
देवाच्या राज्याची सुवार्ाा 
हे उपाय आहे! 

आपण येश ूदेवाच्या राज्यार् साक्षीदार म्हणून जग उपदेश होईपयरं् शेवट जवळ आला पण रे् 
शक्य नाही जाणीव आहे का? 

 
“लाांडगा देखील कोकरू राहर्ील ... 9 रे् इच्च्िणार नाहीर् माझ्या पववत्र डोंगरावर मध्ये नाश होऊ 

देणार नाही, कारण समुद्राच्या पसरणाऱ्या पाण्याप्रमाणे म्हणून परमेश्वराने पथृ्वी ज्ञान 
होईल.” (यशया 11:6-9) 
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का त्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी मानवजार् शकर् नाही? 

आपण पहहला आणण शेवटचा गोष्टी बायबल दाखवरे् येशू देवाच्या राज्याची सुवार्ाा सांबांधिर् बद्दल 
सुवार्ाा साांधगर्ली, माहीर् आहे का? 

केवळ रु्म्हाांस देवाच्या राज्याचे पे्रविर् भर आणण त्या लोकाांच्या मागे मागे त्या पहहला होर्ा हे मला 
माहीर् आहे का? 

देवाचे राज्य येशूच्या व्यक्र्ी कोण आहे? देव येशू राज्य आर्ा त्याांचे जीवन जगर् आहे? देवाचे राज्य 
भववष्यार् प्रत्यक्ष राज्य काही प्रकार आहे का? आपण बायबल काय र्शकवरे् ववश्वास ठेवणार? 

राज्य काय आहे? फक्र् देवाचे राज्य काय आहे? बायबल काय र्शकवरे्? लवकर णिश्चन चचा काय 
र्शकवले? 

आपण देवाचे राज्य साक्षीदार म्हणून जग उपदेश होईपयरं् शेवट करू शकर् नाही की जाणीव आहे का? 

एकही कव्हर वर फोटो बरुडीने मुद्रण आणण ग्राफफक्स याांनी बनलेला एक लाांडगा खाली पडलेली एक कोकरु दाखवर्े. 
परर् कव्हर वर फोटो यरुशलेममध्ये मळू देव चचा इमारर् 2013 मध्ये घेण्यार् डॉ बॉब खाईल करून भाग आहे.  

 

सामग्री 
 

1. माणुसकीच्या उपाय आहे का? 

2.येशू सुवार्ाा साांगण्याची नाही? 

3. देवाच्या राज्यार् जुना करार ओळखले जार् असे? 

4. प्रेविर् स्वगााच्या राज्याची सुवार्ाा र्शकवू का? 

5. नवीन करार बाहेर सूत्राांनी हदले्या माहहर्ीनुसार, देवाचे राज्य र्शकवले. 

6. गे्रको-रोमन चचा र्शकवू राज्य महत्वाचे आहे, पण ... 



7 का देवाचे राज्य? 

सांपका  माहहर्ी 

 

 

 

 

1. माणुसकीच्या उपाय आहे का? 

जगातील अनेक समस्या तोंड द्यावे लागते. 

अनेक लोक भुकेले आहात. अनेक लोक गुलाम झाले आहेत. अनेक लोक गरिबी तोंड द्यावे लागते. पुष्कळ 
िाष्रे गंभीि कजज आहे. मुलांनो, जन्मलेले ववषयावि समावेश, गैिवतजन तोंड द्यावे लागते. औषध-प्रततिोधक 
िोग अनेक डॉक्टि ववषय आहेत. प्रमुख औद्योगगक शहिे तनिोगी असणे खूप प्रदषूणामुळे आहे. ववववध 
िाजकीय युद्ध धमकी. दहशतवादी हल्ले होत ठेवा. 

जागततक नेतयांना माणसुकीच्या तोंड समस्या तनिाकिण करू शकता? 

अनेक असे वाटते. 

नवीन युतनव्हसजल अजेंडा 

सप्टेंबि महहना 25, 2015, व्हॅहटकन च्या पोप फ्रान्न्सस यांनी एक कळ-हटप भाषण नंति, युनायटेड नेशन्स 
(ऊन) 193 िाष्रे मूलतः नवी युननव्हसाल अजेंडा म्हटले होते काय "17 शाश्वत ववकास गोल" अमंलबजावणी 
ला मत हदले. येथे संयुक्त िाष्रसंघाच्या 17 गोल आहेत: 

ध्येय 1. सवज सवजत्र फॉमज मध्ये समाप्त गरिबी 

ध्येय 2 समाप्त भूक अन्न सुिक्षा आणण सुधारित पोषण, साध्य आणण शाश्वत शेती प्रोतसाहन 

ध्येय 3. तनिोगी जीवन याची खात्री किा आणण सवज वयोगटातील सवज चांगले-जात प्रोतसाहन 

ध्येय 4. खात्री समावेशक आणण न्याय्य दजेदाि शशक्षण आणण सवज आयुष्यभि संधी प्रोतसाहन 

ध्येय 5 समानता साध्य आणण सवज न्स्त्रया व मुली सक्षम 



ध्येय 6. सवज उपलब्धता आणण पाणी स्थायी व्यवस्थापन आणण स्वच्छता याची खात्री किा 

ध्येय 7 सवज, स्वस्त ववश्वसनीय, शाश्वत आणण आधुतनक ऊजाज प्रवेश खात्री 

ध्येय 8 कायम प्रोतसाहन, सवज समावेशक आणण शाश्वत आगथजक वाढ, पूणज उतपादनक्षम आणण 
िोजगाि आणण सभ्य काम 

ध्येय 9 बबल्ड संवेदनक्षम पायाभूत सुववधा, समावेशक आणण शाश्वत औद्योगगकीकिण आणण 
वाढवणे नावीन्यपूणज प्रोतसाहन 

ध्येय 10 आत आणण देशांमध्ये ववषमता कमी 

ध्येय 11 किा शहिे आणण मानवी वस्ती, समावेशक सुिक्षक्षत, संवेदनक्षम आणण शाश्वत 

ध्येय 12 शाश्वत वापि आणण उतपादन नमुन्यांची याची खात्री किा 

ध्येय 13 हवामानातील बदल आणण तयाचे परिणाम सोडववण्यासाठी तवरित कािवाई 

ध्येय 14 संिक्षण आणण साततयाने समुद्र, समुद्र आणण शाश्वत ववकास मिीन संसाधने वापिण्याची 

ध्येय 15 संिक्षण, पुनसंचतयत किता आणण ऐहहक पयाजविणाच्या शाश्वत वापि जाहहिात, साततयाने 
जंगले, लढणे ओसाड, आणण व्यवस्थावपत आणण जशमनीची धूप उलटा आणण जैव ववववधतेचे 
नुकसान थांबणाि 

ध्येय 16 शाश्वत ववकासासाठी शांततापूणज आणण समावेशक संस्था जाहहिात, सवज न्याय प्रवेश प्रदान 
आणण सवज स्तिांवि प्रभावी जबाबदाि आणण समावेशक संस्था तयाि 

ध्येय 17. अंमलबजावणी अथज मजबूत आणण शाश्वत ववकास जागततक भागीदािी व्यवस्थेत 

या अजेंडा पूणजपणे 2030 पयतं अंमलबजावणी किणे नवं पुस्तक घेऊन येतो आणण शाश्वर् ववकास 2030 

अजेंडा म्हणतात. हे तनयम, शशक्षण, आणण आंतििाष्रीय आणण सहकायज माध्यमातून माणसुकीच्या तोंड 
आजाि तनिाकिण किण्यासाठी हेतू आहे. तयाच्या उद्हदष्टे अनेक चांगले आहेत, ति, तयाच्या पद्धती आणण 
उद्हदष्ट काही वाईट आहेत (cf. उतपवि 3: 4). या अजेंडा, देखील, पोप फ्रान्न्सस च्या  आपण पोपने असते. 

"नवीन युतनव्हसजल अजेंडा" "नवीन कॅथोशलक अजेंडा" म्हणतात जाऊ शकते शब्द "ववशाल अतं: किणाचा" 
म्हणजे म्हणून "सावजबत्रक." पोप फ्रान्न्सस न्यू युननव्हसाल अजेंडा उचलून म्हणतात "आशा एक महत्त्वाचा 
गचन्ह." 

पोप फ्रान्न्सस देखील डडसेंबि 2015 मध्ये (अगधकृतपणे हवामान बदल सांयुक्र् राष्रसांघाच्या फे्रमवका  
कन्व्हेन्शन पक्षाांनी 21 पररिद शीषजक), आणण सल्ला हदला िाष्रे "काळजीपूवजक पुढे िस्तयावि अनुसिण 21 

म्हणतात आंतििाष्रीय किाि स्तुती केली आणण एकता एक वाढतया अथाजने . " 



कोणीही श्वास प्रदषूणामुळे आहे, ति भुकेलेला जा, गिीब जाऊ, धोक्यात जाऊ इ, या आंतििाष्रीय एकता 
माणुसकीच्या तोंड समस्यांचे तनिाकिण होईल? 

संयुक्त िाष्र रक िेकॉडज 

युनायटेड नेशन्स स्थापना आणण 24 ऑक्टोबि 1945 िोजी स्थापना किण्यात आली, दसुिे महायुद्ध 
झाल्यावि आणखी एक जण अशा संघषज टाळण्यासाठी आणण जगात शांतता प्रोतसाहन प्रयतन 
किण्यासाठी. तयाचे संस्थापक संयुक्त िाष्रसंघाने 51 सदस्य िाज्ये होते; 193 आता आहेत. 

तेथे शेकडो, नाही हजािो, ति जगभिातील संघषज युनायटेड नेशन्स पासून स्थापना केली आहेत, पण आम्ही 
अद्याप ततसऱ्या महायुद्धाच्या संबोधले होते आहे काय जाऊ शकते. 

काही युनायटेड नेशन्स सािखे आंतििाष्रीय सहकाि पोप फ्रान्न्सस आणण अनेक इति धाशमजक नेते शांती व 
समदृ्धी आणीन प्रोतसाहन किण्याचा प्रयतन किीत आहेत आणण अजेंडा प्रकाि एकत्र, प्रोतसाहन दावा केला 
आहे की ववश्वास. 

तथावप, हे किण्यासाठी संयुक्त िाष्रांच्या रॅक िेकॉडज चांगले केले नाही. स्थापना असंख्य सशस्त्र युनायटेड 
नेशन्स पासून संघषज व्यततरिक्त, अनेक लाखो, भुकेलेला तनवाजशसत, आणण / ककंवा न्जवावि उदाि होऊन 
गिीब आहेत. 

एक दशकात पूवी, युनायटेड नेशन्स तयाच्या र्मलेननयम डेव्हलपमेंट गोल अंमलबजावणी किण्यासाठी पुढे 
हदल्या आहेत. तो ", ववकास गोल" आठ होते पण हे यशस्वी झाले नाही, अगदी संयुक्त िाष्रसंघाच्या स्वतः 
म्हटले आहे. तयामुळे, 2015 मध्ये, तयाच्या तथाकगथत "17 शाश्वत ववकास गोल" दिक घेण्यात आली. काही 
आशावादी आहेत. काही तो एक आदशज कल्पनािम्य ववचाि. 

म्हणून आतापयतं स्वप्नं नाही म्हणून, 6 मे, 2016 िोजी पोप फ्रान्न्सस तो मानवी युिोवपयन स्वप्नं स्वप्न 
पडले तयाच्या चचज की खंड प्राप्त मदत करू शकेल असे ते म्हणाले. पण, पोप स्वप्न एक भयानक अनुभव 
(cf. प्रकटीकिण 18) असल्याचे बाहेि चालू होईल. 

काही सहकाि आणण यशस्वी, पण असू शकतो ... 

मररयम वेबस्टर डडक्शनरी स्वप्नं आहे असे सूचववते "एक काल्पतनक जागा सिकाि, कायदे, आणण 
सामान्जक परिन्स्थती परिपूणज आहोत." 

बायबल माणुसकीच्या स्वबळावि समस्या सोडवू शकत नाही की शशकवते: 

23 पिमेश्विा, मला माहीत आहे माणसाच्या आयुष्यावि स्वत: मध्ये नाही; तो माणसू तयाच्या स्वत: 
च्या पावले थेट चालतो नाही. (तयमजया 10:23, तुम्ही पाप करु नये संपूणज अन्यथा सूगचत किेपयतं) 

बायबल आंतििाष्रीय सहकाि अपयशी ठिेल की शशकवते: 



16 ववध्वंस व द:ु खे तयांच्या जगण्याचे मागज असतात; 17 तयांना शांतीचा मागज माहीत नाही 18 तयांच्या 
डोळयांपुढे देवाचे भय नाही आहे.. (िोम 3: 16-18) 

पण, अनेक मानव आदशज समाज तयांच्या दृश्य हदशेने काम किीत आहेत आणण अगदी कधी कधी धमज 
समावेश किण्याचा प्रयतन किा. पण जवळजवळ काहीही एक खिा देव मागज अनुसिण किण्यास इच्छुक 
आहेत. 

हे युनायटेड िाष्र ककंवा व्हॅहटकन च्या गोल कोणतयाही हदशेने ववकास होईल, असे नाही. काही, तसेच काही 
वेगाने होईल. 

प्रतयक्षात, आणण कदागचत भव्य संघषज व नंति आंतििाष्रीय शांतता किाि एक प्रकाि मान्य केले आणण 
पुष्टी (दानीएल 9:27). तो आहे, तेव्हा अनेक माणुसकीच्या अगधक शांततापूणज आणण आदशज समाज चालना 
जाईल, असा ववश्वास कल खोटे नाही. 

(9-12 2 थेस्सलनीकाकि 2) अशा अनेक आंतििाष्रीय 'आदशज प्रगती (cf. यहेज्केल 13:10) तसेच ववववध 
चमतकाि आणण अदभुत कामे करून घेतले जाईल. पण बायबल अशा शातंता अंततम नाही (दानीएल 9:27; 

11: 31-44) म्हणतात नेते दावा करू शकते काय जमुानता (1 थेस्सलनीकाकि 5: 3; यशया 59: 8). 

माणुसकीच्या खिोखि स्वप्नं घडवून आणणे च्या पूणजपणे सामर्थयज आहे, ति स्वप्नं कोणतयाही प्रकािच्या 
शक्य आहे? 

होय. 

2 गॉस्पेल येशू उपदेश केले? 
बायबल, एक आदशा समाज, देवाचे राज्य म्हणर्ार् की र्शकवरे् मानवी सरकारे (दानीएल 2:44; प्रकटीकरण 
11:15; 19: 1-21) पुनच्स्थार् करेल. 

येशू त्याच्या सावाजननक सेवाकाया सुरू केले रे्व्हा तयाने त्याांना देवाच्या िाज्याची सुवाताज प्रचार 
सुरुवार् केली. येथे माका  अहवाल काय आहे: 

14 नांर्र योहानाला रु्रुां गार् टाकण्यार् आले, येशू गालील आला ". वेळ आली आहे, आणण देवाचे 
राज्य जवळ आले आहे पश्चात्ताप करा, आणण सुवारे्वर ववश्वास ठेवा" हे देवा, 15 स्वगााच्या राज्याची 
सुवार्ाा साांधगर्ली आणण म्हणाला, (माका  1: 14-15). 

टमा सुवार्ाा,  म्हणून र्लप्यांर्ररर् ग्रीक शब्लद येरे्, आणण "चाांगला सांदेश" फकां वा "चाांगली बार्मी." नवीन 
करार, इांग्रजी शब्लद "राज्य" देवाच्या राज्यार् सांबांधिर्, रु्म्ही पाप करु नये अांदाजे 149 वेळा उ्लेख आहे 
याचा अथा असा आणण 151  बायबल मध्ये. र्ो ननयम फकां वा मानिनार्शवाय के्षत्र धचन्हाांफकर् जे  म्हणून 
र्लप्यांर्ररर् ग्रीक शब्लद येरे्. 



मानवी राज्ये, र्सेच देवाच्या राज्यार्, एक राजा (प्रकटीकरण 17:14), रे् एक भौगोर्लक के्षत्र कव्हर 
(प्रकटीकरण 11:15), रे् ननयम (: 3-4 30: यशया 2 9) आहेर् रे् आहेर्, आणण वविय (लूक 13:29). 

येथे मॅथ्यू नोंद की येशू प्रथम सावाजननक र्शकवण आहे: 

गेला 23 येशू गालील प्राांर्ार् सगळीकडे, येशूने सभास्थानार् जाऊन र्शकववले राज्याचे शुभवर्ामान 
(मत्तय 4:23) सुवार्ाा साांधगर्ली. 

मॅथ्यू देखील नोंद: 
35 मग येशू करीर् सवा नगरारू्न व सवा खेड्यारू्न फफरला, येशूने सभास्थानार् जाऊन र्शकववले 
राज्य (मत्तय 9:35) सुवार्ाा साांधगर्ली. 

नवीन करार येशू अनांर्काळ राज्य करर्ील, हे लक्षार् येरे्: 
33 र्ो याकोबाच्या घराण्यावर सवाकाळासाठी र्ो सत्ता चालवील त्याच्या राज्याचा किीही अांर् (लूक 
1:33) होईल. 

लूक येशू पाठववला होता हे उद्देश देवाच्या िाज्याची घोषणा केली होती की नोंद येशूच्या र्शकवणीच्या 
याकडे लक्ष द्या.: 

43 त्यावर येशू त्याांना म्हणाला, "मी कारण त्या कारणासाठीच मला पाठववले आहे, इर्र गावाांमध्येही 
देवाच्या राज्याची घोिणा करणे आवश्यक आहे" (लूक 4:43). 

आपण किीही सुवार्ाा साांधगर्ली, ऐकले आहे का? आपण किीही पाठवले जार् आहे येशूच्या उद्देश 
देवाच्या राज्याची घोिणा केली होर्ी की लक्षार् आहे का? 

लूक येशूने जा आणण देवाच्या राज्याची घोिणा नाही की नोंद: 
10 र्शष्य परर् आले रे्व्हा त्याांनी येशूला आपण केले्या सवा गोष्टी साांधगर््या. . मग र्ो त्याांना 
घेऊन बेथसैदा म्हणर्ार् शहर राहण्याचे ननजान हठकाणी एकाांर्ार् बाजलूा नेले 11 पण 
लोकसमुदायाला हे कळले व रे् त्याच्यामागे गेले; आणण र्ो त्याांचे स्वागर् केले आणण देवाच्या 
राज्याववियी त्याांच्याशी बोलला (लूक 9: 10-11). 

येशू देवाच्या राज्यार् त्याचे अनुकरण होईल जे सवोच्च प्रािान्य असावे की र्शकवले: 
33 पण देव व त्याचे नीनर्मत्त्व (मत्तय 6:33) राज्य पहह्या शोिर्ार्. 

. 31 पण देवाचे राज्य र्मळववण्यासाठी झटा म्हणजे याही गोष्टी रु्म्हाांला हद्या जार्ील 32 र्भऊ 
नको लहान कळपा, र्ो आप्या दयाळू वपत्याला समिानाचे कारण रु्म्हाांला त्याचे राज्य (लूक 12: 

31-32) देणे. 

णिस्र्ी पहह्या घेणे देवाचे राज्य आहेर्. रे् त्याांना च्जवांर् आहे णिस्र्, च्जवांर् आणण त्याचा परर्ावा आणण 
राज्य करण्यासाठी उत्सुक या त्याांच्या सवोच्च प्रािान्य करून करू. पण, णिस्र् स्वर्: चा िांदा करणे 
बहुरे्क, नाही फक्र् देवाच्या राज्याच्या रे् त्याांना आहे काय माहहर् नाही पाहू नका. अनेक खोटे ऐहहक 



राजकारणार् जार् देव णिस्र्ी काय अपेक्षा आहे की ववश्वास. देवाचे राज्य समजून नाही, रे् आर्ा रे् 
आवश्यकरे्पेक्षा फकां वा माणसुकीच्या त्यामुळे सदोि आहे का समजून म्हणून राहर्ार् नाही. 

सूचना राज्य एक लहान कळप देण्यार् येईल असेही साांधगर्ले की, (cf. रोमन्स 11: 5). हे खरे लहान कळप 
एक भाग अस्याचे करण्यास र्यार असले नम्रर्ा घेरे्. 

देवाचे िाज्य अद्याप परृ्थवीविील स्थापन किण्यात आले नाही 
येशूने त्याच्या अनुयायाांना म्हणून त्या र्ो प्रदेश आिीच नाही राज्य यावे प्राथाना केली पाहहजे, र्शकवले: 

9 हे आमच्या स्वगाार्ील वपत्या, पववत्र राखले जावो आपले नाव असेल. 10 रु्झे राज्य 
येवो,. आप्या (: 9-10 मत्तय 6) केले जाईल. 

येशू देवाच्या राज्याची घोिणा आप्या र्शष्याांना पाठववले: 
1 येशू बारा र्शष्याांना एकत्र बोलाववले, आणण त्याने त्याांना सवा भुर्ाांवर सामथ्या व अधिकार हदला, 
आणण रोग बरे 2 त्याने त्याांना देवाच्या राज्याची (लूक 9: 1-2) उपदेश करण्यास पाठववले.. 

येशूने र्शकवले्या त्याची उपच्स्थर्ी एकटा नांर्र राज्य पथृ्वीवरील स्थापन झाले नाही म्हणून, राज्य होरे् 
की: 

28 परांरु् मी जर देवाच्या साहाय्याने भुरे् काढर्ो, र्र अवश्य देवाचे राज्य रु्मच्याकडे आले आहे 
(मत्तय 12:28). 

खरे राज्य भववष्यार् आहे. र्ो येथे नाही; माका  शो या वचनाांर् आर्ा अशी आहे: 
47 जर रु्झा उजवा डोळा रु्ला पाप करायला प्रवतृ्त करर्ो र्र र्ो काढून टाक. आपण ऐवजी दोन 
डोळे, रे् फेकून देण्याच्या ... (माका  9:47) येर् पेक्षा एक डोळा असले्या देवाच्या राज्यार् प्रवेश 
करणे हे चाांगले आहे. 
23 येशूने सभोवर्ाली पाहहले व र्ो आप्या र्शष्याांना म्हणाला, "फकर्ी कठीण देवाच्या राज्यार् 
प्रवेश िन आहे, ज्याांना आहे!" 24 त्याचे शब्लद ऐकून र्शष्य आश्चयाचफकर् झाले. परांरू् येशू त्यास 
म्हणाला आणण त्याांना म्हणाला, "माझ्या मुलाांनो, देवाच्या राज्यार् प्रवेश करण्यासाठी! 25 उांट श्रीमांर् 
माणसाचा पेक्षा एक सुई डोळा सहन करणे सोपे आहे श्रीमांर्ाचा त्या फकर्ी कठीण आहे देवाच्या 
राज्यार् प्रवेश "(माका  10: 23-25). 
25 मी रु्म्हाांला खरे, मी यापुढे द्राक्षफळाांचा त्या हदवसापयरं् मी देवाच्या राज्यार् नवीन वपऊन 
वपणार नाही "(माका  14:25) असे म्हणर्ार्. 
43 एक प्रमुख सदस्य, स्वर्: येर् आणण िैया ... घेऊन देवाच्या राज्याची वाट पाहर् होर्ा जोसेफ 
(माका  15:43). 

येशू राज्य आर्ा जगार्ील भाग नाही र्शकवले: 



36 येशू म्हणाला, "माझे राज्य या जगाचे नाही, माझे राज्य या जगाचे नाही, माझे सेवक लढले असे 
मी यहूदी सुटका करण्यासाठी नये म्हणून होरे्, र्र, पण आर्ा माझे राज्य दसुऱ्या हठकाणचे आहे." 
(योहान 18: 36). 

येशू परर् येईल नांर्र राज्य येवो आणण र्ो राजा होईल असे र्शकववले की: 
31 "मनुष्याचा पुत्र जेव्हा त्याच्या वैभवाने, आणण त्याला सवा पववत्र देवदरू्, रे्व्हा र्ो त्याच्या गौरवी 
आसनावर बसेल. 32 सवा राष्रे त्याच्यासमोर एकत्र जमर्ील येईल, आणण र्ो त्याांना एकमेकाांपासून 
ववभक्र् होईल, मेंढपाळ शेळ्या पासून आप्या मेंढराांची ववभाजीर् म्हणून. 33 र्ो मेंढराांना सेट होईल 
त्याच्या उजव्या हार्ार्, पण शेरडाांना र्ो डावीकडे बसवील. 34 मग राजा जे त्याच्या उजवीकडे आहेर् 
त्याांना म्हणेल, या रु्म्ही माझ्या वपत्याचे आशीवााहदर्, , जग (: 31-34 मत्तय 25) स्थापनेपासून 
र्यार राज्यार् वाटा. 

रे्व्हापासून देवाच्या राज्याची येथे नाही आहे, आम्ही असे स्थापना करण्यार् आली आहे नांर्र होईपयरं् 
प्रत्यक्ष स्वप्नां पाहू शकणार नाही. सवाार् देवाचे राज्य समजर् नाही कारण, रे् त्याचे पे्रम सरकार कसे काया 
कररे् समजर् नाही. 

काय येशू म्हणू िाज्य होते का? 

