
"Вук ће са јагњетом заједно боравити…
     Нити ће квара нити штете бити на свој светој 

гори мојој;  јер ће земља бити пуна познања 
Господа као што је морско 

корито пуно воде која га покрива.” 
(Књига пророка Исаије 11:6, 9)

др Боб Тил

Јеванђеље о 
Краљевству Божјем

 То је решење!
Да ли схватате да је Исус рекао да крај неће

доћи док се Краљевство Божје не буде 
проповедало  за сведочанство целом свету?
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Зашто човечанство не може да реши своје проблеме? 

Да ли знате да су се прва и последња проповед Исуса Христа бавиле 
Краљевством Божјим? 

Да ли знате да су апостоли и њихови рани следбеници у свом 
проповедању истицали Краљевство Божје? 

Да ли је Краљевство Божје личност Исуса Христа? Да ли је 
Краљевство Божје Исус који живи свој живот у нама? Да ли је 

Краљевство Божје неки тип правог будућег краљевства? Да ли ћете 
поверовати у оно шта Библија учи? 

Шта је краљевство? Шта је Краљевство Божје? Шта Библија учи? 
Шта је рана хришћанска црква проповедала о томе? 

Да ли схватате да крај не може доћи док се Краљевство Божје не 
буде проповедало целом свету за сведочанство? 

Слика на насловној корици приказује јагње које лежи са вуком и њу је 
направила фирма Burdine Printing and Graphics. Фотографија на задњој 
корици је део зграде изворне Цркве Божје у Јерусалиму коју је фотографисао 
др Боб Тил 2013. године.  
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1.Да ли човечанство има решење за своје проблеме? 

Овај свет се суочава са многим проблемима.  

Многи људи гладује. Много људи је потлачено. Много људи је 
сиромашно. Многе нације су у озбиљним дуговима. Деца, чак и она 
нерођена, суочавају се за злостављањем и малтретирањем. Болести 
које су имуне на лекове забрињавају лекаре. Ваздух у великим 
индустријским градовима толико је загађен да је штетан по људско 
здравље. Многи политичари прете ратом. Терористички напади су све 
учесталији. 

Да ли светски лидери могу да реше проблеме са којима се човечанство 
суочава? 

Многи мисле да могу. 

Агенда 2030 

Двадесет и петог септембра 2015. године, након говора папе Фрање, 
193 нације у Уједињеним Нацијама (УН) гласале су о примени “17 
циљева одрживог развоја”, који су изворно названи Нова универзална 
агенда. Ово су тих 17 циљева УН-а: 

1. Сузбити сиромаштво у свим облицима у свим деловима 
света. 

2. Сузбити глад, осигурати довољне количине хране и 
побољшати исхрану, као и промовисати одрживу 
пољопривреду. 

3. Осигурати здрав живот и промовисати добробит за све 
узрасте. 

4. Осигурати инклузивно и квалитетно образовање и 
промовисати доживотно учење. 
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5. Постићи родну равноправност и оснажити све жене и 
девојчице. 

6. Осигурати доступност и одрживи менаџмент воде и 
санитације за све. 

7. Обезбедити свима приступ енергетским изворима.  

8. Промоција одрживог и инклузивног економског развоја, 
пуне и продуктивне запослености и пристојног посла за све. 

9. Изградња издржљиве инфраструктуре, промоција 
инклузивне и одрживе индустријализације и неговање 
иновација. 

10. Смањење неједнакости у оквирима једне државе и између 
различитих држава. 

11. Омогућавање да градови и друге људске насеобине буду 
инклузивне, безбедне, отпорне и одрживе. 

12. Осигурање одрживе конзумације и производних образаца. 

13. Покретање хитне акције борбе против климатских промена 
и њених утицаја. 

14. Очување и одржива употреба океана, мора и морских 
ресурса за одрживи развој. 

15. Промоција, обнова и одржива употреба екосистема, 
одржива употреба шума, борба против опустињавања и 
заустављање загађивања земљишта и биодиверзитетских 
губитака. 

16. Промоција мирољубивих и инклузивних друштава за 
одрживи развој, обезбеђивање приступа правди за све и 
изградња ефективних и инклузивних институција на свим 
нивоима. 

17. Оснаживање средстава примене и оживљавање глобалног 
партнерства за одрживи развој.  
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Ова агенда треба да се спроведе у потпуности до 2030. године и 
позната је и под називом 2030 Агенда за одрживи развој. Циљ јој је да 
реши проблеме са којима се човечанство суочава кроз прописе, 
образовање и кроз међународну и међуверску сарадњу. Иако су 
многи њени циљеви добри, неки од њених метода и циљева су зли 
(види Прву Мојсијеву књигу 3:5). Ова агенда је доследна и у складу са 
енцикликом папе Фрање Laudatо Si (“Хваљен буди”). 

“Нова универзална агенда” би могла да се зове “Нова католичка 
агенда” јер реч “католичка” значи “универзална”. Папа Фрања је 
поздравио прихватање “Агенде 2030” од стране генералне скупштине 
УН и рекао је да је она “важан знак наде”. Папа Фрања је такође 
похвалио 21. конференцију Уједињених нација о климатским 
променама познату као “COP21” (њен званичан назив је “21st 
Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate 
Change”) одржану у Паризу у децембру 2015. године и посаветовао је 
нације “да пажљиво следе пут који је пред  њима са стално растућим 
осећајем за солидарност”.  

Пошто нико не жели да удише загађен ваздух, да гладује, да буде 
сиромашан и угрожен итд., да ли ће ова међународна солидарност 
решити проблеме са којима се човечанство суочава? 

Историја достигнућа УН-а 

Организација Уједињених нација основана је 24. октобра 1945. године, 
након Другог светског рата, с циљем спречавања неког сличног сукоба 
и да би промовисала мир у свету. Приликом оснивања, чиниле су је 51 
држава чланица, а данас их је 193. 

Од дана оснивања Организације Уједињених нација па све до данас 
било је на стотине, ако не и на хиљаде, сукоба широм света, али се још 
није десило ништа што би се могло окарактерисати као Трећи светски 
рат. 

Неки верују да ће међународна сарадња коју промовишу Уједињене 
нације комбинована са неком врстом међуверске и екуменистичке 
агенде, коју промовишу папа Фрања и друге верске вође, донети мир 
и просперитет. 
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Како год, историја достигнућа Уједињених нација не изгледа добро. 
Поред бројних оружаних сукоба који су се догодили од када су 
основане Уједињене нације, бројни милиони људи гладују, постали су 
избеглице и/или очајно сиромашни. 

Пре скоро деценију, Уједињене нације су поставиле циљ који су хтеле 
да спроведу, познат под називом “Миленијумски циљеви  развоја” или 
Агенда 21. Ова агенда имала је осам “циљева развоја”, али ти циљеви 
нису спроведени, што и УН признају. Због тога је 2015. године усвојена 
Агенда 2030 са својих “17 циљева одрживог развоја”. Неки су 
оптимистични и верују да ће се ова агенда спровести, а неки је 
сматрају утопијском фантазијом. 

Што се тиче утопије, 6. маја 2016. године папа Фрања је приликом 
примања међународне награде “Карло Велики”, која се додељује за 
посебне заслуге у служби европског уједињења, изјавио како сања о 
европској утопији којој ће његова црква помоћи да се успостави. 
Међутим, овај папин сан постаће на крају  кошмар (види 18. главу 
књиге Откривења).  

Можда ће бити некакве сарадње и успеха, али…  

Утопија се дефинише као замисао о идеалном друштву у ком су влада, 
закони и друштвени услови савршени. Библија јасно каже да 
човечанство није способно да само реши своје проблеме:  

“Знам Господе! Пут човека није њему у власти, не може човек 
када ходи да управља корацима својим” (Књига пророка 
Јеремије 10:23, Бакотићев превод, осим ако другачије није 
наглашено). 

 Библија говори о томе да ће међународна сарадња пропасти: 

“Пустош је и расуло на стазама њиховим. Пута мира не познају, 
нема страха од Бога у очима њиховим” (Посланица 
Римљанима 3:16-18). 

Ипак, многи људи раде на остварењу своје визије утопијског друштва 
и понекад покушавају да укључе и религију у ту причу. Међутим, скоро 
нико од њих није вољан да следи путеве јединог правог Бога. Није да 
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неће бити напретка на путу остварењу било ког од циљева УН-а или 
Ватикана. Биће остварења неких циљева, као и неких препрека. 

Заправо, вероватно ће након неког великог конфликта нека врста 
међународног мировног споразума бити договорена (Књига пророка 
Данила 9:27). Када се то деси, многи ће бити склони да верују да је 
човечанство ближе успостављању мирнијег и утопијског друштва. 

Многи ће бити заведени таквим међународним “утопијским 
напретком” (види Књигу пророка Језекиља 13:10) као и разним 
знацима и чудима (Друга посланица Солуњанима 2:9-12). Међутим, 
Библија каже да тај мир неће дуго потрајати (Књига пророка Данила 
9:27, 11:31-44), упркос тврдњама лидера (Прва посланица 
Солуњанима 5:3, Књига пророка Исаије 59:8). Идеја да човечанство 
може да успостави утопију, без истинског Исуса Христа, током овог 
“садашњег света злога” је лажно јеванђеље (Посланица Галатима 1:3-
10). 

Ако је човечанство потпуно неспособно да успостави утопију, да ли је 
било каква утопија могућа?  

Могућа је.  
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2. Које Јеванђеље је проповедао Исус? 

Библија учи да ће утопијско друштво, звано Краљевство Божје, 
заменити све људске владе (Књига пророка Данила 2:44, Откривење 
11:15, 19:1-21). 
Исус је своју службу започео проповедањем Јеванђеља о Краљевству 
Божјем. Ево шта је Марко забележио о томе: 
 

“А пошто предадоше Јована, дође Исус у Галилеју 
проповиједајући јеванђеље о Царству Божијему. И говорећи: 
Испунило се вријеме и приближило се Царство Божије; покајте 
се и вјерујте у јеванђеље” (Јеванђеље по Марку 1:14-15, Синод 
СПЦ).  

Реч јеванђеље настала је од грчке речи εὐαγγέλιον (евангелион), што 
значи “добра вест” или “добра порука”. У Новом завету, реч 
“краљевство” или “царство”, која се односи на Божје Краљевство, 
спомиње се око 150 пута. Она је настала као превод грчке речи 
βασιλεία (басилеја), која означава владавину или краљевство 
племства. (Напомена: У овом тексту користиће се израз “Краљевство 
Божје” уместо израза “Царство Божје” јер ће се највише користити 
цитати из превода Библије др Лука Бакотића. Изворна грчка реч 
означава владавину, а да ли ће та владавина бити преведена као 
краљевство или царство, небитно је јер не мења суштину). 

Људска краљевства, као и Божје Краљевство, имају краља (Откривење 
17:14), покривају одређену територију (Откривење 11:15), имају 
законе (Књига пророка Исаије 2:3-4, 30:9) и поданике и становништво 
(Јеванђеље по Луки 13:29).  

Ево шта је била тема првог јавног учења Исуса Христа које је забележио 
Матеј: 
 

“Учећи по синагогама и проповедајући добру вест о 
краљевству и исцељујући сваку болест и немоћ у народу, 
обилажаше Исус сву Галилеју” (Јеванђеље по Матеју 4:23). 

  
Матеј је забележио и следеће: 
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“Учећи по синагогама и проповедајући добру вест о 
краљевству и исцељујући сваку болест и сваку немоћ, 
обилажаше Исус све градове и сва села” (Јеванђеље по Матеју 
9:35). 
 

Нови завет јасно говори да ће Исус владати довека: 
 

“Он ће у дому Јаковљеву вечито краљевати и краљевство 
његово неће краја имати” (Јеванђеље по Луки 1:33).  
 

Лука бележи како је сврха Исусовог послања била да проповеда 
Краљевство Божје. Запази шта је Исус рекао: 
 

“Али им он рече: И другим градовима треба да проповедам 
јеванђеље о краљевству Божјему, јер сам на то послан” 
(Јеванђеље по Луки 4:43). 
 

Да ли ти је ико икада ово проповедао? Да ли си свестан да је Исус 
послат од Бога Оца да проповеда Јеванђеље о Краљевству Божјем?  
 
Лука је такође забележио како је Исус ишао и проповедао Краљевство 
Божје: 
 

“Вративши се, казаше апостоли Исусу шта су урадили. Он их узе 
са собом и отиде насамо у пустињу код града званог Витсаида. 
Народ дознавши за то, пође за њим, Исус га прими и говори му 
о краљевству Божјему, и исцели оне који требаху да се исцеле” 
(Јеванђеље по Луки 9:10-11). 
 

Исус је учио да Краљевство Божје треба да буде главни приоритет за 
све оне који га следе: 
 

“Старајте се најпре за краљевство Божје и за правду његову” 
(Јеванђеље по Матеју 6:33). 
 
“Иштите радије краљевства Божјега, и оно ће вам се додати. 
Не бој се, малено стадо! Јер би воља Оца вашега да вам да 
краљевство” (Јеванђеље по Луки 12:31-32). 
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Хришћани треба  ПРЕ СВЕГА ДА ТРАЖЕ Краљевство Божје. Они то чине 
тако што им је главни приоритет да живе онако као што им је Христ 
рекао и тако што чекају Христов долазак и Његово Краљевство. 
Међутим, већина људи, који се изјашњавају као хришћани, не само 
што не траже Краљевство Божје, они чак ни не знају шта је то! Многи 
погрешно верују како Бог очекује од хришћана да учествују у 
политичким активностима овога света. Пошто не разумеју шта је Божје 
Краљевство, они не живе како би требали тј. они не живе онако како 
је Исус рекао да хришћани треба да живе, нити разумеју зашто је 
човечанство тако покварено.  
 
Запази да се Краљевство даје "маленом стаду" (види и Посланицу 
Римљанима 11:5). Потребно је имати понизности да би уопште желео 
да будеш део правог маленог стада. 

Краљевство Божје још није успостављено на Земљи  

Исус је учио своје следбенике да треба да се моле да дође Божје 
Краљевство, јер оно очигледно још није успостављено на земљи: 

 “Оче наш, који си на небесима, нек се свети име твоје, нека 
дође краљевство твоје, нека буде воља твоја и на земљи као 
на небу” (Јеванђеље по Матеју 6:9-10). 

Исус је послао своје ученике да проповедају Краљевство Божје: 
 “Сазвавши Исус дванаесторицу, даде им силу и власт над свим 
злим духовима и моћ да исцељује од болести. И посла их да 
проповедају краљевство Божје” (Јеванђеље по Луки 9:1-2). 

Исус је учио да само Његово присуство није краљевство, јер 
краљевство тада још увек није било успостављено на Земљи и да је 
зато Он радио то што је радио: 

 “Али ако ја силом Духа Божјег изгоним зле духове, дошло је 
дакле к вама краљевство Божје!” (Јеванђеље по Матеју 12:28). 

Право краљевство биће успостављено у будућности, ономад није било 
успостављено. Није ни сада овде као што то стихови из Јеванђеља по 
Марку јасно говоре:  
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“И ако ти је око твоје узрок спотицања, ископај га: Боље ти је с 
једним оком ући у краљевство Божје, него ли с два ока да те 
баце у гехену” (Јеванђеље по Марку 9:47). 
“Погледавши Исус около себе, рече ученицима својим: Како је 
тешко богатима ући у краљевство Божје! Ученици се зачудише 
тим речима његовим. А Исус, настављајући, рече им: Децо, 
тешко ли је онима који се уздају у своје богатство ући у 
краљевство Божје! Лакше је камили проћи кроз иглене уши 
него ли богатоме ући у краљевство Божје!” (Јеванђеље по 
Марку 10:23-25). 
“У истину вам кажем: више нећу пити од рода виноградскога 
до онога дана кад ћу пити новога у краљевству Божјему” 
(Јеванђеље по Марку 14:25). 
“Дође Јосиф из Ариматеје, угледни саветник, који и сам 
краљевства Божјега чекаше, усуди се да изиђе пред Пилата, и 
заиска тело Исусово” (Јеванђеље по Марку 15:43). 

