දේවරාජ්යදේ
සුවිදේෂය
එය විසඳුමයි!
දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය සාක්ෂිකරුදවකු දෙස
දෙෝකයට දේශනා කරන තුරු අවසානය පැමිණිය
දනාහැකි බව දේසුේ පැවසූ බව ඔබට වැටදහනවාෙ?

“වෘකයාෙ බැටළු පැටවා සමඟ වාසය කරයි… මාදේ ශුේධ
කන්දෙහි ඔවුන් කිසි හානියක්ෂ දහෝ විනාශයක්ෂ
දනාකරනු ඇත. මක්ෂනිසාෙ දපාද ාව සමිඳාණන්
වහන්දේදේ ෙැනුදමන් පිරී ඉතිරී යනු ඇත. ජ්ෙය
මුහුදෙන් වැසී යයි.” (දයසායා 11: 6,9)
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පිංච. 1036 ඩබ්ිව්. ග්රෑන්් ඇවනියු, දග්රෝවර් බීච්, කැිද ෝනියා,
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මිනිේ වර්ගයාට එහි ගැටලු විසඳිය දනාහැක්ෂදක්ෂ ඇයි?
දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යදේ ශුභාරංචිය ගැන දේසුේ දේශනා
ක ප මු හා අවසාන දේ ගැන ඔබ ෙන්නවාෙ?
දේවරාජ්යය දේරිතයන්දේ සහ ඔවුන් පසුපස ගිය අයදේ
අවධාරණය බව ඔබ ෙන්නවාෙ?
දේවරාජ්යය දේසුේ වහන්දේදේ පුේගෙයාෙ? දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යය ෙැන් අප තු ජීවත් වන්දන්ෙ? දේවරාජ්යය
අනාගත සැබෑ රාජ්යයක්ෂෙ? බයිබෙය උගන්වන දේ ඔබ විේවාස
කරනවාෙ?
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රාජ්ධානියක්ෂ යනු කුමක්ෂෙ? දේවරාජ්යය යනු කුමක්ෂෙ? බයිබෙය
උගන්වන්දන් කුමක්ෂෙ? මුල් ක්රිේතියානි පල්ිය ඉගැන්ූදේ
කුමක්ෂෙ?
සාක්ෂිකරුදවකු දෙස දේවරාජ්යය දෙෝකයට දේශනා කරන තුරු
අවසානය පැමිණිය දනාහැකි බව ඔබ දත්රුම් දගන තිදබ්ෙ?
ඉදිරිපස කවරදේ ඇති ඡායාරූපදේ ෙැක්ෂදවන්දන් බර්ින් මුද්රණ හා
ග්රැෆික්ෂේ විසින් රචනා කරන ෙෙ වෘකදයකු සමඟ බැටළු පැටදවකු
වැතිර සිටින බවය. පිටුපස කවරදේ ඇති ඡායාරූපය 2013 දී
දජ්රුසෙදම් මුල් පල්ිදේ දෙවියන්දේ දගාඩනැගිල්දල් දකාටසකි.

අන්තර්ගතය
1. මානව වර්ගයාට විසඳුම් තිදබ්ෙ?
2. දේසුේ දේශනා ක

සුවිදේෂය කුමක්ෂෙ?

3. පරණ ගිවිසුදම් දේවරාජ්යය ප්රසිේධ වී තිදබ්ෙ?
4. දේරිතයන් විසින් සුවිදේෂය ඉගැන්ූවාෙ?
රාජ්යය?
5. අළුත් ගිවිසුදමන් පිටත උගන්වන ෙෙ ප්රභවයන්
දේවරාජ්යය.
6. ග්රීක-දරෝමානු පල්ි රාජ්ධානිය උගන්වන්දන්
වැෙගත්, නමුත් ...
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7. දේවරාජ්යය ඇයි?
සබඳතා දතාරතුරු

සටහන: දමම දපාත අඛණ්ඩ දෙවියන්දේ පල්ිදේ
සාමාජිකදයකු දනාවන අදයකු විසින් ඉංග්රීසි අනුවාෙදයන්
පරිවර්තනය කිරීමකි, එබැවින් සමහර ප්රකාශනයන් මුල් පිටපත
මුළුමනින්ම ප්රකාශ දනාකරනු ඇත, නමුත් සමීප වීමට
බොදපාදරාත්තු දව්. ඉංග්රීසි අනුවාෙය www.ccog.org දවබ්
අඩවිදයන් දනාමිදල් ෙබා ගත හැකිය

1. මානව වර්ගයාට විසඳුම් තිබේද?
දෙෝකය දබාදහෝ ගැටලුවෙට මුහුණ දෙයි .
දබාදහෝ මිනිසුන් කුසගින්දනන් දපද ති. දබාදහෝ මිනිසුන්
පීඩාවට පත්ව සිටිති. දබාදහෝ මිනිසුන් ෙරිද්රතාවයට මුහුණ දී
සිටිති. දබාදහෝ ජ්ාතීන් බරපතෙ ණය බරින් දපද ති. නූපන්
ෙරුවන් ඇතුළු ෙරුවන් අපදයෝජ්නයට ෙක්ෂ දව්. මත්ද්රවයවෙට
ඔදරාත්තු දෙන දරෝග දබාදහෝ වවෙයවරුන්දේ අවධානයට
ෙක්ෂ දව්. ප්රධාන කාර්මික නගරවෙ වාතය දසෞඛය සම්පන්න
වීමට තරම් දූිත වී ඇත. විවිධ දේශපාෙන politicians යන් යුේධයට
තර්ජ්නය කරති . තරේත පරහාර දිගටම සිදුදවමින් පවතී .
මානව වර්ගයා මුහුණ දෙන ගැටලු විසඳීමට දෙෝක නායකයින්ට
හැකිෙ?
දබාදහෝ දෙදනක්ෂ එදේ සිතති.
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නව විශ්ව නයාය පත්රය
සැප්තතැම්බර් 25, 2015 දින, වතිකානුදව් ශුේදධෝත්තම රැන්සිේ
පාප්ත වහන්දේ විසින් ප්තරධාන-දේශනය පසු, එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ
සංවිධානය (එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ) ජ්ාතීන් 193 ක්ෂරියාත්මක කිරීම
සඳහා ඡන්ෙය " 17 තිරසාර සංවර්ධන ඉෙක්ෂක " දේ සමහර
විට හැඳින්දවන්දන් එම ෙදී නව විේව න්යාය පත්රය .දමහිදී දව්
එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ ඉෙක්ෂක 17:
ඉෙක්ෂකය 1. සෑම තැනකම දුප්තපත්කම අවසන් කරන්න
ඉෙක්ෂකය 2.
කුසගින්න
පාෙනය
කිරීම,
ආහාර
සුරක්ෂිතතාවය සහ දපෝෂණය වැි දියුණු කිරීම සහ
තිරසාර කෘිකර්මාන්තය ප්රවර්ධනය කිරීම
ඉෙක්ෂකය 3. දසෞඛය සම්පන්න ජීවිතයක්ෂ සහතික කිරීම
සහ සෑම වයේ කාණ්ඩයකම යහපැවැත්ම ප්රවර්ධනය
කිරීම
ඉෙක්ෂකය 4. ඇතු ත් සහ සාධාරණ ගුණාත්මක
අධයාපනයක්ෂ සහතික කිරීම සහ සැමට ජීවිත කාෙය
පුරාම ඉදගනීදම් අවේථා ප්රවර්ධනය කිරීම
ඉෙක්ෂකය 5. ේී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සාක්ෂෂාත් කර
ගැනීම සහ සියලුම කාන්තාවන් හා ගැහැණු
මයින්
සවිබෙ ගැන්වීම
ඉෙක්ෂකය 6. සැමට ජ්ෙය සහ සනීපාරක්ෂෂාව ෙබා ගත
හැකි සහ තිරසාර දෙස ක මනාකරණය කිරීම සහතික
කිරීම
ඉෙක්ෂකය 7. සැමට ෙැරිය හැකි, විේවාසොයක, තිරසාර හා
නවීන බෙශක්ෂතිය සඳහා ප්රදව්ශය සහතික කිරීම
ඉෙක්ෂකය 8. තිරසාර, සියල්ෙ ඇතු ත් සහ තිරසාර
ආර්ික වර්ධනයක්ෂ, පූර්ණ හා tive ෙොයී ැකියා සහ
සැමට යහපත් වැඩ කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම
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ඉෙක්ෂකය 9. ඔදරාත්තු දෙන යටිතෙ පහසුකම්
දගාඩනැගීම,
සියල්ෙ
ඇතු ත්
සහ
තිරසාර
කාර්මීකරණය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ නවයකරණයන්
දපෝෂණය කිරීම
ඉෙක්ෂකය 10. රටවල් තු
අඩු කිරීම

සහ රටවල් අතර අසමානතාවය

ඉෙක්ෂකය 11. නගර සහ මානව ජ්නාවාස සියල්ෙ ඇතු ත්,
ආරක්ෂිත, ඔදරාත්තු දෙන සහ තිරසාර කරන්න
ඉෙක්ෂකය 12. තිරසාර පරිදභෝජ්නය සහ නිෂ්පාෙන
රටාවන් සහතික කිරීම
ඉෙක්ෂකය 13. දේශගුණික විපර්යාස සහ එහි බෙපෑම් වෙට
එදරහිව සටන් කිරීමට හදිසි පියවර ගන්න
ඉෙක්ෂකය 14. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා සාගර, මුහුදු
සහ සමුද්ර සම්පත් සංරක්ෂෂණය හා තිරසාර දෙස භාවිතා
කිරීම
ඉෙක්ෂකය 15. භූමිෂ් ec පරිසර පේධතිවෙ තිරසාර භාවිතය
ආරක්ෂෂා කිරීම, ප්රතිෂ් and ාාපනය කිරීම සහ ප්රවර්ධනය
කිරීම, වනාන්තර තිරසාරව ක මනාකරණය කිරීම,
කාන්තාරීකරණයට එදරහිව සටන් කිරීම සහ ඉඩම්
හායනය වැ ැක්ෂවීම සහ ආපසු හැරවීම සහ වජ්ව
විවිධත්ව හානිය නතර කිරීම
ඉෙක්ෂකය 16. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා සාමකාමී සහ
සියල්ෙ ඇතු ත් සමාජ් ප්රවර්ධනය කිරීම, සැමට යුක්ෂතිය
සඳහා ප්රදව්ශය ෙබා දීම සහ සියලු මට්ටම්වෙ effective
ෙොයී, වගවීම සහ ඇතු ත් ආයතන දගාඩනැගීම
ඉෙක්ෂකය 17. ක්රියාත්මක කිරීදම් මාධයයන් ශක්ෂතිමත්
කිරීම සහ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා දගෝලීය
හවුල්කාරිත්වය පුනර්ජීවනය කිරීම
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දමම න්යාය පත්රය වන්දන් යයි කියන 2030 සම්පූර්ණදයන්ම
ක්ෂරියාත්මක කිරීමට හා ෙ හැඳින්දව් තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා
ූ 2030 න්යාය
පත්රය . එය ail විසඳීමට
අදප්තක්ෂෂා
කරයි කරවීදම් දරගුොසි, අධ්යාපනය, සහ ජ්ාත්යන්තර හරහා
හා සහදයෝගය ආගම් හි මුහුණ මනුෂ්යත්වයට. එහි දබාදහෝ
අරමුණු යහපත් වුවත්, එහි සමහර ක්රම සහ අරමුණු නපුරු ය (cf.
උත්පත්ති 3: 5 ). විේසයි- ඔහුදේ න්යාය පත්රය , ෙ, රැන්සිේ දේ
පාප්ත වහන්දේ අනුකූෙයි Laudato Si විේව.
දමම " නව විේව න්යාය පත්රය " නමින් ක හැකි " කදතෝික
න්යාය
පත්රය " යන
වචනය
දෙස " cath olic " යනු " විේවීය. " රැන්සිේ පාප්ත වහන්දේ සම්මත
දෙස
පරීඬණ නව විේව න්යාය පත්රය " බොදපාදරාත්තුව වැෙගත්
ෙකුණක්ෂ. ”
එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ ගිවිසුදම් පසු විපරමක්ෂ දෙස, 2015
දෙසැම්බරදේ
පැරිසිදේ
ැේවීමක්ෂ
පැවතුනි
(නිෙ
වශදයන් දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ රාමු
සම්මුතියට පක්ෂෂවෙ 21 වන සමුළුව නිෙ වශදයන් නම් කරන
ෙදී ). ෆ්රැන්සිේ පාප්තතුමා ෙ එම ජ්ාතයන්තර ගිවිසුමට ප්රශංසා ක
අතර ජ්ාතීන්ට උපදෙේ දුන්දන් “ ඉදිරි මාවත ප්රදව්ශදමන්
අනුගමනය කරන දෙසයි. ”
නිේචිත පාරිසරික අරමුණු සහ මූෙයමය බැඳීම් ඇති පැරිේ
ගිවිසුමට දෙෝකදේ සියලුම ජ්ාතීන් පාදේ එකඟ ූහ. (එවකට
එක්ෂසත් ජ්නපෙ ජ්නාධිපති බැැක්ෂ ඔබාමා 2016 දී ඇමරිකා
එක්ෂසත් ජ්නපෙය දම් සඳහා කැප කිරීම සඳහා ියවිල්ෙකට
අත්සන් ක නමුත් 2017 දී එක්ෂසත් ජ්නපෙ ජ්නාධිපති දඩානල්්
ට්රම්ප්ත ප්රකාශ කදේ එක්ෂසත් ජ්නපෙය පැරිේ ගිවිසුමට එකඟ
දනාවන බව පිළිගන්නා බවයි. ) යුදරෝපදේ සහ දෙෝකදේ
දවනත් දබාදහෝ තැන්වෙ සිට. පාප්ත වහන්දේ රැන්සිේ පසුව
සඳහන්
මනුෂ්යත්වයට " ෙමන " ඒක
කරන්න
නැති
නම් ඔහුදේ දේශගුණය හා සම්බන්ධ දවනේකම්.
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හුේම දූෂණය ගුවන් කිරීමට කැමති නැත, කුසගින්දන් අතර,
දිළිඳු භාවයට ඇෙ ගත, වඳවී යාදම් තර්ජ්නයට ෙක්ෂ වී
ක ආදිය., ඇත මානව උත්සාහයන් ටී ෙ UnitedNations '2030
න්යාය පත්රය සහ / දහෝ පැරිේ ඔහු ඉෙක්ෂක ෙබාදෙනවා solv ඊ
මනුෂ්යත්වයට
මුහුන
දෙන
ප්තරේන?
එක්සත් ජාතීන්බේ වාර්තාව
ටී ඔහු එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ පිහිටුවන ෙෙ හා ෙදී 1945 ඔක්ෂදතෝබර්
24 වන දින පිහිටුවන , දෙවන දෙෝක යුේධදයන් පසුව , තවත්
එවැනි ගැටුම් වැ ැක්ෂවීම සඳහා සහ දෙෝක සාමය ප්තරවර්ධනය
කිරීමට උත්සාහ කිරීම සඳහා. එහි ආරම්භදේ දී එක්ෂසත්
ජ්ාතීන්දේ සාමාජික රටවල් 51 ක්ෂ තිබුණි. ෙැන් 193 ක්ෂ ඇත.
මතු වී ඇති සිය ගණනක්ෂ දනාදව් නම්, ෙහේ ගණනක්ෂ, එක්ෂසත්
ජ්ාතීන්දේ පිහිටුවා සිට දොව පුරා ගැටුම්, නමුත් අපි තවමත්
තුන්වන දෙෝක යුේධය දෙස විේතර ක හැකි දේ කර නැහැ.
සමහර ප්තරවර්ධනය කිරීමට එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ හිමිකම් වැනි
ජ්ාත්යන්තර සහදයෝගීතාව විේවාස , ආගම් හා හා ආරක්ෂෂාව
නැති වර්ගය සමග ඒකාබේධ ැ
ර න්සිේ සහ දවනත් දබාදහෝ
ආගමික නායකයන් ප්තරවර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කරන පාප්ත
වහන්දේ බව න්යාය පත්රය , සාමය හා දසෞභාේයය උො වනු
ඇත.
දකදේ දවතත්, එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ සංවිධානය විසින් දමය සිදු
කිරීම සඳහා ූ වාර්තාව දහාඳ මට්ටමක දනාමැත . එක්ෂසත්
ජ්ාතීන්දේ සංවිධානය පිහිටුවීදමන් පසු ඇති ූ සන්නේධ
ගැටුම් ගණනාවකට අමතරව , මිියන ගණනක්ෂ කුසගින්දනන්
දපද න, සරණාගතයින් සහ / දහෝ මංමුො සහගත දුප්තපතුන් ය.
ෙශකයකට පමණ දපර එක්ෂසත් ජ්ාතීන් සිය සහශ්ර සංවර්ධන
ඉෙක්ෂක ක්රියාත්මක
කිරීමට
කටයුතු
කදේය . එය
අටක්ෂ " සංවර්ධන ඉෙක්ෂක, " නමුත් දම් සාර්ථක ූදේ නැහැ, පවා
එක්ෂසත්
ජ්ාතීන්දේ
ම
අනුව. එබැවින්, 2015
දී
එහි
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ඊනියා “ තිරසාර සංවර්ධන ඉෙක්ෂක
17 ” සම්මත කරන
ෙදී.සමහර සුබවාදී ය. සමහරු එය මදනෝරාජික මන fant
කල්පිතයක්ෂ දෙස සෙකති.
මදනෝරාජ්යය යන තාක්ෂ දුරට, 2016 මැයි 6 වන දින ෆ්රැන්සිේ පාප්ත
වහන්දේ කියා සිටිදේ තම මහාේවීපයට ඟා වීමට තම පල්ියට
උපකාර ක
හැකි මානුෂීය යුදරෝපීය මදනෝරාජ්යයක්ෂ ගැන
සිහින මැූ බවයි. එදහත් පාප්තතුමාදේ සිහිනය නපුරු සිහිනයක්ෂ
බවට පත්වනු ඇත (එළිෙරව් 18).
යම් සහබයෝගයක්
නමුත්…

