
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය 
පිළිබඳ සුබ අ ්න 

එය වි ඳුම! 

ඔබට දේසු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ාක්ෂියක් දෙ  දෙෝක දේශනා කරන දෙක් 

අව ානය පැමිදෙන්දන් දනොහැකි බවයි බව අවදබෝධ කරන්දන්? 

 
“වෘකයා ෙ බැටළු පැටවා  මඟ වා ය කරන්දනෝ ය ... 9 මුහුෙ ආවරෙය දෙ  දපොද ොව දෙවියන් 

වහන්ද ේදේ ෙැනුම  ම්පූර්ෙ විය යුතු ය  ඳහා ඔවුන්, මදේ ශුේධ කන්දේ හානියක් දහෝ විනාශ 
දනොක  යුතු ය.” (දය ායා 11:6-9) 

 
Bob Thiel, Ph.D. 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය 
පිළිබඳ සුබ අ ්න 

එය වි ඳුම! 

  

Bob Thiel, Ph.D. 
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එකම දෙවියන් වහන්ද ේ හා අනුප්රාප්තිකයන් විසින් දිගටම පල්ලිය  ඳහා ඉදිරිපත් කරන ෙදී. 1036 ඩබ්ලිව් 
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ඇයි මිනි ් වර්ගයා සිය ගැටලු වි ඳීමට හැකි දනොදව්ෙ? 

ඔබ දේවල් ප මු හා අව න් වරට බයිබෙය දේසු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න 

අො  ගැන දේශනා දපන්වන ඔබ ෙන්නවාෙ? 

ඔබ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ඔවුන් අනුගමනය කරන දගෝෙයන්දේ අවධාරෙය හා එම ප මු බව ඔබ 

ෙන්නවාෙ? 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දේසු ් පුේගෙදයක්ෙ? අප තු  ඔහුදේ ජීවිෙය ජීවත් ෙැන් දෙවියන් වහන්ද ේ දේසු ් 
වහන්ද ේදේ රාජ්යය ෙ? දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය අනාගෙ  ැබෑ රාජ්යය යම් ආකාරයක ෙ? ඔබ බයිබෙදේ 

 ඳහන් දේ විශ්වා  කරන්දන් දකොදහොමෙ? 

රාජ්යයක් යනු කුමක්ෙ? දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය හුදෙක් කුමක්ෙ? බයිබෙදේ  ඳහන් වන්දන් කුමක්ෙ? මුල් 
ක්රි ්තියානි  භාව ඉගැන්වූදේ කුමක්ෙ? 

ඔබ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ාක්ෂියක් දෙ  දෙෝක දේශනා කරන දෙක් අව ානය පැමිදෙන්දන් 

දනොහැකි බව දත්රුම් කරන්දන් දකද ේෙ? 

පිට කවරය මෙ ඡායාරූපය බැටළු පැටදවකු මුේරෙ හා ේරැෆික් විසින් රචනා දෙ  වෘකදයකු  මඟ වැතිරී දපන්වයි. ආපසු 

කවරදේ ඡායාරූපයට ආචාර්ය දබොබ් විසින් 2013 දී ගනු දයරු ෙදම් මුල් පල්ලිය දෙවියන් වහන්ද ේදේ දගොඩනැඟිල්ෙ 
දකොට කි.  

 

අන්ෙර්ගෙය 
 

1. වි ඳුම් මනුෂ්යත්වයට තිදබ්ෙ? 

2. දේසු ් දේශනා කද ේ කුමක්ෙ සුවිදශේෂ? 

3. පරෙ ගිවිසුදම් ෙන්නා දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ෙ? 

4. ප්දර්රිෙයන් ෙ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න ඉගැන්වූදේ කුමක්ෙ? 

5. නව ගිවිසුම පිටෙ ආරංචි මාර්ග දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ඉගැන්නුවා. 

6. ේරීක දරෝමානු පල්ලි රාජ්යය වැෙගත් දව් ඉගැන්වීමට, නමුත් ... 

7. දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය? 

 බඳො දෙොරතුරු 

 

 

 



 

1. විසඳුම් මනුෂ්යත්වයට තිබේද? 

බ ෝකබේ බ ොබ ෝ ගැටලු මුහුන බදයි. 

බ ොබ ෝ අය  ඩගින්බන් බේ. බ ොබ ෝ අය පීඩා කරනවා. බ ොබ ෝ අය දුප්පත්කම මුහුණ දීමට සිදු බේ. බ ොබ ෝ 
ජාතීන්  රපත  ණය බේ. නූපන් අය, මුහුණ අපචාර ඇතුළු දරුවන්,. ඖෂධ ප්රතිබරෝධී බරෝග බ ොබ ෝ 

වවද්යවරුන් ස කමු. ප්රධාන කාර්මික නගර බසෞඛ්ය සම්පන්න කරන්න  ැරි තරම් දූෂිත වාතය ඇති. විවිධ 
බද්ශපා නඥයන් යුද තර්ජනය කරයි. ත්රස්තවාදී ප්ර ාර සිදුවන්බන් ත ා ගන්න. 

බ ෝක නායකයන් මානව වර්ගයාට මුහුන බදන ප්රශ්න  දන්න පුළුවන් ද? 

බ ොබ ෝ හිතනවා. 

නව විශ්ව න්යාය පත්රය 

සැප්තැම් ර් 25, 2015 දින, වතිකානු ෆ්රැන්සිස් පාප් ව න්බසේ විසින් ප්රධාන-බද්ශනය පසු, එක්සත් ජාතීන්බේ 
සංවිධානය (එක්සත් ජාතීන්බේ) ජාතීන් 193 මුලින් නව විශ්ව න්යාය පත්රය  ැදින්වුවද බද් වන "17 තිරසාර 
සංවර්ධන ඉ ක්ක" ක්රියාත්මක කිරීම සඳ ා ඡන්දය දුන් . බමන්න එක්සත් ජාතීන්බේ ඉ ක්ක 17: 

ඉ ක්කය 1. එහි සියලු සෑම තැනකම ආකාරබේ අවසානය දුප්පත්කම 

ඉ ක්කය 2. අවසානය කුසගින්න, ආ ාර සුරක්ෂිතතාව ස  වැඩි දියුණු බපෝෂණ ළඟා කර ගැනීමට  ා 

තිරසාර කෘෂිකාර්මික ප්රවර්ධනයට 

ඉ ක්කය 3. බසෞඛ්ය සම්පන්න ජීවිත ස තික ස  සියලු වයස් සියල්  සඳ ා ය පැවැත්ම ප්රවර්ධනය 

ඉ ක්කය 4. පරිපූර්ණ  ා සාධාරණ ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ස තික කිරීම  ා සියල් න් සඳ ා ජීවිත 

කා ය පුරාම ඉබගනුම් අවස්ථා ප්රවර්ධනය 

ඉ ක්කය 5. ස්ත්රී පුරුෂ සමානාත්මතාව ළඟා ස  සියලු කාන්තාවන්  ා ගැ ැණු ළමුන් සවි   ගැන්වීම 

ඉ ක්කය 6.   ා සියලු සඳ ා ජ ය  ා සනීපාරක්ෂක ප සුකම් තිරසාර කළමනාකරණය ස තික 

ඉ ක්කය 7. සියල්  සඳ ා, දැරිය  ැකි විශ්වසනීය, තිරසාර  ා නවීන   ශක්ති ප්රබේශය ත වුරු කිරීම 

ඉ ක්කය 8. සියලු යාමක්, පූර්ණ ස  තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය, පූර්ණ  ා ඵ දායී රැකියා ස  ය පත් 

රැකියා ප්රවර්ධනය කිරීම 

ඉ ක්කය 9. පූර්ණ ස  තිරසාර කාර්මිකරණය  ා කැපකරු නව නිපැයුම් ප්රවර්ධනය ඔබරොත්තු දීමක් 

යටිත  ප සුකම් බගොඩනැගීම 

ඉ ක්කය 10. රටවල් තුළ ස  අතර අසමානතාව අඩු 

ඉ ක්කය 11. නගර  ා ජනාවාස, ස භාගීත්ව ආරක්ෂිත, ඔබරොත්තු දීමක් ස  තිරසාර කරන්න 

ඉ ක්කය 12. තිරසාර පරිබභෝජනය  ා නිෂප්ාදන රටාවන් ත වුරු 

ඉ ක්කය 13. බද්ශගුණික විපර්යාස ස  එහි   පෑම් එබරහිව සටන් වැදීම සඳ ා  දිසි පියවර ගන්න 

ඉ ක්කය 14. සංරක්ෂණය  ා තිරසාර බ ස තිරසාර සංවර්ධනය සඳ ා සාගර, මුහුදු  ා සාගර සම්පත් 
භාවිතා 



ඉ ක්කය 15. ආරක්ෂා, නැවත  ා බගොඩ පරිසර පද්ධති තිරසාර භාවිතය ප්රවර්ධනය තිරසාර වනාන්තර 
කළමනාකරණය කිරීම, සටන් කාන්තාරකරණය,  ා ඉඩම්  ායනය ස  වජව විවිධත්වය නැති 

නැවත්වීම ස   ෑවුම් 

ඉ ක්කය 16. සෑම මට්ටමක දී ම, ඵ දායී වග ස  සියලූ බදනා ඇතුළත් කර ආයතන, තිරසාර සංවර්ධනය 
සඳ ා සාමකාමී ස  සියලූ බදනා ඇතුළත් කර සමිති ප්රවර්ධනය සියලුබදනාටම යුක්තිය සඳ ා ප්රබේශය 
ස සා බගොඩනැගීමට 

ඉ ක්කය 17. ක්රියාත්මක කිරීම සඳ ා මාධ්යයක් ශක්තිමත් කිරීම  ා තිරසාර සංවර්ධනය සඳ ා බගෝලීය 
 වු ක් යළි තිරි න්ව, 

බමම න්යාය පත්රය 2030 පූර්ණ බ ස ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ව තිබේ ද තිර ාර  ංවර්ධනය  ඳහා වූ 2030 
න්යාය පත්රය බ ස  ැඳින්බේ. එය නියාමනය, අධ්යාපනය, ස  ජාත්යන්තර ස  ආගම් අතර ස බයෝගිතාව 
තුළින් මානව වර්ගයා මුහුණ බදන බ ඩ බරෝග විසඳීමට අබප්ක්ෂා කරයි. එහි අරමුණු බ ොබ ෝ ය පත් වන අතර, 
එහි ක්රම  ා අරමුණු කිහිපයක් නපුරු (cf. උත්පත්ති 3: 4). බමම න්යාය පත්රය, ද, ෆ්රැන්සිස් බේ පාප් 
ව න්බසේ  සි විශ්ව අනුකූ යි. 

"කබතෝලික" යන වචනය අර්ථය "නව විශ්ව න්යාය පත්රය" "නව කබතෝලික න්යාය පත්රය"  ඳුන්වන්න 
පුළුවන් "විශ්වීය." ෆ්රැන්සිස් පාප් වහන්ද ේ, නව විශ්ව න්යාය පත්රය සම්මත ඊනියා "  ාබපොබරොත්තුව වැදගත් 
 කුණක්." 

ෆ්රැන්සිස් පාප් ව න්බසේ 2015 බදසැම් ර් මාසබේ දී 21 (දේශගුණික විපර්යා  පිළිබඳ එක් ත් ජාතීන්දේ රාමුගෙ 
 ම්මුතිය  ඳහා පක්ෂ නි  වශබයන් නමින් 21 වැනි  මුළුව) නමින් ජාත්යන්තර ගිවිසුම ප්රශංසා, ස  
"පබරස්සමින් ඉදිරියට මාර්ගය අනුගමනය කිරීමට ජාතීන් උපබදස්, ස  සබ ෝදරත්වය ප්රකාශ කර 
නිරන්තරබයන් වර්ධනය වන  ැඟීමක් සමඟ . " 

කිසිබවකු හුස්ම දූෂිත වාතය අවශ්ය, කුසගින්බන්, දරිද්ර විය අතර, ආදිය සඳ ා, තර්ජනයට  ක්වනු, බමම 
ජාත්යන්තර ස බයෝගිතාව මනුෂ්යත්වයට මුහුන බදන ප්රශ්න විසඳීමට ද? 

එක්සත් ජාතීන්බේ වාර්තා ත ා ඇති 

එක්සත් ජාතීන්බේ තවත් එවැනි ගැටුම් වැළැක්වීමට  ා බ ෝක සාමය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා උත්සා  කිරීම 

පිණිස, බදවන බ ෝක යුද්ධබයන් පසුව, 1945 ඔක්බතෝ ර් 24 වන දින පිහිටුවන  ද  ා ස්ථාපිත කරන  දී. එහි 
ආරම්භක දී, එක්සත් ජාතීන්බේ සාමාජික රටවල් 51; දැන් 193 ඇත. 

එක්සත් ජාතීන්බේ පිහිටුවා සිට බ ොව පුරා ගැටුම් සිය ගණනක්, ද ස් ගනනක් බනොබේ නම්, එහි ඇති, නමුත් අපි 
තවමත් තුන්වන බ ෝක යුද්ධය බ ස විස්තර කළ  ැකි බද් කර නැ ැ. 

සම ර එක්සත් ජාතීන්බේ සංවිධානය වැනි ජාත්යන්තර ස බයෝගය ප්රවර්ධනය කියා ෆ්රැන්සිස් ස  බවනත් 

බ ොබ ෝ ආගමික නායකයන් පාප් ව න්බසේ ප්රවර්ධනය කිරීමට උත්සා  කරන  ව අන්තර්  ේධික ස  

ක්රිස්තියානි බ ෝකයට අයත්, න්යාය පත්රය වර්ගය සමඟ ඒකා ද්ධ, සාමය ස  සමෘද්ධිය බගන එන  වට 
විශ්වාස කරනවා. 

බකබසේ බවතත්, එක්සත් ජාතීන්බේ සංවිධානය බම් බද්වල් සඳ ා අතීත වාර්තා බ ොඳ බව ා නැ ැ. පිහිටුවන  ද 
එක්සත් ජාතීන්බේ සිට විවිධ සන්නද්ධ ගැටුම් ව ට අමතරව,  හු මිලියන  ඩගින්බන් සරණාගතයින්, ස  / බ ෝ 
මංමු ා දුප්පත්. 

දශකයකට අධික කා යක් කට බපර, එක්සත් ජාතීන්බේ සංවිධානය එහි  හ ්ර  ංවර්ධන ඉෙක්ක ක්රියාත්මක 
කිරීමට ගමනාරම්භ. එය 'සංවර්ධන ඉ ක්ක "අටක් නමුත් බමම පවා එක්සත් ජාතීන්බේ ම අනුව, සාර්ථක වූබේ 
නැ ැ. ඒ නිසා, 2015 දී, එහි ඊනියා "තිරසාර සංවර්ධන ඉ ක්ක 17" සම්මත කරන  දී. සම ර සු වාදි 
  ාබපොබරොත්තු අපට ඇත. සම ර එය මබනෝරාජික මනඃකල්පිත ස කා   න්න. 



ඈත මබනෝරාජ්යයක් යනවා බ ස, මැයි 6, 2016 දින, ඔහුබේ සභාව ම ාද්වීපය ඉටුකරගැනීම සඳ ා ඔ ට 
උපකාරී විය  ැකි ඔහු මානව හිතවාදී යුබරෝපීය මබනෝරාජ්යයක් සිහින මැේවා ෆ්රැන්සිස් පාප් ව න්බසේ 

පවසයි. එබ ත්, පාප්තුමා බේ සිහිනය නපුරු සිහිනයක් (cf. එළිදරේ 18) විය  ැකියි. 

සම ර ස බයෝගිතා ස  සාර්ථකත්වය ද ඇති විය  ැක, නමුත් ... 

මබනෝරාජ්යයක්  ව  දවබ් ්ටර්දේ ඩික්ෂනරි සඳ න් "රජය, නීති  ා සමාජ බකොන්බද්සි පරිපූර්ණ බේ කරන 

අතාත්වික තැනක්." 

තමන්බේ ම මනුෂ්ය වර්ගයාට සිය ගැටලු විසඳීමට බනො ැකි  ව ඒ ගැන  යි  බේ බමබසේ 

23 සමිඳාණන් ව න්ස, මම මිනිබසක් මාර්ගය තමන් තුළ නැති  ව දනිති; එය ඔහුබේ පියවර බයොමු කිරීමට 
ඇවිදින මිනිසා තුළ නැත. (බයබරමියා 10:23, NKJV කරය පුරා) 

ජාත්යන්තර ස බයෝගය අසාර්ථක වනු ඇත  ව  යි  ය උගන්වයි: 

16 විනාශය  ා කා කන්නි තමන්බේ මාර්ග ඇති  වත්;. 17 ඔේහු බනොදනිති සාමය මාර්ගය 18 ඔවුන්බේ ඇස් 
ඉදිරිබේ බද්ව භයක් නැත. (බරෝම 3: 16-18) 

එබ ත්, බ ොබ ෝ මිනිසුන් මබනෝරාජික සමාජය ඔවුන්බේ දැක්ම බකබරහි වැඩ කරන අතර පවා ඇතැම් විට ආගම 
සම් න්ධ කර ගැනීමට උත්සා  කරන්න. එබ ත් කිසිවකුත් සැ ෑ බදවි මාර්ග අනුගමනය කිරීමට කැමති බවති. 

එය එක්සත් ජාතීන්බේ බ ෝ වතිකානු ඉ ක්ක ඕනෑම බදසට කිසිදු ප්රගතියක් නැති වනු ඇති  වට 

බනොබේ. සම ර බමන්ම සම ර පසු  ැසීම් ඇති වනු ඇත. 

ඇත්තටම, ස  සම රවිට දැවැන්ත අර්බුදයකට පසුව, ජාත්යන්තර සාම ගිවිසුමක් වර්ගයක් එකඟ ස්ථිර කරනු 
(දානිබයල් 9:27). එය විට, බ ොබ ෝ බ ොරු මානව වර්ගයාට වඩා සාමකාමී  ා මබනෝරාජික සමාජය බිහි බවනවා 
කියා විශ්වාස කිරීමට   පායි. 

බ ොබ ෝ ජාත්යන්තර 'මබනෝරාජික ප්රගතිය' (cf. එසකිබයල් 13:10) විසින් බමන්ම විවිධ  කුණු ද අරුමපුදුම බද් 

ද (: 9-12 2 බතසබ ෝනික 2) විසින් කටයුතු කරනු ඇත. , නායකයන් බද් කිව  ැකිය (1 බතසබ ෝනික 5: 3; 
බයසායා 59: 8) බනොතකා:; නමුත්  යි  ය සාමය පසුගිය නැ ැ (31-44 11 දානිබයල් 9:27) පවසයි. 

මනුෂ්යත්වයට සැ වින්ම මබනෝරාජ්යයක් ගැන ඒම මුලුමනින්ම අසමත් බේ නම්,  ැකි මබනෝරාජ්යයක් ඕනෑම 
ආකාරබේ ද? 

ඔේ. 

2. බේසුස් බද්ශනා කබළේ කුමක්ද සුවිබශේෂ? 
බයිබෙය මදනෝරාජික  මාජය, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය නමින් උගන්වනවා, මිනි ් ආණ්ඩු (ොනිදයල් 2:44; 
එළිෙරව් 11:15; 19: 1-21) වි ්ථාපනය කරනු ඇෙ. 
දේසු ් වහන්ද ේ උන් වහන්ද ේදේ ප්රසිේධ ද ේවය ආරම්භ කරන විට, ඔහු බදවියන් ව න්බසේබේ 
රාජ්යය පිළිබඳ සු  අස්න දේශනා විසින් ආරම්භ විය. දමන්න මාක් වාර්ො දමයයි 

14 දජොහන් හිරභාරයට පසුව, දේසු ් ගලීෙ කිරීමට, දෙවියන් වහන්ද ේ, 15 ෙ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න 

දේශනා කරමින් ෙ, දමද ේ කීදව්ය "කාෙය ඉටු වන අෙර, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ං වී. සුබ අ ්න 
ගැන විශ්වා  කරනවා" (මාක් 1: 14-15). 

සුබ කාලීන,  දෙ  ෙනය යන වචනය, ේරීක පැමිදෙන්දන්,  හ ". ශුභාරංචිය" "දහොඳ පණිවුඩයක්" දහෝ නව 

ගිවිසුම, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය හා  ම්බන්ධ "රාජ්යය" යන සිංහෙ වචනය දී අෙහ ්, දමම NKJV දී ආ න්න 



වශදයන් 149 වොවක්  ඳහන් වී ඇෙ හා  බයිබෙදේ 151. එය රාජ්ය භාගය පාෙනය දහෝ විෂය  නිටුහන් 
කරන  දෙ  ෙනය යන වචනය, ේරීක පැමිදෙන්දන්. 
මානව රාජ්යයන්, දමන්ම දෙවිදේ රාජ්යය, රජ (එළිෙරව් 17:14) ඇති, ඔවුන් යම් ප්රදේශයක (එළිෙරව් 11:15) 
ආවරෙය, ඔවුන් නීති රීති (: 3-4; 30: දය ායා 2 9) ඇති අෙර, ඔවුන් විෂයයන් (ලූක් 13:29). 
දමන්න මදෙව් වාර්ො කරන දේසු ් ප්රථම මහජන ඉගැන්වීම දව්: 

23 එවිට දජ්සු ් වහන්ද ේ රාජ්යය (මදෙව් 4:23) පිළිබඳ සුබ අ ්න දේශනා සියල්ෙ ගැන ගලීෙය, 

ඔවුන්දේ ධර්මශාොවෙ දී ගුරු, ගිදේ ය. 
මදෙව් ෙ වාර්ො: 

35 එවිට දජ්සු ් වහන්ද ේ සියලු නගර හා ගම් ගැන, ඔවුන්දේ ධර්මශාොවෙ අනුශා නා කරමින් ෙ රාජ්යය 

(මදෙව් 9:35) පිළිබඳ සුබ අ ්න දේශනා ක ා. 
අළුත් ගිවිසුම දේසු ්  ෙහටම රජකම් කරන බව දපන්නුම්: 

33 එවිට උන් වහන්ද ේ ජාදකොබ්දේ වංශය දකදරහි  ෙහට ම රජකම් කරන, හා උන් වහන්ද ේදේ 

රාජ්යයට අව ානයක් (ලූක් 1:33) දනොමැති වනු ඇෙ. 
ලූක් බේසුස් යැවූ  ව අරමුණ බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය ගැන බද්ශනා කිරීමට  ව වාර්තා දේසු ් ඉගැන්වූ 
දෙය  ැෙකිල්ෙට ගන්න.: 

43 උන් වහන්ද ේ ඔවුන්ට කො දකොට, (ලූක් 4:43) "මම දම් කාර්යය  ඳහා මම දයොමු කර ඇති නි ා, ෙ 

අදනකුත් නගරවෙ, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දේශනා ක  යුතු". 
දේශනා ඔබ කවො දහෝ අ ා තිදබනවාෙ? යවන  ඳහා දේසු ් අරමුෙ, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දේශනා 

කිරීමට බව ඔබ කවො දහෝ ෙැනදගන හිටිදේ නැහැ? 
ලූක් ෙ දේසු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දගො ් දේශනා ක  වාර්ො: 

10 එවිට ප්දර්රිෙදයෝ, ඔවුන් නැවෙ පැමිණි විට, උන් වහන්ද ේ සියල්ෙ ෙමන් ක  බවයි. එවිට උන් 
වහන්ද ේ ඔවුන් දගන දවන්දකොට දබත් යිො නම් 11 එදහත්,  මූහයා ෙැන විට, ඔවුන් උන් වහන්ද ේ 

පසුප ්ද ේ ගියහ නගරය අයත් පාළු  ්ථානයක් බවට දපෞේගලික පද කට ගිදේය. ඔහු ඔවුන් පිළිදගන, 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ (ලූක් 9: 10-11) රාජ්යය ගැන ඔවුන්ට කො ක ා. 
දේසු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ෙමන්ව අනුගමනය කරන අයට ඉහෙම ප්රමුඛත්වය විය යුතු බව 
ඉගැන්වූ: 

33 එදහත්, ප මු වහන්ද ේ හා උන් වහන්ද ේදේ ධර්මිෂ්ඨකම (මදෙව් 6:33) රාජ්යය උත් ාහ කරන බව 
යි. 
31 එදහත්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ද ොයන්න, දම් සියල්ෙ ඔබ දවෙ එකතු කරනු ෙැදබ් එය ඔබට 

රාජ්යය දෙන්නට (ලූක් 12: 31-32) ඔදබ් පියාෙන් වහන්ද ේ ප්ර න්න වන නි ා 32, කුඩා රැ , බිය 
දනොවන්න.. 

කිතුනුවන් ප මු දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ෙබා ගැනීමට ය. ඔවුන් දේසු ් ඔවුන්ට ජීවත් ඇති අෙර ඔහුදේ 
නැවෙ පැමිණීම හා රාජ්යය බොදගන දමන්, ජීවත් දමය ඔවුන්දේ ඉහ ම ප්රමුඛත්වය කරමින් දමය 

කරන්න. එදහත්, ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ කියා සිටින පමෙක් දනොව දබොදහෝ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය මුල් 

ෙැන නෑ, ඔවුන් පවා ඒ දමොකක්ෙ ෙන්දන් නැහැ. දබොදහෝ ෙ ව්යාජ දෙ  දෙෞකික දේශපාෙනයට  ම්බන්ධ වීම 
දෙවියන් වහන්ද ේ ක්රි ්තියානීන් බොදපොදරොත්තු වන දේ බව අප විශ්වා  කරනවා. දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
රාජ්යය දත්රුම් දනොවන, ඔවුන් ක  යුත්දත් දෙ  ෙැන් ජීවත් වන දහෝ මානව වර්ගයාට එද ේ දෙෝෂ  හගෙ 
වන්දන් ඇයි දත්දරන්දන් නැහැ. 



ෙැනුම් දීමකින් ෙ රාජ්යය කුඩා රැ  (cf. දරෝම 11: 5) ෙබා දී කරනු ෙැදබ්. එය  ැබෑ කුඩා රැ  දකොට ක් විය 
කිරීමට කැමති නිහෙමානී ගනී. 
තවමත් බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය පෘථිවිය මත ත වුරු කර නැත 
උන් වහන්ද ේදේ අනුගාමිකයන් ඒ නි ා ඔවුන් ෙැනටමත් එය අයිති නැහැ, එන්න රාජ්යය දවනුදවන් යාච්ඤා ක  
යුතු බව දේසු ් ඉගැන්වූ: 

9,  ්වර්ගදයහි වැඩ ව න අපදේ පියාදෙනි ඔබදේ නාමයට දගෞරව දව්වා. 10 ඔබ වහන්ද ේදේ රාජ්යය 

පැමිදණ්. ඔබදේ කැමැත්ෙ දව් (: 9-10 මදෙව් 6). 
දේසු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ගැන දේශනා කිරීමට උන් වහන්ද ේදේ ශ්රාවකදයෝ පිටත් කර 
යැවූ: 

1 එවිට ඔහු ෙමන් වහන්ද ේ ශ්රාවකයන් දෙොද ො  ් දෙනා කැඳවා, සියලු දුෂට්ාත්මයන් දකදරහි බෙය 
ඔවුන්ට ෙබා දුන්දන්ය,  හ දරෝග සුව කිරීම 2 උන් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ (ලූක් 9: 1-2) රාජ්යය 
දේශනා කිරීමට පිටත් ක ා.. 

දේසු ් වහන්ද ේ උන් වහන්ද ේදේ පැවැත්ම පමෙක් රාජ්යය පසුව පෘථිවිය මෙ පිහිටුවා නෑ සිටියදී, රාජ්යය 
දනොවන බව ඉගැන්වූ: 

28 එදහත්, මම දෙවියන් වහන්ද ේදේ ආත්මයාෙන් අනුහසින් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරම් නම්, දෙවියන් 

වහන්ද ේදේ ජීවමාන රාජ්යය ඔබ දකදරහි උො වී ඇෙ (මදෙව් 12:28). 
 ැබෑ රාජ්යය අනාගෙදේදී දව්. එය මාර්ක් දපන්වන්න සිට දම් පෙ දෙ  ෙැන් දමහි නැෙ; 

47 ඔදබ් ඇ  නි ා ඔබ පව් කිරීමට එය පැහැර ගන්නට කිසිදවකුට දහේතු නම්. එය වීසි ක  යුතු, ඔබ වඩා 

ඇ ් දෙකක්  හිෙ වඩා, එක ඇ ක් ඇතිව දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුළුවීම ඔබට යහපෙ ... 
(මාක් 9:47). 
23 එවිට දජ්සු ් වහන්ද ේ අවට බො, උන් වහන්ද ේදේ ශ්රාවකදයෝ කො දකොට, '' "එය දෙවියන් 
වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුළු වීමට  ම්පත් ඇති අය  ඳහා දකොෙරම් දුෂ්කර ෙ!" 24 ශ්රාවකදයෝ උන් 

වහන්ද ේදේ වචන ගැන වි ්මපත් වූ හ. එදහත්, දජ්සු ් වහන්ද ේ, නැවෙ ඔවුන්ට උත්ෙර දෙමින් දමද ේ 

වො , " මා එය දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුළු වීමට ධනය දකදරහි විශ්වා ය ෙබන අය  ඳහා 
දකොෙරම් දුෂ්කර ෙ! 25 එය දපොදහො ත් මිනි ා  ඳහා වඩා ඉදිකටු සිදුදරන් ඇතුල් පහසු ය දෙවියන් 
වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුළු "(මාක් 10: 23-25). 
25  ැබැවින් ම, මම ෙවදුරටත් මම එය දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යදේ දී අලුත් වයින් දබොන ෙව  එන 

තුරු මිදි වැෙ දගඩි දබොන්දන් "(මාක් 14:25), ඔබට කියන්දන්. 
ෙමා දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ අදප්ක්ෂාදවන් පැමිදෙන හා ධධර්යය දගන සිටි 

අරිමාතිදේ 43 දජෝද ප්, ප්රමුඛ  භා මන්ත්රී, ... (මාක් 15:43). 
රාජ්යය ෙැන් දම් වර්ෙමාන දෙෝකදේ දකොට ක් දනොවන බව දේසු ් ඉගැන්නුවා: 

36 දජ්සු ් වහන්ද ේ පිළිතුරු දෙමින්, "මාදේ රාජ්යය බව ඒ නි ා මම යුදෙව්වන්ට පාවා දනොක  යුතු, දම් 

දෙෝකදේ නැෙ මාදේ රාජ්යය දම් දෙෝකයට අයිති නම්, මාදේ ද ේවකයන්  ටන් කරනු; නමුත් ෙැන් 
මාදේ රාජ්යය දමදෙොවින් වූවක් දනොදව්." (දයොහන් 18: 36). 

රාජ්යය පැමිදෙන බව ඔහු නැවෙ පැමිදෙන්දන් පසුව, දේසු ් ඉගැන්වූ ඔහු එහි රජු වන බව: 
31 "මනුෂ්ය පුත්රයා ෙම දත්ජසින් එන, හා උන් වහන්ද ේ  මග සියලු ශුේධ දේව දූෙයන්, එද ේ නම් ඔහු 

උන් වහන්ද ේදේ මහිමය සිංහා නය මෙ වාඩි ඇෙ විට. 32 සියලු ජාතීන් උන් වහන්ද ේ ඉදිරිදේ රැ ් කරනු 
ෙබයි, හා ඔහු ඔවුන්ට ෙවත් එක් දවන් කරනු ඇෙ, එදේදරකු එළුවන්දගන් ඔහුදේ බැටළුවන් 
දබොගන්දන් ය. 33 උන් වහන්ද ේ සිය ෙකුණු ප  බැටළුවන්  ක ් කරනු ඇෙ, නමුත් වම් පැත්දත් 
එළුවන් 34. එවිට රජ්ජුරුවන් වහන්ද ේ සිය ෙකුෙෙ සිටින අයට, ඔබ මාදේ පියාෙන් වහන්ද ේදේ 



ආශීර්වාෙ කියන්දන්, 'ඇෙ එන්න දෙ  , දෙෝකය මැවීමට (: 31-34 මදෙව් 25) සිට ඔබට සූොනම් කර 
තිදබන රාජ්යය උරුම. 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දමහි නැෙ බැවින්, අපි එය  ්ථාපිෙ කර ඇති පසු වන තුරු  ැබෑ මදනෝරාජ්යයක් 

ෙැකිය දනොහැක. දබොදහෝ දෙවිදේ රාජ්යය දත්රුම් නැති නි ා, උන් වහන්ද ේදේ ප්දර්මණීය රජය ක්රියා කරන 

ආකාරය දත්රුම් ගැනීමට අ මත් දවයි. 
බේසුස් රාජ්යය වැනි කිේබේ? 
දේසු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය වැනි දේ  මහර පැහැදිලි කිරීම්  පයා: 

26 එවිට උන් වහන්ද ේ කො දකොට, '' දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය මිනිද කු බිම බීජ වපුරයි නම් ක  

යුතු, 27  හ දිදනන් දින රෑ නැගීම මගින් නිො යුතු අෙර, එම බීජ පැ වී වර්ධනය ක  යුතුය, ඔහු ඔහුට ම 
දකද ේෙ යන්න දනොෙන්නා දව් 28  ඳහා. හි  පූර්ෙ ධාන්ය පසු, ප මු ෙෙය, පසුව හි  29 එදහත්, ධාන්ය විට, 
වහාම ඔහු වහා ම ෙෑකැත්ෙ දී, අ ්වැන්න පැමිෙ තිදබ් "නි ා නැරැඹීදම් (මාක් 4: දපොද ොව විසින් දබෝග 
 ම්පාෙනය කරයි. 26- 29). 
18 එවිට ඔහු එය අබ බීජ, එක්ෙරා මිනිද ක් සිය උයදන් ෙැබූ වදේ කො දකොට, ''  මාන, දෙවියන් 

වහන්ද ේදේ රාජ්යය යනු කුමක්ෙ මම එය  මාන කරන්දන් කුමක්ෙ 19;? එය වර්ධනය වූ අෙර, විශාෙ ග ක් 
බවට පත් වූ අෙර, එහි අතු පෙදරහි අහද ේ කුරුල්ෙන්ට. "20 නැවෙත් ඔහු දමද ේ," මම දෙවියන් 
වහන්ද ේදේ රාජ්යය  මාන ය කුමක්ෙ? 21 එය සියලු මුහුන් පිඬකට ෙක්වා  ්ත්රියක විසින් පිටි නැළි තුනක් 
 ැඟවී ඇති මුහුන් වදේ "(ලූක් 13: 18-21). 