 Исус је учио да Краљевство Божје није део садашњег света: 

“Краљевство моје није од овога света, - одговори Исус -. Кад би 
краљевство моје било од овога света, слуге би се моје бориле 
за ме, да не бих био предан Јудејима. Али моје краљевство 
није одавде” (Јеванђеље по Јовану 18:36).  

Исус је учио да ће Краљевство доћи када се Он врати на земљу као 
краљ тог Краљевства: 

 “Кад дође Син човечји у слави својој, и сви свети анђели с 
њиме, тада ће он сести на престо славе своје. Пред њим ће се 
сабрати сви народи, и он ће разлучити једно од других, као 
што пастир разлучује овце од јараца; и поставиће овце с десне 
стране себи, а јарце с леве. Тада ће рећи краљ онима што му 
стоје с десне стране: Ходите благословени Оца мога, примите 
краљевство које вам је спремљено од постања света” 
(Јеванђеље по Матеју 25:31-34). 

Пошто Краљевство Божје још није успостављено на Земљи, нећемо 
видети стварну утопију док се не успостави. Пошто многи не разумеју 
шта је Божје Краљевство, самим тим не могу да схвате, ни да разумеју 
како функционише Божја влада. 
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Шта је Христ рекао о томе какво ће бити Божје Краљевство? 

Исус Христ је дао нека објашњења какво је Краљевство Божје: 
 “И рече још: Тако је с краљевством Божјим као кад човек баци 
семе у земљу. Спавао он или бдио ноћу и дању, семе ниче и 
расте, а да он ни не зна како. Земља сама од себе донесе 
најпре траву, затим клас, па онда испуни пшеницу у класу. А 
кад сазри плод, стиже и срп, јер је жетва ту” (Јеванђеље по 
Марку 4:26-29). 
“И он још рече: Чему ли наличи краљевство Божје, и с чиме ли 
ћу га упоредити? Оно је слично зрну горушичином, које човек 
узе и баци у свој врт, и оно узрасте и постаје дрво велико, и 
птице небеске уселе се у гране његове. Опет рече: С чиме ли 
ћу краљевство Божје упоредити? Оно је слично квасцу који 
жена узе и умеси у три мере брашна да ускисне цело тесто” 
(Јеванђеље по Луки 13:18-21). 

Ове Исусове приче говоре како је у почетку Краљевство Божје мало, 
али ће на крају постати велико. 
Лука је забележио: 

“И долазиће их од истока и од запада, и од севера и од југа, и 
сешће за трпезу у краљевству Божјему” (Јеванђеље по Луки 
13:29).  

Божје Краљевство чиниће људи са свих страна света. Оно неће бити 
ограничено само на људе са израиљским пореклом. Људи ће седети у 
том краљевству.  

Седамнаесто поглавље у Јеванђељу по Луки и Краљевство 

Јеванђеље по Луки 17:20-21 збуњује неке људе. Пре него што се 
позабавимо тиме, обрати пажњу да ће људи јести хлеб у Краљевству 
Божјем: 

“Благо ономе који једе хлеб у краљевству Божјему!” 
(Јеванђеље по Луки 14:15). 

Пошто ће људи јести у Краљевству Божјем (у будућности), Краљевство 
није нешто што се сада налази у срцима људи, иако погрешни преводи 
и погрешна разумевања Јеванђеља по Луки говоре тако. 



 

13 

Превод Димитрија Стефановића помаже да боље разумемо те 
стихове: 

 “А кад га фарисеји упиташе кад ће доћи царство Божје, 
одговори им и рече: Царство Божје неће доћи тако да ће се то 
видети; нити ће се казати: Ево га овде! или: Онде је! Јер, гле, 
царство је Божје међу вама!” (Јеванђеље по Луки 17:20-21). 

Запази да се Исус обраћао непреобраћеним, телесним и лицемерним 
фарисејима. Христ им је одговорао на питање које су поставили. 
Фарисеји га нису прихватали као месију.  
Да ли су они били у ЦРКВИ? Нису! 
Исус овде није говорио о цркви која ће ускоро бити основана, нити је 
говорио о нечијим осећањима. 
Исус је говорио о својој ВЛАДАВИНИ! Фарисеји га нису питали ништа  у 
вези са црквом. Нису ни знали да новозаветна црква ускоро треба да 
буде основана. Нису га питали о некаквим лепим осећањима. 
Ако неко мисли да је Краљевство Божје ЦРКВА - а Краљевство Божје је 
“у” фарисејима - да ли је ЦРКВА била у фарисејима? Очигледно да 
није! 
Такав закључак је сулуд, зар не? Иако неки преводи погрешно преводе 
21. стих у 17. поглављу Јеванђеља по Луки са “Царство Божје је у вама 
/ унутра у вама”, преводи Димитрија Стефановића и Емилијана 
Чарнића правилно преводе овај одељак речима “Царство Божје је 
међу вама”. 
Исус је тај који је био међу фарисејима. Фарисеји су мислили о Божјем 
Краљевству које ће доћи, али су га погрешно разумели. Исус им је 
објашњавао да оно неће бити локално, или ограничено само на 
Јевреје, као што су они мислили (или ограничено само на цркву као 
што неки данас мисле). Божје Краљевство неће бити само једно од 
многих људских и видљивих краљевстава, где ће људи моћи да упру 
прстом и да кажу: “Ево га овде” или “Тамо је Краљевство, ено га онде”. 
Исус Христ је рођен да буде КРАЉ тог Краљевства, као што је отворено 
рекао Понтију Пилату (Јеванђеље по Јовану 18:36-37). У Библији се 
изрази краљ и краљевство користе наизменично (Књига пророка 
Данила 7:17-18, 23). КРАЉ будућег Краљевства Божјег је стајао међу 
фарисејима. Али га они нису признавали за краља (Јеванђеље по 
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Јовану 19:21). Када буде дошао да успостави Краљевство на Земљи, 
свет ће га исто тако одбацити и неће га прихватити за свог краља 
(Откривење 19:19). 
Исус је наставио, и у наредним стиховима у 17. поглављу Јеванђеља по 
Луки, описао је свој други долазак, када ће Краљевство Божје владати 
ЦЕЛОМ ЗЕМЉОМ:  

“А ученицима рече: Доћи ће дани кад ћете зажелети да видите 
један дан Сина човечјега, и нећете га видети. Рећи ће вам: Ево, 
овде је, или: Ено онде. Али ви не излазите, не трчите за њима. 
Јер као што муња сине с неба и засветли се преко свега што је 
под небом, тако ће бити и Син човечји у свој дан. Али он најпре 
треба много да претрпи и да буде одбачен од нараштаја овога” 
(Јеванђеље по Луки 17:22-25). 

Христ је употребио слику бљеска муње, као и у Јеванђељу по Матеју 
24:27-31, да опише свој други долазак када ће доћи да ВЛАДА над 
целим светом. Исус није рекао да Његов народ неће моћи да га види 
када дође. Људи га неће прихватити за свог КРАЉА и бориће се против 
Њега (Откривење 19:19)! Многи ће мислити да је Исус Христ антихрист. 
Исус није рекао да је Краљевство Божје у фарисејима, Он им је рекао 
да они неће бити у Краљевству због свог лицемерја (Јеванђеље по 
Матеју 23:13-14). Такође, нигде Исус није рекао да ће Црква бити 
краљевство.  
Краљевство Божје је нешто у шта ће људи једнога дана моћи да уђу, 
као приликом васкрсења праведних! Чак, ни Аврам и други патријарси 
нису још ушли и добили Краљевство (Посланица Јеврејима 11:13-40). 
Апостоли су знали да Краљевство Божје није у њима и да оно тек треба 
да дође. Ево стихова који то описују и догађаје који су се десили након 
Христове расправе са фарисејима: 

 “Они то слушаху и Исус им каза још једно поређење, јер беху 
близу Јерусалима, и они мишљаху да ће се зачас појавити 
краљевство Божје” (Јеванђеље по Луки 19:11).  

Краљевство је јасно описано као нешто што ће доћи 

Како можеш знати да је успостава Божјег Краљевства близу? Када је 
говорио о том питању, Христ је навео неколико пророчанских догађаја 
(Јеванђеље по Луки 21:8-28) и онда је рекао: 
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“И каза им поређење: Гледајте на смокву и на сва дрвета. Кад 
видите да већ потерају, сами знате да је близу лето. Тако и кад 
будете видели да се ово збива, знајте да је близу краљевство 
Божје” (Јеванђеље по Луки 21:29-31). 

Христ  жели да Његови следбеници прате проречене догађаје да би 
знали када ће Краљевство доћи. Исус је нагласио својим 
следбеницима да треба да пазе на догађаје и пророчанске знаке 
(Јеванђеље по Луки 21:36, Јеванђеље по Марку 13:33-37). Упркос 
Исусовим речима, многи не прате светска збивања и библијска 
пророчанства повезана са њима. 
У 22. и 23. поглављу Јеванђеља по Луки, Исус је поново објаснио да је 
Краљевство Божје нешто што ће се остварити у будућности: 

 “Он им рече: Много сам желео да ову Пасху једем с вама пре 
него будем претрпео, јер вам кажем да је нећу више јести док 
се она не сврши у краљевству Божјему. И узевши чашу, даде 
хвалу, и рече: Узмите ову чашу, и разделите међу собом; јер 
вам кажем да нећу пити од рода виноградскога док не дође 
краљевство Божје” (Јеванђеље по Луки 22:15-18).  
“Један од распетих злочинаца грдијаше га говорећи: Ниси ли 
ти Христос? Помози себи самоме, и помози и нама! Али га 
други укораваше и говораше: Зар се ти не бојиш Бога, кад си и 
сам осуђен тако? И ми смо још праведно осуђени, јер примамо 
као што смо по својим злим делима заслужили, али он никаква 
зла није учинио. И рече Исусу: Опомени ме се, Господе, кад 
дођеш у краљевство своје! Исус му одговори: У истину ти 
кажем, данас ћеш бити са мном у рају” (Јеванђеље по Луки 
23:39-43). 

Божје Краљевство није дошло одмах након што је Исус убијен, што нам 
јасно сведоче и Марко и Лука:  

“Дође Јосиф из Ариматеје, угледни саветник, који и сам 
краљевства Божјега чекаше, усуди се да изиђе пред Пилата, и 
заиска тело Исусово” (Јеванђеље по Марку 15:43).  
“Он беше из Ариматеје, града Јудејскога, те и сам чекаше 
краљевство Божје” (Јеванђеље по Луки 23:51). 
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Тек након васкрсења (Прва посланица Коринћанима 15:50-55) 
хришћани ће бити наново рођени и ући ће у Краљевство Божје, као 
што је забележио апостол Јован: 

“Исус му одговори: У истину, у истину ти кажем ако се ко 
наново не роди, не може видети краљевства Божјега. Рече 
Никодим њему: Како се може човек родити кад је стар? Може 
ли по други пут ући у утробу матере своје и родити се? Исус 
одговори: У истину, у истину ти кажем, ако се човек не роди од 
воде и духа, не може ући у краљевство Божје” (Јеванђеље по 
Јовану 3:3-5). 

Само Божји народ ће видети крајње Божје Краљевство које ће се 
успоставити након хиљадугодишњег Божјег Краљевства на земљи. 
Обрати пажњу на то како је, након васкрсења, Исус поново поучавао 
своје следбенике о Краљевству Божјем: 

 “По страдању своме појави се он пред њима жив и даде им 
многе истинске доказе о томе, показујући им се преко 
четрдесет дана и говорећи им о краљевству Божјему” (Дела 
апостолска 1:3). 

Прва и последња Исусова проповед биле су о Краљевству Божјем! 
Исус Христ је дошао као весник да поучава о Божјем Краљевству. 

Исус је рекао апостолу Јовану да опише хиљадугодишње Краљевство 
Божје које ће бити успостављено на земљи. Запази шта је Јован 
записао: 

“И видех душе исечених за сведочанство Исусово и за реч 
Божју, који се не клањаше звери ни лику њезиноме, и не 
примише жига на челима својим и на руци својој. И они 
оживеше и краљеваше с Христом хиљаду година” (Откривење 
20:4).  

Рани хришћани су проповедали да ће хиљадугодишње Божје 
Краљевство бити на земљи и да ће заменити све владе овога света, као 
што то учи Библија (Откривење 5:10, 11:15). 
Зашто, ако је Божје Краљевство толико важно, већина људи није ништа 
чула о њему? 
То је делимично и због тога што га Исус Христ назива тајном: 
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 “Он им рече: Вама је дано да познате тајне краљевства 
Божјега, а онима напољу све у поређењима бива” (Јеванђеље 
по Марку 4:11). 

Право Божје Краљевство је и дан-данас тајна за већину. 
Обрати пажњу на то да је Исус рекао да ће крај (овога века) доћи 
(ускоро) након што Јеванђеље о Краљевству Божјем буде 
проповедано целом свету за СВЕДОЧАНСТВО: 

 “Ово јеванђеље о краљевству проповедаће се по свему свету 
за сведочанство свима народима. И онда ће доћи крај” 
(Јеванђеље по Матеју 24:14).  

Проповедање Јеванђеља о Краљевству Божјем је битно и оствариће се 
у овим последњим временима. То је “добра вест” која нуди праву 
наду за болести човечанства, без обзира на то шта уче и промовишу 
светски политички лидери. 
Ако озбиљно схваташ Исусове речи, јасно ти је да истинска 
хришћанска црква треба да проповеда Јеванђеље о Краљевству 
Божјем сада. То треба да је главни приоритет Цркве. Да би се то 
урадило, потребно је проповедати ову добру вест на многим језицима. 
Томе Божја Црква стреми. Зато ће ова брошура бити преведена на 
много језика. 
Исус је рекао да већина НЕЋЕ прихватити Његов пут: 

 “Уђите на уска врата, јер су широка врата и широк је пут који 
воде у пропаст, и много их је који туда иду; али су уска врата и 
тесан је пут који воде у живот, и мало их је који их налазе” 
(Јеванђеље по Матеју 7:13-14). 

Јеванђеље о Краљевству Божјем води у живот!  
Занимљиво је приметити да иако је већина оних који се изјашњавају 
као хришћани слепа да види како је Исус истицао да Јеванђеље о 
Краљевству Божјем треба да се проповеда, да су секуларни теолози и 
историчари често разумели шта Библија заправо учи по том питању. 
Исус очекује од својих следбеника да проповедају Јеванђеље о 
Краљевству Божјем (Јеванђеље по Луки 9:2, 60). Због тога што ће 
будуће Краљевство бити засновано на Божјим законима, оно ће 
донети мир и просперитет, а покоравање тим законима у будућем 
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веку водиће ка правом миру (Псалам 119:165, Посланица Ефесцима 
2:15). 
О доброј вести о Краљевству Божјем знало се и у списима Старог 
Завета. 
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3. Да ли се у Старом завету говорило о Краљевству 
Божјем? 

Саставни део првог и последњег Христовог говора који су забележени  
било је објављивање Јеванђеља о Краљевству Божјем (Јеванђеље по 
Марку 1:14-15, Дела апостолска 1:3) 
Краљевство Божје је појам о ком су Јевреји Христовог времена већ 
требали да знају понешто јер се овај појам спомињао у њиховом 
Светом писму, које ми данас називамо Стари завет.    

