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Napisane przez Douglasa E. Amobi
Oto stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd

ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.Lecz anioł rzekł
do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu; Łukasz 2:8-10. Był to
Bóg ogłaszający obiecane NASIENIE Abrahamowi; to była
nadzieja zarówno dla Żydów, jak i pogan.

Marek 1:14-15, Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł
do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił
i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i  wierzcie w
Ewangelię. To jest dokładny cytat z ust Naszego Pana Jezusa;
on był tutaj, mówiąc o królestwie Bożym i ewangelii. Bóg ma
królestwo, a Jezus o tym wiedział, jest nazwane królestwem

Bożym. Jest to zarówno duchowe i fizyczne królestwo. To królestwo ma KRÓLA i ma PODDANYCH. Ten król posiada miasta,
które tworzą królestwo. Jest tam DROGA do królestwa. Są DRZWI do KRÓLESTWA i tylko SZCZEGÓLNI ludzie mogą do
niego wejść. Ci wybrani ludzie są różnych ziemskich narodowości;  lecz oni wszyscy muszą przejść przez tę samą drogę i
zdecydowanie przez te same drzwi.

Bóg najpierw nauczał do Abrahama o ewangelii, ponieważ Bóg miał plan. Galatów 3:8 stwierdza, „pismo widząc, że w
przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę:
W  tobie  będą  błogosławione  wszystkie  narody.  I  dlatego  tylko  ci,  którzy  polegają  na  wierze,  mają  uczestnictwo  w
błogosławieństwie”. Zatem możesz zobaczyć jak Bóg odkrywał niektóre ze swoich planów dotyczących królestwa i wybranych
ludzi. Wszystko o tym królestwie jest wyjątkowe i Bóg traktuje to w sposób szczególny. To królestwo ma wiele wspólnego z
Abrahamem,  ponieważ  Bóg  obiecał  mu  NASIENIE;  to  jest  klucz  do  królestwa.  Św.  Mateusz  1:1-17  mówi  wszystko  o
zaangażowaniu  Abrahama  i  o  kwestii  pokoleń  Jezusa  Chrystusa.  Obietnica  klucza  do  królestwa  i  Ewangelii  była  dana
Abrahamowi. 

Po tym, jak Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a także po byciu kuszonym przez diabła; On wyszedł głosząc
wiadomość o królestwie. On głosił, że królestwo Boże było w zasięgu ręki i o potrzebie żałowania za grzechy i istocie wiary w
ewangelię.  W Św.  Mateuszu  5:1-48,  Jezus  głosił  Kazanie  na  Górze.  On  głosił  o  królestwie  niebieskim i  nakreślił  różne
błogosławieństwa czekające na wszystkich, którzy wierzą w ewangelię. On zarysował kilka warunków, które były odmienne od
tych, które mieli Żydzi za Mojżesza. Jezus Chrystus był NASIENIEM obiecanym Abrahamowi, które wypełni obietnice „W
TOBIE  BĘDĄ  BŁOGOSŁAWIONE  WSZYSTKIE  NARODY”.  Tutaj  Jezus  ogłaszał  niektóre  z  błogosławieństw.  W Św.
Mateuszu  5:17  Jezus  powiedział,  nie  sądźcie,  że  przyszedłem znieść  Prawo albo  Proroków.  Nie  przyszedłem znieść,  ale
wypełnić. Ten rozdział Biblii mówi zarówno, jak i wyjaśnia królestwo niebieskie, które też jest królestwem Bożym. Mówi jak
być najmniejszym i najpotężniejszym w królestwie niebieskim.