හා සාර්ථකත්වයක්

තිබිය

හැකිය ,

දමරියම්

දවබ්ේටර්දේ ශබ්ෙදකෝෂදේ සඳහන්
වන්දන්
මදනෝරාජ්යය “ රජ්ය, නීති සහ සමාජ් තත්වයන් පරිපූර්ණ
වන මන inary කල්පිත ේථානයකි. " බයිබෙදේ තමන්දේ ම
මනුෂ්ය වර්ගයාට සිය ගැටලු විසඳීමට දනාහැකි බව උගන්වයි:
සමිඳුනි, මනුෂයයාදේ මාර්ගය තමා තු නැති බව මම
ෙනිමි. තමාදේම පියවර දමදහයවීමට ඇවිදින්දන් මිනිසා
තු
දනාදව්. (දයදරමියා 10:23, දවනත් ආකාරයකින්
ෙක්ෂවා දනාමැති නම් එන්.දක්ෂ.දජ්.වී )
23

ජ්ාතයන්තර සහදයෝගය අසාර්ථක වන බව බයිබෙය උගන්වයි:
විනාශය හා කාෙකන්නි ඔවුන්දේ මාර්ගවෙ ය; 17 සාමදේ
මාර්ගය ඔව්හු දනාෙනිති. 18 ඔවුන්දේ ඇේ ඉදිරිපිට
දෙවියන් වහන්දේට ගරුබිය නැත. (දරෝම 3: 16-18)
16

එදහත්, දබාදහෝ මිනිසුන් මදනෝරාජික සමාජ්යක්ෂ පිළිබඳ
ඔවුන්දේ ෙෘෂ්ටිය සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින අතර සමහර විට
ආගමට සම්බන්ධ වීමට පවා උත්සාහ කරති. එදහත් එකම සැබෑ
දෙවියන්දේ මාර්ග අනුගමනය කිරීමට කිසිදවකු කැමති
නැත. එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ වතිකානුදව් කිසිදු ඉෙක්ෂකයක්ෂ කරා
කිසිදු ප්රගතියක්ෂ දනාෙැදබන බව දනාදව් . සමහරක්ෂ (සහ
දබාදහෝ අරමුණු දහාඳයි) දමන්ම සමහර පසුබෑමක්ෂ ෙ ඇත.
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ඇත්ත වශදයන්ම, සහ දබාදහෝ විට ෙැවැන්ත ගැටුමකින්
පසුව, ජ්ාතයන්තර සාම
ගිවිසුමක්ෂ සඳහා
එකඟ
වී
තහවුරු වනු ඇත (ොනිදයල් 9:27) . එදේ ූ විට, මනුෂයත්වය
වඩාත් සාමකාමී හා මදනෝරාජික සමාජ්යක්ෂ බිහි කරනු ඇතැයි
දබාදහෝ දෙනා වයාජ් දෙස විේවාස කරති.
එවැනි අන්තර්ජ්ාතික 'මදනෝරාජික ප්රගතිය' (cf. එසකිදයල් 13:10)
දමන්ම විවිධ සං signs ාා සහ අරුමපුදුම දේවින් දබාදහෝ
දෙදනක්ෂ ඇතු ත් වනු ඇත (2 දතසදෙෝනික 2: 9-12). නමුත්
බයිබෙය පවසන්දන් එවැනි සාමයක්ෂ පවතින්දන් නැති බවයි
(ොනිදයල් 9:27; 11: 31-44), නායකයන් කුමක්ෂ පැවසුවෙ (1
දතසදෙෝනික 5: 3; දයසායා 59: 8).
යන අෙහස , ෙකුණින් බැහැරව භාවිතය සඳහා දේසුේ (: 5
දයාහන්
15 cf. ; මදතව්
24: 21-22 ) , මනුෂ්යත්වයට
මදනෝරාජ්යයක්ෂ දගන ආ හැකි දමම 'නපුරු යුගදයන්' දී ව්යාජ්
ශුභාරංචිය (ගොති දව් : 3-10 1 ) .
මදනෝරාජ්යය
සැබවින්ම
දගන
ඒමට මානව
වර්ගයාට පමණක්ෂ මුළුමනින්ම දනාහැකි නම්, ඕනෑම ආකාරයක
මදනෝරාජ්යයක්ෂ ක හැකිෙ?
ඔව්.
දේවරාජ්යය දමම ග්රහදෙෝකය හා පසුව සොකාිකවම මන fant
කල්පිත දෙස යහපත් කරනු ඇත.

10

2. බේසුස් බේශනා කළ සුවිබශ්ෂය කුමක්ද?
දේවරාජ්යය නම් ූ මදනෝරාජික සමාජ්යක්ෂ මිනිේ ආණ්ඩු
දවනුවට ආදේශ කරන බව බයිබෙය උගන්වයි (ොනිදයල් 2:44;
එළිෙරව් 11:15; 19: 1-21).
දේසුේ පටන්ගත් විට ඔහුදේ රාජ්ය දමාදකෝ උත්සාහ ඔහු
දේශනා
කිරීම
ආරම්භ ූ බක්
සුබ
අස්න බදවියන්
වහන්බස්බේ ingdom . මාර්ක්ෂ වාර්තා ක දේ දමන්න:
දයාහන් සිරගත කිරීදමන් පසු, දජ්සුේ වහන්දේ
ගලීෙයට පැමිණ, දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යදේ
ශුභාරංචිය දේශනා කරමින්, 15 , ' ' කාෙය ඉෂ්ට වී ඇත,
දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය ඟ ය. පසුතැවී ශුභාරංචිය
විේවාස කරන්න ” (මාර්ක්ෂ 1: 14-15).
14

ශුභාරංචිය
යන
වචනය
පැමිණ
ඇත්දත්
ග්රීක
භාෂාදවන් ඉවාන්ජ්ියන් දෙස පරිවර්තනය කර ඇති අතර එහි
අර්ථය “ ශුභාරංචිය ” දහෝ “ ශුභාරංචිය ” යන්නයි . " දම් එන් දී EW
ගිවිසුදම්, ඉංේරීසි වචනය " රාජ්යය , " දෙවියන් වහන්දේදේ
රාජ්යය හා සම්බන්ධ, දමම NKJV 149 වතාවක්ෂ පමණ සඳහන් කර
151 වන Douay Rheims බයිබෙය . එය පැමිණිදේ රාජ්කීයත්වදේ
පාෙනය දහෝ රාජ්ධානිය සංදක්ෂතවත් කරන බැසිියා දෙස
අක්ෂෂර පරිවර්තනය ක ග්රීක වචනදයනි .
මිනිේ
රාජ්ධානිවෙට
දමන්ම
දෙවිදේ රාජ්යයටෙ රදජ්ක්ෂ
සිටී (එළිෙරව් 17:14) , ඔවුන් භූදගෝලීය ප්රදේශයක්ෂ ආවරණය
කරයි (එළිෙරව් 11:15) , ඔවුන්ට නීති ඇත (දයසායා 2: 3-4; 30: 9) ,
සහ ඒවා තිදබ් යටත්වැසියන් (ලූක්ෂ 13:29) .
දමහි ප්තරථම මහජ්න ඉගැන්වීම දේසුේ මදතව් වාර්තා කරන:
11

දජ්සුේ වහන්දේ සියලු ගලීෙයට දගාේ ඔවුන්දේ
සිනදගෝගවෙ උගන්වමින් රාජ්යදේ ශුභාරංචිය දේශනා
ක හ (මදතව් 4:23).
23

මදතව් ෙ දමදේ වාර්තා කරයි.
එවිට දජ්සුේ වහන්දේ සියලු නගර හා ගම්මාන ගැන,
ඔවුන්දේ ධර්මශාොවෙ අනුශාසනා කරමින් ෙ රාජ්යය
පිළිබඳ සුබ අේන දේශනා කිරීම (මදතව් දගාේ භයානක
ගතිකයක්ෂ 9:35).
35

අළුත් ගිවිසුදම් ෙැක්ෂදවන්දන් දජ් සුේ සෙහටම රජ්කම් කරන
බවයි :
උන් වහන්දේ ජ්ාදකාබ්දේ වංශය සෙහට ම රජ්කම්
කරන දේක-. ඔහුදේ රාජ්යදයහි අවසානයක්ෂ නැත (ලූක්ෂ
1:33).
33

බේසුස්ව එවන ලද අරමුණ බදවිබේ රාජයය බේශනා කිරීම
බව ලූක් වාර්තා කරයි . දේසුේ ඉගැන්ූ දේ සැෙකිල්ෙට ගන්න.
උන් වහන්දේ ඔවුන්ට කතා දකාට, '' මා දවනත්
නගරවෙට ෙ දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය දේශනා ක
යුතු ය. මක්ෂනිසාෙ දම් සඳහා මා එවන ෙදි ’ (ලූක්ෂ 4:43).
43