Данило је учио о Краљевству 

Пророк Данило је записао:  

“Биће и четврто краљевство, јако као гвожђе, и као што гвожђе 
ломи и разбија све, оно ће све сломити и разбити као гвожђе 
које све сатире. И као што си видео стопала и прсте делом од 
глине лончарске и делом од гвожђа, то ће краљевство бити 
раздељено; али ће у њему бити нешто од снаге гвожђа, јер си 
видео гвожђе помешано са глином. И као што су прсти од ногу 
били делом од гвожђа и делом од глине, то ће краљевство 
бити делом јако а делом ломно. Видео си гвожђе помешано са 
глином, јер ће се они помешати савезима људским; али они 
неће бити свезани једно с другим као што се гвожђе не може 
свезати са глином. У време тих краљева Бог ће небески 
подигнути краљевство које се неће никад уништити и које неће 
долазити под власт другог народа; оно ће разбити и уништити 
сва та краљевства, а оно ће вечно постојати” (Књига пророка 
Данила 2:40-44).  
“Али ће свеци Свевишњега преузети краљевство за вечност, 
заувек” (Књига пророка Данила 7:18).  
“Ја видех да тај рог ратоваше са свецима и надвлађиваше их, 
док не дође старешина дана и даде право свецима 
Свевишњега, те дође време да свеци преузму краљевство” 
(Књига пророка Данила 7:21-22).  

Од пророка Данила смо сазнали да ће доћи време када ће Краљевство 
Божје уништити сва краљевства овог света и трајаће заувек. Такође, 
сазнали смо да ће свеци имати удела у примању овог Краљевства. 
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Многи делови Данилових пророчанстава су за наше време, за 21. век. 
Обрати пажњу на неке делове Новог Завета: 

“Десет рогова које си видео, то су десет краљева, који још не 
примише краљевство, него ће примити власт као краљеви на 
једно време после звери. Они једну намеру имају, и силу и 
власт своју даће звери. Они ће се побити с јагњетом и јагње ће 
их победити, јер је Господар над господарима, и краљ над 
краљевима, и победиће их са њим и они који су с њим позвани, 
изабрани и верни” (Откривење 17:12-14).  

Дакле, видимо да и Стари и Нови Завет говоре да ће се у последња 
времена успоставити земаљско краљевство састављено од десет 
делова и да ће га Бог уништити и успоставити своје Краљевство. 

Исаија је учио о Краљевству Божјем  

Бог је надахнуо Исаију да напише следеће о првој фази Краљевства 
Божјег, о хиљадугодишњој владавини која је позната као и као 
миленијум: 

“Па ће изићи шибљика из стабла Јесејева, и изданак никнуће из 
корена његова. Дух Господњи ће на њему почивати, дух 
мудрости и разума, дух савета и силе, дух познања и страха од 
Господа.  
И дисаће у страху од Господа, и неће по спољашности судити, 
нити по чувењу говорити, него ће по правди сиромасима судити 
и по праву о невољама земље проговорити, и као прутом 
удараће земљу речима својим и убиће бездушника дахом усни 
својих. Правда биће појас око бокова његових, и истина појас 
око бедара његових.  
Вук ће са јагњетом заједно боравити и пантер ће с јаретом 
лежати; теле, лавић и гојна стока заједно ће бити, и мало ће 
дете њих водити. Заједно ће крава и медведица  пасти, и 
заједно млади лежаће њихови, и траву ће лав и во да једу. Дете 
које сиса код рупе ће змијине играти, дете тек одбијено у рупу 
ће руку своју змије василинске пружати. Нити ће квара нити 
штете бити на свој светој гори мојој; јер ће земља бити пуна 
познања Господа као што је морско корито пуно воде која га 
покрива.  
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У то време грана Јесејева биће како барјак народима; народи 
ће к њему се окренути и стан његов биће слава” (Књига пророка 
Исаије 11:1-10).  

Разлог због ког сам цитирао ове стихове који описују прву фазу 
Краљевства Божјег, је због тога што ће оно бити физичко (то је пре 
времена када ће свети град, нови Јерусалим доћи са неба, Отркивење 
21) и трајаће хиљаду година. Исаија потврђује физички аспект 
постојања ове фазе Божјег Краљевства настављајући следећим 
речима: 

“Тада ће Господ руку своју опет подигнути да остатак спасе свог 
народа раштркана по Асирији и Египту, у Патросу и Етиопији, у 
Еламу, Сенару и Емату и по морским острвима. 
Подигнуће заставу народима и скупиће прогнане Израиљеве и 
сабраће расејане Јудине са четири краја земље. И нестаће 
Јефремове зависти, уништиће се у Јуди непријатељи његови; 
неће више Јефрем Јуду ненавидети, неће више Јуда Јефрему 
злобити. И они ће се к западу на Филистејска плећа залетети, и 
заједно ће синове Истока оборити. Едом и Моав биће плен 
руку њихових и покорни ће им бити синови Амонови. Господ 
ће исушити залив египатски, и на реку силну своју руку 
подигнути, снагом даха разбиће је на седам потока, да се може 
у обући прелазити: биће пут остатку његова народа, који буде 
преживео из Асира, као што је био Израиљу кад изиђе из 
земље египатске” (Књига пророка Исаије 11:11-16). 

Исаија је био надахнут да запише и следеће: 
“Биће у потоње време да ће гора дома Господњега утврђена 
бити уврх гора, узвишена изнад хумова, и сви ће народи у њој 
се стицати. Ићи ће ту многи народи и казаће: дођите да се 
попнемо на гору Господњу, идимо у дом Бога Јаковљева, да 
нас својим путевима учи, да ходимо стазама његовим. Јер ће 
закон из Сиона изићи, реч Господња из Јерусалима. Он ће бити 
народима судија, одабраник многих народа. Од мачева својих 
коваће раонике и српове од копаља својих; неће више народ 
мач на народ вадити нити ће се више боју учити. … Унизиће 
се човек презирних очију, понизиће се охоли; Господ ће се сам 
у тај дан узвисити” (Књига пророка Исаије 2:2-4,11). 
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То ће бити време утопијског мира на земљи. На крају, Христова 
владавина биће успостављена заувек. На основу различитих стихова 
(Псалам 90:4, 92:1, Књига пророка Исаије 2:11, Књига пророка Осије 
6:2), јеврејски Талмуд учи да ће ово време трајати хиљаду година 
(Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 
Прочитај и следеће богонадахнуте речи које је записао пророк Исаија: 

“Јер се роди дете, син се нама даде, и власт ће да буде на 
рамену његовом; назваће се: Дивни, Саветник, Бог силни, Отац 
вечни, Кнез мира. Повећаће краљевство, даће мир бескрајан 
престолу Давида и краљевству његовом; правом ће га 
учврстити, правдом ће га подизати од сад и довека! Ето то ће 
учинити ревност Господа над војскама” (Књига пророка Исаије 
9:6-7).  

Запази да је Исаија рекао да ће Исус доћи и успоставити Краљевство 
са владом. Иако многи који себе сматрају хришћанима цитирају ове 
стихове, посебно у децембру сваке године, они превиђају да ти 
стихови проричу много више од саме чињенице да ће се Исус родити. 
Библија нам показује да ће Краљевство Божје имати своју владу са 
законима над онима који буду у том краљевству и да ће Исус владати 
тим краљевством. Исаија, Данило и други пророци пророковали су о 
томе. 
Божји закони су пут љубави (Јеванђеље по Матеју 22:37-40, Јеванђеље 
по Јовану 15:10) и владавина Краљевства Божјег биће заснована на 
тим законима. Стога, Краљевство Божје биће засновано на љубави, без 
обзира како овај свет гледа на то. 

О Краљевству Божјем у Псалмима и другим пророцима 

Нису само Данило и Исаија били надахнути да пишу о долазећем 
Краљевству Божјем.  

Језекиљ је био надахнут да напише да ће они који су из израиљских 
племена (не само Јевреји), а који ће бити расути током велике невоље, 
бити сабрани заједно у Краљевство које ће владати током хиљаду 
година.  

“Зато им ти реци: Овако говори Господ, Вечни: Сабраћу вас 
између народа, покупићу из земаља у које се расејасте, и 
даћу вам земљу Израиљеву. Тамо ће они отићи и из ње ће све 
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идоле и гадости избацити. Ја ћу њима једно срце дати и нов 
дух ћу у њих ја метнути, извадићу из тела њихова срце од 
камена и даћу им срце од меса, да следују све наредбе моје, 
да поштују и да врше законе моје, и они ће мој народ бити и 
њима ћу ја бити Бог. Али они којима срце за идолима и 
гадовима њиховим иде, учинићу да њихова дела на њихову 
главу падну, говори Господ, Вечни” (Књига пророка Језекиља 
11:17-21).  

Потомци израиљских племена више неће бити расути, већ ће 
поштовати Божје законе и престаће да једу гадне ствари (Трећа 
Мојсијева књига 11, Пета Мојсијева књига 14). 
Запази шта пише у Псалмима о доброј вести о Краљевству Божјем:  

“Опоменуће се и обратиће се ка Господу сви крајеви земље, и 
пред њиме ће се сва поклонити племена народна. Јер у 
Господа је краљевство, он народима влада!” (Псалам 22:28-29) 
“Престо је твој вечан, Боже, и скиптар је краљевства твога 
скиптар правде” (Псалам 45:7).  
“Певајте Господу песму нову, певајте Господу, сви који сте на 
земљи! Певајте Господу, благосиљајте име његово, јављајте 
свагда спасење његово! Казујте по народима славу његову, по 
свим племенима чудеса његова“ (Псалам 96:1-3 види и Прва 
књига дневника 16:23-24). 
“Славиће те, Господе, сва дела твоја, и верници твоји 
благосиљаће те. Казиваће славу краљевства твога и 
проповедаће силу твоју, да би јавили синовима човечјим силу 
твоју и високу славу краљевства твога. Краљевство је твоје 
краљевство свих векова, а господство твоје на сва колена” 
(Псалам 145:10-13). 

Многи писци Старог завета такође су писали о различитим аспектима 
краљевства (на пример Књига пророка Језекиља 20:33; Књига пророка 
Авдије 21; Књига пророка Михеја 4:7). 

Дакле, када је Исус почео да проповеда Јеванђеље о Краљевству 
Божјем, Његова непосредна публика већ је била упозната са неким 
основним карактеристикама тог Краљевства. 
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4. Да ли су апостоли проповедали Јеванђеље о 
Краљевству? 

Многи сматрају да је Jеванђеље само добра вест о личности Исуса 
Христа. Међутим, истина је да су Христови следбеници проповедали 
Јеванђеље о Краљевству Божјем. То је порука коју је донео Исус Христ. 

Апостол Павле је проповедао о Краљевству Божјем 

Апостол Павле је проповедао о Божјем и Христовом Краљевству: 
“После тога Павле уђе у синагогу, где слободно говори. Он три 
месеца учаше о стварима краљевства Божјега, настојећи да 
уверава оне који га слушаху” (Дела апостолска 19:8).  
“И ево сад знам да више мога лица нећете видети, ви сви по 
којима пролазих проповедајући краљевство Божје” (Дела 
апостолска 20:25).  
“Одредише му дан, и многи дођоше к њему у стан. Павле им 
јављаше краљевство Божје, сведочећи и уверавајући их за 
Исуса из закона Мојсијева и пророка. Састанак је трајао од 
јутра до самога мрака… проповедајући краљевство Божје, и 
учећи о Господу нашему Исусу Христу слободно и без сметње” 
(Дела апостолска 28:23, 31). 

Запази да Краљевство Божје није само о Исусу Христу (иако је Он 
главни део Краљевства). Павле је одвојено учио о Исусу, а одвојено о 
Краљевству Божјем. 
Оба ова учења Павле је назвао Јеванђеље Божје, али то је и даље било 
Јеванђеље о Краљевству Божјем: 

“...Проповедасмо вам јеванђеље Божје... да живите као што се 
пристоји према Богу, који вас зове у своје краљевство и у славу 
своју” (Прва посланица Солуњанима 2:9, 12).  

Такође, оба ова учења Павле назива и јеванђеље Христово (Посланица 
Римљанима 1:16, 15:19), “добра вест” Христова, порука коју је Христ 
проповедао. 
Запази да ово није само јеванђеље о личности Исуса Христа или само 
о личном спасењу. Павле је рекао да Јеванђеље Христово обухвата и 
послушност Христу, Његов повратак и Божји суд:   
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“Јер је праведно у Бога да врати муке онима који вас муче, а 
вама, које муче, да да покој с нама, кад се покаже Господ Исус 
с неба с анђелима силе своје, у огњу пламеноме, да казни оне 
који не познају Бога и не покоравају се јеванђељу Господа 
нашега Исуса Христа. Они ће примити казну вечне пропасти, 
далеко од лица Господњега и од славе његове, кад дође да се 
у тај дан прослави у светима својим и да му се диве сви који 
вероваше у њега, - јер се прими сведочанство наше међу вама” 
(Друга посланица Солуњанима 1:6-10).  

Нови завет нам показује да је краљевство нешто што ми тек треба да 
примимо, а не нешто што ми сада у потпуности поседујемо: 

“Примајући краљевство непоколебљиво” (Посланица 
Јеврејима 12:28).  

Ми можемо схватити и тежити да будемо део Краљевства Божјег сада, 
али ми не можемо сада ући у њега. 
Павле јасно каже да нико не може ући у Краљевство Божје као смртан 
човек, већ тек након васкрсења:  

“А ово што говорим, браћо, то је да пут и крв не могу наследити 
краљевства Божјега, нити распадљивост нераспадљивост 
наслеђује. Ево вам казујем тајну: Нећемо цели (сви) умрети, 
али ћемо се цели (сви) претворити, у једанпут, у тренућу ока, 
на последњи знак трубе. Затрубиће труба и мртви ће ускрснути 
нераспадљиви, и ми ћемо се преобразити” (Прва посланица 
Коринћанима 15:50-52).  
“Заклињем те пред Богом и Господом нашим Исусом Христом, 
који ће судити живима и мртвима, и у име појављења његова 
и краљевства његова” (Друга посланица Тимотеју 4:1).  

 Павле је учио и да Христ треба да преда Краљевство Богу Оцу: 
“Али Христос већ ускрсну из мртвих, и би првенац од оних који 
умреше. Јер као што по човеку дође смрт, по човеку дође и 
ускрсење мртвих. И како по Адаму сви умиру, тако ће по Христу 
сви оживети, али сваки у своме реду: првенац Христос, а затим 
они који припадају Христу, о његову доласку. Онда ће доћи 
крај, кад преда краљевство ономе који је Бог и отац, пошто 
укине свако поглаварство и сваку власт и силу. Јер он треба да 
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краљује докле не положи све непријатеље под ноге његове” 
(Прва посланица Коринћанима 15:20-25).  

Павле је учио да неправедници (они који крше Божји закон) неће 
наследити Краљевство Божје: 

“Или не знате да неправедници неће наследити краљевства 
Божјега? Не варајте се: ни блудници, ни идолопоклоници, ни 
прељубочинци, ни мекушни, ни погрдни, ни лупежи, ни 
лакомци, ни пијанице, ни кавгаџије, ни грабљивци, неће 
наследити краљевства Божјега” (Прва посланица 
Коринћанима 6:9-10).  
“А позната су дела путена, која су блуд, нечистота, бестидност, 
идолопоклонство, чарања, непријатељства, свађе, пакости, 
срдње, пркоси, распре, подвојености, секте, зависти, убиства, 
пијанства, прекомерно једење и остала таква. Унапред вам 
кажем, као што казах унапред, да они који то чине, неће 
наследити краљевства Божјега” (Посланица Галатима 5:19-21).  
“Јер знајте да ни један блудник, или нечист, или тврдица, то 
јест идолопоклоник, нема удела у краљевству Христа и Бога” 
(Посланица Ефесцима 5:5).  