W tym rozdziale Św. Mateusza 5, Jezus mówi o PIEKLE (29-30), miejscu dla tych, którzy odrzucili i nie wierzą i nie żyją
według ewangelii. Usłyszałeś, że masz kochać swego blizniego i nienawidzić swojego wroga; lecz ja mówię tobie, byś kochał
swoich wrogów, błogosław tym, którzy ci przeklinają, czyń dobro tym, którzy nienawidzą cię i módl się za tych, którzy mimo
wszystko wykorzystują cię i  prześladują cię;  wersety 43-44.  Jezus Chrystus  mówił,  jak ten,  który posiada władzę.  W tym
rozdziale i w całym Piśmie Jezus Chrystus zawsze mówił ‘ja’, ja mówię do ciebie; to jest ten, który ma władzę, JESTEM TEN,
KTÓRY JESTEM, On wiedział co mówi i nawet powiedział „NIEBIOSA I ZIEMIA PRZEMINĄ, LECZ  ‘MOJE’ SŁOWA NIE
PRZEMINĄ,” Św. Mateusz 24:35. On mówił o królestwie, ponieważ on wiedział o nim wszystko.

Św. Jan 8:56-58 ujawnia coś bardzo interesującego. Jezus, NASIENIE Abrahama, powiedział Żydom i dla naszego dobra
„twój ojciec Abraham radował się widząc moje dni: widział to i był zadowolony.” Żydzi powiedzieli do niego, jeszcze nie masz
pięćdziesięciu lat, a widziałeś Abrahama? Wtedy Jezus powiedział do nich; „ZAISTE, ZAISTE, POWIADAM WAM, NIM
BYŁ ABRAHAM, JA JESTEM.”

Św. Mateusz 8:10-12, wiara jest konieczna, by wejść do królestwa niebieskiego, a Jezus powiedział, że wielu może nadejść ze
wschodu i z zachodu i zasiądą razem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem w królestwie niebieskim. Dobrym nasieniem są dzieci
królestwa, lecz chwastami są dzieci niegodziwca, Św. Mateusz 13:38. Tylko Jezus może uczynić nasienie dobrym. Żaden nie
jest  sprawiedliwy z  wyjątkiem Jezusa  Chrystusa.  Jezus  czyni  nasienie  dobrym dla  królestwa.  Przyjęcie  Jezusa  Chrystusa
prowadzi cię do królestwa.Efezjan 4:11

Syn człowieczy wyśle swoich aniołów, ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia, i tych którzy czynią nieprawości; i
wrzucą je  do  pieca rozpalonego:  tam  będzie  płacz i  zgrzytanie  zębów.  Aniołowie  są  związani  z  królestwem niebieskim.
Królestwo jest zarówno fizyczne, gdyż znajdujemy się dzisiaj na ziemi w okresie przejściowym,  czasie próby dla wszystkich

KP010– Królestwo Boże I Ewangelia - www.NealFrisby.pl



ludzi, kiedy ludzie dostają możliwość, by przyjąć lub odrzucić Jezusa Chrystusa jako zbawiciela. Kolosan 1:13, „kto ocalił nas
przed  mocami  ciemności  i  pobrał  nas  do  królestwa  swojego  umiłowanego  Syna.”  Kiedy nie  jesteś  zbawiony,  żyjesz  w
królestwie ciemności; a także przestrzegasz praw boga tego świata. Królestwo szatana i królestwo Boga to dwie różne rzeczy.
Nie możesz przynależeć do obu królestw  jednocześnie. Rzekome królestwo diabła jest ziemską ułudą; diabeł nie ma królestwa,
jedynie to, na co mu Bóg tymczasowo pozwoli, do momentu wypełnienia się czasu. Bóg ma prawdziwe królestwo, Bóg jest
Królem, on ma poddanych (wierzących), ma on zarówno fizyczne i duchowe królestwo. 

Teraz pamiętaj o dwóch ważnych pismach, po pierwsze, Św. Jan 18:36 Jezus odpowiedział, „Moje królestwo nie jest z tego
świata: jeżeli moje królestwo byłoby z tego świata,  słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo
moje nie jest stąd.” Również w Św. Łukaszu 23:42, jeden ze złodziei ukrzyżowanych wraz z Jezusem powiedział do Jezusa,
Panie, wspomnij na mnie, kiedy pójdziesz do swego królestwa. Dzięki miłosierdziu i objawieniu Boga, mógł on nazwać Jezusa
PANEM i wiedział, że miał on królestwo. Jezus odpowiedział wersetem 43, Zaiste powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
Raj to również część Bożego królestwa. Przeczytaj 2 list do Koryntian 12:4 oraz Apokalipsę 2:7. 

