autorizat sau mesager 

Dacă ești un creștin adevărat, ești un trimis oficial, pentru Hristos! 
Observați ce a scris apostolul Petru: 

9 Dar voi sunteți un neam ales, o preoție împărătească, un neam 
sfânt, un popor al Său special, ca să vestiți laudele Celui ce v-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată; 10 care cândva n-au 
fost popor, ci acum sunt poporul lui Dumnezeu, care nu au primit 
milă, ci acum au primit milă. (1 Petru 2:9-10) 

Ca creștini, trebuie să fim parte dintr-o națiune sfântă. 

Care națiune este acum sfântă? 

Ei bine, cu siguranță niciuna dintre împărățiile acestei lumi, dar în cele din 
urmă ele vor face parte din Împărăția lui Hristos (Apocalipsa 11:15). 
Neamul lui Dumnezeu, Împărăția Lui este sfântă. 

Ca ambasadori, nu ne angajăm în mod normal în politica directă a 
națiunilor acestei lumi. Dar trebuie să trăim modul de viață al lui 
Dumnezeu acum (vezi și cartea gratuită disponibilă la www.ccog.org 
intitulată: Creștini: Ambasadori pentru Regatul lui Dumnezeu, instrucțiuni 
biblice despre viața ca creștin ). Făcând acest lucru, mai bine învățăm de 

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf


 

58 
 

ce căile lui Dumnezeu sunt cele mai bune, astfel încât în împărăția Lui să 
putem fi împărați și preoți și să putem domni cu Hristos pe pământ: 

5 Celui care ne-a iubit și ne-a spălat de păcatele noastre în sângele 
Său, 6 și ne-a făcut împărați și preoți ai Dumnezeului și Tatălui 
Său, Lui să fie slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. 
(Apocalipsa 1:5-6) 

10 Și ne-au făcut împărați și preoți pentru Dumnezeul nostru; Și 
vom domni pe pământ. (Apocalipsa 5:10) 

Un aspect viitor al acestuia va fi să-i înveți pe cei muritori să umble pe 
căile lui Dumnezeu: 

19 Căci poporul va locui în Sion, la Ierusalim; Nu vei mai plânge. El 
va fi foarte milostiv cu tine la sunetul strigătului tău; Când El va 
auzi, El vă va răspunde. 20 Și , deși Domnul îți va da pâinea 
necazului și apa necazului, totuși, învățătorii tăi nu vor mai fi duși 
la un colț, ci ochii tăi vor vedea pe învățătorii tăi. 21 Urechile tale 
vor auzi un cuvânt în spatele tău, care zice: „Aceasta este calea, 
mergi pe ea!” Ori de câte ori te întorci la dreapta sau ori de câte 
ori te întorci la stânga. (Isaia 30:19-21) 

Deși aceasta este o profeție pentru împărăția milenară, în această epocă 
creștinii trebuie să fie pregătiți să învețe: 

12 … până acum ar trebui să fiți învățători (Evrei 5:12) 

15 Ci sfințiți pe Domnul Dumnezeu în inimile voastre și fiți mereu 
gata să dați un răspuns oricărui om care vă cere un motiv pentru 
nădejdea care este în voi, cu blândețe și frică (1 Petru 3:15, KJV). 

Biblia arată că mulți dintre creștinii mai credincioși, chiar înainte de 
începerea Marii Necazuri, îi vor instrui pe mulți: 

33 Și cei din poporul care înțeleg vor învăța pe mulți (Daniel 11:33) 
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Deci, învățarea, creșterea în har și cunoaștere (2 Petru 3:18), este ceva ce 
ar trebui să facem acum. O parte a rolului tău în Împărăția lui Dumnezeu 
este să poți preda. Iar pentru creștinii mai credincioși, filadelfieni 
(Apocalipsa 3:7-13), aceasta va include și sprijinirea mărturiei importante 
a Evangheliei înainte de începerea împărăției milenare (cf. Matei 24:14). 

După ce Împărăția lui Dumnezeu va fi stabilită, poporul lui Dumnezeu va fi 
folosit pentru a ajuta la restaurarea unei planete deteriorate: 

12 Cei dintre voi vor zidi vechile pustii ;  
Vei ridica temeliile multor generații; Și vei fi numit Reparatorul 
rupturii, Restauratorul străzilor în care să locuiești. (Isaia 58:12) 

Astfel, poporul lui Dumnezeu care a trăit în felul lui Dumnezeu în această 
epocă va face mai ușor pentru oameni să locuiască în orașe (și în alte 
locuri) în timpul acestui timp de restaurare. Lumea va fi cu adevărat un 
loc mai bun. Ar trebui să fim ambasadori pentru Hristos acum, ca să 
putem sluji și în Împărăția Sa. 

Adevăratul mesaj al Evangheliei este transformator 

Isus a spus: „Dacă rămâneți în cuvântul Meu , sunteți cu adevărat ucenicii 
Mei. 32 Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi” (Ioan 
8:31-32). Cunoașterea adevărului despre Evanghelia Împărăției lui 
Dumnezeu ne eliberează de a fi prinși în speranțe false ale acestei lumi. 
Putem sprijini cu îndrăzneală un plan care funcționează — planul lui 
Dumnezeu! Satana a înșelat întreaga lume (Apocalipsa 12:9) și Împărăția 
lui Dumnezeu este adevărata soluție. Trebuie să susţinem şi să susţinem 
adevărul (cf. Ioan 18:37). 