Бог има одређене стандарде и захтева покајање од греха како бисмо 
могли да уђемо у Његово краљевство. Апостол Павле упозорава да 
неки неће проповедати ово Јеванђеље Христово, већ неко друго: 

“Милост вама и мир од Бога Оца Господа нашега Исуса Христа, 
који даде себе за грехе наше, да нас избави од садашњега 
света злога, по вољи Бога и Оца нашега, коме слава на векове 
векова! Амин! Чудим се да се тако брзо одвраћате од онога 
који вас је позвао по милости Христовој, и прилазите другом 
јеванђељу. Не да има и друго јеванђеље, него има људи који 
уносе забуну код вас и хоће да изврћу јеванђеље Христово. Али 
и кад бисмо и ми сами, кад би и анђео с неба јавио вама 
јеванђеље друкчије него што вам га ми јависмо, проклет да је! 
Као што рекох, то и сад опет кажем: Ако вам ко јави јеванђеље 
друкчије него што га ви примисте, проклет да је!” (Посланица 
Галатима 1:3-9).  
“Али као што змија заведе Еву лукавством својим, тако се 
плашим да се и мисли ваше не искваре и не одврате од чистоте 
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која је у Христу. Јер ако неко дође да вам проповеда другог 
Исуса, кога ми не проповедасмо, или да другог духа примите, 
кога не примисте, или друго јеванђеље, које не примисте, ви 
бисте то ипак трпели” (Друга посланица Коринћанима 11:3-4).  

Шта је то “друго” или “другачије”, заправо лажно, јеванђеље? 
Лажно јеванђеље има више различитих страна. 
Генерално, лажно јеванђеље подраумева веровање како покорност 
Богу није потребна и како не треба да се тежи животу који је у складу 
са Божјом вољом, док се у исто време позива на Бога (види Јеванђеље 
по Матеју 7:21-23). Оно тежи да буде себично оријентисано.  
Змија је преварила Еву да наседне на лажно јеванђеље пре око 6000 
година (Прва Мојсијева књига 3) и од тада су људи поверовали да су 
паметнији од Бога и да треба сами да одлучују шта је добро, а шта зло. 
Након што је Исус дошао, Његово име је повезивано са многим 
лажним јеванђељима и ово се наставља и наставиће се до времена 
последњег Антихриста. 
Вратимо се сада у време апостола Павла. Суштина лажног јеванђеља 
је био гностичка/мистичка мешавина истине и лажи. Гностици су 
основи веровали да су потребна посебна знања како би се постигла 
духовна сазнања, укључујући и спасење. Гностици су били склони 
веровању да ће оно што тело уради проћи без икаквих посебних 
последица и противили су се послушности Богу  у стварима као што је 
седми дан, субота. Један од раних лажних хришћанских вођа био је 
Симон врач, на кога је упозорио апостол Петар (Дела апостолска 8:18-
21). 

То није лако  

У Новом Завету је записано да је Филип проповедао Краљевство Божје:  
“Филип, сишавши у град самаријски, проповедаше Христа… 
Али кад вероваше Филипу, који им јављаше Јеванђеље о 
краљевству Божјему и о имену Исуса Христа, покрстише се и 
људи и жене” (Дела апостолска 8:5, 12).  

Исус, Павле и остали ученици учили су да није лако ући у Краљевство 
Божје: 
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“Видећи Исус како постаде жалостан, рече: Тешко ли је ући у 
краљевство Божје онима који имају богатство! Лакше је 
камили проћи кроз иглене уши, него ли богатоме ући у 
краљевство Божје. Они који слушаху рекоше: Ко се дакле може 
спасити? Исус одговори: Што је код људи немогуће, код Бога је 
могуће” (Јеванђеље по Луки 18:24-27).  

“Утврђујући душе ученика и препоручујући им да устрају у 
вери, и говорећи да ћемо кроз многе невоље ући у краљевство 
Божје” (Дела апостолска 14:22).  

“Дужни смо свагда захваљивати Богу за вас, браћо, као што је 
то право, јер вера ваша много напредује, и множи се љубав 
свакога од вас међу вама. Зато се ми сами хвалимо вама у 
Црквама Божјим с постојаности ваше и вере ваше усред 
гоњења и невоља које подносите. То је знак праведнога суда 
Божјега, да будете признати да сте достојни краљевства 
Божјега, за које и трпите. Јер је праведно у Бога да врати муке 
онима који вас муче, а вама, које муче, да да покој с нама, кад 
се покаже Господ Исус с неба с анђелима силе своје” (Друга 
посланица Солуњанима 1:3-7).   

Због тешкоћа, само неколицина је сада позвана и изабрана у овом веку 
да буде део Краљевства (Јеванђеље по Матеју 22:1-14; Јеванђеље по 
Јовану 6:44; Посланица Јеврејима 6:4-6). Сви остали биће позвани 
касније, као што нам Библија показује “и који духом залуташе 
оразумиће се, и који мрмљаше примиће науку” (Књига пророка Исаије 
29:24).  

Петар је учио о Краљевству 

Апостол Петар је учио да је Краљевство вечно, као и да се Јеванђељу 
Божјем мора бити у потпуности послушан или ће непослушнима бити 
суђено:  

“Зато, браћо, постарајте се да што више утврдите своје звање 
и свој позив, јер чинеће тако нећете поклизнути; јер ће вам се 
тако богато спремити улазак у вечно краљевство Господа 
нашега и Спаситеља Исуса Христа” (Друга Петрова посланица 
1:10-11).  
“Јер је ово време кад ће да почне суђење од дома Божјега, а 
ако оно најпре од нас почне, која ли ће бити судбина онима 
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који не слушају Божјега јеванђеља?” (Прва Петрова посланица 
4:17).  

Последња књига Библије и Краљевство 

Библија нас учи “Бог је љубав” (Прва Јованова посланица 4:8, 16) и да 
је Исус Бог (Јеванђеље по Јовану 1:1, 14). Краљевство Божје имаће 
Краља који је љубав и чији закони подржавају љубав, а не мржњу 
(Откривење 22:14-15). 
Последња књига Библије на посебан начин разматра Краљевство 
Божје. 

“Седми анђео затруби. И насташе силни гласови на небесима 
који говораху: Пређе краљевство света на Господа нашега и на 
Христа његова, и он ће краљевати на векове векова” 
(Откривење 11:15).  

Исус Христ ће владати у Краљевству! Библија нам открива Његове две 
титуле: 

“Он имаше на хаљини, на бедру своме, написано: “Краљ над 
краљевима и Господар над господарима” (Откривење 19:16).  

Међутим, да ли је Исус једини који ће владати? Обрати пажњу на 
следеће стихове: 

“И видех престоле, и онима који сеђаху на њима даде се власт 
да суде. И видех душе исечених за сведочанство Исусово и за 
реч Божју, који се не клањаше звери ни лику њезиноме, и не 
примише жига на челима својим и на руци својој. И они 
оживеше и краљеваше с Христом хиљаду година… Блажени су 
и свети који имају део у првом ускрсењу: над њима друга смрт 
нема власти, него ће бити свештеници Богу и Христу, и 
краљеваше с њим хиљаду година ” (Откривење 20:4, 6).  

Прави хришћани васкрснуће да владају са Христом током хиљаду 
година! Краљевство ће трајати вечно (Откривење 11:15), али 
владавина о којој се говори у овим стиховима јесте само на хиљаду 
година. То је разлог због ког сам претходно говорио о првој фази 
Краљевства која је хиљадугодишња и физичка. То је фаза која 
претходи коначној духовној фази Краљевства Божјег. 
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У књизи Откривења наведено је неколико догађаја који ће се десити у 
времену између миленијума и коначне фазе Краљевства Божјег: 

“Кад се наврши хиљада година, пустиће се сотона из тамнице 
своје, и изићи ће да заводи народе по сва четири краја земље, 
Гога и Магога, да их скупи на бој; њихов је број као песак 
морски… Затим видех велики бео престо и онога који сеђаше 
на њему. Од лица његовог бежаху небо и земља и не нађе се 
места за њих. И видех мртваце мале и  велике где стоје пред 
престолом. И отворише се књиге. И друга се књига отвори, која 
је књига живота. Мртвацима би суђено по делима њиховим, 
како је написано било у тим књигама. И море врати  мртваце 
који су у њему били, и смрт и предео мртвих вратише своје 
мртваце, и примише суд сваки по делима својим. И смрт и 
предео мртвих беху бачени у језеро огњено. И то је друга смрт. 
И ко се не нађе записан у књизи живота би бачен у језеро 
огњено” (Откривење 20:7-8, 11-15). 

Књига Откривења нам показује да постоји каснија фаза која наступа 
након хиљаду година владавине и после друге смрти: 

“Затим видех ново небо и нову земљу, јер прво небо и прва 
земља прођоше, и мора више не беше. И видех свети град, 
нови Јерусалим, силазити од Бога с неба, опремљен као 
невеста украшена за свог заручника. И чух силан глас с неба да 
говори: Ево шатора Бога међу људима! Он ће пребивати с 
њима, и они ће бити његов народ, и сам Бог биће с њима. Он 
ће отрти сваку сузу од очију њихових и смрти неће више бити, 
ни жалости ни вике, ни болести неће више бити, јер првих 
ствари нестаде” (Откривење 21:1-4).  
“И показа ми реку воде живота, бистру као кристал, која 
извире из престола Божјега и јагњетова. Насред трга градског, 
на двема речним обалама беше дрво живота, које рађа 
дванаест родова, дајући сваког месеца свој род,  а лишће је од 
дрвета за исцељивање народа. И више неће бити проклетства, 
и престо Божји и јагњетов биће у њему, и слуге његове 
послуживаће га, и гледаће лице његово, и име његово биће на 
челима њиховим. Ноћи тамо неће бити и неће требати жишка 
ни светлости, јер ће их обасјавати Господ, Бог, и он ће 
краљевати на векове векова” (Откривење 22:1-5).  
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Запази да ова владавина, која је после хиљаду година, укључује и 
Божје слуге и трајаће вечно. Свети Град, који је припремљен на небу, 
напустиће небо и доћи доле на земљу. Ово је почетак коначне фазе 
Краљевства Божјег. Ово је време када НЕЋЕ ВИШЕ БИТИ БОЛА И 
ПАТЊЕ!  
Кротки ће наследити земљу (Јеванђеље по Матеју 5:5) и све ствари 
(Откривење 21:7). Земља, укључујући и Свети Град који ће бити на њој, 
биће боља због Божјих путева који ће се применити. Обрати пажњу на 
следеће речи: 

“Повећаће краљевство, даће мир бескрајан” (Књига пророка 
Исаије 9:7).  

Ово ће бити најславније доба: 
“Али, - као што је писано -, “то су ствари које око не виде, и 
ухо не чу, и у срце човеку не дођоше, а које спреми Бог за оне 
који га љубе”. А нама их је Бог Духом својим открио” (Прва 
посланица Коринћанима 2:9-10).  

Биће то време радости, мира и вечног благостања. Биће то 
фантастично доба!  
Зар не желиш да будеш део тога? 
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5. Ванбиблијски извори који су учили о Краљевству 
Божјем 
Да ли су рани хришћани знали да треба да проповедају Јеванђеље о 
буквалном Краљевству Божјем? 

Јесу. 

Пре неколико година, професор Барт Ерман је на предавању на 
Универзитету Северне Каролине понављао и исправно наглашавао да 
су Исус и његови рани следбеници, за разлику од оних који се данас 
изјашњавају као хришћани, проповедали Краљевство Божје. Иако се 
разумевање хришћанства др Ермана у многоме разликује од схватања 
Цркве Божје, слажемо се да је Христ проповедао Јеванђеље о 
Краљевству Божјем и да су његови следбеници веровали у то 
јеванђеље. Такође се слажемо у томе да многи који се изјашњавају као 
хришћани то не разумеју. 

Најстарији сачувани постновозаветни спис и проповед 

Краљевство Божје је значајан део онога за шта се тврди да је 
“најстарија целокупна преживела хришћанска проповед” (Holmes 
M.W. Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and 
English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Ова 
древна хришћанска проповед садржи следећу изјаву о Краљевству: 

5:5 Знајте, браћо, да је наше обитавање у телу безначајно и 
пролазно, али обећање Христово је велико и невероватно: 
одмор у краљевству које долази и вечни живот. 

Горња изјава показује да краљевство није овде сада, већ ће доћи и 
биће вечно. Ова древна проповед надаље изјављује: 

6:9 Сада када чак ни тако праведни људи као ови нису у стању, 
с обзиром на њихова праведна дела, да спасу своју децу, какво 
поуздање ми имамо да ћемо ући у краљевство Божје ако не 
успемо да одржимо наше крштење чистим и неокаљаним? Или 
ко ће бити наш адвокат, ако се се не утврди да немамо света и 
праведна дела? 9:6 Зато хајде да волимо један другог, да 
бисмо сви ушли у краљевство Божје. 11:7 Дакле, ако знамо шта 
је исправно пред Божјим очима, ући ћемо у његово 
краљевство и примити обећања која “око не виде, и ухо не чу, 
и у срце човеку не дођоше”. 
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12:1 Чекајмо, стога, сат по сат краљевство Божје у љубави и 
праведности, с обзиром да не знамо дан Господњег 
појављивања. 12:6 Он каже, краљевство мога Оца ће доћи. 
 

Горње изјаве показују да нам је потребна љубав која се исказује кроз 
животни стил, да ми још нисмо ушли у Краљевство Божје и да се оно 
јавља након дана Господњег појављивања тј. након што се Христ врати. 
То је Очево краљевство, а не само Исусово краљевство. 
 
Занимљиво је приметити да најстарија сачувана хришћанска проповед 
очигледно учи исто о Краљевству Божјем што учи и Нови завет и исто 
што учи Црква Божја (могуће је да ова проповед потиче из праве Цркве 
Божје, али ми моје ограничено познавање грчког језика ограничава 
способност да то засигурно тврдим).  

Црквене вође из другог века и Јеванђеље о Краљевству 

Потребно је запазити да је Папије из другог века, човек који је слушао 
апостола Јована и који је био Поликарпов пријатељ, а католичка и 
православна црква га сматрају свецем, учио о хиљадугодишњег 
Божјем Краљевству. Јевсевије Кесаријски је забележио следеће учење 
Папија: 

…Биће миленијум након васкрсења мртвих, када ће владавина 
Христова бити успостављена на овој земљи. (Папијеви 
фрагменти, VI, извор на енглеском језику: Fragments of Papias, 
VI. See also Eusebius, Church History, Book 3, XXXIX, 12) 

Папије је учио да ће то време бити време великог изобиља: 

У том смислу, (Он је рекао) да ће једно зрно пшенице родити 
десет хиљада класова, и да ће свако зрно дати десет фунти 
чистог, финог брашна; и да ће јабуке, и семена, и трава родити 
у сличним размерама; и да ће се све животиње онда хранити 
само плодовима земље, да ће постати питоме и мирне, и да ће 
бити савршено покорне човеку. (Ове ствари су посведочене у 
списима Папија, древног човека, који је слушао Јована и био 
Поликарпов пријатељ, у четири његове књиге; написао је пет 
књига…) (Папијеви фрагменти, IV, име извора на енглеском: 
Fragments of Papias, IV). 
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Постновозаветна Посланица Коринћанима каже: 

42:1-3 Апостоли су примили Јеванђеље за нас од Господа Исуса 
Христа; Исус Христ је био послат од Бога. И такo је Христ од 
Бога, и Апостоли су од Христа. Обоје су дошли Божјом вољом у 
одређеном реду. Пошто су примили плату и пошто су у 
потпуности уверени кроз васкрсење нашег Господа Исуса 
Христа и потврђени у речи Божјој пуним уверењем Светог Духа, 
они су отишли са  радосним вестима да ће Краљевство Божје 
доћи.  
 

Поликарп Смирнски је био ранохришћански вођа који  је био ученик 
апостола Јована, апостола који је умро последњи. Поликарп је између 
120. и 135. г.н.е. учио следеће: 
 

Благословени су сиромашни, и они који су прогоњени због 
праведности, јер њихово је краљевство Божје (Поликарп, 
Посланица Филипљанима, друго поглавље). 
 
Знајући да “Бог се не да исмејавати”, ми треба да ходимо 
достојно Његовој заповести и слави… Јер је добро да они буду 
одсечени од пожуда које су у свету, јер “свака жеља војује 
против духа”; и “ни блудници, ни мекушци, ни педерасти, неће 
наследити краљевство Божје”, нити они који чине ствари 
противречне и недоличне (Ibid. Пето поглавље).  
 