Urodziłeś się do tego królestwa, Św. Jan 3:3 „jeśli człowiek nie narodzi się ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
Zatem widzisz, że musisz się narodzić na nowo, by należeć do królestwa
Bożego.  Pamiętaj,  że  diabeł  nie  ma  królestwa  i  skończy w  Apokalipsie
20:10, która mówi, że „diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia
i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we
dnie i w nocy na wieki wieków. To nie brzmi, jak król, a jezioro ognia nie
wydaje się wspaniałym miejscem, by nazywać je królestwem. Zatem już
wiemy, że mamy tylko Królestwo Boże, a Bóg jest Królem.

Św.  Jan  stwierdza,  „Jezus  odpowiedział,  ZAISTE,  ZAISTE,
POWIADAM CI, JEŚLI CZŁOWIEK NIE NARODZI SIĘ Z WODY I
Z DUCHA, NIE MOŻE WEJŚĆ DO KRÓLESTWA BOŻEGO.”

We wszystkich tych przykładach, czy nie jest możliwe, by mieć jednego
studenta  kończącego  szkołę  pastorów;  który  jest  ewangelistą  lub
nauczycielem,  bądź  prorokiem  lub  apostołem?  Coś  jest  nie  tak  z  tymi
wszystkimi mającymi dobre intencje programami człowieka. Bóg nadaje te
urzędy osobno, jak mu się  podoba dla pracy kościoła. Każdy chrześcijanin
powinien  szukać  przewodnictwa  Pana,  by  dopełnić  jego  dobrej
przyjemności.  Nie  miej  siebie  za  wyświęconego  pastora,  kiedy  w
rzeczywistości  jesteś  ewangelistą  powołanym  przez  Boga.  Strzeż  się
tradycji  ludzkich. Dzisiaj religia stała się przedsiębiorstwem biznesowym.
Ludzie  są  zaangażowani  we  wszystkie  schematy,  by  budować  imperia
biznesu, wliczając rozpoczęcie szkół biblijnych i kościołów. Pastorzy stają
w centrum kontroli finansowej w kościele i być może dlatego mamy więcej

pastorów niż jakichkolwiek innych urzędów w ciele Chrystusa. 

Teraz wiemy, że jedynym królestwem, które jest zarówno fizyczne i wieczne, jest królestwo Boże, a mieszkańcy urodzili się
do niego; nie możesz dołączyć do tego królestwa, musisz się URODZIĆ do niego, Amen. Przynależność do tego królestwa jest
otwarta dla każdego, kto tego pragnie. Dzieje 2:38 mówią, „Nawróćcie się i przyjmijcie chrzest każdy z was w imię JEZUSA
CHRYSTUSA dla odpuszczenia grzechów, a otrzymasz dar Ducha Świętego.”

Jest to amnestia od Boga dla ludzkości od upadku człowieka w Ogrodzie Eden.

To jest dla każdego, kto przyjdzie do niego w całkowitej pewności wiary. Św. Jan 1:12-13, „wszystkim tym jednak, którzy go
przyjęli, dało moc, aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w IMIĘ  Jego (JEZUS CHRYSTUS): którzy ani z krwi, ani
z żądzy ciała, ani z woli człowieka, ale z Boga się narodzili. Dzieje 16:31 stwierdzają, „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a
będziesz zbawiony, ty i twój dom.”

To jest EWANGELIA, Bóg przyjął postać człowieka, przyszedł na świat, poczęty z DUCHA ŚWIĘTEGO, URODZONYM Z
DZIEWICY, ogłoszony przez aniołów, niebiańska gwiazda stała nad jego miejscem urodzenia, śpiewali aniołowie, odwiedzili
go pasterze w żłobie.