දම් උපමා ප මු, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ඉො කුඩා වන අෙර, එම දයෝජනා, නමුත් විශාෙ බවට පත් වනු 
ඇෙ. 
ලූක් ෙ වාර්ො: 

29 ඔවුන් උතුදර්  හ ෙකුදණ් සිට, බටහිර හා නැදගනහිර ෙ පැමිෙ දෙවියන් වහන්ද ේදේ (ලූක් 13:29) 
රාජ්යදයහි වාඩි ඇෙ. 

දම් අනුව, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දෙොව පුරා ජනොව වනු ඇෙ. එය ඊශ්රාදයල් දප පෙ ඇති අය  ඳහා 
සීමිෙ වනු ඇෙ. ජනොව දම් රාජ්යය තු  වාඩි කරනු ඇෙ. 
ලූක් 17  ා රාජ්ය 
ලූක් 17: 20-21  මහර. එදහත් ඒ  ඳහා යන්න දපර, මිනිසුන් ඇත්දෙන්ම දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යදයහි දී 
අනුභව බව ෙක්නට: 

15 "මරිය, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යදේ දී දරොටි අනුභව ක  ඔහු!" (ලූක් 14:15). 
ජනොව වනු ඇෙ (අනාගෙදේ දී) දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යදයහි දී කන්න පටන්, එය ෙැන් ඔවුන්දේ සිත් තු  
දවන් පමෙක් යමක්, දවනත් ආකාරයකින් දයෝජනා කරන ලූක් 17:21 පිළිබඳ / වරෙවා වටහාගැනීම් තිබියදීත් 
දව්. 
ලූක් 17 පරිවර්ෙනය: 20-21  මහර දත්රුම් යුතුය: 

20, උන් වහන්ද ේ ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්, "ඔබ එය ෙකින බොදපොදරොත්තු දෙ  දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
පාෙනය එන්දන් නැහැ දෙවියන් වහන්ද ේදේ පාෙනය එන විට පරිසිවරුන් විමසූ විට දින, කිසිදවක් 

'දමන්න එය' දමද ේ කියනු ඇෙ නැත්නම් '21 එය, 'දෙවිදේ  මදේ ඔබ අෙදර් ෙැන්  ඳහා ". (ලූක් 17: 20-

21) 
දේසු ්, දෙෞකික, හා කුහක පරිසිවරුන් කො ක  බව  ැෙකිල්ෙට ගන්න. දේසු ් "ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින්," - 

දේසු ් ප්රශ්නය අහපු විසින් දමද ේ අ න ෙදී. ඔව්හු උන් වහන්ද ේ හඳුනා කිරීම ප්රතික්දෂේප ක ා. 
ඔවුන්  භාව තු  ෙ? නැෙ! 



දජ්සු ් වහන්ද ේ ෙ ඉො ඉක්මනින් ක්රියාත්මක කිරීමට,  භා ගැන කො කද ේ නැහැ. දහෝ ඔහු හෙවෙ තු  හැඟීම් 
ගැන කො කරන ෙදී. 
දේසු ් වහන්ද ේ උන් වහන්ද ේදේ රජකම් ගැන කො කරන ෙදී! එවිට පරිසිවරු,  භා ගැන උන් වහන්ද ේට 

ඉල්ො නැෙ. ඉො ඉක්මනින් ඔවුන් ආරම්භ කිරීමට කිසිදු නව ගිවිසුම  භාව කිසිවක් ෙැන සිටිදේය. ඔවුහු ඉො 
මදනෝගතීන් වර්ගයක් ගැන දනොවිමසූ. 
ෙ පරිසිවරු ෙ "තු " දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය විය - - එක් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  භාව සිෙන්දන් නම් 

පරිසිවරු තු   භාව ෙ? පැහැදිලිවම නැහැ! 
එවැනි නිගමනයකට දවනුවට හා ්යජනක එය එද ේ දනොදව් ෙ?  මහර දරපරමාදු පරිවර්ෙන ඔබ තු  "දෙවිදේ 
රාජ්යය" දෙ  ලූක් 17:21 දකොට ක් පරිවර්ෙනය කරන අෙර, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ඔබ අෙර "(NKJV / 
කාරයන්ය), කදෙෝලික නව අනුවාෙය පවා නිවැරදිව දෙ  බව පරිවර්ෙනය." " 
දේසු ් මධ්යදේ, පරිසිවරුන්දේ, අෙර එකක් විය. ෙැන්, පරිසිවරු ඔවුන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පුෙ පුො 

බො සිටි සිො. එදහත්, ඔව්හු එය වරෙවා වටහා. දජ්සු ් වහන්ද ේ ඒ ( මහර ෙැන් විශ්වා  දෙ   භාව දහෝ) ඔවුන් 
සිෙන බවක් දෙ , යුදෙව්වන්ට දේශීය දහෝ සීමා රාජධානිය දනොවන බව පැහැදිලි කදල් ය. දෙවිදේ රාජ්යය 
හුදෙක් ජනොව "දමෙන දමය වන අෙර," දපන්වා ඇති විය හැකි දහෝ බෙන්න,  හ, කියන්න දබොදහෝ මානව හා 

ෙෘශ්ය රාජ්යයන් එක් වන්දන් නැහැ; දහෝ "බව, අෙන රාජ්යය නි ා." 
දේසු ් වහන්ද ේ, උන් වහන්ද ේ පැහැදිලි දෙ  පිොත් (: 36-37 දයොහන් 18) පැවසූ පරිදි, එම රාජ්යදේ රජ වීමට 

උපෙ ෙැබීය. බයිබෙදේ දකොන්දේසි භාවිෙ කරයි, "රජතුමා" "රාජ්යය" හුවමාරු කර ගැනීමක් (: 17-18,23 උො: 

ොනිදයල් 7) බව දත්රුම්. දෙවියන් වහන්ද ේ අනාගෙය රාජ්යදේ රජ ඊ ඟ පරිසිවරුන් දවෙට සිටදගන, එවකට 

එහි විය. එදහත් ඔවුන් ඔවුන්දේ රජු (දයොහන් 19:21) දෙ  උන් වහන්ද ේ හඳුනා නැහැ.ඔහු නැවෙ පැමිදෙන 

විට, දෙෝකදේ උන් වහන්ද ේ (එළිෙරව් 19:19) ප්රතික්දෂේප කරනු ඇෙ. 
දේසු ් වහන්ද ේ උන් වහන්ද ේදේ දෙවන, ඉදිරි දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය මුළු දපොද ොව පාෙනය යුතු ය විට 
වි ්ෙර කිරීමට, ලූක් 17 පහෙ  ඳහන් පෙ, දගො ් (දම් පරිච්දේෙදේ  ඳහා අනුකූෙොවක්  ඳහා දිගටම කරදගන): 

22 ඔහුදේ දගෝෙයන් ඔහු පැවසීය කිරීම  ඳහා, "දින එන්න ඇෙ ඔබ මනුෂ්ය පුත්රයාදේ පවා එක් දින 

ඇති නිෂ්ඵෙ දිගු කාලීන හා දිගු. 23 පිරිමි, කියනු ඇෙ විට ඇෙ 'බෙන්න, දමන්න ඔහු දව්!' ' 'බෙන්න, එහි දී 

ඔහු දව්!' ' නමුත් පිටෙට දගො ් නැහැ දහෝ ඔවුන් පසුව ක්රියාත්මක, අහද ේ එක පැත්ෙක සිට අනික් 

කාන්තිය විහිදුවන ඒ වදේ අකුණු  ඳහා 24, මනුෂ්ය පුත්රයා ෙම දින වනු ඇෙ. 25 එදහත්, ඔහු මුලින්ම දබොදහෝ 
දුක් දව්ෙනා ෙරාගැනීමට යුතු අෙර ෙ විසින් ප්රතික්දෂේප කරනු වත්මන් පරම්පරාව (ලූක් 17: 22-25,). 

ඔහුදේ දෙවන මුළු දෙෝකය පාෙනය කිරීමට පැමිදෙන වි ්ෙර 27-31: දේසු ් පමෙක් මදෙව් 24 දී දමන්, 

අකුණු පිහිදටවු ද ේක  ඳහන්. උන් වහන්ද ේදේ ද නඟ ඔහු නැවෙ පැමිදෙන විට උන් වහන්ද ේ ෙැක ගෙ හැකි 

දනොවන බව දේසු ් කියන්දන් නෑ. ජනොව ෙම රජ දෙ  උන් වහන්ද ේ හඳුනා ගන්දන් නැහැ උන් වහන්ද ේට 
විරුේධව  ටන් වදිනු ඇෙ (එළිෙරව් 19:19)! දබොදහෝ දේසු ් අන්ෙ ක්රි ්තු ් නිදයෝජනය කියො. 
දේසු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය එම තු  පරිසිවරු-ඔහු ඔවුන් නි ා ඔවුන්දේ ධකරාටිකකම (: 13-

14 මදෙව් 23) රාජ්යය ගෙ යුතුව නැති බව දවනත් ෙැන්වෙ ඔවුන්ට පව ා ඇති බව අෙහ ් කද ේ නැහැ. දහෝ 
දේසු ් පල්ලිය රාජ්යය විය හැකි යැයි පව මින් කරන ෙදී. 
 ාධාරෙ උත්ථානය වදේ - දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය මිනිසුන් එක් දින කිරීමට හැකි විය යුතු ය 

දෙයක්! එදහත්, ආබ්රහම්  හ අදනක් කුෙපතිදයෝ පවා ෙවම (cf. දහබ්දරව් 11: 13-40) දව්. 
: ශ්රාවකදයෝ, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය විසින් දපෞේගලිකව ඔවුන් තු  ඇති වූදේ නැෙ, එය ලූක් 17:21 පසු 
පැමිණි පහෙ  ඳහන් දෙ  දපනී සිටි බවත් දපන්නුම් බව ෙැන 

11 ෙැන් ඔවුන් දම් දේවල් අ ා, උන් වහන්ද ේ ෙවත් උපමාවක්, කො, ෙමන් දජරු ෙමට  මීප ව සිටි 

බැවින් හා දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය වහා ම එළිෙරව් වනු ඇෙ (ලූක් 19:11) සිතූ නි ා බැවිනි. 



රාජ්යය අනාගතබේදී පැ ැදිලිව ම 
දකොදහොමෙ රාජ්යය  ඟ නම්, ඔබ කියන්න පුළුවන්? ඒ ප්රශ්නයට ආමන්ත්රෙය දකොට ක් දෙ , දේසු ් 

අනාවැකි සිදුවීම් (ලූක් 21: 8-28) ෙැයි ්තුගෙ පසුව ඉගැන්වූ: 
අත්තික්කා ග  දී 29 බෙන්න,  හ සියලු ග ්. 30 ඔවුන් ෙැනටමත් ආධුනික කරන විට ඔබ ෙැක ඔබ ම ෙන්නා 
බව ගිම්හාන ෙැන්  ං වී ඇෙ. 31 ඒ නි ා ඔබ ෙ, ඔ  බම් බද් සිදුවනු දක්නා ක , බදවියන් ව න්බසේබේ 
රාජ්යය  ව දැන අස  (ලූක් 21: 29-31). 

දේසු ් වහන්ද ේ උන් වහන්ද ේදේ ද නඟට ඕන රාජ්යය පැමිදෙන්දන් කවොෙ කියා අනාවැකි සිේධීන් 

අනුගමනය කිරීමට. දේසු ් දවනත් ෙැන්වෙ උන් වහන්ද ේදේ ද නඟ පව ා නැරඹීමට හා අනාවැකි සිදුවීම් (ලූක් 
21:36; මාක් 13: 33-37) අවධානය දයොමු කිරීමට. දේසු ් පැවසූ වෙන් තිබිය දී ම, දබොදහෝ වට්ටමක් අනාවැකියක් 
හා  ම්බන්ධ දෙෝක සිදුවීම් බො සිටියා. 
ලූක් 22  හ 23, දේසු ් නැවෙ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ඔහු ඉගැන්වූ විට අනාගෙදේදී ඉටු කරන බව දෙයක් 
බව ය: 

15 "අසීමිෙ ආශාවකින්  මඟ මම දුක් දපර ඔබ  මඟ දම් පා ්කු කෑම කන්න ආශාවක්, මම ඔබට 

කියමි, 16, මම ෙවදුරටත් එය දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ඉටු වන තුරු එය අනුභව කරනු ඇෙ." 17ඉන්පසු 

ඔහු කු ොනයක් දගන, තුති පුො,  හ, 'දමය දගන ඔබ අෙදරහි දබො දවන්, මම ඔබට කියමි,, මම 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පැමිදෙන තුරු, මිදි වැෙ දගඩි පානය දනො 18 "බවයි (ලූක් 22: 15-18). 
39 එදහත්, උන් වහන්ද ේ  මඟ කුරුසිදයහි ඇෙ ග නු ෙැබූ අය ෙැබූ එක් අපරාධකරුදවක් ඔහුට අපහා  

කරන ෙෙ අෙර ඔහු කො දකොට, "ඔබ ක්රි ්තුවරයාදෙෝ නම්, ඔබ ඔබ ම ග වාගන්න ෙ අපට 
සුරකින්න." 40 එවිට ඔහුදේ  හකාරිය ඔහුට බැෙ ඔහු "ඔබ පවා දනොදව් ෙ, ඔහුට කො දකොට, ' දෙවියන් 

වහන්ද ේ බිය? ඔබ ෙ ඔහු  මඟ ප්රහාරදේ දී 41 දනොදකරූ නි ා අපි. අපි සුදු ් න් බැවින්, අප ක  දේ 

අනුව ආපසු දගවන  ඳහා, නමුත් කිසිවක් නපුරු දම් එක මගින් සිදු කර ඇෙ. දවමු "42 ඔහු දජ්සු ් කො 
දකොට, ' . ඔදබ් රාජ්යයට ඔබ ඇතුල් වන විට මාදේ  ්වාමීනි, මා සිහි "43 එදහත්, දජ්සු ් වහන්ද ේ කො 
දකොට, ''" ආදමන්, මම ඔබට කියමි, "අෙ දින ඔබ මා  මඟ පාරාදී දේ යුතු බව (ලූක් 23:. 39-43, 
ෙැනිෙොව ඉංේරීසි ඇරමයික ) 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දේසු ් මාක් හා ලූක් යන දෙකම අපට දපන්වන්න දෙ  මිය යන්නට විය විග  
ආදව් නැහැ: 

ෙමා දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ අදප්ක්ෂාදවන් පැමිදෙන හා ධධර්යය දගන සිටි 

අරිමාතිදේ 43 දජෝද ප්, ප්රමුඛ  භා මන්ත්රී, ... (මාක් 15:43). 
51 උන් වහන්ද ේ ෙ දෙවියන් වහන්ද ේ (ලූක් 23:51) රාජ්යය ගැන බො සිටි අරිමාතිදේ, යුදෙව්වරුන්දේ 
නගරදේ සිට ය. 

එය එක් දජෝන් වාර්ො දෙවිදේ රාජ්යය තු  නැවෙ ඉපෙ ෙබන උත්ථානදයන් පසුව බව  ැෙකිල්ෙට ගන්න 
3 දජ්සු ් වහන්ද ේ පිළිතුරු දෙමින්, "ඒකාන්ෙදයන් මම එක නැවෙ නූපන්දනොත්, ඔහුට දෙවියන් 

වහන්ද ේදේ රාජ්යය ෙැකගෙ දනොහැකි, ඔබට කියන්දන්." 4 නිදකොදේමු ් උන් වහන්ද ේ දවෙ කො 
දකොට, '' මිනිද ක් මහලු වී සිටියදී දකද ේෙ උපෙ ක  හැක්දක් දකද ේෙ? ඔහු ෙම මවු කු  තු ට දෙවන 
කාෙය ඇතු ත් ක  හැකි අෙර උපෙ "5 දජ්සු ් වහන්ද ේ පිළිතුරු දෙමින්, 'ඒකාන්ෙදයන් මම යදමකු 
වතුදරන් ෙ ආත්මයාෙන්දගන් ෙ නූපන්දනොත්, ඔබට කියන්දන්, ඔහු දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යයට 
ඇතුළු දනො හැකි (දයොහන් 3: 3 -5). 

දේසු ් නැවෙ නැඟිටුවනු ෙැබූ පසු, උන් වහන්ද ේ නැවෙ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ගැන ඉගැන්වූ දම් ගැන 
සිො බෙන්න: 

3 ඔහු ෙ ෙම ජීවිෙය ජීවත් උන් වහන්ද ේදේ දුක් විඳීම පසු දබොදහෝ විසින් ඉදිරිපත් 



දනොවරදින  ාධකයන් දින  ෙළි ක් තු  ඔවුන් විසින් ෙැක, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය (ක්රියා 1: 3) 
කාරො ගැන කො කරමින්. 

බේසුස් දුන් බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය ගැන විය පළමු ස  අවසාන බද්ශන! බේසුස් රාජ්යය ගැන ඉගැන්වීමට 
දූතයා බ ස ය. 
දජ්සු ් වහන්ද ේ ෙ දෙවියන් වහන්ද ේදේ  හ ්රදේ රාජ්යය පිළිබඳ අදපො ්තුළු දජෝන් ලියන්න දපොද ොව මෙ බව 

වුො. ඔහු දජෝන් ලියන්න දේ  ෙකා බෙන්න: 
4 මම උන් වහන්ද ේ දවෙ ඔවුන්  ාක්ෂි හා මෘගයා දහෝ ඔහුදේ රූපයට නම ්කාර ක  තිබුදණ් නැෙ, 

ඔවුන්දේ න ල් මෙ දහෝ අත් මෙ ෙම ෙකුෙ ෙැබී නැෙ, දෙවියන් වහන්ද ේදේ වචනය  ඳහා හි  ග ා 

ෙැමීමට සිටි අයදේ ආත්ම ෙැක්කා. ඔවුන් ජීවත් වූ  හ අවුරුදු ෙහ ක් (එළිෙරව් 20: 4)  ඳහා ක්රි ්තු ් 
වහන්ද ේ  මග රජකම් දකද ේ ය. 

මුල් ක්රි ්තියානීන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ  හ ්රදේ රාජ්යය දපොද ොව මෙ විය යුතු අෙර බයිබෙදේ උගන්වන 

දෙ  (cf. එළිෙරව් 5:10, 11:15) දෙෝකදේ ආණ්ඩු දවනුවට බව ඉගැන්වූ ද ේක. 
ඇයි, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය නි ා වැෙගත් දව් නම්, වඩාත් ඒ ගැන ඉො අ ා නැහැ? 
අර්ධ වශදයන් දේසු ් අබිරහ ක් එය හැඳින්වූදේ නි ා: 

11 උන් වහන්ද ේ ඔවුන්ට කො දකොට, "ඔබට එය ෙ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ අභිරහ  ෙැන 
ගැනීමට ෙබාදී ඇති බවත්; නමුත් පිටෙ සිටින අයට, සියලු දේ උපමාවලින් පැමිෙ (මාක් 4:11). 

අෙ පවා දෙවියන් වහන්ද ේදේ  ැබෑ රාජධානිය දබොදහෝ කිරීමට ගුප්ෙ දව්. 
ෙ  ෙකා බෙන්න දේසු ් (දමම වය ) අව න් වන (ඉක්මනින්) ෙ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න  ාක්ෂියක් වශදයන් 

දෙොව පුරා දේශනා කරනු පසු පැමිදෙන බව පැවසූ බව,: 
14 දම් රාජ්යදේ සුබ අ ්න සියලු ජාතීන් හට  ාක්ෂියක් වන දෙොව පුරා දේශනා කරනු ෙබයි, එවිට 
අව ානය පැමිදෙන්දන් ය (මදෙව් 24:14). 

බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය පිළි ඳ සු  අස්න බද්ශනා වැදගත් වන අතර බමම අවසාන කා බේදී ඉටු කරනු 

ඇත. එය "බ ොඳ පණිවිඩය" එය බද්ශපා න නායකයන් උගන්වන  ැක බද් බනොතකා, මානව ශාස්ත්ර ේයාධීන් 
සඳ ා සැ ෑ   ාබපොබරොත්තුවක් සපයන බ ස ය. 
ඔ ට බේසුස් ව න්බසේ පැවසූ වචන ස කා   න්බන් නම්, එය සැ ෑ ක්රිස්තියානි පල්ලිය දැන් රාජ්යබේ  ව සු  

අස්න බද්ශනා කළ යුතු පැ ැදිලි විය යුතුය. බමම පල්ලිය සඳ ා එහි ඉ ළම ප්රමුඛත්වය විය යුතුය.දම් 
නිසියාකාරව කරන්දන් කිරීම  ඳහා, බහු භාෂා දයොො ගෙ යුතුය. 
දමම දෙවියන් වහන්ද ේදේ දිගටම පල්ලිය කරන්න කිරීමට විශාෙ පරිශ්රමයක් ෙරමින් දමයයි. දමම දපොත් පිංචය 
භාෂා රැ කට පරිවර්ෙනය කර ඒ නි යි. 
බේසුස් ව න්බසේට බ ොබ ෝ ව න්බසේබේ මාර්ගය පිළිගන්බන් නැ ැ කිය ා ඉගැන්නුවා 

13 "පටු දෙොරටුදවන් විසින් ඇතුෙත් කරන්න; දෙොරටුව පටු ය  හ දුෂ්කර ජීවිෙයක් ද ෙක් මාර්ගය නි ා 
පුළුල්  ඳහා දෙොරටුව හා පුළුල් විනාශය කරා යන මාර්ගය වන අෙර, එය විසින් යන්න දබොදහෝ දෙනා 
සිටිති 14, හා. එය ද ොයාගන්දනෝ  ්වල්ප දව් (මදෙව් 7: 13-14). 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න ජීවනයට! 
දමය දබොදහෝ ක්රි ්තියානින් ක්රි ්තු ් වහන්ද ේදේ අවධාරෙය දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න 

දේශනා මෙ බව  ංකල්පය දහොඳාකාරව දපදනන්නට ඇෙත්, දෙෞකික ශා ්ත්රයින් හා ඉතිහා ඥයන් දබොදහෝ 
විට දමම බයිබෙය ඇත්ෙටම උගන්වන දේ බව අවදබෝධ කර දගන ඇති බව  ටහන් කිරීම වැෙගත් විය හැක. 
එදහත්, දේසු ්, ෙමන්, උන් වහන්ද ේදේ ශ්රාවකදයෝ, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය (: 2,60 ලූක් 9) පිළිබඳ සුබ 
අ ්න ඉගැන්වීමට අදප්ක්ෂා දකදර්. 



අනාගෙ රාජ්යය දෙවිදේ නීති මෙ පෙනම් වනු ඇෙ නි ා එය,  ාමය හා දගන ඇෙ ද ෞභාේයය හා දම් යුගදේ දී 
එම නීති කීකරු වීමට  ැබෑ  ාමය (ගීොවලිය 119: 165; එපී  2:15) දයොමු කරයි. 
රාජ්යය පිළිබඳ දම් සුබ ආරංචිය පරෙ ගිවිසුදම් ශුේධ ලියවිලි පාඨ ප්රසිේධ කරන ෙදී. 
3. පරණ ගිවිසුබම් දන්නා රාජ්යය ද? 

දේසු ් වාර්ො ප මු හා අව ාන දේශනය, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න දේශනා  ම්බන්ධ (: 
14-15; ක්රියා 1: මාක් 1 3). 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ෙැන් අපි පරෙ ගිවිසුම ඉල්ො සිටින ගැන යමක් එය ඔවුන්දේ බයිබල් පෙ  ඳහන් 
ක  දෙ  දේසු ් කාෙය යුදෙව්වන් ෙැන යුතු දෙයක් දව්. 

දානිබයල් රාජ්යය ගැන බේසුස් ඉගැන්වූබේ 
ොනිදයල් දිවැසිවරයා දමද ේ ලිවීය: 

40 හෙර වන රාජ්යයක් කෑලි යකඩ, උපරිමදයන්ම යකඩ විරාම දෙ  ශක්තිමත් විය යුතු අෙර  ෑම 

දෙයක්ම සුනුවිසුනු ය; . ඔබ අඩක් කුඹල්කරුදේ මැටි හා අර්ධ යකඩ, පාෙ හා ඇඟිලි දුටු අතුගා ෙමන, ඒ 

රාජ්යය කෑලි කැඩී  හ අන් විනාශ කරන බවට යකඩ දමන් 41 නමුත්, රාජ්යය දවන් ක  යුතු ය ෙවමත් 
යකඩ ශක්තිය ඔබ පිඟන් මැටි  මග මිශ්ර යකඩ දුටු ද ේම, එය විය යුතු ය. 42 පා ඇඟිලිවෙ දෙ  අර්ධ 
වශදයන් යකඩ හා අර්ධ මැටි විය, ඒ නි ා රාජ්යය අර්ධ වශදයන් ශක්තිමත්  හ අර්ධ වශදයන් බිදඳන 
සුලු විය යුතු ය. 43 ඔබ යකඩ පිඟන් මැටි  මග මිශ්ර දුටු පරිදි, ඔවුන් මිනිසුන්දේ බීජ  මඟ මිශ්ර දව්;නමුත් 
ඔවුන් යකඩ මැටි  මග මිශ්ර දනොවන දෙ  ම, එකිදනකට ඇලී දනොකරන 44, දම් රජවරුන්දේ දින තු  

 ්වර්ගදේ දෙවි කිසිොක විනාශ ක  යුතු ය වන රාජ්යයක් පිහිටුවනු ඇෙ. ෙ රාජ්යය ද සු ජනොවට ඉතිරි 
ක  යුතු ය; එය කැබලි බිඳ ෙැමිය යුතු ය එම රාජ්යය ඒ සියලු පරිදභෝජනය,  හ එය (ොනිදයල් 2: 40-44) 
 ෙහට ම පවතියි යුතු ය. 
18 එදහත්, මදහෝත්ෙමයාෙන්දේ  ැෙැහැවතුන්ට රාජ්යය පිළිගෙ යුතු අෙර, පවා,  ෙහට ම  ෙහටම රාජ්යය 

උරුම. ' (ොනිදයල් 7:18). 
21 "මා බො  හ පුරාෙන පැමිෙ, විනිශ්චය මදහෝත්ෙමයාෙන්දේ  ැෙැහැවතුන්ට පක්ෂව කරන ෙදී,  හ 

කාෙය  ඳහා පැමිදෙන දෙක් එම අඟ  ැෙැහැවතුන්ට විරුේධ ව යුේධ කිරීදම් අෙර, ඔවුන්ට එදරහිව 
පවතින, 22 රාජ්යය උරුම කිරීමට  ැෙැහැවතුන්ට (ොනිදයල් 7: 21-22). 

ොනිදයල් සිට, අප දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දම් දෙෝකදේ රාජ්යයන් විනාශ කරනු ඇෙ හා  ෙහටම කාෙය 

පැමිදෙන බව ෙැනගන්න. ඒ වදේම අපි  ැෙැහැවතුන්දේ දම් රාජධානිය ෙැබීමට ෙමන්දේ දකොට  ඇති වන බව 
ෙැනගන්න. 
ොනිදයල් පැවසූ දබොදහෝ දකොට ් 21 වන සියවද ේ දී අදප් කාෙය  ඳහා දව්. 
නව ගිවිසුම සිට ෙවත්  මහර දකොට ් බෙන්න: 

12 "එදහත් ෙවමත් කිසිදු රාජ්යය ෙබා ඇති රජවරුන් ෙ  වන ඔබ දුටු, නමුත් ඔවුන් මෘගයා  මඟ 

රජවරුන් දෙ  එක පැයක් බෙයක් දී තිබුො. 13 දමොවුහු එක ම සිෙ වන අෙර, ඔව්හු මෘගයා සිය බෙය හා 
අධිකාරිත්වය ෙබා දෙනු ඇෙ අං ෙ ය . 14 දමම බැටළු පැටවා  මඟ යුෙ කර, ඔහු රජාදෙෝ රජවරුන්දේ 

රජ  ්වාමීන් වන  ඳහා බැටළු පැටවා, ඔවුන් පරාජය වනු ඇෙ;. උන් වහන්ද ේ  මඟ සිටින අයට, 

කැඳවාගත් දෙෝරාගත් අෙර, ඇෙ විශ්වා වන්ෙ " (එළිෙරව් 17: 12-14) 
ඒ නි ා, අපි පරෙ ගිවිසුම හා අළුත් ගිවිසුම දෙකම දකොට ් ෙහයක් අව න් වන දව්ොව දපොද ොදව් රාජ්යය තිබිය 
දෙවියන් වහන්ද ේ එය විනාශ හා උන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ්ථාපිෙ කරනු ඇති බව  ංකල්පය බෙන්න. 