Служимо му онда у страху, и са свим поштовањем, као што нам 
је Он лично заповедио, и као апостоли који су нам 
проповедали Јеванђеље, као пророци коју су унапред објавили 
долазак Господа (Ibid. Шесто поглавље).  

 
Попут писаца Новог завета, и Поликарп је учио да ће праведници, а не 
они који крше заповести, наследити Краљевство Божје.  
И следеће речи се сматрају Поликарповим учењима: 

И следећи суботе он је рекао: “Послушајте моје подстицање, 
љубљена децо Божја, преклињао сам вас када су епископи 
били присутни да ходите са пажњом коју заслужује и достојно 
пута Господњег… Гледајте и опет будите спремни, не 
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дозволите да вам срца отврдну, нова заповест поводом 
љубави једног према другоме, Његов долазак који ће се 
изненада појавити као брза муња, велики суд огњем, вечни 
живот, његово бесмртно краљевство. И све друге ствари 
којима вас је Бог научио ви знате, када претражујете надахнута 
Писма, урежите оловком Светог Духа на своја срца, да би 
заповести могле у вама неизбрисиво да пребивају. 
(Поликарпов живот, 24. поглавље, име извора на енглеском 
језику: Life of Polycarp, Chapter 24. J. B. Lightfoot, The Apostolic 
Fathers, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506).  
 

Мелитон Сардски, који је био вођа Цркве Божје, око 170. г.н.е., учио 
је следеће: 
 

Закон који се јавља у јеванђељу, стари и нови, оба долазе 
заједно из Сиона и Јерусалима; и заповести која се јавља у 
милости, и тип у завршном производу, и јагње у Сину, и овца у 
човеку, и човек у Богу…  
 
Али је јеванђеље постало објашњење закона и његово 
испуњење, док је црква постала складиште истине… 
 
Ово је онај који нас је избавио из ропства у слободу, из таме у 
светлост, из тираније у вечно краљевство. (Мелитон, Омилија 
на Пасху, стихови 7, 40, 68, име извора на енглеском: Melito. 
Homily On the Passover. Verses 7,40, 68. Translation from Kerux: 
The Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp). 

 
Краљевство Божје било је познато као нешто вечно, а не као неко 
осећање у срцима хришћана или као Католичка црква, и укључивало 
је Божји закон. 
 
Још један спис из средине другог века подстиче људе да траже 
краљевство: 
 

И тако, нека се нико од вас више не прикрива, нити гледа 
уназад, него вољно приступите Јеванђељу о краљевству 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp
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Божјем (Римски Клемент, Препознавања, књига десета, 
поглавље 45., име извора не енглеском: Roman Clement. 
Recognitions, Book X, Chapter XLV. Excerpted from Ante-Nicene 
Fathers, Volume 8. Edited by Alexander Roberts & James 
Donaldson. American Edition, 1886). 

 
Иако је очигледно да није написан од стране некога које био део 
истинске цркве, спис из средине другог века под насловом “Пастир 
Хермин” у преводу Робертса и Доналдсона користи израз “краљевство 
Божје” четрнаест пута.  
 
Прави хришћани, и многи који су се изјашњавали као хришћани, знали 
су понешто о Краљевству Божјем у другом веку.  
 
Чак је и католички и православни светац Иринеј Лионски разумео да 
ће хришћани након васкрсења ући у Краљевство Божје. Запази шта је 
написао 180. г.н.е.: 
 

Јер такво је стање оних који су веровали, пошто у њима у 
континуитету пребива Свети Дух, којег им је дао Он у крштењу, 
и задржан је у примаоцу, ако он ходи у истини и светости и 
праведности и стрпљивој истрајности. Јер ова душа има 
васкрсење у онима који верују, тело поново прима душу, и 
заједно с њом уз моћ Светога Духа, васкрсава и улази у 
краљевство Божје. (Irenaeus, St., Bishop of Lyon. Translated from 
the Armenian by Armitage Robinson. The Demonstration of the 
Apostolic Preaching, Chapter 42. Wells, Somerset, Oct. 1879. As 
published in SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. 
NEW YORK: THE MACMILLAN CO, 1920). 

Проблеми у другом и трећем веку 

У другом веку се појавио отпаднички вођа Маркион који се противио 
Божјем закону. Маркион је учио против Божјег закона, против суботе 
и против буквалног Краљевства Божјег. Иако су Поликарп и друге 
хришћанске вође осуђивали погрешна учења Маркиона, он је био 
неко време у додиру са Римском црквом и чини се да је остварио 
утицај на њих. 
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У другом и трећем веку алегористи су се устоличили у Александрији, у 
Египту. Многи алегористи су се противили доктрини о долазећем 
краљевству. Обрати пажњу на неке од извештаја о алегористима: 

 
Дионисије је рођен у племићкој и богатој паганској породици 
у Александрији и био је образован у њиховој филозофији. 
Напустио је паганске школе да би постао Оригенов ученик, кога 
је и наследио на челу катекистичке александријске школе... 
 
Клемент, Ориген и гностичка школа квариле су доктрине 
светих пророштава својим измишљеним и алегоријским 
тумачењима… себе су назвали “Алегористи”. Непос се јавно 
борио против Алегориста и очувао је став да ће Христ владати 
на земљи... 
 
Дионисије се свађао са Непосовим следбеницима и по 
његовом извештају… “такво стање ствари сада постоји у 
краљевству Божјем”. Ово је први спомен краљевства Божјег 
као постојећег стања у црквама... 
 
Непос је укорио њихову грешку, показујући да краљевство 
Божје није алегорија, већ буквално долазеће краљевство 
нашег Господа у васкрсењу у вечни живот. 
 
Тако се идеја о краљевству које се јавља у садашњем стању 
ствари зачела и изнела у гностичкој школи Алегориста у Египту, 
између 200. до 250. г.н.е., цео век пре него што су царски 
епископи постали сматрани поседницима трона... 
 
Клемент је зачео идеју о краљевству Божјем као о стању правог 
менталног познања Бога. Ориген је ово учење поставио као 
духовно значење скривено у обичним словима Писма (Ward, 
Henry Dana. The Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of this 
World; Not in this World; But to Come in the Heavenly Country, of 
the Resurrection from the Dead and of the Restitution of All Things. 
Published by Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870, pp. 124-125).  
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Док је епископ Непос учио о Јеванђеље о Краљевству Божјем, 
алегористи су покушали да измисле лажно, мање буквално, 
разумевање истог. Епископ Аполинарије Јерапољски је исто тако 
покушао да се избори са грешкама алегориста у то време. Они који су 
били истински чланови Цркве Божје кроз историју бранили су истину 
о буквалном Краљевству Божјем. 

Херберт В. Армстронг је учио о Јеванђељу о Краљевству 

У 20. веку, покојни Херберт В. Армстронг је писао: 
 

Зато што су одбацили Христово јеванђеље..., свет је морао да 
измисли нешто друго уместо њега. Морали су да измисле 
фалсификат! И тако смо чули да се о краљевству Божјем прича 
као о неком лепом стању - лепом осећању у људском срцима - 
спуштајући га тако на недокучивог, на нестварно НИШТА! 
Други су погрешно представили краљевство као “ЦРКВУ”... 
Пророк Данило, који је живео 600 година пре Христа, знао је да 
је краљевство Божје стварно краљевство, власт која влада над 
буквалним ЉУДИМА на земљи... 
 
Ово… је Божје објашњење шта је КРАЉЕВСТВО БОЖЈЕ: “У 
време тих краљева…” - овде се говори о десет прстију, делом 
од грожђа и делом од земље. Овде се, повезујући 
пророчанство са седмим поглављем Данилове књиге и са 
Откривењем 13 и 17, говори о УЈЕДИЊЕНИМ ЕВРОПСКИМ 
ДРЖАВАМА које се сада стварају… пред вашим очима! 
Откривење 17:12 јасно говори да ће то бити унија ДЕСЕТ 
КРАЉЕВА ИЛИ КРАЉЕВСТАВА који ће (Откривење 17:8) 
васкрснути старо РИМСКО ЦАРСТВО...  
 
Када Христ дође, он ће доћи као КРАЉ над краљевима, који ће 
владати целом земљом (Откривење 19:11-16); и ЊЕГОВО 
КРАЉЕВСТВО - КРАЉЕВСТВО БОЖЈЕ - каже Данило, 
ОБУХВАТИЋЕ сва овоземаљска краљевства. Откривење 11:15 
каже следећим речима: “Пређе краљевство света на Господа 
нашега и на Христа његова, и он ће краљевати на векове 
векова”! То је КРАЉЕВСТВО БОЖЈЕ. То је КРАЈ садашњих влада 
- да, чак и владе Сједињених Америчких Држава и британских 
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народа. Они ће онда постати краљевства - ВЛАДЕ - Господа 
ИСУСА ХРИСТА, који ће тада бити Краљ над краљевима над 
целом земљом. Ови стихови јасно указују на чињеницу да је 
КРАЉЕВСТВО БОЖЈЕ буквална ВЛАДА. Као што је Халдејско 
царство било КРАЉЕВСТВО - као што је Римско царство било 
КРАЉЕВСТВО - тако је и КРАЉЕВСТВО БОЖЈЕ влада. Оно ће 
преузети ВЛАСТ над НАЦИЈАМА света. Исус Христ је РОЂЕН да 
буде КРАЉ - ВЛАДАР!... 
 
Исти Исус Христ који је ходао по брдима и долинама Свете 
земље и по улицама Јерусалима пре више од 1900 година доћи 
ће поново. Он је рекао да ће поново доћи. Након што је 
разапет, Бог га је подигао из мртвих након три дана и три ноћи 
(Јеванђеље по Матеју 12:40; Дела апостолска 2:32, Прва 
посланица Коринћанима 15:3-4). Он се вазнео до Божјег 
престола. То је Седиште Владе Свемира (Дела апостолска 1:9-
11, Посланица Јеврејима 1:3, 8:11, 10:12, Откривење 3:21). 
 
Он је племић из приче који је отишао до Божјег престола - 
далеке земље - да би био крунисан као Краљ над краљевима 
над свим нацијама и да би се онда вратио на земљу (Јеванђеље 
по Луки 19:12-27). 
 
Он је на небу до “времена опорављења свију ствари” (Дела 
апостолска 3:19-21). Опорављење значи обнављање, враћање 
у претходно стање или услове. У овом случају то значи 
обнављање Божје владе на земљи и на тај начин обнављање 
светског мира и утопијских услова. Немири садашњег света, 
бројни ратови и сукоби доживеће врхунац у светској невољи 
која ће бити толико велика да уколико Бог не интервенише, 
ниједно људско биће неће преживети (Јеванђеље по Матеју 
24:22). Током овог врхунца, када би свако одлагање изазвало 
брисање свог живота са лица ове планете, вратиће се Исус 
Христ. Овога пута он долази као Бог. Он ће доћи у свој сили и 
слави коју има Творац који влада целим свемиром (Јеванђеље 
по Матеју 24:30, 25:31). Он ће доћи као “Краљ над краљевима 
и Господар над господарима” (Откривење 19:16), да успостави 
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светску супер владу и да влада народима “гвозденом 
палицом” (Откривење 19:15, 12:5). 
 
Христ није добродошао? 
 
Да ли ће човечанство одушевљено и са радосним клицањем 
дочекати Исуса Христа? Да ли ће га тако дочекати цркве 
традиционалног хришћанства? Неће га тако дочекати! Они ће 
веровати да је он Антихрист, јер су их обманули лажни 
сотонини проповедници (Друга посланица Коринћанима 
11:13-15). Цркве и народи биће бесни због његовог доласка 
(Откривење 11:15, 18) и војне силе ће покушати да се боре с 
њим, не били га уништили (Откривење 17:14)! 
Народи ће бити укључени у битку предстојећег Трећег светског 
рата, са бојиштем у Јерусалиму (Књига пророка Захарије 14:1-
2) и тада ће се Христ вратити. Натприродном силом 
супротставиће се тим народима који ће ратовати против њега 
(3. стих). Христ ће их поразити (Откривење 17:14)! “И ноге ће 
Његове стати у тај дан на гори маслинској”, то је веома мала 
удаљеност источно од Јерусалима (Књига пророка Захарије 
14:4) (Херберт В. Армстронг, Мистерија векова, 1984. ). 
 

Библија открива да ће се Исус вратити и да ће победити, а многи ће се 
борити против Њега (Откривење 19:19). Многи ће тврдити (а те тврдње 
су засноване на погрешном разумевању библијских пророчанства, а 
делимично и због лажних пророка и мистика) да је Исус који се враћа 
на земљу заправо Антихрист! 
 
Следеће изјаве су опет цитати Херберта Армстронга: 
 

Права религија - Божја истина оснажена Божјом љубављу која 
се добија кроз Светог Духа… НЕИЗРЕЦИВА РАДОСТ познавања 
Бога и Исуса Христа - познавања ИСТИНЕ - и топлина Божје 
љубави!... 
Учења Божје праве Цркве су једноставно живљење по свакој 
речи из Библије… 
Људи се ће окренути од пута узимања на пут давања - Божји 
пут љубави. 
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НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЈА обузеће земљу. (ibid)  
 
НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЈА је Краљевство Божје. Проповедање те нове 
цивилизације која ће доћи и која ће бити заснована на љубави је 
велики део онога што чини истинско Јеванђеље о Краљевству које су 
Исус и Његови следбеници проповедали. То је оно што ми у Цркви 
Божјој проповедамо. 
 
Херберт Армстронг је схватио да је Исус учио да је људско друштво, 
чак и када мисли да жели да се покори, одбацило давање као животни 
стил, одбацило је пут љубави. Скоро нико не разуме и не може да 
схвати значај Исусових учења. 

Спасење кроз Христа је део Јеванђеља 

Сада се можда они који читају ово питају шта је са Исусовом смрћу и 
каква је њена улога у спасењу. Да, и то је део јеванђеља о коме су 
писали и Нови завет и Херберт Армстронг. 
Нови завет показује да Јеванђеље укључује спасење кроз Исуса Христа: 
 

“Јер се не стидим Христова јеванђеља; сила је то Божја на 
спасење свакоме који верује, у првом реду Јудејину, а затим и 
Грку” (Посланица Римљанима 1:16).  
 
“Они што се беху разбегли иђаху од места до места, 
проповедајући вест добре речи. Филип, сишавши у град 
Самаријски, проповедаше Христа… Али кад вероваше Филипу, 
који им јављаше јеванђеље о краљевству Божјему и о имену 
Исуса Христа, покрстише се и људи и жене. Тако посведочивши 
и проповедавши реч Господњу, вратише се Петар и Јован у 
Јерусалим, јављајући добру вест по многим селима 
самаријским. Анђео Господњи проговори Филипу… Филип се 
нађе у Азоту, одакле се крену, проповедајући јеванђеље у свим 
градовим кроз које пролажаше, док не стиже у Ћесарију” (Дела 
апостолска 8:4-5, 12, 25-26, 40).  
 
“проповеда Исуса и ускрсење” (Дела апостолска 17:18).  
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“Павле оста пуне две године у кући коју бијаше унајмио. Он 
примаше све који му долажаху, проповедајући краљевство 
Божје, и учећи о Господу нашему Исусу Христу слободно и без 
сметње” (Дела апостолска 28:30-31).  

 
Запази да проповедање укључује Исуса и краљевство. Нажалост, 
право разумевање Јеванђеља о Краљевству Божјем је нешто чега нема 
у учењима грчко-римских цркава. 
Заправо, да би нам помогао да постанемо део тог краљевства, Бог је 
толико волео људе да је послао Исуса да умре за нас (Јеванђеље по 
Јовану 3:16-17) и да нас спасе својом милошћу (Посланица Ефесцима 
2:8). И то је део добре вести (Дела апостолска 20:24). 

Јеванђеље о Краљевству је оно што свету треба, али… 

Многи светски лидери, укључујући и верске вође, верују да ће 
међународна сарадња људи, а не Краљевство Божје, донети мир и 
просперитет. И док имају неке привремене успехе у својим 
покушајима, они неће успети у томе. Њихови људски напори на крају 
ће довести планету Земљу до тачке да ће она постати ненастањива, 
осим уколико се Исус не врати да успостави своје Краљевство. То што 
они промовишу је лажно јеванђеље. 
 