To jest  EWANGELIA; on nauczał  o królestwie niebios,  karmił  ludzi,  uleczył  chorych,  uwolnił  opętanych od demonów,
błogosławił ludziom, ostrzegał ludzi,  karcił  ludzi,  cierpiał  z rąk ludzkich,  był  ukrzyżowany, martwy i pogrzebany,  powstał
trzeciego dnia, ludzie go widzieli przez kilka dni, dał obietnice i błogosławieństwa i powrócił do nieba na oczach ludzi.

To jest EWANGELIA, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa zostanie zbawiony i NARODZI SIĘ do KRÓLESTWA BOŻEGO
LUB CHRYSTUSA, LUB NIEBA. Jestem pewny, że chciałbyś należeć do tego królestwa; ale czy uwierzyłeś prorokom i czy

KP010– Królestwo Boże I Ewangelia - www.NealFrisby.pl



jesteś zbawiony? – DZIEJE 1:8
Ewangelia  wymaga  wiary  w  wypowiedziane  słowo  Boże;  w  Hebrajczyków  4:2  mówi,  „albowiem i  myśmy  otrzymali

DOBRĄ NOWINĘ, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez WIARĘ z tymi,
którzy je usłyszeli.” Wielu ludzi słyszało głoszoną Ewangelię, ale nie uwierzyło lub nadal myśleli że mają czas, by usłyszeć ją
ponownie, lub słyszeli, ale zapomnieli o tym, by żyć według niej, jednakże, niektórzy padli na kolana i przyjęli Ewangelię,
(przypowieść o SIEWCY). Jezus Chrystus jest EWANGELIĄ. 

Królestwo Boże ma swoją DROGĘ do siebie, również ma DRZWI, by do niego wejść, i jest to PRAWDĄ. Każdy zamiar
polega na tym, by dostać się do Boga, lecz On nakreślił plan i jedyne, co musimy zrobić, to podążać za tym wytrwale w wierze,
jak DZIECKO. W Św. Janie 14:6 Jezus jasno powiedział, mówiąc do wszystkich ludzi,

„JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ, I ŻYCIEM. NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA INACZEJ JAK TYLKO
PRZEZE MNIE.”  W Św. Janie 10:9, „JA JESTEM BRAMĄ. JEŻELI KTOŚ WEJDZIE PRZEZE MNIE, BĘDZIE
ZBAWIONY - WEJDZIE I WYJDZIE, I ZNAJDZIE PASTWISKO.”

Jezus Chrystus jest jedyną drogą, jedynymi drzwiami, jedynym życiem i jedyną prawdą do tego KRÓLESTWA NIEBIOS,
gdzie Bóg jest WSZYSTKIM I WE WSZYSTKIM. Wiara i podążanie za tą Ewangelią Jezusa Chrystusa jest JEDYNĄ drogą,
by wejść do Królestwa poprzez Duchowe NARODZENIE. To jest moc Boga, która się wypełnia, Kolosan 1:13, gdzie mówi się,
że „Bóg ocalił nas od mocy ciemności i pobrał nas do KRÓLESTWA jego drogiego SYNA.”

Każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że to jest jego własna odpowiedzialność, by dowiedzieć się, jakie miejsce Bóg ma
dla  nich  w  ciele  Chrystusa.  Ty  nie  możesz  pozostawić  tak  ważnej  duchowej  kwestii  zwyczajom  ludzkim.  Możesz  być
wyświęcony na pastora, lecz możesz być naprawdę ewangelistą lub prorokiem. Dowiedz się co Bóg ma dla ciebie, módl się,
szukaj, pość i usłysz to od samego Boga i nie polegaj na ludzkiej tradycji. Bóg nie zostawi cię bez dowodu lub potwierdzenia,
jeżeli na poważnie chcesz się tego dowiedzieć od Pana. 