දේශනා
ක
බව
ඔබ
අසා
තිදබ්ෙ? දේසුේව යවන
ෙෙ අරමුණ දෙවියන් වහන්දේදේ දක්ෂ ආගම දේශනා කිරීම බව
ඔබ කවො දහෝ දත්රුම් ගත්තාෙ?
ලූක්ෂ දේසුේ බව වාර්තා කදේ දක්ෂ දගාේ දේශනා දෙවියන්
වහන්දේදේ ingdom:
දේරිතයන් ආපසු පැමිණි පසු, තමන් ක සියල්ෙ උන්
වහන්දේට කී හ. ඉන්පසු උන් වහන්දේ ඔවුන් ැදගන
දබත්සයිඩා නම් නගරයට අයත් පාළු තැනකට ගිදේ
ය. 11 එදහත්, දසනඟ එය ෙැනගත් කෙ ඔව්හු උන් වහන්දේ
අනුව ගියහ. උන් වහන්දේ ඒවා පිළිදගන දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යය ගැන කතා දකදේ ය (ලූක්ෂ 9: 10-11).
10

12

දේසුේ වහන්දේ ඉගැන්ූදේ දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය
තමා අනුගමනය කරන අයට ප්රමුඛතාවය දිය යුතු බවයි .
එදහත්, ප මුව දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය ෙ ඔහුදේ
ධර්මිෂ් seek කම ෙ දසායන්න (මදතව් 6:33).
33

එදහත්, දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය දසායන්න, දම්
සියල්ෙ ඔබට එකතු වනු ඇත. 32 කුඩා ැ , බිය දනාවන්න,
මන්ෙ ඔබට රාජ්යය ෙබා දීම ඔදබ් පියාණන් වහන්දේදේ
සතුටට කරුණකි (ලූක්ෂ 12: 31-32).
31

කිතුනුවන් දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය ප මුව දසවිය
යුතුය. ඔවුන් දමය කරන්දන් ක්රිේතුේ වහන්දේ ජීවත්වීමට
කැමති ආකාරයට ජීවත් වීදමන් හා උන් වහන්දේදේ නැවත
පැමිණීම හා රාජ්යය බොදපාදරාත්තුදවන් ය. එදහත්, ක්රිේතුේ
වහන්දේ යැයි කියාගන්නා දබාදහෝ දෙදනක්ෂ ප මුව දේවරාජ්යය
දසායන්දන් නැත, එය කුමක්ෂෙැයි ඔවුහු දනාෙනිති. දෙෞකික
දේශපාෙනයට සම්බන්ධ වීම දෙවියන් වහන්දේ කිතුනුවන්දගන්
අදප්තක්ෂෂා කරන දෙයක්ෂ බව දබාදහෝ දෙදනක්ෂ වයාජ් දෙස
විේවාස කරති. දෙවිදේ රාජ්යය දත්රුම්ගැනීදමන් ඔවුන් දත්රුම්
ගන්දන් නැහැ
මනුෂයත්වය දමතරම් අඩුපාඩු වන්දන් මන්ෙැයි ඔවුන් දත්රුම්
ගත යුතු ආකාරයට දහෝ දත්රුම් ගත යුතුය.
ෙැනුම් දීමකින් ෙ වන බව ඊ රාජ්යය කුඩා ැ දෙනු ෙැදබ් (දරෝම
11 cf.: 5). සැබෑ කුඩා ැදේ දකාටසක්ෂ වීමට කැමැත්දතන් සිටීම
නිහතමානිකම අවශය දව්.
බේවරාජයය තවමත් පෘථිවිබේ ස්ථාපිත වී බනාමැත
දජ් එසුේ ඉගැන්ූදේ ඔහුදේ අනුගාමිකයන් රාජ්යය පැමිදණන
දෙස යාච් pray ාා කරන දෙසයි, එබැවින් ඔවුන් ෙැනටමත් එය
සතුව නැත:
ේවර්ගදේ සිටින අපදේ පියාදණනි, ඔබදේ නාමය ශුේධ
දව් වා! 10 ඔදබ් රාජ්යය පැමිදණ්. ඔදබ් කැමැත්ත ඉෂ්ට දව්
(මදතව් 6: 9-10).
9

13

දේසුේ යවා දක්ෂ දේශනා කිරීමට, උන් වහන්දේදේ ේරාවකදයෝ
සිදු දෙවියන් වහන්දේදේ ingdom:
ඉන්පසු උන් වහන්දේ සිය ශ්රාවකයන් දොද ාේ දෙනා
කැඳවා සියලු භූතයන් දකදරහි බෙය හා බෙය ෙබා දුන්
දේක. 2 දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය දේශනා කිරීම
සඳහා උන් වහන්දේ ඔවුන් යැව්දව් ය (ලූක්ෂ 9: 1-2).
1

දේසුේ වහන්දේ උන් වහන්දේදේ පැවැත්ම පමණක්ෂ දනාව
රාජ්යය, බව ඉගැන්ූ රාජ්යය දෙස විය දනාහැකි පෘිවිය මත
ේථාපිත පසුව උන් වහන්දේ කදේ කුමක්ෂෙ කදේ ඒ නිසයි
දෙස උන් වහන්දේදේ නාමදයන් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු දනාදව් :
එදහත්, මම දෙවියන් වහන්දේදේ ආත්මයාණන් විසින්
යක්ෂයන් දුරු කද ාත්, නියත වශදයන්ම දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යය ඔබ දකදරහි පැමිණ තිදබ් (මදතව්
12:28).
28

සැබෑ රාජ්යය අනාගතය තු - දහෝ
දෙස ප්තරෙර්ශනය ගුහාවෙ දේ :

එය ෙැන්

දමහි M

ඔදබ් ඇස ඔබ පව් කිරීමට දප දේ නම්, එය උදුරා
ගන්න. ඇේ දෙකක්ෂ තිදබනවාට වඩා එක ඇසකින්
දෙවියන්
වහන්දේදේ
රාජ්යයට
ඇතුල්
වීම
දහාඳය . (මාර්ක්ෂ 9:47).
47

දේසුේ වටපිට බැලූ විට තම දගෝෙයන්ට කතා
දකාට, “ ධනය ඇති අයට දෙවිදේ රාජ්යයට ඇතුල් වීම
දකාතරම් දුෂ්කරෙ! " 24 එවිට ේරාවකදයෝ ෙ ඒ අසා
විේමයට පත් කරන ෙදී. නමුත් දේසුේ නැවතත් උත්තර
දෙමින්, “ ෙරුදවනි, ධනය දකදරහි විේවාසය තබන අයට
දෙවිදේ
රාජ්යයට
ඇතුල්
වීම
දකාතරම්
දුෂ්කරෙ! 25 ධනවතාට දෙවිදේ රාජ්යයට ඇතුල් දවනවාට
වඩා ඔටුදවකුට ඉඳිකටුවක්ෂ හරහා ගමන් කිරීම
පහසුය ” (මාර්ක්ෂ 10: 23-25).
23

14

මිදි වැෙ දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යදේ දී අළුත් දෙස
පානය කරන ෙවස දතක්ෂ මම තවදුරටත් මිදි පෙ
දනාදබාන්දනමි ” (මාක්ෂ 14:25).
25

අරිමාතිදේ දජ්ෝසප්ත, ප්රකට සභා සාමාජිකදයක්ෂ, ඔහු
දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය එනතුරු බො සිටිදේය,
පැමිණ වධර්යය ෙබා ගත්දත්ය … (මාර්ක්ෂ 15:43).
43

රාජ්යය ෙැන් වර්තමාන දෙෝකදේ දකාටසක්ෂ දනාවන බව දේසුේ
ඉගැන්වීය.
දජ්සුේ වහන්දේ පිළිතුරු දෙමින්, '' මාදේ රාජ්යය දම්
දෙෝකදයන් දනාදව්. මාදේ රාජ්යය දම් දෙෝකයට අයත්
නම්, මාදේ දේවකයන් යුදෙව්වන්ට භාර දනාදෙන පිණිස
සටන් කරනු ඇත. නමුත් ෙැන් මාදේ රාජ්යය දමතැන් සිට
දනාදව් ” (දයාහන් 18:36).
36

දේසුේ රාජ්යය ඔහු
ප්තරතිොභ එහි රජු:

පසු

පැමිදණන

බව

ඉගැන්ූ දෙස

“ මනුෂය-පුත්රයාදණෝ උන් වහන්දේදේ මහිමදයන් ෙ
සියලු ශුේධ දූතයන් උන් වහන්දේ සමඟ ෙ පැමිණි විට උන්
වහන්දේ මහිමදේ සිංහාසනදයහි හිඳගනු ඇත. 32 එ the
දාරදරක්ෂ තම බැටළුවන් එළුවන්දගන් දබෙන්නාක්ෂ
දමන් සියලු ජ්ාතීන් උන් වහන්දේ ඉදිරිදයහි ැේ කරනු
ඇත. 33 ඔහු බැටළුවන්ව ඔහුදේ ෙකුණු පැත්දත් ෙ එළුවන්
වම් පස ෙ තබන්දන් ය. 34 එවිට රජ්තුමා තම ෙකුණු
පැත්දත් සිටින අයට දමදේ කියයි: 'මාදේ පියාණන්
වහන්දේදගන්
ආශීර්වාෙ
ෙත්
ඔබ,
දෙෝකදේ
අත්තිවාරදමන් ඔබ දවනුදවන් සූොනම් ක
රාජ්යය
උරුම කරගන්න (මදතව් 25: 31-34).
31

දේවරාජ්යය දමහි දනාමැති දහයින්, සැබෑ මදනෝරාජ්යයක්ෂ
ේථාපිත ූ පසු අපට දනාදපදන්. දබාදහෝ දෙදනකුට දෙවිදේ
රාජ්යය දනාදත්දරන නිසා, උන් වහන්දේදේ දේමණීය ආණ්ඩුව
ක්රියා කරන ආකාරය දත්රුම් ගැනීමට ඔවුහු අසමත් දවති.
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“ අනයජ්ාතීන්දේ පූර්ණත්වය පැමිදණන තුරු දෙවිදේ රාජ්යය
පැමිදණන්දන් නැත ” (දරෝම 11:25) - එය තවම සිදුවී නැත.
බේසුස් පැවසුබේ රාජ්යය වූබේ වබේ බදයක්?
දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය
දකබඳුෙ යන්න
පිළිබඳව දේසුේ පැහැදිි කිරීම් කිහිපයක්ෂ සපයයි .
උන් වහන්දේ කතා දකාට, ' ' දෙවියන් වහන්දේදේ
රාජ්යය මනුෂයදයක්ෂ බීජ් බිම විසුරුවා හරිනවා හා සමාන
ය. 27 රාත්රිදේ නිොදගන දිවා කාෙදේ නැඟී සිටිය යුතු ය.
බීජ් පැ
වී වැදඩන්දන් දකදේ ෙැ යි ඔහු ෙන්දන්
නැත. 28 මක්ෂනිසාෙ
දපාද ාව
තනිවම
අේවැන්න
දන ාගන්දන්ය. ප මුව තෙය, හිස, ඉන්පසු හිදසහි
සම්පූර්ණ ධානයය. 29 එදහත්, ධානය ඉදුණු විගස
අේවැන්න පැමිණි බැවින් ඔහු ෙෑකැත්ත තු ට ෙමන්දන්
ය ” (මාක්ෂ 4: 26-29).
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එවිට උන් වහන්දේ කතා දකාට, '' දෙවියන් වහන්දේදේ
රාජ්යය දකබඳු ෙ? මා එය සැසඳිය යුත්දත් කුමක්ෂ ෙ? 19 එය
අබ ඇටයක්ෂ දමනි. මිනිදසකු දගන ඔහුදේ දගවත්දත්
තැබුදව් ය. එය වැඩී විශාෙ ගසක්ෂ බවට පත් විය. අහදේ
කුරුල්දෙෝ එහි අතු වෙ කූඩු ක හ. " 20 නැවතත් ඔහු
කතා දකාට, ' ' මම දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය සමාන
ය කුමක්ෂෙ? 21 එය මුහුන් හා සමාන ය. ේත්රියක්ෂ ආහාරයට
ගත් පියවර තුනක සැඟවී එය මුහුන් දෙන තුරු සැඟවී
ඇත ” (ලූක්ෂ 13: 18-21).
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දමම සම ables suggestthat, ප මු, දක්ෂ දෙවියන් වහන්දේදේ
ingdom ඉතා කුඩා වන අතර, නමුත් විශාෙ බවට පත් වනු ඇත.
ලූක්ෂෙ දමදේ සටහන් කදේය.
ඔව්හු නැදඟනහිදරන් හා බටහිරින්, උතුදරන් හා
ෙකුදණන් පැමිණ දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යදේ හිඳිති
(ලූක්ෂ 13:29).
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දම් අනුව, දෙවියන්දේ දක්ෂ ආධිපතයයට දොව පුරා මිනිසුන්
සිටිනු ඇත. එය ඊශ්රායල් පරම්පරාව දහෝ විදේිත ජ්නවාර්ගික
16

කණ්ඩායම් ඇති අයට පමණක්ෂ සීමා දනාදව් . සෑම තැනකම
සිටින ජ්නයා දම් රාජ්ධානිදේ හිඳිනු ඇත .
ලූක් 17 සහ රාජයය
ලූක්ෂ 17: 20-21 සමහරු වයාකූෙ කරයි. නමුත් එයට පිවිසීමට
දපර, මිනිසුන් දෙවියන් වහන්දේදේ දක්ෂ ආගන්තුක ආහාරයට
ගන්නා බව සැෙකිල්ෙට ගන්න :
“ දෙවිදේ
රාජ්යදේ
දරාටි
භාගයවන්තදයකි! ” (ලූක්ෂ 14:15).
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අනුභව