येशू काय देवाचे राज्य आहे काही स्पष्टीकरण प्रदान: 
26 र्ो म्हणाला, "एक मनुष्य जर्मनीवर बी ववखरुन र्र पाहहजे, 27 आणण रात्री झोपणे आणण हदवसा 
उठर्ो आणण बबयाणे अांकुर वाढू नये, त्याने स्वर्: ला माहीर् नाही देवाचे राज्य असे आहे. 28 स्वर्: 
हून पथृ्वी उत्पादन वपके: प्रथम अांकुर, नांर्र रु्रा, नांर्र डोके पूणा िान्य 29 पण िान्य लागले आहेर् 
व वाढर् रे्व्हा र्ो त्याला लगेच ववळा, कारण कापणीची वेळ आलेली असरे् "(माका  4:. 26- 29). 
18 मग र्ो म्हणाला, "देव असे राज्य काय आहे मला काय रु्लना करु 19 एका मनुष्याने घेर्ला व 
आप्या बागेर् ठेवला मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे, जसे करु? आणण र्ो वाढला आणण मोठ्या झाडे 
झाले आणण त्याच्या फाांद्याांवर नेस्टेड पक्षयाांना. देवाच्या राज्याची सुवार्ाा मला कोणाशी रु्लना 
करु काय "20 र्ो पुन्हा म्हणाला," 21 एका स्त्रीने घेर्ले व रे् सवा पीठ फुगले र्ीन मापे लपवून जे 
खर्मराववियी जपा, सारखे आहे "(लूक 13: 18-21). 

काही बी सूधचर्, की प्रथम, देवाचे राज्य जोरदार लहान आहे, पण मोठ्या होईल. 

लूक देखील रेकॉडा: 
29 रे् उत्तरेकडून व दक्षक्षणेकडून, पूवा आणण पच्श्चम येर्ील आणण देव (लूक 13:29) राज्यार् खाली 
बसणे. 

अशा प्रकारे, देवाचे राज्य सवा जगभरारू्न लोक आहेर्. र्ो इस्राएली वाडवडील ज्याांच्याकडे मयााहदर् जाणार 
नाही. लोक या राज्यार् मेजासभोवर्ी आपाप्या जागेवर बसर्ील. 

लूक 17 आणण िाज्य 



लूक 17: 20-21 काही. पण त्या करण्यापूवी, लोक प्रत्यक्षार् देवाच्या राज्यार् खाणे होईल हे लक्षार्: 
15 "िन्य जो देवाच्या राज्यार् जेवर्ो करील त्याला आहे!" (लूक 14:15). 

(भववष्यार्) लोक देवाच्या राज्यार् खाणार अस्याने, अन्यथा सूधचर् जे लूक 17:21 च्या गैरसमज असूनही 
आर्ा त्याांच्या अांर्: करणार् बाजलूा सेट फक्र् काहीर्री नाही. 

लूक 17 मोफ्फात्त अनुवाद: 20-21 काही समजावून घेण्यास मदर्: 

रे्थे फकां वा 21 रे् म्हणर्ील, 'हे असे आहे' ', 20 देवाचे राज्य येर् असर्, परुश्याांनी येशूला ववचारले 
असर्ा र्ो म्हणाला, "देवाचे राज्य आपण रे् दृष्टीने पकडू करर्ो म्हणून येर् आहे नाही त्याांना 
उत्तर हदले र्ो आहे, 'देव च्या शासन रु्मच्या बरोबर मध्ये झाले आहे.' (लूक 17: 20-21, मोफ्फात्त) 

येशू असे आपले, मानवी आणण दाांर्भक परुशी बोलर् आहे हे लक्षार् घ्या. येशू म्हणाला, "उत्तर हदले," - र्ो 
येशू प्रश्न केला परुशी होरे्. त्याांनी त्याला ओळखले नकार हदला. 

चचा रे् होरे्? नाही! 

येशू लवकरच आयोच्जर् करण्यार् येणार आहे एक चचा बोलर् नाही. फकां वा र्ो मन फकां वा अांर्: करणार् 
भावना बोलर् होरे्. 

येशू त्याच्या राज्य बोलर् होरे्! परूशी एक चचा बद्दल ववनांर्ी करण्यार् आली नाही. रे् कोणत्याही नवीन 
करार चचा लवकरच सुरु करण्यार् काहीच माहीर् नव्हर्ां. रे् खूपच भावना एक प्रकार ववचारर् नाही. 

आणण देवाच्या राज्याची परूशी "आर्" होर्ा - - परुशी आर् चचा एका देवाचे राज्य चचा समजर् 
असेल? अथाार् नाही! 

अशा ननष्किा रे् ऐवजी हास्यास्पद आहे नाही? काही प्रोटेस्टांट अनुवाद लूक 17:21 भाग अनुवाद असर्ाना 
आपण आर् "देवाचे राज्य असे आहे" देवाचे राज्य रु्मच्यामध्ये आहे "(रु्म्ही पाप करु नये / पाळली), 
अगदी कॅथोर्लक न्यू जेरूसलेम बायबल योग्य की म्हणून अनुवाहदर्". " 

येशू मध्यभागी परुशी मध्ये, एक होरे्. आर्ा, परुशी देवाचे राज्य पुढे पाहहले रे् ववचार. पण रे् 
गैरसमज. येशू ववचार चुकले म्हणून (फकां वा काही एक चचा आर्ा ववश्वास) र्ो फक्र् यहूदी स्थाननक फकां वा 
मयााहदर् राज्य नाही, असे स्पष्ट केले. देवाचे राज्य लोक दाखववणे जे शकरे् फकां वा पाहू, आणण म्हणर्ो, 
"येथे, र्ो आहे" अनेक मानवी आणण दृश्यमान राज्याांचा केवळ एक असू शकर् नाही; फकां वा "त्या राज्याचा 
आहे नर्थे." 

येशू स्वर्: र्ो ननववाकारपणे वपलार् (36-37 योहान 18) साांधगर्ले की, राज्याचा राजा असण्याचा जन्म 
झाला. बायबल (17-18,23 उदा दानीएल 7) अटी "राजा," "राज्य" वापररे् समजून घ्या की.देवाच्या भववष्यार् 
राज्याचा राजा नांर्र रे्थे परुशी पुढे उभे होरे्. पण रे् राजा (योहान 19:21) म्हणून त्याला ओळखले 
नाही. र्ो परर्, रे्व्हा जग त्याला नाकारण्याचा जाईल (प्रकटीकरण 19:19). 

येशू, खालील अध्याय लूक 17 मध्ये वणान गेला त्याच्या दसुऱ्या येर्, रे्व्हा देवाचे राज्य पथृ्वीवरील सवा (हा 
िडा साठी सार्त्य मोफ्फात्त चालू) ननयमाप्रमाणे करील: 



22 र्ो आप्या र्शष्याांस म्हणाला, "व्यथा मनुष्याचा पुत्र एकाच हदवशी आहे रे्व्हा आपण होईल 
लाांब आणण लाांब करण्यासाठी हदवस येर्ील. 23 पुरुि म्हणर्ील, 'पहा, येथे र्ो आहे!' पाहा, रे्थे र्ो 
आहे! ' पण जाऊ नका फकां वा इर्र आकाशाच्या एका बाजलूा फ्लॅश ववजेसारखे त्याांना 
चालवला 24, त्यामुळे मनुष्याचा पुत्र आप्या स्वर्: च्या हदवशी होईल. 25 पण र्ो प्रथम दुुःख सहन 
करणे आवश्यक आहे आणण याांनी नाकारावे वर्ामान वपढीच्या (लूक 17: 22-25, मोफ्फात्त). 

27-31, सांपूणा जग ननयम येर् त्याांचे दसुरे वणान: येशू, फक्र् मत्तय 24 मध्ये म्हणून आकाशार् चमकणारी 
वीज फ्लॅर्शांग सांदर्भार्. येशू त्याच्या लोकाांना र्ो परर् त्याला पाहू शकणार नाही होईल म्हणर् नाही 
आहे.लोक त्याांच्या राजा म्हणून त्याला ओळखले नाही आणण त्याला लढेन (प्रकटीकरण 19:19)! अनेक येशू 
दोघाांनाही प्रनर्ननधित्व ववचार करेल. 

येशू देवाच्या राज्यार् त्या आर् होरे् म्हणर् नव्हर्ा परूशी-रे् राज्यार् होणार नाही रे् कारण त्याांचा 
ढोंगीपणा ओळखला व (: 13-14 मत्तय 23) अन्यत्र साांधगर्ले. फकां वा येशू चचा राज्य असे म्हणर् होर्ा. 

फक्र् पुनरुत्थानाच्या वेळी जसे - देवाचे राज्य काहीर्री मानव एक हदवस करू शकणार आहे! र्रीही, 
अब्राहाम व इर्र याची सुांर्ा केली नाही अजून (13-40 cf. इब्री लोकाांस 11) आहेर्. 

र्शष्य माहीर् वैयच्क्र्कररत्या नांर्र त्याांना आर् नाही होर्ा की, देव राज्य आणण र्ो लूक 17:21 आला 
खालील, म्हणून हदसून आले की, दाखवरे्: 

11 लोकाांनी हे ऐकले की, देवाने आणखी एक बोिकथा साांधगर्ली, कारण र्ो यरुशलेमाजवळ होर्ा 
कारण रे् ववचार देवाचे राज्य र्त्काळ प्रगट होणार आहे (लूक 19:11). 

िाज्य भववष्यात आली होती 

राज्य जवळ आले आहे र्र आपण कसे साांगू शकर्ा? आणण नांर्र र्शकवले की प्रश्न पत्ता भाग म्हणून, 

येशू भववष्यसूचक घटना (8-28 लूक 21) सूचीबद्ि: 

त्याांना पालवी येऊ लागली, रे्व्हा आपण पाहू की, उन्हाळा स्वर्: साठी माहीर् आहे अांच्जराच्या 
झाडाकडे 29 बघ आणण सवा झाडां. 30 आर्ा जवळ आहे. 31 आपण देखील या गोष्टी घडताना तुम्ही 
पाहाल तेव्हा देवाचे िाज्य असे आहे हे मला माहीत आहे जवळ (लूक 21: 29-31). 

येशू राज्य केव्हा येईल हे जाणून भववष्यसूचक घटना अनुसरण त्याच्या लोकाांना होरे्. येशू इर्रत्र 
पाहण्यासाठी आणण भववष्यसूचक घटना लक्ष द्या (; 33-37 माका  13 लूक 21:36) त्याच्या लोकाांना 
साांधगर्ले. येशूचे हे शब्लद असूनही सवलर् जगार्ील भववष्यसूचकपणे-र्लांक घटना पाहणे. 

लूक 22 आणण 23 येशू पुन्हा देवाचे राज्य र्ो र्शकवलेस भववष्यार् पूणा होईल की काहीर्री होरे् की झाली: 
15 "मी द:ु ख आिी आपण हा व्हाांडण सणाचे भोजन घ्यावे अशी माझी फार इच्िा असरे् इच्िा 
सह; 16 मी देवाच्या राज्यार् हे पररपूणा होईपयरं् मी यापुढे रे् खाऊ करेल रु्म्हाला साांगर्ो 
की,." 17 मग र्ो प्याला घेर्ला, आणण उपकार मानले आणण म्हणाला, "हे घ्या, आणण आपसार् वाटून 
घ्या 18 मी रु्म्हाांला साांगर्ो की, मी वेल फळ वपणार नाही र्ोपयरं् देवाच्या राज्यार् येर्ो" (लूक 22: 

15-18). 



39 पण त्याला हा देवाची ननांदा करीर् होरे् विस्र्ांभावर णखळले होरे् त्या दषु्टाांचा एक आणण र्ो 
म्हणाला, "रु्म्हीच णिस्र् असाल र्र स्वर्: ला वाचव आणण आम्हाला वाचव." 40 मग त्याच्या 
सहचर त्याला दटावले आणण र्ो आपण अगदी की नाही त्याला म्हणाला, " देवाचे भय? ", र्ो येशू 
म्हणाला, 42" रु्म्ही देखील धिक्कार त्याला. 41 आणण योग्य, म्हणून आम्ही आम्ही काय काय केले 
आहे, पण काहीही वाईट हे एक केले आहे त्यानुसार परर्फेड आहेर्, कारण आम्हाला योग्य आहेर्. 
सािा इांग्रजी 39-43, अरामी: माझा प्रभु, आपण आप्या राज्यार् प्रवेश येशील रे्व्हा माझी 
आठवण "43 पण येशू त्याला म्हणाला," आमेन, मी रु्म्हाांला साांगर्ो की, आज रू् मजबरोबर 
सुखलोकार् असशील असेल "(लूक 23.. ) 

देवाचे राज्य लवकरच येशू मतृ्यू झाला होर्ा म्हणून धचन्हाांफकर् करा व लूक दोन्ही आम्हाला दाखवा 
म्हणून एकर्र आला नाही: 

43 एक प्रमुख सदस्य, स्वर्: येर् आणण िैया ... घेऊन देवाच्या राज्याची वाट पाहर् होर्ा जोसेफ 
(माका  15:43). 
51 त्याने यहूदी लोकाांचा एक शहर, स्वर्: ला देवाच्या राज्याची वाट पाहर् होर्ा (लूक 23:51) पासून 
होरे्. 

पुनरुत्थान एक जॉन रेकॉडा देवाचे राज्य पुन्हा जन्माला येईल की नांर्र लक्षार् घ्या की: 
3 येशूने उत्तर हदले, "ववश्वासपूवाक म्हणर्ो, मी रु्म्हाांला साांगर्ो, कोणी एकाने पुन्हा जन्म 
घेर््यार्शवाय, र्ो देवाचे राज्य पाहू शकर् नाही." 4 ननकदेम त्याला म्हणाला, "हे र्ो जुना आहे 
रे्व्हा एक माणसू जन्म जाऊ शकरे् त्याला म्हणाला? 3: र्ो आप्या आईच्या उदरार् दसुऱ्याांदा 
प्रववष्ट करा आणण करू शकर्ा जन्म झाला "येशूने उत्तर हदले 5," ववश्वासपूवाक म्हणर्ो, मी 
मनुष्याचा पाण्याने आणण आत्म्याने जन्म झाला नाही र्र, आपण साांगर्ो, र्ो देव (योहान 3 

राज्यार् प्रवेश करू शकर् नाही -5). 

की येशूचे पुनरुत्थान झा्यानांर्र, र्ो पुन्हा देवाच्या राज्याववियी र्शकवले ववचार करा: 
3 त्याांनी अनेक त्याच्या द:ु ख नांर्र स्वर्: च्जवांर् आहे 

किीही चूक न करणारा पुरावे, चाळीस हदवस त्याांना पाहहले आणण देवाच्या राज्याची सेवेर्ील 
बोलर् (पे्रविर्ाांची कृत्ये 1: 3) आहे. 

येशू हदला की, पहहले आणण शेवटचे प्रवचने देवाच्या िाज्याववषयी होते! येशू तया िाज्याचा शशकवण्यासाठी 
दतू आला. 

येशूने सुद्िा पे्रविर् जॉन पथृ्वीवर होईल की देवाच्या हजार राज्य बद्दल र्लहू होरे्. लक्षार् योहान लेखन 
लावलां: 

4 मी येशू त्याांच्या साक्ष आणण पशू फकां वा त्याच्या मूर्ीची उपासना केली नव्हर्ी, जो शब्लद 
र्शरच्िेद केला गेले होरे्, आणण त्याांच्या कपाळावर फकां वा हार्ावर त्याच्या खूण प्राप्र् होरे् त्याांचे 
आत्मे मी पाहहले.आणण रे् जगले आणण एक हजार विे राज्य केले (प्रकटीकरण 20: 4). 



लवकर णिस्र्ी देवाच्या हजार राज्य पथृ्वीवर आणण बायबल असे र्शकवरे्, म्हणून जग (cf. प्रकटीकरण 
5:10, 11:15) सरकार जागा घेईल असे येशूने र्शकवले. 

का की, देवाचे राज्य म्हणून महत्वाचे आहे र्र, सवाार् रे् फार ऐकले नाही का? 

येशूने हे एक गूढ म्हणर्ार् अांशर्ुः कारण: 
11 र्ो म्हणाला, "त्याांना म्हणाला, रु्म्हाांला देवाच्या राज्याचे रहस्य जाणून घेण्याचा अधिकार हदलेला 
आहे; पण बाहेर आहेर् ज्याांनी सवा गोष्टी येशूने साांधगर्ले्या या बोिकथा (माका  4:11) येर्ार्. 

आजही देवाच्या खऱ्या राज्य सवाार् एक गूढ आहे. 

ववचार देखील येशू शेवटी (वय) येर्ील (लवकरच) नांर्र स्वगााच्या राज्याची सुवार्ाा साक्षीदार म्हणून सवा 
जगार्ील लोकाांना सुवार्ाा साांधगर्ली आहे की: 

14 राज्याची ही सुवार्ाा सवा राष्रार्ील लोकाांना साक्ष सवा जगार्ील लोकाांना सुवार्ाा साांधगर्ली 
जाईल, आणण मग शेवट होईल (मत्तय 24:14). 

देवाच्या िाज्याची सुवाताज सांगगतली महतवाचे आहे आणण या ओविनंति वेळा मध्ये पूणज केले आहे. तो एक 
"चांगला संदेश" आहे, तो मानव ववद्वान ब्राम्हण रिअल आशा िाजकीय नेते शशकवावे काय असूनही देते 
म्हणून. 

आपण येशूच्या शब्द ववचाि केल्यास, हे खिे णिस्ती चचज आता िाज्य की सुवाताज सांगगतली पाहहजे हे 
स्पष्ट होईल. या चचज तयाच्या विच्या प्राधान्य असावे. आणण त्या जर नीट हे करण्यासाठी, अनेक भािा 
वापरावी. 

हा देवाचा सुरू ठेवणे चचा करू प्रयत्न आहे. आणण या पुच्स्र्का भािा स्कोअर मध्ये अनुवाहदर् केले गेले 
आहे हे आहे. 

येशू तयाच्या मागज स्वीकाि करू नका सवाजत शशकवले: 

अरुां द दरवाजाने आहे कारण रुां द दार आहे आणण व्यापक नाश ठरर्ो की मागा आहे, आणण अनेक 
त्यारू्न आर् जाणारे आहेर् ज्याांना 14 आणण अवघड जीवन ठरर्ो मागा आहे, आणण 13 "अरूां द 
दरवाजाने प्रववष्ट करा. काही र्ो सापडर्ो आहेर् (मत्तय 7: 13-14). 

देवाच्या राज्याची सुवार्ाा जीवनाकडे! 

हे आहे की, सवाार् अनुयायी णिस्र्ी मर् णिस्र्ाच्या भर देवाच्या राज्याची सुवार्ाा साांधगर्ली होर्ी ववसराळू 
वाटरे् जरी िमाननरपेक्ष धथऑलॉच्जअन्स आणण इनर्हासकार हे अनेकदा बायबल प्रत्यक्षार् काय र्शकवरे् 
आहे समजले की लक्षार् ठेवा स्वारस्य असू शकरे्. 

पण, येशू स्वर्: देवाच्या राज्यार् (2,60 लूक 9) सुवार्ाा र्शकवण्यासाठी त्याच्या र्शष्याांना अशी अपेक्षा होर्ी. 

भववष्यार् राज्य देवाचे ननयम आिाररर् जाईल, हे शाांर्र्ा आणण आणीन समदृ्िी आणण या युगार् त्या 
ननयमाांचे पालन (: इफफस 2:15 165 स्र्ोत्र 119) खरी शाांर्ी ठरर्ो. 



आणण राज्य ही सुवार्ाा जुना करार पववत्र शास्त्रार् ओळखले जार् होरे्. 

3. िाज्य जुना किाि ओळखले जात असे? 

येशूच्या पहह्या आणण गे्या रेकॉडा कान उघाडणी देवाच्या राज्याची सुवार्ाा साांधगर्ली सहभाग (माका  1: 

14-15; पे्रविर्ाांची कृत्ये 1: 3). 

देवाचे राज्य येशूच्या वेळ यहूदी लोकाांनी आम्ही आर्ा जुना करार म्हणर्ो, त्याांच्या पववत्र शास्त्र मध्ये 
नमूद करण्यार् आले म्हणून काहीर्री ओळखले पाहहजे की काहीर्री आहे. 

डॅतनयल िाज्य बद्दल शशकवले 
सांदेष्टा दानीएल र्लहहले: 

40 मग चौथे राज्य, लोखांड म्हणून बलवान होईल दगडाने लोखांड रु्टले आणण सवाकाही 
कारण; आणण अांशर्ुः कुां भाराच्या मार्ीच्या, चुरा की राज्य धचरडून आणण इर्र सवा आपण पाय 
आणण बोटे पाहहले र्र धचरडणे 41 होईल, आणण अांशर्ुः लोखांड, राज्यार् भाग असर्ील लोह. अद्याप 
लोखांडी शक्र्ी कुां भारकामववियक धचकणमार्ी. 42 र्मसळून लोखांडी पाहहले आणण राज्य पाय बोटे 
काही भाग लोखांडाचा व काही मार्ीचा होरे् म्हणून, म्हणून अांशर्ुः बळकट व अांशर्ुः नाजूक असेल 
फक्र् म्हणून, र्ो येईल. 43 रु्म्ही कुां भारकामववियक लोखांड मार्ीर् र्मसळलेले पाहहले, लोकाांनी बी 
र्मसळणे होईल;पण रे् एकमेकाांना पालन नाही लोखांड मार्ीच्या 44 त्या दोन राजाांनी स्वगाार् किीही 
नाश केला जाणार करील एका राज्याची स्थापना करील, हदवस मध्ये र्मक्स नाही फक्र् म्हणून 
जाईल. आणण राज्य इर्र लोक सोडले जाऊ नये; त्याचे लहान लहान रु्कडे मोडणार या सवा 
राज्याांचे वापर व र्ो कायमचेच हटकेल (दानीएल 2: 40-44). 
18 पण परात्पर देवाच्या पववत्र राज्य प्राप्र् होईल, आणण कायमचे राज्य र्ाबा अगदी सदासवाकाळ. 
' (दानीएल 7:18). 
21 "मी पहार् होर्ा आणण त्याच र्शांग देवाच्या पववत्र लढाई करर्, आणण त्याांना ववरोिार् 
प्रचर्लर्, 22 प्राचीन पयरं् आला आणण एक न्याय सवोच्च खास नावे केले होरे्, आणण वेळ आली . 
राज्य र्ाब्लयार् देवाच्या पववत्र (दानीएल 7: 21-22) 

पासून दानीएल, आपण देवाचे राज्य या जगाचे राज्याांचा नाश रे्व्हा वेळ येर्ील आणण सदासवाकाळ हटकून 
राहर्ील की जाणा. आम्ही देखील सांर्ाांनी हे राज्य देण्यार् त्याांच्या भाग असेल हे जाणून घ्या. 

डॅननअल च्या भववष्यवाण्या अनेक भाग 21 व्या शर्कार् आमच्या वेळी आहेर्. 

नवीन करार काही पररच्िेद याकडे लक्ष द्या: 
12 "जी दहा र्शांगे रू् पाहहलीस रे् ज्याांना अजून राज्य र्मळाले आहे असे दहा राजे आहेर्, पण रे् 
दहा राजे एक र्ास अधिकार र्मळेल. 13 हे एक मन, आणण रे् पशू रे् त्याांची शक्र्ी व अधिकार 
देईन . 14 रे् कोकऱ्याबरोबर युद्ि करीन आणण कारण र्ो प्रभूांचा व राजाांचा राजा प्रभु आहे कोकरा 



त्याांच्यावर मार् करर्ा येईल आणण त्याच्याबरोबर त्याने बोलाववलेले, ननवडलेले, ववश्वासू 
". (प्रकटीकरण 17: 12-14) 

म्हणून, आम्ही सांक्पना जुना आणण नवीन दोन्ही पाहू दहा भाग आणण देव रे् नाश त्याचे राज्य स्थापन 
होईल की पथृ्वीवरील शेवट वेळ राज्य होईल. 