W Św.  Łukaszu  17:20-21,  Jezus  odpowiedział  faryzeuszom
mówiąc,  „królestwo  Boże  nie  przyjdzie  dostrzegalnie:  i  nie
powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże w
WAS  jest.”  Duchowo,  kiedy  przyjmujesz  Jezusa  Chrystusa,
uwierz w niego, on zamieszka w tobie (Św. Jan 15:4-7). Kiedy
Jezus Chrystus zamieszkuje w tobie, wtedy królestwo Boże jest
w  tobie.  Jezus  Chrystus  jest  królestwem,  bez  niego  nie  ma
królestwa,  ponieważ  on  jest  PRAWDĄ.  Teraz  pytaniem  jest:
CZY TY JESTEŚ  CZĘŚCIĄ  TEGO  KRÓLESTWA,  CZY
MASZ  WĄTPLIWOŚCI,  NIE  WIESZ  JAK  JEZUS
CHRYSTUS  MOŻE  BYĆ  W  TOBIE;  CHYBA  ŻEŚ
ODRZUCONY, 2GI LIST DO KORYNTIAN 13:5.”

Jest wiele rzeczy, by mówić o królestwie Bożym, ludzie próbują ściągnąć królestwo Boże na ziemię, domagając się zasad
królestwa tutaj; rozumiem to, możemy próbować użyć zasad niebios tutaj na ziemi, lecz nadal nie jest to królestwo naszych
braci, w Liście do Hebrajczyków 11, którego szukali. Domy niektórych ludzi są piękne, dla niektórych wydają się niebiańskie
LECZ to nie jest niebo w żadnym aspekcie naszej wyobraźni. Rzeczy w niebie się nie starzeją, wyobraź sobie aniołów w niebie,
żaden nie jest pomarszczony ani stary. Wyobraź sobie dwudziestu czterech starców przed tronem Boga w niebie i cztery bestie,
jak wychwalają Boga, rzucając swoje korony, śpiewając pieśni i wychwalając Boga. Jest wiele rzeczy na temat tego Królestwa,
tam nie ma nocy. Nie ma grzechu, ani chorób, ani rozpaczy. Powinniśmy dołączyć do tych, którzy czczą PANA, by czynić to
samo, Dlatego jesteśmy zbawieni. Jeżeli przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, żałując za swoje grzechy, staniesz
się nową istotą, wszystkie rzeczy przeminą, wszystkie rzeczy staną się nowe. Bóg wybacza ci twoją przeszłość, a ty zaczynasz
nowy  chód  razem  z  Nim.  Według  I  Listu  Św.  Piotra  2:9-11,  stajesz  się  częścią  pokolenia  wybranego,  królewskim
duchowieństwem, świętym narodem, szczególnymi ludźmi---, obcy i pielgrzymi. Efezjan 2:19, teraz nie jesteś już ani innym ani
obcym, (dla Boga), ale współmieszkańcem wraz ze świętymi, domostwa Bożego. 

Św. Jan 6:39-40, „---TO JEST WOLA TEGO, KTÓRY MNIE POSŁAŁ, ŻE KAŻDY, KTO SZUKA SYNA I WIERZY
W NIEGO, MA ŻYCIE WIECZNE: A JA WZNIOSĘ GO W DNIU OSTATECZNYM.”

Czas się kończy, Ewangelia tego wieku dobiega końca, Jezus Chrystus zaraz pobierze wielu PRAWDZIWYCH wierzących,
antychryst zaraz powstanie, bębny Armagedonu zaczynają brzmieć, armie ludzi są w gotowości LECZ Biblia mówi, SPÓJRZ W
GÓRĘ, gdyż twoje odkupienie jest blisko. To jest twój wybór, by przyjąć Ewangelię Jezusa Chrystusa i ponownie się narodzić;
by wejść do Królestwa Niebios, gdzie siedzi Jezus Chrystus jako Wszechmogący Bóg; Apokalipsa 1:8-18. Jeśli to uczynisz,
będziesz powitany w królestwie Bożym dzięki Ewangelii Jezusa Chrystusa.

KP010– Królestwo Boże I Ewangelia - www.NealFrisby.pl