කරන්නා

ලූක්ෂ 17: 21 හි දවනත් ආකාරයකින් දයෝජ්නා කරන වැරදි
පරිවර්තන / වරෙවා වටහාගැනීම් තිබියදීත්, මිනිසුන් (ෆු ටියුදර් )
දෙවියන් වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය තු
ආහාරයට ගන්නා
බැවින් , එය ෙැන් ඔවුන්දේ හෙවත් තු දවන් කර ඇති දෙයක්ෂ
පමණක්ෂ දනාදව්.
ලූක්ෂ 17 Moffatt පරිවර්තනය: 20-21 හැක ඇතැම් දත්රුම් ගැනීමට:
දෙවියන්
වහන්දේදේ
රාජ්යය
පැමිදණන
විට
පරිසිවරුන්දගන් විමසූ විට උන් වහන්දේ ඔවුන්ට පිළිතුරු
දෙමින්, ' ' දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය පැමිදණන්දන්
නැත. 21 'දමන්න,' නැතදහාත් 'දමන්න' කියා කිසිදවකු
දනාකියනු ඇත. මන්ෙ, දෙවියන් වහන්දේදේ පාෙනය
ෙැන් ඔබ අතර ය. ” (ලූක්ෂ 17: 20-21, දමා ට් ; NASB සහ ESV
පරිවර්තනෙ බෙන්න )
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දේසුේ කතා
කදේ
දවනේ
දනාූ,
දෙෞකික හා කුහක පරිසිවරුන්ට
බව
සැෙකිල්ෙට
ගන්න. දේසුේ “ ඔවුන්ට උත්තර දුන්නා ” - the රිසිවරුන් තමයි
ප්රේනය දේසුේට කිව්දව් . ඔවුන් ඔහුව හඳුනාගැනීම ප්රතික්ෂදෂ්ප
ක ා.
අපි ඔවුන් පල්ිදේෙ? නැහැ !
දේසුේ කරන ෙදී ෙ ඉක්ෂමනින් සංවිධානය විය සභා ගැන කතා
කරන්දන් නැහැ. දහෝ විය ඔහු සිත සමාධිගත කිරීම දහෝ සිත
හැඟීම් ගැන කතා.
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දේසුේ කතා කදේ
ඔහුදේ
පාෙනය
ගැනයි ! පරිසිවරුන්
පල්ියක්ෂ ගැන උන් වහන්දේදගන් විමසුදව් නැත. අළුත් ගිවිසුදම්
පල්ියක්ෂ ඉක්ෂමනින් ආරම්භ කිරීමට ඔවුන් කිසිවක්ෂ ෙැන සිටිදේ
නැත. ඔවුන් ගැන දනාවිමසූ වර්ගය ෙේසන මදනෝගතීන්.
එක්ෂ රාජ්ය සිතන්දන් නම් දෙවියන් වහන්දේදේ වන වන ඊ චර්ච්
- දෙවිදේ රාජ්යය ූදේ " තු " පරිසිවරු - පරිසිවරු තු සභාව
ඔහු? පැහැදිිවම නැහැ!
එවැනි නිගමනයක්ෂ හාසයජ්නක දනාදව් ෙ? සමහර දරපරමාදු
පරිවර්තනවෙ ලූක්ෂ 17: 21 හි දකාටසක්ෂ “ දෙවිදේ රාජ්යය “ ඔබ
තු ” (NKJV
/
KJV) දෙස
පරිවර්තනය
කර
ඇති අතර,
කදතෝික නව දජ්රුසෙදම් බයිබෙය පවා නිවැරදිව පරිවර්ථනය
කරන්දන් “ දෙවිදේ රාජ්යය ඔබ අතරයි ”කියායි . ”
පරිසිවරුන් අතදර් දේසුේෙ සිටිදේය. ෙැන් පරිසිවරුන් සිතුදව්
තමන් දෙවිදේ රාජ්යය බොදපාදරාත්තුදවන් සිටින බවයි. නමුත්
ඔවුන්
එය
වරෙවා
වටහා
ගත්තා. යුදෙව්වන් සිතන
ආකාරයට පමණක්ෂ එය ප්රාදේශීය දහෝ සීමිත රාජ්යයක්ෂ දනාවන
බව දේසුේ පැහැදිි කදේය (සමහරු විේවාස කරන පරිදි
පල්ියක්ෂෙ නැත). දේවරාජ්යය හුදෙක්ෂ හුමා සහ ෙෘශයමාන
රාජ්ධානිවින් එකක්ෂ
පමණක්ෂ
දනාවනු
ඇත .
මිනිසුන් විසින් දපන්වා දෙන දහෝ ෙකින, “ දම් දමන්න, දමහි ”
යැයි පවසන ; දහෝ " බව ' අතන, ඒ රාජ්යය s. ”
දේසුේ , පිොත්ට පැහැදිිවම පැවසූ පරිදි, එම රාජ්යදේ රජු දෙස
උපත ෙැබීය (දයාහන් 18: 36-37). බයිබෙය “ රජ් ” සහ “ රාජ්යය ”
යන වචන එකිදනකට දවනේ දෙස භාවිතා කරන බව දත්රුම්
ගන්න ( උො: ොනිදයල් 7: 17-18,23). අනාගත රාජ්යය රජ් දෙවියන්
වහන්දේදේ සිටදගන,
එදේ
නම්
එහි
විය ඊ ඟ එම පරිසිවරු . නමුත් ඔවුන් ඔහුව තම රජු දෙස හඳුනා
දනාගනී (දයාහන් 19:21). උන් වහන්දේ නැවත පැමිදණන විට
දෙෝකය උන් වහන්දේව ප්රතික්ෂදෂ්ප කරනු ඇත (එළිෙරව් 19:19).
දේසුේ පහත සඳහන් පෙ, ගිදේය ලූක්ෂ 17 , ඉදිරි ඔහුදේ දෙවන
විේතර කිරීමට, දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය පාෙනය
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කරන්දන් විට සියලු, පේ (අනුකූෙතාවක්ෂ සඳහා Moffatt සමග
දිගින් දිගටම දී දමම පරිච්දේෙදේ):
ඔහු
සිය
දගෝෙයන්ට
කතා
දකාට, '' මනුෂයපුත්රයාණන්දගන් එක ෙවසක්ෂ වත් ගත කිරීමට ඔබ
දබාදහෝ කාෙයක්ෂ හා නිෂ් ain ෙ වන ෙවේ පැමිදණනු
ඇත. 23 මිනිසුන්, 'දමන්න, දමන්න!' 'බෙන්න, දමන්න
ඔහු!' එදහත්, පිටතට දනායන්න, ඔවුන් පසුපස දුවන්න
එපා. 24 මක්ෂනිසාෙ අහදේ එක්ෂ පැත්තක සිට අනික්ෂ
පැත්තට අකුණු සැර වැදී ඇත. මක්ෂනිසාෙ මනුෂය පුත්රයා
තමාදේ ෙවදේම සිටියි. 25 එදහත්, ඔහු ප මුව මහත් දුක්ෂ
දව්ෙනා විඳ ෙරාදගන වර්තමාන පරම්පරාව විසින්
ප්රතික්ෂදෂ්ප ක යුතු ය. (ලූක්ෂ 17: 22-25, දමා ට්)
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දේසුේ සඳහා බෙන්න රතු අකුණු රෙෑෂ්, හුදෙක්ෂ මදතව් 24:27
දමන් -31 , ඔහුදේ දෙවන විේතර මුළු දෙෝකයම පාෙනය කිරීමට
එනවා. දේසුේ නැවත දනාඑන විට තම දසනඟට ඔහුව
දනාදපදන් යැයි දනාකියයි.
පී ජ්නතාව තම රජු දෙස ඔහුව හඳුනා දනාගනී (එළිෙරව්
11:15) ඔහුට විරුේධව සටන් කරනු ඇත (එළිෙරව් 19:19)! දේසුේ
අන්ත ක්රිේතුේව නිදයෝජ්නය කරන බව දබාදහෝදෙදනක්ෂ සිතනු
ඇත. දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය එම පරිසිවරුන් තු ඇති බව
දේසුේ දනාකියයි - ඔවුන්දේ කුහකකම නිසා ඔවුන් රාජ්යයට
දනායන බව ඔහු දවනත් තැනක ඔවුන්ට කීදව්ය (මදතව් 23: 1314). පල්ිය රාජ්යය වනු ඇතැයි දේසුේ පැවසුදව් නැත .
ටී දෙවියන් ඔහු රාජ්ධානිය දෙයක්ෂ මිනිසුන් ය ය එක්ෂ දින කිරීමට
හැකි වනු - ENTER වැනි ූ, හුදෙක්ෂ පුනරුජ්ජීවනදේ දී! එදහත් ,
පවා ආබ්රහම් හා අදනකුත් කුෙපතිදයෝ එහි නැත තවම
(cf. දහබ්දර rews : 13-40 11).
එකෙ දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය දපෞේගිකව
තමන් තු දනාමැති බවත්, එය ලූක්ෂ 17 : 21 ට පසුව පැමිණි පහත
ෙැක්ෂදවන පරිදි දිේවිය යුතු බවත් ශ්රාවකදයෝ ෙැන සිටියහ .
දම් දේවල් ඇසූ විට උන් වහන්දේ තවත් උපමාවක්ෂ කීදව්
උන් වහන්දේ දජ්රුසෙමට ආසන්නදේ සිටි නිසාත්
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දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය ක්ෂෂණිකව දිේ දව් යැයි
ඔවුන් සිතූ නිසාත් ය (ලූක්ෂ 19:11).
බමම K ingdom අනාගතබේ දී පැහැදිලි කරන ලදී
K ingdom ආසන්නෙැයි ඔබ කියන්දන් දකදේෙ ? එම ප්රේනයට
ආමන්ත්රණය කිරීදම් දකාටසක්ෂ දෙස දේසුේ අනාවැකිමය
සිදුවීම් ෙැයිේතුගත කදේය (ලූක්ෂ 21: 8-28) ඉන්පසු ඉගැන්ූදේ :
අත්තික්ෂකා ගස සහ සියලු ගේ දෙස බෙන්න. 30 ඔවුන්
ෙැනටමත් වැදඩමින් සිටින විට, ගිම්හානය ෙැන් ං වී ඇති
බව ඔබම ෙනී. 31 එබැවින් ඔබත් බම් බේවල් සිදුවන බව
දුටු විට බදවියන් වහන්බස්බේ රාජයය ළං වී ඇති බව
දැනගන්න (ලූක්ෂ 21: 29-31).
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දේසුේ වහන්දේට අවශය ූදේ දක්ෂ දසනඟ පැමිදණන්දන්
කවොෙැයි ෙැන ගැනීමට තම ජ්නතාව අනාවැකිමය සිදුවීම්
අනුගමනය කිරීමයි . අනාවැකිමය සිදුවීම් දෙස බො අවධානය
දයාමු කරන්න කියා දේසුේ තම දසනඟට පැවසුවා (ලූක්ෂ 21:36;
මාක්ෂ 13: 33-37). දේසුේදේ වෙන් දනාතකා, අනාවැකිමය
සම්බන්ධ දෙෝක සිදුවීම් නැරඹීම සඳහා දබාදහෝ අය වට්ටම් ෙබා
දේ.
ලූක්ෂ 22 සහ 23 හී දේසුේ නැවතත් දපන්වා දුන්දන් දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය
දකතරම්ෙ
යත් අනාගතදේදී
උගන්වන විට එය ඉටු වනු ඇති බවයි .
“ දුක්ෂ විඳීමට දපර දම් පාේකු උත්සවය ඔබ සමඟ
අනුභව කිරීමට මම ෙැි ආශාදවන් සිටිදයමි. 16 මන්ෙ,
දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යදයහි එය ඉෂ්ට වන තුරු මම
එය අනුභව දනාකරමි. " 17 එවිට ඔහු කුසොන ැදගන,
තුති පුො-, කතා දකාට, ' ' දමය දගන ඔබ අතදරහි දබො
දවන්; 18 මන්ෙ, දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය පැමිදණන
තුරු මිදි වැදෙන් මම පානය දනාකරමි ” (ලූක්ෂ 22: 15-18).
15

එදහත්, ඔහු සමඟ කුරුසිදේ ඇණ ගසනු ෙැබූ එක්ෂ
අපරාධකරුදවකු ඔහුට අපහාස කරමින්, ' ' ඔබ දමසියේ
නම්, ඔබ ග වා අප ෙ දබ්රාගන්නැ''යි වො
39
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දේක. " 40 එවිට ඔහුදේ සහකාරිය ඔහුට බැණ ඔහුට
කතා දකාට, '' ' පවා දෙවියන් වහන්දේ බිය ඔබ
ෙ? මක්ෂනිසාෙ ඔබත් ඔහු සමඟ දහ ාෙකිනවා. 41 අපි
යුක්ෂතිසහගත වන්දන්, අප සුදුසු බැවින්, අප ක දේ අනුව
අපට වන්දි දගවනු ෙැදබ්. එදහත් දම් තැනැත්තා කිසි
නපුරක්ෂ කර නැත. " 42 එවිට ඔහු දජ්සුේ කතා දකාට,
'' ' මාදේ ේවාමීනි, මා ඔදබ් රාජ්යයට ඔබ ඇතුල් වන විට
මතක තබා ගන්න. " 43 එදහත් දජ්සුේ වහන්දේ ඔහුට
කතා දකාට, " ආදමන්, මම ඔබට කියමි, අෙ ඔබ මා සමඟ
පාරාදීසදේ යුතු බව. ” (ලූක්ෂ 23: 39-43, ඇරමයික සරෙ
භාෂාදවන්)
දක්ෂ ingdom දෙවියන් වහන්දේදේ com නෑ ඊ දේසුේ ඝාතනය
වහාම මාක්ෂ හා ලූක්ෂ යන දෙකම අපට දපන්වන්දන් දෙස
එක්ෂදකෝ:
අරිමාතිදේ දජ්ෝසප්ත, ප්රකට සභා සාමාජිකදයක්ෂ, ඔහු
දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය එනතුරු බො සිටිදේය,
පැමිණ වධර්යය ෙබා ගත්දත්ය … (මාර්ක්ෂ 15:43).
43