Многи у овом свету покушавају да саставе полурелигиозни вавилонски 
међународни план да би спровели нови светски поредак у 21. веку. То 
је оно на шта је Црква Божја осуђивала још од његових почетака и 
наставиће и даље чини да то чини. Пошто је сотона преварио Еву да 
наседне на верзију његовог јеванђеља пре скоро 6000 година (Прва 
Мојсијева књига 3. глава), људи су поверовали да они знају боље од 
Бога шта је боље за њих и шта ће овај свет учинити бољим. 
 
Према Библији, биће потребна комбинација војног лидера у Европи 
(званог Краљ северни, такође познатог као Звер из Откривења 13:1-10) 
заједно са верским вођом (званим лажни пророк, познатим као и 
последњи Антихрист и звер са два рога из Откривења 13:11-17) из 
града са седам брда (Откривење 17:9, 18) да успоставе вавилонски 
(Откривење 17 и 18) светски поредак. Иако човечанству треба 
повратак Исуса Христа и успостављање Његовог краљевства, многи 
неће обратити пажњу на ову поруку у 21. веку. Многи ће наставити да 
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верују у разне верзије сотонског лажног јеванђеља. Међутим, овај свет 
ће бити осведочен.  
Запази шта је Исус учио: 

“Ово јеванђеље о краљевству проповедаће се по свему свету 
за сведочанство свима народима. И онда ће доћи крај” 
(Јеванђеље по Матеју 24:14).  

 
Обрати пажњу да ће Јеванђеље о Краљевству обићи цео свет, биће 
проповедано целом свету за сведочанство и онда ће доћи крај. 
 
Постоји неколико разлога за то. 
 
Један је да Бог жели да свет чује истинско јеванђеље пре него што 
почне Велика невоља (која ће почети као што је описано у Јеванђељу 
по Матеју 24:21). Тако је јеванђеоска порука уједно и сведочанство и 
упозорење (Књига пророка Језекиља 3, Књига пророка Амоса 3:7). 
 
Други је да ће суштина поруке бити супротна погледима уздижуће 
Звери, Краља северног и Лажног пророка, последњег Антихриста. Они 
ће обећавати мир кроз људске напоре, али ће то довести до краја 
(Јеванђеље по Матеју 24:14) и уништења (Прва посланица 
Солуњанима 5:3). 
 
Услед знакова и лажних чуда повезаних са њима (Друга посланица 
Солуњанима 2:9), већина света ће изабрати да поверује у лаж (Друга 
посланица Солуњанима 2:9-12) уместо у поруку Јеванђеља. Због 
непримерених осуда хиљадугодишњег Краљевства Божјег од стране 
римокатолика, источних православаца, лутерана и осталих, многи ће 
погрешно тврдити да је порука о Јеванђељу о Краљевству Божјем 
заправо лажно јеванђеље повезано за Антихристом. 
 
Верни филаделфијски хришћани (Откривење 3:7-13) проповедаће 
Јеванђеље о Краљевству и говориће свету шта ће одређени светски 
лидери (укључујући Звер и Лажног пророка) да ураде. Они ће 
подржати објаву поруке свету да ће Звер, Краљ северни, заједно са 
Лажним пророком, последњим Антихристом, (заједно са неким 
њиховим савезницима) на крају уништити САД и англосаксонске 
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нације Уједињеног Краљевства, Канаде, Аустралије и Новог Зеланда 
(Књига пророка Данила 11:39),  да ће кратко након тога уништити 
арапску/исламску конфедерацију (Књига пророка Данила 11:40-43), 
да ће послужити као инструменти демона (Откривење 16:13-14), и да 
ће се на крају борити против Исуса Христа приликом Његовог повратка 
(Откривење 16:14, 19:19-20). Верни филаделфијци (Откривење 3:7-13) 
проповедаће хиљадугодишње Краљевство које ће ускоро доћи. Ово ће 
вероватно изазвати велику медијску пажњу и допринеће испуњењу 
речи из Јеванђеља по Матеју 24:14. 
 
Светским лидерима који проповедају “лажно јеванђеље” то се неће 
свидети (то ће вероватно бити неки “нови” тип највишег лидера 
Европе заједно са компромитованим понтифом који је исповедати 
неки облик католичанства). Они неће желети да свет чује шта ће они 
стварно урадити (а можда ни сами неће веровати у то испрва, види 
Књигу пророка Исаије 10:5-7). Они и/или њихови следбеници 
вероватно ће проповедати да се верни филаделфијци залажу за 
доктрину долазећег антихриста (миленијаризам/хилијазам). Какву год 
осуду да изрекну они и/или њихови следбеници према верним 
филаделфијцима и Цркви Божјој, то ће проузроковати прогон (Књига 
пророка Данила 11:29-35, Откривење 12:13-15). Ово ће довести до 
краја - до почетка Велике невоље (Јеванђеље по Матеју 24:21, Књига 
пророка Данила 11:39, Јеванђеље по Матеју 24:14-15, Књига пророка 
Данила 11:31) као и до времена заштите за верне филаделфијске 
хришћане (Откривење 3:10, 12:14-16). 
 
Звер и Лажни пророк употребиће силу, економску уцену, знаке, лажна 
чуда, убиства и друге притиске (Откривење 13:10-17, 16:14, Књига 
пророка Данила 7:25, Друга посланица Солуњанима 2:9-10) да би 
остварили контролу. Хришћани ће питати: 
 

“Господару свети и истинити, докле још оклеваш да судиш и 
осветиш крв нашу на становницима земље?” (Откривење 6:10).  
 

Током векова, Божји народ се питао “Колико још има до Христовог 
повратка?”   
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Иако не знамо ни дан, ни час, ми очекујемо да ће се Исус вратити и да 
ће се хиљадугодишње Краљевство Божје успоставити у 21. веку и то је 
засновано на многим библијским стиховима (Јеванђеље по Матеју 
24:4-34, Псалми 90:4, Књига пророка Осије 6:2, Јеванђеље по Луки 
21:7-36, Посланица Јеврејима 1:1-2, 4:4, 11, Друга Петрова посланица 
3:3-8, Прва посланица Солуњанима 5:4), од којих видимо да се неки 
сада испуњавају. 
 
Уколико Исус Христ не интервенише, сав живот на овој планети биће 
збрисан: 
 

“Јер ће тада бити невоља велика, каква није била од постања 
света до сад, нити ће икад бити. И да се они дани не скрате, 
нико се не би спасао, али изабраних ради скратиће се ти дани” 
(Јеванђеље по Матеју 24:21-22).  
 
“После тих дана невоље одмах ће сунце помрчати, и месец 
светлост изгубити, и звезде с неба падати и силе небеске 
уздрмати се. Тада ће се показати знак Сина човечјега на небу, 
и тада ће проплакати сва племена на земљи и видеће Сина 
човечјега долазити на облацима небеским са силом и славом 
великом. И он ће послати анђеле своје с гласном трубом, и они 
ће сабрати избаране његове од четири ветра, од краја до краја 
небеса” (Јеванђеље по Матеју 24:29-31). 

 
Краљевство Божје је оно што треба овом свету. 

Амбасадори Краљевства 

Која је твоја улога у Краљевству?  

Данас, ако си прави хришћанин, ти си амбасадор Краљевства Божјег. 
Обрати пажњу шта је апостол Павле писао о томе: 
 

“Ми дакле вршимо службу посланика у име Христа, као да Бог 
кроз нас говори. Молимо вас у име Христово, помирите се с 
Богом!” (Друга посланица Коринћанима 5:20) 
 
“Држите се, дакле, опасавши бедра своја истином, и обукавши 
се у оклоп правде, а за обућу узмите ревност коју даје 
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јеванђеље мира. А сврх свега узмите штит вере, о који ћете 
моћи погасити све пламене стреле пакоснога, и кацигу спасења 
узмите, и мач духовни који је реч Божја. Управите у свако доба 
духом молитве и молбе, и уз то бдите непрестано и молите се 
за све свете. Молите се и за мене, да ми се да, кад отворим 
уста, да објавим смело и слободно тајну јеванђеља, за које сам 
посланик у оковима, да о њему говорим поуздано, као што сам 
и дужан говорити” (Посланица Ефесцима 6:14-20). 

 
Посланик је реч која се раније употребљавала за амбасадора. Разни 
речници дефинишу амбасадора као “посланика највишег ранга, 
опуномоћеног представника једне државе код друге државе”. 
 
Ако си прави хришћанин, ти си опуномоћени посланик Исуса Христа и 
Његовог Краљевства! Обрати пажњу шта је апостол Петар писао у вези 
са тим:  
 

“Али ви сте изабран род, краљевско свештенство, свети народ, 
народ стечен да објави крепост онога који вас позва из таме к 
чудесној светлости својој; који некад не бејасте народ, а сад сте 
народ Божји; који не стекосте милосрђе, а сад сте добили 
милосрђе” (Прва Петрова посланица 2:9-10).  

Као хришћани, ми смо део светог народа. 

Који народ је сада свет? 
 
То није ни једно краљевство овог света, али ће и они на крају постати 
део Христовог Краљевства (Откривење 11:15). Божји народ је свет, 
Његово краљевство је свето. 
 
Пошто смо амбасадори Краљевства Божјег, ми се не мешамо у 
политичке активности народа овога света. Наше је да сада живимо 
Божјим начином живота. Живећи тако ми учимо зашто је Божји пут 
најбољи, да бисмо у Божјем краљевству могли да будемо краљеви и 
свештеници и да бисмо владали са Христом на земљи:  
 

“А ономе који нас љуби, и опра нас од греха наших крвљу 
својом, и учини од нас краљевство, свештенике Богу Оцу 
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својему, њему слава и власт у векове векова! Амин!” 
(Откривење 1:5-6) 
 
“И учинио си од њих краљевство, свештенике Богу нашему, и 
они ће краљевати на земљи” (Откривење 5:10).  

Један од будућих аспеката претходно наведеног биће да ће они који 
буду краљеви и свештеници са Христом учити смртнике у Краљевству 
Божјем да ходе Божјим путем: 

“Да, народе сионски, становниче Јерусалимски, нећеш више 
плакати! Кад завапиш помиловаће те, чим те чује одазваће ти 
се. Даће вама Господ хлеба у жалости и воде у невољи; који те 
уче неће се више крити, него ће очи твоје видети учитеље твоје. 
И уши ће твоје слушати да се за тобом говори: “То је пут, идите 
њим!”, јер бисте ви сврнули десно или лево” (Књига пророка 
Исаије 30:19-21).  

Док су претходни стихови пророчанство за хиљадугодишње 
краљевство, у овом веку хришћани треба да се припреме да би сутра 
поучавали: 

“Јер ви који бисте одавна требали да сте учитељи” (Посланица 
Јеврејима 5:12).  
 
“Него у срцима својим Христа, Господа, славите, свагда готови 
да крепошћу и благошћу одговорите свакоме који вас запита 
откуд вам ваше надање” (Прва Петрова посланица 3:15). 
 

Библија открива да ће многи од верних хришћана учити народ нешто 
пре почетка Велике невоље: 

“И најразумнији међу њима научиће народ” (Књига пророка 
Данила 11:33).  

Дакле, учење, раст у милости и познању (Друга Петрова посланица 
3:18) је нешто на чему сада треба да радимо. Једна од твојих улога у 
Краљевству Божјем је да будеш способан да поучаваш. Што се тиче 
највернијих филаделфијаца (Откривење 3:7-13), хришћана, ово 
подразумева да ће бити укључени у подршку проповедања Јеванђеља 
за сведочанство целом свету, пре успостављања хиљадугодишњег 
Краљевства (Јеванђеље по Матеју 24:14). 
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Након што се Краљевство Божје успостави, Божји народ ће учествовати 
у обнављању оштећене планете: 
 

“Твоји ће на старим темељима президати, давне ћеш темеље 
подигнути и прозваћеш се: Оправитељ развалина, који 
оправља путеве, који земљу уређује” (Књига пророка Исаије 
58:12).  

Божји народ који живи у складу са Божјим путем у овом веку учиниће 
да буде лакше људима који ће живети у градовима (и другим местима) 
током овог времена опорављења и обнове. Овај свет ће заиста бити 
боље место. Ми сада треба да будемо Христови амбасадори да бисмо 
исто тако могли да му служимо у Његовом Краљевству. 

Истинска јеванђеоска порука преображава 

Исус је рекао: “Ако ви останете на мојој беседи, заиста сте ученици 
моји, и познаћете истину, и истина ће вас ослободити” (Јеванђеље по 
Јовану 8:31-32). Познање истине о Јеванђељу о Краљевству Божјем 
ослобођања од замки овоземаљских лажних нада.  Можемо одважно 
да подржимо план који ради - Божји план! Сотона је завео цео свет 
(Откривење 12:9), а Краљевство Божји је право решење. Ми треба да 
заступамо и бранимо истину (Јеванђеље по Јовану 18:37). 
 
Јеванђеоска порука је више од личног спасења. Добра вест о 
Краљевству Божјем треба да преобрази хришћанина у овом веку: 

“И не уподобљавајте се овом свету, него се преображавајте 
обнављањем свога ума, да бисте могли да разаберете шта је 
воља Божија, шта је добро, и угодно, и савршено” (Посланица 
Римљанима 12:2, Чарнић).  
 

Прави хришћани су преображени да служе Богу и другима: 
 

“Слуге, слушајте у свему своје господаре по пути, не само пред 
очима радећи као да људима угађате, него у безазлености срца 
бојећи се Господа; и све што чините, од срца чините као 
Господу, а на као људима, знајући да ћете од Господа примити 
наслеђе у име награде. Христу, Господу, служите” (Посланица 
Колошанима 3:22-24).  
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“Зато, примајући краљевство непоколебљиво, будимо 
благодарни, дајући Богу пошту која би му била угодна, с 
поштовањем и са страхом” (Посланица Јеврејима 12:28).  

 
Прави хришћани живе другачије од света. Ми прихватамо Божје 
стандарде о томе шта је добро и шта је лоше као меродавније и 
важније од стандарда овог света. Праведни живе по вери (Посланица 
Јеврејима 10:38) јер је потребно имати вере да би живео у складу са 
Божјим путем у овом веку. Хришћане су сматрали толико другачијим 
од света у којем су живели, да су њихов стил живота називали “Путем”, 
што је забележено у Новом завету (Дела апостолска 9:2, 19:9, 24:14, 
22). Овај свет живи себичним стилом живота, под влашћу сотоне, и 
због тога тај стил живота Библија назива “пут Каинов” (Јудина 
посланица 11).  
 
Јеванђеље о Краљевству Божјем је порука праведности, радости и 
мира (Посланица Римљанима 14:17). Пророчка реч, када се правилно 
разуме, утешна је (Прва посланица Коринћанима 14:3, Прва посланица 
Солуњанима 4:18), посебно када видимо свет који се распада 
(Јеванђеље по Луки 21:8-36). Прави хришћански стил живота води до 
духовног изобиља и физичких благослова (Јеванђеље по Марку 10:29-
30). Због овога они који живе у складу са њим разумеју зашто свету 
треба Краљевство Божје. Хришћани су амбасадори Краљевства Божјег. 
 
Хришћани своју наду стављају у духовно, не у физичко, иако живе у 
физичком свету (Посланица Римљанима 8:5-8). Хришћани имају “наду 
јеванђеља” (Посланица Колошанима 1:23). Ово је оно што су рани 
хришћани разумели, а шта многи који се данас изјашњавају као 
хришћани не разумеју. 
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6. Грчко-римске цркве уче да је Краљевство битно, 
али… 
Грчко-римске цркве верују да оне уче неке од аспеката Краљевства 
Божјег, али имају проблем да разумеју шта је оно у ствари. На пример, 
Католичка енциклопедија учи следеће о краљевству: 

Христ… У свакој фази Његовог учења о доласку тог краљевства, 
његови разни аспекти, његово прецизно значење, начин на 
који се остварује, обликују грађу Његових говора, толико да је 
Његов говор назван “јеванђеље о краљевству”... они су почели 
да причају о Цркви као “краљевству Божјем”; види 
Колошанима 1:13, Прва Солуњанима 2:12, Откривење 1:6, 9, 
10, итд… то значи Црква као Божанска институција… (Pope H. 
Kingdom of God. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910). 