Mesajul Evangheliei este mai mult decât despre mântuirea personală. 
Vestea bună a Împărăției lui Dumnezeu ar trebui să transforme pe cineva 
în această epocă: 
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2 Și nu vă potriviți cu lumea aceasta, ci prefaceți-vă prin înnoirea 
minții voastre, ca să vedeți care este acea voință bună, plăcută și 
desăvârșită a lui Dumnezeu. (Romani 12:2) 

Adevărații creștini sunt transformați pentru a-i sluji lui Dumnezeu și 
altora: 

22 Slujitori, ascultați în toate de stăpânii voștri, după trup, nu cu 
slujirea ochilor, ca pe placul oamenilor , ci cu sinceritatea inimii, 
cu frică de Dumnezeu. 23 Și orice ai face, fă-o din toată inima, ca 
pentru Domnul și nu pentru oameni, 24 știind că de la Domnul vei 
primi răsplata moștenirii; pentru că slujiți Domnului Hristos. 
(Coloseni 3:22-24) 

28 De aceea, fiindcă primim o împărăție care nu poate fi zguduită, 
să avem har, prin care să putem sluji lui Dumnezeu în mod plăcut, 
cu evlavie și cu frică evlavioasă. (Evrei 12:28) 

Adevărații creștini trăiesc diferit de lume. Acceptăm standardele lui 
Dumnezeu mai presus de cele ale lumii pentru ceea ce este bine și rău. 
Cei drepți trăiesc prin credință (Evrei 10:38), deoarece este nevoie de 
credință pentru a trăi în felul lui Dumnezeu în acest veac. Creștinii erau 
considerați atât de diferiți de lumea în care trăiau, încât modul lor de 
viață era denumit „Calea” în Noul Testament (Fapte 9:2; 19:9; 24:14 , 22 ). 
Lumea trăiește egoist, sub stăpânirea lui Satana, pe ceea ce a fost numit 
„calea lui Cain” (Iuda 11). 

Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu este un mesaj de neprihănire, 
bucurie și pace (Romani 14:17). Cuvântul profetic, înțeles corect, este 
mângâietor (cf. 1 Corinteni 14:3; 1 Tesaloniceni 4:18), mai ales când 
privim cum se năruie lumea (cf. Luca 21:8-36). Adevăratul mod de viață 
creștin duce la abundență spirituală și la binecuvântări fizice (Marcu 
10:29-30). Aceasta este o parte din motivul pentru care cei care o trăiesc 
înțeleg că lumea are nevoie de Împărăția lui Dumnezeu. Creștinii sunt 
ambasadori ai Împărăției lui Dumnezeu. 
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Creștinii ne pun speranța în spiritual, nu în fizic, deși trăim într-o lume 
fizică (Romani 8:5-8). Avem „speranța Evangheliei” (Coloseni 1:23). Acesta 
este un lucru pe care primii creștini au înțeles că mulți dintre cei care 
mărturisesc că Isus astăzi nu îl înțeleg cu adevărat. 
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6. E iglesianan grecorromanas instruí e Reino 
ta Importante, ma… 

Bisericile greco-romane cred că învață aspecte ale Împărăției lui 
Dumnezeu, dar au probleme în a înțelege cu adevărat ce este aceasta cu 
adevărat. De exemplu, The Catholic Encyclopedia învață acest lucru 
despre regat: 

Lui Hristos... În fiecare etapă a învățăturii Sale, apariția acestei 
împărății, diferitele ei aspecte, sensul ei precis, modul în care 
trebuie atinsă, formează elementul de bază al discursurilor Sale, 
atât de mult încât discursul Său este numit „evanghelia”. a 
împărăției”...au început să vorbească despre Biserică ca 
„împărăția lui Dumnezeu”; cf. Col., I, 13; I Tes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; 
v, 10 etc. ... înseamnă Biserica ca acea instituție divină... (Papa H. 
Regatul lui Dumnezeu. Enciclopedia Catolică, Volumul VIII. 1910). 

Deși cele de mai sus au indicat „Col., I, 13; I Tes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 
10”, dacă le veți căuta, veți descoperi că niciunul dintre acele versete nu 
spune nimic despre Biserica să fie Împărăția lui Dumnezeu. Ei îi învață pe 
credincioși că vor face parte din Împărăția lui Dumnezeu sau că aceasta 
este împărăția lui Isus. Biblia avertizează că mulți ar schimba Evanghelia 
sau s-ar întoarce la alta, una neadevărată (Galateni 1:3-9). Din păcate, 
diverși au făcut asta. 

Isus a învățat: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl 
decât prin Mine ” (Ioan 14:6). Petru ne- a învățat : „În nimeni altul nu este 
mântuire, căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor prin care să fim 
mântuiți” (Faptele Apostolilor 4:12). Petru le-a spus evreilor că toți 
trebuie să aibă credința să se pocăiască și să-L accepte pe Isus pentru a fi 
mântuit (Fapte 2:38). 

În contrast cu aceasta, Papa Francisc a învățat că ateii, fără Isus, pot fi 
mântuiți prin fapte bune! El ne învață, de asemenea, că evreii pot fi 
mântuiți fără a-L accepta pe Isus! În plus, el și unii greco-romani par să 
considere, de asemenea, că o versiune non-bibică a „Mariei” este o cheie 
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a Evangheliei, precum și o cheie a unității ecumenice și interreligioase. 
Din păcate, ei și alții nu înțeleg importanța lui Isus ȘI adevărata Evanghelie 
a Împărăției lui Dumnezeu. Mulți promovează evanghelii false. 

Mulți doresc să meargă după vedere și să aibă încredere în lume. Noul 
Testament ne învață că creștinii trebuie să privească mai sus: 

2 Pune-ți mintea la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 
(Coloseni 3:2) 

7 Căci umblăm prin credință, nu prin vedere. (2 Corinteni 5:7) 

Cu toate acestea, Papa Pius al XI-lea a învățat să treacă prin vederea 
bisericii sale: 

...Biserica Catolică...este împărăția lui Hristos pe pământ. ( 
Enciclica lui Pius cvasi Primas ). 