බයසායා රාජ්යය ගැන බේසුස් ඉගැන්වූබේ 



, දම් ආකාරදයන්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  හ ්රදේ දෙ  හඳුන්වන ව ර ෙහ ් ගෙන් පාෙනය ක  ප මු 

දකොට  ගැන ලිවීමට, දය ායා දේවානුභාවදයන්: 
1 තිදයනවා දජ ්ද ේදේ කඳ සිට දරොඩ් පිටෙට පැමිදෙනු ඇෙ එවිට ශාඛාව ඔහුදේ මුල් පිට වර්ධනය 

යුතු ය. 2  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ ආත්මයාෙන් වහන්ද ේ, උන් වහන්ද ේ මෙ, ප්රඥාව හා අවදබෝධය 
ආත්මය නිවාඩු ගෙ යුතු උපදෙ ් ආත්මය  හ  මහරවිට, ආත්මයාෙන් වහන්ද ේ ෙැනුම හා දෙවියන් 
වහන්ද ේ දකදරහි ගරුබිය. 
3 ඔහුදේ ප්රීතිය  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ බිදයන් වන අෙර, උන් වහන්ද ේ ඔහුදේ ඇ ් ඉදිරිදයහි විසින් 

විනිශ්චය නැහැ, දහෝ ඔහුදේ කන් නඩු විභාගය මගින් තීරෙය 4; එදහත් 
ධර්මිෂ්ඨකමින් ඔහු දුප්පත් විනිශ්චය, දපොද ොදව් නිහෙමානී  ඳහා  ්කන්ධ  මඟ තීරෙය; උන් 
වහන්ද ේදේ මුඛදයන් යෂ්ටිය දපොද ොව පහර යුතු ය, උන් වහන්ද ේදේ මුවින් හු ්ම ඔහු දුෂ්ට මරා යුතු 
ය. 5ධර්මිෂ්ඨ ප්රමිතිවෙට ඔහුදේ ඉඟටිය ඉඟ පටිය විය යුතු අෙර, උන් වහන්ද ේදේ ඉෙ ඇති 
විශ්වා වන්ෙකම බඳපටිය යුතු ය. 
6 "වෘකයා ෙ දිවියා එළු, වසු ෙරුෙ සිංහදයකු හා එක්ව පැටියා  මඟ  යනය ය බැටළුවා  මඟ වා ය ය; 

එවිට කුඩා ෙරුදවකු ඒවා දමදහයදවන ය 7 ගව හා වෙසුන් ෙෙ ය;. ඔවුන්දේ ෙරුෙ අය එකට 

නිොගන්න ය; එවිට සිංහයා දගොනා දමන් පිදුරු අනුභව ක  යුතු ය 8 කිරි ෙරුවා නයා දේ කුහරය විසින් 
ඉටු යුතු අෙර, එවිට සිඟිති ෙරුවා දේ ගුහාදව් අෙ ෙැබිය යුතු ය 9 ඔව්හු සියලු කරෙර දහෝ විනාශ දනොක  
යුතු ය.. ජෙය මුහුදු ආවරෙය පරිදි මාදේ ශුේධ කන්ෙ, දපොද ොව  ඳහා  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ ෙැනුම 
 ම්පූර්ෙ විය යුතු ය. 
10 "ඒ ෙවද ේදී දජසී ක රූට්, ජනොවට ධජය දෙ  සිටිනු කවුෙ වන්දන් ය; විජාතීන්  ඳහා උන් වහන්ද ේ 

උත් ාහ ක  යුතු, උන් වහන්ද ේදේ විදව්ක  ්ථානය දත්ජාන්විෙ විය යුතු ය." (දය ායා 11: 1-10) 
මම ප මු දකොට ක් දහෝ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ප මු අදියර දෙ  දමම  ඳහන් දහේතුවක් නි ා, දමම 
ශාරීරික වනු ඇෙ අවධියක බව යි (ශුේධ නගරය කිරීමට දපර, නව දයරු ෙම,  ්වර්ගදයන් බැ  එන එළිෙරව් 21) 

අවුරුදු ෙහ කට පවතිනු ඇෙ. ඔහු  මග දිගටම දය ායා දමම අදියර දභෞතික අංශයක් ෙහවුරු: 
11 එය ඒ ෙවද ේ දී  මත් වූ  ්වාමීන් ඇසිරියානු  හ ඊජිප්තුදව් සිට, හා කූෂ් සිට, ඒොම්  හ ෂිනාර් සිට, 

හමාත් සිට, ඉතිරි වී සිටින ඔහුදේ ද නඟ ඉතිරි ආපසු අය කර ගැනීම  ඳහා දෙවැනි වරට නැවෙ ඔහුදේ 
අෙ  ක ් කිරීම හා යුතුය විය යුතුය දූපත්. 
12 ඔහු ජාතීන්  ඳහා ධජය  ක ් කරනු ඇෙ, ඉශ්රාදයල් බැන්දේ ගමනකින්, දපොද ොදව්  ෙර දකොදන් 

සිට ජුො විසිර රැ ්. 13 ඒ වදේම එප්රායිම් ඊර්ෂ්යාව පිටත් ය යූො  තුරන්ට විය යුතු ය වි න්ධි 

කරනවා; එප්රායිම් ජුො ඊර්ෂ්යා ය දනොව, ජුො එප්රායිම් හිරිහැර දනොක  යුතු ය 14 එදහත්, ඔවුන් බටහිර දෙ ට 

පිලි ්තිවරුන්දේ කර පිට බැ  පියා ර යුතු ය. ඔවුන් එකට නැදගනහිර ජනොව දකොල්ෙ ය;ඔව්හු ඒදෙොම් 

 හ දමෝවබ් මෙ ඔවුන්දේ අත් ෙැබිය යුතු ය; හා අම්දමොන් වැසිදයොත් ඔවුන්ට කීකරු ය 15  මිඳාෙන් 

වහන්ද ේ අතිශයින් ම මි ර මුහුදේ දිව විනාශ කරනු ඇෙ. උන් වහන්ද ේදේ මහත් සු ං  මග ඔහු ගඟට 
ඉහලින් ඔහුදේ හ ්ෙයකින් කම්පා වනු ඇෙ එවිට දිය පාරවල් හෙකට එය වැඩවර්ජනය හා මිනිසුන් වියළි 

අගවන විට එදගොඩ කරන්න. 16 ක් වශදයන්, උන් වහන්ද ේදේ ද නඟ අසිරියාදව් ඉතිරි කරනු ඇෙ කවුෙ 
ඉතිරි  ඳහා අධිදව්ගී මාර්ගය වනු ඇෙ එය ඔහු ඊජිප්තු දේශදේ සිට පැමිණි බව ඊශ්රාදයල් විය ෙවද ේ 

දී. (දය ායා 11: 11-16) 
දය ායා  ඳහන් ක ා: 

2 ෙැන් එය  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ ගෘහය පිහිටි කන්ෙ මුදුදන්  ්ථාපිෙ ක  යුතු බවත්, කඳු ඉහෙ උ  ් 

කරනු ෙබන්දන් ය අග දින තු  ගමන් කිරීමට පැමිදෙනු ඇෙ; එවිට සියලු ජාතීන් එය ගො ය 3දබොදහෝ 

අය "එන්න යුතු අෙර, කියන්දන්, එන්න, අපි යාදකොබ්දේ දෙවිදේ ගෘහයට,  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ 

කන්ෙට යන්න දෙන්න. ඔහුදේ ක්රම ඔහු අපට ෙන්වනු ඇෙ, ඒ වදේම අපි ඔහුදේ මාවත්වෙ ගමන් 

කරන්දනමි "සිබයොන්හි දයරු ෙදම් සිට නීතිය, එවිට  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ වචනය නික්ම යා යුතු ය 



සඳ ා 4 ඔහු ජාතීන් අෙර විනිශ්චය, දබොදහෝ ජනොව ෙරවටු යුතු ය.. ඔවුන් හීවැල් කඩු පහර යුතු අෙර, 

කප්පාදු දකොකු ඔවුන්දේ දහල්ෙ; ජාතියක් ජාතියකට විරුද්ධව කඩු ඔසවන්බන් නැත ය, වත් ඔවුහු තවත් 

යුද්ධ ඉබගන යුතු ය ... 11 මනුෂ්ය උොර දපනුම පහත් කරනු, මිනිසුන් උඩඟු විය යුතු ය.හි  නමා, 

 මිඳාෙන් වහන්ද ේ පමෙක් උ  ් ක  යුතු ය. (දය ායා 2: 2-4,11) 
ඒ අනුව, දම් දපොද ොව මෙ  ාමකාමී මදනෝරාජික කාෙයක් වනු ඇෙ. අව ානදේ, දම් දේසු ් පාෙක  මග, 

 ෙහටම වනු ඇෙ. විවිධ බයිබල් පෙ මෙ පෙනම් (:; 92 4: 1; දය ායා 2:11; දහොදෂයා 6: ගීොවලිය 90 2), යුදෙව් 

ෙල්මුේ දමම ව ර 1,000 පවතිනවා (මන්ත්රෙ  භාව පැවරුම් 97 බබිදෙෝනිය නීති  ංේරහය) උගන්වයි. 
දය ායා පහෙ  ඳහන්  ඳහන් ක ා: 

6 අප දවෙ මන්ෙ  මා, උපන් පුත්රයා ෙබා දී ඇෙ අප දවෙ ඇෙ;  හ රජය ඔහුදේ උරහි  මෙ වනු 
ඇෙ. උන් වහන්ද ේදේ නාමය අපූර්වය,, මන්ත්රිවරයාය, පරාක්රමවත් දෙවියන් වහන්ද ේය,  ොකාෙ 

පියාදෙෝය,  මාොනදේ කුමාරයා දෙ  හඳුන්වනු ෙැදබයි. 7  ාමය ඔහුදේ ආන්ඩුව වැඩි කිරීම හා එහිදී, 
ොවිත්දේ සිංහා නය මෙ  හ ඔහුදේ රාජ්යය, දක වරක් වනු ඇෙ එය ඇෙවුම් කර  ්ථාපිෙ කිරීම 

ඉදිරියට ඒ කාෙය සිට විනිශ්චය හා යුක්තිය, පවා  ෙහටම  මග. සියලු බෙැති  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ 

මහත් ආශාවකින් දම් ඉටු කරනු ඇෙ. (දය ායා 9: 6-7) 
දය ායා දේසු ් පැමිෙ හා ආන්ඩුව  මග රාජ්යය පිහිටුවන බවයි බව  ැෙකිල්ෙට ගන්න. ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ 
ප්රකාශ කරන දබොදහෝ එක් එක් වර්ෂය විදශේෂදයන් දෙ ැම්බර්, දමම දකොටද ේ උපුටා අෙර, ඔවුන් එය 

දේසු ්දේ උපෙ බව ඇත්ෙ වඩා අනාවැකි බව අමෙක කිරීමට නැඹුරු. බයිබෙය දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය 
විෂයයන් නීති  මග ආණ්ඩුව, දජ්සු ් වහන්ද ේ එය අව න් වනු ඇෙ බව දපන්නුම් කරයි.දය ායා, ොනිදයල්  හ 
දවනත් අය එය පැවසුවා. 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ නීති ප්දර්මය ක්රමයකි (මදෙව් 22: 37-40; දයොහන් 15:10)  හ දෙවියන් වහන්ද ේදේ 

රාජ්යය එම නීති මෙ පෙනම් පාෙනය කරනු ඇෙ. ඒ නි ා දෙෝකදේ දකොපමෙ තිබුෙත්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
රාජ්යය අවශ්යදව්, ප්දර්මය මෙ පෙනම් වනු ඇෙ. 
ගීතාවලිය  ා තවත් 
එය දෙවියන් වහන්ද ේ පැමිණීම රාජ්යය ගැන ලිව්වා, එම  ාධාරෙ ොනිදයල්  හ දය ායා වූදේ නැෙ. 

එසකිබයල් ම ා පීඩා කා ය තුළ විසිරි සිටි ඉශ්රාබයල් බගෝත්ර අය (හුබදක් යුබදේවන් බනොවන) ස ස්රබේ 

රාජ්යය රැස් කරන  ව සඳ න් කළා: 
17 එ ැවින් කියන්බන්, 'බම් අනුව, බදවි සමිඳාණන් ව න්බසේ බමබසේ පවසයි. "මම, ජාතීන්බගන් නුඹ ා 

රැස් ඔ  විසිරී කර ඇති රටවල් වලින් ඔ  එකතු, මම ඔ  ඊශ්රාබයල් බද්ශය   ා බදයි ඇත"' 18එවිට 

ඔේහු එහි බගොස් ඇත, ඔවුන් එහි සිට එහි සියලු පිළිකුල්ස ගත බද්වල් ස  එහි සියලු පිළිකුල් ක්රියා 

රැබගන ඇත. 19 එවිට මම ඔවුන්ට එක් සිත බයොමු කරනු ඇත, මම ද ඔවුන් තුළ නව ආත්මය ත ා 

ඔවුන්බේ මස් පිටතට ගල් සිත ගන්න, ස  ඔවුන්ට සිත බයොමු මස්, 20 ඔේහු මාබේ අණපනත් ගමන් විය 

 ැකි අතර මබේ විනිශ්චය ඔවුන්ට දිගටම කරන; ඔවුන් මාබේ බසනඟ විය යුතු අතර, මම ඔවුන්බේ 

බදවියන් ව න්බසේ වන්බනමි 21. එබ ත්,  ෘදයන් තමන්බේ පිළිකුල් ස  ඔවුන්බේ පිළිකුල් සඳ ා ඇති 

ආශාව අනුගමනය අයට බ ස, මම, තමන්බේ ම හිස් මත ඔවුන්බේ ක්රියා ඵ විපාක "ඇත 
බදවි සමිඳාණන් ව න්බසේ පවසයි. (එසකිබයල් 11: 17-21) 

ඉශ්රාදයල් දගෝත්ර පැවදෙන්නන් ෙවදුරටත් විසිරී පැතිරී ඇෙ, නමුත් දෙවියන් වහන්ද ේදේ නීති කීකරු පිළිකුල් 
දේවල් (දෙවී කථාව 11; ේවිතීය කොව 14) කන එක නවත්ෙන්න ඇෙ. 



දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ගැන ගීොවලිදයහි පහෙ බෙන්න: 
27 සියලු දෙෝකදේ අන්ෙ මෙක තිබීම හා  මිඳාෙන් වහන්ද ේ දවෙ හැරී, ඒ ජාතීන්දේ සියලු පවුල් ඔබ 

ඉදිරිදයහි නම ්කාර යුතුය. 28 රාජ්යය  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ වන අෙර, උන් වහන්ද ේ ජාතීන් 

පාෙනය. (ගීොවලිය 22: 27-28) 
6 දෙවියන් වහන් , ඔබදේ සිංහා නය  ෙහට ම ය; ධර්මිෂ්ඨකම පිළිබඳ ජයදකොන්ෙය ඔබදේ රාජ්යදේ 
ජයදකොන්ෙය දව්. (ගීොවලිය 45: 6) 
10 ඔදබ් සියලු ක්රියා  මිඳාෙන් වහන් , ඔබ ප්රශං ා කරන්දනමි,  හ ඔදබ්  ැෙැහැවතුන්ට ඔබ 

ආශීර්වාෙ කරන්දනමි. 11 ඔවුන්, ඔබ වහන්ද ේදේ රාජ්යය මහිමය,  හ ඔදබ් බෙය  ාකච්ඡාව 12 කො 
ඔහුදේ බෙවත් ක්රියා මනුෂ්යයන් ෙන්නා බවට පත් කිරීම ය, එවිට උන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දත්ජාන්විෙ 
දත්ජ . 13 ඔබ වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ොකාෙ රාජ්යයක් වන අෙර, එවිට ඔදබ් බෙපරාක්රමය සියලු 

පරම්පරා පුරා පවතියි. (ගීොවලිය 145: 10-13) 

පරණ ගිවිසුබම් විවිධ බල්ඛකයන් ද (උදා: එසකිබයල් 20:33; ඔ දියා 21; මීකා 4: 7) රාජ්යය පිළි ඳ කරුණු ගැන 

ලියා ඇත. 
ඒ නිසා, බේසුස් ව න්බසේ බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය පිළි ඳ සු  අස්න උගන්වමින් පටන් ගන්නා විට, උන් 

ව න්බසේබේ ව ාම ප්බර්ක්ෂක මූලික සංකල්පය සමග සම ර ඥානයක් තිබුණා. 
4. ප්බර්රිතයන් ද රාජ්යය පිළි ඳ සු  අස්න ඉගැන්වූබේ කුමක්ද? 

සු  අස්න වැනි බ ොබ ෝ පනත බේසුස් පුද්ග යා ගැන පමණක් ශුභාරංචිය වන අතර, යථාර්ථය බේසුස්බේ 

බගෝ යන් බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය පිළි ඳ සු  අස්න ඉගැන්වූ  ව ය. බේසුස් ව න්බසේ බගන ආ පණිවුඩය 

වන්බන් බමය යි. 
බපෝල්, බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය ඉගැන්නුවා 
පාවුල්තුමා දෙවි  හ දේසු ් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ගැන දමද ේ ලිවීය: 

8 එවිට ඔහු, ධර්මශාොවට දගො ් මා  තුනක් නිර්භීෙව කො ෙර්කෙය හා දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය 

පිළිබඳ දේවල් ගැන (ක්රියා 19: 8) වරින්වර මෙක්. 
25 ඇත්ෙ වශදයන්ම, ෙැන් මම ඔබ සියලු, ඔවුන් අෙර මම දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය (ක්රියා 20:25) 
දේශනා දගො ් ඇති බව අපි ෙන්නවා. 
23 ඔව්හු දින පත් වූ විට, දබොදහෝ ඔහුට ඔහු නවාෙැන් දී, දමෝද  ්දේ ව්යව ්ථාවලිය හා දිවැ ාවලිය 

දෙකම දේසු ් ගැන ඔවුන් වරින්වර මෙක්, උෙෑ න සිට  ව  ෙක්වා පැමිණි ඔහු පැහැදිලි කදල්ය 

ද ේවදයන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ  ාක්ෂි කාටෙ. ... 31 බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය 
බද්ශනා කිරීබම් ස  විශ්වා ය, ඔහු ෙහනම් (ක්රියා 28: 23,31) කිසිදවකු  මග බදවියන් ව න්බසේ බේසුස් 
ක්රිස්තුස් ව න්බසේ ගැන කනස්සල්  ප  කළ බද් උගන්වන්න. 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පමෙක් දනොව දේසු ් ගැන (ඔහු එය ප්රධාන දකොට ක් වන නමුත්) දපෝල් ෙ ඔහු 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ගැන ඉගැන්වූ දේ වලින්, දවන් දවන් වශදයන් දේසු ් ගැන ඉගැන්වූ දෙ  බව 
 ැෙකිල්ෙට ගන්න. 
පාවුල් එය දෙවියන් වහන්ද ේදේ සුබ අ ්න කැඳවා, නමුත් ෙවමත් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න 
විය: 

9 ... අපි ඔබ වහන්ද ේදේ ම රාජ්යය හා මහිමය දෙ  ඔබට අයැදින දෙවියන් සුදුසු ගමන් කරන බව 
දෙවියන් වහන්ද ේ ... 12 සුබ අ ්න ඔබ දවෙ දේශනා ක ා. (1 දෙ දෙෝනික 2: 9,12) 



පාවුල් එය ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ (දරෝම 1:16) ශුභාරංචිය හමුවිය. දේසු ් "දහොඳ පණිවිඩය", ඔහු ඉගැන්වූ පණිවිඩය. 
එය හුදෙක් දේසු ් ක්රි ්තු ් පුේගෙයා දහෝ හුදෙක් ගැන දපෞේගලික ගැ වීම ගැන සුබ අ ්න දනො සිටි බව ෙැන් 

අපි  ෙකා බෙමු. ක්රි ්තුන් වහන්ද ේදේ සුබ අ ්න දේසු ්, උන් වහන්ද ේදේ නැවෙ පැමිණීම හා දෙවියන් 

වහන්ද ේදේ විනිශ්චය කීකරු ඇතු ත් වූ පාවුල් පැවසුදව් 
6 ... දෙවියන් වහන්ද ේ පීඩා ඔබට අය කරෙර ආපසු දගවීම, 7  හ, ඔහුදේ බෙවත් දූෙයන්  මඟ දෙවියන් 
වහන්ද ේ දේසු ්  ්වර්ගදේ සිට අනාවරෙය කරන විට අප  මග කැ ඹී ඉතිරි වී සිටින ඔබට දෙන්න 

දෙවියන් වහන්ද ේ ෙන්නා නැති අය ගැන යුක්තිය ඉටු ගනිමින් ගිනි ජාොවක් තු  8, හා අපදේ  ්වාමීන් 
වන දජ්සු ් ක්රි ්තුන් වහන්ද ේ පිළිබඳ සුබ අ ්න කීකරු දනොවන අය. 9 දම්වා  මිඳාෙන් වහන්ද ේ 

ඉදිරිදයහි සිට උන් වහන්ද ේදේ බෙය මහිමය  ොකාෙ විනාශය, 10 ඔහු පැමිදෙන විට, ඒ දිනය ගැන, 
ෙඬුවම් ෙැබිය යුතු දගෞරවයට පත් කිරීමට එම පෙනම මෙ ඔහුදේ ශුේධවන්ෙයන්දේ හා ඔබ අෙර අපදේ 

 ාක්ෂි විශ්වා  ක  නි ා, විශ්වා  කරන අය (2 දෙ දෙෝනික 1: 6-10) අෙර අගය ක  යුතුය. 
නව ගිවිසුදම් අපි ෙැන්  ම්පූර්ෙදයන්ම එය හිමි දනොවන බව, රාජ්යය අපි ෙැබිය යුතුය දෙයක් බව පැහැදිලි 
වන්දන්: 

28 ද ොෙවන්ට බැරි රාජ්යයක් ෙබන (දහබ්දරව් 12:28). 
අපි අල්ො ගෙ හැකි අෙර ෙැන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දකොට ක් යැයි බොදපොදරොත්තු, නමුත් 
 ම්පූර්ෙදයන්ම එය ඇතුල් කර නැෙ. 
දපෝල් විදශේෂදයන් එක් පූර්ෙ එය නැවෙ නැඟිටීම පසු සිදු වන්දන් දෙ , මාරක මිනිද කු දෙ  දෙවියන් 
වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුළුවීම දනොවන බව ෙහවුරු: 

50 ෙැන් දම්, ම ්, දල්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය උරුම කර දනොහැකි බව, මම කියන්දන්, 

 දහෝෙරයන්; . දහෝ දූෂෙ සිරුර දනොදිරන සුලු උරුම කරන්දන් 51 දමන්න, මම ඔබට රහ ක් කියමි: අපි 

සියලු නින්ෙ කල්මරන්දන් නෑ, නමුත් අපි සියලු - 52 දමොදහොෙකින්, අන්තිම දහොරෙෑව පිඹින කෙ, විය 

යුතු ය ඇසිපිය දහ න  ැදෙකින්. මන්ෙ, දහොරෙෑව පිඹිනු ෙබන්දන්ය, එකෙ මියගිය අය අජරාමර 

 ්වභාවදයන් උත්ථාන කරනු ඇෙ, අපි ෙ දවන ් ක  යුතු ය (1 දකොරින්ති 15: 50-52). 
1 මම දෙවියන් වහන්ද ේට  හ දජ්සු ් ක්රි ්තු ්  ්වාමීන් වහන්ද ේදේ දපනී උන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය (2 
තිදමෝති 4: 1) දී ජීවතුන් හා ම වුන් විනිශ්චය කරන දපර එම නි ා ඔබ අය. 

පාවුල් ඉගැන්වූ, නමුත් දේසු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේ පියාෙන් වහන්ද ේ රාජ්යය කරන බවට පමෙක් 

දනොව,: 
20 එදහත්, ෙැන් ක්රි ්තු ් මිනි ා විසින්, මරෙය පැමිණි මිනි ා විසින් ම වුන්දගන් උත්ථාන වන අෙර, 

 ැෙපී සිටින අයදගන් ප මු පෙ බවට පත් වී තිදබ්. 21 මන්ෙ ෙ මිය ගිය අය නැවෙ නැඟිටින විය. 22ආෙම් 

තු  සියලු එද ේ වුවත්, මිය ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ තු  සියලු ජීවතුන් සිදු ක  යුතු ය 23 එදහත්, ඔහුදේ ම  ඳහා 
එක් එක්:.. ක්රි ්තු ් ප මු පෙ, ඉන්පසු ක්රි ්තු ් වහන්ද ේදේ ආගමනදේ දී ඇති අය 24එවිට ඔහු 

නැරැඹීදම් විට, උන් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ පියාෙන් වහන්ද ේ දවෙ රාජ්යය ගෙවන්දන් විට, 
අව ානය පැමිදණ් සියලු පාෙනය  හ සියලු බෙය හා බෙයට අව න්. ඔහු සියලු  තුරන් උන් 

වහන්ද ේදේ පාෙ යට ෙමන තුරු ඔහු රජකම් ක  යුතු 25  ඳහා. (1 දකොරින්ති 15: 20-25). 
අධර්මිෂ්ඨ (ආඥාව, බ්දර්කර්), දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය උරුම වන්දන් නැති බව පාවුල් ඉගැන්වූ: 

9 ඔබ අධර්මිෂ්ඨ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය උරුම කරගන්දන් නැති බව ඔබ ෙන්දන් නැේෙ? මු ා 
දනොවන්න,. දව්ශ්යාකම් කරන්නන්, රූප වඳින්දනෝ වත්, පරොර ද ේවනදේ දයදෙන්නන්ටවත්, 

 මලිංගිකයන් දහෝ, 10 දහෝ දහොරුන්, දහෝ වත්, දබ්බේෙන් දහෝ නින්ො අයටවත්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
රාජ්යය (1 දකොරින්ති 6: 9-10) උරුම දවයි. 
19 ෙැන් මාං දේ ක්රියා වන, පැහැදිලි දව්: කාමමිථ්යාචාරය, දව්ශ්යාකම, අපවිත්රකම, 20 රූප වන්ෙනාව, 

යන්ත්ර මන්ත්ර, ධවරය, විවාෙ, ඊර්ෂ්යාවක්, දකෝපය, ආත්මාර්ථකාමී අභිොෂයන්, , ගාත්, 21 ඊර්ෂ්යාව, 



මිනී මැරීම, දවරි ආන්දෙෝෙනයකට ෙක්, ද ෝෂාකාරී උත් ව හා ඒ හා  මාන; වන මම ඔබට කල්තියා 
කියන්න, මම ෙ එවැනි දේවල් කරන අයට දෙවියන් වහන්ද ේ (ගොති 5: 19-21) රාජ්යය උරුම වන්දන් 
නැති බව, කාෙය අතීෙදේ දී ඔබට පැවසූ දෙ ම. 
5 දම්  ඳහා ඔබ ෙන්නවා, කිසිදු දව්ශ්යාකම් අපවිත්ර පුේගෙයා දහෝ රූප වඳින්දනකු සිටින මිනි ා, ෙ, 
ඕනෑම උරුමය ඇති බව 
ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ හා දෙවියන් වහන්ද ේ (: 5 එපී  5) රාජ්යය. 

දෙවියන් වහන්ද ේ ප්රමිතීන් ඇති අෙර ඔහුදේ රාජ්යයට ඇතුළු වීමට හැකියාව ඇති කිරීම පිණි  පාපදයන් 

පසුෙැවිලි ඉල්ො සිටියි.  මහර උගන්වන්දන් නැති බව පාවුල්තුමා දමද ේ අනතුරු ඇඟවීය: 
6 මම ඔබ පිටත් දමෙරම් ඉක්මනින් උන් වහන්ද ේ ක්රි ්තුන් වහන්ද ේ තු  ෙ ඔබ කැඳවාගත් ෙැනැන්, 

ෙවත් දනොවන දවන ් ශුභාරංචිය, 7 හැදරමින් සිටින බව ගැන පුදුම; නමුත්  මහර අය කරෙර ඔබ විසින් 
අප හා ක්රි ්තුන් වහන්ද ේදේ සුබ අ ්න අ ාධාරෙයක් කරන්න ඕදන්. 8 එදහත්, අපි, දහෝ  ්වර්ගදයන් දේව 
දූෙදයක්, අපි ඔබ දේශනා දේ වඩා ඔබට දවනත් ඕනෑම සුබ අ ්න දේශනා පවා නම්, ඔහු ශාප ෙේදෙක් 
දව්වා. 9 දපර කී, ඒ නි ා ෙැන් මම ආදයත් කියන්දන්, යදමකු ඔබට ෙැබී ඇති දේවල් වඩා ඔබට දවනත් 

ඕනෑම සුබ අ ්න දේශනා නම්, ඔහු ශාප ෙේදෙක් දව්වා. (ගොති 1: 6-9) 
3 එදහත්, මම  ර්පයා එද ේ ඔදබ් මන  ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ තු  තිදබන  රෙ සිට දූෂිෙ විය හැක, ඔහුදේ 

උපායවලින් අසු විසින් ඒව රවටනු දෙ , දකද ේ දහෝ නිෂ්ඵෙ දනොවන, බිය දවති. 4 ෙැනැත්ො 
පැමිදෙන ඔහු අප දේශනා කර ඇෙ දනොවන්දන් නම්, දහෝ ඔබ විසින් ෙැබුො නම් ෙවත් දේසු ් 

දේශනා නම්  ඳහා වඩා දවන ් ආකල්පයක් ඔබට ෙබා දනොමැති, දහෝ දවනත් සුබ අ ්න ඔබ පිළිගත් 

දනොමැති - ඔබ දහොඳින් අනුගෙ විය හැක! (2 දකොරින්ති 11: 3-4) 
"දවන ්" "දවනත්" හා දමොකක්ෙ ඇත්ෙටම දබොරු, සුබ අ ්න? 
දබොරු ශුභාරංචිය විවිධ ප්රදේශවෙ ඇෙ. 
දපොදුදව් ගත් කෙ, දබොරු සුබ අ ්න ඔබ දෙවියන් වහන්ද ේට කීකරුව ඇත්ෙටම දෙවියන් වහන්ද ේ (: 21-23 cf. 
මදෙව් 7) ෙැන ගැනීමට කියා ගන්නා අෙර ඔහුදේ මාර්ගදයන්  ැබෑ ජීවත් ගැනීමට දවර නැති බව විශ්වා  

කිරීමයි. එය ආත්මාර්ථකාමී-අභිමුඛ කිරීමට දහේතු විය. 
 ර්පයා 6000 කට පමෙ දපර ව්යාජ සුබ අ ්න  ඳහා වැටීමට ඒව මාරුකෙ (උත්පත්ති 3) දකොදහොමවුෙත් 

මිනිසුන් ඔව්හු දෙවියන් වහන්ද ේ වඩා දහොඳ ෙන්නවා ෙමන්  ඳහා, දහොඳ  හ නරක තීරෙය ක  යුතු බව විශ්වා  

කරනවා. ඔව්, දේසු ් පැමිණි පසු, උන් වහන්ද ේදේ නම දබොදහෝවිට විවිධ අ ත්ය දවෙ අනුයුක්ෙ කරන ෙදී 
සුභාරංචි දපොත්- හ දමම අනවරෙ කර ඇති අෙර අව න් අන්ෙ ක්රි ්තු ් කාෙය බවට කරනු ඇෙ. 
ෙැන් ආපසු පාවුල්තුමා කාෙදේ, දබොරු ශුභාරංචිය  ත්යය  හ දෙෝෂ ක අලුදෙන් ද ොයාගත් / ඔ ් මි ්ටික් මිශ්ර 

අවශ්යදයන්ම විය. , විදශේෂ ෙැනුම ගැෙවීම ඇතුළු ආත්මික අවදබෝධය,  ක ා ගැනීමට අවශ්ය දේ බව ගැතිකම 

මූලික වශදයන් විශ්වා  ක ා. ගැතිකම දේ ම ් ක  නිශ්චිෙ අල්ප වූ අෙර ඔවුන් හත්වන දින  බත් වදේ කාරො 

ගැන දෙවිට කීකරු කිරීමට විරුේධ බව විශ්වා  කිරීමට නැඹුරු වූහ. එවැනි එක් දබොරු නායකයා විසින් දප්ත්රැ ් (: 
18-21 ක්රියා 8) අනතුරු අඟවා සිටි සීදමොන් පුරුශයින් විය. 

එබ ත් එය ප සු නැත 
නව ගිවිසුදම් පිලිප් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ඉගැන්වූ බවයි: 

5 එවිට පිලිප්  මාරිදේ නුවරකට දගො ් ඔවුන්ට ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ ගැන දේශනා කද ේය. ... 12 ඔහු 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ දේවල් දේශනා දෙ  ඔවුන් පිලිප් විශ්වා  ... (ක්රියා 8: 5,12). 
එදහත්, දජ්සු ් වහන්ද ේ, පාවුල් හා ශ්රාවකදයෝ ඒ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුළුවීම පහසු දනොවන බව 
ඉගැන්වූ: 



24 එවිට දජ්සු ් වහන්ද ේ ඔහු ඉො දශෝක වූ බව දුටු විට, ඔහු "එය දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුළු 

වීමට  ම්පත් ඇති අය  ඳහා දකොෙරම් දුෂ්කර ෙ! 25 අෙර ඒ  ඳහා වඩා ඉදිකටු සිදුදරන් ඇතුල් පහසු ය 
 ඳහා දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුළු වීමට දපොදහො ත් මිනි ා. " 
26 ඒ ඇසූ අය කො දකොට, '' එද ේ නම් ගැ වීම ෙැබිය හැක්දක් කාට ෙ? " 
27 එදහත්, ඔහු "මිනිසුන්ට කරන්න බැරි වන දේවල් දෙවිට කරන්න පුළුවන්." (ලූක් 18: 24-27) 
22 "අපි දබොදහෝ පීඩාවෙට මුහුෙ රාජ්යය ඇතුෙත් කෙ යුතුය 
දෙවියන් වහන්ද ේ "(ක්රියා 14:22). 
ඔදබ් ඇෙහිල්ෙ අතිශයින් වර්ධනය, හා 4 ඒ නි ා අපි අදප් ජීවිෙ වෙ  භාවන් අෙර ඔබ ආඩම්බරදයන් 

කො ඔබ සියලු  ෑම එක් ප්දර්මය, එකිදනකා දකදරහි ධවරී නි ා 3 අපි, දෙවියන් වහන්ද ේ  ෑම විටම 

ඔබ දවනුදවන්,  දහෝෙරදයනි, එය සුදුසු පරිදි  ්තුති කිරීමට බැඳී සිටිනවා දෙවියන් වහන්ද ේ ඔදබ් 
ඉවසීම හා ඇෙහිල්ෙ ඔබට ෙරාගන්න බව ඔබදේ සියලු පීඩා හා පීඩාවෙට මුහුෙ දී, 5 දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
ධර්මිෂ්ඨ විනිශ්චය ප්රකාශ  ාක්ෂි වන අෙර, ඔබ දුක්  ඳහා, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ 
සුදු ් න් විය හැකි බව, ඒ නි ා 6 ඔබ කරෙර අය, 7 පීඩා  මග දගවිය හා උන් වහන්ද ේදේ බෙවත් දේව 
දූෙයන්, (: 3-7 2 දෙ දෙෝනික 1) දෙවියන් වහන්ද ේ දේසු ්  ්වර්ගදේ සිට අනාවරෙය කරන විට අප 
 මග කැ ඹී ඉතිරි වී සිටින ඔබට දෙන්න දෙවියන් වහන්ද ේ  මග ධර්මිෂ්ඨ දෙයක්. 