यशया िाज्य बद्दल शशकवले 
देवाने, र्मलेननयम म्हणून ओळखले हजार विे राज्य केले, हा मागा राज्य पहह्या भाग बद्दल र्लहायला 
यशया पे्ररणा: 

1 जेसी स्टेम एक रॉड येर्ील आणण एक शाखा त्याच्या मुळे च्या बाहेर व्हाल. 2 प्रभूचा आत्मा 
त्याच्यावर ववश्राांर्ी ज्ञान आणण शहाणपण, मागादशान आत्मा आत्मा होईल व शक्र्ी आत्मा ज्ञान 
आणण परमेश्वराची भीर्ी. 
3 त्याचा आनांद प्रभूचा आदर आहे, आणण र्ो त्याच्या डोळ्याांना जे हदसरे् न्याय करणार नाही, 
कळर् कान सुनावणी करून ननणाय; 4 

चाांगुलपणा गरीब न्याय पथृ्वीवर नम्र इच्क्वटी सह ननणाय करील, र्ो त्याच्या र्ोंडारू्न काठीने 
पथृ्वी मारील आणण त्याच्या आज्ञेने त्याांना ठार मारले जाईल. 5 चाांगुलपणा त्याच्या वांशार्ील पट्टा 
होईल, रे् त्याच्या कां बर च्या पट्टा प्रामाणणकपणा. 
6 "लाांडगा देखील कोकरू राहर्ील, धचत्ता खाली करडू वासरे, र्सांह, आणण एकत्र बैल शाांर्रे्ने 
ननजावयाला र्मळेल आणण एक लहान मुलगा त्याांना होईल होऊ 7 गाय दसुऱ्याांदा करील. त्याांचे 
वप्ले एकत्र राहर्ील आणण र्सांह बैल सारखे पेंढा खाऊ नये 8 र्ान््या मुलाांची नाग च्या भोक प्ले 
जाईल आणण दिू मुलाला सपााचा गुहेर् आपला हार् ठेवावा 9 रे् इच्च्िणार नाहीर् सवा नाश होऊ 
देणार नाही.. माझ्या पववत्र पवार्ावर पाणी समुद्रार् जसे अथाांग प्रभु ज्ञान होईल. 
10 "त्या हदवशी जेसी लोकाांना एक बॅनर उभे करील एक रूट रे्थे होर्ील. ववदेशी त्याला शोिर्ार् 
येईल, आणण त्याच्या ववश्राांर्ीची जागा रे्जस्वी असेल" (यशया 11: 1-10) 

कारण मी प्रथम भाग फकां वा देवाच्या राज्याची पहह्या टप्प्यार् या सांदर्भार्, हे भौनर्क असेल जेथे वेळ 
आहे (पववत्र शहर, नवीन यरुशलेम, स्वगाारू्न खाली येर्ो रे्व्हा अगोदर वेळ, प्रकटीकरण 21) आणण एक 
हजार विे हटकून राहील. यशया चालू असर्ाना या टप्प्यार् भौनर्क पैलू पुष्टी: 

11 परमेश्वर त्याच्या हार् करणार पुन्हा, बाकी कोण आहेर् अश्शूर आणण इच्जप्र्, पासून स्वगाार्ील 
राणीला बळी अपाण इधथओवपया पासून एलाम व र्शनार राहहले्या त्याच्या लोकाांना पुनप्रााप्र् 
करण्यासाठी हमाथ आणण त्या हदवशी त्या घडून येर्ील समुद्राच्या बेटे. 
12 र्ो राष्राांना एक ध्वज होईल, आणण इस्राएलच्या उां ट एकत्र होईल, आणण पथृ्वीवरील दरूदरूच्या 
ववखुरले एकत्र आणील. 13 एफ्राईमच्या मत्सर ननघून जार्ील रे्व्हा यहूदाचा राजा ववरोि होईल बांद 
पाडणे;एफ्राईम यहुदाचा मत्सर वाटणार नाही, रे्व्हा यहूदा त्रास देणे नाही एफ्राईम 14 त्याांनी पच्श्चम 
पर्लष्टी खाांद्यावर खाली उडून जाईल. दोघे र्मळून पूवेकडच्या लोकाांना वस्रू् काढून घेर्ील; व 



अदोम, मवाब त्याांच्या हार् ठेवावा म्हणजे अम्मोनी लोक त्याांना आज्ञाांचे पालन करर्ील 15 परमेश्वर 
पूणापणे इच्जप्र् समुद्राच्या जीभ नाश करीन. त्याच्या अफाट वारा त्याने नदी त्याच्या घट्ट मुठ 
हालवीन सार् प्रवाह मध्ये र्डाखा, रे्व्हा लोकाांना कोरड्या घाला पार करा. 16 अश्शूर सोडून जाईल 
राहहले्या त्याच्या लोकाांना जार्ा असेल, म्हणून र्ो र्मसर देशारू्न बाहेर आले त्या वेळी इस्राएल 
होर्ा. (यशया 11: 11-16) 

यशया देवाच्या पे्ररणेने असे र्लहहले: 
2 हदवसार् नांर्रचे परमेश्वर मांहदर असलेला डोंगर पवार् र्शखरावर स्थापन करण्यार् येईल, आणण 
डोंगर उांच होर्ील घडून येर्ील; सवा देशाांर्ील लोक रे्थे जार्ील 3 अनेक लोक येर्ील आणण 
म्हणर्ील, "ये होईल, आणण आपण याकोबच्या देवाच्या मांहदरार्, परमेश्वराच्या डोंगरावर जाऊ. र्ो 
आम्हाला त्याच्या मागा र्शकवले जाईल आणण आम्ही त्याचे रस्रे् चाला करील "शसयोन मधून 
कायदा आणण यरुशलेममिील परमेश्वराचे शब्लद बाहेि जाईल 4 र्ो राष्राांना दरम्यान न्याय करील 
आणण अनेक लोक कर.. रे् िाटणी मध्ये फाळ मध्ये त्याांच्या र्लवारी आणण भाले 
ववजय होईल. एक िाष्र दसुऱ्या िाष्रावि तिवाि उचलणाि नाही, ते पुढे युध्दाचे शशक्षण हदले 
जाणाि ... 11 मनुष्याचा उदात्त हदसरे् लीन केले जाईल शरर्मांदे होऊन माना होईल खाली वाकून 
नमन केले, व फक्र् परमेश्वरच र्ाठ मानेने उभा जाईल. (यशया 2: 2-4,11) 

त्यामुळे, र्ो पथृ्वीवर शाांर्ी एक आदशा वेळ असेल. शेवटी, हा येशू ननणायाची सह, अखांड चालू राहील. ववववि 
पववत्र शास्त्र आिाररर् (स्र्ोत्र 90: 4; 92: 1; यशया 2:11; होशेय 6: 2), ज्यू या 1,000 विे (िोटा प्रबांि सभा 
फोर्लओ 97 बाबेलच्या) काळापासून र्शकवरे्. 

यशया खालील देवाच्या पे्ररणेने असे र्लहहले: 
6 आम्हाला मूल आहे, आम्हाला पुत्र हदला आहे; आणण सरकार त्याच्या खाांद्यावर असेल. आणण 
त्याचे नाव अदभुर् स्लागार म्हटले जाईल, सामथ्याशाली देव, धचरांजीव वपर्ा, शाांर्ीचा 
राजपुत्र. 7 त्याच्या राज्यार् सामथ्या आणण शाांर्ी वाढ रे्थे, नाही शेवट कसा होईल दावीदाच्या 
र्सांहासनावर आणण त्याचे राज्य र्ो क्रम आणण स्थापन करणे र्ो पुढे रे्व्हा पासून योग्य आहे 
आणण धचरांर्न आहे. सवाशच्क्र्मान परमेश्वराने र्ीव्र पे्रमामुळे हे होईल. (यशया 9: 6-7) 

लक्षार् यशया येशू, ये आणण एक सरकारी एक राज्य स्थापन होईल, असे साांधगर्ले आहे. णिस्र् स्वर्: चा 
िांदा करणे अनेक प्रत्येक विी ववशेिर्: डडसेंबर मध्ये, या रस्र्ा उ्लेख करर्ाना, त्याांना येशूने जन्म होईल 
की जास्र् सांदेश आहे की दलुाक्ष कल. बायबल देवाचे राज्य ववियाांवर कायदे सरकारी आहे, हे लक्षार् येरे्, 

आणण विांपयरं् येशू असेल की. यशया, दानीएल, आणण इर्राांना भववष्य साांगू लागले. 

आणण देवाच्या राज्याची त्या कायदे आिाररर् राज्य केले जाईल; देवाच्या कायदे पे्रम (योहान 15:10 37-40 

मत्तय 22) मागा आहेर्. त्यामुळे फकर्ी हे जग पाहू न जमुानर्ा, देवाचे राज्य, पे्रम यावर आिाररर् जाईल. 

स्तोते्र, व अगधक 

हे देवाने येर् राज्य बद्दल र्लहायला पे्ररणा की फक्र् नाही आणण डॅननयल यशया. 



यहेज्केल इस्राएल (केवळ यहूदी) मोठे संकट काळात पळून गेले कोण शमळाळेंनील िाज्याची एकत्र केले 
जाईल वंशातील तया देवाच्या पे्रिणेने असे शलहहले: 

17 म्हणून म्हणतात, 'पिमेश्वि, माझा प्रभू म्हणतो, "मी लोकांना गोळा किीन देशामंध्ये आपण जेथे 
जेथे ववखुिल्या असतील पासून, तू इस्राएलच्या आणण मी तुला इस्राएलच्या जमीन देणाि 
नाही."' 18 ते तेथे जाईल, आणण ते सवज तयाच्या अमंगळ गोष्टी आणण तयाच्या सवज भयंकि कृतये 
घेतील. 19 मी तयांना एक ऐक्य तनमाजण किीन, आणण मी एक नवीन आतमा ओतीन तयांना आत, 

आणण तयांच्या शिीिातून खडकाळ काळजी आणण तयांना एक मन दे मांस, 20 ते माझे तनयम पाळले 
व माझे तनयम पाळावे, यासाठी की, तया पाळाव्या आहे; आणण ते माझे लोक होतील आणण मी 
तयांचा देव होईन. 21 पण तयांची अंत: किणे तयांच्या अमंगळ गोष्टी तयांच्या दषु्कृतयांबद्दल इच्छा 
अनुसिण तया, मी तयांच्या स्वत: च्या डोक्यावि तयांची कृतये शशक्षा होईल, " 
पिमेश्वि, माझा प्रभू, असे म्हणाला. (यहेज्केल 11: 17-21) 

इस्राएलाच्या घराण्याांचे वांशज यापुढे पळून जार्ील, पण देवाच्या ननयम पालन आणण अमांगळ गोष्टी 
(लेवीय 11; अनुवाद 14) खाणे बांद होईल. 

देवाच्या राज्याववियी प्स्लम्स खालील याकडे लक्ष द्या: 
27 जगार्ील सवा समाप्र् काय करावे आणण परमेश्वराला शरण राष्रे सवा कुटुांबाांना आपण उपासना 
केली पाहहजे. 28 राज्य प्रभूचे आहे आणण र्ो सगळ्या देशाांवर राज्य आहे. (प्स्लम्स 22: 27-28) 
6 देवा, रु्झे र्सांहासन अनांर्काळ आहे; चाांगुलपणा एक राजदांड रु्झ्या राज्याचा राजदांड 
आहे. (प्स्लम्स 45: 6) 
10 रु्झे सवा कामे परमेश्वरा रु्झी स्रु्र्ी करर्ील आणण आप्या देवाच्या पववत्र आपण आशीवााद 
द्या. 11 रु्झे राज्य गौरव बोलर्ील आणण रु्झी शक्र्ी चचाा, 12 लोकाांना त्याच्या महान गोष्टी माहीर् 
करण्यासाठी, आणण त्याच्या राज्यारू्न रे्जस्वी वैभव. 13 रु्झे राज्य धचरांर्न आहे, आणण आप्या 
सत्ता सवा वपढ्याच्न्पढ्या चालू राहील. (स्र्ोत्र 145: 10-13) 

जुना किाि मध्ये ववववध लेखकांनी देखील िाज्य पैलू बद्दल शलहहले (उदा यहेज्केल 20:33; ओबद्या 21 

मीखा 4: 7). 
तयामुळे, येशू देवाच्या िाज्याची सुवाताज शशकवण्यास सुरुवात केली तेव्हा तयाच्या ततकाळ पे्रक्षक मूलभूत 
संकल्पना काही ओळख होती. 
4. प्रेवषत स्वगाजच्या िाज्याची सुवाताज शशकवू का? 

सुवाताज सािख्या अनेक कायदा येशूच्या व्यक्ती बद्दल फक्त चांगली बातमी आहे, ति, प्रतयक्षात येशूच्या 
अनुयायांना देवाच्या िाज्याची सुवाताज शशकवले आहे. संदेश येशूला बाहेि आणले आहे. 
णिस्ती लोकांचा एक मोठा साधू देवाचे िाज्य शशकवले 



पे्रविर् पौल देव आणण येशू राज्य र्लहहले: 
8 मग येशू सभास्थानार् गेला, आणण र्ीन महहने चचाा िैयााने बोलर् असे व यहूदी लोकाांचे मन 
देवाच्या राज्याची काळजी (पे्रविर्ाांची कृत्ये 19: 8). 
25 खरांच, म्हणून आर्ा मी रु्म्हाांला सवा ज्या लोकाांर् मी देव (पे्रविर्ाांची कृत्ये 20:25) राज्याववियी 
प्रचार गेले माहीर् आहे. 
23 रे्व्हा रे् त्याला एक हदवस याांची ननयुक्र्ी केली होर्ी, रे्व्हा अनेक ननवास त्याला आले, परांरु् 
त्याने स्पष्ट आणण खरे सकाळपासून सांध्याकाळपयरं्, मोशेचे ननयमशास्त्र आणण सांदेष्ट्याांचे 
र्लखाण या दोन्ही येशूववियी त्याांची खात्री पटववण्याचा प्रयत्न, देवाच्या राज्याची 
हदली. ... 31 देवाच्या िाज्याववषयी प्रचाि आणण सवा आत्मववश्वास प्रभु येशू णिस्त दाखववणाऱ्या 
गोष्टी र्शकवू, कोणीही त्याला बोलण्यार् अडवू शकले (पे्रविर्ाांची कृत्ये 28: 23,31). 

देवाचे राज्य (र्ो एक प्रमुख भाग आहे र्री) येशू फक्र् लक्षार् घ्या की पौल स्वर्ांत्रपणे र्र देवाचे राज्य 
बद्दल र्शकवले काय येशूववियी र्शक्षण. 

णिस्र्ी लोकाांचा एक मोठा सािू देखील देवाच्या सुवारे्चे म्हणर्ार्, पण र्रीही देवाच्या राज्याची सुवार्ाा 
होर्ा 

9 ... आम्ही देव ... 12 सुवार्ाा त्याच्या स्वर्: च्या व गौरवार् रु्म्हाला बोलाववर्ो जो देवाच्या वागा 
असे रु्म्हाांस सुवार्ाा साांधगर्ली रे्. (1 थेस्सलनीकाकर 2: 9,12) 

णिस्र्ी लोकाांचा एक मोठा सािू णिस्र् (रोम 1:16) सुवार्ाा असे. "चाांगला सांदेश," येशूच्या, र्ो र्शकवले 
सांदेश. 

र्ो फक्र् येशू णिस्र्ाच्या व्यक्र्ी बद्दल फकां वा फक्र् वैयच्क्र्क मोक्ष बद्दल एक सुवार्ाा नाही की ववचार 
करा. णिस्र्ी लोकाांचा एक मोठा सािू णिस्र्ाच्या सुवारे्च्या येशू त्याचा परर्ावा, आणण देवाच्या न्याय 
पालन समाववष्ट म्हणाला: 

6 ... देव त्या त्रासदायक द:ु ख सह परर्फेड आपण 7 आणण प्रभु येशू त्याच्या सामथ्यावान 
दरू्, 8 आग त्या देव माहीर् नाही कोण र्शक्षा घेऊन अग्नी मध्ये स्वगाारू्न प्रकट होईल रे्व्हा 
आम्हाला द:ु ख भोगीर् ववश्राांर्ी आहेर् कोण रु्म्ही देणे, आणण आप्या प्रभु येशू णिस्र्ाच्या 
सुवारे्च्या मानीर् नाहीर् त्या. 9 अनांर्काळचा नाश असलेला परमेश्वर समोरुन आणण सामथ्या 
गौरव पासून र्शक्षा होईल, 10 र्ो येर्ो रे्व्हा, त्या हदवशी, गौरव करणे त्याच्या पववत्र आणण जे 
ववश्वास ठेवर्ार् त्या सवा लोकाांमध्ये प्रशांसा करणे कारण रु्मच्यामध्ये आमच्या साक्षीवर रु्म्ही 
ववश्वास ठेवला (2 थेस्सलनीकाकर 1: 6-10). 

नवीन करार राज्य आम्ही होईल, आम्ही आर्ा पूणापणे वर्न नाही की काहीर्री आहे की दाखवरे्: 
28 आम्ही हलववर्ा येर् नाहीर् आणखी एक राज्य (इब्री लोकाांस 12:28) प्राप्र् होर् आहे. 



आप्याला अननच्श्चर् शकर्ा आणण आर्ा देवाचे राज्य भाग करण्यार् उत्सुक, पण र्ो पूणापणे प्रववष्ट 
केला नाही. 

णिस्र्ी लोकाांचा एक मोठा सािू असर्ार् एक पूणापणे देवाचे राज्य मत्या मानव म्हणून, 

पुनरुत्थान घडरे् एांटर नाही पुष्टी: 
50 मी हे भाऊ म्हणर्ार्, रक्र् व माांस देवाच्या राज्यार् वाटा र्मळू शकर् नाही की, जेव्हा शेवटचा 
कणाा वाजेल एक डोळा उघडझाप होरे् इर्क्या लवकर आम्ही सवा झोप होणार नाही, पण आम्ही 
सवा एका क्षणार्  52 होईल, फकां वा भ्रष्टाचार वारसा र्मळवू शकर् नाही 51 पाहा! मी रु्म्हाांला एक 
रहस्यमय सत्य साांगा.. कणाा असेल, आणण मेलेले अववनाशीपणार् उठववले जार्ील आणण बदलले 
आम्ही जाईल (1 कररांथकर 15: 50-52). 
1 मी देव आणण प्रभु येशू णिस्र्, च्जवांर् आणण त्याच्या येण्याची आणण त्याचे राज्य मरृ् न्याय 
करील पूवी म्हणून आपण चाजा (2 र्ीमथ्य 4: 1). 

पॉल नाही फक्र् र्शकवले की, येशू हा देवाचा वपर्ा राज्य सुटका की: 
20 परांरु् आर्ा प्रत्यक्षार् णिस्र् मरणारू्न उठववला गेला आहे, आणण झाला आहे त्या प्रथम जे 
मेलेले आहेर्. 21 पासून मनुष्य मरण आले मॅन, र्सेच मरृ्ाांचे पुनरुत्थान. 22 आला जसे आदामाद्वारे 
सवा मरण पावर्ार् त्यामुळे र्ो प्रथम फळ आहे, मग कोण त्याच्या येर् णिस्र्ामध्ये आहार् त्या 
णिस्र् 24 मग, शेवटी येर्ो र्ो एक ठेवर्ो रे्व्हा र्ो देव वपर्ा राज्य ववर्रण रे्व्हा णिस्र्ामध्ये सवा 
च्जवांर् के्या जार्ील23 पण प्रत्येक जण त्याच्या क्रमानुसार,.. सवा ननयम आणण हे पूणा अधिकाराने 
आणण शक्र्ी. 25 र्ो त्याच्या पायाांखाली सवा शतू्र ठेवले आहे पयरं्च णिस्र्ाने राज्य केले पाहहजे 
समाप्र्. (1 कररांथकर 15: 20-25). 

पौल अन्यायी (आज्ञा च्जांकला) देवाच्या राज्यार् वर्न र्मळणार नाही असे र्शकववले की: 
9 अनीनर्मान लोकाांना देवाच्या राज्यार् वर्न र्मळणार नाही माहीर् नाही का? रु्म्ही फसू 
नका. जारकमी, मूनर्ापूजक, व्यार्भचारी, फकां वा समर्लांगी, फकां वा समर्लांगसांभोगी, 10 दरोडेखोर, लोभी, 
लोभी, फकां वा ननांदा करणारे, फकां वा फसववणारे याांपैकी कोणीही देव (: 9-10 1 कररांथकर 6) राज्य 
करणार नाही. 
19 देहाची कमे स्पष्ट आहेर्, र्ी: व्यर्भचार, जारकमा, अशुद्िर्ा, जारकमा, 20 मूनर्ापूजा, चेटूक, द्वेि, 

भाांडणे, मत्सर, राग और्ांबूरस्ट्स, स्वाथी महत्त्वाकाांक्षा, डडसीनर्सओन्स, हेरेसीएस, 21, हेवा, खून, दारूबाजी, 
रेवेलरीएस, आणण जसे; जे होण्या अगोदरच मी रु्म्हाांला साांगर्ो की मी देखील पूवी रु्म्हाांला 
साांधगर्ले र्से अशा गोष्टी करर्ार् त्याांना देवाच्या (गलर्ी 5: 19-21) राज्यार् वाटा र्मळणार नाही,. 
5 कारण रु्म्हाांला हे माहीर्, जारकमी, अशुद्ि फकां वा अिाशी माणूस, जे मूनर्ापूजेसारखेच आहे की, 
वर्न 

देवाच्या आणण णिस्र्ाच्या राज्यार् (इफफस 5: 5). 



देव दजाा आहे आणण त्याच्या राज्यार् प्रवेश सक्षम करण्यासाठी पाप पश्चात्ताप मागणी होर् आहे. पे्रविर् 
पौल काही र्शकवर्ार्, की नाही, असा इशारा हदला: 

6 मी, म्हणून आप्याला लवकरच णिस्र्ाची कृपा रु्म्हाला बोलाववले आहे त्याच्यापासून, एक वेगळे 
शुभवर्ामान 7 आणखी एक नाही जे दरू आहेर् आश्चया वाटरे् की; पण काही त्रासदायक आपण 
आहार् णिस्र्ाच्या सुवारे्ची घोिणा ववपयाास करू इच्च्िर्. 8 आम्ही फकां वा स्वगाारू्न एक देवदरू्, 

आम्ही रु्म्हाला उपदेश काय पेक्षा आप्याला कोणत्याही इर्र सुवारे्ची घोिणा जरी, त्याला 
साांधगर्ले जाऊ द्या. 9म्हणून आम्ही त्यामुळे आर्ा मी कोणालाही आपण प्राप्र् केले्या काय पेक्षा 
आप्याला इर्र कोणत्याही सुवार्ाा उपदेश के्यास, आप्याला पुन्हा साांगर्ो, आहे, आणण र्ो 
शावपर् होवो. (गलर्ी 1: 6-9) 
3 पण मला, कसा र्री होऊ नये, म्हणून त्याच्या लबाडी करून सांध्याकाळ फसववले साप म्हणून, 

आप्या मनार् णिस्र्ाच्या सािेपणा पासून दवूिर् होऊ शकर्ो, त्यामुळे आपण प्राप्र् केले र्र 
भीर्ी वाटरे्. कारण जर जो येणारा र्ो आम्ही उपदेश नाही ज्याच्या दसुयाा येशू उपदेश 4, फकां वा जे 
आपण प्राप्र् झाले नाही की एका वेगळ्या आत्मा नाही, फकां वा वेगळी सुवार्ाा जे स्वीकारले नाही - 
आपण र्सेच र्ो ठेवा शकरे्! (2 कररांथकर 11: 3-4) 

"इर्र" आणण "ववववि," खरोखर खोटे, सुवार्ाा काय होरे्? 

खोटे सुवार्ाा ववववि भाग आहेर्. 

सवासािारणपणे, खोट्या सुवार्ाा नाही की आपण देवाची आज्ञा माहहर् देव (: 21-23 cf. मत्तय 7) हक्क 
साांगर्ाना त्याचा मागा खरे जगणे करण्यासाठी प्रयत्नाांची पराकाष्ठा नाही ववश्वास आहे. हे स्वाथीपणाने-
देणारां करणे झुकर्. 

सुमारे 6000 विांपूवी खोट्या सुवार्ाा होणे सांध्याकाळ भुरळ घालून फसववले साप (उत्पवत्त 3) -आणण मानव 
ववश्वास ठेवला आहे की, त्याांना देवाववियी चाांगले माहहर्ी आहे आणण स्वर्: साठी चाांगले आणण वाईट हे 
ठरवावे. होय, येशू आला नांर्र त्याचे नाव अनेकदा ववववि खोटे सांलग्न होर्ा नावे आणण या सुरू आहे 
आणण अांनर्म दोघाांनाही वेळ मध्ये सुरू राहील. 

पे्रविर् पौल वेळ आर्ा परर्, खोट्या सुवार्ाा मूलर्: सत्य आणण तु्रटी एक ग्नोच्स्टकस / गूढ र्मश्रण 
आहे. ग्नोच्स्टकस मुळार् ववशेि ज्ञान र्ारण समावेश अध्याच्त्मक अांर्ज्ञाान रे् पुरे होण्याची गरज होर्ी 
काय होर्ा ववश्वास.ग्नोच्स्टकस नाही ववर्शष्ट पररणाम होर्ा की काय माांस केले आणण सार्व्या हदवशी 
शब्लबाथ सारखे बाबर्ीर् देव पालन ववरोि करीर् होरे् ववश्वास रे्वर्. अशा एका खोट्या नेरे् सायमन, कोण 
िमाप्रचारक पीटर चेर्ावनी (: 18-21 कृत्ये 8) होर्ा. 

पण ते सोपे नाही आहे 
नवीन करार फफर्लप देवाचे राज्य र्शकवले की दाखवरे्: 

5 मग फफर्लप्प शोमरोन शहरार् गेला आणण त्याांना णिस्र्ाचा सांदेश हदला. ... 12 रे् फफर्लप ववश्वास 
ठेवला कारण र्ो देवाचे राज्य गोष्टी साांगर् असर्ाना ... (पे्रविर्ाांची कृत्ये 8: 5,12). 



पण येशू, पॉल आणण र्शष्य देवाच्या राज्यार् प्रवेश करण्यासाठी सोपे नाही आहे की र्शकवले: 
24 जेव्हा येशूने पाहहले की, र्ो द:ु खी झाला, र्ो म्हणाला, "फकर्ी कठीण र्ो एक उां ट एक पेक्षा सुई 
डोळा सहन करणे सोपे आहे देव! 25 राज्यार् प्रवेश िन आहे, ज्याांना आहे देवाच्या राज्यार् प्रवेश 
श्रीमांर् मनुष्य. " 
26 आणण जो कोणी ऐकले, रे् म्हणाला, त्या "र्र मग कोणाचे र्ारण होईल?" 
27 पण येशू म्हणाला, "ज्या गोष्टी माणसाांना अशक्य आहेर् त्या देवाला शक्य आहेर्." (लूक 18: 

24-27) 
अनेक सांकटाांचा 22 "आम्ही माध्यमारू्न आवश्यक राज्यार् प्रवेश 

देव "(पे्रविर्ाांची कृत्ये 14:22). 
3 आम्ही नेहमीच रु्मच्यासाठी बांिूांनो, देवाचे आभार मानर्ो र्ो योग्य आहे र्से कारण रु्मचा 
ववश्वास अद्भुर् रीर्ीने वाढर् बाांिले आहेर्, आणण आपण सवा प्रत्येक पे्रम प्रत्येक र्ोंड 
भोगावे, 4 त्यामुळे आपण अर्भमानाने की स्वर्ुः च्या चचा आपापसाांर् आपण सहन करीर् सवा 
िळार् आणण द:ु ख आप्या सहनशीलर्ा सोर्शकपणा आणण ववश्वासाचा, 5 देवाने देव यथायोग्य 
न्याय स्पष्ट पुरावा रु्म्हाांला देवाच्या राज्याची, आपण देखील द:ु ख जे पात्र गणला जाऊ शकरे् 
की आहे; 6 आहे द:ु ख आपण, 7 आणण आपण देऊ त्रासदायक लोकाांपयरं् प्रभु येशूचे आपले 
सामथ्यावान दरू् स्वगाारू्न प्रकट होईल रे्व्हा आम्हाला द:ु ख भोगीर् ववश्राांर्ी आहेर्, (: 3-7 2 

थेस्सलनीकाकराांस 1) परर्फेड करणे हे देवाच्या योग्य. 