Site -ul web CatholicBible101 susține că „ Împărăția lui Dumnezeu a fost 
întemeiată pe pământ de Isus Hristos în anul 33 d.Hr., sub forma Bisericii 
Sale, condusă de Petru... Biserica Catolică”. Cu toate acestea, Împărăția 
milenară a lui Dumnezeu nu este aici și nici Biserica Romei, dar va fi pe 
pământ. Deși adevărata Biserică a lui Dumnezeu are „cheile împărăției” 
(Matei 16:19), cei care pretind că o biserică este împărăția „au luat cheia 
cunoașterii” (Luca 11:52). 

Biserica Romei învață atât de puternic împotriva unei Împărății milenare a 
lui Dumnezeu care va veni curând, încât aceasta este, practic, singura 
„doctrină a lui Antihrist” enumerată în Catehismul oficial al Bisericii 
Catolice : 

676 Înșelăciunea lui Antihrist începe deja să prindă contur în lume 
de fiecare dată când se face pretenția de a realiza în istoria acea 
speranță mesianică care nu poate fi realizată dincolo de istorie 
decât prin judecata eshatologică. Biserica a respins chiar și 
formele modificate ale acestei falsificări a împărăției care vor veni 
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sub numele de milenarism... (Catehismul Bisericii Catolice. 
Imprimatur Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 
1995, p. 194) 

Din păcate, cei care sunt de acord cu asta vor avea probleme majore cu 
proclamarea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu în cele din urmă. Unii 
vor lua 

îngrozitori împotriva celor care o proclamă (Daniel 7:25; 11:30-36). Dar, 
ați putea crede, nu vor fi toți cei care mărturisesc pe Isus ca Domn în 
împărăție? Nu, nu vor fi. Observați ce a spus Isus: 

21 „Nu oricine îmi zice : „Doamne, Doamne!” va intra în împărăția 
cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu din ceruri. 22 Mulți Îmi vor 
zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne, nu am proorocit în Numele 
Tău, n-am scos demoni în Numele Tău și n-am făcut multe minuni 
în Numele Tău?” 23 Și atunci le voi spune: „Nu v-am cunoscut 
niciodată; depărtaţi-vă de la Mine , cei ce faceţi fărădelege!' 
(Matei 7:21-23) 

Apostolul Pavel a remarcat că „misterul fărădelegii” era „deja la lucru” (2 
Tesaloniceni 2:7) în timpul său. Această fărădelege este, de asemenea, 
legată de ceva asupra căruia Biblia avertizează în vremurile din urmă, care 
se numește „Taina, Babilonul cel Mare” (Apocalipsa 17:3-5). 

„Misterul fărădelegii” este legat de creștinii care mărturisesc care cred că 
nu trebuie să țină Legea celor Zece Porunci a lui Dumnezeu etc. și/sau 
există atât de multe excepții acceptabile de la aceasta și/sau există forme 
acceptabile de penitență pentru a încălca legea lui Dumnezeu. legea, așa 
că, deși ei cred că au o formă a legii lui Dumnezeu, ei nu păstrează o 
formă de creștinism pe care Isus sau apostolii Săi ar recunoaște-o drept 
legitimă. 

Greco-romanii sunt ca fariseii care au încălcat poruncile lui Dumnezeu, 
dar au susținut că tradițiile lor au făcut acest lucru acceptabil – Isus a 
denunțat această abordare (Matei 15:3-9)! Isaia a avertizat, de asemenea, 
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că oamenii care pretind că sunt ai lui Dumnezeu se vor răzvrăti împotriva 
legii Sale (Isaia 30:9). Această răzvrătire fără lege este ceva ce, din păcate, 
vedem asta până astăzi. 

Un alt „mister” pare să fie că Biserica Romei pare să creadă că agendele 
sale ecumenice și interconfesionale militariste vor duce la pace și la o 
versiune non-biblică a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Scriptura 
avertizează împotriva viitoarei unități ecumenice despre care învață că va 
avea succes pentru câțiva ani (notă: este prezentată Biblia Noului 
Ierusalim , o traducere aprobată de catolici): 

4 Ei s-au închinat înaintea balaurului, pentru că el îi dăduse fiarei 
puterea sa; și s-au închinat în fața fiarei, zicând: „Cine se poate 
compara cu fiara? Cine poate lupta împotriva ei? 5 Fiarei i s-a 
îngăduit să-și rostească laudele și blasfemiile și să fie activă timp 
de patruzeci și două de luni; 6 și și-a rostit hulele împotriva lui 
Dumnezeu, împotriva Numelui Lui, împotriva Cortului Lui ceresc și 
împotriva tuturor celor care sunt adăpostiți acolo. 7 I s-a îngăduit 
să facă război împotriva sfinților și să-i cucerească și i s-a dat 
putere asupra oricărei rase, popor, limbă și națiune; 8 Și toți 
oamenii din lume se vor închina la ea, adică toți al căror nume nu 
a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții Mielului de 
jertfă. 9 Oricine poate auzi, să asculte: 10 Cele pentru captivitate în 
captivitate; cei pentru moarte prin sabie până la moarte prin 
sabie. Acesta este motivul pentru care sfinții trebuie să aibă 
perseverență și credință. (Apocalipsa 13:4-10, NJB) 

Biblia avertizează împotriva unității Babilonului din timpul sfârșitului: 

1 Unul dintre cei șapte îngeri care aveau cele șapte potire a venit 
să-mi vorbească și a zis: „Vino aici și-ți voi arăta pedeapsa marii 
curve, care stă pe scaunul de domnie lângă ape din belșug, 2 cu 
care toți împărații pământului. s-au prostituat și care au îmbătat 
toată populația lumii cu vinul adulterului ei. 3 M-a dus în duh într-
o pustie și acolo am văzut o femeie călare pe o fiară stacojie, care 
avea șapte capete și zece coarne și avea scrise peste tot titluri de 
hulire. 4 Femeia era îmbrăcată în purpuriu și stacojiu și strălucea cu aur, 
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bijuterii și perle ; 5 pe fruntea ei era scris un nume, un nume 
criptic: „Babilonul cel Mare, mama tuturor prostituatelor și a 
tuturor practicilor murdare de pe pământ ”. 6 Am văzut că ea era 
beată, beată de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Isus; 
iar când am văzut-o, am rămas complet nedumerit. (Apocalipsa 
17:1-6, NJB) 