නි ා දුෂ්කරො පමෙක්  මහර ෙැන් එය දකොට ක් (4-6:;; දයොහන් 6:44 දහබ්දරව් 6 1-14 මදෙව් 22) බවට දම් 

යුගදේ දී කැඳවා දෙෝරා ගනු ෙැදබ්. බයිබෙදේ අය "කවුෙ ආත්මය වැරදුණු දත්රුම් ගැනීමට පැමිෙ, පැමිණිලි 

කරන අයට ධර්මය ඉදගන ගනු ඇෙ දපන්නුම් කරන්දන්," (දය ායා 29:24) අන් අය, පසුව කැඳවනු ෙැදබ්. 

පීටර් රාජ්යය ඉගැන්නුවා 
දප්ත්රැ ් රාජ්යය  ොකාෙ බව ඉගැන්විය, දෙවියන් වහන්ද ේදේ සුබ අ ්න උනන්දුදවන් කීකරු විය යුතුය දහෝ 
විනිශ්චය සිදු වන බව: 

10 ඒ නි ා,  දහෝෙරවරුනි, ඔබ දම් දේවල් කරන්දන් නම් ඔබට කවොවත් වැරදි ඇෙ, ඔබදේ ඇමතුම  හ 

මැතිවරෙයට බවට වග බො ගැනීමට ඊටත් වඩා උනන්දුදවන් විය, එද ේ ප්රදව්ශ බහුෙ අපදේ  ්වාමීන් 
 හ ගැෙවුම්කරු වන දේසු ් ක්රි ්තු ් වහන්ද ේදේ  ොකාෙ රාජ්යයට ඔබ දවෙ  පයනු ෙැදබ් 11 (2 
දප්ෙෘ ් 1: 10-11). 
17 කාෙය  ඳහා දෙවියන් වහන්ද ේදේ මාලිගාව දී ආරම්භ කිරීමට විනිශ්චය  ඳහා පැමිෙ ඇෙ; එය ප මු 
අප  මග ආරම්භ නම්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ සුබ අ ්න කීකරු දනොවන අයදේ අව ානය වනු ඇෙ? (1 

දප්ෙෘ ් 4:17). 

 යි  බේ අවසන් බපොත්  ා රාජ්ය 
හා දේසු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේ (දයොහන් 1: 1,14) දව්: බයිබෙය "දෙවි ප්දර්මය" බව (8,16 1 දයොහන් 4) 
උගන්වන දෙවියන් වහන්ද ේදේ එනම් රාජ්යය ධවර කරන්දන් නැහැ, ප්දර්මය ෙ, සිය නීති ප්දර්මය  හාය සිටින 
රජු ඇෙ (cf. එළිෙරව් 22: 14-15). 
බයිබෙදේ අව ාන දපොදත් විදශේෂදයන්ම, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ාකච්ඡා කරයි. 

15 එවිට  ත් වන දේව දූෙයා කුමාරතුංගය: හා මහ ශබ්ෙ  ්වර්ගදයහි ක්, දමද ේ "දම් දෙෝකදේ රාජ්යයන් 
අපදේ  ්වාමීන් හා ඔහුදේ ක්රි ්තු ් රාජ්යයන් බවට පත් කර ඇති අෙර ඔහු  ෙහට ම රජකම් 

ය!"(එළිෙරව් 11:15). 
දේසු ් රාජ්යය රජකම් ඇෙ! හා උන් වහන්ද ේදේ නාම දෙකක් බයිබෙදේ දහළි: 

16 එවිට උන් වහන්ද ේ යන නාමය ලියා උන් වහන්ද ේදේ  ළුව මෙ  හ ඔහුදේ කෙව මෙ ඇෙ: 
රජවරුන්දේ රජ ය,  මිඳාෙන් වහන්ද ේ  ාමි (එළිෙරව් 19:16). 



එදහත්, දජ්සු ් වහන්ද ේ රජකම් කරන එකම ෙැනැත්ො වන්දන් ඇයි? එළිෙරව් දමම දකොට  බෙන්න: 
4 එවිට මම සිංහා න දුටු අෙර, ඔවුන් ඒ මෙ දපනී සිටි අෙර විනිශ්චය ඔවුන්ට සිදු විය. එවිට මම 
මෘගයාදේ දහෝ ඔහුදේ රූපයට නම ්කාර දනොක  දේසු ් ෙම  ාක්ෂි හා දෙවියන් වහන්ද ේදේ වචනය 

 ඳහා හි  ග ා ෙැමීමට සිටි අය, ආත්මයන් ෙැක, ඔවුන්දේ න ල් මෙ දහෝ අත් මෙ ෙම ෙකුෙ ෙැබී 

නැෙ. ඔවුන් ජීවත් වූ  හ අවුරුදු ෙහ කට ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ  මග රජකම් දකද ේ 

ය. . . 6භාේයවන්ෙදයකි ශුේධ ඔහු ප මු වන පුනරුජ්ජීවනය  හභාගි ඇති දව්. එවැනි දෙදවනි මරෙය 

 ම්බන්ධදයන් කිසිදු බෙයක් ඇෙ, නමුත් ඔවුන් දෙවියන් වහන්ද ේ ෙ ක්රි ්තු ් පූජකයන් විය යුතු අෙර, 
උන් වහන්ද ේ  මග අවුරුදු ෙහ ක් (එළිෙරව් 20: 4,6) රජකම් යුතු ය. 

 ැබෑ ක්රි ්තියානීන් අවුරුදු ෙහ කට ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ  මග නැවෙ නැඟිටින වනු ඇෙ! රාජ්යය  ෙහටම 
(එළිෙරව් 11:15), නමුත්  ඳහන් ක  පාෙන ෙහ ක් එක ව ර වූ නි ා. මම රාජ්යය-දභෞතික,  හ ්රදේ, අව ාන, 

වඩා ආත්මික, අදියර විරුේධ දෙ  අදියර ප මු අදියර දෙ  දමම කලින්  ඳහන් වන්දන් ඒ නි යි. 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ  හ ්රදේ  හ අව න් අදියර අෙර ඇතිවීම දෙ  ඒ සිේධීන් කිහිපයක් 
එළිෙරව් දපොෙ ෙැයි ්තු ගෙ කර ඇෙ: 

7 ෙැන් අවුරුදු ෙහ  කල් ඉකුත්වී ඇති විට,  ාෙන් ෙමාදේ සිරදගයින් 8 සිට නිකුත් කරනු ෙබන අෙර 

 ටනට ඔවුන්ව ඒකරාශී කිරීමට, දපොද ොදව්  ෙර දිශාදව් සිටින දගොේ  හ මාදගොේ වී ඇති ජාතීන් මු ා 

ඉදිරියට දගො ,් සිය  ංඛ්යාව දෙ  ය මුහුදේ වැලි. ... 11 එවිට මම මුහුෙට දපොද ොදව් සිට, එය මෙ වාඩි 

වී අහ  පො ගිය, විශාෙ ධවෙ සිංහා නයක් හා උන් වහන්ද ේ ෙැක්කා.  හ ඔවුන්  ඳහා කිසිම ෙැනක් 
නැහැ ද ොයා දගන ඇෙ. 12 එවිට දෙවි ඉදිරිදයහි සිටදගන, ෙ, මිය ගිය දෙොකු කුඩා ෙැක, දපොත් විවෘෙ 

කරන ෙදී. හා ෙවත් දපොෙක් ජීවිෙ දපොෙ වන අෙර, විවෘෙ කරන ෙදී. හා ම වුන් දපොත් ලියා කරන ෙෙ 
දේවල්, ඔවුන්දේ ක්රියා අනුව විනිශ්චය කරනු ෙැබීය. 13 මුහුෙ එහි සිටි ම වුන්ව භාර දුන්දන්ය,  හ 

මරෙය  හ මිනී ව ෙ සිටි මිය ගිය අයව පාවා දුන් ද ේක. ඔවුහු ඔහුදේ ක්රියා අනුව එක් එක්, විනිශ්චය 

කරනු ෙැබීය. 14 එවිට මරෙ, පාොෙයත් ගිනි විෙට දහෙනු ඇෙ. . දම් දෙ වන මරෙය දව් 15 ජීවන 

දපොදෙහි ලියැවී නැති බව  ම්බ කිසිදවකුට ගිනි (: 7-8, 11-15 එළිෙරව් 20) විෙට දහෙනු ෙැබීය. 
එළිෙරව් දපොෙ ව ර ෙහ ක් රජකම් පසු හා දෙවන මරෙදයන් පසු එන පසුව අදියර වනු ඇෙ බව දපන්නුම්: 

ප මු අහ ත් ප මු දපොද ොවත් පහ ඉක්ම ගිය  ඳහා 1 ෙැන් මම, නව අහ ක් ෙ අලුත් දපොද ොවක් ෙ 

දුටුදව්ය. ෙ ෙවත් මුහුදු විය. 2 එවිට මම, දජෝන්, ශුේධ නගරය, නව දයරු ෙම, දෙවියන් වහන්ද ේ දවතින් 

 ්වර්ගදයන් බැ  එනු ෙමාදේ  ්වාමි පුරුෂයාට  ර න ෙෙ මනාලියක දමන් සූොනම්, "ෙැක්කා. 3 මම 
කියා  ්වර්ගදේ සිට මහ හඬින් අ ා '' දමන්න, දෙවියන් වහන්ද ේදේ වා භවනය මනුෂ්යයන්  මඟ වන 
අෙර, උන් වහන්ද ේ ඔවුන්  මඟ වා ය කරන්දන්, ඔවුන් උන් වහන්ද ේදේ ද නඟ වන්දනෝ ය දෙවියන් 
වහන්ද ේ ඔවුන්  මඟ විය යුතු අෙර ඔවුන්දේ දෙවියන් වහන්ද ේ වන්දනමි 4 දෙවියන් වහන්ද ේ ෙ 
ඔවුන්දේ ඇ ්වලින් සියලු කඳුළු පි  ෙමන ද ේකැ''යි කී ය;.. එහි විය යුතු ය මරෙය ෙවත් දනොවන්දන්ය, 
දහෝ දුක, දහෝ අඬනවා. එහිදී ප මු දේවල් පහව ගිදේය  ඳහා, ෙවත් දව්ෙනාව නැෙ විය යුතු ය. 

" (එළිෙරව් 21: 1-4) 
1 ඔහු මට බදවියන් ව න්බසේබේ ද  ැටළු බපෝතකයාණන්බේ ද සිං ාසනය බවතින් ගමන්, පළිඟු බමන් පැ ැදිලි 
ජීවන වතුර පිරිසිදු ගඟ, බපන්වා දුන්බන්ය. 2 එහි වීදිය මැද දී, ගඟ බදපස, ජීවන වෘක්ෂයට වූ අතර, බදොළ ක් 
පළතුරු, සෑම මසකම එහි ඵ  උපයාගන්නා එක් එක් ගසක් බිහි කළාය. ගබසේ බකොළ ජාතීන්බේ සුවය සඳ ා 
විය. 3 තවත් ශාප තිබිය යුතු ය, එබ ත් බදවියන් ව න්බසේබේ ද  ැටළු බපෝතකයාණන්බේ ද සිං ාසනය එහි 

වන්බන් ය, ඔහුබේ බසේවකයන් උන් ව න්බසේට බසේවය යුතු ය. 4 ඔේහු උන් ව න්බසේබේ මුහුණ දකින්බනෝ ය, . 
උන් ව න්බසේබේ නාමය ඔවුන්බේ නළල් මත විය යුතු ය 5 එහි රාත්රියක් තිබිය යුතු: මබ ෝත්තම බදවි ස්වාමීන් 
ව න්බසේ ඔවුන්ට ආබ ෝකය   ා බදයි ඔවුන්, හිරු කිසිදු ප න බ ෝ ආබ ෝකය අවශ්ය. ඔවුන් සද ට ම රජකම් 
යුතු ය. (එළිදරේ 22: 1-5) 



අවුරුදු ෙහ කට පසු වන දමම පාෙන, දෙවියන් වහන්ද ේදේ ො දයෝ ඇතු ත් වී තිදබන බව  ැෙකිල්ෙට  ෙහටම 

පවතිනවා.  ්වර්ගදේ  ක ් කර තිබූ ශුේධ නගරය,  ්වර්ගදයහි අත්හැර දපොද ොවට පැමිෙ ඇෙ.දමම දෙවියන් 

වහන්ද ේදේ රාජ්යය අව න් අදියදර් ආරම්භය දව්. ෙවත් දව්ෙනාව නැෙ දහෝ දුක් විඳින්දන් කාෙය! 
නිහෙමානී අය දපොද ොව උරුම දවයි (මදෙව් 5: 5)  හ සියලු දේ (එළිෙරව් 21: 7). දෙවියන් වහන්ද ේදේ මාර්ග 
ක්රියාත්මක කරනු ඇෙ නි ා ශුේධ නගරය එය මෙ වනු ඇෙ ඇතුළුව, දපොද ොව, වඩා දහොඳ වනු ඇෙ. බව 
දත්රුම්: 

7  ාමය ඔහුදේ ආන්ඩුව වැඩි කිරීම හා අව න් නැෙ (: 7 දය ායා 9) වනු ඇෙ. 
සියලු දෙවිදේ ආණ්ඩුව කීකරු වනු ඇෙ දෙ , දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය අව න් අදියර ආරම්භ කර ඇති පසු 
පැහැදිලිව එහි වර්ධනය වනු ඇෙ. 
දමය ඉොමත් කීර්තිමත් කාෙය වනු ඇෙ: 

9 එදහත්, ශුේධ ලියවිල්දෙහි ලියා ඇති පරිදි: "අක්ෂි ෙැක ඇති වත්, කෙකින් අ ා, එද ේම මනුෂ්ය හෙවෙට 

දෙවියන් වහන්ද ේ උන් වහන්ද ේට ප්දර්ම කරන අයට  ක ් කර ඇති දේවල් ඇතුළු වී තිදබ්." 10එදහත් 
දෙවියන් වහන්ද ේ උන් වහන්ද ේදේ ආත්මයාෙන් වහන්ද ේ කරෙදකොටදගන අපට ඔවුන් අනාවරෙය 

කර තිදබ් ( 1 දකොරින්ති 2: 9-10). 
එය, ප්දර්මය, ප්රීතිය, හා  ොකාෙ  ැනසිල්දල් කාෙයයි. එය අතිශය අ ාමාන්ය කාෙය වනු ඇෙ! 
ඔබ එය ඔබදේ දකොට  ඇති කිරීමට අවශ්ය නැේෙ? 

5. නව ගිවිසුම පිටත ආරංචි මාර්ග උගන්වා  
බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය 
ක්රිස්තුස් ව න්බසේබේ මුල් ම ාචාර්යවරුන් ඔේහු බදවියන් ව න්බසේ විසින් සත්ය රාජ්යය පිළි ඳ සු  අස්න 

බද්ශනා කිරීමට නියමිත  ව සිතුවාද? 
ඔේ. 
කට දපර, උතුරු කැදරොලිනා විශ්ව විේයාෙදේ මහාචාර්ය බාට් ෙබාදුන් දේශනය තුෙ ඔහු නැවෙ නැවෙත්,  හ 
නිවැරදි දෙ , වඩාත් අෙ දින ක්රි ්තියානීන් කියාගන්නාවූ දමන් දනොව, දේසු ් වහන්ද ේ හා උන් වහන්ද ේදේ 

මුල් අනුගාමිකයන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ප්රකාශ බව අවධාරෙය කද ේය. ක්රි ්තියානි ධවේය  ම ්ෙ 

අවදබෝධයක් දෙවියන් වහන්ද ේදේ දිගටම පල්ලිදේ බව දබොදහෝ ද යින් දවන ් වුෙත්, අප ෙ රාජ්යය පිළිබඳ 
සුබ අ ්න දේසු ් වහන්ද ේ උන් වහන්ද ේව ප්රකාශ වන්දන්, ඔහුදේ අනුගාමිකයන් විශ්වා  බවට ඔබ එකඟ වනු 
ඇෙ. අපි දබොදහෝ අෙ දින ක්රි ්තියානීන් ප්රකාශ දනොකරන ෙ එකඟ බව දත්රුම්. 

පූර්වතම කල් ත ා ගන්නා පශ්චාත්-නව ගිවිසුම බල්ඛන ස  බද්ශනාව 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය "දිවි ගෙවා ඇති පැරණිෙම  ම්පූර්ෙ ක්රි ්තියානි ධර්ම දේශනය" (දහෝම් ් 
දමගාදවොට් පුරාෙ ක්රි ්තියානි දේශනාව බව ප්රකාශ කිරීමට යන දේ ගැන  ැෙකිය යුතු දකොට ක් විය 

අදපෝ ්ෙලික පියවරුන්:.. ේරීක දප  දනොමැතිවය හා ඉංේරීසි පරිවර්ෙන, 2 වන  ං ් දබ්කර් දපොත්, සීේර 

 ේධන්ෙ, 2004, 102 පි.). දමම පුරාෙ ක්රි ්තියානි දේශනාව ඒ ගැන දමම ප්රකාශ අඩංගු දව්: 
5: 5 ෙවෙ ඔබ ෙන්නවා,  දහෝෙරදයනි, මාං දේ දෙෝකය තු  අදප් රැඳී දනොවැෙගත් හා අනිත්ය බව, 
නමුත් ක්රි ්තු ් වහන්ද ේදේ දපොදරොන්දුව විශාෙ හා පුදුමාකාර ය: පැමිදෙන රාජ්යයට විදව්ක හා 
ජීවිෙය  ොකාලික. 

ඉහෙ ප්රකාශ රාජ්යය ෙැන් නැති බවයි, නමුත් එන්න හා  ොකාලික වනු ඇෙ. ෙවෙ, දමම පැරණි ධර්ම දේශනය 

දමද ේ  ඳහන් 



6: 9 ෙැන් දම් වදේ ධර්මිෂ්ඨ මිනිසුන් පවා දනොහැකි නම්, ෙම ෙරුවන් දබ්රා ගැනීමට ෙම ෙැහැමි ක්රියාවන් 

මාර්ගදයන් විසින්,  හතිකය කුමක්ෙ අපි දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුල්වීමට අපට පිරිසිදු හා 

දනොකැෙැල්ව අපදේ බව්තී ්ම ෙබා ගැනීමට අ මත් නම් දමොනවාෙ? අපි ශුේධ හා ධර්මිෂ්ඨ ක්රියා 
කිරීමට ද ොයා දගන දනොමැති නම්, එදහම නැත්නම් ඒ අය, අදප් අධිනීතිඥ වනු ඇෙ 9: අපි කුමක් 
ෙන්නවා නම්, 7 එබැවින්: 6 ඒ නි ා අපට එකිදනකාට ප්දර්ම, අප සියලු දෙනාට දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යයට 
ඇතුල් විය හැකි ඉඩ 11. අයිතිය දෙවියන් වහන්ද ේ ඉදිරිදේ, අපි ඔහුදේ රාජ්යය ඇතුල් වන දපොදරොන්දු 
ෙැදබනු ඇෙ දව් "කෙකින් අ ා දනොමැති දහෝ ඇ කින් ෙැක දහෝ ඇ කින් ෙැක දහෝ මනුෂ්යයාදේ සිෙ 
පරිකල්පනය." 
12: 1 අපි දෙවිදේ දපනී ෙව  ෙන්දන් නැහැ පටන් අප, ඉන්න නි ා ප්දර්මය හා ධර්මිෂ්ඨකම, දෙවියන් 

වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ඳහා පැය විසින් පැය කරමු 12: මදේ පියාෙන්දේ රාජ්යය ය, 6 ඔහු පව යි.. 
ඉහෙ ප්රකාශ අප ෙවමත් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ඇතුළු වී තිදබ් දනොවන්දන් නම්,  හ එය දෙවියන් 
වහන්ද ේදේ දපනී යන බව දේසු ් නැවෙත් නැවෙ පසු දව් ෙව  පසු සිදුවන බව, නිසි ජීවන හරහා ප්දර්මය අවශ්ය 

බව දපන්වන්න. එය පියාෙන්දේ රාජ්යදයහි වන අෙර, රාජ්යය, දේසු ් දනොදව්. 
එය දෙවියන් වහන්ද ේදේ දිවි රැක ගැනීමට ඉඩ ඇති බව පැරණිෙම දපදනන ක්රි ්තියානි ධර්ම දේශනය නව 
ගිවිසුම උගන්වනවා දෙවියන් එකම රාජ්යය උගන්වන අෙර එය දෙවියන් වහන්ද ේදේ  ත්ය  භාව ක්රියාත්මක 

විය යුතු බව හැකි ය දෙවියන් වහන්ද ේදේ දිගටම පල්ලිය ෙැන් (උගන්වන, නමුත් එම ර වත් ේරීක මදේ සීමිෙ 
ෙැනුම  ්ථාවර ප්රකාශ කිරීමට) මදේ හැකියාව සීමා. 

බදවන ශත චර්ච් ලීඩර්ස් කරමින් ද රාජ්යය පිළි ඳ සු  අස්න 
එය , දජෝන්  වන් දුන් දකදනකු බවත්, දපොලිකාප් මිතුදරකු හා දරෝමානු කදෙෝලික විසින්  ාන්තුවරදයකු දෙ  

 ැෙදකන  හ ්රදේ රාජ්යය ඉගැන්වූ මුල් 2 වන සියවද ේ දී  ඳහන් ක  යුතු ය. යූසීබිය ්  ඉගැන්වූ වාර්ො: 

... ක්රි ්තු ් වහන්ද ේදේ දපෞේගලික පාෙන දමම දපොද ොව මෙ  ්ථාපිෙ කරනු ඇෙ විට, මිය ගිය 

නැවෙ නැඟිටීම පසු  හශ්ර වනු ඇෙ. ( කැබලි, VI. ෙ යූසීබිය ්, පල්ලිය ඉතිහා ය, දපොත් 3, XXXIX, 12 
බෙන්න) 

 දම් මහා පිරී කාෙයක් බව ඉගැන්වූ: 

ඒ හා  මානව, [ඔහු දමද ේ] තිරිඟු ධාන්ය ෙ  කරන බවට 
ෙහ ක් කන්,  හ  ෑම කන ධාන්ය වර්ග ෙ  ෙහ ක් ඇති බවත්, ඒ  ෑම ධාන්ය පැහැදිලි, පිරිසිදු, සිහින් පිටි 

කිදෙෝේරෑම් ෙහයක් යටත් බව;  හ ඇපල්,  හ බීජ,  හ ෙෘෙ  මාන ප්රමාෙවලින් නිෂ්පාෙනය කරන 

බව; හා  ාක්ෂි ,  වන් දෙන්දනක් සිටි පුරාෙ මිනි ා විසින් ලිඛිෙව දම් දේවල් කිරීමට ෙරනු ෙැදබ් 

දපොද ොදව් නිෂප්ාෙන මෙ පමෙක් නම් දපෝෂෙය සියලු  තුන්,  ාමකාමී හා සුමිහිරි බවට පත්,  හ 
මිනි ා පරිපූර්ෙ යටත් විය. "ඒ [ (IV  කැබලි,) දපොත් පහ  ඳහා ඔහු විසින් රචනා කරන ෙදී ...], ඔහුදේ 
දපොත් සිව්වන දජෝන්  හ දපොලිකාප් යාළුදවක්, ක 

දකොරින්ති ප්රාන්ෙ රාජ්යවෙට පශ්චාත් නව ගිවිසුම ලිපිය: 
42: 1-3 අදපෝ ්තුළුවරුන්  ්වාමීන් වන දජ්සු ් ක්රි ්තුන් වහන්ද ේ අප දවනුදවන් සුවිදශේෂ ෙැබී; දේසු ් 
ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේ දවතින් යවන ෙදී. එබැවින් ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේ 
දවතින් වන අෙර, ප්දර්රිෙයන් ක්රි ්තු ් සිට ඇෙ. දෙකම නි ා පත්  ඳහා දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
කැමැත්ෙ ය. ඒ නි ා දචෝෙනා ෙැබී කිරීමත්, අපදේ  ්වාමීන් වන දජ්සු ් ක්රි ්තුන් වහන්ද ේදේ 

උත්ථානය මඟින්  ම්පූර්ෙදයන්ම  හතික හා ශුේධාත්මදයන් පූර්ෙ  හතිකය, දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
වචනය  ්ථිර ෙැබ, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පැමිදෙන යුතු බව සුබ අ ්න  මඟ පිටත්ව ගිදේය. 

 ්මර්ෙය ක දපොලිකාප් දජෝන් ශ්රාවකදයකු වූ මුල් ක්රි ්තියානි නායක, මුල් දගෝෙයන් මිය අව න් 

විය. දපොලිකාප් ඇ. ක්රි.ව 120-135 ඉගැන්වූ: 



ප්රශං ා දව්වා! දුප්පත් වන අෙර, ධර්මිෂ්ඨකම නි ා පීඩා ඇති අයට, ඔවුන්දේ  ඳහා දෙවියන් 

වහන්ද ේදේ රාජ්යය දව්. (දපොලිකාප්. ෆිලිප්පි කරන බවට ලිපියක්, II, පරිච්දේෙය. ඇන්ටි- පියවරුන් සිට, 

1 වන දපොෙ ඇදෙක් ැන්ඩර් දරොබට් ්  හ දජ්ම් ් දඩොනල්ඩ් න් විසින්  ං ්කරෙය කරන දෙ . 

ඇමරිකානු  ං ්කරෙය, 1885) 
", දෙවිට  රෙම් දනොදව්" බව, අප උන් වහන්ද ේදේ ආඥාව හා මහිමය සුදුසු ගමන් යුතු පසුව ෙැන, ..., එය 
ඔවුන් "එදරහිව  ෑම රාගය සිට, දෙෝකදේ සිටින බව ෙෘෂේාවලින් කපා ක  යුතු බව දහොඳින්  ඳහා 

ආත්මය, " හ" මිනි ් වර්ගයා  මඟ කරන්දනෝ වත් වත්, රැ ්වීම එවැනි වත්, ෙමන් ෙමන්දේ හිෙලූ 
අනුව, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය උරුම කරගන්දන් ය "දහෝ දනොගැෙදපන හා දනොර්දව් ක්රියාකරති 

දේවල් කරන අයට. (ibid, V වන පරිච්දේෙය) 
උන් වහන්ද ේ අපට අෙ ක  පවා,  හ සියලු දගෞරවදයන්, එවිට අපට බිය උන් වහන්ද ේට ද ේවය කරමු, 
හා අප දවෙ සුවිදශේෂය දේශනා කරන නිදයෝජිෙයන්,  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ පැමිණීම කලින් ප්රකාශ 

ක  දිවැසිවරයන්දේ දෙ . (ibid, VI වන පරිච්දේෙය) 
නව ගිවිසුම තු  අන් අය දමන්, දපොලිකාප් ආඥාව, බ්දර්කර් දනොව, ධර්මිෂ්ඨ, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය 
උරුම කර යුතු බව ඉගැන්වූ ද ේක. 
පහෙ  ඳහන් ෙ දපොලිකාප් විසින් උගන්වා ඇති බව ප්රකාශ කරන ෙදී: 

පහෙ  ඳහන්  බත් ඔහු පැවසීය; 'ඔබ මදේ අවවාෙය, දෙවියන් වහන්ද ේදේ ප්දර්මණීය ෙරුවන්  වන් 

දෙන්න. දේවගැති  හභාගි වූහ විට මම ඔබ, මම ෙැන් නැවෙත් ඔබ සියලු  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ මාර්ගය 

ගැන හා ඔබින දෙ  ගමන් කරන්න කියො  ඳහන් කරනවා ... දවොච් ඔබ, නැවෙ සූොනම් ඔබ වන්න, 

ඔදබ් සිත් වකුටුවී දව්වා, නව ආඥාව ෙවත් දෙ ට ගැන ප්දර්ම, උන් වහන්ද ේදේ පැමිණීමත් දව්ගවත් 

අකුණු  ැර, ගින්දනන් මහා විනිශ්චය  ොකාලික ජීවිෙය, ඔහුදේ අමරණීය රාජ්යදේ දෙ  හදිසිදේ 

ප්රකාශ. දෙවියන් වහන්ද ේ ඔබ ගැන උගන්වන්දන් කුමන සියල්ෙ, '' ඔබ දේවානුභාවදයන් ලියන ෙෙ 

ශුේධ ලියවිලි ද ොයන විට, ෙැන ආඥා දනොමැදකන ඔබ බැඳී පිණි , ඔදබ් සිත් ශුේධාත්මයාෙන්දේ 

පෑනකින් දගෝත්රවෙ. ' (දපොලිකාප් ජීවිෙ, පරිච්දේෙය 24 දජ්.බී, අදපෝ ්ෙලික පියවරුනි, දවළුම. 3.2, 

1889, 488-506 පි.) 
 ර්දි ් ක , පල්ලිය දෙවියන් නායක, ඇ සිටි. 170 ක්රි.ව, උගන්වා: 

 ැබවින්ම දෙකම සිදයොන් හා දජරු ෙදම් සිට එකට නික්දමන, නව තු  සුබ අ ්න-පැරණි නිකුත් කර 

නීතිය  ඳහා; මිනිද කු කරුොව නිකුත් කර ආඥාව,  හ නිමි භාණ්ඩය තු  වර්ගය, හා පුත්රයා බැටළු 

පැටවා,  හ බැටළුවන් අෙර, දෙවියන් වහන්ද ේ මිනි ා ... 
එදහත්, සුබ අ ්න නීතිය පැහැදිලි කිරීමක් බවට පත් වූ අෙර එහි 
ඉටු අෙර,  භාව  ත්යය ගබඩාවට බවට පත් විය ... 
දමය අපට වහල් නිෙහ  බවට, අන්ධකාරදයන් ආදෙෝකය මරෙදයන් ජීවනයට,  ොකාලික රාජ්යයට 

කෲරත්වය මිදීම වූ එකකි. (.  කාෙසීමාව දිර්  පා ්කු දින 7,40 පෙ, සිට 68. පරිවර්ෙනය:.. ඔන්ෙයින් 
දේවධර්මවාෙය පිළිබඳ ජර්නල් http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

දම් අනුව, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය හුදෙක් වත්මන් කිතුනු දහෝ කදෙෝලික  භාව  ොකාලික දෙයක් විය 
ෙන්නා දනොව, දෙවියන් වහන්ද ේදේ නීතිය ඇතු ත් විය. 
ෙවත් අග මැෙ භාගදේ දෙවන සියවද ේ ලියන ජනොව රාජ්යය දෙ  කියාය: 

එබැවින්, ඔබ පිළිබඳ ව දහෝ කිසිදවක් ෙවදුරටත් දහෝ ආප ් ට බෙන්න, නමුත්  ්වකැමැත්දෙන්ම 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න දවෙ  ඟා දවමු. (දරෝම ක්දෙමන්ට්. අ නු, බුක් X, XLV 

පරිච්දේෙය. ඇන්ටි- පියවරුන් වලින් උපුටා ගත්ඒවායිනි ගැටලු, 8. ඇදෙක් ැන්ඩර් දරොබට් ්  හ දජ්ම් ් 
දඩොනල්ඩ් න් විසින්  ං ්කරෙය. ඇමරිකානු  ං ්කරෙය, 1886) 



ෙවෙ, එය පැහැදිලිවම  ැබෑ  භාව තු  එක් කර තිදබනු දනොදව් සිටියදී දරොබට් ්  හ දඩොනල්ඩ් න් විසින් 
පරිවර්ෙනය  ඇති එදේරා නමින් මැෙ භාගදේ දෙවන සියවද ේ ලියන ප්රකාශනය "දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය" 
ෙහ හෙරකට වොවක්  ඳහන් කර තිදබනවා. 
 ැබෑ ක්රි ්තියානීන්, පවා එකම කියාගන්නාවූ ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ දබොදහෝ දෙවන සියවද ේ දී, දෙවියන් 
වහන්ද ේදේ රාජ්යය ගැන යමක් ෙැන සිටිදේය. 
නැවෙ නැඟිටීම පසු ක්රි ්තියානීන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුළුවීම බව පවා කදෙෝලික හා නැදගනහිර 

ඕර්ෙදඩොක් ් ශාන්තුවරදයක් අයිරීනිය ් දත්රුම් ගත්ො. ඔහු ලියූ දේ  ෙකා බෙන්න, ඇ. 180: 
ඔවුන් ඒ  ඳහා දී දිගින් දිගටම ඔහු  ත්යය හා බැතිදයන් හා ෙැහැමින්  හ දරෝගියා විඳෙරාගැනීමට ඇවිදින 

නම්, බව්තී ්ම උන් වහන්ද ේ විසින් ෙබා දී ඇති අෙර ෙබන්නා විසින් අදයක් ෙ වන්දන් ය සිටි 

ශුේධාත්මයාෙන් වහන්ද ේ, යටත්වන නි ා, විශ්වා  ඇති අයදේ රාජ්ය දව්. දමම ආත්මය දවනුදවන්, 

විශ්වා  කරන බව ඔවුන් තු  නැවෙ නැඟිටීම ඇෙ ශරීරය නැවෙ ප්රාෙය ෙබා ගැනීම,  හ එය  මඟ 
එක්ව, ශුේධාත්මයාෙන්දේ බෙදයන්, උත්ථාන හා දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යයට ඇතුළු දවමින් 

පවතී. (අයිරීනිය ්, ශාන්ෙ, ලිදයෝන් රෙගුරු ආකාරදේ වි ඳුමක් දරොබින් න් විසින් ආදම්නියානු සිට 
පරිවර්ෙනය අදපෝ ්ෙලික දේශනා කිරීදම් ආෙර්ශෙ, 42. පරිච්දේෙය දවල් ්,  මර්ද ට්, ඔක් 1879 
ක්රි ්තියානි ෙැනුම ප්රවර්ධනය කිරීම  ඳහා ද ද ො යටි ප  දෙ  නිව් දයෝක්:... ෙ මැක්මිෙන් කම්පැණි, 
1920). 