ඔහු යුදෙව්වන්දේ නගරයක්ෂ වන අරිමාතිදේ සිට පැමිණි
අතර, ඔහු දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය එනතුරු බො
සිටිදේය (ලූක්ෂ 23:51).
51

මම ටී යනු fter නැවත නැඟිටීම : (50-55 1 දකාරින්ති
15) බව කිතුනුවන් නැවත
උපත
ඇත කිරීමට ඇතුළු ූ
දක්ෂ දෙවියන් වහන්දේදේ ingdom , දජ්ෝන් වාර්තා දෙස:
දජ්සුේ වහන්දේ උත්තර දෙමින්, '' නියත වශදයන්ම මම
ඔබට කියමි, යදමක්ෂ නැවත ඉපදුදණාත් මිස ඔහුට
දෙවිදේ
රාජ්යය
දනාදපදන්. " 4 නිදකාදේමුේ, උන්
වහන්දේ කතා දකාට, ' ' මිනිදසක්ෂ මහලු වී සිටියදී උපත
ක හැක්ෂදක්ෂ දකදේෙ? ඔහුට දෙවන වරටත් මවදේ කුස
තු ට ඇතුළු වී උපත ෙැබිය හැකිෙ? ” 5 දජ්සුේ වහන්දේ
පිළිතුරු දෙමින්, '' නියත වශදයන්ම මම ඔබට කියමි,
යදමක්ෂ වතුදරන් හා ආත්මදයන් ඉපදුදණාත් මිස ඔහුට
3
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දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යයට ඇතුළු විය දනාහැකි ය
(දයාහන් 3: 3-5).
පමණක්ෂ දෙවිදේ දසනඟ අවසාන පේචාත් සහේරදේ ෙකිනු
ඇත K ingdom දෙවියන් .
ෙැන් කරුණාකර තව දුරටත් දත්රුම් ගන්න , දේසුේ වහන්දේ
නැවත
නැඟිටුවනු
ෙැබූ
බව ,
ඔහු
නැවතත් දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය ගැන ඉගැන්වීය :
ඔහු දුක්ෂ විඳීදමන් පසු දනාවරදින සාක්ෂි දබාදහාමයක්ෂ
ඉදිරිපත් කර, දින හතළිහක්ෂ තු ඔවුන්ව ෙැක, දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යයට අො දේවල් කථා කරයි (ක්රියා 1: 3).
[3]

වන ඊ පළමු හා අවසන් වරට ධර්ම බේශනා බේසුස් K
පමණ
දුන් බදවියන්
වහන්බස්බේ
ingdom ! බේසුස්
පැමිණිබේ එම රාජයය ගැන ඉගැන්වීමට දූතයා බලසය.
දේසුේ ෙ
විය දයාහන් ගැන
ියන්න සහේරදේ
K ingdom දෙවියන් දපාද ාව මත බව. ඔහු දයාහන් ියා ඇති දේ
සැෙකිල්ෙට ගන්න:
දේසුේට සාක්ෂි ෙැරීම සහ මෘගයාට දහෝ ඔහුදේ
රූපයට නමේකාර දනාක , ඔවුන්දේ න දෙහි දහෝ
අත්වෙ ඔහුදේ සෙකුණ දනාෙැබූ දෙවියන් වහන්දේදේ
වචනය නිසා හිස ගසා ෙැමූ අයදේ ආත්ම මම
දුටුදවමි . ඔව්හු අවුරුදු ෙහසක්ෂ ක්රිේතුේ වහන්දේ සමඟ
ජීවත් වී රජ්කම් ක හ (එළිෙරව් 20: 4).
4

මුල් කිතුනුවන් ඉගැන්ූදේ දෙවියන් වහන්දේදේ සහස්ර රාජ්යය
මිහිපිට පවතින බවත් බයිබෙය උගන්වන ආකාරයට දෙෝකදේ
ආණ්ඩු ආදේශ කරන බවත්ය (එළි. 5:10, 11:15).
ඇයි, දක්ෂ නම් දෙවියන් වහන්දේදේ ingdom වහන්දේදේ වැෙගත්
o, දබාදහෝ නැහැ අසා ඉතා දබාදහෝ ඒ ගැන?
අර්ධ වශදයන් ආ ecause දජ්සුේ වහන්දේ ඒ නමින් අභිරහස:
උන්
වහන්දේ
ඔවුන්ට
කතා
දකාට, '' දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යදේ අභිරහස ෙැනගැනීම ඔබට දී
11
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තිදබ්. නමුත් පිටතින් සිටින අයට සියල්ෙ උපමා වින්
පැමිදණ් (මාර්ක්ෂ 4:11).
අෙටත්
දෙවියන්
වහන්දේදේ
සැබෑ
රාජ්යය
දබාදහෝ දෙනාට අභිරහසක්ෂ වී ඇත (අපදේ නිෙහේ දපාතෙ
බෙන්න. Www.ccog.org දවබ් අඩවිදයන් : දෙවියන්දේ
සැෙැේදම්
අභිරහස දෙවියන් වහන්දේ කිසිවක්ෂ මැව්දව් ඇයි? දෙවියන්
වහන්දේ ඔබව සෑදුදව් ඇයි? ? ) .
ෙ සෙකා බෙන්න, උන් වහන්දේ අවසන් බව එම (එම
වයස) (ඉක්ෂමනින්) ෙ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අේන දේශනා කිරීදමන්
පසු පැමිණ දී සාක්ෂියක්ෂ දෙස දොව:
තවෙ, රාජ්යදේ දම් ශුභාරංචිය සියලු ජ්ාතීන්ට
සාක්ෂියක්ෂ දෙස දොව පුරා දේශනා කරනු ෙැදබ්, එවිට
අවසානය පැමිදණ් (මදතව් 24:14).
14

දේවරාජ්යදේ ශුභාරංචිය ප්රකාශ කිරීම වැෙගත් වන අතර බමම
අවසාන කාලවලදී එය ඉටු ක යුතුය . එහි අරමුණ වන්දන්
ඒ " දහාඳ පණිවුඩයක්ෂ " එය o ffers සැබෑ බොදපාදරාත්තුව
මනුෂ්යත්වයට 'දවත දේ ව්යාධීන්, දේශපාෙනික නායකයන්,
ඉගැන්වීමට හැකි දේ දනාතකා.
ඔබ බේසුස්බේ වචන සලකා බැලුවබහාත් , සැබෑ
ක්රිස්තියානි
සභාව දැන් රාජයබේ එම
ශුභාරංචිය
ප්රකාශ කළ යුතු බව පැහැදිලිය . බමය පල්ලියට එහි
ප්රමුඛතාවය විය යුතුය . හා දමම නිවැරදිව කරන්න කිරීම
සඳහා, බහු භාෂා utilized.T විය යුතු ඔහුදේ දමාකක්ෂෙ
දම් අඛණ්ඩ ව දෙවියන් වහන්දේදේ සභාවට කරන්න කිරීමට
විශාෙ පරිේරමයක්ෂ ෙරමින් සිටියි. දමම දපාත් පිංච භාෂා
ගණනාවකට පරිවර්තනය කර ඇත්දත් එබැවිනි.
දේසුේ දබාදහෝදෙදනකුට
පිළිගන්දන් නැති බවයි.

ඉගැන්ූදේ

ඔහුදේ

මාර්ගය

“ පටු දොරටුදවන් ඇතුල් වන්න. මක්ෂනිසාෙ දොරටුව
ප ල්ය, විනාශයට තුඩු දෙන මාර්ගය ප ල්ය, ඒ තුළින්
දබාදහෝ දෙදනක්ෂ ඇතුල් දවති. 14 මන්ෙ, දොරටුව පටු ය,
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ජීවනය කරා යන මාර්ගය දුෂ්කර ය, එය දසායාගන්දන්
ේවල්ප දෙදනක්ෂ ය. ( මදතව් 7: 13-14 )
දේවරාජ්යදේ ශුභාරංචිය ජීවනයට මඟ පාෙයි!
කිතුනුවන්
යැයි
කියාගන්නා
දබාදහෝ
දෙනා දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආගදම් ශුභාරංචිය දේශනා කිරීම දකදරහි
ක්රිේතුේදේ අවධාරණය ක බව දනාසෙකා හැර ඇති බවක්ෂ
දපදනන්නට තිබුණෙ , දෙෞකික දේවධර්මවාදීන් සහ ඉතිහාස
ians යින් දබාදහෝ විට දත්රුම් දගන ඇත්දත් දමය බයිබෙය
සැබවින්ම උගන්වන දෙයයි.
එදහත්, දේසුේ වහන්දේම තම දගෝෙයන් දෙවියන් වහන්දේදේ
රාජ්යදේ ශුභාරංචිය උගන්වනු ඇතැයි අදප්තක්ෂෂා කදේය (ලූක්ෂ 9:
2,60). අනාගත රාජ්යය දෙවියන් වහන්දේදේ නීති මත පෙනම්
වන බැවින්, එය සාමය හා සමෘේධිය දගන එනු ඇත. තවෙ දමම
යුගදේදී එම නීතිවෙට කීකරු වීදමන් සැබෑ සාමය ෙැදබ්
(ගීතාවිය 119: 165; එපීස 2:15).
රාජ්යය පිළිබඳ දමම ශුභාරංචිය
ියවිල්දෙහි ෙැන සිටිදේය.

3. පැරණි ගිවිසුබම්
තිබේද?

පරණ

රාජධානිය

ගිවිසුදම්

ශුේධ

ප්රසිේධ වී

දේසුේ වහන්දේදේ ප මු හා අවසාන පටිගත කරන ෙෙ
දේශනාවට දේවරාජ්යදේ ශුභාරංචිය ප්රකාශ කිරීම සම්බන්ධ විය
(මාර්ක්ෂ 1: 14-15; ක්රියා 1: 3).
දෙවිදේ රාජ්යය යනු දේසුේදේ කාෙදේ සිටි යුදෙව්වන් ඔවුන්දේ
ශුේධ ියවිල්දෙහි සඳහන් කර ඇති දෙයක්ෂ ගැන ෙැන සිටිය යුතු
දෙයක්ෂ. එය ෙැන් අපි පරණ ගිවිසුම දෙස හඳුන්වමු.
දානිබයල් රාජයය ගැන ඉගැන්වීය
ටී ඔහු ොනිදයල් දිවැසිවරයා දමදේ ිවීය :
සිව්වන රාජ්යය යකඩ දමන් ශක්ෂතිමත් ය; යකඩ
කැබිවෙට කැඩී සියල්ෙ සුනුවිසුනු කරයි. යකඩ දපාි
කරන විට, එම රාජ්යය කැබිවෙට කැඩී අදනක්ෂ සියල්ෙ
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දපාි කරනු ඇත. 41 පාෙ සහ ඇඟිි, කුඹල්කරුදේ
මැටිවින් හා අර්ධ වශදයන් යකඩවින් ඔබ දුටුවෙ,
රාජ්යය දබදී යනු ඇත. දසරමික්ෂ මැටි සමඟ යකඩ මිශ්ර වී
ඇති බව ඔබ දුටුවාක්ෂ දමන් යකඩවෙ ශක්ෂතිය ෙ එහි
තිදබ්. 42 පාෙවෙ ඇඟිි අර්ධ වශදයන් යකඩ හා මැටිවින්
සෑදූ බැවින් රාජ්යය අර්ධ වශදයන් ශක්ෂතිමත් හා අර්ධ
වශදයන් බිදඳනසුලු වනු ඇත. 43 පිඟන් මැටි සමඟ යකඩ
මිශ්ර වී තිදබනු ඔබ දුටු විට ඔව්හු මනුෂය වංශය සමඟ
මිශ්ර දවති. යකඩ මැටි සමඟ මිශ්ර දනාවනවාක්ෂ දමන් ඒවා
එකිදනකාට ඇලී දනාසිටිනු ඇත. 44 දම් රජ්වරුන්දේ
ෙවේවෙ දී ේවර්ගදේ දෙවියන් වහන්දේ කිසි කදෙක
විනාශ දනාවන රාජ්යයක්ෂ පිහිටුවන්දන් ය. රාජ්යය
දවනත් ජ්නයාට ඉතිරි දනාවනු ඇත. එය කැබිවෙට කැඩී
දම් සියලු රාජ්යයන් විනාශ කරනු ඇත. එය සෙහටම
පවතිනු ඇත (ොනිදයල් 2:40 -44).
එදහත් මදහෝත්තමයාණන්දේ සාන්තුවරයන්ට රාජ්යය
ෙැබී, සෙහට ම රාජ්යය සෙහට ම හිමි දව්. ' (ොනිදයල්
7:18).
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“ මම බො සිටිදයමි. 22 ඒ පුරාණ සාන්තුවරයන්ට විරුේධව
යුේධ කරමින් ඔවුන්ට විරුේධව ක්රියා කදේය. 22 පුරාණ
කාෙය
පැමිදණන
දතක්ෂ
මදහෝත්තමයාණන්දේ
සාන්තුවරයන්ට
පක්ෂෂව
තීන්දුවක්ෂ
දෙන
ෙදි.
සාන්තුවරයන්ට රාජ්යය හිමි කර ගැනීමට කාෙය
පැමිණිදේය. . ( ොනිදයල් 7: 21-22 )
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දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය දම්
දෙෝකදේ
රාජ්යයන් විනාශ කර සොකාිකව පවතින කාෙය පැමිදණන බව
ොනිදයල්දගන් අපි ඉදගන ගනිමු . සාන්තුවරයන්ට දමම රාජ්යය
ෙැබීදම් කාර්යභාරය ඇති බව අපි ඉදගන ගනිමු .
ොනිදයල්දේ අනාවැකිවෙ දබාදහෝ දකාටේ 21 වන සියවදේ අදප්ත
කාෙය සඳහා දව්.
අළුත් ගිවිසුදම් සමහර දේෙ සැෙකිල්ෙට ගන්න:
25