9 „Acest lucru necesită înțelepciune. Cele șapte capete sunt cele 
șapte dealuri pe care stă femeia. . . 18 Femeia pe care ai văzut-o 
este marea cetate care are stăpânire peste toți conducătorii 
pământului. (Apocalipsa 17: 9,18 , NJB) 

1 După aceasta, am văzut un alt înger coborându-se din cer, cu o 
mare putere dată lui; pământul a strălucit cu slava lui. 2 El a strigat 
cu putere: „A căzut Babilonul, Babilonul cel Mare a căzut și a 
devenit bântuirea diavolilor și adăpost pentru orice duh murdar și 
pasăre murdară și urâtă. 3 Toate neamurile au băut adânc din 
vinul curviei ei; Fiecare împărat de pe pământ s-a prostituat cu ea 
și orice negustor s-a îmbogățit prin desfrânarea ei. 4 Un alt glas a 
vorbit din cer; Am auzit-o spunând: „ Ieșiți, poporul meu, departe 
de ea, ca să nu vă împărtășiți cu crimele ei și să aveți aceleași 
urgii de purtat” . 5 Păcatele ei au ajuns până la cer și Dumnezeu 
are în minte crimele ei: purtați-o așa cum s-a purtat pe alții. 6 Ea 
trebuie să fie plătită dublu față de suma cerută. Ea trebuie să aibă 
o ceașcă dublu puternică din propriul ei amestec. 7 Fiecare dintre 
fastele și orgiile ei trebuie să fie însoțită de o tortură sau de o 
agonie. Sunt tronată ca regină, crede ea; Nu sunt văduvă și nu voi 
cunoaște niciodată decesul. 8 Căci, într-o singură zi, vor cădea 
peste ea urgii: boala, tânguirea și foametea. Ea va fi arsă până la 
pământ. Domnul Dumnezeu, care a osândit-o, este puternic. 9 „Va 
fi plâns și plâns pentru ea de către împărații pământului care s-au 
prostituat cu ea și au făcut orgii cu ea. Ei văd fumul în timp ce ea 
arde, (Apocalipsa 18:1-9, NJB) 

În Zaharia, Biblia avertizează împotriva unui Babilon care vine și arată că o 
unitate adecvată nu se va întâmpla decât după ce Isus se întoarce: 
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10 Ai grijă! Atenţie! Fugiți din țara de la miazănoapte, zice Domnul, 
căci v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerului, zice Domnul. 
11 Ai grijă! Fă-ți scăpare, Sion, locuind acum cu fiica Babilonului! 

12 Căci Domnul Sabaot spune aceasta, de când slava a fost 
încredințată 

Eu , despre neamurile care te-au jefuit: „Cine te atinge, atinge 
pruna ochiului Meu. 13 Acum, iată, îmi voi flutura mâna asupra lor 
și vor fi jefuiți de cei pe care i-au înrobit. Atunci veți ști că Domnul 
Sabaot m-a trimis! 14 Cântă, bucură-te, fiica Sionului, că acum vin 
să locuiesc printre tine, zice Domnul! 15 Și în ziua aceea multe 
neamuri se vor converti la Domnul. Da, ei vor deveni poporul Lui 
și vor locui printre voi. Atunci vei ști că Domnul Sabaot m-a trimis 
la tine! 16 Domnul va stăpâni pe Iuda, partea lui în Țara Sfântă, și 
va face din nou Ierusalimul alegerea sa. (Zaharia 2:10-16, NJB; 
rețineți că în versiunile KJV /NKJV versetele sunt enumerate ca 
Zaharia 2:6-12) 

Mișcările ecumenice și interconfesionale pe care le promovează Națiunile 
Unite, Vatican, mulți protestanți și lideri ortodocși răsăriteni sunt în mod 
clar condamnate de Biblie și nu ar trebui încurajate. Isus i-a avertizat 
asupra celor care pretind că Îl urmează pe El, care „I-ar înșela pe mulți” 
(Matei 24:4-5). Mult ecumenism este legat de „călărețul alb” din 
Apocalipsa 6:1-2 (care NU este Isus) și de curva din Apocalipsa 17. 

Asemenea lui Zaharia, apostolul Pavel a mai învățat că adevărata unitate 
a credinței nu va avea loc decât după întoarcerea lui Isus: 

13 până când vom ajunge cu toții la unitatea în credință și în 
cunoașterea Fiului lui Dumnezeu și vom forma Omul desăvârșit, 
deplin matur cu plinătatea lui Hristos Însuși. (Efeseni 4:13, NJB) 

Cei care cred că această unitate vine înainte de întoarcerea lui Isus 
greșesc. De fapt, când Isus se va întoarce, El va trebui să distrugă unitatea 
națiunilor care se vor aduna împotriva Lui: 
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11:15 Atunci al șaptelea înger a sunat din trâmbiță și s-au auzit 
glasuri strigând în ceruri, care strigau: „Împărăția lumii a devenit 
împărăția Domnului nostru și a Hristosului Său și El va împărăți în 
vecii vecilor”. 16 Cei douăzeci și patru de bătrâni, așezați în tron în 
fața lui Dumnezeu, s-au închinat și au atins pământul cu fruntea 
închinându-se lui Dumnezeu 17 cu aceste cuvinte: „Îți mulțumim, 
Doamne Dumnezeule Atotputernice, Cel ce este, Cel ce era, căci 
asumându-ți marea putere și începându-ți domnia. 18 Neamurile 
erau în zarvă și acum a sosit vremea ca răzbunarea ta și morții să 
fie judecați și slujitorii tăi, proorocii, sfinții și cei ce se tem de 
Numele Tău, deopotrivă mici și mari, să fie răsplătiți. . A sosit 
timpul să-i distrugem pe cei care distrug pământul.' (Apocalipsa 
11:15-18, NJB) 