कारण अडचणी, फक्र् काही आर्ा या युगार् र्ो एक भाग अस्याचे (4-6:; 6:44 इब्री लोकाांस 6 1-14 मत्तय 
22) बोलाववलेले, ननवडलेले जार् आहेर्. इर्र, नांर्र म्हटले जाईल बायबल त्या दाखवरे् म्हणून, "आत्मा 
मध्ये काय चूक झाली कोण समजून येईल, आणण र्शकवण जाणून घेऊ र्क्रार ज्याांनी" (यशया 29:24). 

पीटि िाज्य शशकवले 
िमाप्रचारक पीटर राज्य कायम राहील होर्ा, आणण देवाच्या सुवारे्चा नीट पाळ्या आवश्यक आहे फकां वा 
र्शक्षा होईल असे र्शकववले की: 

11 म्हणून एक प्रवेशद्वार इर्केच नव्हे र्र आपला प्रभु व र्ारणारा येशू णिस्र् याच्या 
अनांर्काळच्या राज्यार् उदारपणे रु्मचे स्वागर् करण्यार् येईल; 10 म्हणून बांिूांनो, आणखी मेहनर्ी 
आपला कॉल आणण ननवडणूक याची खात्री करण्यासाठी, असेल जर रु्म्ही या गोष्टी करर्ा र्र 
रु्म्हाांला त्रासदायक करणार नाही (2 पेत्र 1: 10-11). 
17 कारण देवाने घराण्यापासून सुरुवार् न्याय आली आहे; आणण र्ो प्रथम आम्हाला सुरू होईल, र्र 
देवाच्या सुवार्ाा मानीर् नाहीर् त्या लोकाांचा शेवट कसा होईल? (1 पेत्र 4:17). 

बायबल आणण िाज्य शेवटची पुस्तके 



बायबल म्हणरे्, की "देव प्रीनर् आहे" र्शकवरे् (1 योहान 4: 8,16) आणण येशू देव (जॉन 1: 1,14) देवाच्या 
अथाार् राज्य पे्रम आहे जो राजा आणण ज्याांचे कायदे पे्रम समथान आहे, द्वेि नाही (cf. प्रकटीकरण 22: 14-

15). 
बायबलच्या शेवटच्या पुस्र्कार् ववशेिर्ुः देवाचे राज्य चचाा केली आहे. 

15 मग सार्व्या देवदरू्ाने त्याचा कणाा वाजववला आणण स्वगाार् मोठ्याने आवाज झाले, रे् म्हणाले, 

"या जगाचा राज्ये आर्ा आमच्या प्रभुचे व त्याच्या णिस्र्ाचे राज्ये झाले आहेर् आणण र्ो 
अनांर्काळपयरं् राज्य करील!" (प्रकटीकरण 11:15). 

येशू राज्यार् राज्य करील आणण बायबल त्याच्या शीिाके दोन र्मळर्ो: 
16 आणण त्याने त्याचे कपडे आणण त्याच्या माांडीवर वर आहे हे नाव र्लहहले आहे: फकां ग आणण 
प्रभूांचा प्रभु (प्रकटीकरण 19:16) राजा होर्ा. 

पण येशू राज्य करर्ील केवळ एक आहे? प्रकटीकरण या रस्र्ा याकडे लक्ष द्या: 
4 मग मी र्सांहासनावरुन पाहहले, आणण रे् त्याांना बसला, आणण त्याांचा न्याय करण्यार् आले. मग 
मी येशू त्याांच्या साक्ष आणण पशू फकां वा त्याच्या मूर्ीची उपासना केली नव्हर्ी, जो शब्लद र्शरच्िेद 
केला गेले होरे्, आणण त्याांच्या कपाळावर फकां वा हार्ावर त्याच्या खूण प्राप्र् होरे् त्याांचे आत्मे मी 
पाहहले. आणण रे् जगले आणण एक हजार विे राज्य केले. . . 6 िन्य पववत्र पहह्या पुनरुत्थानार् 
भाग आहे,. अशा दसुरा मतृ्यू रन (4,6 प्रकटीकरण 20) शक्र्ी आहे, पण रे् लोक देवाचे आणण 
णिस्र्ाचे याजक होर्ील; आणण त्याच्याबरोबर एक हजार विे राज्य करर्ील. 

खरे णिस्र्ी एक हजार विे, येशू णिस्र् राज्य पुनरुच्त्थर् केले जाईल! राज्य कायमची कारण जाईल 
(प्रकटीकरण 11:15), परांरु् उ्लेख की राज्य फक्र् एक हजार विे होरे्. मी या आिी राज्य-, भौनर्क हजार, 

अांनर्म, अधिक अध्याच्त्मक आहेर्, टप्पा ववरोि म्हणून टप्प्यार् पहह्या टप्प्यार् म्हणून उ्लेख का हे 
आहे. 

काही घटना देवाच्या राज्याची हजार आणण अांनर्म टप्प्यार् दरम्यान येणायाा म्हणून प्रकटीकरण बुक 
मध्ये सूचीबद्ि आहेर्: 

7 आर्ा एक हजार विे सांपर्ील, रे्व्हा सैर्ानाला त्याच्या रु्रुां गवासारू्न 8 प्रकाशीर् केले जाईल आणण 
राष्राांना जगाच्या चारही कोपऱ्यार् फसववण्यासाठी सैर्ान बांदीवासारू्न बाहेर पडेल, आणण त्याांना 
एकत्र लढाई एकत्र त्याांची सांख्या आहे, समुद्राच्या वाळू. ... 11 मग मी एक मोठे पाांढरे र्सांहासन आणण 
त्याला समोरुन पथृ्वी आणण आकाश ही पळून गेली, त्यावर बसला पाहहले. आणण त्याांना. 12 नाही 
स्थान आढळले मी मरृ्, लहान आणण िान, देव उभे राहहलेले आणण पुस्र्के उघडण्यार् आली 
पाहहले. आणण दसुरे पुस्र्क जीवनाचे पुस्र्क आहे, उघडण्यार् आला. आणण र्ो मरृ् त्या पुस्र्कार् 
र्लहहलेले होरे् जे त्याांच्या कृत्याांबद्दल न्याय होरे्. 13 सागराने कोण मेलेले लोक सोडून हदले, र्सेच 
मरण आणण अिोलोक त्याांना होरे् मरृ् हदले. आणण रे् त्याने केले्या त्याच्या कृत्याांबद्दल प्रत्येक 
न्यायननवाडा करण्यार् आला. 14 नांर्र मरण व अिोलोक याांना अग्नीच्या र्ळ्यार् टाकण्यार् 



आले. हे दसुरे मरण आहे 15 आणण जर लाइफ 'या पुस्र्कार् र्लहहलेली सापडले नाही अग्नीच्या 
र्ळ्यार् टाकण्यार् येर् होरे् (प्रकटीकरण 20: 7-8, 11-15).. 

प्रकटीकरण या पुस्र्कार् हजार विे राज्य केले आणण नांर्र दसुरे मरण नांर्र येरे् नांर्र टप्प्यार् होईल, हे 
लक्षार् येरे्: 

1 मी कारण पहहले आकाश नवीन स्वगा आणण नवीन पथृ्वी पाहहली, आणण पहहली पथृ्वी ही नाहीशी 
झाली होर्ी. कोणर्ाही समुद्र होर्ा. 2 रे्व्हा मी, योहान आहे पववत्र शहर, नवीन यरुशलेम, पाहहले 
देवापासून स्वगाारू्न खाली येर् आहे, नर्चा पर्ी. 3 साठी एक नवविू म्हणून र्यार मग मी 
स्वगाारू्न एक मोठा आवाज ऐकला, " पाहा, देवाच्या पववत्र ननवास मांडप पुरुिाांबरोबर आहे, आणण र्ो 
त्याांच्याबरोबर राहीन, आणण रे् त्याच्या लोक असर्ील देव स्वर्: त्याांचा देव त्याांना राहू व 
होईल 4 देव त्याांच्या डोळ्याांर्ील सवा अशु्र पुसून पाहहजे.. रे्थे असेल नाही मतृ्यू, फकां वा द:ु ख, फकां वा 
रडर्. रे्थे माजी गोष्टी ननिन झाले आहेर्, आणखी वेदना नाही होईल. " (प्रकटीकरण 21: 1-4) 

1 मग देवदतूाने मला जीवनाच्या पाण्याची शुद्ध नदी स्फहटकासािखे स्पष्ट देवाच्या आसनाची व 
कोकऱ्याच्या पुढे झाली. 2 शहिाच्या मध्यभागी, आणण नदीच्या एकति बाजूला झाडे जीवनाची झाडे होती, 
बािा फळे झाला, प्रतयेक झाड प्रतयेक महहन्यात फळ देते. झाडांची पाने िाष्रांना च्या उपचाि हा. 3 होते नाही 
कसज असेल, पिंतु देवाच्या आणण कोकऱ्याच्या शसहंासनावि तो येईल, आणण तयाचा नोकि तयाला देऊ 
नये. 4 ते तयाचा चेहिा पाहाल आणण तयाचे नाव तयांच्या कपाळावि असेल 5 तेथे कधीही िात्र होईल. ते सूयज 
नाही हदवा ककंवा प्रकाश आवश्यक आहे प्रभु देव तयांना प्रकाश देते. आणण ते लोक अनंतकाळ िाज्य 
कितील. (प्रकटीकिण 22: 1-5) 

लक्षार् हे राज्य, जे एक हजार विे नांर्र देवाचे सेवक समावेश कायमचे काळापासून चालू आहे. पववत्र शहर, 

स्वगाार् र्यार केला आहे, आकाश सुटेल आणण खाली पथृ्वीवर येर्ील. या देवाच्या राज्याची अांनर्म टप्प्यार् 
पहहली पायरी आहे. आणखी वेदना फकां वा द:ु ख सहन करण्याची वेळ! 

ववनम्र लोकाांना (मत्तय 5: 5) करणार नाही आणण सवा काही (प्रकटीकरण 21: 7). देवाचे मागा अांमलबजावणी 
केली जाईल, कारण पथृ्वीवरील पववत्र शहर त्यावर जाईल, समावेश चाांगले होईल. हे लक्षार्: 

7 त्याच्या राज्यार् सामथ्या आणण शाांर्ी वाढ नाही अांर् होणार नाही (यशया 9: 7). 

देवाच्या राज्याची अांनर्म टप्प्यार् देवाच्या सवा सरकारी पाळाल प्रारांभ के्यानांर्र स्पष्टपणे वाढ होईल. 

हे एक सवाार् वैभवशाली वेळ असेल: 
9 पण असे र्लहहले आहे: ". डोळ्याांनी पाहहले नाही, कानाांनी ऐकले नाही रे् देवाने त्याच्यावर पे्रम 
करणाऱ्याांसाठी र्यार आहे गोष्टी मनुष्याच्या अांर्: करणार् प्रवेश केला आहे" 10 पण देवाने रे् 
आत्म्याच्या द्वारे आम्हाला त्याांना प्रकट केले आहे ( 1 कररांथकर 2: 9-10). 

आहे पे्रम, आनांद आणण सावाकार्लक ननवास वेळ आहे. हे एक ववलक्षण वेळ असेल! 

आपण रे् आप्या भाग करू इच्च्िर् नाही का? 



5. नवीन किाि बाहेि सूत्रांनी हदलेल्या माहहतीनुसाि, शशकवले  
देवाचे िाज्य 
णिस्ताच्या तया सुरुवातीच्या प्राध्यापक ते देवाच्या अक्षिशः िाज्याची सुवाताज सांगण्यासाठी पाहहजे होते 
असे वाटते की, काय? 
होय. 
विांपूवी, नॉथा कॅरोर्लना ववद्यापीठ प्राध्यापक बाटा करून हदली व्याख्यान, र्ो वारांवार, आणण अचूक सवाार् 
आजच्या णिस्र्ी अनुयायी ववपरीर्, येशू व त्याचे लवकर अनुयायी देवाचे राज्य घोविर् की भर.णिस्र्ी डॉ 
एकूण समज देवाच्या ननरांर्र चचा की रे् मोठ्या मानाने वेगळे असले र्री, आम्ही मान्य होईल काय येशू 
स्वर्: घोविर् व त्याचे र्शष्य ववश्वास ठेवला स्वगााच्या राज्याची सुवार्ाा आहे. आम्ही अनेक आजच्या 
णिस्र्ी दावा केला की मान्य होईल, नाही हे मला समजरे्. 

जुने जतन पोस्ट-नवीन किाि लेखन आणण प्रवचन 
.. देवाचे राज्य (होम्स मेगावॅट प्राचीन णिश्चन प्रवचनार् अपोस्टोर्लक बापाांनो "गेलो आहे की सवाार् जुनी 
पूणा णिश्चन कान उघाडणी" अस्याचा दावा केला आहे काय लक्षणीय भाग होर्ा ग्रीक ग्रांथ आणण इांग्रजी 
भािाांर्रे, 2 एड बेकर पुस्र्के, गँ्रड रॅवपड्स, 2004, प.ृ 102). या प्राचीन णिश्चन प्रवचनार् याबद्दल या 
स्टेटमेन्ट समाववष्टीर् आहे: 

5: 5 र्शवाय रु्म्हाला माहीर् आहे, बांिूनो, मानवी जगार् आमच्या मुक्काम कु्ष्लक आणण क्षणणक 
आहे, पण णिस्र् जे वचन हदले आहे महान आणण अद्भुर् आहे: येणारे राज्य आणण अनांर्काळचे 
जीवन ववश्राांर्ी. 

वरील वविान राज्य आर्ा नाही, हे लक्षार् येरे्, पण येऊन शाश्वर् असेल. र्शवाय, या प्राचीन कान उघाडणी 
म्हणरे्: 

6: 9 आर्ा या अशा सज्जन लोक शकर् नाही त्याांच्या स्वर्: च्या चाांग्या कामे अथा त्याांच्या 
मुलाांना वाचवू, र्र, आम्ही आमच्या बाच्प्र्स्मा शुद्ि व ननदोि ठेवणे अपयशी र्र देवाचे राज्य 
प्रववष्ट आम्ही काय हमी आहे? फकां वा आम्ही पववत्र आणण नीनर्मान काम आहे आढळून आले 
नाही र्र, आमच्या वकील असेल 9: 6 म्हणून आपण एकमेकाांवर प्रीनर् आपण सवा जण देवाच्या 
राज्यार् प्रवेश करू शकर्ो, जाऊ दे 11:., 7 म्हणून, हे आप्याला माहीर् आहे, र्र काय देवाच्या दृष्टीने 
अधिकार आहे, आम्ही त्याचे राज्य प्रववष्ट करा आणण आश्वासने जे प्राप्र् होईल "कान ऐकले नाही 
फकां वा डोळ्याांनी पाहहले नाही डोळा किीही मनुष्याच्या अांर्: करणाने क्पना." 
12: माझ्या वपत्याच्या राज्यार् येईल 6 र्ो म्हणाला, 1 आम्हाला प्रर्ीक्षा, म्हणून र्ास र्ास पे्रम आणण 
योग्य कारण देवाचे राज्य, आपण देवाच्या परर् येण्याच्या हदवशी मला माहीर् नाही पासून द्या 12.. 



स्टेटमेन्ट वरील योग्य च्जवांर् माध्यमारू्न पे्रम आवश्यक आहे दाखवा, आम्ही अजूनही देवाच्या राज्यार् 
प्रवेश केला नाही, आणण त्या हदवशी नांर्र येरे् की, देवाच्या येण्याची म्हणजे येशू पुन्हा परर् येर्ो. हे 
वपत्याच्या राज्यार् आहे आणण राज्य फक्र् येशू आहे. 

र्ो सवाार् जुनी वरवर पाहर्ा णिश्चन कान उघाडणी देव र्रणे परवानगी हदली आहे की, देव समान राज्य 
र्शकवरे्, की मनोरांजक आहे की नवीन करार र्शकवर्ो आणण देवाच्या ननरांर्र चचा आर्ा र्शकवरे् (र्ो देव 
प्रत्यक्ष चचा असू शकरे्, असे शक्य आहे, परांरु् ग्रीक माझ्या मयााहदर् ज्ञान घोिणा करण्यासाठी) माझ्या 
क्षमर्ा मयााहदर् कररे्. 

दसुिा शतक चचज नेते व िाज्याचे शुभवतजमान 
हे पावपयास, जॉन ऐकर्ो परांरु् त्यानुसार वागर् पॉलीकॅपा च्या एक र्मत्र आणण रोमन कॅथोर्लक सांर् मानले, 

राज्याची र्शकवले की लवकर 2 रा शर्कार् नोंद करावी.  पावपयास र्शकवले रेकॉडा: 

... णिस्र्ाच्या वैयच्क्र्क राज्य या पथृ्वीवर स्थापना करण्यार् येईल, रे्व्हा र्ो मरणारू्न पुन्हा 
च्जवांर् नांर्र एक हजार होईल. (पावपयास, सहावा रु्कडे. पहा देखील, चचा इनर्हास, पुस्र्क 3, XXXIX, 

12) 
पावपयास या महान भरपूर प्रमाणार् असणे एक वेळ असेल र्शकवले: 

त्याचप्रमाणे, [र्ो म्हणाला] गव्हाचा दाणा ननर्मार्ी होईल दहा 

हजार कान प्रत्येक कान दहा हजार िान्य आहे, आणण त्या, आणण प्रत्येक िान्य स्पष्ट, शुद्ि, मैदा 
दहा नाणी वाढ होईल; आणण सफरचांद आणण बबयाणे, आणण गवर् समान प्रमाणार् ननर्मार्ी होईल 
की, आणण केवळ पथृ्वीवरील ननर्मार्ीला नांर्र खाद्य प्राणी, शाांर्र्ावप्रय, कणामिुर होईल आणण 
त्याने पररपूणा अिीन राहा. "[कराराचा कोण ऐकर्ो परांरु् त्यानुसार वागर् होर्ा पावपयास, एक 
प्राचीन मनुष्य लेखी या गोष्टी झालीर् आहे जॉन आणण त्याचे पुस्र्के चौथ्या, पॉलीकॅपा र्मत्र, कारण 
पाच पुस्र्के त्याला बनलेला होरे् ...] (पावपयास रु्कडे, IV) 

पोस्ट-नवीन करार पत्र कररांथकर म्हणरे्: 
42: 1-3 पे्रविर् लोकाांना प्रभु येशू णिस्र् आमच्यासाठी गॉस्पेल प्राप्र् झाली; येशू णिस्र् देवापासून 
पाठवले होरे्. र्र मग णिस्र् देवाचा आहे, आणण पे्रविर् णिस्र् आहे. म्हणून क्रमाने नेमणूक 
करण्यार् देवाची इच्िा आले दोन्ही. म्हणून येर् आदेश र्मळा्यावर, आणण पूणापणे आप्या प्रभु 
येशू णिस्र्ाच्या मरणारू्न पुन्हा आश्वासन हदले आणण पववत्र आत्मा पूणा खात्री देवाचा सांदेश 
मध्ये पुष्टी केली गेली व रे् देवाचे राज्य यावे सुवार्ाा गेले. 

स्मुणाा च्या पॉलीकॅपा कोण जॉन र्शष्य होर्ा लवकर णिश्चन नेरे् होरे्, मूळ पे्रविर् शेवटच्या 
मरणार. पॉलीकॅपा क. 120-135 ए र्शकवले: 

िन्य गरीब आहेर्, आणण चाांगले िळ त्या त्याांच्या देवाचे राज्य रु्मचे आहे. (पॉलीकॅपा. आिीचा- 
पूवाजाांनी फफर्लप्पैकर िडा दसुरा पत्र. खांड 1 अलेक्झाांडर रॉबट्ास आणण जेम्स डोना्डसन सांपाहदर् 
म्हणून. अमेररकन आवतृ्ती, 1885) 



कारण आम्हाांला माहीर् आहे, नांर्र की, "पासून ववरुद्ि प्रत्येक लालसा त्याच्या आज्ञा आणण वैभव 
... रे् र्सेच रे् जगार् आहेर्, की वासनाांपासून रु्म्ही दरू कापला पाहहजे की आहे योग्य चालणे 
पाहहजे" देवाची थट्टा होणे नाही ", आत्मा "आणण" जारकमी, फकां वा बाय्या, फकां वा मानवजार्ीला 
सह स्वर्: च्या र्ो मी नव्हेच वतृ्तीचे देवाच्या राज्यार् वर्न र्मळणार "फकां वा गोष्टी ववसांगर् 
आणण अयोग्य करर्ार्. (गणपर्ी, करण V) 

र्ो स्वर्: आम्हाला आज्ञा आहे र्से आम्हाला नांर्र भय त्याची सेवा, आणण सवा श्रद्िेने दे, आणण 
पे्रविर् आम्हाांला सुवार्ाा साांधगर्ली, आणण आिीच जाहीर कोण प्रभूच्या येण्यापयरं् सांदेश. (गणपर्ी, 
िडा सहावा) 

नवीन करार इर्राांना प्रमाणे, पॉलीकॅपा िार्माक, आज्ञा म्हणून नव्हे च्जांकला, देवाच्या राज्यार् वर्न र्मळेल 
असे येशूने र्शकवले. 

खालील देखील पॉलीकॅपा र्शकववले केले गेले आहे होरे्: 

आणण खालील शब्लबाथ हदवशी र्ो त्याांना म्हणाला, 'रु्म्ही माझ्या बोि, देवाच्या वप्रय मुले 
ऐका. हर्ाश उपच्स्थर् होरे् रे्व्हा मी रु्म्हाला महत्वाची शपथ घार्ली आणण आर्ा पुन्हा मी 
रु्म्हाला सवा परमेश्वर ...पहा रु्म्ही प्रकारे आणण चालणे, आणण पुन्हा रु्म्ही र्यार व्हा, आप्या 
अांर्: करणार् खाली वजन होऊ नये बोि करर्ो की, नवी आज्ञा त्याच्या घटने फकां वा प्रसांगाचे 
आगमन अचानक जलद आकाशार् चमकणारी वीज, आग मोठ्या न्याय, अनांर्काळचे जीवन, त्याचे 
अमर राज्य म्हणून प्रकट, पे्रम दसुरा हदशेने एक साांधगर्ले. आणण देव रु्म्ही र्शक्षण हदले जार् जे 
काही सवा माहीर्, रु्म्ही पे्ररणा शास्त्र, रे्व्हा आज्ञा रु्म्ही शाईचा डाग मध्ये सहन करू शकर्ो, 
आप्या अांर्: करणार् वर पववत्र आत्मा पेन दगड. ' (पॉलीकॅपा जीवन, िडा 24. जे.बी. अपोस्टोर्लक 
बापाांनो, ओळ. 3.2, 1889, pp. 488-506) 

सादीस च्या मेर्ळर्ो जो देवाच्या नेरे्, क एक चचा होरे्. 170 ए, र्शकवले: 

खरांच नवीन सुवार्ाा-जुन्या जारी कायदा, दोन्ही र्सयोन आणण यरुशलेममिील एकत्र 
ननघणाऱ्या; आणण कृपा जारी आज्ञा आणण र्यार झालेले उत्पादन टाइप करा आणण पुत्र कोंकरु व 
मनुष्य शेळ्या, मेंढ्या, देव माणसू ... 

र्र सुवार्ाा कायदा आणण त्याच्या स्पष्टीकरण झाले 

पूणा, चचा सत्य कोठारार् झाले र्र ... 

हा एक आम्हाला गुलामधगरीरू्न स्वार्ांत्र्य मध्ये, अांिारापासून प्रकाश मध्ये, मरणारू्न ननघून 
जीवनार् प्रवेश, जुलूम पासून धचरांर्न पराभव आहे. (मेर्ळर्ो कानउघाडणी व्हाांडण सण 7,40 

अध्याय, पासून 68 भािाांर्र:.. ऑनलाईन िमाशास्त्र जनाल 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

अशा प्रकारे, देवाचे राज्य धचरांर्न काहीर्री केले, आणण फक्र् चालू णिश्चन फकां वा कॅथोर्लक चचा अस्याचे 
ज्ञार् आणण हे देवाच्या ननयमाच्या समावेश होर्ा. 



आणखी चेंडू उशीरा दसुरे शर्क लेखन राज्य पाहणे लोक: 

म्हणून, कोणीही आप्याला यापुढे स्वर्: च्या भावना, खरा हेरू् लपवणे फकां वा पाठीमागे हदसर्, पण 
स्वेच्िेने देवाच्या राज्याची सुवार्ाा सांपका  द्या. (रोमन क्लेमेंट. पुरस्कार, पुस्र्क एक्स िडा XLV. 