“ ඔබ දුටු අං ෙහය දමදතක්ෂ රාජ්යයක්ෂ දනාෙැබූ
රජ්වරුන් ෙසදෙදනකි. එදහත් මෘගයා සමඟ රජ්වරුන්
දෙස පැයක්ෂ පමණ ඔවුන්ට බෙය ෙැදබ්. 13 දමාවුන් එක
මනසින් සිටින අතර, ඔවුන් තම බෙය හා බෙය මෘගයාට
දෙනු ඇත. 14 දමාවුන් බැටළු දපෝතකයාණන් සමඟ යුේධ
කරනු ඇත. බැටළු පැටවා ඔවුන් ජ්යගන්දන් ය. උන්
වහන්දේ සමඟ සිටින අය කැඳවනු ෙැදබ්, දතෝරාගනු
ෙැදබ්, විේවාසවන්ත ය. ” (එළිෙරව් 17: 12-14)
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ඉතින් , පරණ හා අළුත් ගිවිසුදම් යන දෙදකහිම සංකල්පය අපට
ෙැකගත හැකිය, අවසාන වශදයන් භූමික රාජ්යයක්ෂ දකාටේ
ෙහයකින් සමන්විත වන අතර දෙවියන් වහන්දේ එය විනාශ කර
ඔහුදේ රාජ්යය ේථාපිත කරනු ඇත.
බයසායා රාජයය ගැන ඉගැන්වීය
දෙවියන් වහන්දේ දයසායාට දේවානුභාවදයන් දේවමාිගාදව්
ප මු දකාටස , සහස්රය දෙස හැඳින්දවන අවුරුදු ෙහසක
පාෙනය ගැන දමදේ ිවීය .
දජ්සීදේ කදඳන් ෙණ්ඩක්ෂ පැමිදණන්දන් ය; ඔහුදේ
මුල්වින් අත්තක්ෂ වැදඩන්දන් ය. 2 සමිඳාණන් වහන්දේදේ
ආත්මයාදණෝ උන් වහන්දේ මත ැදඳනු ඇත.
1

උන් වහන්දේදේ ප්රීතිය සමිඳාණන් වහන්දේ දකදරහි
ගරුබිය ඇති වන අතර, ඔහු තමාදේ ඇේ ඉදිරිදයහි
විනිේචය කරන්දන්වත්, ඔහුදේ කන් ඇසීදමන් තීරණය
කරන්දන්වත් නැත. 4 එදහත් ඔහු ධර්මිෂ් with කමින්
දුප්තපතුන් විනිේචය දකාට සාධාරණ දෙස තීරණය කරනු
ඇත
3

දපාද ාදවහි දමාද ාක්ෂ ගුණ ඇත්දතෝ ය; උන් වහන්දේ
මුඛදේ සැරයටිදයන් දපාද ාවට පහර දෙති. දතාල්වෙ
හුේදමන් දුෂ්ටයන් මරන්දන් ය. 5 ධර්මිෂ් his කම ඔහුදේ
ඉඟටියයි, විේවාසවන්තකම ඔහුදේ ඉණ පටියයි.
“ වෘකයා ෙ බැටළු පැටවා සමඟ වාසය කරන්දන් ය; දිවියා
තරුණ එළුවා, වසුපැටියා සහ තරුණ සිංහයා හා මහත
6
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පැටවුන් සමඟ සැතදපනු ඇත. කුඩා ෙරුදවක්ෂ ඔවුන්
දමදහයවනු ඇත. 7 ගවයා සහ වෙහා තෘණ කරනු ඇත;
ඔවුන්දේ පැටවුන් එකට සැතදපනු ඇත. සිංහයා ගවයා
දමන් පිදුරු කන්දන් ය. 8 දම් කිරි ෙරුවා නයා දේ කුහරය
විසින් ක්ෂරීඩා කරන, ඒ සිඟිති ෙරුවා ෙ Viper දේ ගුහාදව්
අත තැබිය යුතු ය. 9 මාදේ ශුේධ කන්දෙහි ඔවුන් කිසි
හානියක්ෂ දනාකරන්දන් ය. මක්ෂනිසාෙ දපාද ාව
සමිඳාණන් වහන්දේදේ ෙැනුදමන් පිරී තිදබ්. ජ්ෙය
මුහුදෙන් වැසී යයි.
“ ඒ ෙවදේදී දජ්සීදේ මුෙක්ෂ ඇත, ඔහු ජ්නයාට ධජ්යක්ෂ
දමන් නැගී සිටියි. මක්ෂනිසාෙ විජ්ාතීන් ඔහුව දසායනු ඇත,
ඔහුදේ නවාතැන් දත්ජ්වත් වනු ඇත. ” (දයසායා 11: 1-10)
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දෙවියන් වහන්දේදේ දක්ෂ ආගන්තුකදේ ප මු අදියර දහෝ ප මු
අදියර දෙස මා දමය හැඳින්වීමට දේතුව දමය දභෞතික වන
කාෙයකි (ශුේධ නගරය වන නව දජ්රුසෙම ේවර්ගදයන් බැස
එන කාෙයට දපර එළිෙරව්ව 21) සහ එය වසර ෙහසක්ෂ පවතිනු
ඇත . දයසායා දමම අදියදර් දභෞතික පැතිකඩ දිගටම කරදගන
යන විට සනාථ කදේය.
එදින එය සිදුවනු ඇත. දෙවන වතාදව්දී සමිඳාණන්
වහන්දේ නැවත වරක්ෂ අත තබනු ඇත. ඇසිරියාදවන් හා
ඊජිප්තතුදවන්, පැදට්රාේ සහ කුෂ්දගන්, ඒොම් සහ
ිනාර්දගන්, හමාත් සහ දූපත් වින් ඉතිරි වී සිටින තම
දසනඟදේ ඉතිරි දකාටස නැවත ෙබා ගැනීමට. මුහුෙ.
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ඔහු ජ්ාතීන් උදෙසා ධජ්යක්ෂ සකසා, ඉේරාදයල්වරුන්
දනරපා ෙැමූ අය එක්ෂැේ දකාට, යූොහි විසිරී සිටින අය
දපාද ාදව්
සතර
දකාදනන්
එක්ෂැේ
කරනු
ඇත. 13 එප්රායිම්දේ ඊර්ෂයාව පහව යනු ඇත. යූොහි
විරුේධවාදීන් ෙ කපා ෙමනු ඇත. එප්රායිම් යූොට ඊර්ෂයා
දනාකරනු ඇත. යූො එප්රායිම්ට හිරිහැර දනාකරනු
ඇත. 14 එදහත්, ඔව්හු බටහිර දෙසට පිිේතිවරුන්දේ
උරහිස මතට පියාඹන්දනෝ ය; ඔව්හු දපරදිග ජ්නයා
දකාල්ෙකන්දනෝ ය; ඔවුන් ඒදොම් සහ දමෝවබ් මත අත
12
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තබති;
අම්දමාන්වරුන්
ඔවුන්ට
කීකරු
වනු
ඇත. 15 සමිඳාණන් වහන්දේ අතිශයින් ම ඊජිප්තතුදව් මුහුෙ
දිව විනාශ කරනු ඇත; ඔහුදේ බෙවත් සු ඟක්ෂ සමග ඔහු
ගඟට ඉහින් ඔහුදේ හේතයකින් කම්පා වනු ඇත එවිට
හත් ධාරා එය වැඩවර්ජ්නය හා පසුබිම මිනිසුන් වියළි
එදගාඩ - අගවන විට. 16 ඒ යන ඔහු මිසර දේශදේ සිට
පැමිණි ෙවස IsraelIn සඳහා ූ පරිදි ඔහුදේ peopleWho
ඉතිරි සඳහා අධිදව්ගී විය යුතු අතර, අසිරියාදව් ඉතිරි
කරනු ඇත. ( දයසායා 11: 11-16 )
ිවීමට දයසායා දේවානුභාවදයන්:
ෙැන් එය පසු කාෙදේ දී සමිඳාණන් වහන්දේදේ ගෘහදේ
කන්ෙ කඳු මුදුදන් ේථාපිත දකාට කඳුකරයට ඉහළින්
උසේ කරනු ෙැදබ්. සියලු ජ්ාතීන් ඒ දවතට ගො එනු
ඇත. 3 දබාදහෝ දෙදනක්ෂ පැමිණ, “ එන්න, අපි සමිඳාණන්
වහන්දේදේ මාිගාවට යමු; යාදකාබ්දේ දෙවිදේ
මාිගාවට යමු; උන් වහන්දේ අපට ඔහුදේ මාර්ග
උගන්වනු ඇත, අපි උන් වහන්දේදේ මාවත්වෙ ගමන්
කරන්දනමු. " සිබයාන්හි සඳහා නීතිය ඉදිරියට යා
යුතු ය , දජ්රුසෙදමන් ෙ සමිඳාණන් වහන්දේදේ
වචනය. 4 ඔහු ජ්ාතීන් අතර විනිේචය දකාට දබාදහෝ
මිනිසුන්ට තරවටු කරනු ඇත. ඔව්හු තම කඩු නගුල්වෙට
ෙ ඔවුන්දේ දහල්ෙ කප්තපාදු දකාකුට ෙ පහර දෙති. ජාතිය
ය n කීවත්, ලිෆ්ට් ජාතියකට විරුේධව කඩු, වත්
ඔවුහු තවත් යුේධ ඉබගන ය . ... 11 මිනිසාදේ උතුම්
දපනුම නිහතමානී වනු ඇත, මිනිසුන්දේ උඩඟුකම වැඳ
වැදටනු ඇත, ඒ ෙවදේ දී සමිඳාණන් වහන්දේ පමණක්ෂ
උසේ කරනු ෙැදබ්. (දයසායා 2: 2-4 , 11 )
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දම්
අනුව , එය පෘිවිදේ
සාමදේ මදනෝරාජික කාෙයක්ෂ වනු
ඇත . යූ ltimately, දමම සෙහටම, දේසුේ පාෙක සමඟ සිටිනු
ඇත. විවිධ ශුේධ ියවිි පෙ මත පෙනම්ව (ගීතාවිය 90: 4; 92:
1; දයසායා 2:11; දහාදෂයා 6: 2), යුදෙව් තල්මූ් දමය වසර 1,000
ක්ෂ පවතින බව උගන්වයි ( බබිදෙෝනීය තල්මූ්: ට්රැක්ෂදට්ට්
සැන්දහඩ්රින් ද ෝිදයෝ 97 අ ).
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මම saiah දේවානුභාවදයන් ෙ පහත සඳහන් ියන්න:
මක්ෂනිසාෙ අපට ෙරුදවක්ෂ උපන්දන්ය, අපට පුත්රදයකු
දෙනු ෙැදබ්; රජ්ය ඔහුදේ උරහිස මත ැදඳනු
ඇත. උන්වහන්දේදේ නාමය පුදුමාකාර, උපදේශක,
බෙවත් දෙවියන්, සොකාික පියා, සාමදේ කුමාරයා දෙස
හඳුන්වනු ෙැදබ්. 7 ොවිත්දේ සිංහාසනය මතත්, ඔහුදේ
රාජ්යය දකදරහිත්, උන් වහන්දේදේ රාජ්යය හා සාමය
වැි කිරීම ගැන නිමක්ෂ නැත. එය ඇණවුම් දකාට
විනිේචදයන් හා යුක්ෂතිදයන් එය ේථාපිත කිරීම එතැන්
සිට සෙහට ම ය. දේනාවෙ ේවාමීන්වහන්දේදේ ජ්විතය
දමය සිදු කරයි. (දයසායා 9: 6-7)
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දේසුේ ඇවිත් රජ්යක්ෂ සමඟ රාජ්යයක්ෂ පිහිටුවන බව දයසායා
පැවසූ බව සැෙකිල්ෙට ගන්න. ක්රිේතුේ වහන්දේ යැයි
කියාගන්නා දබාදහෝ දෙදනක්ෂ දමම දකාටස උපුටා ෙක්ෂවති,
විදේෂදයන් සෑම වසරකම දෙසැම්බර් මාසදේදී, ඔවුන්
දනාසෙකා හැරීමට නැඹුරු වන්දන් එය දේසුේ වහන්දේට උපත
ෙැදබනු ඇතැයි යන කාරණයට වඩා අනාවැකි කීමයි . දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයයට යටත් වැසියන් සම්බන්ධදයන්
නීති ඇති රජ්යක්ෂ ඇති බවත්, දේසුේ එය පාෙනය කරන බවත්
බයිබෙය දපන්වා දෙයි . දයසායා, ොනිදයල් සහ තවත් අය එය
අනාවැකි පැවසුවා.
දෙවියන් වහන්දේදේ නීති දේමදේ මාර්ගයයි ( මදතව් 22: 37-40 ;
දයාහන්
15:10) එම
නීති වෙට
අනුව
දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය
පාෙනය දව්. දම්
නිසා දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය , දෙෝකදේ දබාදහෝ දෙදනක්ෂ එය
දනාතකා, ආෙරය මත පෙනම් දව්.
ගීතාවලිය සහ තවත් බේ
එ දඹන දෙවිදේ රාජ්යය ගැන ිවීමට දෙවි දේවානුභාවදයන්
සිටිදේ ොනිදයල් සහ දයසායා පමණක්ෂ දනාදව්.
මහා
පීඩා
කාලය
තුළ
විසිරී
සිටි
ඊශ්රාබයලබේ බගෝත්රවල (යුබදේවන් පමණක් බනාව) සහස්ර
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රාජධානිබේ එක්ැස්
ආනුභාවයක් ලැබුණි .