19:6 Și am auzit ceea ce păreau a fi glasuri ale unei mulțimi uriașe, 
ca zgomotul oceanului sau zgomotul mare al tunetului, 
răspunzând: „Aliluia! Împărăția Domnului Dumnezeului nostru 
Atotputernic a început; . . . 19 Apoi am văzut fiara, cu toți împărații 
pământului și oștirile lor, adunați ca să lupte cu Călărețul și cu 
oștirea lui. 20 Dar fiara a fost luată prizonieră împreună cu 
proorocul mincinos, care făcuse minuni în favoarea fiarei și, prin 
ei, i-a înșelat pe cei care acceptaseră să-i pună semnul fiarei și pe 
cei care se închinaseră statuii ei. Acești doi au fost aruncați de vii 
în lacul de foc de sulf arzând . 21 Toți ceilalți au fost uciși de sabia 
Călărețului, care a ieșit din gura lui, și toate păsările s-au îngrădit 
cu carnea lor. . . 20:4 Atunci am văzut tronuri, unde ei s-au așezat și 
li s-a conferit puterea de a judeca. Am văzut sufletele tuturor 
celor care au fost tăiați capul pentru că au mărturisit pentru Isus 
și pentru că au predicat Cuvântul lui Dumnezeu și pe cei care au 
refuzat să se închine fiarei sau statuii ei și nu au acceptat semnul 
de pe frunte sau pe mâini; au venit la viață și au domnit cu Hristos 
o mie de ani. (Apocalipsa 19: 6,19-21 ; 20:4, NJB) 

Observați că Isus va trebui să distrugă armatele lumii unite împotriva Lui. 
Atunci El și sfinții vor domni. Atunci va exista o unitate adecvată a 
credinței. Din păcate, mulți vor asculta slujitorii falși care par buni, dar nu 
sunt, așa cum a avertizat apostolul Pavel (2 Corinteni 11:14-15). Dacă mai 
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mulți ar înțelege cu adevărat Biblia și Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, 
mai puțin s-ar lupta împotriva lui Isus.  
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7. Pa hasi e Reino di Dios? 

Deși oamenilor le place să creadă că suntem atât de deștepți, există limite 
pentru înțelegerea noastră, totuși „înțelegerea lui Dumnezeu este 
infinită” (Psalmul 147:5). 

De aceea va fi nevoie de intervenția lui Dumnezeu pentru a repara 
această planetă. 

În timp ce mulți cred în Dumnezeu, marea majoritate a oamenilor nu sunt 
dispuși să trăiască așa cum poruncește El cu adevărat. Observați 
următoarele: 

8 El ți-a arătat, omule, ce este bine; Și ce cere Domnul de la tine 
decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu 
Dumnezeul tău? (Mica 6:8) 

A umbla smerit cu Dumnezeu nu este ceva ce omenirea a fost cu adevărat 
dispusă să facă. Din vremea lui Adam și Eva (Geneza 3:1-6), oamenii au 
ales să se bazeze pe ei înșiși și pe prioritățile lor, mai presus de cele ale lui 
Dumnezeu, în ciuda poruncilor Sale (Exod 20:3-17). 

Cartea Proverbelor ne învață: 

5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te sprijini pe 
priceperea ta; 6 Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va îndrepta 
cărările. 7 Nu fii înțelept în ochii tăi; Teme-te de Domnul și 
depărtează-te de rău. (Proverbe 3:5-7) 

Cu toate acestea, cei mai mulți oameni nu se vor încrede cu adevărat în 
Dumnezeu din toată inima sau nu vor aștepta ca El să-și îndrepte pașii. 
Mulți spun că vor face ceea ce vrea Dumnezeu, dar nu o fac. Omenirea a 
fost înșelată de Satana (Apocalipsa 12:9) și a căzut în poftele lumii și 
„mândria vieții” (1 Ioan 2:16). 
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Prin urmare, mulți au venit cu propriile lor tradiții religioase și guverne 
seculare, pentru că cred că știu cel mai bine. Cu toate acestea, ei nu (vezi 
Ieremia 10:23) și nici nu se vor pocăi cu adevărat. 

De aceea omenirea are nevoie de Împărăția lui Dumnezeu (cf. Matei 
24:21-22). 

Luați în considerare Fericirile 

Una dintre cele mai cunoscute serii de declarații pe care le-a dat Isus au 
fost fericirile, pe care le-a rostit în Predica Sa de pe Muntele Măslinilor. 

Observați câteva din ceea ce a spus El: 

3 „Fericiți cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. 4 

Fericiți cei ce plâng, căci vor fi mângâiați. 5 Fericiți cei blânzi, căci 
ei vor moșteni pământul. 6 Fericiți cei flămânzi și însetați de 
dreptate, căci ei vor fi săturați. 7 Fericiți cei milostivi, căci ei vor 
dobândi milă. 8 Fericiți cei curați cu inima, căci vor vedea pe 
Dumnezeu. 9 Fericiți cei făcători de pace, căci ei vor fi numiți fii ai 
lui Dumnezeu. 10 Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor 
este Împărăția cerurilor. (Matei 5:3-10) 

Este în Împărăția lui Dumnezeu (cf. Marcu 4:30-31), adesea numită de 
Matei Împărăția cerurilor (cf. Matei 13:31), unde aceste făgăduințe 
binecuvântate se vor împlini. În Împărăția lui Dumnezeu se va împlini 
promisiunea pentru cei blânzi să moștenească pământul și pentru cei 
curați să-L vadă pe Dumnezeu. Așteptați cu nerăbdare vestea bună a 
binecuvântărilor din Împărăția lui Dumnezeu! 