බදවන  ා තුන්වන සියවස් ගණනාවකට ගැටලු 
එහි පුලුල් පිළිගැනීම තිබිය දී ම, දෙවන සියවද ේ දී, නමින් වූෙ විදරෝධී ඇෙහිල්ෙ අත්හැර නායක ෙක්වා වර්ධනය වී 

තිදබ්.  දෙවියන් වහන්ද ේ  බත්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ  ාහිත්යමය රාජ්යය පිළිබඳ නීතියට එදරහිව 

ඉගැන්නුවා. ඔහු දපොලිකාප්  හ දවනත් අය විසින් දහො ක  නමුත්, ඔහු  ැෙකිය යුතු කාෙයක් පුරා දරෝමදේ 
 භාව  මග  ම්බන්ධයක් තිබුදණ් එහි බෙපෑම් ඇති බවක් දපනී යයි. 
දෙවන හා තුන්වන සියවද ේ දී,  ඇදෙක් ැන්ඩ්රියාදව් (ඊජිප්තු) පිහිටුවන බවට පත් දවමින් තිදබ්. දබොදහෝ  
පැමිදෙන රාජ්යයට පිළිබඳ ඉගැන්වීම විරුේධ විය. එම   මහර අය ගැන වාර්ොව  ැෙකිල්ෙට: 

දිදයොනිසිය ් ඇදෙක් ැන්ඩ්රියාදව් උතුම්  හ ධනවත් මිථ්යා පවුදල් උපන්, ඔවුන්දේ ෙර්ශනය 

අධ්යාපනය ෙැබීය. ඔහු ඔරිගන්, ඔහු ඇදෙක් ැන්ඩ්රියාදව් පා ල් භාර  ාර්ථක කාටෙ ශිෂ්යදයකු බවට 
පත් කිරීමට මිථ්යා ෙෘෂ්ටික පා ල් හැර ... 
ක්දෙමන්ට් ඔරිගන්,  හ අලුදෙන් ද ොයාගත් පා ල් ෙම මන ්කාන්ෙ හා රූපක අර්ථකථන විසින් ශුේධ 
ද ේනකාරයන් පිලිබඳ ප්රවාෙ දුෂෙය කරන ෙදී ... ඔවුන් ෙමන්  ඳහා නම ෙබා ප්රසිේධිදේ   ටන්, හා 
ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ විසින් පාෙන වනු ඇති බවත් පවත්වාදගන දපොද ොව මෙ ... 
"ෙැන්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යදේ දී පවතින අයුරිනි දේවල් එවන් රාජ්ය." දිදයොනිසිය ්  
අනුගාමිකයන් මෙදේෙයට තුඩුදී ඇති, ඔහුදේ ගිණුම ... දමම  භාවන් වර්ෙමාන රාජ්ය තුෙ ෙැනට 

පවතින, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ ප මු  ඳහන දව් ... 
  ්වර්ග රාජ්යය රූපක දනොවන බව, නමුත්  ොකාලික ජීවනය නැවෙ නැඟිටීම අපදේ  ්වාමීන් වන 
පරි මාප්ෙ පැමිදෙන රාජ්යයට දව් දපන්වමින් ෙම වරෙ ෙරවටු ... 
ඒ නි ා රාජ්යදේ අෙහ  වර්ෙමානදේ පවතින රාජ්ය පැමිෙ, ඊජිප්තුදව්  ක අලුදෙන් ද ොයාගත් පා ල් 
පිළිසිඳ  හ ඉදිරියට දගන එන ෙදී ක්රි.ව 200 ත් 250 ත් අෙර, පූර්ෙ සියව  අධිරාජ්යදේ රෙගුරුවරුන් 
සිංහා නය පදිංචිකරුවන් දෙ   ැෙකිය යුතු එන්න කලින් ... 
ක්දෙමන්ට් දෙවිදේ  ැබෑ මානසික ෙැනුම රාජ්යයක් දෙ  ෙ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ අෙහ  

ගැබ් ගත්ොය. ඔරිගන් ආත්මික අර්ථය ශුේධ ලියවිල්දල්  රෙ ලිපියක්  ැඟවී දෙ  එය ඉදිරියට 
නියම. (දවෝඩ්, දහන්රි ෙන ෙ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න:.. දම් දෙෝක රාජ්යයක් දනොදව්; දම් දෙෝකදේ 

නැෙ; ම  සිට ම වුන් දකදරන් නැගිටුවීම  හ සියලු දේවල් වෙ වන්දි දගවීම පිළිබඳ එදහත් දිව්ය රට 
එන්න කිරීමට, විසින් ප්රකාශයට පත්,  හ, 1870, පි. 124-125) 



දම් අනුව, බිදෂොප්  දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න ඉගැන්වූ අෙර,  එය දබොරු, අඩු ප්රාදයෝගික, 

අවදබෝධය  මග එන්න උත් ාහ ක ා.  රෙගුරු අදපොලිදන්රිය ් ෙ එම කාෙය ගැන  ක  වැරදි  ටන් කිරීමට 
උත් ාහ ක ා.  ැබවින්ම දෙවියන් වහන්ද ේදේ  භාව එම ඉතිහා ය පුරා දෙවියන් වහන්ද ේදේ  ාහිත්යමය 
රාජ්යය පිළිබඳ  ත්යය  ඳහා රු. 

 ර් ට් ඩේලිේ ආම්ස්ට්බරෝන් ද රාජ්යය පිළි ඳ සු  අස්න ඉගැන්නුවා, ප් ස් 
20 වන සියවද ේ දී, නැසීගිය හර්බට් ඩබ්ලිව් ආම් ්ට්දරෝන් දමද ේ ලිවීය: 

ඔවුන් ක්රි ්තු ් වහන්ද ේදේ සුබ අ ්න ප්රතික්දෂේප ක  නි ා. . . , දෙෝක එහි ෙැන දවන දෙයක් මින් 
සිදු විය. ඔවුන් ව්යාජ නිර්මාෙය වුො ඒ නි ා අපි හුදෙක් ෙ ් න කො, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය 
අ ා ඇෙ! - මිනි ් හෙවත් තුෙ ෙ ් න මදනෝගතීන් - යනු සියුම්,  ැබෑ දනොවන අෙර එය කිසිවක් 

අඩු! ෙවත්  මහරු "චර්ච්" රාජ්යය බව වැරදියට ඇෙ. . . ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ ඉදිරිදයහි ව ර 600 කට 

ජීවත් වූ ොනිදයල් දිවැසිවරයා, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ැබෑ රාජ්යය බව ෙැන සිටි - දපොද ොව මෙ 

ප්රාදයෝගික මිනි ්සු කට රජදේ පාෙක. . . 
දමහි . . . "ෙවෙ, දම් රජවරුන්දේ දින තු  ..." - එය දමහි, පදේ ඇඟිලි ෙහය කො යකඩ හා අ ්ථාවර 

මැටි දකොට ක් අයත් දව්: දෙවිදේ රාජ්යය කියන්දන් කුමක්ෙ දෙවි පැහැදිලි කිරීමක්. දමය, ොනිදයල් 7 
 හ එළිෙරව් 13  හ 17 අනාවැකිය  ම්බන්ධ කිරීදමන්, යුදරෝපදේ නව එක් ත් ජනපෙය ෙැන් පිහිටුවීම 

බව  ඳහන් කර ඇෙ. . . ඔබදේ ඇ ් ඉදිරිදයහි! (: 8 පූජ්ය 17) පැරණි දරෝම අධිරාජ්යය නැවෙ උත්ථාන 

ය එළිෙරව් 17:12 බව රජවරුන්දේ දහෝ රාජ්යයන් ෙහයක් වෘත්තීය  මිති ය බව  රෙ වි ්ෙර කරයි. . . 
ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ එන විට, ඔහු මුළු දපොද ොව පාෙක රජවරුන්දේ රජ, (එළි 19: 11-16) දෙ  එනවා; , 
ඔහුදේ -- දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ොනිදයල් --, දමම දෙෞකික සියලු රාජ්යයන් පරිදභෝජනය 
කිරීමයි. එළිෙරව් 11:15 දම් වචන එය දමද ේ  ඳහන් කරයි: "දම් දෙෝකදේ රාජ්යයන් අදප්  මිඳාෙන් 

වහන්ද ේ හා ඔහුදේ ක්රි ්තු ් රාජ්යයන් බවට පත් කර ඇෙ: ඔහු  ෙහට ම රජකම් ය!" දමම දෙවියන් 
වහන්ද ේදේ රාජ්යය දව්. ඔව්, පවා එක් ත් ජනපෙය හා බ්රිොන්ය ජාතීන් - ඒ පවතින ආණ්ඩු අව න් 

දව්. ආණ්ඩු - -  ්වාමීන් වන දජ්සු ් ක්රි ්තුන් වහන්ද ේදේ, පසුව මුළු දපොද ොවම රජවරුන්දේ රජ එද ේ 

නම් ඔවුන් රාජ්යයන් බවට පත් වනු ඇෙ. දමම  ම්පූර්ෙදයන්ම දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ැබෑ 

රදජේ බව ඇත්ෙ කරයි. කල්දිය අධිරාජ්යය රාජ්යයක් විය පවා - දරෝම අධිරාජ්යය රාජ්යයක් විය පවා - 
එද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ආණ්ඩුවක්. එය දෙෝකදේ ජාතීන්දේ රදජේ භාර ගැනීමට 
ය. පාෙකදයක් - දේසු ් ක්රි ්තු ් රජ විය ඉපදුදණ්! . . . 
එම දේසු ් ක්රි ්තු ් අවුරුදු 1,900 කට දපර ශුේධ වූ ඉඩම් කඳු හා නිම්න මෙ ඇවිෙදගන හා දජරු ෙදම් 

වීදි කරන නැවෙ එනවා. ඔහු නැවෙ එන්න කියො. උන් වහන්ද ේ කුරුසිදේ ඇෙ ග නු ෙැබූ පසු, 
දෙවියන් වහන්ද ේ දිවා රෑ දෙදක්ම දින තුනක් පුරා පසු උන් වහන්ද ේ ම වුන්දගන් උත්ථාන (මදෙ 

12:40; ක්රියා 2:32; මම දකොරි 15:.. 3-4). උන් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ සිහසුනට 
පත්විය.විශ්වදේ රජදේ මූෙ ්ථානය (ක්රියා 1: 9-11; දහබ්දර. 1: 3; 8: 1; 10:12; පූජ්ය 3:21). 
12-27: - ඇති "දුර රටකට" - එවිට දපොද ොව නැවෙ සියලු ජාතීන් රජවරුන්දේ රජ දෙ  කිරීමට,  හ 
(ලූක් 19 උන් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ සිංහා නය දවෙ ගිය උපමාව "වංශාධිපතිදයකු", යනු ). 
නැවෙත් ඔහු "සියල්ෙ ආපසුදීම කාෙයන්හි" (ක්රියා 3: 19-21) ෙක්වා  ්වර්ගදේ. ප්රතිෂ්ඨාපනය හිටපු 
රාජ්ය දහෝ ෙත්ත්වය යළි ෙහවුරු දව්. දම් අව ්ථාදව් දී, දපොද ොව මෙ දෙවිදේ ආණ්ඩුදව් යළි ෙහවුරු වූ 

අෙර, එම නි ාම, දෙොව  ාමය හා මදනෝරාජික දකොන්දේසි ඇතිකිරීදමන්. 
වත්මන් දෙෝක අර්බුෙදේ, උත් න්න යුේධ හා විවාෙ එද ේ උන් වහන්ද ේ මහා මැදිහත් නැත්නම් කිසි 

මානව ම ් ඉතුරු කරන බව එම දෙෝකය කරෙර (මදෙ. 24:22) වන ආකාරය දව්. එහි උච්චෙම අව ්ථාව 
වන විට ප්රමාෙ දමම ේරහ නවො සියලු ජීවිෙ පිපිරවීම ප්රතිපෙය වනු විට, දේසු ් ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ 



නැවෙ පැමිදෙන බවයි. දම් අව ්ථාදව්දී ඔහු දිව්යමය දෙවියන් එනවා. උන් වහන්ද ේ විශ්වය-පාෙක 

මැවුම්කරු සියලු බෙය හා දත්ජසින් එනවා. (මදෙ 24:30;.. 25:31) ඔහු 'රජවරුන්දේ රජ,'  ්වාමීනි ' 

"(එළි 19:16) දෙ , දෙෝක සුපිරි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම හා සියලු ජාතීන් පාෙනය කිරීමට" යගොවකින් 

එනවා "(එළි 19:15; 12: 5). . . 
ක්රිස්තුස් ව න්බසේ එළබඹද්දී,? 
එදහත්, ප්රීතිය, මානව ද ෝෂා නඟනු ඇෙ,  හ උන්මත්ෙක රජරුවක් හා උේදයෝගය ඔහු  ාෙරදයන් 
පිළිගනිමු -  ාම්ප්රොයික ක්රි ්තියානි පල්ලි පවා ෙ? 
ඔවුන් නෑ! ඔහු අන්ෙ ක්රි ්තු ් බව, ඔවුන් මු ාවට ඇෙ:  ාෙන් (. 13-15 දෙවන දකොරි 11) දබොරු 

ඇමතිවරු නි ා, විශ්වා  කරනු ඇෙ.  භාවන් හා ජාතීන් ඔහුදේ (11:18  මග එළි 11:15) ඉදිරි දකෝප 

වනු ඇෙ,  හ යුෙ හමුො ඇත්ෙටම ඔහු විනාශ කිරීමට (එළි 17:14) ඔහු  ටන් කිරීමට උත් ාහ කරනු ඇෙ! 
(. ද ක 14: 1-2) ජාතීන් දයරු ෙම යුෙ  මඟ, ඉදිරි දෙෝක III වන යුේධදේ කූටප්රාප්තිමය  ටන නිරෙ 

කරනු ෙබන අෙර, ඒ  ඳහා ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ නැවෙ කරනු ඇෙ. ආශ්චර්යමත් බෙය ඔහු (පෙය 3) 

එදරහිව  ටන් කරන "ඒ ජාතීන්ට විරුේධව  ටන්" කරනු ඇති. ඔහු  ම්පූර්ෙදයන්ම ඔවුන් පරාජය කරන 

(එළි 17:14)! දජරු ෙදම් නැදගනහිර ඉො දකටි දුර "ඔහුදේ අඩි ඒ ෙවද ේ දී ඔලීව කන්ෙට මෙ, සිටිනු 

ඇෙ." (ද ක 14: 4). (ආම් ්ට්දරෝන් එච්.ඩබ්. යුග පිළිබඳ අභිරහ , 1984) 
දේසු ් නැවෙ බව වන අෙර ඔහු දිනා ඇෙ, ෙවමත් දබොදහෝ  ටන් වදිනු ඇෙ බයිබෙදේ පව නවා 
උන් වහන්ද ේ (එළිෙරව් 19:19) එදරහිව. දබොදහෝ වහන්ද ේදේ නැවෙ පැමිණීමට අව න් අන්ෙ ක්රි ්තු ් බව 

කියා ඇෙ (බයිබෙදේ  ඳහන් අනාවැකි වැරදි වැටහීමක් මෙ පෙනම්, නමුත් අර්ධ වශදයන් නි ා දබොරු 
දිවැසිවරයන් ෙ ක)! 
පහෙ  ඳහන් හර්බට් ආම් ්ට්දරෝන් සිට ෙ: 

 ැබෑ ආගම - දෙවිදේ  ත්යය ශුේධාත්මයාෙන් විසින් අත්කරදී දෙවියන් වහන්ද ේ දකදරහි ප්දර්මය ෙ 
 මග බෙය ... දෙවි හා දේසු ් ක්රි ්තු ් ෙැන ප්රීතිය ෙැබිය දනොහැකි ෙරදම් -  ත්යය ෙැන - දෙවිදේ 
දිව්ය ප්දර්මදේ උණුසුම ...! 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ  ැබෑ පල්ලිදේ ඉගැන්වීම් හුදෙක් ශුේධ බයිබෙය " ෑම වචනයකින්ම" ජීවත් අයදේ 
... 
ප්දර්මය දෙවියන් වහන්ද ේදේ ක්රමය - පිරිමි "ෙබා ගැනීම" යන මාර්ගය සිට "දෙන්න" යන මාර්ගය 
දවෙ හැරී ය. 
ෙැන් නව ශිෂට්ාචාරයක් ේරහනය ෙෙ මිහි! (ibid) 

දමම නව ශිෂට්ාචාරයක්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දව්. නව ශිෂ්ටාචාරයක් එන්න ප්දර්මය හා මෙ පෙනම් විය 
බව ප්රකාශ දේසු ් වහන්ද ේ හා උන් වහන්ද ේදේ අනුගාමිකයන් ඉගැන්වූ රාජ්යය පිළිබඳ  ැබෑ සුබ අ ්න සියලු 

කුමක් ප්රධාන දකොට කි. අපට ඒ බව දෙවියන් වහන්ද ේදේ දිගටම පල්ලිය දමන්ම දේශනා කරන දෙයක්. 
හර්බට් ආම් ්ට්දරෝන් දේසු ් මිනි ්  මාජයක් උගන්වමින් බව දත්රුම්, 
එය කීකරු වීමට අවශ්ය සිෙන විට පවා, ජීවිෙදේ 'ත්යාග ක්රමය', ප්දර්මය මාර්ගය ප්රතික්දෂේප කර 

ඇෙ. කිසිදවකු පාදහේ උන් වහන්ද ේ උගන්වමින් දේවෙ වැෙගත්කම නිසි දෙ  ේරහෙය කර ගැනීමට දපදන්. 
බේසුස් ව න්බසේ තුළින් ගැ වීම සුවිබශේෂබේ බකොටසක් 
ෙැන්  මහර ගැෙවීම තු  දේසු ්දේ මරෙය හා කාර්යභාරය ගැන කල්පනා දුර දබොදහෝ විට දමය කියවිය 

ඇති. ඔව්, ඒ අළුත් ගිවිසුදම් හා හර්බට් ඩබ්ලිව් ආම් ්ට්දරෝන් දෙකම ගැන ලියූ බව සුබ අ ්න දකොට කි. 
නව ගිවිසුදම් සුබ අ ්න දේසු ් වහන්ද ේ තුළින් ගැෙවීම ඇතු ත් කරයි: 



16 එය ේරීක (දරෝම 1:16)  ඳහා, යුදෙව්දවක්  ඳහා ප මු හා ෙ විශ්වා  කරන  ෑම දකදනකුටම ගැෙවීම 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ බෙය දව් මම නැහැ, ක්රි ්තුන් වහන්ද ේදේ සුබ අ ්න ගැන ෙජ්ජා දවමි. 
4 ඒ නි ා එම දේව වචනය දේශනා  ෑම ෙැනකම ගියා විසිරි සිටි 5. එවිට පිලිප්  මාරිදේ නුවරකට දගො  ්

ඔවුන්ට ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ ගැන දේශනා කද ේය. ... 12 එදහත්, ඔහු දෙවියන් වහන්ද ේදේ ෙ දජ්සු ් ක්රි ්තුන් 
වහන්ද ේදේ නාමය ෙ රාජ්යය පිළිබඳ දේවල් දේශනා දෙ  ඔවුන් පිලිප් විශ්වා  ක  විට, පිරිමි හා 

කාන්ො යන දෙකම බව්තී ්ම- ්නාපනය ෙැබූ හ. ... 25 ඒ නි ා ඔවුන්  ාක්ෂි ෙරා  මිඳ්රෙන් වහන්ද ේදේ 

වචනය ප්රකාශ ක  විට, ඔවුන්  මාරීයයන්දේ දබොදහෝ ගම්වෙ සුබ අ ්න දේශනා කරමින් ෙ 
දජරු ෙමට හැරී ආදවෝ ය. 26 ෙැන්  මිඳාෙන් වහන්ද ේදේ දූෙදයක් පිලිප්ට කො ... 40 පිලිප් ෙක්නා 

ෙේදේ අද ෝෙ ්හි දී ය. ඒ මැදින් ඔහු කායි ාරියට පැමිදෙන දෙක් සියලු නුවරවෙ දේශනා 

ක ා. (ක්රියා 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 උන් වහන්ද ේ ඔවුන්ට කො දේසු ් හා නැවෙ නැඟිටීම දේශනා ක ා. (ක්රියා 17:18) 
30 එවිට පාවුලු ෙමාදේ කුලී නිව ක මුළු ව ර දෙකක් වා ය, බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය ගැන 

බද්ශනා  ා විශ්වා ය, ඔහු ෙහනම් කිසිදවකු  මග බදවියන් ව න්බසේ බේසුස් ක්රිස්තුස් ව න්බසේ ගැන 
කනස්සල්  ප  කළ බද් උගන්වමින් උන් වහන්ද ේ දවෙ අවුත්, සියලු, 31 ෙබා ඇෙ. (ක්රියා 28: 30-31) 

දේශනා දේසු ්  හ රාජ්යය ඇතු ත් බව  ැෙකිල්ෙට ගන්න. නමුත් කනගාටුවට කරුෙක්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න ගැන නිසි අවදබෝධයක් ේරීක-දරෝමානු පල්ලිදේ ඉගැන්වීම් සිට අතුරුෙන් කිරීමට 
දපෙඹී තිදබ්. 
ඇත්ෙටම, ෙැන් අපි ඒ රාජ්යදේ දකොට ක් බවට පත්ව උපකාර කිරීමට, දෙවියන් වහන්ද ේ මිනිසුන් එද ේ ආෙරය 
දබොදහෝ ඔහු අපට (දයොහන් 3: 16-17) මිය දේසු ් එවූ. 

ද රාජ්යය පිළි ඳ සු  අස්න බ ෝක අවශ්යතා කුමක්ද, නමුත් ... 
එදහත් දෙෝකදේ දබොදහෝ නායකයින්, ආගමික අය ඇතුළු, එය දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය,  ාමය හා 
ද ෞභාේයය දගන ඒමට හා දනොවන බව, ජාත්යන්ෙර මිනි ්  හදයෝගීොව වනු ඇති බවට අපි විශ්වා  

කරමු. ඔවුන්  මහර දෙෞකික  ාර්ථකත්වය ඇති කරන අෙර, ඔවුන්  ාර්ථක වන්දන් නැෙ පමෙක් දනොදව්, 
ඔවුන්දේ මානව ප්රයත්නයන් අව ානදේ දේසු ් වහන්ද ේ උන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ්ථාපිෙ කිරීමට පැමිණිදේ 

නැහැ නම්, එය ජීවිෙය තිර ාර දනොවන දෙ  කටයුතු ක  හැකි බව එම ෙක්ෂ්යය දවෙ පෘථිවිය දගන ඇෙ. දමම 
ව්යාජ සුබ අ ්න ය. 

දෙෝකදේ දබොදහෝ 21 වන සියවද ේ දී නව දෙෝක රටාව ක්රියාත්මක කිරීමට අර්ධ-ආගමික බැබිදෙෝනිදේ 

ජාත්යන්ෙර  ැෙැ ්මක්  ක ් කිරීමට උත් ාහ ගනිමින් සිටී. දමම දෙවියන් වහන්ද ේදේ දිගටම පල්ලිය 

ආරම්භදේ දිගටම දහො ෙැකීම  ඳහා  ැෙසුම් සිට දහො ඇති බව දෙයක්.  ාෙන් (උත්පත්ති 3) 6000 කට පමෙ 

දපර ඔහුදේ ශුභාරංචිය ක අනුවාෙය  ඳහා වැටීමට ඒව මාරුකෙ බැවින්, ඔවුන්  හ දෙෝකය වඩාත් යහපත් කිරීමට 
යන දේ දෙවියන් වහන්ද ේට වඩා දහොඳ ෙන්නා බව මිනිසුන් විශ්වා  කරනවා. 

ෙ හැඳින්දව් ආගමික නායකයා (දබොරු දිවැසිවරයා කැඳවා,  මග: බයිබෙයට අනුව, එය (1-10 ෙ එළිෙරව් 13 
මෘගයා උතුරු රජු දෙ ,), යුදරෝපදේ මිලිටරි නායක  ංකෙනයක් ගෙ වනු අව න් අන්ෙ ක්රි ්තු ් හා එළිෙරව් 13 
අං දෙකක් ඇති මෘගයා: 11-17) කඳු  ෙ (එළිෙරව් 17 නගරදේ සිට: 9,18) ඒ 'බබිදෙෝනිදේ' (එළිෙරව් 17  හ 18) 

දෙෝක පර්යාය දගන ඒමට. මිනි ් වර්ගයා ක්රි ්තු ් වහන්ද ේදේ නැවෙ පැමිණීම හා උන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය 

පිහිටුවීම අවශ්ය බවත් එද ේ වුවෙ දෙෝකදේ දබොදහෝ 21 වන දමම පණිවිඩය අවධානය දයොමු දනොවන සියවද ේ 

ඔවුහු දිගටම  ාෙන්දේ දබොරු ශුභාරංචිය විවිධ  ං ්කරෙ විශ්වා  කිරීමට ඇෙ. නමුත්, දෙෝකදේ  ාක්ෂියක් 
ෙැදබනු ඇෙ. 

දේසු ් ඉගැන්වූ බව ඔබට මෙක ඇති: 
14 දම් රාජ්යදේ සුබ අ ්න සියලු ජාතීන් හට  ාක්ෂියක් වන දෙොව පුරා දේශනා කරනු ෙබයි, හා එවිට 

අව ානය පැමිදෙන්දන් ය. (මදෙව් 24:14) 



ෙ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න දෙොව  ාක්ෂියක් වශදයන්  ඟා වන බව ඔබ ෙකිනවා නම්, එවිට අව ානය 
පැමිදෙන්දන් ය. 

දම්  ඳහා දහේතු කිහිපයක් ඇෙ. 

එක දෙවි දෙොව මහා පීඩා කාෙය (මදෙව් 24:21 ආරම්භ කිරීමට දපන්වා ඇති) ආරම්භ කිරීමට  ැබෑ සුබ අ ්න 

අ ා කිරීමට අවශ්ය බව ය. ඒ නි ා ශුභාරංචි පණිවිඩය  ාක්ෂියක් අනතුරු ඇඟවීමක් ෙ දව් (cf. එ කිදයල් 3; 
ආදමො ් 3: 7). 

ෙවත් පණිවිඩය පිළිබඳ කොබහක දබොරු දිවැසිවරයා, අව ාන අන්ෙ ක්රි ්තු ්  මග එක්ව, ඉහ  යන මෘගයා, 

උතුරු බෙය රජු අෙහ ් පටහැනි වනු ඇෙ බව ය. ඔවුන් මූලික වශදයන් මානව උත් ාහයක් තුළින්  ාමය 
දපොදරොන්දු ඇෙ, නමුත් එය අව න් (මදෙව් 24:14) හා විනාශය (cf. 1 දෙ දෙෝනික 5: 3) කිරීමට දහේතු වනු ඇෙ. 

ඒ දවනුවට සුබ අ ්න පණිවිඩය: දෙොව දබොදහෝ දබොරු (9-12 2 දෙ දෙෝනික 2) විශ්වා  කිරීමට දෙෝරා ඇෙ: 

නි ා ෙකුණු හා ඔවුන්  මඟ  ම්බන්ධ දබොරු අරුමපුදුම දේ (9 2 දෙ දෙෝනික 2). නි ා දරෝමානු කදෙෝලික, 
නැදගනහිර ඕර්ෙදඩොක් ්, ලූෙරන්  භාවන්,  හ දවනත් අය විසින් දෙවියන් වහන්ද ේදේ  හ ්රදේ රාජ්යය 
අනිසි දහො, දබොදහෝ වැරදි  හගෙ දෙ  දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න  හ ්රදේ පණිවිඩය 
අන්ෙ ක්රි ්තු ් හා  ම්බන්ධ දබොරු ශුභාරංචිය බව කියා ඇෙ. 

විශ්වා වන්ෙ පිෙදඩල්පියා කිතුනුවන් (එළිෙරව් 3: 7-13) රාජ්යය පිළිබඳ  හ ්රදේ සුබ අ ්න දේශනා කරනු ඇෙ 
දමන්ම (මෘගයා හා දබොරු නබි ඇතුළුව) යම් යම් දෙෞකික නායකයන් ෙක්වා වනු ඇෙ දේ දෙෝකයට කියන. 

ඔවුන් දම් දෙෝකදේ ෙ බි ්ට්, උතුරු බෙය රජු, දබොරු දිවැසිවරයා ෙ  මග අව න් අන්ෙ ක්රි ්තු ්, අව ානදේ 
(ඔවුන්දේ මිත්ර  මහර  මග) විනාශ කරන බව එක් ත් රාජධානිදේ එක් ත් ජනපෙය  හ ඇන්ේදෙෝ-ජාතීන් 

පණිවිඩය කියන්දන්  හය , කැනඩාව, ඕ ්ට්දර්ලියාව  හ නවසීෙන්ෙය (ොනිදයල් 11:39) වන අෙර, ඔවුන් ඉන් 
දකටි කෙකට පසුව අරාබි / ඉ ්ොමීය  ම්දම්ෙදේ (ොනිදයල් 11: 40-43) විනාශ කරන බව, යක්ෂයන් උපකරන 
දෙ  කි ්රයාකරමින් (එළිෙරව් 16: 13-14),  හ අව ාන වශදයන් ඔහුදේ වාර්ොව (;: 19-20 19 එළිෙරව් 16:14) 

මෙ දේසු ් ක්රි ්තු ්  ටන් වදිනු ඇෙ. විශ්වා වන්ෙ (එළිෙරව් 3: 7-13)  හ ්රදේ රාජ්යය  ඟදීම ක  බව 

නිදව්ෙනය කරනු ඇෙ. දමහි දී දබොදහෝ විට දබොදහෝ මාධ්ය ආවරෙය ජනනය  හ මදෙව් 24:14 ඉටු කිරීමට 
ොයක වනු ඇෙ. 

දමම 'දබොරු ශුභාරංචිය' දෙෝක නායකයන් ප්රකාශ (ඉඩ කදෙෝලික ආකාරයකි නීතිවිදරෝධීව කරන  ම්මුතිකාමී 
වූවාෙ කිවදහොත්  මග යුදරෝපදේ ඉහ  නායක  මහර 'නව' 'වර්ගය) වැනි බව-ඔවුන් දෙෝකදේ ඔවුන්  ැබැවින්ම 

ඉදගන ගැනීමට කැමති නෑ නෑ කරන්න (හා පවා, ප මුව ෙමන් විශ්වා  දනොකරනු ඇෙ cf. දය ායා 10: 5-

7). ඔවුන්  හ / දහෝ ඔවුන්දේ ආධාරකරුවන් ෙ ඉඩ දබොරු විශ්වා වන්ෙ පැමිදෙන ක්රි ්තු-විදරෝධියා පිළිබඳ 

මූෙධර්ම ( හ ්රකවාෙයී) වාචිකව කරන බව ෙන්වනු ඇෙ. කුමක් වුවත් ඔවුන්  හ / දහෝ ඔවුන්දේ අනුගාමිකයන් 
පිෙදඩල්පියා විශ්වා වන්ෙ දෙ ට කිරීමට හාදෙවියන් වහන්ද ේදේ දිගටම පල්ලිය පීඩා පුපුරවා හරිනු ඇෙ (:; 
එළිෙරව් 12 29-35: 13-15 ොනිදයල් 11) ඒ දහො. එදමන්ම දමම තුඩු අව න් වන ඇෙ, මහා පීඩා කාෙය (මදෙව් 
24:21; ොනිදයල් 11:39; cf. මදෙව් 24: 14-15; ොනිදයල් 11:31) ආරම්භදේ දමන්ම විශ්වා වන්ෙ ෆිෙදඩල්ෆියා 
ආරක්ෂාව කාෙයක් කිතුනුවන් (එළිෙරව් 3:10; 12: 14-16). 