आिीचा- पूवाजाांनी, खांड 8 अलेक्झाांडर रॉबट्ास आणण जेम्स डोना्डसन सांपाहदर्. अमेररकन आवतृ्ती, 
1886) 

र्शवाय, र्ो वरवर पाहर्ा खरे चचा मध्ये एक र्लहहलेली नसरे् असर्ाना चेंडू दसुरे शर्क लेखन हमेस 
मेंढपाळ करून रॉबट्ास आणण डोना्डसन अर्भव्यक्र्ी "देवाचे राज्य" चौदा वेळा वापर अनुवाद शीिाक. 

खरे णिस्र्ी, आणण अगदी अनेक केवळ अनुयायी णिस्र्, दसुयाा शर्कार् देवाच्या राज्याववियी काहीर्री 
माहीर् होरे्. 

अगदी कॅथोर्लक आणण पूवी सनार्नी सांर् पुनरुत्थान झा्यानांर्र, णिस्र्ी देवाच्या राज्यार् प्रवेश करणार 
अस्याचे समजरे्. त्याने र्लहहले काय, क याकडे लक्ष द्या. 180 ए: 

अशा ज्याांना पासून त्याांना सर्र् पववत्र आत्मा बाच्प्र्स्मा त्याला हदले्या होर्ा राहर्ो मध्ये, 

ववश्वास ठेवला आहे, आणण र्ो सत्य आणण िार्माकरे्ने व पववत्ररे्ने व िीराद्वारे चालर्ो, र्र 
स्वीकारणारा याांनी राखून ठेवला आहे राज्य आहे. या आत्मा त्याांना एक पुनरुत्थान शरीर, पुन्हा 
आत्मा प्राप्र्, आणण त्याबरोबरच पववत्र आत्म्याच्या सामथ्यााने मरणारू्न उठववले जार् आणण 
देवाच्या राज्याची प्रवेश ववश्वास, आहे. ... मॅकर्मलन: ( सेंट, ्योन बबशप आमेननयन पासून 
अर्मर्ागे रॉबबन्सन अपोस्टोर्लक प्रचार प्रात्यक्षक्षकां , िडा 42 वे्स, सॉमरसेट, ऑक्टो 1879. णिश्चन 
ज्ञान प्रसार न्यूयॉका  सोसायटी मध्ये प्रकार्शर् म्हणून द्वारे अनुवाहदर् सह, 1920). 

दसुिी व ततसिी सेंच्युिी समस्या 
त्याच्या व्यापक स्वीकृर्ी असूनही, दसुयाा शर्कार्, मर्सान नावाच्या एका ववरोिी कायदा िमाभ्रष्ट नेरे् 
उठली. मर्सान देवाच्या आज्ञा शब्लबाथ आणण देवाच्या शब्लदशुः राज्यावर उठेल र्शकवले. र्ो पॉलीकॅपा आणण 
इर्राांद्वारे होरे् जरी, र्ो गे्या काही काळ रोम चचा सांपका  होर्ी आणण रे्थे प्रभाव असणे होर्ी. 

दसुऱ्या आणण नर्सऱ्या शर्काांर्, ऑर्लगोररस्ट्स अलेग्ज़ॅंडिया (इच्जप्र्) मध्ये स्थापन होर् होरे्. अनेक 
ऑर्लगोररस्ट्स येणारे राज्य र्शकवण ववरोि केला. त्या ऑर्लगोररस्ट्स काही अहवाल याकडे लक्ष द्या: 

हदओनुस्य अलेग्ज़ॅंडिया एक थोर आणण श्रीमांर् मूनर्ापूजक कुटुांबार्ील जन्म झाला, आणण त्याांच्या 
र्त्वज्ञान मध्ये र्शकर् होर्ा. र्ो अलेग्ज़ॅंडिया प्रश्नोत्तराांद्वारा केले्या अध्यापनववियक शाळा 
प्रभारी यशस्वी ज्या ओररजन, एक ववद्याथी होण्यासाठी मूनर्ापूजक शाळा र्श्लक ... 

क्लेमेंट, आणण ग्नोच्स्टक शाळा त्याांच्या खोटे आणण रुपकात्मक अथा पववत्र वचने च्या र्सद्िान्र् 
भ्रष्ट होरे् ... रे् नाव स्वर्: साठी घेर्लेले "ऑर्लगोररस्ट्स." नेपोस सावाजननकररत्या ऑर्लगोररस्ट्स 

आणण णिस्र्ाच्या एक राज्य होईल, असा दावा पथृ्वीवर ... 



हदओनुस्य नेपोस अनुयायी वाद आणण त्याच्या खात्यावर ... "अशा गोष्टी एक राज्य आर्ा देवाच्या 
राज्यार् अच्स्र्त्वार् आहे." हे चचा सध्याची अवस्था ववद्यमान देवाचे राज्य पहहला उ्लेख आहे 
... 

नेपोस, त्याांच्या तु्रटी िमकावले स्वगााचे राज्य रुपकात्मक आहे की नाही, पण पुनरुत्थान 
अनांर्काळचे जीवन आप्या प्रभु शब्लदशुः येणारे राज्य आहे दशाववर् आहे ... 

त्यामुळे सध्याच्या राज्य येर्ार् राज्याची क्पना गरोदर राहहली व नर्ला र्मसरमध्ये 
ऑर्लगोररस्ट्स च्या ग्नोच्स्टक शाळेर् जन्म झाला, ए.डी. 200 रे् 250, र्सांहासन रहहवाशाांनी म्हणून 
जाऊ आले साम्राज्य बबशप आिी पूणा शर्क ... 

क्लेमेंट देवाच्या खऱ्या मानर्सक ज्ञान एक राज्य देवाच्या राज्याची क्पना गभावर्ी झाली.  एक 
अध्याच्त्मक अथा पववत्र शास्त्रार् सपाट पत्र लपवून ठेवले म्हणून पुढे हद्या आहेर्. (वॉडा, हेन्री 
दाना स्वगााच्या राज्याची सुवार्ाा.. हे जग एक राज्य नाही, स्वगीय देश, पुनरुत्थान मरृ् आणण सवा 
गोष्टी प्रकार्शर् पूवाच्स्थर्ी, ये पण या जगार् नाही आणण, 1870, pp. 124-125) 

त्यामुळे, बबशप नेपोस देवाच्या राज्याची सुवार्ाा र्शकवीर् असर्ा, ऑर्लगोररस्ट्स खोटा, र्ो कमी अक्षरशुः 
समजून मागून येऊन गाठणे प्रयत्न केला.  बबशप देखील एकाच वेळी सुमारे ऑर्लगोररस्ट्स चुका 
लढण्यासाठी प्रयत्न केला. खरोखर देव चचा मध्ये त्या इनर्हास सांपूणा देवाच्या शब्लदशुः राज्य सत्य उभे 
राहहले. 

हबजटज प आमजस्रााँग स्वगाजच्या िाज्याची सुवाताज शशकवले, प्लस 
20 व्या शर्कार्, उशीरा हबाटा प आमास्राँग र्लहहले: 

रे् णिस्र्ाच्या सुवारे्च्या नाकारले, कारण. . . जगाने हठकाणी काहीर्री लबाड होरे्. मानवी अांर्: 
करणार् एक िान भावना - - रे् एक बनावट काढणे होरे् त्यामुळे फक्र् एक अनर्शय सामान्य 
वविान साांधगर्ले की, देवाचे राज्य ऐकली आहे एक नाजकू, का्पननक असे काहीही नाही, रे् 
कमी! इर्र 'चचा "राज्य आहे की खोटी माहहर्ी पसरवली आहे. . . णिस्र् आिी 600 विे जगला 
सांदेष्टा दानीएल, देवाचे राज्य प्रत्यक्ष राज्य माहीर् होरे् की - सरकारी जर्मनीवर अक्षरशुः लोक 
राज्य. . . 

येथे. . . देवाचे राज्य काय आहे देवाच्या स्पष्टीकरण आहे: "आणण हे राजे ... काळार्" - र्ी इथे 
दहा बोटे बोलर् आहे लोखांड व हठसूळ मार्ी भाग भाग. या, 17 दानीएल 7, आणण प्रकटीकरण 13 

आणण भववष्यवाणी कनेक्ट करून, युरोप नवीन सांयुक्र् अमेररका आर्ा लागर् आहे की सांदभा 
आहे. . . रु्मच्या डोळ्याांसमोर आिी! जुन्या रोमन साम्राज्य पुन्हा च्जवांर् होईल प्रकटीकरण 17:12 

सािा र्पशील रे् दहा राजे फकां वा राज्ये (8 प्रकटी 17) एक कें द्रीय असेल कररे्. . . 

णिस्र् येईल रे्व्हा र्ो, राजाांचा राजा म्हणून येर् सवा पथृ्वी (प्रकटी 19: 11-16) राज्य करीर् 
आहे; आणण त्याच्या -- देवाचे राज्य डॅननयल --, या सवा ऐहहक राज्ये नाश आहे. "या 
जगाचा राज्येआमच्या प्रभूचे झाले आहेर् व त्याच्या णिस्र्ाचे: र्ो सदासवाकाळ राज्य 



करर्ील" प्रकटीकरण 11:15 या गोष्टी मध्ये म्हणरे्! या देवाचे राज्य असे आहे. होय, आणण अगदी 
युनायटेड स्टेट्स आणण बब्रहटश राष्रे - हे उपच्स्थर् सरकार शेवट आहे. सांपूणा पथृ्वीवर प्रभु येशू 
णिस्र्, नांर्र राजाांचा राजा - सरकार - रे् नांर्र राज्ये होईल. या देवाचे राज्य शब्लदशुः शासन आहे 
की पूणापणे सािा खरां कररे्. ज्याप्रमाणे खास्दी साम्राज्य एक राज्य होरे् - रोमन साम्राज्य एक 
राज्य होरे् र्से - त्यामुळे देवाचे राज्य सरकार आहे. ही जगार्ील राष्रे सरकार घेणे आहे. एक 
अधिकारी - येशू णिस्र्, एक राजा अस्याचे जन्म झाला! .. . 

येशू णिस्र् पेक्षा जास्र् 1.900 विांपूवी हह्स आणण पववत्र जमीन दऱ्या आणण यरुशलेमच्या 
रस्त्यावर प्रर्ी देवा कोण येर् आहे. र्ो पुन्हा घडणे आहे. र्ो ज्याला विस्र्ांभावर णखळले होरे् 
त्यानांर्र देवाने र्ीन हदवस व र्ीन रात्री नांर्र त्याला मेले्याांरू्न उठववले. (मॅथ्यू 12:40; पे्रविर्ाांची 
कृत्ये 2:32 मी कररांथ 15: 3-4.). र्ो देवाच्या र्सांहासन गेला. या ववश्वाची सरकारच्या मुख्यालय (.: 
इब्री 1 9-11: पे्रविर्ाांची कृत्ये 1 3 8: 1; 10:12; प्रकटी 3:21). 

"देश आर्ापयरं्" - - र्ो देवाच्या र्सांहासन गेला कोण बोिकथा च्या "सरदार" आहे सवा राष्राांवर 
सत्ता राजाांचा राजा म्हणून करणे, आणण नांर्र पथृ्वीवर परर् (लूक 19: 12-27 ). 

पुन्हा र्ो पयरं् "सवा गोष्टीांची पूवाच्स्थर्ी वेळा" स्वगाार् आहे (पे्रविर्ाांची कृत्ये 3: 19-

21). पूवाच्स्थर्ी म्हणजे माजी राज्य फकां वा च्स्थर्ी पुनसचंनयर्. या प्रकरणार्, पथृ्वीवर देवाच्या 
सरकारच्या पुनसंचनयर्, आणण अशा प्रकारे, जागनर्क शाांर्र्ा, आणण आदशा पररच्स्थर्ी पूवाच्स्थर्ी 
सुरू आहे. 

सध्याच्या जगार् गोंिळ, वाढत्या युद्िे आणण कलह जगार्ील समस्या म्हणून महान नाही, की, देव 
हस्र्के्षप नाही र्ोपयरं्, नाही मानवी देह च्जवांर् जर्न होईल (मत्त. 24:22) मध्ये कळस 
होईल. ववलांब हा ग्रह बांद सवा जीवन वा-याचा झपाटा पररणाम होईल रे्व्हा त्याच्या फार कळस, 

येशू णिस्र् परर् येईल. यावेळी र्ो दैवी देव येर् आहे. र्ो सवा शक्र्ी आणण ववश्वाचा 
सवाशक्र्ीमान ननमाार्ा वैभवार् येर् आहे. (मत्त 24:30.. 25:31) र्ो "राजाांचा राजा आणण प्रभूांचा प्रभु" 
म्हणून येर् आहे (प्रकटी 19:16), जगार्ील सुपर सरकार स्थापन आणण लोखांडी दांडाने सवा राष्राांवर 
"राज्य "(प्रकटी 19:15; 12: 5). . . 

णिस्त माहहत? 

खूप आनांद होर्ो माणुसकीच्या ओरडणे होईल, आणण त्याला वेडावपसा ब्र्मानांद आणण उत्साह 
मध्ये स्वागर् - पारांपाररक णिस्र्ी मांडळ्याांना होईल? 

रे् नाही! त्याांना फसववले आहे, र्ो दोघाांनाही आहे की, रे् सैर्ानाची खोटे मांत्री (. 13-15 दसुरा कररांथ 
11), ववश्वास ठेवर्ील. येण्याच्या वेळी त्याचे (11:18 सह प्रकटी 11:15) चचा आणण जगार्ील लोक 
रागावले होईल, आणण लष्करी सैन्याने प्रत्यक्ष त्याला ठार लढण्यासाठी (प्रकटी 17:14) प्रयत्न करेल! 

राष्रे यरुशलेम (. स्र्ो 14: 1-2) येथे युद्िभूमी असले्या येर् महायुद्िाच्या नर्सरा 
वार्ावरणणात्मक लढाई गुांर्ले जाईल आणण नांर्र णिस्र् परर् येईल. अदभुर् शक्र्ी र्ो त्याच्या 



ववरुद्ि (वचन 3) लढा "इर्र राष्राांना त्या त्या ववरुद्ि लढा" होईल. र्ो पूणापणे त्याांना पराभूर् 
करील (प्रकटी 17:14)! एक अनर्शय लहान अांर्र यरुशलेमच्या पूवेला "त्याचे पाय त्या हदवशी 
जैरू्नाच्या डोंगरावर उभे जार्ील" (स्र्ो. 14: 4).(आमास्राँग घार्क कचरा. वयोगटार्ील गूढ, 1984) 

बायबल येशू परर् होईल व देवाने ववजय होईल, पण अनेक सांघिा जार्ील 

त्याच्या ववरुद्ि (प्रकटीकरण 19:19). अनेक दावा करर्ील (बायबलमिील भववष्यवाणी गैरसमज यावर 
आिाररर्, पण खोटे सांदेष्टे आणण रहस्यवाद्याांवर अांशर्ुः) परर् येशू अांनर्म दोघाांनाही आहे! 

खालील हबाटा आमास्राँग पासून देखील आहे: 

खरा िमा - देवाच्या सत्य पववत्र आत्मा साांगीर्लेली देवाच्या पे्रम अधिकार ... देव आणण येशू 
णिस्र् जाणून आनांद शब्लदार्ीर् - सत्य जाणून - आणण देवाच्या दैवी पे्रम कळकळ ... 

देवाचे खरे चचा र्शकवणी फक्र् पववत्र बायबल "प्रत्येक शब्लद च्जवांर् 'त्या आहेर् ... 

पे्रम देवाचा मागा - पुरुि "द्या" र्से "र्मळवा" मागा करर्ील. 

एक नवी सांस्कृर्ी आर्ा परमेश्वर पकड पथृ्वी! (गणपर्ी) 

नवी सांस्कृर्ी देवाचे राज्य असे आहे. नवीन सांस्कृर्ी येणे आणण पे्रम यावर आिाररर् असेल की उद्घोि 
की येशू व त्याचे र्शष्य र्शकवले राज्य खरे सुवार्ाा सवा बद्दल काय आहे हे एक प्रमुख भाग आहे. आणण 
आम्ही देवाचे ननरांर्र चचा मध्ये र्सेच उपदेश की काहीर्री आहे. 

हबाटा आमास्राँग लक्षार् आले की, येशू मानवी समाज र्शकववरे् की, 

र्ो पालन करू इच्च्िर् आहे मर् र्रीही, जीवन 'हदला मागा' पे्रम मागा नाकारले आहे. जवळजवळ एक 
व्यवच्स्थर् येशू काय र्शक्षण महत्त्व अननच्श्चर् हदसरे्. 

येशू तािण गॉस्पेल भाग आहे 

आर्ा हे वाचले काही फार कदाधचर् रक्षण केले येशूचे मरण आणण भूर्मका बद्दल आश्चया. होय, नवीन 
करार आणण हबाटा प आमास्राँग दोन्ही बद्दल र्लहहले की, जे सुवार्ाा भाग आहे. 

नवीन करार दाखवरे् सुवार्ाा येशू र्ारण समाववष्टीर् आहे: 
16 मी जो कोणी ववश्वास ठेवर्ो त्या सवाासाठी र्ारण देवाचे सामथ्या, यहूदी पहह्या व मग ग्रीक 
(रोमन्स 1:16) आहे, णिस्र्ाच्या सुवारे्ची लाज वाटर् नाही आहे. 
4 म्हणून त्या लोकाांना सुवार्ाा साांगर् सवात्र गेला ववखुरले्या होरे्. 5 फफर्लप्प एका शहरार् गेला 
आणण त्याांना णिस्र्ाचा सांदेश हदला. ... 12 पण रे् फफर्लप ववश्वास ठेवला, रे्व्हा त्याने त्याांना 
देवाच्या राज्याची आणण येशू णिस्र्ाचे नाव गोष्टी साांगर् असर्ाना, दोन्ही पुरुि आणण महहला 
बाच्प्र्स्मा घेर्ला. ... 25 रे् प्रभुचा सांदेश त्याांना साांधगर्ला झाले, रे्व्हा रे् यरुशलेमला, वाटेर् त्याांनी 
अनेक शोमरोनी गावाांर् सुवार्ाा साांधगर्ली देवाच्या दरू्ाने फफर्लप्प बोलला परर्ले. 26 ... 40 फफर्लप्पाने 
वाजर्ा. आणण जार्, र्ो कैसरीयाला गेला सवा गावार् त्याने सुवार्ाा साांधगर्ली. (पे्रविर्ाांची कृत्ये 8: 

4,5,12,25,26,40) 



18 येशूच्या मरणारू्न पुन्हा उठण्याची त्याांना उपदेश केला. (पे्रविर्ाांची कृत्ये 17:18) 
30 मग पौल सांपूणा दोन विे र्ो त्याच्या भाड्याच्या घरार् प्राप्र् त्याला आले्या सवा 31 देवाच्या 
िाज्याववषयी प्रचाि आणण सवा ववश्वास, कोणीही त्याला बोलण्यार् अडवू शकले प्रभु येशू णिस्त 
दाखववणाऱ्या गोष्टी शशकवू राहहला. (पे्रविर्ाांची कृत्ये 28: 30-31) 

प्रचार येशू आणण राज्य समाववष्ट हे लक्षार् घ्या. दुुःखाची गोष्ट म्हणजे, देवाच्या राज्याची सुवार्ाा योग्य 
समज गे्रको-रोमन चचा र्शकवणी गहाळ करणे झुकर्. 

वास्र्ववक, आम्हाला राज्य भाग होऊ मदर्, देवाने मानव पे्रम 

जास्र् आहे, र्ो आप्यासाठी मरण (योहान 3: 16-17) येशूने पाठववले. 

स्वगाजच्या िाज्याची सुवाताज जगाला खिी गिज आहे, पण ... 
पण जगार् अनेक नेरे्, िार्माक ववियावर समावेश, र्ो शाांर्ी व समदृ्िी येईल की, आणण देवाच्या नाही 
राज्य आांर्रराष्रीय मानवी सहकाया असेल ववश्वास आहे. आणण रे् काही ऐहहक यश असेल, र्र की, रे् 
यशस्वी होणार नाही, त्याांच्या मानवी प्रयत्न शेवटी येशूने त्याचे राज्य स्थापन करण्यासाठी परर् नाही र्र 
जीवन नुकसान होईल नर्थपयरं् ग्रह पथृ्वी आणीन. या खोट्या सुवार्ाा आहे. 

जगार्ील अनेक 21 व्या शर्कार् एक नवीन जग जळुणे एक अिा िार्माक बाबेलच्या आांर्रराष्रीय योजना 
एकत्र ठेवणे प्रयत्न करीर् आहेर्. हा देवाचा सुरू ठेवणे चचा स्थापना झा्यापासून गोष्टीांबद्दल देवाला 
आणण दोि देणे सुरू ठेवा योजना आहे की काहीर्री आहे. सैर्ान सुमारे 6000 विांपूवी (उत्पवत्त 3) त्याच्या 
सुवार्ाा एक आवतृ्ती पडणे सांध्याकाळ भुरळ घालून फसववले अस्याने, मानव ववश्वास ठेवला की त्याांना 
आणण अधिक चाांगले जग ननमााण करीन काय देव चाांगले माहहर्ी आहे. 

िार्माक नेरे् (खोटा सांदेष्टा म्हणर्ार् सोबर्, देखील म्हणर्ार्: बायबल मरे्, र्ो युरोप मध्ये एक लष्करी 
नेरे् सांयोजन (1-10 उत्तर राजा म्हणर्ार्, र्सेच प्रकटीकरण 13 पशू म्हणर्ार्) होर्ील अांनर्म दोघाांनाही 
आणण प्रकटीकरण 13 दोन र्शांगे पशू: या सार् टेकड्या शहरार्ील 11-17) (प्रकटीकरण 17: 9,18) एक 
'बाबेलच्या' मध्ये आणण्यासाठी (प्रकटीकरण 17 आणण 18) व्डा ऑडार. 21 व्या शर्कार्-रे् मानवजार् णिस्र् 
परर्ावा आणण त्याचे राज्य स्थापना गरज जरी नसली, जगार् पुष्कळ या सांदेशाकडे लक्ष द्या नाही र्र 
सैर्ानाच्या खोट्या सुवार्ाा ववववि आवतृ्ती ववश्वास सुरू राहील. पण जगार् एक साक्षीदार प्राप्र् होईल. 

येशूने र्शकवले्या आठवा: 
14 राज्याची ही सुवार्ाा सवा राष्रार्ील लोकाांना साक्ष सवा जगार्ील लोकाांना सुवार्ाा साांधगर्ली 
जाईल, आणण मग शेवट होईल. (मत्तय 24:14) 

स्वगााच्या राज्याची सुवार्ाा साक्षीदार म्हणून जग पोहोचेल आहे हे लक्षार् घ्या मग शेवट होईल. 

याची अनेक कारणे आहेर्. 

एक देव मोठ्या सांकटाची सुरुवार् (मत्तय 24:21 सुरू दशाववले आहे) आिी खरे सुवार्ाा ऐकून जगार्ील 
इच्च्िर् आहे. त्यामुळे साक्षीदार एक चेर्ावणी दोन्ही सुवार्ाा सांदेश आहे (cf. यहेज्केल 3; आमोस 3: 7). 



दसुरी, सांदेश साराांश वाढत्या पशू, उत्तर शक्र्ी राजा दृश्ये ववरुद्ि असेल की खोटा सांदेष्टा अांनर्म दोघाांनाही 
सोबर् आहे. रे् मुळार् मानवी प्रयत्न माध्यमारू्न शाांर्र्ा वचन होईल, पण र्ो शेवट (मत्तय 24:14) आणण 
नाश होईल (cf. 1 थेस्सलनीकाकर 5: 3). 

धचन्हे व सांबांधिर् खोटे चमत्कार, कारण ऐवजी सुवार्ाा सांदेश (2 थेस्सलनीकाकर 2: 9), जगार्ील सवाार् खोटे 
(9-12 2 थेस्सलनीकाकर 2) ववश्वास ननवड करीन. कारण रोमन कॅथोर्लक, पूवी सनार्नी,  आणण इर्र देवाचे 
हजार राज्य अयोग्य, अनेक र्सां दावा करर्ील देवाच्या राज्याची हजार सुवार्ाा सांदेश दोघाांनाही सांबांधिर् 
खोटे सुवार्ाा आहे. 

ववश्वासू फफलाडेच््फयान णिस्र्ी (प्रकटीकरण 3: 7-13) राज्य हजार सुवार्ाा साांधगर्ली र्सेच काही ऐहहक नेरे् 
(श्र्वापद आणण खोटा सांदेष्टा समावेश) पयरं् काय असेल रे् जग साांगर् असेल. 

रे् जगार्ील सांदेश साांगर् पशू, उत्तर शक्र्ी राजा खोटा सांदेष्टा सोबर् अांनर्म दोघाांनाही, शेवटी नाश होईल 
रे् (काही त्याांच्या सहयोगी सह) समथान करेल अमेररका आणण युनायटेड फकां गडम इांग्रज-राष्राांना , कॅनडा, 
ऑस्रेर्लया व न्यू झीलांड (दानीएल 11:39) आणण रे् त्यानांर्र लवकरच एक अरबी / इस्लार्मक सांघ 
(दानीएल 11: 40-43) नाश होईल रे्, भुरे् सािने व्हावीर् म्हणून काया (प्रकटीकरण 16: 13-14), आणण शेवटी 
त्याचा परर्ावा यावर येशू णिस्र् लढू (प्रकटीकरण 16:14; 19: 19-20). ववश्वासू फफलाडेच््फयानs (प्रकटीकरण 
3: 7-13) राज्याची लवकरच येर् जाईल की घोिणा जाईल. हे कदाधचर् जास्र् मीडडया कव्हरेज ननमााण 
आणण मत्तय 24:14 पूणा योगदान असे. 