Căile lui Dumnezeu sunt corecte 

Adevărul este că Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4: 8,16 ) și Dumnezeu NU 
este egoist. Legile lui Dumnezeu arată dragoste față de Dumnezeu și 
aproapele nostru (Marcu 12:29-31; Iacov 2:8-11). Căile lumii sunt egoiste 
și se termină cu moartea (Romani 8:6). 
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Observați că Biblia arată că creștinii adevărați respectă poruncile: 

1 Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și 
oricine iubește pe Cel ce L-a născut, iubește și pe Cel ce S-a născut 
din El. 2 Prin aceasta știm că iubim pe copiii lui Dumnezeu, când Îl 
iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 3 Căci aceasta este 
dragostea lui Dumnezeu: să păzim poruncile Lui. Și poruncile Lui 

sunt împovărătoare. (1 Ioan 5:1-3) 

Toate „poruncile lui Dumnezeu sunt dreptate” (Psalmul 119:172). Căile 
Lui sunt curate (1 Tit 1:15). Din nefericire, mulți au acceptat diferite forme 
de „nelegiuire” și nu realizează că Isus NU a venit să distrugă legea sau 
profeții, ci să le împlinească (Matei 5:17), explicând semnificația lor reală 
și extinzându-le dincolo de ceea ce mulți gând (de ex. Matei 5:21-28). Isus 
a învățat că „ oricine îi va face și îi va învăța, va fi numit mare în Împărăția 
cerurilor” (Matei 5:19) (termenii „Împărăția lui Dumnezeu” și „Împărăția 
cerurilor” sunt interschimbabili). 

Biblia ne învață că credința fără fapte este moartă (Iacov 2:17). Mulți 
pretind că Îl urmează pe Isus, dar nu vor crede cu adevărat în învățăturile 
Sale (Matei 7:21-23) și nu-L vor imita așa cum ar trebui (comparați 1 
Corinteni 11:1). „Păcatul este călcarea Legii” (1 Ioan 3:4, KJV) și toți au 
păcătuit (Romani 3:23). Totuși, Biblia arată că mila va triumfa asupra 
judecății (Iacov 2:13), deoarece Dumnezeu are cu adevărat un plan 
pentru toți (cf. Luca 3:6). 

Soluțiile umane, în afară de căile lui Dumnezeu, nu vor funcționa. În 
împărăția milenară, Isus va domni cu „un toiag de fier” (Apocalipsa 
19:15), iar bunăvoința va birui, pe măsură ce oamenii vor trăi în felul lui 
Dumnezeu. TOATE problemele lumii există pentru că societățile acestei 
lumi refuză să asculte de Dumnezeu și de legea Lui . Istoria arată că 
omenirea nu este capabilă să rezolve problemele societății: 

6 Căci a avea o minte trupească este moarte, dar a avea o minte 
duhovnicească este viață și pace. 7 Pentru că mintea trupească 
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este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu; pentru că nu este supus 
legii lui Dumnezeu și nici nu poate fi. 8 Așadar, cei care sunt în 
trup nu pot fi pe placul lui Dumnezeu. (Romani 8:6-8) 

Creștinii trebuie să se concentreze asupra spiritualității și li se dă Duhul lui 
Dumnezeu să facă acest lucru în această epocă (Romani 8:9), în ciuda 
slăbiciunilor noastre personale: 

26 Căci vedeți chemarea voastră, fraților, că nu sunt chemați mulți 
înțelepți după trup, nici mulți puternici, nici mulți nobili. 27 Dar 
Dumnezeu a ales lucrurile nebunești ale lumii, ca să facă de rușine 
pe cei înțelepți, și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să 
facă de rușine lucrurile puternice; 28 Și lucrurile josnice ale lumii și 
lucrurile disprețuite le- a ales Dumnezeu și cele care nu sunt, 
pentru a nimici cele ce sunt, 29 pentru ca niciun trup să nu se 
laude în prezența Lui. 30Dar din El sunteți în Hristos Isus, care s-a 
făcut pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, și neprihănire, 
sfințire și răscumpărare , 31 pentru ca, după cum este scris: „Cine 
se laudă, să se laude în Domnul.” (1 Corinteni 1:26-31) 

Creștinii trebuie să se laude în planul lui Dumnezeu! Umblăm prin 
credință acum (2 Corinteni 5:7), privind sus (Coloseni 3:2) cu credință 
(Evrei 11:6). Vom fi binecuvântați pentru că păzim poruncile lui 
Dumnezeu (Apocalipsa 22:14). 

De ce Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu? 

Protestanții tind să simtă că odată ce L-au acceptat pe Isus ca Mântuitor, 
că au căutat Împărăția lui Dumnezeu. Catolicii cred că cei botezați, chiar și 
în copilărie, au intrat în biserica lor ca regat. Catolicii și ortodocșii 
răsăriteni tind să creadă că prin sacramente etc., ei caută împărăția lui 
Dumnezeu. În timp ce creștinii urmează să fie botezați, greco-romano-
protestanții tind să privească în lume pentru a rezolva problemele 
omenirii. Ei tind să aibă un accent pământesc (cf. Romani 8:6-8). 
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A căuta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu (Matei 6:33) trebuie să fie un 
scop pe tot parcursul vieții pentru creștini. Un scop, nu acela de a privi în 
lume soluții, ci la Dumnezeu și la căile Sale. Vestea bună despre Împărăția 
lui Dumnezeu ne schimbă viețile. 

Biblia spune că creștinii vor domni împreună cu Isus, dar îți dai seama că 
asta înseamnă că creștinii adevărați vor domni de fapt asupra orașelor? 
Isus a învățat: 

12 „Un nobil s-a dus într-o țară îndepărtată, ca să-și ia o împărăție 
și să se întoarcă. 13 A chemat deci zece dintre slujitorii lui, le-a dat 
zece mine și le-a zis: „Faceți afaceri până vin eu”. 14 Dar cetățenii 
lui l-au urât și au trimis o delegație după el, zicând: „Nu vrem ca 
acest om să domnească peste noi”. 