මෘගයා හා දබොරු නබි බෙය, ආර්තික ෙර්ජනය,  ංඥා, දබොරු අරුමපුදුම දේ, මිනීමැරුම්,  හ අදනකුත් පීඩන 
උත් ාහ කරනු ඇෙ (එළිෙරව් 13: 10-17; 16: 14; ොනිදයල් 7:25, 2 දෙ දෙෝනික 2: 9-10) පාෙනය කිරීමට 

. කිතුනුවන් අ නු ඇෙ: 
10 "දකොපමෙ කල්  මිඳුනි, ශුේධ වූ  ත්ය, ඔබ දපොද ොදව් වා ය කරන අය මෙ අපදේ දල් විනිශ්චය 

පළිගන්න තුරු?" (එළිෙරව් 6:10) 
මුලුල්දල්ම, දෙවිදේ ද නඟ, කල්පනා කර ඇති "දේසු ් නැවෙ දෙක් දකොපමෙ කාෙයක් වනු ඇෙ?" 

අපි දිනය පිළිබඳ ව දහෝ ඒ පැය ෙන්දන් නැහැ නමුත්, අප දේසු ් නැවෙ බොදපොදරොත්තු (හා දෙවියන් 
වහන්ද ේදේ  හ ්රදේ රාජ්යය  ්ථාපිෙ) දබොදහෝ බයිබල් පෙ (උො: මදෙව් 24 මෙ පෙනම් වන 21 වන සියවද ේ දී: 



4-34; ගීොවලිය 90: 4; දහොදෂයා 6: 2; ලූක් 21: 7-36; දහබ්දරව් 1: 1-2: 4; 4,11; 2 දප්ත්රැ ් 3: 3-8; 1 
දෙ දෙෝනික 5: 4),  මහර දකොට ් අපි ෙැන් ඉටු දවමින් ෙකින ය. 
දේසු ් මැදිහත් දනොදව් නම්, දෙෝකදේ සියලු ජීවිෙ විනාශ කර ඇෙ: 

. 21 එවිට මහත් පීඩාවක් කරනු ඇෙ, දමම කාෙය වන දෙක් දෙෝකදේ පටන්ගැන්දම් සිට වී නැෙ වැනි, 
නැහැ, දනොවූ විරූ, 22 විය යුතු අෙර, ඒ කාෙය දකටි කද ේ නැත්නම් කිසි දකදනක් ගැෙදවන්දන් 

නැහැ; එදහත්, දෙෝරාගත්ෙවුන් උදෙ ා ඒ කාෙය දකටි කරනු ඇෙ. (මදෙව් 24: 21-22) 
29 ඒ ෙව ්වෙදී එම පීඩාව පසු, හිරු අඳුරු වන්දන් ය;  ඳ එළිය දනොදෙන්දන් ය; ොරකාදවෝ අහසින් 
වැදටනු ඇෙ, අහද ේ බෙපරාක්රම දෙෙරා යයි. 30 එකෙ මනුෂ්ය-පුත්රයාෙන්දේ  ෙකුෙ අහද හි පහ  

දවයි, එවිට දපොද ොදව් සියලු දගෝත්රදයෝ වැෙදපන්දනෝ ය, ඔවුන් මනුෂ්ය-පුත්රයාෙන් ෙකිනු ඇෙ 

බෙපරාක්රමදයන් ෙ මහා දත්ජශ්රීදයන් ෙ අහද ේ වොකුළු මෙ වඩිනු. 31 උන් වහන්ද ේ මහත් දහොරෙෑ 
හඬක්  හිෙ ව ෙම දූෙයන් එවන ද ේක ඔව්හු අහද ේ එක් දක වරක සිට අනික් දක වර ෙක්වා සිව් දිගින් 

දෙෝරාගත්ෙවුන් රැ ් කරනු ඇෙ. (මදෙව් 24: 29-31) 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දෙෝකයට අවශ්ය එයයි. 

රාජ්යය සඳ ා තානාපතිවරුන් 
රාජ්යදේ දී ඔබදේ භූමිකාව කුමක් ෙ? 
දම් ෙැන්, ඔබ  ැබෑ ක්රි ්තියානිදයකු නම්, ඔබ ඒ  ඳහා ොනාපති විය යුතු ය. පාවුල්තුමා ලියූ දේ  ෙකා බෙන්න: 

20 ෙැන් නම්, අපි ක්රි ්තු ් දවනුදවන් ොනාපතීන්, දෙවියන් වහන්ද ේ අප හරහා කන්නෙව් කිරීම 

වන්නාක් දමන් දව්: අපි දෙවියන් වහන්ද ේ හා  මඟි කිරීමට, ක්රි ්තු ් වහන්ද ේදේ දවනුදවන් ඔබ 

අයදින්න. (2 දකොරින්ති 5:20) 
14 ඒ නි ා සිටින්න,  ත්යය  මඟ ඔදබ් ඉෙ බැඳදගන කිරීදමන් ධර්මිෂ්ඨකම නැමති ෙය වැ ්ම මෙ ෙබා 

ගැනීදමන්, 15  හ  ාම සුබ අ ්න  ක ් කිරීම  මග, ඔදබ් පාෙ දකොල්ෙකෑමට කිරීදමන්, සියලු 
ඉහෙ 16, ඔබට හැකි වනු ඇෙ ඇෙහිල්ෙ නමැති පලිහ දගන දමම අව න් ධවේය උපදෙ  ්

වීම, 18 ආත්මයාෙන් වහන්ද ේ සියලු යාච්ඤාදවන් හා කන්නෙව්දවන්  මග  ෑම විටම යාච්ඤා; 
දුෂ්ටයාදේ සියලු ෙැදවන ප්රහාර නිවා 17 ගැ වීම නමැති හි ්,  හ දෙවියන් වහන්ද ේදේ වචනය වන 
බෙය, කඩුව ගන්න. සියලු - 19  ඳහා සියලු වීර්යය  හ කන්නෙව් කර මා දවනුදවන්, ඒ දෙවිය මට, මම 
සුබ අ ්න පිළිබඳ අබිරහ  ප්රකාශ කිරීම  ඳහා නිර්භීෙව මදේ මුව විවර විය හැකි, ෙබා දිය හැක මම 

ෙම්වැල්වලින් ොනාපති මම 20  ඳහා; එය මම කො යුතු දෙ , නිර්භීෙව කො කරන පිණි  ය. (එපී  6: 

14-20) 
ොනාපති කුමක්ෙ  පහෙ අර්ථ ෙ?: 

1: නිෙ නිදයෝජිෙ; විබශේෂබයන්: ඒ අනුව දජනරාල් රාජ්ය ොන්ත්රික නිදයෝජිෙ විදේශ ආන්ඩුවක දවෙ 
අක්ෙ ගන්වා දහෝ ඔහුදේ දහෝ ඇයදේ දහෝ ෙමන්දේම රජදේ දන්වාසික නිදයෝජිෙ දෙ  රාජ්ය දහෝ 
රාජ්ය දහෝ විදශේෂ හා දබොදහෝ විට ොවකාලික රාජ්ය ොන්ත්රික පැවරුම  ඳහා පත් 

2: බෙයෙත් නිදයෝජිෙයා දහෝ දූෙයා 

ඔබ  ැබෑ ක්රි ්තියානිදයකු නම්, ඔබ ක්රි ්තුන්  ඳහා නිෙ නිදයෝජිෙ ෙ! දප්ත්රැ ් ලියූ දේ  ෙකා බෙන්න: 
9 එදහත්, ඔබ දෙෝරාගත් පරම්පරාව, රාජකීය පූජක පන්තියක්, ශුේධ ජාතියක්, උන් වහන්ද ේදේ ම 

විදශේෂ මිනිසුන්, ඔබ උන් වහන්ද ේදේ වි ්මපත් ආදෙෝකයට අන්ධකාරදයන් ඉවෙට ඔබ කැඳවාගත් 
ෙැනැන් වහන්ද ේදේ ප්රශං ා ප්රකාශ හැකි බව ය; 10 වරක් ජනොව දනොදව් නමුත් ෙැන් සිටින ෙැන් 

ෙයාව දනොෙැබ සිටි නමුත්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ ද නඟ කරුොව ෙබා ඇෙ. (1 දප්ෙෘ ් 2: 9-10) 
, කිතුනුවන් වශදයන් අපි ශුේධ ජාතියක් දකොට ක් විය යුතු ය. 



ෙැන් ශුේධ වූ ජාතියක් ෙ? 
දහොඳයි, නි ැකව දමම දෙෝක නමුත් රාජ්යයන් කිසිදවක් ඔවුන් අව ානදේ වහන්ද ේදේ රාජ්යය (එළිෙරව් 

11:15) දකොට ක් වනු ඇෙ. එය ශුේධ බව උන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය, දෙවිදේ ජාතියකි. 
ොනාපතිවරුන් දෙ  අපි  ාමාන්යදයන් දම් දෙෝකදේ ජාතීන්  ඳහා  ෘජු දේශපාෙනය කරන්දන් නැහැ. ඒත් අපි 
ෙැන් ජීවිෙදේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ ක්රමය ජීවත් දව්. එද ේ කිරීදමන්, අප වඩා දහොඳ උන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය 
අප රජවරුන් හා පූජකයන් විය යුතු අෙර දම් දපොද ොව මෙ ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ  මග ක  හැකි වන පරිදි දෙවියන් 

වහන්ද ේදේ මාර්ග, දහොඳම ඇයි කියො ෙැනගන්න: 
5 අපට ප්දර්ම කර උන් වහන්ද ේදේ ම අපදේ පාප අපව ද ෝොගත් ඔහුට 
දල්, 6  හ ඔහුදේ පියාෙන් වන දෙවියන් වහන්ද ේට අපට රජවරුන් හා පූජකයන් කර ඇෙ, උන් 

වහන්ද ේ දවෙ මහිමය ෙ බෙපරාක්රමය  ෙහට දවන්න. ආදමන්. (එළිෙරව් 1: 5-6) 
10 අදප් දෙවි අපට රජවරුන් හා පූජකයන් කර ඇති බවත්; ඒ වදේම අපි දම් දපොද ොදව් රජකම් යුතු 
ය. (එළිෙරව් 5:10) 

බව එක් අනාගෙ අංශයක් දෙවි මාර්ගවෙ ගමන් පසුව මාරක අය ඉගැන්වීම වනු ඇෙ: 
19 ද නඟ දජරු ෙමට සිදයොන්හි වා ය කරන්දනමි; ඔබ ෙවත් වැෙදපන්න. ඔහු ඔදබ් කන්නෙව් 
ශබ්ෙය ඔබට ඉො කරුොවන්ෙ වනු ඇෙ; ඔහු එය ආරංචි වූ විට, ඔහු පිළිතුරු දෙනු. 20 එවිට  මිඳාෙන් 

වහන්ද ේ ඔබ විපත්ති පාන්  හ දුක් පීඩා ජෙ ෙබා දෙයි, නමුත් ඔදබ් ගුරුවරුන් 21 ඔදබ් කන් ෙවදුරටත් 
ඉහ  දක වදර් ගියා වන්දන් නැෙ, එදහත්, ඔදබ් ඇ ් ඔදබ් ගුරුවරුන් බෙන්න යුතු ය. නමුත් , දමද ේ 
"දමම මාර්ගය වන්දන් එහි ගමන්," ඔබට පිටුපසින් වචනයක් ඇද න ඔබ ෙකුණු අෙ හැරී නැත්නම් ඔබ 

වමට හැරී  ෑම අව ්ථාවකදීම  ෑම දමොදහොෙකම. (දය ායා 30: 19-21) 
බව  හ ්රදේ රාජ්යය  ඳහා අනාවැකිය වන අෙර, දම් යුගදේ දී කිතුනුවන් ඉගැන්වීමට සූොනම් විය යුතුය: 

12 ... දම් කාෙය වන විට ඔබ ගුරුවරුන් (දහබ්දරව් 5:12) විය යුතු 
15 එදහත්, ඔදබ් සිත් තු  දෙවි  මිඳාෙන් වහන්ද ේ දගෞරවයට: ඔබ දමොද ොක් ගුෙය  හ බිය (1 දප්ෙෘ ් 

3:15, කාරයන්ය)  මග ඔබ තු  තිදබන බොදපොදරොත්තුව දහේතුවක්  ෑම මිනිද ක් පිළිතුරු දිය  ෑම 
විටම සූොනම් විය. 

බයිබෙදේ වැඩි විශ්වා වන්ෙ ක්රි ්තියානීන් දබොදහෝ ඇෙ, හුදෙක් මහා පීඩා කාෙය ආරම්භ කිරීමට, දබොදහෝ 
උපදෙ ් බවයි: 

33 අවදබෝධ කරන දබොදහෝ ගුරුකම් දෙන්දනමි (ොනිදයල් 11:33) ජනොවදේ එම 
ඒ නි ා, දේව වරප්ර ාෙය හා ෙැනුම වර්ධනය කිරීම, ඉදගනීම (2 දප්ෙෘ ් 3:18), අපි ෙැන් කරන්දන් ක  යුතු 

දෙයක්. දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය ඔබදේ භූමිකාව දකොට ක් ඉගැන්වීමට හැකි වනු ඇෙ.  හ වඩාත් 
විශ්වා වන්ෙ, පිෙදඩල්පියා (එළිෙරව් 3: 7-13)  ඳහා ක්රි ්තියානීන්, දමය  හ ්රදේ රාජ්යය (cf. මදෙව් 24:14) 
ආරම්භ කිරීමට දපර වැෙගත් ශුභාරංචිය  ාක්ෂි  හාය ඇතු ත් දව්. 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ්ථාපිෙ කිරීදමන් පසු, දෙවියන් වහන්ද ේදේ ජනොව හානියට පත් ේරහයා යළි 
ඇති කරගැනීමට උෙව් කිරීම  ඳහා භාවිො කරනු ඇෙ: 

12 ඔබ පැරණි අපේරව්ය  ්ථාන ඉදි කරගනියි අෙරින් අය;  
ඔබ පරම්පරා ගෙනාවක් පෙනම් නැඟී ය; ඔබ වා ය උල්ෙං නය කිරීදම් අළුත්වැඩියාකරු, මංමාවත් වෙ 

කැඳවා ක  යුතු ය. (දය ායා 58:12) 

දම් අනුව, දම් යුගදේ දී දෙවියන් වහන්ද ේදේ ක්රමය ජීවත් වූ දෙවියන් වහන්ද ේදේ ද නඟ යළි පිහිටුවීම පිළිබඳ 
දම් කාෙය තු  දී වඩාත් පහසු ජනොව නගර (හා දවනත් ෙැන්වෙ) වා ය කිරීමට සිදු වනු ඇෙ.දෙෝකදේ  ැබෑ 

වඩාත් යහපත් ෙැනක් වනු ඇෙ. අපි ෙැන් ක්රි ්තු ් දවනුදවන් ොනාපතීන් විය යුතු, එම නි ා අප විසින් ඔහුදේ 
රාජධානිය ද ේවය කරන්න පුළුවන්. 



සැ ෑ ශුභාරංචි පණිවිඩය බේ 

දජ්සු ් වහන්ද ේ කො දකොට, '' ඔබ මාදේ වචනය තු  බැඳී නම්, ඔබ මදේ දගෝෙයන් ඉමහත් 32 ඔබ  ත්යය 
අවදබෝධ කරගන්නහු ය;  ත්යය ඔබ නිෙහ ් ක  යුතු ය. "(දයොහන් 8: 31-32). දම් සුබ අ ්න ගැන  ත්යය ෙැන 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දම් දෙෝකයට දබොරු බොදපොදරොත්තු සිර වී දනොවී සිටීමට අපට නිෙහ ් කරයි අපි 
නිර්භීෙව  ැෙැ ්ම-දෙවියන් වහන්ද ේ ක්රියා කරන බව  ැෙැ ්මක්  හය විය හැකි  ාෙන් මුළු දෙෝකය රවටපු 

(එළිෙරව් 12: 9).! හා දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ැබෑ වි ඳුම. අපි දවනුදවන් දපනී  ත්යය (cf. දයොහන් 
18:37) කො කිරීම අවශ්ය දව්. 

ශුභාරංචි පණිවිඩය දපෞේගලික ගැෙවීම ගැන වඩා වැඩි යමක් දව්. දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ 
ශුභාරංචිය දම් යුගදේ දී එක් පරිවර්ෙනය ක  යුතුයි: 

2 දම් දෙෝකයට  ්තීරවම නැහැ, නමුත් විසින් පරිවර්ෙනය කෙ 

දමම ඔබ දෙවියන් වහන්ද ේදේ යහපත් වූ ප්ර න්න වූ  ම්පූර්ෙ කැමැත්ෙ ඒක දමොකක්ෙ බව ඔප්පු 

කරන පිණි , ඔදබ් මන  අලුත් කරන. (දරෝම 12: 2) 

 ැබෑ ක්රි ්තියානීන් දෙවි  හ අන් අය දවනුදවන් ද ේවය කිරීමට පරිවර්ෙනය කර ඇෙ: 

22, සියලු දේ ඔදබ්  ්වාමිවරුන් ම ් අනුව දනොව,  මග, මිනිසුන්- තුටු දෙ  දනොව අවංක සිතින්, 

දෙවියන් වහන්ද ේ දකදරහි ගරුබිය ඇති කීකරු දවනවා. 23 ෙවෙ නුඹො එය සුහෙව,  ්වාමින් වහන්ද ේට 

දමන් දනොව මිනිසුන්, 24  මිඳාෙන් වහන්ද ේ ඔබ උරුමය විපාකය ෙැදබන බව ෙැන කරන්න; ඔබ 
 ්වාමීන් වන ක්රි ්තු ් ද ේවය  ඳහා. (දකොදෙො ්සි 3: 22-24) 

28 එදහයින් ද ොෙවන්ට බැරි රාජ්යයක් ෙබමින් සිටින බැවින්, අප කරුොව ඇති, විසින් අප 

දගෞරවදයන් හා දේව බිය  මග පිළිගෙ හැකි දෙවිට ද ේවය හැක කරමු. (දහබ්දරව් 12:28) 

 ැබෑ ක්රි ්තියානීන් දෙෝකදේ දවන ් ජීවත් දවති. අපි හරි දේ  හ වැරදි දේ  ඳහා දෙෝකදේ ඉහෙ දෙවිදේ 

ප්රමිති පිළිගන්නවා. එය ඔහුට දම් යුගදේ දී දෙවි විදියට ජීවත් දවන්න ඇෙහිල්ෙ ගනී දෙ  පමෙක්, ඇෙහිල්ෙ 

(දහබ්දරව් 10:38) ජීවත් වීමට. කිතුනුවන් ඔවුන්දේ ජීවන ක්රමය, නව ගිවිසුදම් (:;: 9; 24: 14,22 19 2 ක්රියා 9) 
"මාර්ගය" දෙ   ඳහන් වූ බව, ඔවුන් ජීවත් වූ දෙෝකදේ එෙරම් දවන ්  ෙකා බෙන ෙදි.දෙෝකය "කායින් 
මාර්ගය" (යූේ 11) කැඳවා තිදබ් දේ ගැන,  ාෙන්දේ අෙ ක යටදත්, ආත්මාර්ථකාමී ජීවත් දවන්දන්. 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න ධර්මිෂඨ්කම, ප්රීතිය හා  ාමය (දරෝම 14:17) පණිවිඩයක් 

දව්. දමම අනාවැකි වචනය නිවැරදිව වටහාදගන,  ැනසිල්ෙක් වන්දන් (cf. 1 දකොරින්ති 14: 3; 1 දෙ දෙෝනික 

4:18), අපි දෙෝකදේ වියළි ගතිය (cf. ලූක් 21: 8-36) නැරඹීමට විදශේෂදයන්ම. ජීවිෙදේ  ැබෑ ක්රි ්තියානි මාර්ගය 
ආත්මික බහුෙත්වය හා දභෞතික ආශීර්වාෙ (: 29-30 මාක් 10) කිරීමට දයොමු කරයි.දමය, ජීවත් වන අය දෙෝකදේ 

දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය අවශ්ය බව දත්රුම් ඇයි දකොට කි. කිතුනුවන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය 
පිළිබඳ ොනාපතිවරුන් දව්. 

කිතුනුවන් අප දභෞතික දෙෝකදේ (: 5-8 දරෝම 8) ජීවත් වුවත්, ආත්මික දනොව, දභෞතික තු  අදප් 

බොදපොදරොත්තුව ය. අපි "ශුභාරංචිය බොදපොදරොත්තුව" (දකොදෙො ්සි 1:23) තිදයනවා. අෙ දම් දේසු ් ප්රකාශ 
කරන දබොදහෝ  ැබවින්ම දත්රුම් නැති බව මුල් ක්රි ්තියානීන් අවදබෝධ දෙයක්. 

6. ේරීක බරෝමානු පල්ලි රාජ්යය වැදගත් බේ ඉගැන්වීමට, නමුත් ... 
ේරීක-බරෝමානු පල්ලි ඔවුන් බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය අංශ උගන්වන  ව විශ්වාස, නමුත් එය ඇත්තටම 

සැ වින්ම බත්රුම් කරදර ඇති උොහරෙයක් දෙ , කදෙෝලික විශ්වදකෝෂදේ රාජ්යය පිළිබඳ දම්උගන්වයි.: 
ක්රි ්තු ් වහන්ද ේදේ ...  ෑම අව ්ථාවක දී ඔහුදේ දම් රාජධානිය පැමිණීමත්, එහි විවිධ පැතිකඩ, එහි 
නිවැරදි අර්ථය, එය අත්කරදගන ෙබන ආකාරය, ඔහුදේ දේශන දේ ප්රධාන ආහාරය  ාෙයි ඉගැන්වීම, 
දම් ෙරම් ඔහුදේ කතිකාව "සුබ අ ්න දෙ  හැඳින්දව් එද ේ රාජ්යදේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය "" 

... ඔවුන් පල්ලිදේ කො කරන්න පටන්ගත්දත් "; cf. කර්නල්, මම, 13; මම දෙ , ii, 12. මම, 6, 9. v, 10, 



ආදිය ... එය පල්ලිදේ දේව ආයෙනය දෙ  අෙහ ් ... (දෙවියන් පාප් වහන්ද ේ එච් රාජධානිය. කදෙෝලික 

විශ්වදකෝෂදේ ගැටලු, VIII. 1910). 
ඉහෙ "කර්නල්, මම, 13 දපන්වා වුවෙ; මම දෙ , ii, 12.  මම, 6, 9. v, 10, "ඔබ ඒවා දෙ  බෙන නම්, ඔබ එම පෙ 

එක් දකදනක් දනොදව් සභාව දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය වීම ගැන කිසිම දෙයක් කියන්න බව ඔබට දපනී 
යනු ඇෙ. ඔවුන් ඇෙහිලිවන්ෙයන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දකොට ක් වනු ඇෙ දහෝ එය දේසු ් රාජ්යය 
කියෙයි. බයිබෙය, දබොදහෝ සුබ අ ්න දවන ් කිරීම දහෝ ෙවත් දවෙ හැරී ඇති බව අනතුරු අඟවයි අ ත්ය එකක් 

(ගොති 1: 6-9). නමුත් කනගාටුවට කරුෙක්, විවිධ අය සිදු කර ඇෙ. 
දජ්සු ් වහන්ද ේ ඉගැන්වූ "මම මාර්ගය ෙ  ත්යය ෙ ජීවනය ෙ මම දවමි. මා කරෙදකොටදගන මි  කිසිදවක් 

පියාෙන් වහන්ද ේ දවෙට පැමිදෙන්දන් නැෙ "(දයොහන් 14: 6). පීටර්, උගන්වා "යන ගැටලුව අප ගෙවාගෙ යුතු 

වූ, මනුෂ්යයන් අෙදර් දෙන දවන කිසි නාමයක්  ්වර්ගදයන් යට ඇති එහි, දවනත් ඕනෑම ගැෙවීම" (ක්රියා 

4:12). පීටර් යුදෙව්වන් පැවසූ සියල්ෙ ගැන පසුෙැවිලි වී (ක්රියා 2:38) දේසු ් ගෙවා ගැනීමට පිළිගැනීමට 
ඇෙහිල්ෙ තිබිය යුතුය. 
මීට ප්රතිවිරුේධ වශදයන්,  ්රැන්සි ් පාප් වහන්ද ේ අදේවවාදීන්, දේසු ් දෙොරව, යහපත් ක්රියා ගැෙවීම ෙැබිය 

හැකි බව උගන්වා ඇෙ! ඔහු ෙ යුදෙව්වන් දේසු ් දනොදගන ගැෙවීම ෙැබිය හැකි බව උගන්වන! මීට අමෙරව, ඔහු 

 හ  මහර ේරීක-දරෝම ෙ 'මරියා' 'යන සිය බයිබොනුකුෙ දනොවන අනුවාෙය සුබ අ ්න  ඳහා ප්රධාන දමන්ම 
ක්රි ්තියානි දෙෝකයට අයත්,  හ දවනත් ආගම් හා  මගිය  ඳහා ප්රධාන අංගයක් බව  ෙකා ඇති කරන බවක් 

දපනී යයි. නමුත් ඒ හා අදනකුත් දේසු ් වහන්ද ේ හා දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ  ැබෑ සුවිදශේෂ 
වැෙගත්කම දත්දරන්දන් නැහැ. දබොදහෝ දබොරු සුභාරංචි දපොත් ප්රවර්ධනය කරයි. 
දබොදහෝ දපනීදමන් ජීවත් හා දෙෝකය දකදරහි ඇෙහිල්ෙ ඇති කිරීමට කැමතියි. නව ගිවිසුදම් ක්රි ්තියානීන් 
ඉහෙ බැලීමට බව උගන්වයි: 

2 ඉහෙ දේවල් මෙ දනොව, දපොද ොව මෙ දේවල් මෙ ඔදබ් මන   ක න්න. (දකොදෙො ්සි 3: 2) 
7 මක්නි ාෙ අපි දපනීදමන් දනොව ඇෙහිල්දෙන් ඇවිදින්න. (2 දකොරින්ති 5: 7) 

එදහත්, IX පියු ් පාප්තුමා මූලික වශදයන් ෙම පල්ලිදේ ඔහුදේ දපනීදමන් ජීවත් දවනවා ඉගැන්වූ: 
... කදෙෝලික පල්ලිය ... දපොද ොව මෙ ක්රි ්තු ් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දව්. (පියු ් දේ විශ්ව  පී 
යක්ෂයාදේ අව න්  ටනට. යහපත් නීතිඥ ප්රකාශන, 2002, පි. 73 තුෙ උපුටා වැනි) ඒ අෙර දව්. 

දමම කදෙෝලික බයිබෙය101 දවබ් අඩවිදේ, "දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය දපොද ොව මෙ දේසු ් ක්රි ්තු ් 
ව ර ක්රි.ව 33, පීටර් ... කදෙෝලික පල්ලිය විසින් දමදහයවන, උන් වහන්ද ේදේ  භාව  ්වරූපදයන්  ්ථාපිෙ 
කරන ෙදී." එදහත්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ  හ ්රදේ රාජ්යය ෙවම දමෙන දහෝ එය දරෝමදේ පල්ලිය, නමුත් එය 
දපොද ොව මෙ වනු ඇෙ. 
දරෝමදේ පල්ලිය එය මූලික වශදයන් කදෙෝලික  භාදව් නිෙ ප්රශ්දනෝත්ෙර ෙැයි ්තුගෙ එකම "අන්ෙ 
ක්රි ්තු ් පිළිබඳව ඉගැන්වීම" බව දෙවියන් වහන්ද ේ පිළිබඳ ඉක්මනින්ම එනවා දපොද ොදව්  හ ්රදේ රාජ්යය 

විරුේධව ෙැඩි උගන්වන: 
676 අන්ෙ ක්රි ්තු ් රවටා ෙැනටමත් ප්රකාශ දමසියානු බොදපොදරොත්තුව පමෙක් විනිශ්චය හරහා 

ඉතිහා ය ඔබ්බට අවදබෝධ ක  හැකි බව ඉතිහා ය තු  අවදබෝධ කර ගැනීමට සිදු දව්  ෑම 

අව ්ථාවකදීම දෙෝකදේ හැඩය ගන්නා ආරම්භ කිරීමයි. පල්ලිය (කදෙෝලික පල්ලිය ප්රශ්දනෝත්ෙර 
කාදිනල් නමින්. දනොදමරී, NY 1995, පි. 194. අන ක + දජෝශප්)  හ ්රකවාෙයී යන නාමය යටදත් එන 
රාජ්යය පිළිබඳ දම් මු ාකරනදේ පවා ෙෙ ආකෘති ප්රතික්දෂේප කර ඇෙ ... 

නමුත් කනගාටුවට කරුෙක් බව  මග එකඟ වන අය අව ානදේ දී දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ 

අ ්න පිළිබඳ ප්රකාශ  මග ප්රධාන ගැටලු ඇති වනු ඇෙ.  මහරු එය ප්රකාශ අයට එදරහිව ෙරුණු පියවර 

ගන්නා (;: 30-36 11 ොනිදයල් 7:25). 