වන බව

ලිවීමට

එසකිබයල්ට

එබැවින් සමිඳාණන් වහන්බස් බමබස් වදාරන
බස්ක: '' මම නුඹලා ජනයාබගන් එක්ැස් කර, ඔබ
විසිරී ගිය රටවලින් එක්ැස් බකාට ඉශ්රාබයල්
බේශය ඔබට බදන්බනමි. " ' 18 තවද, ඔවුන් එහි යනවා,
ඔවුන් එහි සිට එහි සියලු පිළිකුල් ක්රියා සහ එහි
සියලු පිළිකුල් ක්රියා ැබගන ඇත. 19 එවිට මම
ඔවුන්ට එක හදවතක් බදන්බනමි, මම ඔවුන් තුළ
නව ආත්මයක් තබා, ඔවුන්බේ මාංශබයන් ගල්
සහිත හදවතක් බගන මාංසමය හදවතක් ඔවුන්ට
බදන්බනමි. 20 ඔේහු මාබේ ප්ර utes ප්තති අනුව ගමන්
බකාට මාබේ විනිශ්චයන් පිළිපැදීමටත් ඒවා
කරන්න; ඔේහු මාබේ බසනඟ වන්බනෝ ය; මම
ඔවුන්බේ බදවි වන්බනමි. 21 එබහත්, ඔවුන්බේ සිත්
පිළිකුල් සහගත බේවලට පිළිකුබලන් හා පිළිකුබලන්
බපබළන අයට, මම ඔවුන්බේ ක්රියාවන් ඔවුන්බේ
හිස මත බගවන්බනමි ” කියා බදවි සමිඳාණන්
වහන්බස් වදාරන බස්ක. ( එසකිබයල් 11: 17-21 )
17

ඉේරාදයල් දගෝත්රවින් පැවත එන්නන් තවදුරටත් විසිරී
දනායනු ඇත, නමුත් දෙවියන් වහන්දේදේ ප්ර utes ප්තතිවෙට
කීකරු වී පිළිකුල් සහගත දේ අනුභව කිරීම නවත්වනු ඇත (දෙවී
කථාව 11; ේවිතීය කථාව 14).
දෙවිදේ රාජ්යය පිළිබඳ ශුභාරංචිය ගැන ගීතාවිදයහි පහත
සඳහන් කරුණු සැෙකිල්ෙට ගන්න .
සෑම දක වරක්ෂම සමිඳාණන් වහන්දේ දවතට හැරී,
ජ්ාතීන්දේ සියලු පවුල් ඔබ ඉදිරිදයහි නමේකාර
කරන්දනෝ ය. 28 මන්ෙ, රාජ්යය ේවාමීන්වහන්දේය, ඔහු
ජ්ාතීන් පාෙනය කරයි. ( ගීතාවිය 22: 27-28 )
27 දෙෝකදේ

දෙවියනි, ඔදබ් සිංහාසනය සෙහට ම ය; ධර්මිෂ් of
යන්දේ යෂ්ටිය ඔදබ් රාජ්යදේ යෂ්ටිය ය. ( ගීතාවිය 45:
6)
6
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ඔේ, සමිඳාණන් වහන්දේට අලුත් ගීතයක්ෂ ගයන්න! මුළු
දපාද ාව පුරාම සමිඳාණන් වහන්දේට ගායනා
කරන්න. 2 සමිඳාණන් වහන්දේට ගී ගයන්න, උන්
වහන්දේදේ
නාමයට
ආශීර්වාෙ
කරන්න;
උන්
වහන්දේදේ ගැ වීම පිළිබඳ ශුභාරංචිය දිදනන් දින
ප්රකාශ කරන්න. 3 ජ්ාතීන් අතර උන් වහන්දේදේ
මහිමයත්, සියලු ජ්ාතීන් අතර උන් වහන්දේදේ
අරුමපුදුම දේත් ප්රකාශ කරන්න. (ගීතාවිය 96: 1-3 ; cf. 1
දල්කම් 16: 23-24 )
1

සමිඳුනි, ඔබදේ සියලු ක්රියා ඔබට ප්රශංසා කරනු ඇත.
ඔදබ් සාන්තුවරයන් ඔබට ආශීර්වාෙ කරනු ඇත. 11 ඔව්හු
ඔදබ් රාජ්යදේ මහිමය ගැන කතා දකාට ඔදබ් බෙය
ගැන කතා කරන්දනෝ ය. 12 මනුෂය පුත්රයන්ට උන්
වහන්දේදේ බෙවත් ක්රියා ෙ ඔහුදේ රාජ්යදේ දත්ජ්වත්
මහිමය ෙ ෙැනගැනීමට ය. 13 ඔදබ් රාජ්යය සොකාික
රාජ්යයක්ෂ වන අතර ඔදබ් පාෙනය සියලු පරම්පරාවන්
පුරා පවතින්දන් ය. ( ගීතාවිය 145: 10-13 )
10

පරණ ගිවිසුබම් විවිධ බල්ඛකයින් රාජයබේ අංගයන්
ගැනද ලියා ඇත (උදා: එසකිබයල් 20:33; ඔබදියා 21; මීකා 4:
7).
ඉතින්, බේසුස් බදවිබේ රාජයය පිළිබඳ ශුභාරංචිය
ඉගැන්වීමට පටන් ගත් විට, උන්වහන්බස්බේ ආසන්නතම
බේක්ෂකයන්ට මූලික සංකල්පය ගැන යම් දැනුමක්
තිබුණි.

4.
බේරිතයන්
ඉගැන්වූවාද?

රාජයබේ

සුවිබශ්ෂය

සුබ
අස්න
වැනි
බබාබහෝ
පනත
වන
අතර හුබදක් එම ගැන
ශුභාරංචිය බේසුස්
පුේගලයා,
යථාර්ථය බේසුස්බේ අනුගාමිකයන් පිළිබඳ සුබ අස්න
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ඉගැන්වූ බව ය K බදවියන් වහන්බස්බේ ingdom. බේසුස්
බගනා පණිවිඩය එයයි.
බපෝල් රාජ්යය ඉගැන්නුවා බදවියන් වහන්බස්බේ
දෙවියන්
වහන්දේ
හා
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය පිළිබඳව දේරිත
ිවීය .

පී ඕල්

දේසුේ
දමදේ

ඔහු සිනදගෝගයට දගාේ දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යදේ
දේවල් ගැන තර්කානුකූෙව ඒත්තු ගැන්වීම සඳහා මාස
තුනක්ෂ නිර්ීතව කතා කදේය (ක්රියා 19: 8).
8

ඇත්ත වශදයන්ම, මම ඔබ සියල්ෙන් අතර දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යය දේශනා ක බව ෙැන් ෙනිමි (ක්රියා
20:25).
25

ඔව්හු උන් වහන්දේට ෙවසක්ෂ නියම ක පසු, දබාදහෝ
දෙදනක්ෂ ඔහුදේ නවාතැනට ඔහු ඟට පැමිණියහ. ඔහු
දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය ගැන පැහැදිි දකාට සාක්ෂි
දෙමින්,
දමෝදසේදේ
වයවේථාදවන්
සහ
අනාගතවක්ෂතෘවරුන්දගන් උෙෑසන සිට සවස ෙක්ෂවා
දජ්සුේ වහන්දේ ගැන ඒත්තු ගැන්වීය . … 31 දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යය දේශනා කිරීම සහ ේවාමීන් වන
දේසුේ ක්රිේතුේ වහන්දේ ගැන සැෙකිිමත් වන දේ
විේවාසදයන් යුතුව ඉගැන්වීම, කිසිදවකු ඔහුට තහනම්
කිරීම (ක්රියා 28:23 , 31).
23

දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය
දේසුේ
වහන්දේට
පමණක්ෂ සීමා දනාවන බව සැෙකිල්ෙට ගන්න (ඔහු
එහි ප්රධාන දකාටසක්ෂ
වුවෙ), දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය පිළිබඳව
උගන්වන
දෙයට වඩා
පාවුල් දේසුේ ගැන ඉගැන්ූවාක්ෂ දමන් .
පාවුල් එය දෙවියන් වහන්දේදේ ශුභාරංචිය දෙසෙ හැඳින්ූ
නමුත්
දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයදේ ශුභාරංචිය
තවමත් එය විය .
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… අපි ඔබට දෙවියන් වහන්දේදේ ශුභාරංචිය දේශනා
කද මු … 12 ඔබව දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යයට හා
මහිමයට කැඳවන දෙවියන් වහන්දේට ඔබ සුදුේදසකු
වනු ඇත . (1 දතසදෙෝනික 2: 9,12)
9

පාවුල් එය ක්රිේතුේදේ ශුභාරංචිය දෙසෙ හැඳින්වීය (දරෝම
1:16). දේසුේදේ “ දහාඳ පණිවිඩය ” , ඔහු ඉගැන්ූ පණිවිඩය.
බව සෙකා එය හුදෙක්ෂ දේසුේ ක්ෂරිේතුේ වහන්දේදේ ගැන
ශුභාරංචිය දනාදව් දහෝ හුදෙක්ෂ දපෞේගික ගැෙවීම. ක්ෂරිේතුන්
වහන්දේදේ සුබ අේන දේසුේ, කීකරු ඇතු ත් පාවුලු ෙ '' උන්
වහන්දේදේ නැවත , හා දෙවියන් වහන්දේදේ විනිේචය:
… දෙවියන් වහන්දේ ඔබට කරෙර කරන අයට වන්දි
දගවිය යුතු ය. 7 ේවාමීන් වන දජ්සුේ ේවාමීන් වහන්දේ
සිය බෙවත් දූතයන් සමඟ ේවර්ගදයන් එළිෙරව් ූ විට අප
සමඟ විදව්ක ගන්න. 8 දෙවියන් වහන්දේ දනාෙන්නා අයට
පළිගැනීදම් ගින්දනන් ෙැදවන ගින්දනන්, අපදේ ේවාමීන්
වන දේසුේ ක්රිේතුේදේ ශුභාරංචියට කීකරු දනාවන අය
දකදරහි. 9 සමිඳාණන් වහන්දේ ඉදිරිදයහි ෙ උන්
වහන්දේදේ බෙදේ මහිමදයන් ෙ ඔවුන්ට සොකාෙ
විනාශයකින් ෙ be ාවම් කරනු ෙැදබ්. 10 එො උන් වහන්දේ
පැමිදණන විට උන් වහන්දේදේ සාන්තුවරයන් තු
මහිමයට පත් වන පිණිසත්, ඇෙහිිවන්තයන් සියලු දෙනා
අතර ප්රශංසා ෙැබීමටත්, අපදේ සාක්ෂිය නිසා ඔබ අතර
විේවාස කරන ෙදි (2 දතසදෙෝනික 1: 6-10).
6

අළුත් ගිවිසුදම් ෙැක්ෂදවන්දන් රාජ්යය යනු අපට ෙැබිය යුතු දෙයක්ෂ
මිස ෙැන් එය සම්පූර්ණදයන් අප සතුව නැති බවයි.
අපට දසාෙවන්නට දනාහැකි රාජ්යයක්ෂ ෙැදබ් (දහදෙව්
12:28).
28

දෙවියන් වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයදේ දකාටසක්ෂ වීමට අපට
ෙැන් ග්රහණය කර ගත හැකිය , නමුත් එයට සම්පූර්ණදයන්
ඇතුල් වී නැත.
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නැවත නැඟිටීදමන් පසුව සිදු වන පරිදි , මනුෂයදයකු දෙස
දෙවියන් වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයයට සම්පූර්ණදයන් ඇතුළු
දනාවන බව පාවුල් විදේෂදයන් සනාථ කදේය .
සදහෝෙරවරුනි, මාංසයට හා රුධිරයට දෙවිදේ රාජ්යය
උරුම කරගත දනාහැකි බව මම ෙැන් කියමි. දූෂණයට ෙ
උරුමකම් උරුම දනාදව්. 51 දමන්න, මම ඔබට අභිරහසක්ෂ
කියමි: අපි සියල්දෙෝම නිොගන්දන් නැත, නමුත් අප
සියල්ෙන්ම දවනේ වනු ඇත - 52 දමාදහාතකින්, ඇසිපිය
දහ මින් , අන්තිම දහාරණෑව. මක්ෂනිසාෙ දහාරණෑව
පිඹිනු ඇත, ම වුන් දනාවරෙවාම උත්ථාන කරනු ඇත,
අපව දවනේ කරනු ෙැදබ් (1 දකාරින්ති 15: 50-52).
50

එබැවින් දෙවියන් වහන්දේ හා ේවාමීන් වන දජ්සුේ
ක්රිේතුන් වහන්දේ ඉදිරිදයහි මම ඔබට අණ කරමි. උන්
වහන්දේදේ ෙර්ශනය හා ඔහුදේ රාජ්යදයහි ජීවත්ව
සිටින අය සහ ම වුන් විනිේචය කරනු ඇත (2 තිදමෝති 4:
1).
1

පාවුල් එය ඉගැන්ූවා පමණක්ෂ දනාව, දේසුේ වහන්දේ පියාණන්
වන දෙවියන් වහන්දේට දක්ෂ .
එදහත්, ෙැන් ක්රිේතුේ වහන්දේ ම වුන්දගන් උත්ථාන වී
නින්ෙට ගිය අයදේ ප මු fruits ෙ බවට පත් වී
තිදබ්. 21 මක්ෂනිසාෙ මනුෂයයා විසින් මරණය පැමිණිදේ ය,
මනුෂයයා විසින් ම වුන්දේ උත්ථානය ෙ පැමිණිදේ
ය. 22 මක්ෂනිසාෙ ආෙම් තු
සියල්දෙෝ මැදරති, ක්රිේතුේ
වහන්දේ තු
සියල්දෙෝ ම ජීවත්දවති. 23 එදහත්, එක්ෂ
එක්ෂදකනා තමන්දේ පිළිදව ට ය: ප මු පෙතුරු ක්රිේතුන්
වහන්දේ ය, ඉන්පසු ක්රිේතුන් වහන්දේදේ පැමිණීදම්දී
උන් වහන්දේ ය. 24 එවිට උන් වහන්දේ පියාණන් වන
දෙවියන් වහන්දේට රාජ්යය භාර දෙන විට, සියලු
පාෙනයන් සහ සියලු බෙය හා බෙය අවසන් ක විට
අවසානය පැමිදණ්. 25 මක්ෂනිසාෙ ඔහු සියලු සතුරන් උන්
වහන්දේදේ පාෙ යට තබන තුරු උන් වහන්දේ රජ්කම්
ක යුතු ය. (1 දකාරින්ති 15: 20-25).
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අධර්මිෂ් ( යන්ට (ආ ment ාා කඩ කරන්නන්ට)
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය උරුම
දනාවන බව පාවුල් ඉගැන්වීය .