15 „Și așa s-a întâmplat că, când s-a întors, după ce a primit 

Împărăția , a poruncit apoi acestor slujitori, cărora le dăduse 
banii, să fie chemați la el, ca să știe cât câștigase fiecare om prin 
comerț. 16 Atunci a venit primul și a zis: „Stăpâne, mina ta a 
câștigat zece mine”. 17 Iar el i-a zis: „Bravo, slujitor bun; pentru că 
ai fost credincios în foarte puțin, ai stăpânire peste zece cetăți. 18 

Și a venit al doilea și a zis: „Stăpâne, mina ta a câștigat cinci 
mine”. 19 Tot aşa i-a zis: „Fii şi tu peste cinci cetăţi”. (Luca 19:12-
19) 

Fii credincios față de puținul pe care îl ai acum. Creștinii vor avea ocazia să 
stăpânească orașe reale, într-o împărăție adevărată. Isus a mai spus: 
„Răsplata Mea este cu Mine , ca să dau fiecăruia după lucrarea lui” 
(Apocalipsa 22:12). Dumnezeu are un plan (Iov 14:15) și un loc (Ioan 14:2) 
pentru cei care Îi vor răspunde cu adevărat (Ioan 6:44; Apocalipsa 17:14). 
Împărăția lui Dumnezeu este reală și tu poți fi parte din ea! 

La începutul anului 2016, revista Science avea un articol intitulat „Puterea 
mulțimilor” care indica că inteligența artificială și crowdsourcing-ul ar 
putea rezolva „problemele rele cu care se confruntă omenirea”. Totuși, 
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articolul nu a reușit să înțeleagă ce este răutatea, cu atât mai puțin cum 
să o rezolvi. 

Cooperarea, în afară de a urma adevăratele căi ale lui Dumnezeu, este la 
fel de sortită eșecului în secolul 21 , precum a fost după Marele Potop, 
când omenirea a cooperat pentru a construi Turnul Babel eșuat (Geneza 
11:1-9). 

Problemele din lume, în locuri precum Orientul Mijlociu (în ciuda 
câștigurilor temporale așteptate, de exemplu Daniel 9:27a; 1 Tesaloniceni 
5:3), nu vor fi rezolvate de oameni – avem nevoie de pacea Împărăției lui 
Dumnezeu (Romani 14: 17). 

Problemele terorismului internațional, în ciuda câștigurilor așteptate, nu 
vor fi rezolvate (vezi Ezechiel 21:12) de către cei înșelați în Națiunile Unite 
(vezi Apocalipsa 12:9) – avem nevoie de bucuria și mângâierea Împărăției 
lui Dumnezeu. 

Problemele mediului NU vor fi rezolvate prin cooperare internațională, 
deoarece națiunile lumii vor ajuta la distrugerea pământului (Apocalipsa 
11:18), dar vor fi rezolvate de Împărăția lui Dumnezeu. 

Problemele de imoralitate sexuală, avort și vânzarea de părți ale corpului 
uman nu vor fi rezolvate de SUA (comparați Apocalipsa 18:13), ci de 
Împărăția lui Dumnezeu. 

Datoria masivă pe care o au SUA, Marea Britanie și multe alte națiuni nu 
va fi rezolvată prin intermediere internațională, ci în cele din urmă (după 
distrugere conform Habacuc 2:6-8) de către Împărăția lui Dumnezeu. 

Ignoranța și educația greșită nu vor fi rezolvate de Națiunile Unite – avem 
nevoie de Împărăția lui Dumnezeu. Luptele religioase nu vor fi cu 
adevărat rezolvate de nicio mișcare ecumenic-interconfesională care 
acceptă mântuirea în afară de adevăratul Isus al Bibliei. Păcatul este 
PROBLEMA în lume și pentru asta avem nevoie de jertfa lui Isus și de 
întoarcerea Lui în Împărăția lui Dumnezeu. Știința medicală modernă nu 
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are toate răspunsurile pentru sănătatea umană – avem nevoie de 
Împărăția lui Dumnezeu. 

Problemele foametei nu vor fi rezolvate de organisme modificate genetic, 
care pun anumite părți ale lumii în pericol de foamete din cauza 
potențialelor eșecuri ai recoltelor – avem nevoie de Împărăția lui 
Dumnezeu. 

Sărăcia masivă din anumite părți ale Africii, Asiei și din alte părți, deși 
beneficiază pentru un timp de timpul final „Babilon” (comparați 
Apocalipsa 18:1-19), nu va rezolva problema sărăciei – avem nevoie de 
Împărăția lui Dumnezeu. Ideea că, în afară de Isus, omenirea poate aduce 
utopie în această „veacă rea actuală” este o evanghelie falsă (Galateni 
1:3-10). 

Faza milenară a Împărăției lui Dumnezeu este o împărăție literală care va 
fi stabilită pe pământ. Se va baza pe legile iubitoare ale lui Dumnezeu și 
pe un Dumnezeu iubitor ca lider. Sfinții vor domni cu Hristos o mie de ani 
(Apocalipsa 5:10; 20:4-6). Această împărăție îi va include pe cei care sunt 
cu adevărat din Biserica lui Dumnezeu, dar nicio scriptură nu afirmă că 
Împărăția lui Dumnezeu este de fapt Biserica (catolică sau de altă natură). 
Biserica Romei s-a opus învățăturii milenare, iar mai târziu se va opune 
mai puternic mesajului evanghelic al Bibliei, pe măsură ce ne apropiem de 
sfârșit. Acest lucru va avea probabil o acoperire mediatică semnificativă, 
care ar putea ajuta la îndeplinirea Matei 24:14. 

În faza sa finală, Împărăția lui Dumnezeu va include „Noul Ierusalim, care 
se coboară din cer de la Dumnezeu” (Apocalipsa 21:2) și creșterea lui nu 
va avea sfârșit. Nu va mai fi nedreptate, nu va mai fi întristare și nu va mai 
fi moarte. 