Претходно цитирани текст позива се на Посланицу Колошанима 1:13, 
Прву посланицу Солуњанима 2:12, Откривење 1:6, 9, 10, али ако 
погледаш шта пише у овим стиховима видећеш да ниједан од тих 
стихова не говори да је Црква Краљевство Божје. Ови стихови говоре 
да ће верници бити део Краљевства Божјег и да је то Исусово 
Краљевство. Библија упозорава да ће многи променити јеванђеље или 
да ће се окренути другом, лажном јеванђељу (Посланица Галатима 
1:3-9). Нажалост, многи су то урадили. 
Исус је учио: “Ја сам пут истина и живот. Нико неће доћи к Оцу до кроза 
ме” (Јеванђеље по Јовану 14:6). Петар је учио: “Нема у никоме другоме 
спасења, јер нема другога имена под небом данога људима, којим 
бисмо се могли спасти” (Дела апостолска 4:12). Петар је рекао 
Јеврејима да сви морају да имају вере да се покају и да прихвате Исуса 
да би се спасили (Дела апостолска 2:38). 
Супротно овоме, папа Фрања проповеда да атеисти, без Исуса, могу да 
буду спасени добрим делима! Он такође проповеда да Јевреји могу 
бити спасени без прихватања Исуса! Делује да он и неки грчко-римски 
хришћани сматрају да је небиблијска верзија Марије кључ за 
јеванђеље, као и кључ за екуменистичко и међуверско јединство. 
Нажалост, они и други не разумеју значај Исуса и правог Јеванђеља о 
Краљевству Божјем. Многи промовишу лажна јеванђеља. 
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Многи желе да ходају по гледању и да имају веру у свет. Нови завет 
учи да хришћани треба да гледају горе: 

“Љубите оно што је горе, а не оно што је на земљи” (Посланица 
Колошанима 3:2).  
“Јер ми по вери ходимо, а не по ономе што гледамо” (Друга 
посланица Коринћанима 5:7).  

Међутим, папа Пије XI је у суштини учио да ходимо по ономе што 
гледамо јер је учио следеће о својој цркви: 

… Католичка црква… је краљевство Христово на земљи (Пијева 
енциклика Quas Primas, име извора не енглеском: 
Pius’s  encyclical Quas Primas).  

Католички веб сајт “The CatholicBible101” тврди: “Краљевство Божје 
успостављено је на земљи од стране Исуса Христа 33. године 
Господње, у облику Његове Цркве, предвођене Петром… Католичке 
Цркве”. Међутим, хиљадугодишње Краљевство Божје још није овде, 
нити је то Краљевство Римска црква. То Краљевство тек ће бити 
успостављено на земљи. Иако права Црква Божја има “кључеве 
краљевства” (Јеванђеље по Матеју 16:19), они који тврде да је црква 
краљевство “узеше кључеве знања” (Јеванђеље по Луки 11:52). 
Римска црква се толико јако противи ускоро долазећем земаљском 
хиљадугодишњем Краљевству Божјем да је та библијска истина 
наведена у званичном Катекизму Католичке цркве као једна од 
“доктрина Антихриста”: 

676 Антихристова обмана већ сада добија облик у свету сваки 
пут када се појави тврдња да се месијанска нада реализује у 
оквиру историје, а која једино може да се реализује изван 
историје кроз есхатолошки суд. Црква је одбацила чак и 
модификоване облике овог фалсификата о краљевству које ће 
доћи под именом миленијаризма (Catechism of the Catholic 
Church. Imprimatur Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, 
NY 1995, p. 194).  

Нажалост, они који се слажу са претходно наведеном изјавом имаће 
велике проблеме са објавом Јеванђеља о Краљевству Божјем на крају. 
Неки ће предузети грозне потезе против оних који га буду 
проповедали (Књига пророка Данила 7:25, 11:30-36). Али, ти можда 
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мислиш, зар неће сви који исповедају Исуса као Господа бити у 
краљевству? Не, неће. Обрати пажњу шта је Исус рекао: 

“Неће сваки који ми говори: Господе! Господе! ући у 
краљевство небеско, него само онај који испуњује вољу Оца 
мога који је на небесима. Многи ће ми рећи у онај дан: 
Господе! Господе! нисмо ли ми у име твоје пророковали? и 
нисмо ли ми твојим именом зле духове изгонили? и нисмо ли 
ми твојим именом чудеса многа чинили? Тада ћу ја њима 
отворено рећи: Никада вас нисам знао, идите од мене ви који 
неправду чините” (Јеванђеље по Матеју 7:21-23).  

Апостол Павле је забележио да “тајна безакоња” већ делује (Друга 
посланица Солуњанима 2:7) у његово време. Безакоње је такође 
повезано са нечим на шта Библија упозорава у последњим временима 
и што се зове: “Тајна, Вавилон велики” (Откривење 17:3-5). 
“Тајна безакоња” повезана je са онима који се изјашњавају као 
хришћани, а који верују да они не треба да држе Десет Божјих 
заповести, итд. и/или да постоје прихватљиви изузеци када је у питању 
држање заповести и/или да постоје прихватљиви облици покоре који 
дозвољавају кршење Божјег закона, и тако док мисле за себе да држе 
некакав облик Божјег закона, они се не држе облика хришћанства који 
би Исус или Његови апостоли препознали као право. 
Грчко-римски хришћани су попут фарисеја који су кршили Божје 
заповести, али су тврдили да су њихове традиције учиниле то кршење 
прихватљивим. Исус је осуђивао такав приступ (Јеванђеље по Матеју 
15:3-9)! Исаија је такође упозорио да ће људи тврдити да су Божји, а 
да ће се бунити против Његовог закона (Књига пророка Исаије 30:9). 
Ова безакона побуна је, нажалост, нешто што ми данас видимо свуда 
око нас. 
Још једна “тајна” је изгледа то што Римска црква верује да ће њена 
милитаристичка екуменистичка и међуверска агенда довести до мира 
и небиблијске верзије Божјег краљевства на земљи. Библија 
упозорава на будуће екуменистичко јединство о којем учи да ће неко 
време бити успешно: 

“И поклонише се звери говорећи: "Ко је као звер?, и ко се може 
борити с њом?" И дадоше јој се уста која говоре дрске и хулне 
речи, и даде јој се власт да делује четрдесет и два месеца. И 
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она отвори своја уста да изрече хуле на Бога, да хули на име 
његово и на његов шатор његов и на оне који живе на небу. И 
даде јој се да ратује са светима, и да их победи. И даде јој се 
власт над сваким коленом и народом, језиком и племеном. И 
поклониће јој се сви становници земље чија имена нису од 
постања света записана у књизи живота јагњета које би 
заклано. Ако ко има уши, нека чује! Ко у ропство води биће у 
ропство одведен; ко мачем убије, треба да буде мачем убијен. 
У томе је стрпљење и вера светих” (Откривење 13:4-10).  

Библија упозорава на вавилонско јединство последњег времена: 
“Дође затим један од седам анђела који имаху седам купа, и 
проговори ми говорећи: Дођи, показаћу ти суђење блуднице 
велике која седи на водама великим. Са њом блуд проводише 
краљеви земље и становници земље опише се вином блуда 
њезина. И одведе ме у духу у пустињу. И видех жену која је 
седела на звери црвеној, која беше пуна имена хулних, и 
имаше седам глава и десет рогова. Та жена беше обучена у 
порфиру и у скерлет, и накићена златом, драгим камењем и 
бисером. Она имаше у руци својој златни пехар, пун мрзости и 
погаништине блуда свога. На челу њезину беше написано 
једно име, једна тајна: "Вавилон велики, мати блудника и 
мрзости земаљских." И видех ту жену пијану од крви светих и 
од крви сведока Исусових. И зачудих се чудом великим 
гледајући је” (Откривење 17:1-6).  
“У томе је који мудрост има. Седам глава, то је седам гора на 
којима жена седи... И жена коју си видео јест варош велика, 
која има краљевство над краљевима земље” (Откривење 17:9, 
18). 
“После овога видех силазити с неба другога анђела који имаше 
власт велику; и земља се расветли од славе његове. Он повика 
силним гласом говорећи: Паде, паде Вавилон велики. Он поста 
стан ђаволима и тамница свакоме духу нечистоме, и тамница 
свију птица нечистих и мрских, јер се сви народи напише беса 
блуда њезина, и краљеви земље с њом блуд проводише, и 
трговци земаље обогатише се од раскоши богатства њезина. И 
чух други глас с неба који говораше: Идите из ње, народе мој, 
да се не помешате у грехе њезине и да вам не науде зла 



 

55 

њезина. Јер греси њезини допреше до неба, и Бог се опомену 
безакоња њена. Платите јој као што она вама плати, и подајте 
јој двојно по делима њезиним. Којим пехаром захвати вама, 
захватајте јој два пута онолико. Колико се прослави и наслади, 
толико јој подајте мука и жалости. Јер она говори у срцу своме: 
Седим као краљица и нисам удовица, и жалости нећу видети! 
Зато ће у један дан доћи зла њезина: смрт и жалост и глад, и 
сажећи ће се огњем. Јер је силан Господ, Бог који јој суди. И 
заплакаће и зајаукаће за њом краљеви земље који са њом блуд 
проводише и беснише, кад виде дим горења њезина” 
(Откривење 18:1-9). 

У књизи пророка Захарије, Библија упозорава на Вавилон који ће доћи 
и показује да право јединство неће бити успостављено док Христ не 
дође:  

“Бежите, бежите из северне земље! говори Господ. Ја вас 
разасух у четри ветра неба, говори Господ. Спаси се, Сионе, ти 
који код кћери Вавилонске седиш!  
Јер овако говори Господ над војскама: После овога ће слава 
доћи! Он ме посла к народима који вас опленише јер ко вас 
дирне дира у зеницу ока његова. Гле, ја дижем руку своју на 
њих и они ће бити плен онима који им слуге беху, и познаћете 
да ме је Господ над војскама послао. Покликни радосно и 
весели се, кћери Сионска! Јер ево долазим ти и код тебе 
седећу, говори Господ. Многи ће народи прионути за Господа 
у тај дан, и постаће мој народ. Код тебе ћу наставати и 
познаћеш да ме је Господ над војскама теби послао. Држаће 
Господ Јуду као свој део у светој земљи, и опет ће Јерусалим 
изабрати” (Књига пророка Захарије 2:6-12). 

Екуменистички и међуверски покрети које Уједињене нације, Ватикан, 
многи протестанти и православни лидери промовишу су јасно осуђени 
у Библији и не треба их охрабривати. Исус је упозорио на многе који 
ће тврдити да га следе и који ће завести многе (Јеванђеље по Матеју 
24:4-5). Добар део екуменизма повезан је са белим коњаником из 
Откривења 6:1-2 (тај коњаник није Исус) и блудницом из Откривења 
17. 
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Попут Захарије, и апостол Павле је такође учио да ће право јединство 
вере да се оствари тек када се Исус врати:  

“Докле достижемо сви у јединство вере и познање Сина 
Божјега, у човека савршена, у меру раста висине Христове” 
(Посланица Ефесцима 4:13).  

Они који верују у јединство пре Христовог доласка греше. Заправо, 
када се Исус врати, Он ће уништити јединство народа који су се 
скупили да се боре против Њега: 

“Седми анђео затруби. И насташе силни гласови на небесима 
који говораху: Пређе краљевство света на Господа нашега и на 
Христа његова, и он ће краљевати на векове векова. И двадесет 
и четири старешине који беху пред Богом на престолима 
својим, падоше на лица своја и поклонише се Богу, говорећи: 
Хвалимо те, Господе, Боже Свемоћни, који јеси, и био си и 
бићеш, што си узео моћ своју велику и краљујеш. Народи се 
прогњевише, али дође и твој гнев и дође време да се мртвима 
суди и да се награде слуге твоје, пророци и свети, и они који се 
боје имена твога, мали и велики, и да се униште они који земљу 
уништавају” (Откривење 11:15-18).  
“И чух као глас многога народа и као шум вода великих, и као 
праску громова јаких, који говоре: Алилуја! Јер краљује Господ, 
Бог Сведржитељ… Видех звер и краљеве земље и војнике 
њихове скупљене да ратују с оним што је на коњу и с војском 
његовом. И би ухваћена звер, и с њом и лажни пророк који 
учини пред њом знаке којима превари оне који примише жиг 
зверин и који се клањаху лику њезиноме. Живи беху обоје 
бачени у запаљено језеро од огња и сумпора; а остали су беху 
побијени мачем који изиђе из уста онога на коњу; и све се 
птице наситише меса њихова… И видех престоле, и онима који 
сеђаху на њима даде се власт да суде. И видех душе исечених 
за сведочанство Исусово и за реч Божју, који се не клањаше 
звери ни лику њезиноме, и не примише жига на челима својим 
и на руци својој. И они оживеше и краљеваше с Христом 
хиљаду година” (Откривење 19:6, 19-21, 20:4).  

Запази да ће Исус уништити светске војске које ће се ујединити да се 
боре против Њега. Онда ће Он и његови свеци завладати. То је време 
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када ће постојати право јединство вере. Нажалост, многи ће слушати 
лажне учитеље који ће изгледати као учитељи правде, али то нису. 
Апостол Павле је упозоравао на њих (Друга посланица Коринћанима 
11:14-15). Ако би више људи стварно разумело Библију и Јеванђеље о 
Краљевству Божјем, мање људи би се борило против Исуса Христа. 
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7. Зашто Краљевство Божје? 
Иако човечанство воли за себе да каже да је много паметно, ипак 
постоје границе нашег разумевања, али са Богом је другачије јер 
“неизмеран је разум његов” (Псалам 147:5).  
Због тога ће доћи до Божје интервенције да се поправи ова планета.  
Иако много људи верује у Бога, огромна већина људи није вољна да 
живи онако како је Бог рекао. Обрати пажњу на следеће речи: 

“Показало ти се, о човече, шта је добро, и што Господ од тебе 
захтева! То је да по правди идеш и да волиш милосрђе, и да 
смерно пред Богом својим ходиш” (Књига пророка Михеја 6:8).  

Ходати смерно са Богом није нешто шта је човечанство било вољно да 
чини. Од времена Адама и Еве (Прва књига Мојсијева 3:1-6), 
човечанство је изабрало да се ослања на себе и на своје приоритете, 
пре него на Бога, противећи се Божјим заповестима (Друга Мојсијева 
књига  20:2-17).  
Књига Пословица учи следеће: 

“Свим се срцем својим уздај у Господа, а на своју мисао немој 
се ослањати. Познај га на свим путевима својим, и он ће ти 
стазе твоје уравнити. Не сматрај се сам пред собом мудрим, 
Господа се бој и од зла уклањај” (Пословице 3:5-7).  

Ипак, већина људи неће стварно да се поузда у Бога целим својим 
срцем или да чека да Бог управља њиховим корацима. Многи кажу 
како су спремни да ураде шта Бог жели, али не чине тако. Сотона је 
обмануо човечанство (Откривење 12:9) и оно се повело за страстима и 
жељама света  и “поносом живота” (Прва Јованова посланица 2:16). 
Због тога, многи су се појавили са својим верским традицијама и 
секуларним владама, јер они мисле како знају шта је најбоље. Али не 
знају (Књига пророка Јеремије 10:23), нити су се истински покајали. 
Зато је човечанству потребно Краљевство Божје (Јеванђеље по Матеју 
24:21-22).  