रे् खरोखर 'म्हणून खोटे सुवार्ाा' जागनर्क नेत्याांना घोिणा (कॅथर्लक िमा एक प्रकार दावा करणारा र्डजोड 
सोबर् युरोप सुरवार्ीला नेरे् शक्यर्ा काही नवी 'प्रकार) नाही जसे की-रे् जगार्ील काय जाणून घेऊ 
इच्च्िर् करणार नाही (cf. यशया 10 आणण अगदी पहह्या स्वर्: ववश्वास ठेवू नये: 5-7) करू. रे् आणण / 
फकां वा त्याांच्या समथाक देखील शक्यर्ा खोटे ववश्वासू फफलाडेच््फयानs र्शक्षण (र्म्लेनाररणीसम) येर् 
णिस्र्ववरोिकाचे केली जाईल, असे रे् र्शकवीन. (: प्रकटीकरण 12 29-35: 13-15 डॅननयल 11) त्याांनी ज्या 
आणण / फकां वा त्याांचे अनुयायी फफलाडेच््फयान ववश्वासू आणण देवाच्या ननरांर्र चचा हदशेने करा कीिळ हरगर 
करेल . र्सेच ववश्वासू फफलाडेच््फया साठी सांरक्षणाचा एक वेळ: (; 14-15 डॅननयल 11:31; डॅननयल 11:39 cf. 

मत्तय 24 मत्तय 24:21) हे देखील शेवटी-मोठ्या सांकटाची सुरुवार् होईल णिस्र्ी (प्रकटीकरण 3:10; 12: 14-

16). 

ननयांत्रण श्र्वापद आणण खोटा सांदेष्टा शक्र्ी, आधथाक ब्ललॅकमेल, धचन्हे, चमत्कार, खून, आणण इर्र दबाव (9-

10:: 2 थेस्सलनीकाकर 2 14; डॅननयल 7:25 16 10-17 प्रकटीकरण 13) खोटे प्रयत्न करेल . णिस्र्ी ववचारेल: 
10 "फकर्ी काळ, परमेश्वरा, रू् आणण पथृ्वीवर राहणाऱ्या आमच्या रक्र् सूड पयरं्, पववत्र आणण 
सत्य?" (प्रकटीकरण 6:10) 

वयोगटार्ील सांपूणा, देवाच्या लोकाांना "र्ो येशू परर् पयरं् व्हायला फकर्ी काळ लागेल?", ववचार केला आहे 
आम्ही हदवस फकां वा र्ास माहीर् नाही, र्र, आम्ही येशू परर् (आणण देवाच्या हजार राज्याची स्थापना) 
21 व्या शर्कार् अनेक पववत्र शास्त्र आिाररर् अपेक्षा (उदा मत्तय 24: 4-34; स्र्ोत्र 90: 4; होशेय 6: 2; लूक 21: 



7-36; इब्री 1: 1-2; 4: 4,11, 2 पेत्र 3: 3-8; 1 थेस्सलनीकाकर 5: 4), काही भागार् जे आर्ा आपण पाहू पूणा 
होर्. 

येशू हस्र्के्षप करीर् नाही, र्र जगार्ील सवा जीवन नष्ट केले जाईल: 

कारण त्याकाळी फार पीडा, जसे या वेळी पयरं् जगाच्या प्रारांभापासून केले गेले नाही 
होईल 21 कारण नाही, फकां वा किी 22 रे् हदवस कमी आला नसर्ा, र्र कोणीही वाचला करील. परांरु् 
त्याच्या ननवडले्याांमुळे लोकाांसाठी रे् हदवस थोडे करील. (मत्तय 24: 21-22) 
29 लगेच त्या हदवसाांर् द:ु ख नांर्र सूया अांिकारमय होईल व चांद्र प्रकाश देणार नाही; आकाशार्ील 
र्ारे पडर्ील आणण आकाशार्ील शक्र्ी डळमळर्ील नाही. 30 मग मनुष्याचा पुत्र धचन्ह आकाशार् 
हदसेल होईल, आणण नांर्र जगार्ील सवा लोक शोक करर्ील, रे् मनुष्याच्या पुत्राला हदसेल 
सामथ्यााने आणण वैभवाने. 31 स्वगाार् ढगारू्न येर्ाना मनुष्याचा पुत्र रु्र्ारीचा मोठा नाद करून 
आपले दरू् पाठवील आणण रे् एकत्र इर्र आकाशाच्या एका सीमेपासून रे् चार वारा त्याच्या 
ननवडले्या लोकाांना एकत्र करील. (मत्तय 24: 29-31) 

देवाचे राज्य जगाला खरी गरज आहे. 

िाज्य िाजदतू 
राज्यार् आपली भूर्मका काय आहे? 

आत्ता, आपण प्रत्यक्ष णिस्र्ी आहेर् र्र, आपण रे् एक राजदरू् आहेर्. पे्रविर् पौल काय र्लहहले याकडे लक्ष 
द्या: 

20 म्हणून, आम्ही णिस्र्ाचे राजदरू्, जणू काय देव आमच्या द्वारे कैफफयर् आहोर् आम्ही देवाशी 
समेट, णिस्र्ाच्या वर्ीने रु्म्हाांला ववनववर्ो. (2 कररांथकर 5:20) 
14, म्हणून उभे राहा! सत्याने आपली कां बर कमरेस बाांिला होर्ा, चाांगुलपणा, 15 न्यायाच्या ऊरपटावर 
घालर्ो आणण सुवार्ाा व शाांर्ी र्यार आपले पाय येर्; आपण सक्षम होईल ढाल म्हणून ववश्वास 
घेऊन वरील सवा 16, या शेवट सावि अस्याने आत्मा सवा प्राथाना आणण ववनांत्या नेहमी प्राथाना 
करीर् 18, पण दषु्ट लोक एक सवा जळरे् एक स्पिाात्मक खेळ ववझववणे 17 आणण र्ारणाचे र्शरस्त्राण, 

आणण देवाचा सांदेश आहे आत्म्याची र्लवार घे. सवा सांर्ाांची 19 आणण माझ्यासाठी सवा धचकाटी 
आणण प्राथाना आहे की, सामथ्या िैयााने ओळखले 20 जे मी साखळदांडनी बाांिलेला राजदरू् म्हणून 
आहे सुवार्ाा गूढ करण्यासाठी मला हदला जाऊ शकर्ो, मी माझे र्ोंड उघडू शकरे्, की मी 
साांगावयास पाहहजे म्हणून मी िैयााने बोलू शकर्ो. (इफफस 6: 14-20) 

काय एक राजदरू् आहे मररयम-वेबस्टरशब्लदकोश खालील व्याख्या आहे?: 

1: अधिकृर् राजदरू्; ववशेषत:: एक ववशेि आणण अनेकदा र्ात्पुरर्ी चरु्र नेमणूक त्याच्या फकां वा 
नर्च्या स्वर्: सरकारी फकां वा सावाभौम रा प्रनर्ननिी म्हणून ववदेश सरकार फकां वा सावाभौम 
करण्यासाठी मान्यर्ाप्राप्र् फकां वा नेमून सवााधिक रँक एक चरु्र एजांट 



2: अधिकृर् प्रनर्ननिी फकां वा दरू् 

रु्म्ही प्रत्यक्ष णिस्र्ी असाल, र्र रु्म्ही णिस्र्ामध्ये एक अधिकृर् राजदरू् आहेर्! िमाप्रचारक पीटर र्लहहले 
काय याकडे लक्ष द्या: 

9 पण जर रु्म्ही आहार् राज्याचे याजक, रु्म्ही पववत्र राष्र, त्याच्या स्वर्: च्या खास लोक, आपण 
त्याच्या अदभुर् प्रकाशार् आणले रु्म्हाला अांिारारू्न काढून बोलाववले आहे त्याच्यापासून स्रु्र्ी 
घोिणा यासाठी की, एकदा नाही लोक होरे् 10 परांरु् आर्ा देवाचे लोक, आर्ा दया दाखववण्यार् आली 
नाही होर्ा पण दया दाखववण्यार् आली. (1 पेत्र 2: 9-10) 

णिस्र्ी म्हणून, आम्ही एक पववत्र राष्र एक भाग अस्याचे आहे. 

जे राष्र आर्ा पववत्र आहे? 

पण, या राज्यार्ील नक्कीच नाही जागनर्क पण रे् शेवटी णिस्र्ाच्या राज्य (प्रकटीकरण 11:15) भाग 
असेल. र्ो देवाच्या राष्र, र्ो पववत्र आहे की त्याचे राज्य आहे. 

राजदरू् म्हणून, आम्ही सहसा या जगार्ील राष्राांमध्ये थेट राजकारण मध्ये गुांर्वू नका. पण आम्ही आर्ा 
जीवन देवाच्या मागा जगणे आहेर्. असे के्याने, आम्ही चाांगले का देवाचे मागा जेणेकरून त्याच्या राज्यार् 
आम्ही राजे आणण याजक आणण णिस्र्ाच्या पथृ्वीवरील राज्य करू शकर्ा, सवोत्तम आहेर् र्शका: 

त्याला 5 आम्हावर पे्रम केले आणण त्याच्या स्वर्: च्या आमच्या पापाांची आम्हाला िुर्ले कोण 

रक्र्, 6 आणण आम्हाला त्याला सदासवाकाळ गौरव आणण सत्ता असेल, त्याच्या देव आणण वपर्ा राजे 
आणण याजक केले आहे. आमेन. (प्रकटीकरण 1: 5-6) 
10 आणण आमच्या देवाला राजे आणण याजक केले आहे; आणण आम्ही पथृ्वीवर राज्य 
करील. (प्रकटीकरण 5:10) 

एक भावी पैलू देवाच्या मागााने नांर्र मत्या आहेर् ज्याांनी र्शक्षण असेल: 
19 यरूशलेमच्या र्सयोन डोंगरावर राहर्ील; आप्याकडे कोणर्ीही शोक करर्ील. र्ो आप्या रडणे 
ऐकून आपण खूप दया येईल; र्ो ऐकर्ो रे्व्हा र्ो रु्म्हाांला उत्तर देईल. 20 परमेश्वर आप्याला 
यापुढे सांकट भाकर आणण द:ु ख पाणी देरे्, पण र्शक्षक एक कोपरा मध्ये हलववला जाणार नाही 
र्री, पण रु्मच्या डोळ्याांनी प्रत्यक्ष पाहाल. 21 आपले कान म्हणाले, 'रु्म्ही मागून आवाज येईल, "हा 
मागा आहे, चाला," रू् उजवा हार् फकां वा जेव्हा रु्म्ही डावीकडे चालू होरे् रे्व्हा. (यशया 30: 19-21) 

र्र हजार राज्य भववष्यवाणी, या वयार् णिस्र्ी र्शकवण्यासाठी र्यार करणे आवश्यक आहे आहे: 
12 ... रु्म्ही र्शक्षक व्हायला पाहहजे या वेळी (इब्री लोकाांस 5:12) द्वारे 
15 पण आप्या अांर्: करणार् परमेश्वर, माझा प्रभू पववत्र रु्म्हाांला कोणी हे सौम्यरे्ने व भीर्ी (1 

पेत्र 3:15, पाळली) सह आपण जी आशा आहे एक कारण मागर्ार् त्या उत्तर देऊ करण्यास सदैव 
र्यार राहा. 



बायबल अधिक ववश्वासू णिस्र्ी अनेक होईल, फक्र् मोठे सांकट सुरू होण्यापूवी, अनेक र्शकवण द्यावी 
दाखवरे्: 

33 लोक समजून अनेक र्शकवू शकेल त्या (दानीएल 11:33) 

त्यामुळे, र्शकणे, कृपा आणण ज्ञान (2 पेत्र 3:18) मध्ये वाढर्, आम्ही आर्ा करर् पाहहजे काहीर्री 
आहे. देवाच्या राज्यार् आपली भूर्मका भाग र्शकवू शकणार आहे. आणण अधिक ववश्वासू, फफलाडेच््फयान 
(प्रकटीकरण 3: 7-13), णिस्र्ी, हे देखील र्मळाळेंनील राज्याची (cf. मत्तय 24:14) सुरू अगोदर महत्वाचे 
सुवार्ाा साक्षीदार आिार समावेश असेल. 

देवाचे राज्य स्थापन झा्यानांर्र, देवाचे लोक खराब झालेले ग्रह पुनसंचनयर् करण्यास मदर् वापरला 
जाईल: 

12 आपण जुन्या नाश र्यार करु लोकाांमिून त्या;  
आपण अनेक वपढ्या पाया देईल; आणण आपण उ्लांघनाची दरुुस्र् म्हटले जाईल रस्त्याांवर व घरे 
राहायला. (यशया 58:12) 

त्यामुळे, या युगार् देवाचा मागा राहणाऱ्या देवाच्या लोकाांच्या सोपे शहरार् (आणण इर्रत्र) जीणोद्िार या 
वेळी राहू करेल. जग खरोखर एक चाांगले हठकाण असेल. आम्ही आर्ा णिस्र्ाचे राजदरू् असावे, म्हणून 
आम्ही त्याचे राज्य सेवा करू शकर्ा. 

खिे गॉस्पेल संदेश परिवतजनाच्या आहे 

येशू म्हणाला, "रु्म्ही माझ्या र्शकवणुकीचे पालन, र्रच रु्म्ही माझे खरे र्शष्य आहार् आहेर् 32 सत्य 
समजेल, आणण सत्य रु्म्हाांला मोकळे करील." (योहान 8: 31-32). सुवार्ाा सत्य माहीर् .! आणण देवाच्या 
राज्याची खरा उपाय आहे: देवाच्या राज्यार् हे जगार्ील खोट्या स्वप्नाबद्दल पायचीर् जार् पासून 
आम्हाला मुक्र् करर्ो आम्ही िैयााने काया कररे्-देव योजना योजना समथान करू शकर्ा सैर्ान सांपूणा जग 
(9 प्रकटीकरण 12) फसववले. आम्ही उभे आणण सत्य (cf. योहान 18:37) वकील करणे आवश्यक आहे. 

सुवार्ाा सांदेश वैयच्क्र्क मोक्ष बद्दल पेक्षा अधिक आहे. देवाच्या राज्याची सुवार्ाा या युगार् एक पररवर्ान 
पाहहजे: 

2 आणण यापुढे या जगाच्या सारखे व्हावे नाही, पण रूपाांर्ररर् करर्ा 

आप्या मनार् नूर्नीकरण, आपण देवाच्या की चाांगले व स्वीकार व पररपूणा इच्िा आहे हे र्सद्ि 
करू शकर्ा. (रोम 12: 2) 

खरे णिस्र्ी देव आणण इर्राांची सेवा बदललेले आहेर्: 

22 गुलाम, सवा गोष्टी रु्मच्या मालकाच्या माझाही करर्ा नाही, देवाची भक्र्ी पालन पुरुि 
सांर्ोिववणाऱ्या, पण अांर्: प्रामाणणक. 23 जे काही रु्ला जे करायचे रे् मनापासून, प्रभू रु्म्हाांला 
रु्मच्या स्वगीय वारशाचे बक्षीस होईल माहीर् आहे की, 24 प्रभु म्हणून मनुष्याांसाठी नव्हे, 

करू; आपण प्रभूची सेवा. (कलस्सैकर 3: 22-24) 



28 म्हणून, आम्ही हलववर्ा येर् नाहीर् आणखी एक राज्य प्राप्र् होर् अस्यामुळे आम्हाला 
आम्ही आदर आणण आदराने मान्य देवाची उपासना करू शकू कृपा द्या. (इब्री लोकाांस 12:28) 

खरे णिस्र्ी जगार्ील वेगळ्या राहर्ार्. आम्ही योग्य आणण काय चूक आहे जगार्ील वरील देवाच्या मानके 
स्वीकारा. फक्र् या काळाच्या देवाच्या मागा जगणे ववश्वास घेरे् म्हणून, ववश्वास (इब्री लोकाांस 10:38) 

जगर्ो. णिस्र्ी जीवन त्याांच्या मोड नवीन करार "वे" म्हणून उ्लेख आले होरे् की त्याांनी वास्र्व्य जग 
वेगळां मानले होरे्, (पे्रविर्ाांची कृत्ये 9: 2; 19: 9 24: 14,22). "जगार्ील काइन मागा" (यहूदा 11) पाचारण 
करण्यार् आले आहे काय, स्वाथीपणाने राहर्ार् सैर्ानाच्या पररणाम अांर्गार्. 

देवाच्या राज्याची सुवार्ाा चाांगुलपणा, आनांद, आणण शाांर्ी (रोम 14:17) एक सांदेश आहे. भववष्यसूचक शब्लद, 

व्यवच्स्थर् समजून साांत्वनासाठी (cf. 1 कररांथकराांस 14: 3; 1 थेस्सलनीका येथील 4:18), आम्ही जग चुरा 
पाहण्यासाठी ववशेिर्ुः म्हणून (cf. लूक 21: 8-36). जीवन खऱ्या णिस्र्ी मागा आध्याच्त्मक भरपूर प्रमाणार् 
असणे आणण शारीररक आशीवााद (: 29-30 माका  10) ठरर्ो. हे राहर्ार् ज्याांना जग देवाच्या राज्यार् 
आवश्यक आहे की का समजून भाग आहे. णिस्र्ी देवाच्या राज्याची राजदरू् आहेर्. 

णिस्र्ी आम्ही एक भौनर्क जगार् (: 5-8 रोमन्स 8) मध्ये जगेल, अध्याच्त्मक, नाही शारीररक आमच्या 
आशा ठेवू. आम्ही "सुवार्ाा आशा" आहे (कलस्सैकर 1:23). या काहीर्री लवकर णिस्र्ी आज येशू स्वर्: चा 
िांदा करणे अनेक खरोखर समजू शकर् नाही की समजले आहे. 

6. गे्रको-िोमन चचज शशकवू िाज्य महतवाचे आहे, पण ... 
. गे्रको-िोमन मंडळयांना हे कळेल की ते देवाच्या िाज्याची पैलू शशकवतो, पण खिोखि तो 
खिोखि आहे, उदाहरणाथा, कॅथोर्लक सुचालन या राज्य काय र्शकवरे् तयाची समजून समस्या आहे ववश्वास: 

णिस्र्ाच्या ... त्याचा र्शकवण राज्य घटने फकां वा प्रसांगाचे आगमन, त्याच्या ववववि पैलू, त्याच्या 
र्ांर्ोर्ांर् अथा, या ववियाची केले आहे जे वाटेर् प्रत्येक स्टेजला, त्याच्या प्रवचन मुख्य र्यार, खूप 
त्याच्या प्रवचन "सुवार्ाा असे म्हटले जारे् की, त्यामुळे राज्य देवाचे राज्य "" ... रे् म्हणून चचा 
बोलू लागला "; cf. कनाल, मी, 13; मी थेस्सलनी, ii, 12. अपोकॅ, मी, 6, 9. v, 10, इ ... र्ो दैवी सांस्था 
म्हणून चचा ... याचा अथा असा (देव पोप एच फकां गडम. कॅथोर्लक सुचालन, खांड आठवा. 1910). 

वर "कनाल ननदशानास र्री, मी, 13; मी थेस्सलनी, ii, 12. अपोकॅ, मी, 6, 9. v, 10, "रू् त्याांना पाहू असेल र्र 
त्या अध्याय नाही एक चचज देवाचे राज्य अस्याने बद्दल काहीही म्हणू की आढळेल. त्याांनी 
ववश्वासणाऱ्याांना देवाच्या राज्याची भाग असू फकां वा येशूची राज्य आहे की र्शकव. बायबल अनेक सुवार्ाा, 
एक चुकीचा एक (6-9 गलर्ी 1) बदलू फकां वा दसुयाा चालू होईल की चेर्ावणी देणारी. दुुःखाची गोष्ट म्हणजे, 

ववववि ववियावर की केले आहे. 

येशूने र्शकवले्या, "मी मागा, सत्य आणण जीवन आहे. कोणीही मला कोणी वपत्याजवळ येर्ो "(योहान 14: 

6). पीटर र्शकवले, "नाही स्वगाार् पुरुि आम्ही जर्न करणे आवश्यक जे आपापसाांर् हदले अन्य कोणरे्ही 
नाव नाही आहे, इर्र कोणत्याही र्ारण आहे" (पे्रविर्ाांची कृत्ये 4:12). पेत्राला यहूदी लोकाांना साांधगर्ले 



असणे आवश्यक आहे सवा पश्चात्ताप करा आणण येशू स्वीकारणे ववश्वास जर्न (पे्रविर्ाांची कृत्ये 2:38) 

करणे. 

या र्ीव्रर्ा मध्ये, पोप फ्राच्न्सस ननरीश्वरवादी येशू न करर्ा, चाांगली कामे करून जर्न केले जाऊ शकरे् 
र्शकवले आहे! र्ो यहूदी लोक स्वीकार न जर्न केले जाऊ शकरे् र्शकवरे्! याव्यनर्ररक्र्, र्ो आणण गे्रको-
रोम देखील ववचार की 'मेरी' या ववना-बायबलार्ील आवतृ्ती आणण ऐक्य एक कळ र्सेच सुवार्ाा एक कळ 
आहे वाटरे्. दुुःखाची गोष्ट म्हणजे, रे् आणण इर्र येशू आणण देवाच्या राज्याची खरे गॉस्पेल महत्त्व 
समजर् नाही. अनेक खोटे नावे देर्. 

अनेक दृष्टीने चालणे आणण जगार्ील ववश्वास आहे इच्िा. नवीन करार णिस्र्ी वर हदसर् आहे, असे 
र्शकवरे्: 

2 पथृ्वीवरील गोष्टी, गोष्टी आप्या ववचार करा वरील. (कलस्सैकर 3: 2) 

7 आम्ही दृष्टीने द्वारे, ववश्वासाने जगर्ो आहे. (2 कररांथकर 5: 7) 

पण, पोप पायस अकरावा मुळार् त्याच्या चचा त्याच्या दृष्टीने द्वारे चालणे र्शकवले: 

... कॅथोर्लक चचा ... णिस्र्ाच्या पथृ्वीवरील राज्य त्याांचे आहे. (पायस च्या पोपने  पी द भूर् च्या 
अांनर्म लढाई मध्ये उद्िरृ् आहे. चाांगले वकील प्रकाशने, 2002, प.ृ 73). 

कॅथोलीकबबबळे101 वेबसाइट दावे, "देवाचे राज्य, येशू णिस्र्ाद्वारे पथृ्वीवर स्थापना करण्यार् आली विी 33 

ए मध्ये पीटर ... कॅथोर्लक चचा याांच्या नेर्तृ्वाखाली त्याच्या चचा स्वरूपार्." पण हजार राज्य अद्याप 
आहे येथे फकां वा र्ो रोम चचा आहे, पण र्ो पथृ्वीवर असेल. 

रोम चचा र्ो मुळार् फक्र् "दोघाांनाही र्शकवण" कॅथोर्लक चचा अधिकृर् प्रश्नोत्तराांद्वारा हदलेले 
र्शक्षण सूचीबद्ि आहे की एक लवकरच येर् पथृ्वीवरील हजार देवाचे राज्य ववरुद्ि जोरदार र्शकवरे्: 

676 दोघाांनाही च्या फसवणकू आिीच प्रत्येक वेळी दावा इनर्हास आर् लक्षार् केले आहे जगार्ील 
आकार घेणे सुरु होरे् फक्र् न्याय माध्यमारू्न इनर्हास पलीकडे लक्षार् केले जाऊ शकरे् जे 
मेर्सअॅननक आशा आहे. चचा नाव यावे राज्याची ही बनावट अगदी सुिाररर् फॉमा ... नकार हदला 
आहे (च्या प्रश्नोत्तराांद्वारा हदलेले र्शक्षण कॅथोर्लक चचा. करू शकर्ा + योसेफ लाल. न्यू यॉका , 
1995, प.ृ 194) 

दुुःखाची गोष्ट म्हणजे, त्या सहमर् जे शेवटी देवाच्या राज्याची सुवार्ाा साांगर् प्रमुख समस्या येणार 
नाही. काही साांगर् त्या ववरोिार् भयांकर पाऊल घेईल (दानीएल 7:25; 11: 30-36). 

पण, आपण स्पष्ट साांगेन सवा नाही कोण प्रभु येशू राज्य असेल कदाधचर्? नाही, रे् होणार नाही. येशू काय 
म्हणाला याकडे लक्ष द्या: 

21 "मला म्हणर्ो कोण सगळ्याांनाच, 'प्रभु, प्रभु,' स्वगााच्या राज्यार् प्रवेश करील, पण जो माझ्या 
स्वगाार्ील वपत्याच्या इच्िेप्रमाणे. 22 अनेक हदवस, 'प्रभु, मला म्हणेल, आहे आम्ही रु्झ्या नावाने 
सांदेश साांगू लागले नाही, रु्मच्या नावाने भुरे् काढली आणण रु्झ्या नावाने पुष्कळ चमत्कार 



केले '23 रे्व्हा मी त्याांना स्पष्ट साांगेन मी रु्म्हाांला ओळखर् नाही?!, आपण दषु्टपणा करर्ार् 
माझ्यापासून ननघून' (मत्तय 7: 21-23) 

पे्रविर् पौल "अनाचार गूढ" नोंद "कामावर आिीपासून" (2 थेस्सलनीकाकर 2: 7) त्याच्या वेळ. या दषु्टपणा 
बायबल "गूढ, महान बाबेल" (: 3-5 प्रकटीकरण 17) असे म्हटले जारे् की शेवटी वेळा ववरोिार् चेर्ावणी 
देणारी काहीर्री सांबांधिर् आहे. 