ඒත්, ඔයා, දේසු ් වහන්ද ේ  ්වාමීන් කියා සිටින සියලු රාජ්යය දවන්දන් නැහැ කියො හිෙන්න? නැහැ, ඔවුන් සිදු 
දනොදව්. දේසු ් පැවසූ දේවල් බෙන්න: 

21 "මා වොරන සිටින  ෑම, ' ්වාමීනි,  ්වාමීනි'  ්වර්ග රාජ්යයට ඇතුළු ය දනොව, ඔහු ක   ්වර්ගදයහි 

සිටින මාදේ පියාෙන් වහන්ද ේදේ කැමැත්ෙ ඉටු කරන. 22 දබොදහෝ දෙදනක්, ඒ ෙවද ේ දී, මා දවෙ 
පව නු ඇෙ ' ්වාමීනි,  ්වාමීනි, ඇති නීති විදරෝධී ක්රියා අනුගමනය කරන මා දකදරන් පිටත්, ඔබ '; අපි 
ඔදබ් නාමදයන් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු දනොදකද මු ඔදබ් නාමදයන් දිවැ  ්වැකි දනොදව්, ඔදබ් නාමදයන් 

දනොදයක් පුදුම සිදු' 23 එවිට මම, ඔවුන්ට ප්රකාශ කරන්දනමි 'කිසි කෙක ඔබ දනොහැඳින්දනමි?! (මදෙව් 
7: 21-23) 

හී පාවුල්තුමා පව නවා "නීති විදරෝධී ක්රියා අභිරහ "  ඳහන් "ෙැනටමත් වැඩ" (2 දෙ දෙෝනික 2: 7) විය 

ඔහුදේ කාෙදේදී. දමම නීති විදරෝධී ක්රියා ෙ එදරහිව "අභිරහ ක්, මහ බැබිදෙෝනිය" (: 3-5 එළිෙරව් 17) නම් 
වන බව අව ාන කාෙදේ බයිබෙය දමද ේ අනතුරු අඟවයි දෙයක්  ම්බන්ධ කර ඇෙ. 
දමම "නීති විදරෝධී ක්රියා අභිරහ " දෙවිදේ ෙ  ආඥාව නීතිය පිළිපැදීමට අවශ්ය නැති බව විශ්වා  කරන 

කිතුනුවන්ට කියාගන්නාවූ  ම්බන්ධ වන්දන්, ආදිය  හ / දහෝ ඒ  ඳහා දබොදහෝ පිළිගෙ හැකි ව්යතිදර්කයන් ඇෙ 
 හ / දහෝ දෙවිදේ බිඳ ෙැමීම  ඳහා පිළිගෙ හැකි ආකාරදේ ඇෙ නීතිය, ඒ නි ා ඔවුන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
නීතිය ආකාරයක කියො අෙර, ඔවුන් ක්රි ්තියානි ධර්මය යම් ආකාරයක දේසු ් දහෝ ඔහුදේ දගෝෙයන් දෙ  
සුජාෙ හඳුනා බව ෙබා නැෙ. 
ේරීක-දරෝම දෙවිදේ ආඥා කඩ, නමුත් එම ප්රදව්ශය (: 3-9 මදෙව් 15) පිළිගෙ හැකි-දේසු ් දහො ක  

ඔවුන්දේ  ම්ප්රොයන් කියාගත් පරිසිවරු වදේ! ෙ ඔහුදේ නීතිය (: 9 දය ායා 30) එදරහිව දෙවි බව කැරලිකාර 

යැයි කියා ගන්නා අය බව දය ායා අනතුරු ඇඟවීය. දමම අවනීතිමය කැරැල්ෙ අපි, අවා නාවකට, දම් ෙව  
ෙක්වා ඒ ෙැක දෙයක්. 
ෙවත් "අභිරහ " දරෝමදේ පල්ලිය එහි මිලිටරිවාදී ක්රි ්තියානි දෙෝකයට අයත්,  හ දවනත් ආගම් හා න්යාය 
 ාමය හා දපොද ොව මෙ දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ බයිබොනුකුෙ දනොවන අනුවාෙය කිරීමට දහේතු 

වනු ඇෙ බව විශ්වා  කිරීමට ඇති බව දපදන් බව දපදන්. ශුේධ ලියවිල්ෙ  ාර්ථක විය යුතු අෙර, ව ර කිහිපයක් 
 ඳහා, එය කැමැත්ෙ උගන්වන පැමිදෙන ක්රි ්තියානි දෙෝකයට අයත්,  මගිය විරුේධව අනතුරු අඟවයි 
( ටහන: නව අනුවාෙය, කදෙෝලික අනුමෙ පරිවර්ෙන, ඇෙ): 

4 ඔවුන් ෙම බෙය ඔහු මෘගයා දුන් නි ා මකරා ඉදිරිපිට ෙමන් සුජූේ; ඔවුන් මෘගයා  මඟ  ං න්ෙනය ක  
හැක්දක් කාටෙ කියා ', මෘගයා ඉදිරිදයහි ෙමන් සුජූේ? ඔහුදේ නම, ඔහුදේ  ්වර්ගික, මණ්ඩපය  හ රඳවා 

සිටින සියලූ දෙනාට විරුේධව, 6  හ එය දෙවියන් වහන්ද ේට විරුේධ ව සිය දේවාපහා  හකු පාඩා 
ද ොෙවමින් වමාරන; කවුෙ මෘගයා මුව එහි,  ාඩම්බර හා දේවාපහා  ඉඩ 5 කරන ෙෙ අෙර මා   ෙළි ් 
දෙකක්  ක්රීය කිරීමට එයට එදරහිව  ටන් කෙ හැක්දක්? ' එහි 7 ශුේධ වන්ෙයන්ට විරුේධව යුේධ 
කිරීමට හා ඔවුන් පරාජය කිරීමට අව ර ෙැබී, හා  ෑම ජාතිය, ජනොව, භාෂාව  හ ජාතිය දකදරහි 
ඔවුන්ට බෙය දෙන;. 8 ක්  හ දෙෝකදේ සියලු මිනිසුන් එනම්, එය නම ්කාර, ඔහුදේ නම ලියා කර නැෙ 
හැදමෝම . බැ  ජීවිෙය පූජා බැටළු පැටවාදේ දපොදත් දෙෝකය මැවීදම් පටන් 9  වන් දෙන්න,  වන් හැකි 

ඕනෑම දකදනකුට ඉඩ දෙන්න: වහල්භාවයට වහල්භාවය  ඳහා අය 10; කඩුදවන් මරා කඩුදවන් මරෙයට 

අය.  ැෙැහැවතුන්දේ වීර්යය  හ විශ්වා යක් තිබිය යුතු වන්දන් ඒ නි යි.(එළිෙරව් 13: 4-10, NJB) 
අව න් වන දව්ොව බබිදෙෝනිදේ  මගියට බයිබෙය දමද ේ අනතුරු අඟවයි: 

1 පාත්ර  ෙ බව දේව දූෙයන්  ත් දෙනාදගන් එක් දකදනක් මට කො කිරීමට පැමිෙ, කො දකොට, '' 

දමහි එන්න මම දපොද ොදව් 2 කවුරුන්  මග සියලු රජවරුන්, ඔබ සිංහා නාරූඪ  ඟ බහුෙ ජෙය වන 
මහා ගණිකාව ෙඬුවම දපන්වයි ෙමන් වෘත්තිදයහි ඇති අෙර, ඇදේ අනාචාරදේ වයින්  මඟ පානය 
දෙෝකදේ සියලු ජන කර ඇෙ. '' 3 ඔහු කාන්ොර කිරීමට බෙය මා රැදගන, එහි මම හි ්  ෙක් ෙ අං ෙ යක් 
තිබූ ෙෙ රතු මෘගදයකු පිට නැඟී කාන්ොවක් ෙැක . සියලු එය පුරා ලියන අවමන් කිරීමක් නාම තිබුො 4 ඒ 
 ්ත්රිය රත්නිල් හා ෙෙ රතු  ැරසී සිටිදේය හා රන් හා මුතු මැණික් හා මුතු  මඟ, ඇය ඇදේ ගණිකා 

පිළිකුල් අ ේය පිරුණු රන් පවත්වමින් සිටිදේ; ඇබේ නළ  මත 5 ලියන  ද්බද් නම, සංවාද ටැප් 



නම: ''. බපොබළොව මත ඇති සියලුම ගණිකාවන් ස  සියලු කැත පුරුදු මව වන ම   ැබිබ ෝනිය, "6 මා 

ඇය බීමත්ව සිටි බව ෙැක,  ැෙැහැවතුන්දේ දල්, හා මියගියවුන්දේ දල්  මඟ පානය දේසු ් වහන්ද ේ; හා 
ඈ දුටු විට මම  ම්පූර්ෙදයන්ම පහත් විය. (එළිෙරව් 17: 1-6, NJB) 
9 'දම් ඥානය  ඳහා ඉල්ො සිටී. හිස් සත නම්  ්ත්රිය වාඩි වී කරනු ෙබන කඳු සත ය. . . 18 ඔබ දුටු  ්ත්රිය 

දපොද ොව මෙ ඇති සියලුම පාෙකයන් දකදරහි බෙය ඇති ම ා නුවර ය. '' (එළිෙරව් 17: 9,18, NJB) 
1 ඉන්පසු මම ඔහුට දෙන, ෙවත් දේවදූෙදයකු මහත් අධිකාරියක් ඇතිව  ්වර්ගදයන් බැ  එන 

ෙැක, දපොද ොව ඔහුදේ දත්ජ   බිබ ෝනිබයන් බැබළිණි. 2 ඔහු, කෑගැසුවා බබිදෙෝනිය වැටුො ඔහුදේ 

හඬ ඉහ ම ඇති ම ා වැටී ඇති අෙර, යකුන් නිජබිම හා  ෑම නිව කින් දුගඳක් බෙය හා අපිරිසිදු, 
පිළිකුල් හගෙ පක්ෂි  ඳහා නවාෙැන් බවට පත් වී තිදබ්. 3 සියලු ජාතීන් ඇය ගණිකා වයින් බීො ගැඹුරු ෙ 

ඇෙ;දපොද ොව මෙ  ෑම රජ ඇය  මඟ ෙමා වෘත්තිදයහි ඇති අෙර,  ෑම දවද ඳ ඇදේ දඛ්ෙනීය තුළින් 

ධනවතුන් වර්ධනය 'ෙවත් හඬක්  ්වර්ගදයන් කො 4. මම, කියන්න අ ා 'මාදේ බසනබඟනි,, කවදාවත් 

ඇයට, ඇබේ අපරාධ  වුල්  ා දැරීමට එකම වසංගත බනොමැති  ව එබසේ එන්න. 5 ඇදේ පව් අහ  ෙක්වා 

පැමිෙ ඇති අෙර, දෙවියන් වහන්ද ේ හිදත් අපරාධ ඇෙ :. ඇයට අන් අය ප්රතිකාර කර දෙ  6 ඇය මද ේ 

ේවිත්ව ප්රමාෙය දගවිය යුතු ප්රතිකාර. ඇය, ඇදේ ම මිශ්රෙය ක දෙයාකාරයකින් ශක්තිමත් කු ොන 

තිබිය යුතුයි. 7 ඇදේ හා අඩෙබර  ෑම එක් වධ දහෝ ෙදෙෝනිය  ම්පාෙ කිරීමට නියමිෙය. මම රැජින දෙ  
පත් වූ මම, ඇය හිෙන මම වැන්ෙඹුවක් දනොදවමි  හ විදයෝදුක ගැන ෙැනගන්න ෙැදබන්දන් නැහැ 8 ඒ 

 ඳහා, එක් දිනක් තු , ව ංගෙ ඇය මෙ වැදටනු ඇෙ:. දරෝග හා දශෝකය හා  ාගෙය. ඇය ගිනි ෙබා 
විනාශ කරනු ඇෙ. ඇදේ බෙවත් දව් දහ ා ෙැක තිදබ් ක  දෙවි  ්වාමීන් වහන්ද ේ. '9' නැෙ, වැෙපීමක්, 
ඇය  මඟ ෙමන් වෘත්තිදයහි ඇය  මඟ අඩෙබර පවත්වා ඇති වූ දපොද ොදව් රජුන් විසින් ඇය දවනුදවන් 

හඬා කරනු ඇෙ. ඇය දනොනැවෙ ඇවිදෙන ෙතු තු  දුම ෙකින, (එළිෙරව් 18: 1-9, NJB) 
ද කරියා, බයිබෙදේ පැමිදෙන බබිදෙෝනියට විරුේධ අනතුරු අඟවයි  හ නිසි  මගිය දේසු ් නැවෙ පසු 
වන තුරු සිදු දනොවන බව දපන්වා: 

10 විමසිල්දෙන් බෙන්න! ප්රදව් ම් වන්න! උතුරු දේශයට පො යන්න - මම  ්වර්ගදේ  ෙර සු ං ඔබ 
විසිරී ඇති කිරීම  ඳහා,  මිඳාෙන් වහන්ද ේ - -.  මිඳාෙන් වහන්ද ේ දමද ේ ප්රකාශ 11 ක් බෙන්න! දැන් 
 බිබ ෝනිබේ දියණිය සමග ජීවත් ඔබදේ නාමදයන්, සිබයොන් කරන්න! 
12  මිඳාෙන් වහන්ද ේ  ඳහා, දමම පව යි ඔබ දකොල්ෙ ජාතීන් ගැන, දත්ජ  මට විවෘෙ බැවින්, 'ඔබ 

මදේ ඇද ේ ඇපල්  ්පර්ශ  ්පර්ශ යදමක්. 13 ෙැන් බෙන්න, මම ඔවුන් දකදරහි මදේ අෙ වනන්න යුතු 

අෙර ඔවුන් අය විසින් දකොල්ෙකා ඇෙ ඔවුන් වහල් වී ඇෙ. '' එවිට ඔබ ප්රීති,  මිඳාෙන් වහන්ද ේ, මා 

එවා වො  බව ඔබ ෙැනගනු ඇෙ! 14 ගී ගයන්න, සිදයොන් දියණිය, ෙැන් මම අෙර ඔබ - ජීවත් එනවා  ඳහා 

ප්රකාශ! 15 ඒ ෙවද ේ දී දබොදහෝ ජාතීන්,  මිඳාෙන් වහන්ද ේ දවෙ පරිවර්ථනය දව්. ඔව්, ඔවුන් ෙම 
ද නඟ බවට පත් වනු අෙර, ඔවුන් ඔබ අෙර ජීවත් වනු ඇෙ.එවිට ඔබ  මිඳාෙන් වහන්ද ේ ඔබ දවෙ මා 

එවූ බව ඔබ ෙැනගනු ඇෙ! 16  මිඳාෙන් වහන්ද ේ ජුො උරුම වනු ඇෙ ශුේධ ඉඩම් ඔහුදේ දකොට , නැවෙ 
දජරු ෙමට ඔහුදේ දත්රීම කරන්න.(ද කරියා 2: 10-16, NJB; දම් කාරයන්ය / NKJV  ං ්කරෙයන් හි 

 ටහන් පෙ ද කරියා 2 දෙ  ෙැයි ්තු ගෙ කර ඇෙ: 6-12) 
දමම ක්රි ්තියානි දෙෝකයට අයත්,  හ දවනත් ආගම් හා ව්යාපාර එක් ත් ජාතීන්දේ  ංවිධානය, වතිකානු, 
දබොදහෝ දරපරමාදු  හ නැදගනහිර ඕර්ෙදඩොක් ් නායකයන් පැහැදිලිව බයිබෙදේ දහ ාෙැක ඇති අෙර දිරිමත් 

ක  යුතු නැහැ ප්රවර්ධනය කරයි. දේසු ් "දබොදහෝ දෙදනකු මු ා" බව (: 4-5 මදෙව් 24) උන් වහන්ද ේ 

අනුගමනය කිරීමට කියමින් අයදේ අනතුරු ඇඟවීය. 1-2 (දේසු ් දනොදව්) හා එළිෙරව් 17 ගණිකාවට: දබොදහෝ 

එළිෙරව් 6 "සුදු අ රුවා"  ම්බන්ධයි. 
ද කරියා දමන්, පාවුල්තුමා ෙ විශ්වා ය  ැබෑ  මගිය දේසු ් නැවෙ පසු වන තුරු සිදු දනොවන බව උගන්වනු: 



13 අප සියලු දේව පුත්රයාෙන්දේ ෙැනුම හා ඇෙහිල්ෙ තු  එක් ත්  ඟා හා පරිපූර්ෙ මිනි ා, ක්රි ්තුන් 

වහන්ද ේදේ ශරීරාකාරදයන්  මග දහොඳින් වැඩුණු පිහිටුවීමට දෙක්. (එපී  4:13, NJB) 
දමම එකමුතුව දේසු ් වහන්ද ේදේ නැවෙ දපර එන විශ්වා  කරන අය දෙෝෂයක් ෙ දවති. ඇත්ෙටම, දේසු ් 
නැවෙ පැමිදෙන විට, ඔහු උන් වහන්ද ේට විරුේධව දප  ගැසිය බව ජාතීන්දේ  මගිය විනාශ කිරීමට සිදු වනු 
ඇෙ: 

11:15 එවිට  ත් වන දේව දූෙයා ෙ දහොරෙෑව පිම්දබ්,  හ හඬ  ්වර්ගදේ කෑ අ ා ගෙ හැකි, ඔවුන් ඉල්ො 

'දෙෝකදේ රාජ්යය අදප්  ්වාමීන් හා ඔහුදේ ක්රි ්තු ් රාජ්යය බවට පත් වී තිදබ්, ඔහු  ෙහට ම රජකම් 
කරනු ඇෙ.' '16 ප්රජා මූලිකයන් විසි හෙර, දෙවියන් වහන්ද ේ ඉදිරිදේ සිංහා නාරූඪ ෙමන් සුජූේ හා දම් 
වචන  මග දෙවියන් 17 නම ්කාර ඔවුන්දේ න ල් බිම  ්පර්ශ, 'අපි ඔබට  ්තුති, සියලු බෙැති දෙවි 
 ්වාමීන් වහන්ද ේ, උන් වහන්ද ේ සිටින, ඔහු කරන උපකල්පනය  ඳහා වූ ඔබදේ අතිමහත් බෙය හා 
ඔබදේ පාෙන කාෙය පටන්. 18 ජාතීන්, කෙබෙයක් සිටි අෙර ෙැන් කාෙය ඔබදේ පලිගැනීදම්, ම  
විනිශ්චය කරනු  ඳහා,  හ ඔදබ් දමදහකරු වූ දිවැසිවරුන්  ඳහා, ශුේධවන්ෙයන් උදෙ ා ඔදබ් නාමය 

දකදරහි භය ඇති අය පැමිෙ තිදබ් දෙොකු කුඩා  මානව දබොහො ගැනීම, ත්යාග ක  යුතුය. දපොද ොව 
විනාශ කරන අය විනාශ කිරීමට කාෙය පැමිෙ ඇෙ. ' (එළිෙරව් 11: 15-18, NJB) 
19: 6 මම  ාගර දහෝ ගිගුරුම්  හිෙ මහා ද ෝෂාවක් ඇති උත්ෙර දෙමින්, '' ශබ්ෙය දමන් විශාෙ ද නඟක් 

හඬ විය බවක් දපදනන්නට දේ! අපදේ සියලු බෙැති දෙවි  ්වාමීන් වහන්ද ේ රජකම් ආරම්භ කර ඇති 
බවත්; . . 19. එවිට මම මෘගයාදේ, දපොද ොදව් සියලු රජවරු ෙ ඔවුන්දේ යුේධ ද ේනා  මග, රයිඩර්  හ 

ඔහුදේ හමුොව  ටන් කිරීමට රැ ් ෙැක්කා. 20 එදහත්, මෘගයාදේ එකට මෘගයාදේ දවනුදවන් හා ්කම් වැඩ 
ක  දබොරු දිවැසිවරයා  මග, සිරකරුදවකු දෙ  අත්අඩංගුවට දගන හා ඔවුන් විසින් මෘගයාදේ ෙකුෙ 

 මග දව ඳනාම පිළිදගන සිටි අෙර ඔහුදේ පිළිරුව නම ්කාර ක වුන් රවටා ඇෙ. දම් දෙක ෙැදවන 
දගන්ෙගම් ගිනි ගිනිවිෙට පෙපිටින් දහ නු ෙැබුදවෝය. 21 සියලු ඉතිරි ඔහුදේ මුවින් පැමිණි, වීමක 

කඩුදවන් මරා, සියලු පක්ෂීහු ඔවුන්දේ මාං   මග ෙමන් ෙදී. . 20:. 4 එවිට මම සිංහා න, ඔවුන් ෙම ආ න 

දගන  ්ථානය ෙැක, ඔවුන් විනිශ්චය ෙබා දීමට බෙය පැවරී තිදබ්. මම දේසු ්  ාක්ෂි හා දෙවියන් 
වහන්ද ේදේ වචනය දේශනා කිරීම  ම්බන්ධදයන් හි  ග ා ෙැමීමට සිටි සියලු, මෘගයා දහෝ ඔහුදේ 
පිළිරුව නම ්කාර කිරීම ප්රතික්දෂේප කර ඔවුන්දේ න ල් දහෝ අත් මෙ පිළිගන්දන් නැහැ කියො අයදේ 

ආත්ම ෙැක, ඔවුන් ජීවත් වීම  ඳහා පැමිෙ, අවුරුදු ෙහ කට ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ  මග රජකම් දකද ේ 

ය. (එළිෙරව් 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
දේසු ් වහන්ද ේට විරුේධව ඒකාබේධ දෙෝකදේ හමුොව විනාශ කිරීමට සිදුවන බව  ැෙකිල්ෙට ගන්න. එවිට ඔහු 
හා ශුේධවන්ෙයන් රජකම් කරනු ඇෙ. ඇෙහිල්ෙ නිසි  මගිය ඇති වනු ඇෙ විට බව ය. 
නමුත් කනගාටුවට කරුෙක්, දබොදහෝ යහපත් දපනී සිටින දබොරු ඇමතිවරු  වන් දෙන්න, නමුත් පාවුල්තුමා 
අනතුරු අඟවා දෙ  (2 දකොරින්ති 11: 14-15), නැති වනු ඇෙ. 
වැඩි බයිබෙය ඇත්දෙන්ම දත්රුම් නම්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න අඩු උන් වහන්ද ේට 
විරුේධ ව  ටන් ඇෙ. 
7. බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය? 
මිනිසුන් වන අප, එද ේ එ ැඹිදේ හිෙන්න කැමති වුවෙ, අදප් අවදබෝධය සීමා දව්, එදහත් දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
(ගීොවලිය 147: 5) "අවදබෝධය අනන්ෙ". 
එය දමම ේරහ විසින් අොෙ කරුෙ නිවැරදි කිරීමට දෙවියන් වහන්ද ේ මැදිහත් ගන්නා ඒ නි යි. 
දබොදහෝ දෙවියන් විශ්වා  කරන අෙර, මිනිසුන් අති මහත් බහුෙරය උන් වහන්ද ේ  ැබවින්ම උපදෙ ් දෙ  ජීවත් 

වීමට අකමැති දවති. පහෙ  ඳහන්  ෙකා බෙන්න 



8 ඔහු ඔබ,  ාමාන්ය මිනි ා, යහපත් දේ දපන්නුම් කර ඇති; එවිට  මිඳාෙන් වහන්ද ේ ඔබට ඕනෑ 

කරන්දන් කුමක්ෙ එදහත්,  ාධාරෙව ක  ෙයාව ආෙරය කිරීම  ඳහා, ඔදබ් දෙවියන් වහන්ද ේ  මග 

නිහෙමානීව ගමන් කිරීමට ෙ? (මීකා 6: 8) 
දෙවියන් වහන්ද ේ  මග නිහෙමානීව ගමන් කිරීමට මිනි ් වර්ගයා දෙයක්  ැබවින්ම කරන්න කැමති වී ඇෙ 

නැෙ. ආෙම්  හ ඒව (උත්පත්ති 3: 1-6) කාෙය සිට, මිනිසුන් ෙමන්  හ ෙම ප්රමුඛො මෙ රඳා දෙවිදේ වඩා, උන් 

වහන්ද ේදේ ආඥා (: 3-17 නික්මයාම 20) දනොෙකා තීරෙය කර තිදබනවා. 
හිදෙෝපදේශ දපොෙ උගන්වන: 

ඔදබ් මුළු සිතින්  මිඳාෙන් වහන්ද ේ තු  5 භාරය, ඔදබ් ම අවදබෝධය මෙ දනොදව් දහේත්තු 6; ඔදබ් සියලු 

මාර්ගවෙදී උන් වහන්ද ේ පිළිගැනීමට, උන් වහන්ද ේ නුදේ මාවත් දයොමු ය 7 ඔදබ් ඇ ් ප්රඥාවන්ෙ 

දවන්න එපා.  මිඳාෙන් වහන්ද ේට බිය හා නපුර පිටත්වන. (හිදෙෝපදේශ 3: 5-7) 
එදහත්, දබොදහෝ මිනිසුන්  ැබවින්ම ඔවුන්දේ සියලු සිත් ෙ දෙවියන් වහන්ද ේ දකදරහි විශ්වා  දහෝ උන් 

වහන්ද ේ ඔවුන්දේ පියවර දයොමු කිරීමට බො නැහැ. දබොදහෝ ඔව්හු දෙවියන් වහන්ද ේ කැමති දේ කරන්දන් 
කියන්දන්, නමුත්, එය කරන්දන් නැහැ. මනුෂ්යත්වයට  ාෙන් (එළිෙරව් 12: 9) රැවටී ඇති කර ඇති අෙර (1 

දයොහන් 2:16) දෙෝකදේ ෙෘෂ්ොවලින්  හ 'ජීවිෙදේ අහංකාරය'  ඳහා පහෙ වැටී ඇෙ. 
ඒ නි ා, දබොදහෝ ෙක්වා, ඔවුන්දේ ආගමික  ම්ප්රොයන් හා අනාගමික ආන්ඩු  මග, ඔවුන් ෙන්දන් සිෙන නි ා 

පැමිෙ ඇෙ. දකද ේ දවෙත්, ඔවුන් (cf. දයදරමියා 10:23) කරන්න දහෝ වඩාත්  ැබවින්ම පසුෙැවිලි වනු ඇෙ. 
මනුෂ්යත්වයට දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය (: 21-22 cf. මදෙව් 24) අවශ්ය කරන්දන් ඒ නි යි. 
බදවියන් ව න්බසේබේ මාර්ග අයිතිය ද 
දෙවියන් වහන්ද ේ ආත්මාර්ථකාමී දනොදව්: දම්  ත්යය දෙවි බව ප්දර්මය (8,16 1 දයොහන් 4) දව්. දෙවිදේ නීති 
දෙවියන් වහන්ද ේ හා අදප් අ ල්වැසියා දකදරහි ප්දර්මය දපන්වන්න (මාක් 12: 29-31; යාදකොබ් 2: 8-

11). දෙෝකදේ ක්රම මරෙය ආත්මාර්ථකාමී හා අව න් දව් (දරෝම 8: 6). 
 ැබෑ ක්රි ්තියානීන් ආඥා පිළිපැදීමය බයිබෙදේ දපන්නුම් බව  ැෙකිල්ෙට: 

1 යදමක් දජ්සු ් වහන්ද ේ ක්රි ්තුන් වහන්ද ේ දෙවියන් වහන්ද ේදේ උපන් බව, ෙ උපන්දන් ය ෙැනැන් 

වහන්ද ේ ප්දර්ම කරන  ෑම දකදනකුටම උන් වහන්ද ේට ජනිෙ වූ ඔහුට ප්දර්ම විශ්වා  කරයි. 2දමම 

වන විට අපි, අපි දෙවියන් වහන්ද ේ ප්දර්ම කරන හා උන් වහන්ද ේදේ ආඥා ෙබා විට, අප උන් 
වහන්ද ේදේ ෙරුවන්ට ප්දර්ම කරන බව ෙැන . 3 දම්  ඳහා අප උන් වහන්ද ේදේ ආඥා පිළිපදින බව, 

දෙවියන් වහන්ද ේට ප්දර්ම කිරීම යනු. හා උන් වහන්ද ේදේ ආඥා පිළිපැදීම බරක් දනොදව්. (1 දයොහන් 

5: 1-3) 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ සියලු (: 172 ගීොවලිය 119) "ආඥා ධර්මිෂ්ඨකම වන". ඔහුදේ මාර්ග පිරිසිදු (1 තිදමෝති 

1:15) දව්. නමුත් කනගාටුවට කරුෙක්, දබොදහෝ ඔවුන්දේ  ැබෑ අර්ථය පැහැදිලි හා දබොදහෝ ඉක්මවූ ඔවුන් 
ව්යාප්ෙ කිරීම මගින් "නීති විදරෝධී" විවිධ ආකාරදේ පිළිදගන ඇති  හ දේසු ් නීතිය දහෝ දිවැසිවරුන් විනාශ 

වුදණ් නැහැ, නමුත් ඔවුන්ට ඉටු කිරීමට බව මෙක නෑ (මදෙව් 5:17), කල්පනා (උො: මදෙව් 5: 21-27). දේසු ් 
"යදමක් කරන්දන් ඔවුන් උගන්වනවා, ඔහු  ්වර්ග රාජ්යදයහි ඉො සුළු යැයි කියනු ය ක " (මදෙව් 5:19) 
(දකොන්දේසි 'දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය'  හ ''  ්වර්ග රාජ්යය 'එකිදනකට හුවමාරු දව්) දවන බවයි. 
බයිබෙදේ ක්රියා නැති ඇෙහිල්ෙ ම  (යාදකොබ් 2:17) බව ඉන් උගන්වයි. දේසු ් අනුගමනය කිරීමට දබොදහෝ 
ප්රකාශය, නමුත් ඔහුදේ ඉගැන්වීම් (මදෙව් 7: 21-23)  ැබවින්ම විශ්වා  දනොකරන ඔවුන් ක  යුත්දත් දෙ  

උන් වහන්ද ේ අනුකරෙය නැහැ (cf. 1 දකොරින්ති 11: 1). "පාපය නීතිය කඩ කිරීමකුත්" (1 දයොහන් 3: 4, 

කාරයන්ය), සියලු (දරෝම 3:23) පව් ක ා. දකද ේ දවෙත්, දෙවියන්  ැබවින්ම සියල්ෙ (: 6 cf. ලූක් 3)  ඳහා 

 ැෙැ ්මක් දෙ  ෙයාව විනිශ්චය (යාදකොබ් 2:13) පරාජය වන බව බයිබෙදේ  ඳහන් දවනවා. 



මානව වි ඳුම්, ෙකුණින් බැහැරව භාවිෙය  ඳහා දෙවිදේ මාර්ග සිට, වැඩ කරන්දන් නැහැ.  හ ්රදේ රාජ්යය 
තු , දේසු ් "යගොවකින්"  මඟ පාෙනය (එළිෙරව් 19:15), හා දහොඳ මිනිසුන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ මාර්ගය ජීවත් 
වනු ඇෙ දෙ  පැතිරී යනවා. බම් බ ෝකබේ සමිති ව න්බසේ  ා උන් ව න්බසේබේ නීතියට කීකරු වීම ප්රතික්බෂේප 

නිසා සියලූම බ ෝකබේ ගැටළු . ඉතිහා ය දපන්නුම් මනුෂය්ත්වයට  මාජදේ ගැටලු වි ඳීදම් හැකියාව දනොදව්: 
6 දෙෞකික දෙයට ඇලුම් කිරීමට නම් මරෙයය, නමුත් අධ්යාත්මිකත්වයට කැමතිව විය ජීවිෙය හා 

 ාමය 7 දෙෞකික මන  දෙවියන් වහන්ද ේට විරුේධ ව  තුරුකම නි ා. එය දෙවියන් වහන්ද ේදේ නීතිය 
යටත් දනොවන, වත්, නියෙ වශදයන්ම විය හැක. 8 එබැවින් ම ් සිටින අය දෙවියන් වහන්ද ේ  තුටු ක  

දනොහැකි. (දරෝම 8: 6-8) 
අදප් දපෞේගලික දුර්වෙො තිබුෙත්: ක්රි ්තියානීන් ආත්මික පිළිබඳ අවධානය දයොමු කිරීමට,  හ දම් යුගදේ දී 
එද ේ කිරීමට දෙවිදේ බෙය ෙබා දෙනු ෙබන්දන් (9 දරෝම 8): 

26 මන්ෙ ඔබ දබොදහෝ දනොදව් ප්රඥාවන්ෙ ම ් අනුව, දබොදහෝ නැහැ, බෙවත් උතුම්, 27. හැඳින්දව් 

දබොදහෝ දනොදව් එදහත්, දෙවියන් වහන්ද ේ ප්රඥාවන්ෙයන් ෙජ්ජාවට පත් කිරීමට දෙෝකදේ දමෝඩ 
දේවල් දෙෝරා ඇති අෙර, දෙවියන් වහන්ද ේ, ඔදබ් කරන මා ද වෙ පවරා,  දහෝෙරදයනි බෙන්න 
කිසිවක් තිදබන දේවල් දගන ඒමට, 28  හ දෙෝකදේ පෙනම දේවල්  හ දෙවියන් වහන්ද ේ දෙෝරා ගත් 
සුළුදකොට වන දේවල් දනොව, වන දේවල්; ෙජ්ජාවට බෙවත් වන දේවල් කිරීම  ඳහා වූ දෙෝකදේ දුර්වෙ 
දේවල් දෙෝරා , 29 උන් වහන්ද ේදේ ඉදිරිදයහි කිසි දකදනක් ක  යුත්දත් දගෞරවය. 30 එදහත්,උන් වහන්ද ේ 

ගැන ඔබ දෙවියන් වහන්ද ේදේ-හා ධර්මිෂ්ඨකම හා පවිත්රවීම හා ලියා ඇති පරිදි, 31  "දපොදි බැඳගත් කරන 
ඔහු, ඉඩ සිට අපදේ ප්රඥාව බවට පත් වූ ක්රි ්තු ් දජ්සු ් වහන්ද ේ ෙ, දව් ඔහු  මිඳාෙන් වහන්ද ේ තු  

පාරට්ටු. " (1 දකොරින්ති 1: 26-31) 
කිතුනුවන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ  ැෙැ ්ම මහිමය දව්! අපි ෙැන් ඇෙහිල්දෙන් ජීවත් (2 දකොරින්ති 5: 7), ඉහෙ 

බො (දකොදෙො ්සි 3: 2) විශ්වා ය (: 6 දහබ්දරව් 11). අපි දෙවියන් වහන්ද ේදේ ආඥා (එළිෙරව් 22:14) ෙබා 
ආශීර්වාෙ කරනු ඇෙ. 
කිතුනුවන් දේසු ්  මඟ පාෙනය කරන බව බයිබෙය  ඳහන් කරයි, නමුත් ඔබ එම  ැබෑ ක්රි ්තියානීන් ඇත්ෙටම 

නගර පාෙනය වනු ඇති බව ය දත්රුම් කරන්දන් දකද ේෙ? දේසු ් ඉගැන්වූ: 
12 "එක්ෙරා වංශාධිපතිදයකු ෙමාට රාජ්යය ෙැබීමට  හ නැවෙ 13 14 දුර රටකට ගිදේ ය. ඒ නි ා ඔහු ෙම 

ද ේවකයන් ෙ  දෙදනකු කැඳවා, ඔවුන්ට ෙ  දී, 'ඔවුන්ට කො දකොට,' 'මා එන තුරු ව්යාපාර කරන්න.' 
'එදහත්, ඔහුදේ රට වැසියන් ඔහුට ධවර ක  අෙර, '' කියා ඔහුදගන් පසු දූෙ පිරි ක් යැවූ 'අපි අප 
දකදරහි රජකම් කිරීමට දම් මිනි ා ක  යුතු නැෙ.' ' 
15 "ඒ නි ා ඒ ඔහු ආපසු පැමිණි විට රාජ්යය ෙබාගත්, ඔහු එවිට දමම ද ේවකයන්, ඔහු ෙමන් දවෙ 

කැඳවා ක  යුතු මුෙල්, ෙබා දී තිබූ ෙැනැත්ො, අෙ ක  ආකාරය ඔහු ෙන්නවා දවන්න පුළුවන් බවයි 
දබොදහෝ  ෑම දකදනක් ම දවද ඳ විසින් ෙබා ඇති 16 එවිට '' කියා මුලින්ම වැඩට 17 එවිට ඔහු, ඔහුට කො 

දකොට, '' දහොඳයි, දහොඳ ද ේවකදයකු. ' ්වාමීනි, ඔදබ් රන් කාසිය ෙ  උපයා ඇෙ.'; නගර ෙ යක් දකදර් 
බෙය ඇති ඔබ ඉො සුළු දෙයක් ගැන විශ්වාසී වූ බැවින්.  ්වාමීනි, ඔදබ් රන් කාසිය පහක් උපයා 

ඇෙ '18 එවිට දෙවන' 'කියා ය.' '19 ඒ හා  මානව, ඔහු කො දකොට,' 'ඔබ ෙ නගර පහක් පුරා විය. ' (ලූක් 19: 

12-19) 
ඔබ ෙැන් ඇති කරන්දනක් විය. කිතුනුවන්  ැබෑ රාජ්යය තු ,  ැබෑ නගර පාෙනය කිරීමට අව ්ථාව 

ෙැදබනවා. දජ්සු ් වහන්ද ේ ෙ (එළිෙරව් 22:12) "ඔහුදේ වැඩ කටයුතු අනුව  ෑම දකදනකුටම ෙබා දීමට, මදේ 

කුලිය මා  මඟ" බවයි. උන් වහන්ද ේට  ැබවින්ම ප්රතිචාර ෙක්වනු ඇෙ අය  ඳහා (; එළිෙරව් 17:14 දයොහන් 

6:44): දෙවි  ැෙැ ්ම (දයෝබ් 14:15)  හ  ්ථානය (2 දයොහන් 14) ඇෙ. දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය  ැබෑ  ඳහා 
වන අෙර, ඔබට එය දකොට ක් විය හැකිෙ! 