Predicarea și înțelegerea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu este o 
temă importantă a Bibliei. Scriitorii Vechiului Testament au învățat despre 
asta. Isus, Pavel și Ioan au învățat despre asta. Cea mai veche predică 
„creștină” care a supraviețuit în afara Noului Testament a predat despre 
asta. Liderii creștini de la începutul secolului al II-lea, precum Polycarp și 
Melito , au predat despre asta. Noi, în Biserica Continuă a lui Dumnezeu, 
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o învățăm astăzi. Amintiți-vă că Împărăția lui Dumnezeu este primul 
subiect despre care Biblia arată că Isus a predicat (Marcu 1:13. Acesta a 
fost și despre ceea ce a predicat El după înviere (Fapte 1:3) – și este ceva 
ce creștinii ar trebui să caute mai întâi (Matei). 6:33). 

Evanghelia nu este doar despre viața și moartea lui Isus. Accentul 
evangheliei pe care Isus și discipolii Săi au predat-o a fost Împărăția lui 
Dumnezeu care vine. Evanghelia împărăției include mântuirea prin 
Hristos, dar include și predarea sfârșitului guvernărilor umane (Apocalipsa 
11:15). 

Amintiți-vă, Isus a învățat că sfârșitul nu va veni decât după ce Evanghelia 
Împărăției va fi predicată lumii ca mărturie pentru toate națiunile (Matei 
24:14). Și acea predicare se întâmplă acum. 

Vestea bună este că Împărăția lui Dumnezeu este soluția la problemele 
cu care se confruntă omenirea . Cu toate acestea, cei mai mulți NU vor să 
o susțină, nici să o audă, nici să creadă adevărul. Împărăția lui Dumnezeu 
este veșnică (Matei 6:13), în timp ce „lumea aceasta trece” (1 Corinteni 
7:31). 

Proclamarea adevăratei Evanghelie a Împărăției lui Dumnezeu este ceva 
despre care suntem serioși în Biserica Continuă a lui Dumnezeu. Ne 
străduim să învățăm toate lucrurile pe care Biblia le învață (Matei 28:19-
20), inclusiv Împărăția lui Dumnezeu (Matei 24:14). În timp ce așteptăm 
acea împărăție, trebuie să învățăm și să urmăm căile lui Dumnezeu și să-i 
mângâiem pe alții care vor să creadă adevărul. 

Nu ar trebui să susțineți proclamarea Evangheliei Împărăției lui 
Dumnezeu viitoare? Veți crede Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu? 
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Iglesia di Dios 
 
The USA office of the Iglesia di Dios is located at: 1036 W. Gran Avenue, 
Over Beach, California, 93433, Estudio Uní; lugá www.ccog.org. 
 

Iglesia di Dios (CCOG) Sitionan 
 

CCOG.ASIA E ta centro di Asia. 
CCOG.IN E ta dirigí riba personanan riba propiedat india.  
CCOG.EU E ta dirigí na Oropa. 
CCOG.NZ E ta dirigí riba Nobo Hulanda i otronan ku onbekende di 
sentensia britániko. 
CCOG.ORG Esaki ta e lugá ib ofisial di e Iglesia di Dios. Kapitan di persona 
di tur e kontinente. Kontené artíkulo, elke i vidio. 
CCOGCANADA.CA E ta dirigí riba personanan na Canada. 
CCOGAfrica.ORG E ta dirigí riba personanan den Afrika. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Esaki ta e lugá ib na 
spañó na e Iglesia di Dios. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. This is the Philippines website of 
the Iglesia di Dios. It has information in English and Tagalog. 
 

Sitionan Ib ta Notisia i Relatonan 
 

COGWRITER.COM E ib ta un importante produkto di proklamashon i tin 
notisia, siñansa, artíkulo historico, video i actuacion profeta. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Aki ta un puesto ib fásil ta kòrda ku artíkulo 
i informashon riba e historia di e iglesia. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Aki ta un puesto ib di radio den liña ku ta tapa 
notisia i teme bíblicos. 
 

Bakinan di Video di YouTube i BitChute pa Serbes i Semana 
 

BibleNewsProphecy cual. Video di serbes di CCOG. 
CCOGAfrica cual. Mensahe di CCOG den lenga frans. 
CCOG Animations cual pa siña aspekto di krisis crestian.  
CCOGSermones di cual bo tin mensahe na spañó. 
ContinuingCOG cual. Croes di video di CCOG.  
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Di voto muestra abou algun di poko klenku rotondas (mas algun agrado otro biaha) 
ta un edifisio den Jerusalèm tin biaha konosí komo e Cenáculo, mihó eskrito 
manera e Iglesia di Dios ta e Seru Pabou di Jerusalèm (awor telefon Seru. Sin): 
 

 
 
Ta kere ku e a hasi e lugá di kisas e promé edifisio di un iglesia crestian real. Un 
edifisio den e ta prediká e "Reino di Dios" di Jesus. Esaki tabata un edifisio den 
Jerusalèm e siña E Evangelio di Reino den Dios. 
 
 
Pa motibu aki, e ta duna danki Dios sin fin, pasobra...uses, rumannan, ta 

hasi cigudosa di iglesianan den Dios e ta Juda ta di Cristo. (1 

Tesalonisensenan 2:13-14) 

Pleita fervientemente pa fe bo a entregá un biaha so na santu. (Judas 3) 

E (Jesus) a bisa: "mi mester e reino di Dios na otro stat tambe, pasobra na 

e mi a wòrdu mandá."(Lukas 4: 43) 

Ma buska di reino di Dios, i tur e kosnan aki lo añadí. No chikitu tou, 

pasobra den boso Tata a agradá duna di reino. (Lukas 12:31-32) 

Bai e evangelio di reino ta prediká na tur e mundu manera testimonio di 
tur e nashonnan, i ei nan lo bin ku e fin. (Mateo 24:14) 
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