"अनाचार गूढ" अनुयायी णिस्र्ी सांबांधिर् आहे रे् / र्ो अनेक मान्य अपवाद आहेर् आणण / खांडडर् 
प्रायच्श्चत्त मान्य प्रकार आहेर् देवाच्या फकां वा देवाच्या दहा आज्ञा ननयम, इ ठेवणे आवश्यक नाही की जे 
ववश्वास ठेवर्ार् कायदा, रे् देवाच्या ननयमाच्या स्वरूप आहे असे वाटरे् की, र्र त्याांना येशू फकां वा त्याचे 
पे्रविर् म्हणून कायदेशीर ओळखले होरे् की णिस्र्ी एक प्रकार ठेवर् नाही नाहीर्. 

गे्रको-रोम देवाच्या आज्ञा उ्लांघन कोण परुशी आहेर्, पण या स्वीकाराहा-येशू गोष्टीांबद्दल देवाला त्याांच्या 
परांपरा केले दावा केला की दृच्ष्टकोन (मत्तय 15: 3-9)! यशया लोकाांना त्याने ननयमशास्त्राच्या ववरुद्ि देव 
बांडखोर असे अस्याचा दावा, असा इशारा हदला (यशया 30: 9). या बेकायदेशीर बांड आम्ही, ददैुवाने, या 
हदवशी या पाहण्यासाठी काहीर्री आहे. 

आणखी "गूढ" रोम चचा त्याच्या आणण अजेंडा शाांर्र्ा आणण पथृ्वीवर देवाच्या राज्याची एक नॉन-
बायबलसांबांिी आवतृ्ती होऊ, असा ववश्वास आहे असे हदसरे् की अस्याचे हदसून येरे्. पववत्र शास्त्र हे इच्िा 
र्शकवरे् जे येर् ऐक्य ववरुद्ि चेर्ावणी देणारी, काही विे यशस्वी होण्यासाठी (टीप: न्यू जेरूसलेम 
बायबल एक कॅथोर्लक मांजरू अनुवाद दशाववले आहे): 

4 रे् र्ो पशू त्याच्या अधिकार हदला कारण रे् प्रचांड सापाच्या समोर स्वर्: नमस्कार; लोकाांनी त्या 
प्राण्याची समोर स्वर्: नमस्कार र्ो म्हणाला, 'पशू कोण रु्लना करू शकर्ा? कोण लढाई नाही 
'प्राणी र्ोंड त्याचे आघाडीवर र्ो बोलला आणण चाळीस-दोन महहने सफक्रय करण्याची परवानगी 
होर्ी 5; 6 आणण र्ो त्याचे नाव आप्या स्वगीय मांडपार् ववरुद्ि, देवाच्या ववरुद्ि त्याच्या ननांदा न 
वापरणारा आणण त्या सवा आहेर् . रे्थे 7 देवाच्या पववत्र ववरुद्ि युद्ि करण्यासाठी त्याांचा पराभव 
हदली आणण प्रत्येक वांश अधिकार देण्यार् आले होरे्, जमार्, भािा आणण राष्र; 8 आणण जगार्ील 
सवा लोक हे आहे की, ज्याचे नाव प्रत्येकाच्या र्लहहली नाहीर् उपासना करर्ो खाली जीवन अपाण 
लँब च्या पुस्र्कार् जगाच्या स्थापनेपासून 9 ऐकू शकर्ा कोणीही ऐकावे. 10 कैदी म्हणून कैदी 
त्या; र्लवारीने ठार र्लवारीने मतृ्यू त्या. या देवाच्या पववत्र धचकाटी आणण ववश्वास असणे 
आवश्यक आहे का हे आहे. (प्रकटीकरण 13: 4-10, NJB) 

बायबल शेवटी वेळ बाबेलच्या ऐक्य ववरुद्ि अशी र्ाकीद देरे्: 

सार् वाट्या सार् देवदरू् 1 एक रे् मला साांग आला आणण चल, म्हणाला, 'मी रु्म्हाला कोण 
र्सांहासनावर आरूढ झाला बाजूला मुबलक पाणी, 2 ज्या सवा पथृ्वीवरील राजे मोठ्या वेश्या र्शक्षा 
दशावेल स्वर्: आहे, आणण कोण नर्च्या व्यर्भचाराचा द्राक्षारस िुांद जगार्ील सवा लोकसांख्या केले 
आहे. '3 र्ो रानार् आत्म्याने मला घेऊन मी रे्थे सार् डोकी आणण दहा र्शांगे होर्ी, जे त्याला लाल 
फकरर्मजी पशू झालेला एक स्त्री पाहहले आणण सवा र्लहहला भािा शीिाके होरे् 4 त्या स्त्रीने 



फकरर्मजी व मध्ये कपडे आले आणण सोने आणण जवाहहर व मोत्याांनी नर्ने वेश्याव्यवसाय भयांकर 
घाण भरले्या सोने िारण होरे्. ततच्या कपाळावि 5 शलहहले होते नाव, एक गुप्त नाव: '. मोठी बाबेल 
सवज वेश्या आणण परृ्थवीविील सवज अश्लील पद्धती आई' 6 र्ी नशेर् की देवाच्या पववत्र लोकाांचे रक्र् 
प्याले मी पाहहले, आणण शहीद झाले्या रक्र् येशूला आणण मी नर्ला पाहहले रे्व्हा मी पूणापणे 
होरे्. (प्रकटीकरण 17: 1-6, NJB) 
9 'हे चारु्या कॉल. सात डोकी या सात टेकड्या, स्त्री बसलेला आहे आहेत. . . 18 रु्ला पाहहले स्त्री 
पथृ्वीवर सवा पुढारी अधिकार आहे मोठी नगिी आहे. ' (प्रकटीकरण 17: 9,18, NJB) 
1 यानांर्र मी आणखी एक देवदरू् त्याला देण्यार् मोठा अधिकार सह, स्वगाारू्न खाली येर्ाना 
पाहहले, त्याच्या गौरवाने पथृ्वी उचलला. 2 त्याचा आवाज र्ो ओरडला, शीिास्थानी, बॅबबलोन गळून 
पडलेला आहे,मोठी बाबेल पडली आहे आणण डेवव्स च्या आश्रय आणण प्रत्येक दषु्ट आत्मा आणण 
गर्लच्ि, कां टाळवाणा पक्षी एक ननवास आहे. 3 राष्राांना नर्च्या वेश्या मद्य खोल प्यालेले 
आहेर्; पथृ्वीवरील प्रत्येक राजा स्वर्: ला आहे, आणण प्रत्येक व्यापारी नर्च्या बाहेरख्यालीपणा 
श्रीमांर् घेर्ले '4 आणखी आकाशारू्न वाणी बोलला. मी साांगर्ो, 'माझ्या लोकांना ततला सोडून बाहेि 
या, आपण ततच्या अपिाधांची सामातयक करू नका जेणेकरून आणण अस्वल तयाच पीडा 
आहे ऐकले. 5 कारण नर्ची पापे स्वगााकडे गाठली आहे, आणण देव मनार् नर्च्या अपरािाांची आहे : नर्ला 
इर्र उपचार आहे उपचार 6 र्ी दहेुरी रक्कम र्ी घेर्ले अदा करणे आवश्यक आहे.. नर्ने स्वर्: च्या 
र्मश्रण एक मजबूर् कप केली आहे. 7 नर्च्या आणण प्रत्येकजण यार्ना फकां वा द;ु खाने ग्रासलेला 
जुळले्या आहे. मी राणी, र्ी मर् र्सांहासनावर आरूढ झाला आहे; मी वविवा नाही आहे आणण 
ववयोग 8 माहीर् नाही, एका हदवसार्, पीडा नर्च्यावर पडर्ील. रोग व द:ु ख आणण दषु्काळ. र्ी 
जर्मनीवर बना जाईल. प्रभु देव नर्चा दोिी कोण द:ु ख व नर्च्या स्वर्: व नर्च्या बरोबर 
आयोच्जर् केली आहे पथृ्वीवरील ज्या राजाांनी नर्च्या साठी रडणे '9' सामथ्याशाली आहे.. र्ी बन्सा 
म्हणून िूर, (: 1-9, NJB प्रकटीकरण 18) हदसर् 

जखऱ्या, बायबलमध्ये येर् बाबेल चेर्ावणी देणारी आणण योग्य ऐक्य येशू परर् नांर्र होईपयरं् होणार नाही, 
हे लक्षार् येरे्: 

10 बाहेर पहा! बाहेर पहा! उत्तरेकडच्या प्रदेशारू्न पळून जा - परमेश्वर - मी जगाच्या चार वारा 
करण्यासाठी रु्म्हाला पसरववले आहेर् - परमेश्वर असे म्हणाला 11 बाहेर बघ जरा.! आप्या 
सुटलेला,शसयोन, आता बाबेल न्जवंत करा! 
12 परमेश्वर या म्हणर्ो गौरव मला सेकां ड लेफ्टनांट पासून आपण सवा चीज वस्रू् लुट्या, 'जर 
रु्म्ही स्पशा मी माझ्या डोळ्याांनी सफरचांद स्पशा करीर् राष्राांनो. 13 पाहा, त्याांना मी माझा हार् पेंढी 
आणण रे् ज्याांना करून सवा चीज वस्रू् लुट्या जाईल रे् गुलाम आहे. ' नांर्र रु्म्हाला माहीर् 
असे परमेश्वराने मला पाठववले आहे 14, सुखी आनांदी, र्सयोनच्या कन्ये, आर्ा मी रु्म्हाांला लोकाांमध्ये 
राहार् - आलेला सांदेश आहे! 15 त्या हदवशी अनेक लोक परमेश्वराच्या रूपाांर्ररर् केले जाईल येर् 
आहे. होय, त्या लोकाांना होईल, आणण रे् आपण राहार् नाही. नांर्र रु्म्हाला माहीर् होणार असे 



परमेश्वराने मला रु्मच्याकडे पाठववले आहे! 16 यहूदाचा, पववत्र भूमी त्याच्या भाग र्ाब्लयार् घेऊ, 

आणण मग यरुशलेम ननवड करा. (जखऱ्या 2: 10-16, NJB आज्ञा पाळली / पाप करु नये आवतृ्ती 
अध्याय जखऱ्या 2 म्हणून सूचीबद्ि आहेर् लक्षार् ठेवा: 6-12) 

युनायटेड नेशन्स, व्हॅहटकन, अनेक नवे, आणण पूवी सनार्नी नेरे् देर् की आणण हालचाली स्पष्टपणे बायबल 
करून न्याय आहे आणण प्रोत्साहन हदले जाऊ नये. येशू म्हणाला, "अनेक बाला" कोण (: 4-5 मत्तय 24) 

त्याला अनुसरण दावा ववियावर इशारा हदला आहे. 1-2 (कोण येशू नाही) आणण प्रकटीकरण 17 वेश्या खूप 
प्रकटीकरण 6 "पाांढरा घोडेस्वार" सांबांधिर् आहे. 

जखऱ्या प्रमाणे, पे्रविर् पौल ववश्वास खरे ऐक्य येशू परर् नांर्र होईपयरं् होणार नाहीर्, असे र्शकववले की: 

13 आम्ही सवा देवाच्या पुत्राच्या ववश्वासार् व ज्ञानार् ऐक्य पोहोचण्याचा आणण पररपूणा मनुष्य 
स्वर्: णिस्र्, पररपूणार्ा पूणापणे प्रौढ र्यार होईपयरं्. (इफफस 4:13, NJB) 

ववश्वास ठेवर्ार् अगोदर येशूच्या परर् हा अांक येर्ो त्या तु्रटी आहेर्. वास्र्ववक, येशू परर्, रे्व्हा र्ो 
त्याच्या ववरुद्ि रॅली होईल की राष्रे ऐक्य नष्ट लागेल: 

11:15 सार्व्या देवदरू्ाने त्याचा कणाा वाजववला, गोंगाट स्वगाार् मोठ्याने ओरडून ऐकले जाऊ शकरे्, 

कॉल करणे, जागनर्क राज्य आपला प्रभु व त्याच्या णिस्र्ाचे राज्य झाले आहे, आणण र्ो 
अनांर्काळपयरं् राज्य करील. '16 चोवीस वडील, देवाच्या उपच्स्थर्ीर् राज्य शासन केव्हा सुरू स्वर्: 
नमस्कार आणण देव 17 उपासना हे शब्लद त्याांच्या कपाळावर जर्मनीवर स्पशा केला, 'आम्ही रु्ला 
िन्यवाद देर्ो, सवाशच्क्र्मान परमेश्वर, माझा प्रभू, र्ो गहृीर् िरून साठी जो होर्ा, जो आहे, र्ो, 
आप्या महान शक्र्ी आणण रु्झे राज्य सुरू केली आहे. 18 राष्रे गोंिळ होर्ो आणण आर्ा वेळ 
आप्या बदला आली आहे, आर्ा मेले्या न्याय केला, आणण सांदेष्टे रु्झे सेवक, देवाच्या आणण 
आपले नाव भय िरर्ार्, त्याांच्यावर, लहान आणण र्सेच महान पुरस्कृर् केले आहे. पथृ्वी नष्ट 
आहेर् ज्याांनी नष्ट करण्यासाठी वेळ आली आहे. ' (प्रकटीकरण 11: 15-18, NJB) 
19: 6 मी प्रचांड जमाव आवाज, फकां वा मेघगजाना महान गजाना महासागर आवाज होऊ वाटर् होर्ां 
काय उत्तर हदले, 'हालेलुया! ऐकला प्रभु देव आमच्या सवासमथा राज्य सुरु आहे; . . . 19 मग मी 
पथृ्वीवरील सवा राजे आणण सैन्य प्राणी पाहहले रायडर आणण त्याचे सैन्य. 20 लढण्यासाठी एकत्र पण 
पशू प्राणी च्या वर्ीने चमत्कार काम केले होरे् कोण खोटा सांदेष्टा एकत्र कैदी घेण्यार् आला 
आणण त्याांना जे पशू माका  आणण त्याच्या मूर्ीची पूजा होरे् ज्याांनी बँ्रडडांग मान्य केले होरे् 
फसवणूक करर् होरे्. या दोन गांिक जळर् अवखळ लेक मध्ये च्जवांर् टाकण्यार् आले. 21 सवा इर्र 
त्याच्या र्ोंडारू्न बाहेर आलेले रायडर र्लवार करून ठार मारले होरे्, आणण सवा पक्षयाांनी त्या 
सैननकाांचे माांस स्वर्:. . . 20: 4 मग मी त्याांना त्याांच्या जागा कुठे घेर्ले, आणण त्याांना न्याय 
देण्यासाठी शच्क्र् प्रदान करण्यार् आला र्सांहासने पाहहले.मी येशू आणण देवाचा सांदेश येर् 
साक्षीदार येर् र्शरच्िेद केला गेले होरे् सवा आत्मे मी पाहहले आणण पशू फकां वा त्याच्या पुर्ळा 
उपासना करण्यास नकार हदला आणण त्याांच्या कपाळावर फकां वा हार्ावर स्वीकारणार नाही असे 
ज्याांनी; जीवनाच्या आला आणण एक हजार विे राज्य केले. (प्रकटीकरण 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 



येशू त्याच्या ववरुद्ि समग्र जगार्ील सवा शच्क्र्मान नष्ट लागेल हे लक्षार् घ्या. मग र्ो आणण सांर् राज्य 
करर्ील. रे्व्हा ववश्वास योग्य ऐक्य होईल आहे. 

दुुःखाची गोष्ट म्हणजे, पे्रविर् पौल ज्याप्रमाणे (: 14-15 2 कररांथकर 11) अनेक चाांग्या हदसर्ार्, पण नाही 
असत्य आहेर् मांत्र्याांना ऐकेल. 

येशू ववरुद्ि अधिक खरोखर बायबल आणण देवाच्या राज्याची सुवार्ाा समजले असरे् र्र कमी सांघिा. 

7 का देवाचे िाज्य? 
मानव आम्ही स्माटा आहेर् ववचार करू र्री, आपली समज मयाादा आहेर्, पण देवाच्या "शक्र्ीवान आहे" 
(स्र्ोत्र 147: 5). 

म्हणून र्ो ग्रह ननराकरण करण्यासाठी देवाच्या हस्र्के्षप होर्ील का आहे. 

अनेक देवावर ववश्वास असर्ाना, मानव बहुसांख्य र्ो खरा ननदेशीर् म्हणून जगणे नाराज आहेर्. खालील 
याकडे लक्ष द्या: 

8 माणसा, चाांगुलपणा म्हणजे काय, आपण दाखवले आहे; परमेश्वर रु्मच्याकडून अपेक्षा करर्ो पण, 

दसुऱ्याांशी न्यायाने वागा दया पे्रम करण्यासाठी, आणण रु्मचा देव नम्र होऊन चालणे? (मीखा 6: 8) 

देव नम्र होऊन राहा नाही काहीर्री मानवजार् खरोखर अजादाराच्या कुां टुबाची सांपूणा माहहर्ी आहे. आदाम 
आणण हव्वा (उत्पवत्त 3: 1-6) वेळ, मानव त्याच्या आज्ञा (3-17 ननगाम 20) असूनही, स्वर्ुःला आणण त्याांच्या 
प्रािान्यक्रम देवाच्या वरील अवलांबून ननवडले आहे. 

नीनर्सूते्र या पुस्र्कार् र्शकवरे्: 
7 रु्झ्या स्वर्: च्या शहाणपणावर अवलांबून राहू नका 6 रू् आप्या सवा मागांर् त्याला कबूल करर्ो, 
आणण रु्झे मागा सोपे असेल र्ो 5 मनापासून परमेश्वरावर ववश्वास ठेवा, आणण नाही आप्या स्वर्: 
च्या ज्ञानावर अवलांबून राहू. प्रभु भीर्ी वाटरे् आणण वाईट गोष्टीांपासून दरू राहा. (नीनर्सूते्र 3: 5-7) 

पण, बहुरे्क लोक खरोखर सवा त्याांच्या अांर्: करणार् देवावर ववश्वास फकां वा त्याला त्याची वाट त्याांची 
पावले थेट करणार नाही. अनेक लोक देवाची इच्िा करेल पण करू नका. माणुसकीच्या सैर्ान फसववले 
गेले आहे (प्रकटीकरण 12: 9) आणण जगार्ील वासनाांची व 'जीवन गवा' (1 योहान 2:16) साठी मेला आहे. 

त्यामुळे अनेक त्याांच्या स्वर्: च्या िार्माक परांपरा आणण िमाननरपेक्ष सरकार, त्याांनी रे् उत्तम माहीर् आहे 
आलो आहे. र्थावप, रे् (cf. नयमाया 10:23) नाही फकां वा सवाार् खरोखर पश्चात्ताप करर्ील. 

माणुसकीच्या देवाचे फकां गडम (: 21-22 cf. मत्तय 24) आवश्यक आहे का आहे. 

देवाच्या मागज आहेत अगधकाि 

आणण देव स्वाथी नाही: सत्य देव पे्रम (8,16 1 योहान 4) आहे. (याकोब 2 29-31: 8-11 माका  12) देवाचे 
ननयम देव आणण आमच्या शेजारी पे्रमभाव दाखवा. (रोमन्स 8: 6) जगाच्या मागा मतृ्यू स्वाथी आणण एांड 
आहेर्. 



बायबल ररअल णिस्र्ी आज्ञा पाळणे, हे लक्षार् येरे् याकडे लक्ष द्या: 
1 जो कोणी येशू णिस्र् देवाचा पुत्र झाला आहे आहे असा ववश्वास, र्सेच मुलगे त्याला पे्रम करर्ो 
प्रत्येकजण देवावर पे्रम आणण त्याच्या आज्ञा पाळण्याने त्याला मूल असरे्. 2 अशा प्रकारे आम्ही देवाचे 
पुत्रावर प्रीनर् करर्ो त्याला आवडर्ार् . 3 त्यासाठी आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळणाऱ्या देवाचे पे्रम 
आहे. आणण त्याच्या आज्ञा कठीण नाहीर्. (1 योहान 5: 1-3) 

देवाच्या सवा (172 स्र्ोत्र 119) "ननयम चाांगले आहेर्." त्याचा मागा शुद्ि (1 र्ीमथ्य 1:15) आहेर्. दुुःखाची 
गोष्ट म्हणजे, अनेक त्याांच्या खरा अथा समजावून आणण पलीकडे काय अनेक ववस्र्ार "अनीनर्मान" 
ववववि फॉमा स्वीकारले आहे आणण येशू ननयमशास्त्र फकां वा सांदेष्ट्याचे र्लखाण रद्द करायला आलो नाही, 
पण त्याांना (मत्तय 5:17) पूणा करण्यासाठी ववश्वास नाही, ववचार (उदा मत्तय 5: 21-27). येशू म्हणाला, 
"र्सेच, स्वगााचे राज्य मोठे गणले जो कोणी करर्ो आणण त्याांना र्शकवरे् र्ो येईल" (मत्तय 5:19) र्शकवले 
(अटी 'देवाचे राज्य' आणण 'स्वगााच्या राज्यार्' आदलाबदलजोगी आहेर्). 

बायबल कृर्ीर्शवाय ववश्वास आहे (याकोब 2:17) की र्शकवरे्. येशू अनुसरण अनेक हक्क, पण खरोखर 
त्याच्या र्शकवणी (मत्तय 7: 21-23) ववश्वास नाही आणण त्याचे अनुकरण नाही म्हणून रे् आवश्यकरे्पेक्षा 
(cf. 1 कररांथकर 11: 1). "पाप हे ननयमभांग आहे" (1 योहान 3: 4, पाळली) आणण सवा पाप केले आहे (रोमन्स 
3:23). र्थावप, बायबल दया न्यायावर पराभव करील की (याकोब 2:13) देव खरोखर सवा एक योजना आहे 
म्हणून दाखवरे् (cf. लूक 3: 6). 

मानवी उपाय, यार्शवाय देवाचे मागा पासून, काया करणार नाही. र्मळाळेंनील राज्याची, येशू या जगाच्या 
संस्था देव आणण तयाच्या तनयमशास्त्र पाळण्यास नकाि देतात "लोखांडी दांडाने" (प्रकटीकरण 19:15) राज्य 
करर्ील, आणण लोक देवाचा मागा राहणार नाही म्हणून चाांगले येर्ार्. जगातील सवज समस्या 
अन्स्ततवात . इनर्हास शो माणसुकीच्या समाजार्ील समस्या सोडवणे करण्यास सक्षम नाही: 

मानवी मन म्हणजे देवाबरोबर वैर आहे कारण 6 देहाचे धचांर्न हे मरण आहे, पण आत्म्याचे मनन 
हे जीवन आणण शाांनर् आहे 7. र्ो देवाच्या ननयमाच्या आिीन र्र मग शरीर देवाला सांरु्ष्ट करू 
शकर् नाही आहेर् ज्याांना, फकां वा होर्ाही येर् नाही. 8. (रोमन्स 8: 6-8) 

णिस्र्ी आध्याच्त्मक लक्ष कें हद्रर् आहेर्, आणण या वयार् (रोम 8: 9) असे करण्यासाठी देवाचा आत्मा मांजरू 
आहेर् आप्या वैयच्क्र्क वगाावर असूनही,: 

26 आपण अनेक शहाणे समज ूनका माझाही करर्ा पुष्कळ चमत्कार केले, अनेक थोर, असे म्हटले 
जारे् असे नाही, आप्या कॉर्लांग, भाऊ पहा. 27 पण देव शहाण्या ननराशा करण्यासाठी जगार्ले जे 
मूखा ननवडले आहे, आणण देव आहे काही आहेर् की गोष्टी आणण्यासाठी, 28 आणण दीन गोष्टी आणण 
माझा नर्रस्कार करर्ार् देवाने शलमोनाला ननवडले आहे आहेर् ज्या गोष्टी आणण गोष्टीना; 
लच्ज्जर् गोष्टी चमत्कार केले आहेर् जगभर कमकुवर् गोष्टी ननवड 29 रे् शरीराला पाहहजे त्याच्या 
उपच्स्थर्ीर् गौरव. 30 पण त्याला आपण प्रभु येशू णिस्र्ामध्ये देवाने आणण योग्य, पववत्रर्ा व ज्ञान 
आम्हाला झाले आणण - 31 की शास्त्रार् असे र्लहहले आहे, " द्या र्ो कोण, आहेर् त्याने प्रभूमध्ये 
बाळगावा. " (1 कररांथकर 1: 26-31) 



णिस्र्ी देवाच्या योजना अर्भमान आहे! आम्ही आर्ा ववश्वासाने जगर्ो (2 कररांथकर 5: 7) वरील शोिर् 
(कलस्सैकर 3: 2) ववश्वास (इब्री लोकाांस 11: 6). आम्ही देवाच्या आज्ञा (प्रकटीकरण 22:14) ठेवण्यासाठी 
आशीवााहदर् होर्ील. 

बायबल णिश्चनाांना येशू राज्य करर्ील, पण आपण त्या ररअल णिस्र्ी प्रत्यक्षार् शहरार् राज्य याचा अथा 
असा की जाणीव आहे का, असे र्ो म्हणर्ो? येशूने र्शकवले्या: 

12 "एका राजाचा अधिकारी परर् एक राज्य स्वर्: साठी प्राप्र् आणण दरूवरच्या देशारू्न 
गेला. 13 रे्व्हा त्याने आप्या सेवकाांना, दहा नाणी त्याांना ववर्ररर् दहा बोलाववले, आणण त्याने 
त्याांना म्हणाला, 'मी परर् येईपयरं् व्यापार करा.' 14 पण त्याचे प्रजाजन त्याचा द्वेि करीर् असर् 
त्याांनी त्याच्यामागे एक र्शष्टमांडळ पाठववले, र्ो म्हणाला, 'या माणसाला आमचा राजा करु करणार 
नाही.' 