Размисли о Блаженствима 

Једна од најпознатијих збирки изјава које је дао Исус Христ јесу 
блаженства која је изрекао у  својој беседи на Маслинској гори. 
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Обрати пажњу шта је Христ рекао: 
“Блажени сиромашни духом, јер је њихово краљевство 
небеско!  
Блажени који су ожалошћени, јер ће се утешити!  
Блажени кротки, јер ће држати земљу! 
Блажени гладни и жедни правде, јер ће се наситити!  
Блажени милосрдни, јер ће наћи милосрђе!  
Блажени који су чистога срца, јер ће Бога видети!  
Блажени миротворци, јер ће се синови Божји назвати!  
Блажени прогнани због правде, јер је њихово краљевство 
небеско!”  
(Јеванђеље по Матеју 5:3-10) 

То ће се остварити у Краљевству Божјем (Јеванђеље по Марку 4:30-31), 
које Матеј често назива Краљевство Небеско (Јеванђеље по Матеју 
13:31), где ће се ова обећања у потпуности испунити. У Краљевству 
Божјем испуниће се обећања да ће кротки наследити земљу и да ће 
они који су чистог срца видети Бога. Радујте се добрим вестима о 
благословима у Краљевсту Божјем! 

Божји путеви су исправни 

Истина је да је Бог љубав (Прва Јованова посланица 4:8, 16) и да Бог 
НИЈЕ себичан. Држањем Божјег закона показујемо љубав према Богу 
и према ближњима (Јеванђеље по Марку 12:29-31, Јаковљева 
посланица 2:8-11). Путеви света су себични и воде у смрт (Посланица 
Римљанима 8:6). 
Библија нам показује да прави хришћани држе заповести: 

“Ко год верује да Исус јесте Христос, од Бога је рођен и ко год 
љуби онога који га је родио, љуби онога који је рођен од њега. 
По томе знамо да љубимо децу Божју, кад Бога љубимо и 
његове заповести испуњујемо. Јер љубав према Богу у томе је 
да заповести његове држимо. А заповести његове нису тешке” 
(Прва Јованова посланица 5:1-3).  

Све Божје заповести су праведне (Псалам 119:172). Његови путеви су 
чисти (Посланица Титу 1:15). Нажалост, многи су прихватили разне 
облике “безакоња” и не схватају да Исус НИЈЕ дошао да уништи закон 
или пророке већ да их испуни (Јеванђеље по Матеју 5:17), тако што ће 
објаснити њихово право значење и проширити њихово значење више 
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од онога што су многи мислили (Јеванђеље по Матеју 5:21-28). Исус је 
учио о заповестима да “онај који их испуни и научи да се испуне, 
назваће се велики у краљевству небескоме” (Јеванђеље по Матеју 
5:19) (изрази “Краљевство Божје” и “краљевство небеско” користе се 
наизменично). 
Библија учи да је вера без дела мртва (Јаковљева посланица 2:17). 
Многи тврде да следе Христа, али не верују Његовим учењима 
(Јеванђеље по Матеју 7:21-23) и нису спремни да живе као што је Христ 
живео (Прва посланица Коринћанима 11:1). “Прекршење закона грех 
је” (Прва Јованова посланица 3:4) и сви су сагрешили (Посланица 
Римљанима 3:23). Али, Библија нам каже да милосрђе има већу славу 
од суда (Јаковљева посланица 2:13) као и да Бог заиста има план за 
човечанство (Јеванђеље по Луки 3:6).  
Људски планови, одвојени од Божјих путева, неће успети. За време 
миленијума, Христ ће владати “гвозденом палицом” (Откривење 
19:15) и добро ће победити јер ће људи живети по Божјем путу. Извор 
СВИХ светских проблема је то што људи одбијају да се покоравају 
Богу и Његовом закону. Историја показује да човечанство није 
способно да реши проблеме људског друштва: 

“Путено је расположење смрт, а духовно је расположење 
живот и мир. Јер је путено расположење непријатељство Богу, 
јер се оно не покорава закону Божјем, нити може. А који по 
пути живе не могу бити Богу угодни” (Посланица Римљанима 
8:6-8). 

Хришћани су усмерени на духовно и испуњени су Божјим Духом да 
чине како је Богу угодно у овом веку (Посланица Римљанима 8:9), 
упркос својим личним слабостима: 

“Посматрајте, браћо, да међу вама који сте позвани нема ни 
много мудрих по пути, ни много моћних, ни много племенитих. 
Али је Бог изабрао оно што је лудо пред светом да тиме збуни 
мудре, а оно што је слабо пред светом изабрао је Бог да тиме 
збуни оно што је јако; и незнатне и презрене ствари пред 
светом изабрао је Бог, па и оно што није ништа, да тиме 
упразни оно што јест нешто, да се ни једна пут пред Богом не 
хвали. Али сте ви по њему у Исусу Христу, који нам од Бога 
поста и мудрост и правда и освећење и избављење, да, као што 
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је написано, "Ко се хвали, нека се Господом хвали" “(Прва 
посланица Коринћанима 1:26-31). 

Хришћани ће бити прослављени у Божјем плану! Ми сада ходамо по 
вери (Друга посланица Коринћанима 5:7), гледамо горе (Посланица 
Колошанима 3:2) у вери (Посланица Јеврејима 11:6). Бићемо 
благословени јер држимо Божје заповести (Откривење 22:14). 
Библија каже да ће хришћани владати са Христом. Да ли схваташ да то 
значи да ће прави хришћани заправо владати над градовима? Исус је 
учио: 

“Један човек високога рода отиде у далеку земљу да прими 
краљевску власт, па да се врати. Он дозва десет својих слугу, 
даде им десет мина, и рече им: Тргујте док се ја не вратим. Али 
суграђани његови који мржаху на њега, послаше за њим 
посленике да говоре: Нећемо да тај човек краљује над нама.  
Кад се он врати, пошто прими краљевску власт, нареди да се 
зову оне слуге којима даде новац, да види шта је који добио. 
Тада дође први и рече: Господару, твоја мина донесе десет 
мина. Он му рече: Добро, добри слуго, кад си ми у маломе био 
веран, ево ти власт над десет градова. Дође други и рече: 
Господару, твоја мина донесе пет мина. А он му рече: и ти буди 
над пет градова” (Јеванђеље по Луки 19:12-19).  

Биди веран у ономе што сада имаш без обзира колико имаш. 
Хришћани ће добити прилику да владају над стварним градовима, у 
правом краљевству. Исус је такође рекао: “И ево ћу доћи ускоро, и 
награда моја са мном, да дам свакоме по делима његовим” 
(Откривење 22:12). Бог има план (Књига о Јову 14:15) и место 
(Јеванђеље по Јовану 14:2) за оне који ће искрено одговорити на 
Његов позив (Јеванђеље по Јовану 6:44, Откривење 17:14). 
Краљевство Божје је стварно и ти можеш бити део њега! 
Почетком 2016. часопис Science објавио је текст  под насловом “Моћ 
гомила” који је указивао да вештачка интелигенција и “crowdsourcing” 
могу да реше “опаке проблеме” са којима се суочава човечанство. 
Ипак, овај чланак није успео да разуме шта је то зло, а камоли да 
објасни како га решити.  
Сарадња, ако је одвојена од правих Божјих путева које треба следити, 
осуђена је на пропаст у 21.веку као што је то био случај након великог 
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потопа када се човечанство удружило у изградњи вавилонске куле 
(Прва Мојсијева књига  11:1-9). 

Проблеме у овом свету, на местима попут Блиског истока (упркос 
очекивању привремених помака, Књига пророка Данила 9:27а, Прва 
посланица Солуњанима 5:3), човечанство неће успети да реши јер 
нама је потребан мир Краљевства Божјег (Посланица Римљанима 
14:17). 
Проблем међународног тероризма, упркос очекиваним помацима 
неће бити до краја решен (Књига пророка Језекиља 21:12) од стране 
обманутих Уједињених нација (Откривење 12:9). Потребни су нам 
радост и спокој Краљевства Божјег. 
Проблеми животне средине такође НЕЋЕ бити решени међународним 
договорима јер ће народи помоћи уништавању земље (Откривење 
11:18), али ће проблем бити решен када дође Краљевство Божје. 
Проблем сексуалног неморала, абортуса, продаје људских органа 
такође неће бити решен све док не дође Краљевство Божје.  
Ни проблеми огромних дугова са којима се суочавају САД, Велика 
Британија и многе друге земље неће бити решени кроз међународно 
посредовање, већ (након уништења из Књиге пророка Авакума 2:6-8) 
биће решени кад дође Краљевство Божје. 
Незнање и погрешно образовање неће бити решено од стране 
Уједињених нација - нама је потребно Краљевство Божје. Верски 
сукоби неће заиста бити решени никаквим екуменистичким 
међуверским покретима који су се договорили око спасења одвојено 
од правог Исуса из Библије. Грех је ПРОБЛЕМ у свету и због тога, нама 
је потребна Исусова жртва и Његов повратак да успостави Краљевство 
Божје. Савремена медицинска наука нема све одговоре и решења по 
питању људског здравља - потребно нам је Краљевство Божје. 
Проблеми глади неће бити решен генетски модификованом храном, 
која доводи одређене делове света у ризик од појаве глади услед 
подбацивања усева. Нама је ипак потребно Краљевство Божје. 

Масовно сиромаштво у деловима Африке, Азије и било где другде, док 
ће неки имати користи за неко време у последња времена Вавилона 
(Откривење 18:1-19), неће бити решено - нама је потребно Краљевство 
Божје. Идеја, да одвојено од Христа, човечанство може да успостави 
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утопију у овом “садашњем злом свету” јесте лажно јеванђеље 
(Посланица Галатима 1:3-10).  

Хиљдугодишња фаза Краљевства Божјег јесте буквално краљевство 
које ће бити успостављено на Земљи. Ово краљевство биће утемељено 
на Божјим законима љубави и Бог ће бити врховни владар. Свеци ће 
владати са Христом током хиљаду година (Откривење 5:10, 20:4-6). 
Ово краљевство укључиваће истинске Христове следбенике у Цркви 
Божјој. Ниједан стих из Библије не тврди да је Краљевство Божје 
заправо црква (католичка или нека друга). Римска црква одувек се 
противила учењу о хиљадугодишњем краљевству и касније ће се 
противити још више поруци библијског јеванђеља, што се више 
будемо приближавали крају. Ово ће вероватно добити значајну 
медијску пажњу, што ће можда помоћи да се испуњењу речи из 
Јеванђеља по Матеју 24:14. 
У завршној фази, Краљевство Божје ће подразумевати “Нови 
Јерусалим, који силази од Бога с неба” (Откривење 21:2) и њему неће 
бити краја. Неће више бити неправде, туге, неће више бити смрти. 

Проповедање и разумевање Јеванђеља о Краљевству Божјем је веома 
важна тема у Библији. Старозаветни писци су поучавали о томе. Исус, 
Павле и Јован такође су поучавали о томе. 
Најстарија “хришћанска” проповед ван Новог завета поучава о томе. 
Хришћанске вође из другог века, попут Поликарпа и Мелитона, 
поучавале су о Краљевству. Црква Божја поучава и проповеда о томе 
данас.  
Краљевство Божје је прва тема о којој је Исус проповедао. То нам 
Библија сведочи. Такође говорио је о томе и након васкрсења. То је 
нешто што хришћани прво треба да траже. 
Јеванђеље није само порука о животу и смрти Исуса Христа. Нагласак 
Јеванђеља које су Исус и Његови ученици проповедали јесте на 
доласку Краљевства Божјег. Јеванђеље о Краљевству обухвата 
спасење кроз Христа, али такође обухвата и учење о крају свих 
људских власти (Откривење 11:15).  

Не заборави, Исус је проповедао да крај неће доћи док Јеванђеље о 
Краљевству не буде проповедано целом свету за сведочанство свим 
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народима (Јеванђеље по Матеју 24:14). А то проповедање се управо 
дешава. 
Добра вест гласи да је Краљевство Божје једино решење за све 
проблеме са којима се човечанство суочава. Ипак, многи НЕ ЖЕЛЕ да 
га подрже, нити да га чују, нити да верују у његову истину. Божје 
Краљевство је вечно (Јеванђеље по Матеју 6:13), а овај свет је 
пролазан (Прва посланица Коринћанима 7:31). 
 
Црква Божја озбиљно схвата проповедање Јеванђеља о Краљевству 
Божјем. Тежимо томе да учимо све ствари које Библија учи (Јеванђеље 
по Матеју 28:19-20), укључујући и Краљевство Божје (Јеванђеље по 
Матеју 24:14). Док очекујемо краљевство, потребно је да научимо и да 
следимо Божје путеве и да утешимо оне који желе да верују у истину. 
Хоћеш ли подржати проповедање Јеванђеља о долазећем Краљевству 
Божјем? 
Верујеш ли у Јеванђеље о Краљевству Божјем? 
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Continuing Church of God (Црква Божја) 
Седиште канцеларије у САД-у налази се на следећој адреси:: 1036 W. 
Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA; website 
www.ccog.org. 
Continuing Church of God /Црква Божја (CCOG) веб сајтови 
 

CCOG.ASIA Овај сајт је фокусиран на Азију и садржи разне текстове који 
су преведени на више азијских језика. Ту се налазе и неки чланци на 
енглеском језику.  
CCOG.IN Овај сајт је усмерен према људима са индијским културним 
наслеђем. Садржи текстове на енглеском језику као и текстове на 
разним индијским језицима.  
CCOG.EU Овај сајт је усмерен на Европу. Садржи материјале на више 
европских језика. 
CCOG.NZ Овај сајт је усмерен према Новом Зеланду и другима са 
британским пореклом. 
CCOG.ORG Ово је главни веб сајт Цркве Божје. Служи људима на свим 
континентима. Садржи текстове, линкове и видео снимке. 
CCOGCANADA.CA Овај сајт је усмерен према онима у Канади. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ово је сајт Цркве Божје 
на шпанском језику.  
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ово је филипински веб сајт Цркве 
Божје. Садржи информације на енглеском и тагалог језику. 
 
Веб сајтови са вестима и информацијама о историји 
 

COGWRITER.COM Овај веб сајт је велико средство у проповедању и 
садржи вести, текстове о доктрини, историјске чланке, видео снимке 
и вести о библијским пророчанствима. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Ово је веб сајт који садржи чланке и 
информације о црквеној историји. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ово је вебсајт онлајн радија који се бави 
вестима и библијским темама. 
 

Јутјуб видео канали са проповедима 

BibleNewsProphecy channel. Ово је канал са краћим видео снимцима. 

CCOGAfrica channel. Црквене поруке на афричким језицима. 
CDLIDDSermones channel. Црквене поруке на шпанском језику. 

ContinuingCOG channel. Видео проповеди Цркве Божје.  
 



Фотографија испод приказује неколико 
преосталих цигала (плус неке које су 
додате касније) зграде у Јерусалиму која 
је позната и као Сионска горница, али је 
најбоље описати као зграду Божје Цркве у 
Јерусалиму на западном силу (који је данас 
познат као Гора Сионска): За ову зграду се 
верује да је најстарија зграда у којој су се 
окупљали прави хришћани. Ово је зграда 
у којој се проповедало Исусово Јеванђеље 
о Краљевству Божјем. “Зато се непрестано 
захваљујемо... Јер ви, браћо, постадост
 слични Црквама Божјим које су у Јудеји у 
Исусу Христу” (Прва посланица Солуњанима
2:13:14) “Да се борите за веру која је 
једном заувек предана светима” (Јудина 
посланица 3) “Али им он (Исус) рече: 
И другим градовима треба да проповедам
јеванђеље о краљевству Божјему, јер сам 
на то послан” (Јеванђеље по Луки 4:43) “Иштите 
радије краљевство Божјега,  и оно ће вам се 
све додати. Не бој се, малено стадо! Јер би воља 
Оца вашега да вама да краљевство
” (Јеванђеље по Луки 12:31-32)“Ово јеванђеље
 о краљевству проповедаће се по свему свету за 
 сведочанство свима народима. И онда ће 
доћи крај”  (Јеванђеље по Матеју 24:14)
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