2016 ආරම්භදේ දී, එම  ඟරාව විේයා කෘතිම බුේධි අංශ හා මනුෂ්යත්වයට මුහුන දෙන "දුෂ්ට ගැටලු 'වි ඳීමට හැකි 

බව දපන්වා දුන්දන්"  මූහදයෝ බෙය "නමින් ලිපියක් තිබුො. එදහත්, එම ලිපිය දේ දුෂ්ටකම්, එය වි ඳන 
ආකාරය පමෙක් ඉඩ දෙන්න ෙදී දත්රුම් ගැනීමට දනොහැකි විය. 
 හදයෝගීොව, ෙකුණින් බැහැරව භාවිෙය  ඳහා දෙවිදේ  ැබෑ ක්රම පහෙ  ඳහන් සිට, මානව වර්ගයාට බාදබල් 
(: 1-9 උත්පත්ති 11) අ ාර්ථක වූ ටවර් දගොඩ  හදයෝගදයන් කටයුතු කරන විට ඒ මහා ජෙගැල්දමන් පසු 
නැවෙත් සිටි දෙ  21 වන සියවද ේ දී අ මත් වීමට නියමිෙයි පරිදි දව්. 
, දෙෝකදේ ගැටළු මැෙ දපරදිග වැනි  ්ථාන වෙ (අදප්ක්ෂා දෙෞකික වාසි දනොෙකා, උො: ොනිදයල් 9: 27; 1 
දෙ දෙෝනික 5: 3), මිනිසුන්-අපි දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය (දරෝම 14  ාමය අවශ්යයි විසින් වි ඳිය දනොහැකි 
වනු ඇෙ: 17). 
- දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ  තුට හා  හනය අවශ්ය: ජාත්යන්ෙර ත්ර ්ෙවාෙය ප්රශ්න, 
බොදපොදරොත්තු වාසි දනොෙකා, (cf. එ කිදයල් 21:12) විසින් එක් ත් ජාතීන්දේ රවටා (9 cf. එළිෙරව් 12) වි ඳා 
ක  දනොහැකි වනු ඇෙ. 
දෙෝකදේ ජාතීන් දපොද ොව (එළිෙරව් 11:18) විනාශ උපකාරී වනු ඇෙ දෙ  පරි රය ගැටළු, ජාත්යන්ෙර 
 හදයෝගය මගින් වි ඳන වන්දන් නැෙ, නමුත් ඔවුන් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය විසින් වි ඳිය යුතු වනු ඇෙ. 
ලිංගික අමරණීය, ගබ් ාව, විකිණීම හා මිනි ් සිරුදර් ඇති ගැටලු 
දකොට ් ඇමරිකා එක් ත් ජනපෙය විසින්, නමුත් දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය මගින් වි ඳන ක  දනොහැකි වනු 
ඇෙ. 
ෙැවැන්ෙ ෙය බව ඇමරිකා එක් ත් ජනපෙය, එක් ත් රාජධානිය,  හ දවනත් දබොදහෝ ජාතීන් (හබක්කුක් 2 ක් 
විනාශ කිරීදමන්: 6-8) අව ානදේ ජාත්යන්ෙර ෙැරැව්කාර හරහා වි ඳනු ඇෙ දනොව, දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
රාජ්යය විසින්. 
අවිේයාව හා වැරදි අර්ථයක් ඇති වන අධ්යාපනය, එක් ත් ජාතීන්දේ-අපි දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය අවශ්ය 

මගින් වි ඳන ක  දනොහැකි වනු ඇෙ. ආගමික  ට්ටන බයිබෙය ඇත්දෙන්ම  ැබෑ දේසු ් අමෙරව ගැෙවීම 
එකඟ ඕනෑම ක්රි ්තියානි දෙෝකයට අයත්,-ෙබ්ධික ව්යාපාරය විසින් වි ඳා ක  දනොහැකි වනු ඇෙ. පාපය 
දෙෝකය තු  ගැටලුව ය  හ ඒ  ඳහා, අපි දේසු ්දේ ජීවිෙ පූජාව හා දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යදයහි දී ඔහුදේ 
නැවෙ අවශ්යයි. 
කු ගින්න ප්රශ්න විය හැකි නි ා දබෝග අ ාර්ථක-අපි දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය අවශ්ය  ාගෙයක් 
අවොනමක් වන දෙෝකදේ ප්රදේශ ෙමා ඇති ජානමය-ද වන ්කරන ෙෙ ජීවීන් මගින් වි ඳන ක  දනොහැකි වනු 
ඇෙ. 
නූෙන ධවේය විේයාදව් මානව  ඳහා සියලු උත්ෙර නෑ ද ෞඛ්ය අපි දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය අවශ්යයි. 
අව න් වන දව්ොව සිට වරට වාසි  ෙ න අෙර 'බැබිදෙෝනිදේ' (cf. එළිෙරව් 18: 1-19) අප්රිකාව ෙැවැන්ෙ 
දුප්පත්කම, ආසියාව,  හ දවනත් ෙැන්වෙ, ෙරිේරො අපි දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය අවශ්ය ගැටලුව වි ඳීමට 
නැහැ. 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ  හ ්රදේ අදියර දපොද ොව මෙ  ්ථාපිෙ දකදරනු ඇෙ ප්රාදයෝගික රාජ්යය 

දව්. එය දෙවියන් වහන්ද ේ හා නායකයා දෙ  ප්දර්මණීය දෙවි ප්දර්මණීය නීති මෙ පෙනම් වනු 

ඇෙ.  ැෙැහැවතුන්දේ අවුරුදු ෙහ ක් (;: 4-6 20 එළිෙරව් 5:10)  ඳහා ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ  මග ඇෙ. දම් 
රාජධානිය දෙවියන් වහන්ද ේදේ  භාව තු   ැබවින්ම එම ඇතුෙත් වනු ඇෙ, නමුත් දෙවියන් වහන්ද ේදේ 
රාජ්යය ඇත්ෙටම පල්ලිය (කදෙෝලික දහෝ දවනත් ආකාරයකින්) වන බවට කිසිදු ශුේධ ලියවිල්දෙහි  ඳහන් 

කරයි. දරෝමදේ පල්ලිය  හ ්රදේ ඉගැන්වීම විරුේධ වී, පසුව එය අප අව ානය ෙක්වා  මීප දෙ  වැඩි බෙගතු 
බයිබෙදේ ශුභාරංචි පණිවිඩය විරුේධ වනු ඇෙ. දමහි දී දබොදහෝ විට මදෙව් 24:14 ඉටු උෙව් විය හැකි  ැෙකිය 
යුතු මාධ්ය ආවරෙය වනු ඇෙ. 
එහි අව න් අදියර යටදත්, දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය "දෙවියන් වහන්ද ේ දවතින්  ්වර්ගදයන් බැ  එනු නව 
දයරු ෙදම්" ඇතුෙත් දකදරනු ඇෙ (එළිෙරව් 21: 2)  හ එහි වැඩි අව ානයක් නැහැ. එහි ෙවත්, ෙවත් 
අධර්මිෂ්ඨකමට වනු ඇෙ 



දුක් දව්ෙනා හා මරෙය ෙවත් නැෙ. 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න දේශනා කරමින් ෙ දත්රුම් ගැනීම බයිබෙය ඉො වැෙගත් 

 ්ථානයක් දව්. පරෙ ගිවිසුදම් දල්ඛකයන් ඒ ගැන ඉගැන්නුවා. දේසු ්, පාවුල්, දයොහන් ඒ ගැන ඉගැන්නුවා. 
ඒ ගැන ඉගැන්වූ නව ගිවිසුම පිටෙදී දනොමැරී ජීවත් වීම  ඳහා පැරණිෙම 'ක්රි ්තියානි' ධර්ම දේශනාව. දපොලිකාප් 
හා වැනි මුල් දෙවන සියවද ේ ක්රි ්තියානි නායකයන්,, ඒ ගැන ඉගැන්නුවා. දී අපි දිගටමඑය අෙ දෙවියන් 
වහන්ද ේදේ  භාව උගන්වනවා. 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය බයිබෙදේ දේසු ් ගැන දේශනා දපන්වන ප මු විෂය බව ඔබට මෙක ඇති. එය 
ඔහු පසු ගැන දේශනා ක  දේ ෙ නැවෙ නැඟිටීම-හා ක්රි ්තියානීන් මුල් ෙැන විය යුතු දෙයක් දව්. 
සුබ අ ්න දේසු ්දේ ජීවිෙය හා මරෙය ගැන පමෙක් දනොදව්. දේසු ් වහන්ද ේ හා උන් වහන්ද ේදේ 
අනුගාමිකයන් ඉගැන්වූ ශුභාරංචිය බව ෙ අවධාරෙය දෙවියන් වහන්ද ේදේ පැමිණීම රාජධානිය විය. ෙ රාජ්යය 
පිළිබඳ සුබ අ ්න ක්රි ්තු ් වහන්ද ේ තුළින් ගැෙවීම ඇතු ත්, පමෙක් දනොව, මිනි ් ආණ්ඩු (එළිෙරව් 11: 5) 
අව ානදේදී ඉගැන්වීම ඇතු ත් දව්. 
මෙක ෙබා ගන්න, දේසු ් අව ානය ෙ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න සියලු ජාතීන් (මදෙව් 24:14)  ාක්ෂියක් දෙ  
දෙෝකයට දේශනා ක  පසු වන තුරු පැමිෙ නැති බව ඉගැන්වූ ද ේක. ෙැන් ඒ දේශනා සිදුදවමින් පවතී. 
දහොඳ පුවෙක් වන්දන් බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය මනුෂය්ත්වයට ප්රශ්න ගැටලුව ට විසඳුම . එදහත්, දබොදහෝ 
ඊට  හදයෝගය කිරීමට අවශ්ය නැත්නම්, දහෝ ඒක අහන්න වත්, එය  ත්යය විශ්වා  කරන්න ඕන.දෙවිදේ 
රාජ්යය "දම් දෙෝකදේ පහව යනවා" (1 දකොරින්ති 7:31) අෙර,  ොෙන (මදෙව් 6:13) දව්. 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ  ැබෑ සුබ අ ්න දේශනා තු  අපි දෙයක් දිගටම දෙවියන් වහන්ද ේදේ  භාව 
ගැන බරපෙෙ දව්. දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය (මදෙව් 24:14) ඇතුලු: අපි බයිබෙය උගන්වන (19-20 මදෙව් 
28) සියලු දේ උගන්වන්න උත් ාහ කරනවා. අපි ඒ රාජ්යය එන දෙක් බො සිටිත්ම, දෙවියන් වහන්ද ේදේ මාර්ග 
හා  ත්යය විශ්වා  කිරීමට අවශ්ය  ැනසීම අන් අයට අනුගමනය ක  යුතුයි. 
ඔබ දෙවියන් වහන්ද ේදේ පැමිණීම රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න අ ්න ප්රකාශ  හාය විය යුතු දනොදව්ෙ? ඔබ 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ ්න විශ්වා  කරන්දන් දකොදහොමෙ? 

 

 

 

දෙවියන් වහන්ද ේ දිගටම පල්ලිය 
 
දෙවියන් වහන්ද ේදේ දිගටම පල්ලිදේ ඇමරිකා එක් ත් ජනපෙදේ කාර්යාෙය පිහිටා 

ඇෙ: 1036 ඩබ්ලිව් ේරෑන්ඩ් මාවෙ, ේදරෝවර් බීච්, කැලිද ෝනියා, 93433 ඇමරිකා එක් ත් 
ජනපෙය. 
 

දිගින් දිගටම දෙවියන් වහන්ද ේදේ  භාව (CCOG) දවබ් අඩවි 
 

CCOG.ASIA බමම බවේ අඩවිය ආසියාබේ පිළි ඳ අවධානය බයොමු වන අතර  හු 
ආසියානු භාෂා විවිධ ලිපි, බමන්ම ඉංේරීසි සම ර භාණ්ඩ ඇත. 
CCOG.IN බමම ඉන්දීය උරුමය එම ඉ ක්ක බවේ අඩවියක් වන. එය ඉංේරීසි භාෂා ස  
විවිධ ඉන්දීය භාෂාව  ද්රේය ඇත. 



CCOG.EU යුබරෝපය බදසට ඉ ක්ක බවේ අඩවියක් වන. එය  හු යුබරෝපීය භාෂා ද්රේය 
ඇත. 
CCOG.NZ බමම බි්්රතාන්ය- ැස පසුබිම සමග නවසී න්තය  ා අන් අය ඉ ක්ක බවේ 

අඩවියක් වන. 
CCOG.ORG බදවිට දිගටම පල්ලිබේ ප්රධාන බවේ අඩවිය බේ. එය සෑම ම ද්වීපයකින්ම 
එල්  ජනතාව කටයුතු කරයි. එය ලිපි, ස ැඳි,  ා වීඩිබයෝ පට අඩංගු බේ. 
CCOGCANADA.CA බමම කැනඩාබේ එම ඉ ක්ක බවේ අඩවියක් වන. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. දමම දෙවියන් වහන්ද ේදේ දිගටම 
පල්ලිය  ඳහා  ්පාඤ්ඤ භාෂා දවබ් අඩවියක් දව්. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. දමම දෙවියන් වහන්ද ේදේ දිගටම පල්ලිදේ 
පිලිපීනය දවබ් අඩවිය දව්. එය ඉංේරීසි  හ ටැගදෙොේ දෙොරතුරු ඇෙ. 
 

පුවත්  හ ඉතිහා ය දවබ් අඩවි 
 

COGWRITER.COM බමම බවේ අඩවිය ප්රධාන ප්රකාශ බමව මක් වන  ා ප්රවෘත්ති, 
මූ ධර්ම, ඓති ාසික ලිපි, වීඩිබයෝ,  ා අනාවැකි යාවත්කාලීන ඇත. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM බමම ලිපි  ා පල්ලිය  ා ඉති ාසය පිළි ඳ බතොරතුරු 
බවේ අඩවිය මතක ත ා ගැනීමට ප සු බේ. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET බමම ප්රවෘත්ති  ා  යි ලීය මාතෘකා ආවරණය 

අන්තර්ජා ය  ර ා ගුවන් විදුලි බවේ අඩවිය බේ. 
 

 ඟාවන  හ  ඳහා YouTube වීඩිදයෝ නාලිකා 
 

BibleNewsProphecy නාලිකාව. CCOG වීඩිබයෝ. 
CCOGAfrica නාලිකාව. අප්රිකානු භාෂා CCOG පණිවිඩ. 
CDLIDDSermones නාලිකාව. ස්පාඤ්ඤ භාෂාබවන් CCOG පණිවිඩ. 
ContinuingCOG නාලිකාව. CCOG වීඩිබයෝ බද්ශන.  
 
 
 
ඡායාරූපය දයරු ෙදම්  මහර විට දෙ  හැඳින්දවන දගොඩනැගිල්දල් ඉතිරි ගදඩොල් කිහිපයක්  මහර 

කිරීම (එකතු කිහිපයකට පසුව එකතු) පහෙ ෙැක්දව්, නමුත් දයරු ෙදම් බ ්නාහිර හිල් (ෙැනට 
ගල්කි ්  සිදයොන් හැඳින්දව්) දෙවියන් වහන්ද ේදේ  භාව දෙ  වඩා දහොඳින් වි ්ෙර: 
 



 
 
දමම  මහර විට මුල්ම  ැබෑ ක්රි ්තියානි පල්ලි දගොඩනැඟිල්දල් දවබ් අඩවිය කර ඇති බවට විශ්වා  

දකදර්. දේසු ් '' දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අ න් 'දේශනා කර ඇෙ බව 
දගොඩනැගිල්ෙක්. දමම දෙවියන් වහන්ද ේදේ රාජ්යය පිළිබඳ සුවිදශේෂ ඉගැන්වූ දයරු ෙදම් 
දගොඩනැගිල්ෙක් විය. 
 
 
බම් බ ේතුව නිසා අපි ද, බනොනවත්වාම බදවියන් ව න්බසේට ස්තුති කරමි නිසා ... ඔ , 
සබ ෝදරබයනි, යුදබේ, ක්රිස්තුස් බජ්සුස් ව න්බසේ තුළ වන බදවියන් ව න්බසේබේ පල්ලි 
අනුගාමිකයන්  වට පත් විය. 
(1 බතසබ ෝනික 2: 13-14) 
 
සැදැ ැවතුන්ට  ාර සියලු සඳ ා එක් වරක් වූ විශ්වාසය ම ත් ඕනෑකමින් බදති. 
(යූද් 3) 
 
ඔහු (බජ්සුස්) ඔවුන්ට කතා බකොට, '' මම බම් කාර්යය සඳ ා මම බයොමු කර ඇති නිසා, ද 
අබනකුත් නගරව , බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය බද්ශනා කළ යුතුයි. "(ලූක් 4:43) 
 
එබ ත්, බදවියන් ව න්බසේබේ රාජ්යය බසොයන්න, බම් සියලු බද්වල් [ඇ] ඔ  එකතු කළ යුතු ය. 
බිය බනොවන්න, කුඩා රැළ, එය ඔ ට රාජ්යය බදන්නට ඔ බේ පියාණන් ව න්බසේ ප්රසන්න වන 
නිසා. (ලූක් 12: 31-32) 
 
රාජ්යය පිළි ඳ බම් සු  අස්න සියලු ජාතීන්  ට සාක්ෂියක් වන බ ොව පුරා බද්ශනා කරනු   යි, 
 ා එවිට අවසානය පැමිබණන්බන් ය. (මබතේ 24:14) 
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	ඉලක්කය 15. ආරක්ෂා, නැවත හා ගොඩ පරිසර පද්ධති තිරසාර භාවිතය ප්රවර්ධනය තිරසාර වනාන්තර කළමනාකරණය කිරීම, සටන් කාන්තාරකරණය, හා ඉඩම් හායනය සහ ජෛව විවිධත්වය නැති නැවත්වීම සහ බෑවුම්
	ඉලක්කය 16. සෑම මට්ටමක දී ම, ඵලදායී වග සහ සියලූ දෙනා ඇතුළත් කර ආයතන, තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා සාමකාමී සහ සියලූ දෙනා ඇතුළත් කර සමිති ප්රවර්ධනය සියලුදෙනාටම යුක්තිය සඳහා ප්රවේශය සලසා ගොඩනැගීමට
	ඉලක්කය 17. ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මාධ්යයක් ශක්තිමත් කිරීම හා තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ගෝලීය හවුලක් යළි තිරිහන්ව,
	මෙම න්යාය පත්රය 2030 පූර්ණ ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ව තිබේ ද තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ 2030 න්යාය පත්රය ලෙස හැඳින්වේ. එය නියාමනය, අධ්යාපනය, සහ ජාත්යන්තර සහ ආගම් අතර සහයෝගිතාව තුළින් මානව වර්ගයා මුහුණ දෙන ලෙඩ රෝග විසඳීමට අපේක්ෂා කරයි. එහි අරමුණු බොහෝ...
	"කතෝලික" යන වචනය අර්ථය "නව විශ්ව න්යාය පත්රය" "නව කතෝලික න්යාය පත්රය" හඳුන්වන්න පුළුවන් "විශ්වීය." ෆ්රැන්සිස් පාප් වහන්සේ, නව විශ්ව න්යාය පත්රය සම්මත ඊනියා "බලාපොරොත්තුව වැදගත් ලකුණක්."
	ෆ්රැන්සිස් පාප් වහන්සේ 2015 දෙසැම්බර් මාසයේ දී 21 (දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ රාමුගත සම්මුතිය සඳහා පක්ෂ නිල වශයෙන් නමින් 21 වැනි සමුළුව) නමින් ජාත්යන්තර ගිවිසුම ප්රශංසා, සහ "පරෙස්සමින් ඉදිරියට මාර්ගය අනුගමනය කිරීමට ජාතීන් උපදෙස්, සහ සහෝද...
	කිසිවෙකු හුස්ම දූෂිත වාතය අවශ්ය, කුසගින්නේ, දරිද්ර විය අතර, ආදිය සඳහා, තර්ජනයට ලක්වනු, මෙම ජාත්යන්තර සහයෝගිතාව මනුෂ්යත්වයට මුහුන දෙන ප්රශ්න විසඳීමට ද?
	එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තා තබා ඇති
	එක්සත් ජාතීන්ගේ තවත් එවැනි ගැටුම් වැළැක්වීමට හා ලෝක සාමය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා උත්සාහ කිරීම පිණිස, දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව, 1945 ඔක්තෝබර් 24 වන දින පිහිටුවන ලද හා ස්ථාපිත කරන ලදී. එහි ආරම්භක දී, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටවල් 51; දැන් 193 ඇත.
	එක්සත් ජාතීන්ගේ පිහිටුවා සිට ලොව පුරා ගැටුම් සිය ගණනක්, දහස් ගනනක් නොවේ නම්, එහි ඇති, නමුත් අපි තවමත් තුන්වන ලෝක යුද්ධය ලෙස විස්තර කළ හැකි දේ කර නැහැ.
	සමහර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වැනි ජාත්යන්තර සහයෝගය ප්රවර්ධනය කියා ෆ්රැන්සිස් සහ වෙනත් බොහෝ ආගමික නායකයන් පාප් වහන්සේ ප්රවර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කරන බව අන්තර් ලබ්ධික සහ ක්රිස්තියානි ලෝකයට අයත්, න්යාය පත්රය වර්ගය සමඟ ඒකාබද්ධ, සාමය සහ සමෘද්ධිය ගෙන එන බවට ව...
	කෙසේ වෙතත්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මේ දේවල් සඳහා අතීත වාර්තා හොඳ වෙලා නැහැ. පිහිටුවන ලද එක්සත් ජාතීන්ගේ සිට විවිධ සන්නද්ධ ගැටුම් වලට අමතරව, බහු මිලියන බඩගින්නේ සරණාගතයින්, සහ / හෝ මංමුලා දුප්පත්.
	දශකයකට අධික කාලයක් කට පෙර, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය එහි සහස්ර සංවර්ධන ඉලක්ක ක්රියාත්මක කිරීමට ගමනාරම්භ. එය 'සංවර්ධන ඉලක්ක "අටක් නමුත් මෙම පවා එක්සත් ජාතීන්ගේ ම අනුව, සාර්ථක වූයේ නැහැ. ඒ නිසා, 2015 දී, එහි ඊනියා "තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 17" සම්මත කරන ලදී....
	ඈත මනෝරාජ්යයක් යනවා ලෙස, මැයි 6, 2016 දින, ඔහුගේ සභාව මහාද්වීපය ඉටුකරගැනීම සඳහා ඔබට උපකාරී විය හැකි ඔහු මානව හිතවාදී යුරෝපීය මනෝරාජ්යයක් සිහින මැව්වා ෆ්රැන්සිස් පාප් වහන්සේ පවසයි. එහෙත්, පාප්තුමා ගේ සිහිනය නපුරු සිහිනයක් (cf. එළිදරව් 18) විය හැකියි.
	සමහර සහයෝගිතා සහ සාර්ථකත්වය ද ඇති විය හැක, නමුත් ...
	මනෝරාජ්යයක් බව  වෙබ්ස්ටර්ගේ ඩික්ෂනරි සඳහන් "රජය, නීති හා සමාජ කොන්දේසි පරිපූර්ණ වේ කරන අතාත්වික තැනක්."
	තමන්ගේ ම මනුෂ්ය වර්ගයාට සිය ගැටලු විසඳීමට නොහැකි බව ඒ ගැන බයිබලයේ මෙසේ
	23 සමිඳාණන් වහන්ස, මම මිනිසෙක් මාර්ගය තමන් තුළ නැති බව දනිති; එය ඔහුගේ පියවර යොමු කිරීමට ඇවිදින මිනිසා තුළ නැත. (යෙරෙමියා 10:23, NKJV කරය පුරා)
	ජාත්යන්තර සහයෝගය අසාර්ථක වනු ඇත බව බයිබලය උගන්වයි:
	16 විනාශය හා කාලකන්නි තමන්ගේ මාර්ග ඇති බවත්;. 17 ඔව්හු නොදනිති සාමය මාර්ගය 18 ඔවුන්ගේ ඇස් ඉදිරියේ දේව භයක් නැත. (රෝම 3: 16-18)
	එහෙත්, බොහෝ මිනිසුන් මනෝරාජික සමාජය ඔවුන්ගේ දැක්ම කෙරෙහි වැඩ කරන අතර පවා ඇතැම් විට ආගම සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. එහෙත් කිසිවකුත් සැබෑ දෙවි මාර්ග අනුගමනය කිරීමට කැමති වෙති.
	එය එක්සත් ජාතීන්ගේ හෝ වතිකානු ඉලක්ක ඕනෑම දෙසට කිසිදු ප්රගතියක් නැති වනු ඇති බවට නොවේ. සමහර මෙන්ම සමහර පසු බැසීම් ඇති වනු ඇත.
	ඇත්තටම, සහ සමහරවිට දැවැන්ත අර්බුදයකට පසුව, ජාත්යන්තර සාම ගිවිසුමක් වර්ගයක් එකඟ ස්ථිර කරනු (දානියෙල් 9:27). එය විට, බොහෝ බොරු මානව වර්ගයාට වඩා සාමකාමී හා මනෝරාජික සමාජය බිහි වෙනවා කියා විශ්වාස කිරීමට බලපායි.
	බොහෝ ජාත්යන්තර 'මනෝරාජික ප්රගතිය' (cf. එසකියෙල් 13:10) විසින් මෙන්ම විවිධ ලකුණු ද අරුමපුදුම දේ ද (: 9-12 2 තෙසලෝනික 2) විසින් කටයුතු කරනු ඇත. , නායකයන් දේ කිව හැකිය (1 තෙසලෝනික 5: 3; යෙසායා 59: 8) නොතකා:; නමුත් බයිබලය සාමය පසුගිය නැහැ (31-44 11 දානියෙ...
	මනුෂ්යත්වයට සැබවින්ම මනෝරාජ්යයක් ගැන ඒම මුලුමනින්ම අසමත් වේ නම්, හැකි මනෝරාජ්යයක් ඕනෑම ආකාරයේ ද?
	ඔව්.
	2. යේසුස් දේශනා කළේ කුමක්ද සුවිශේෂ?
	යේසුස් වහන්සේට බොහෝ වහන්සේගේ මාර්ගය පිළිගන්නේ නැහැ කියලා ඉගැන්නුවා
	3. පරණ ගිවිසුමේ දන්නා රාජ්යය ද?
	දානියෙල් රාජ්යය ගැන යේසුස් ඉගැන්වූයේ
	යෙසායා රාජ්යය ගැන යේසුස් ඉගැන්වූයේ
	එසකියෙල් මහා පීඩා කාලය තුළ විසිරි සිටි ඉශ්රායෙල් ගෝත්ර අය (හුදෙක් යුදෙව්වන් නොවන) සහස්රයේ රාජ්යය රැස් කරන බව සඳහන් කළා:
	17 එබැවින් කියන්නේ, 'මේ අනුව, දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ මෙසේ පවසයි. "මම, ජාතීන්ගෙන් නුඹලා රැස් ඔබ විසිරී කර ඇති රටවල් වලින් ඔබ එකතු, මම ඔබ ඊශ්රායෙල් දේශය ලබා දෙයි ඇත"' 18එවිට ඔව්හු එහි ගොස් ඇත, ඔවුන් එහි සිට එහි සියලු පිළිකුල්සහගත දේවල් සහ එහි සියලු පිළිකු...
	දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පවසයි. (එසකියෙල් 11: 17-21)
	පරණ ගිවිසුමේ විවිධ ලේඛකයන් ද (උදා: එසකියෙල් 20:33; ඔබදියා 21; මීකා 4: 7) රාජ්යය පිළිබඳ කරුණු ගැන ලියා ඇත.
	ඒ නිසා, යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අස්න උගන්වමින් පටන් ගන්නා විට, උන් වහන්සේගේ වහාම ප්රේක්ෂක මූලික සංකල්පය සමග සමහර ඥානයක් තිබුණා.
	4. ප්රේරිතයන් ද රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අස්න ඉගැන්වූයේ කුමක්ද?
	සුබ අස්න වැනි බොහෝ පනත යේසුස් පුද්ගලයා ගැන පමණක් ශුභාරංචිය වන අතර, යථාර්ථය යේසුස්ගේ ගෝලයන් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අස්න ඉගැන්වූ බව ය. යේසුස් වහන්සේ ගෙන ආ පණිවුඩය වන්නේ මෙය යි.
	පෝල්, දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යය ඉගැන්නුවා
	එහෙත් එය පහසු නැත
	පීටර් රාජ්යය ඉගැන්නුවා
	බයිබලයේ අවසන් පොත් හා රාජ්ය
	1 ඔහු මට දෙවියන් වහන්සේගේ ද බැටළු පෝතකයාණන්ගේ ද සිංහාසනය වෙතින් ගමන්, පළිඟු මෙන් පැහැදිලි ජීවන වතුර පිරිසිදු ගඟ, පෙන්වා දුන්නේය. 2 එහි වීදිය මැද දී, ගඟ දෙපස, ජීවන වෘක්ෂයට වූ අතර, දොළහක් පළතුරු, සෑම මසකම එහි ඵල උපයාගන්නා එක් එක් ගසක් බිහි කළාය. ගසේ ක...
	5. නව ගිවිසුම පිටත ආරංචි මාර්ග උගන්වා  දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්යය
	ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ මුල් මහාචාර්යවරුන් ඔව්හු දෙවියන් වහන්සේ විසින් සත්ය රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අස්න දේශනා කිරීමට නියමිත බව සිතුවාද?
	ඔව්. (1)
	පූර්වතම කල් තබා ගන්නා පශ්චාත්-නව ගිවිසුම ලේඛන සහ දේශනාව
	දෙවන ශත චර්ච් ලීඩර්ස් කරමින් ද රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අස්න
	දෙවන හා තුන්වන සියවස් ගණනාවකට ගැටලු
	හර්බට් ඩබ්ලිව් ආම්ස්ට්රෝන් ද රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අස්න ඉගැන්නුවා, ප්ලස්
	ද රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අස්න ලෝක අවශ්යතා කුමක්ද, නමුත් ...
	මුලුල්ලේම, දෙවිගේ සෙනඟ, කල්පනා කර ඇති "යේසුස් නැවත තෙක් කොපමණ කාලයක් වනු ඇත?"
	රාජ්යය සඳහා තානාපතිවරුන්
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