र्ो परर् आला रे्व्हा राज्य प्राप्र् झाले असनू, 15 "आणण म्हणून होर्ा, र्ो ज्या नोकराांना पैसे हदले 
होरे् त्याांना बोलावणे करणे, आज्ञा यासाठी र्ो माहीर् आहे की, कसे 

फकर्ी प्रत्येक मनुष्य रेडडांग करून कमाई केली होर्ी 16 पहहला वर आला आणण म्हणाला, 17 रे्व्हा र्ो 
'शाब्लबास, चाांग्या दासा त्याला आहे. "गुरुजी, रु्मच्या पाच नाण्याांवर मी दहा नाणी र्मळवला 
आहे.';आपण फार थोडे प्रामाणणक नव्हरे्, म्हणून रू् दहा नगराांवर अधिकारी आहे. '18 मग दसुरा 
आला व म्हणाला,' मालक, रु्मच्या पाच नाण्याांवर मी पाच नाणी र्मळवला आहे. '19 र्सेच र्ो त्याला 
म्हणाला, "रू् पाच नगराांवर अधिकारी असशील. ' (लूक 19: 12-19) 

थोडे आर्ा रू् ववश्वासू व्हा. णिस्र्ी प्रत्यक्ष राज्यार्, ररअल शहरार् राज्य करण्याची सांिी असेल. येशू 
म्हणाला, "माझे बक्षीस त्याचे काम त्यानुसार प्रत्येक देणे मला आहे" (प्रकटीकरण 22:12). (; प्रकटीकरण 
17:14 6:44) जे खरोखर त्याला प्रनर्साद देईल त्या साठी: देव एक योजना (ईयोब 14:15) आणण एक 
हठकाण (2 योहान 14) आहे. देवाचे राज्य वास्र्व आहे आणण आपण र्ो एक भाग असू शकरे्! 

2016 च्या सुरूवार्ीला, जनाल ववज्ञान शीिाक कृबत्रम बुद्धिमत्ता आणण सांख्या वाढवण्यासाठी "दषु्ट समस्या 
'र्ोंड माणसुकीच्या ननराकरण शकरे्, असे सांकेर् की" लोकसमुदाय शक्र्ी "एक लेख होर्ा. पण, लेख काय 
वाईट होर्ा ननराकरण कसे एकटे द्या समजून करण्यार् अयशस्वी. 

सहकार, आमच्या देवाच्या खऱ्या मागा काढून 21 व्या शर्कार् अपयशी नर्शबार् मानवरे्साठी गोंगाट 
अयशस्वी टॉवर (: 1-9 उत्पवत्त 11) र्यार करण्यासाठी सहकाया केले रे्व्हा र्ो गे्रट जलप्रलयानांर्र परर् होरे् 
आहे. 

मध्य-पूवा आर्शया हठकाणी जगार्ील समस्या, (अपेक्षक्षर् ऐहहक नफ्यावर असूनही, उदा दानीएल 9: 27; 1 

थेस्सलनीकाकर 5: 3) द्वारे सुटणार नाही मानव-आपण देवाचे राज्य (रोम 14: शाांर्ी आवश्यक आहे: 17). 

आांर्रराष्रीय दहशर्वाद समस्या, अपेक्षक्षर् लाभ न जमुानर्ा, ननराकरण जाणार नाही (cf. यहेज्केल 21:12) 

सांयुक्र् राष्र स्वर्: ची फसवणकू करून (cf. प्रकटीकरण 12: 9) -आम्ही देवाच्या राज्याची आनांद आणण 
समािान आवश्यक आहे. 



पयाावरण समस्या जगार्ील राष्राांना पथृ्वी नष्ट मदर् होईल, आांर्रराष्रीय सहकार ननराकरण जाणार नाही 
(प्रकटीकरण 11:18), पण रे् देवाचे राज्य ननराकरण केले जाईल. 

लैंधगक अमरत्व, गभापार्, आणण मानवी शरीर ववक्री समस्या 

भाग यूएसए ननराकरण केले जाणार नाही, पण देवाच्या राज्यार् आहे. 

भव्य कजा अमेररका, बब्रटन, आणण इर्र अनेक राष्राांना आांर्रराष्रीय माध्यमारू्न ननराकरण केले जाणार 
नाही, पण शेवटी (हबक्कूक 2 टक्के नाश के्यानांर्र: 6-8) देवाच्या राज्यार् आहे. 

अज्ञान आणण चुकीच्या र्शक्षण युनायटेड करून सुटणार नाही राष्र-आम्ही देवाच्या राज्याची गरज 
आहे. िार्माक सांघिा खरोखर आमच्या बायबल खरे येशू रक्षण मान्य कोणत्याही चळवळ ननराकरण जाणार 
नाही. पाप जगार् समस्या आहे व त्या साठी, आम्ही येशूच्या बर्लदानाचे आणण देवाच्या राज्यार् त्याचा 
परर्ावा आवश्यक आहे. 

भूक समस्या सांभाव्य पीक जनुकीय बदल प्रयोग दषु्काळ िोका जगार्ील भाग घेर् आहेर् जे सुटणार 
नाही अपयश-आम्ही देवाच्या राज्याची गरज आहे. 

आिुननक वैद्यकीय ववज्ञान सवा उत्तरे मानवी आरोग्य-आम्ही देवाच्या राज्याची गरज आहे नाही. 

आफफ्रका, आर्शया, आणण इर्रत्र भागार् भव्य गररबी, शेवटी वेळ बॅबबलोन '(cf. प्रकटीकरण 18: 1-19) पासून 
एक वेळ फायदा र्र समस्या ननराकरण करणार नाही दररद्री आम्ही देवाच्या राज्याची गरज आहे. 

देवाच्या राज्याची हजार टप्प्यार् पथृ्वीवर स्थापन केली जाईल, असे एक शब्लदशुः राज्य त्याांचे आहे. रे् 
देवाच्या पे्रमळ कायदे आणण एक पे्रमळ देव नेर्ा म्हणनू आिाररर् जाईल. देवाचे खास लोक एक हजार विे 
णिस्र् राज्य करर्ील (प्रकटीकरण 5:10, 20: 4-6). या राज्य खरोखर देव चचा मध्ये त्या समावेश असेल, 

पण पववत्र शास्त्र साांगरे् की, देवाचे राज्य प्रत्यक्षार् चचा (कॅथोर्लक फकां वा अन्यथा) आहे असे सूचववरे्. रोम 
चचा हजार र्शक्षण ववरोि आहे, आणण आपण शेवटपयरं् जवळ नांर्र र्ो अधिक पराक्रम करण्यासाठी 
बायबलमिील सुवार्ाा सांदेश ववरोि करणार नाही. हे कदाधचर् जे मत्तय 24:14 पूणा मदर् करू शकर्ा 
लक्षणीय मीडडया कव्हरेज र्मळेल. 

त्याच्या अांनर्म टप्प्यार् की, देवाचे राज्य ", नवी यरुशलेम खाली देवापासून स्वगाारू्न बाहेर येर्" समावेश 
असेल (प्रकटीकरण 21: 2) आणण त्याच्या वाढ किीही अांर् होणार नाही. यापुढे चुकीचे होईल, यापुढे 

द:ु ख, आणण अधिक मतृ्यू. 

उपदेश करीर् व देवाच्या राज्याची सुवार्ाा समजून बायबल एक महत्त्वाचा वविय आहे. जुना करार लेखक 
हे र्शकवले. येशू, पौल, व योहान बद्दल र्शकवले. 

र्ो र्शकवले नवीन करार बाहेर र्रणे सवाार् जुनी 'णिश्चन' कान उघाडणी. लवकर दसुऱ्या शर्कार् णिस्र्ी 
नेरे्, आणण सारखे, र्ो र्शकवले. आम्ही ननरांर्र देव चचा आज र्शकवा. 

आठवरे् देवाच्या राज्यार् बायबल दाखवरे् येशूववियी सुवार्ाा साांधगर्ली, प्रथम वविय आहे. हे देखील होरे् 
र्ो नांर्र सुमारे सुवार्ाा साांधगर्ली रे् पुनरुत्थान आणण र्ो काहीर्री णिस्र्ी पहह्या घ्यावी आहे. 



सुवार्ाा जीवन आणण येशू मतृ्यू बद्दल नाही फक्र् आहे. की येशू व त्याचे र्शष्य र्शकवले सुवारे्च्या भर 
देवाच्या येर् राज्य होरे्. स्वगााच्या राज्याची सुवार्ाा णिस्र्ाद्वारे र्ारण आहे, परांरु् देखील मानवी सरकारे 
शेवटी र्शक्षण समावेश (प्रकटीकरण 11: 5). 

येशू सांप्यानांर्र स्वगााच्या राज्याची सुवार्ाा सवा राष्राांना (मत्तय 24:14) साक्षीदार म्हणून जग साांगण्यार् 
आली होर्ी पयरं् येणार नाही असे र्शकववले की लक्षार् ठेवा. आणण प्रचार आर्ा काय होर् आहे. 

चाांगली बार्मी आहे की, देवाचे िाज्य माणुसकीच्या तोंड समस्या समाधान आहे . पण, र्ो सवाार् समथान 
करण्यासाठी, फकां वा रे् ऐकर् नाहीर्, हे सत्य ववश्वास इच्च्िर् करू इच्च्िर् नाही. "या जगार् नाहीसा होर् 
आहे", र्र देवाचे राज्य धचरांर्न (मत्तय 6:13) आहे (1 कररांथ 7:31). 

देवाचे राज्य खरे सुवार्ाा आम्ही की काहीर्री आहे ननरांर्र देव चचा बद्दल गांभीर आहेर्. देवाचे राज्य (मत्तय 
24:14) समावेश: आम्ही सवा गोष्टी बायबलमिील (19-20 मत्तय 28) र्शकवण्यासाठी प्रयत्न करर्ो. आम्ही रे् 
राज्य वाट पाहणे, र्र, आम्ही जाणून घेण्यासाठी आणण देवाचे मागा आणण सत्यावर ववश्वास ठेवला करू 
इच्च्िर् सोई इर्र अनुसरण करणे आवश्यक आहे. 

पाहहजे, आपण देवाच्या येर् राज्याची सुवार्ाा साांगण्यासाठी घोिणा समथान नाही? आपण देवाच्या राज्याची 
सुवार्ाा ववश्वास ठेवणार? 

 

 

 

देव चचा पढेु चालू 
 

देवाच्या सुरू ठेवणे चचा यूएसए कायाालय येथे च्स्थर् आहे: इ.स. 1036 डब्ल्यू गँ्रड 
अव्हेन्यू, ग्रोव्हर बीच, कॅर्लफोननाया, 93433 यूएसए. 
 

देव (CCOG) वेबसाइट्स चालू चचा 
 

CCOG.ASIA ही साइट आर्शया लक्ष कें द्रीर् आहे आणण अनेक आर्शयाई भािा 
ववववि लेख, र्सेच इांग्रजी काही आयटम आहे. 
CCOG.IN या वेबसाइट भारर्ीय परांपरेनुसार त्या लच्क्षयर् आहे. इांग्रजी भािा आणण 
ववववि भारर्ीय भािाांमध्ये साहहत्य आहे. 
CCOG.EU या वेबसाइट युरोप हदशेने लक्षय आहे. अनेक युरोवपयन भािाांमध्ये 
साहहत्य आहे. 



CCOG.NZ हे सांकेर्स्थळ बब्रहटश-खाली उर्रला पाश्वाभूमी न्यूझीलांड आणण इर्र 
हदशेने लक्षय आहे. 
CCOG.ORG हा देवाचा सुरू ठेवणे चचा मुख्य वेबसाइट आहे. हे सवा खांड वर लोक 
सेवा. हे लेख, दवुे, आणण च्व्हडडओ आहेर्. 
CCOGCANADA.CA या वेबसाइट कॅनडा मध्ये त्या लच्क्षयर् आहे. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. हा देवाचा सुरू ठेवणे चचा स्पॅननश 
भािा वेबसाइट आहे. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. हा देवाचा सुरू ठेवणे चचा फफलीवपन्स 
वेबसाइट आहे. इांग्रजी आणण टागालोग माहहर्ी आहे. 
 

बार्म्या आणण इनर्हास वेबसाइट्स 
 

COGWRITER.COM ही वेबसाइट एक प्रमुख घोिणा सािन आहे आणण बार्म्या, 
र्शकवण, ऐनर्हार्सक लेख, च्व्हडडओ, आणण भववष्यसूचक अद्यर्ने आहेर्. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM या चचा इनर्हास लेख आणण माहहर्ी असले्या 
वेबसाइट लक्षार् सोपे आहे. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET ही बार्मी आणण बायबलसांबांिी वविय समाववष्टीर् 
आहे, जे एक ऑनलाइन रेडडओ वेबसाइट आहे. 
 

प्रवचने आणण सेरेमोनेते्तस यौरु्ांबे वर च्व्हडडओ चॅनेल 
 

BibleNewsProphecy चॅनेल. CCOG सेरेमोनेते्तस च्व्हडडओ. 
CCOGAfrica चॅनेल. आफफ्रकन भािा मध्ये CCOG सांदेश. 
CDLIDDSermones चॅनेल. स्पॅननश भािेर् CCOG सांदेश. 
ContinuingCOG चॅनेल. CCOG च्व्हडडओ प्रवचन.े  
 
 
 



फोटो खाली काही उवाररर् ववटा काही दाखवर्ो (अधिक काही नांर्र जोडले आहे) किी किी 
सनकले म्हणून ओळखले यरुशलेम येथे एक इमारर् आहे, पण चाांगले देवाच्या चचा जेरूसलेमच्या 
पच्श्चम हहल वर (सध्या माउां ट र्सयोन म्हणर्ार्) म्हणून वणान: 
 

 
 
हे कदाधचर् लवकरार् लवकर ररअल णिश्चन चचा इमारर् साइटवर केले आहे असे मानले जारे्. 
येश ू'' देवाच्या राज्याची सुवार्ाा 'घोिणा करण्यार् आली आहे की एक इमारर्. या देवाच्या 
राज्याची सुवार्ाा र्शकवले की, यरुशलेम येथे एक इमारर् होर्ी. 
 
 
या कािणास्तव आम्ही िात्रहंदवस ककती कष्ट न किता देवाचे आभाि मानतो, कािण ... 
आपण बधूंनो, 

यहूदीयात णिस्त येशूमध्ये आहेत देवाच्या ज्या मडंळया अनुकिण किणािे झाला. 

(1 थेस्सलनीकाकि 2: 13-14) 

 

ववश्वास देवाच्या सवज पववत्र लोकांना हदले, एकदा जे कळकळीने झगडणे. 

(यहूदा 3) 

 

तो (येशू) तयांना म्हणाला, "मी इति गावीही देवाच्या िाज्याची घोषणा किणे आवश्यक 
आहे 



देखील, कािण तया कािणासाठीच मला पाठववले आहे. "(लूक 4:43) 

 

पण देवाच्या िाज्य शमळववण्यासाठी झटा म्हणजे [b] या सवज गोष्टीही तुम्हांला शमळतील. 
शभऊ नको, लहान कळप कािण तुम्हांला तयाचे िाज्य द्यावे हे दयाळू वपतयाला समधानाचे 
आहे. (लूक 12: 31-32) 

 

आणण िाज्याची ही सुवाताज साक्षीदाि म्हणून सवज जगातील लोकांना सुवाताज सांगगतली 
जाईल 

सवज िाष्रांमध्ये आणण मग शेवट होईल. (मिय 24:14) 
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	पोप फ्रान्सिस देखील डिसेंबर 2015 मध्ये (अधिकृतपणे हवामान बदल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन पक्षांनी 21 परिषद शीर्षक), आणि सल्ला दिला राष्ट्रे "काळजीपूर्वक पुढे रस्त्यावर अनुसरण 21 म्हणतात आंतरराष्ट्रीय करार स्तुती केली आणि एकता एक वाढत...
	कोणीही श्वास प्रदूषणामुळे आहे, तर भुकेलेला जा, गरीब जाऊ, धोक्यात जाऊ इ, या आंतरराष्ट्रीय एकता माणुसकीच्या तोंड समस्यांचे निराकरण होईल?
	संयुक्त राष्ट्र ट्रक रेकॉर्ड
	युनायटेड नेशन्स स्थापना आणि 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी स्थापना करण्यात आली, दुसरे महायुद्ध झाल्यावर आणखी एक जण अशा संघर्ष टाळण्यासाठी आणि जगात शांतता प्रोत्साहन प्रयत्न करण्यासाठी. त्याचे संस्थापक संयुक्त राष्ट्रसंघाने 51 सदस्य राज्ये होते; 193 आता आहेत.
	तेथे शेकडो, नाही हजारो, तर जगभरातील संघर्ष युनायटेड नेशन्स पासून स्थापना केली आहेत, पण आम्ही अद्याप तिसऱ्या महायुद्धाच्या संबोधले होते आहे काय जाऊ शकते.
	काही युनायटेड नेशन्स सारखे आंतरराष्ट्रीय सहकार पोप फ्रान्सिस आणि अनेक इतर धार्मिक नेते शांती व समृद्धी आणीन प्रोत्साहन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि अजेंडा प्रकार एकत्र, प्रोत्साहन दावा केला आहे की विश्वास.
	तथापि, हे करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ट्रॅक रेकॉर्ड चांगले केले नाही. स्थापना असंख्य सशस्त्र युनायटेड नेशन्स पासून संघर्ष व्यतिरिक्त, अनेक लाखो, भुकेलेला निर्वासित, आणि / किंवा जिवावर उदार होऊन गरीब आहेत.
	एक दशकात पूर्वी, युनायटेड नेशन्स त्याच्या मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे दिल्या आहेत. तो ", विकास गोल" आठ होते पण हे यशस्वी झाले नाही, अगदी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्वतः म्हटले आहे. त्यामुळे, 2015 मध्ये, त्याच्या तथाकथित "17 शाश्व...
	म्हणून आतापर्यंत स्वप्नं नाही म्हणून, 6 मे, 2016 रोजी पोप फ्रान्सिस तो मानवी युरोपियन स्वप्नं स्वप्न पडले त्याच्या चर्च की खंड प्राप्त मदत करू शकेल असे ते म्हणाले. पण, पोप स्वप्न एक भयानक अनुभव (cf. प्रकटीकरण 18) असल्याचे बाहेर चालू होईल.
	काही सहकार आणि यशस्वी, पण असू शकतो ...
	मरियम वेबस्टर डिक्शनरी स्वप्नं आहे असे सूचविते "एक काल्पनिक जागा सरकार, कायदे, आणि सामाजिक परिस्थिती परिपूर्ण आहोत."
	बायबल माणुसकीच्या स्वबळावर समस्या सोडवू शकत नाही की शिकवते:
	23 परमेश्वरा, मला माहीत आहे माणसाच्या आयुष्यावर स्वत: मध्ये नाही; तो माणूस त्याच्या स्वत: च्या पावले थेट चालतो नाही. (यिर्मया 10:23, तुम्ही पाप करु नये संपूर्ण अन्यथा सूचित करेपर्यंत)
	बायबल आंतरराष्ट्रीय सहकार अपयशी ठरेल की शिकवते:
	16 विध्वंस व दु: खे त्यांच्या जगण्याचे मार्ग असतात; 17 त्यांना शांतीचा मार्ग माहीत नाही 18 त्यांच्या डोळ्यांपुढे देवाचे भय नाही आहे.. (रोम 3: 16-18)
	पण, अनेक मानव आदर्श समाज त्यांच्या दृश्य दिशेने काम करीत आहेत आणि अगदी कधी कधी धर्म समावेश करण्याचा प्रयत्न करा. पण जवळजवळ काहीही एक खरा देव मार्ग अनुसरण करण्यास इच्छुक आहेत.
	हे युनायटेड राष्ट्र किंवा व्हॅटिकन च्या गोल कोणत्याही दिशेने विकास होईल, असे नाही. काही, तसेच काही वेगाने होईल.
	प्रत्यक्षात, आणि कदाचित भव्य संघर्ष व नंतर आंतरराष्ट्रीय शांतता करार एक प्रकार मान्य केले आणि पुष्टी (दानीएल 9:27). तो आहे, तेव्हा अनेक माणुसकीच्या अधिक शांततापूर्ण आणि आदर्श समाज चालना जाईल, असा विश्वास कल खोटे नाही.
	(9-12 2 थेस्सलनीकाकर 2) अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय 'आदर्श प्रगती (cf. यहेज्केल 13:10) तसेच विविध चमत्कार आणि अदभुत कामे करून घेतले जाईल. पण बायबल अशा शांतता अंतिम नाही (दानीएल 9:27; 11: 31-44) म्हणतात नेते दावा करू शकते काय जुमानता (1 थेस्सलनीकाकर 5: 3; य...
	माणुसकीच्या खरोखर स्वप्नं घडवून आणणे च्या पूर्णपणे सामर्थ्य आहे, तर स्वप्नं कोणत्याही प्रकारच्या शक्य आहे?
	होय.
	2 गॉस्पेल येशू उपदेश केले?
	येशू त्याच्या मार्ग स्वीकार करू नका सर्वात शिकवले:
	3. राज्य जुना करार ओळखले जात असे?
	डॅनियल राज्य बद्दल शिकवले
	यशया राज्य बद्दल शिकवले
	यहेज्केल इस्राएल (केवळ यहूदी) मोठे संकट काळात पळून गेले कोण मिळाळेंनील राज्याची एकत्र केले जाईल वंशातील त्या देवाच्या प्रेरणेने असे लिहिले:
	17 म्हणून म्हणतात, 'परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो, "मी लोकांना गोळा करीन देशांमध्ये आपण जेथे जेथे विखुरल्या असतील पासून, तू इस्राएलच्या आणि मी तुला इस्राएलच्या जमीन देणार नाही."' 18 ते तेथे जाईल, आणि ते सर्व त्याच्या अमंगळ गोष्टी आणि त्याच्या सर्व भयंकर...
	परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला. (यहेज्केल 11: 17-21)
	जुना करार मध्ये विविध लेखकांनी देखील राज्य पैलू बद्दल लिहिले (उदा यहेज्केल 20:33; ओबद्या 21 मीखा 4: 7).
	त्यामुळे, येशू देवाच्या राज्याची सुवार्ता शिकवण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्याच्या तत्काळ प्रेक्षक मूलभूत संकल्पना काही ओळख होती.
	4. प्रेषित स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता शिकवू का?
	सुवार्ता सारख्या अनेक कायदा येशूच्या व्यक्ती बद्दल फक्त चांगली बातमी आहे, तर, प्रत्यक्षात येशूच्या अनुयायांना देवाच्या राज्याची सुवार्ता शिकवले आहे. संदेश येशूला बाहेर आणले आहे.
	ख्रिस्ती लोकांचा एक मोठा साधू देवाचे राज्य शिकवले
	पण ते सोपे नाही आहे
	पीटर राज्य शिकवले
	बायबल आणि राज्य शेवटची पुस्तके
	1 मग देवदूताने मला जीवनाच्या पाण्याची शुद्ध नदी स्फटिकासारखे स्पष्ट देवाच्या आसनाची व कोकऱ्याच्या पुढे झाली. 2 शहराच्या मध्यभागी, आणि नदीच्या एकतर बाजूला झाडे जीवनाची झाडे होती, बारा फळे झाला, प्रत्येक झाड प्रत्येक महिन्यात फळ देते. झाडांची पाने राष्...
	5. नवीन करार बाहेर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिकवले  देवाचे राज्य
	ख्रिस्ताच्या त्या सुरुवातीच्या प्राध्यापक ते देवाच्या अक्षरशः राज्याची सुवार्ता सांगण्यासाठी पाहिजे होते असे वाटते की, काय?
	होय. (1)
	जुने जतन पोस्ट-नवीन करार लेखन आणि प्रवचन
	दुसरा शतक चर्च नेते व राज्याचे शुभवर्तमान
	दुसरी व तिसरी सेंच्युरी समस्या
	हर्बर्ट प आर्मस्ट्राँग स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता शिकवले, प्लस
	स्वर्गाच्या राज्याची सुवार्ता जगाला खरी गरज आहे, पण ...
	वयोगटातील संपूर्ण, देवाच्या लोकांना "तो येशू परत पर्यंत व्हायला किती काळ लागेल?", विचार केला आहे
	राज्य राजदूत
	1: अधिकृत राजदूत; विशेषत:: एक विशेष आणि अनेकदा तात्पुरती चतुर नेमणूक त्याच्या किंवा तिच्या स्वत: सरकारी किंवा सार्वभौम रा प्रतिनिधी म्हणून विदेश सरकार किंवा सार्वभौम करण्यासाठी मान्यताप्राप्त किंवा नेमून सर्वाधिक रँक एक चतुर एजंट
	2: अधिकृत प्रतिनिधी किंवा दूत
	6. ग्रेको-रोमन चर्च शिकवू राज्य महत्वाचे आहे, पण ...
	. ग्रेको-रोमन मंडळ्यांना हे कळेल की ते देवाच्या राज्याची पैलू शिकवतो, पण खरोखर तो खरोखर आहे, उदाहरणार्थ, कॅथोलिक सुचालन या राज्य काय शिकवते त्याची समजून समस्या आहे विश्वास:
	7 का देवाचे राज्य?
	पाहिजे, आपण देवाच्या येत राज्याची सुवार्ता सांगण्यासाठी घोषणा समर्थन नाही? आपण देवाच्या राज्याची सुवार्ता विश्वास ठेवणार?