දෙවියන්

අධර්මිෂ් teous අයට දෙවිදේ රාජ්යය උරුම දනාවන බව
ඔබ
ෙන්දන්
නැේෙ? ැවදටන්න
එපා. දව්ශයාකම්
කරන්නන්,
පිළිම
නමේකාර
කරන්නන්,
කාමමිථයාචාරකයින්, සමිංගිකයන්, දසාදොම්වරු, 10 දහෝ
දසාරුන්, තණ්හාව, දබ්බේෙන්, නින්ො කරන්නන් දහෝ
කප්තපම්කරුවන් දහෝ දෙවිදේ රාජ්යය උරුම කරගන්දන්
නැත (1 දකාරින්ති 6: 9-10).
9

ෙැන් මාංසදේ ක්ෂරියා වන, තහවුරු දව්: කාමමිථ්යාචාරය,
දව්ේයාකම, අපවිත්රකම, lewdness, 20 රූප වන්ෙනාව,
මන්ත්ර ගුරුකම්, වවරය, විවාෙ, ඊර්ෂ්යාවක්ෂ සිත්,
දකෝපය, ආත්මාර්ථකාමී අභිොෂයන්, dissensions, ගාත්, ක
ආන්දෙෝෙනයකට ෙක්ෂ 21 ඊර්ෂ්යාව, මිනී මැරීම, දබ්බදුකම,
විදනෝෙය, සහ ඒ හා සමාන; අතීතදේ දී මා ඔබට කීවාක්ෂ
දමන්, එවැනි දේ කරන අයට දෙවියන් වහන්දේදේ
රාජ්යය උරුම දනාවන බව මම කින් ඔබට කියමි (ගොති
5: 19-21).
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5

දව්ශයාකම් කරන්දනකු, අපවිත්ර පුේගෙදයක්ෂ දහෝ නැත

පිළිම නමේකාර කරන්දනකු වන තණ්හාවට මනුෂයයාට
ක්රිේතුේදේ හා දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යදේ උරුමයක්ෂ
ඇත (එපීස 5: 5).
දෙවියන් වහන්දේට ප්රමිති ඇති අතර උන් වහන්දේදේ රාජ්යයට
ඇතුළු වීමට හැකිවීම සඳහා පාපදයන් පසුතැවිි වන දෙස ඉල්ො
සිටියි. දමම පාවුල්තුමා අනතුරු
අඟවා සමහර
උගන්වන්දන්
නැති බව දේසුේ ශුභාරංචිය පිළිතුර දව්, නමුත් තවත් දෙයක්ෂ :
ඔබ සහ දෙවියන් වහන්දේ හා අපදේ ේවාමීන් වන
දජ්සුේ ක්ෂරිේතුන් වහන්දේ, සාමය කරා ේදර්ේ 4 උන්
වහන්දේ අපදේ දෙවියන් වහන්දේ හා පියාණන්
වහන්දේදේ කැමැත්ත අනුව, දම් නපුරු යුගදයන් අප
ගෙවා පිණිස, අදප්ත පව් උදෙසා තම ජීවිතය දුන්, 5 කා
3
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මහිමය දව් සොකාික. ආදමන්. 6 ක්රිේතුේ වහන්දේදේ
වරප්රසාෙය අනුව ඔබව කැඳූ තැනැත්තාදගන් දවනත්
ශුභාරංචියකට ඔබ දමතරම් ඉක්ෂමනින් හැරී යාම ගැන
මම පුදුම දවමි. 7 එය දවනත් දෙයක්ෂ දනාදව්; නමුත් ඔබට
කරෙර කරන හා ක්රිේතුේදේ ශුභාරංචිය විකෘති කිරීමට
කැමති අය සිටිති. 8 එදහත්, අපි දහෝ ේවර්ගදේ සිට පැමිණි
දේවදූතදයක්ෂ, අපි ඔබට දේශනා ක දෙයට වඩා දවනත්
ශුභාරංචියක්ෂ ඔබට දේශනා ක ත්, ඔහු ශාප දව්වා. 9 අප
කින් කී පරිදි, ෙැන් මම නැවත කියමි, ඔබට ෙැබී ඇති
දෙයට වඩා යදමක්ෂ ඔබට දවනත් ශුභාරංචියක්ෂ දේශනා
කරන්දන් නම්, ඔහුට ශාප දව්වා. (ගොති 1: 3 -9)
දකදේ දවතත්, සර්පයා ඒවදේ කපටි කම නිසා රවටා
ඇති බැවින්, ක්රිේතුේ වහන්දේ තු ඇති සරෙ බදවන්
ඔදබ් මනස දූිත වනු ඇතැයි මම බිය දවමි. 4 මක්ෂනිසාෙ
එන තැනැත්තා අප දේශනා දනාක දවනත් දේසුේ
වහන්දේට දේශනා කරන්දන් නම් දහෝ ඔබට දනාෙැබුණු
දවනේ ආත්මයක්ෂ දහෝ ඔබ දනාපිළිගත් දවනත්
ශුභාරංචියක්ෂ ඔබට ෙැදබන්දන් නම්, ඔබ එය ඉවසනු
ඇත! (2 දකාරින්ති 11: 3- 4)
3

දම් දමාකෙ වුදණ් " දවනත් " හා " විවිධ " ඇත්තටම දබාරු , සුබ
අේන?
වයාජ් ශුභාරංචියට විවිධ දකාටේ තිදබ්.
දපාදුදව් ගත් කෙ, දබාරු ශුභාරංචිය ඔබ දෙවිට කීකරු හා වී
නැති බව විේවාස කිරීමයි ඇත්තටම වෑයම් සජීවී සැබෑ
කිරීමට කිරීමට දෙවියන් වහන්දේ ෙන්නා කියා ගන්නා අතර
ඔහුදේ මාර්ගදයන් (: 21-23 cf. මදතව් 7) . එය ආත්මාර්ථකාමී
දෙස නැඹුරු දව්.
මීට වසර 6000 කට පමණ දපර සර්පයා ඒවව දබාරු
ශුභාරංචියකට වැදටන දෙස ඉල්ො සිටිදේය (උත්පත්ති 3) මිනිසුන් විේවාස කර ඇත්දත් තමන් දෙවියන් වහන්දේට වඩා
දහාඳින් ෙන්නා බවත් තමන්ටම නපුරක්ෂ හා නපුරක්ෂ තීරණය ක
යුතු බවත්ය. Y es, දජ්සුේ වහන්දේ පැමිණ පසු, උන් වහන්දේදේ
36

නාමය දබාදහෝ විට විවිධ අසත්ය සුභාරංචි දපාත් අනුයුක්ෂත
කරන
ෙදී - andthis කර
ඇත continu දපරවරුදව්
සහ
තවදුරටත් අවසන් අන්ත ක්ෂරිේතුේ කාෙය බවට.
ෙැන් අදපාේතුළු තුමන්දේ කාෙදේදී, වයාජ් ශුභාරංචිය සතය
වශදයන්ම හා වැරදිවෙ nost ාානවාදී / ගුප්තත මිශ්රණයක්ෂ
විය . ගැ වීම ඇතුළු අධයාත්මික අවදබෝධය ෙබා ගැනීම
සඳහා විදේෂ ෙැනුමක්ෂ අවශය බව nost ාානවාදීන් මූික
වශදයන් විේවාස ක හ . Nost ාානවාදීන් විේවාස කදේ මාංසය
ක දෙයින් විදේෂ ප්රති ence ෙයක්ෂ දනාෙැදබන අතර හත්වන
දින සබත වැනි කාරණාවෙදී දෙවිට කීකරු වීමට ඔවුන් විරුේධ ූ
බවයි . එවැනි එක්ෂ දබාරු නායක විය සීදමාන් පුරුශයින් , විසින්
දප්තත්ැේ (: 18-21 ක්ෂරියා 8) අනතුරු අඟවා සිටි.
නමුත් එය මම පහසු නැත
අළුත්
ගිවිසුදම්
ෙැක්ෂදවන්දන්
වහන්දේට දක්ෂ ඉංග්රීසි ඉගැන්ූ බවයි:

පිිප්ත දෙවියන්

පිිප්ත සමාරිය නුවරට දගාේ ක්රිේතුන් වහන්දේ ඔවුන්ට
දේශනා දකදේ ය . ... 12 ඔහු දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය
ගැන දේවල් දේශනා දෙස ඔවුන් පිිප්ත විේවාස ... (ක්ෂරියා
8: 5,12).
5

නමුත් දේසුේ, පාවුල් සහ දගෝෙයන් ඉගැන්ූදේ දෙවිදේ
රාජ්යයට ඇතුල් වීම අසීරු දෙයක්ෂ දනාවන බවයි .
දජ්සුේ වහන්දේ ඉතා දශෝකයට පත් ූ බව දුටු
විට, '' ධනය ඇති අයට දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යයට
ඇතුළු වීම දකාතරම් දුෂ්කර ෙ ! 25 ධනවතාට දෙවිදේ
රාජ්යයට ඇතුළු වීමට වඩා ඔටුදවකුට ඉඳිකටුවක්ෂ හරහා
යෑම පහසු ය. ”
24

26

එය ඇසූ අය, “ එදේ නම් ගැ විය හැක්ෂදක්ෂ කාටෙ? ”

එදහත් උන් වහන්දේ කතා දකාට, '' මිනිසුන්ට ක
දනාහැකි දේ දෙවියන් වහන්දේට ක හැකි ය. ” ( ලූක්ෂ 18:
24-27 )
27
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“ අප දබාදහෝ පීඩා මැදින් දෙවිදේ රාජ්යයට ඇතුල් විය
යුතුයි ” (ක්රියා 14:22).
22

සදහෝෙරවරුනි,
ඔබදේ
ඇෙහිල්ෙ දබාදහෝ
දසයින් වර්ධනය වන නිසාත්, ඔබ සැමදේ දේමය
එකිදනකා දකදරහි බහුෙ වන නිසාත්, අපි ඔබට
සැමවිටම දෙවියන් වහන්දේට ේතුති කිරීමට බැඳී
සිටිමු. 4 එබැවින් අපි ඔබ ගැන පුරසාරම් දෙඩමු. දෙවියන්
වහන්දේ ඔබ විඳෙරාගන්නා සියලු පීඩා සහ පීඩා
දකදරහි ඔබ ෙක්ෂවන ඉවසීම සහ ඇෙහිල්ෙ නිසා ය. 5 එය
දෙවියන් වහන්දේදේ ධර්මිෂ් judgment විනිේචය පිළිබඳ
පැහැදිි සාක්ෂියකි. ඔබ දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යයට
සුදුේදසකු දෙස ගණන් ගනු පිණිස, ඔබ ෙ දුක්ෂ
විඳිනවා. 6 ඔබට කරෙර කරන අයට පීඩා කිරීදමන් වන්දි
දගවීම දෙවියන් වහන්දේට ධර්මිෂ් thing දෙයක්ෂ
බැවින්, 7 ේවාමීන් වන දජ්සුේ ේවාමීන් වහන්දේ සිය
බෙවත් දූතයන් සමඟ ේවර්ගදයන් එළිෙරව් ූ විට අප
සමඟ විදව්ක ගන්න. (2 දතසදෙෝනික 1: 3-7 ).
3

දුෂ්කරතා නිසා, දම් යුගදේ දී සමහර අය පමණක්ෂ කැඳවනු ෙැබ
එහි දකාටසක්ෂ වීමට දතෝරාදගන ඇත (මදතව් 22: 1-14; දයාහන්
6:44; දහදෙව් 6: 4-6). තවත් අය පසුව කැඳවනු ෙැදබ්, බයිබෙය
දපන්වා ඇති පරිදි “ එය වැරදියට දත්රුම් ගත් අය දත්රුම් ගනීවි,
පැමිණිි ක අය ධර්මය ඉදගනගනිති ” (දයසායා 29:24).
බප්තතෘස් රාජයය ඉගැන්වීය
රාජ්යය
සොකාික
බවත්,
දෙවියන්
වහන්දේදේ
ශුභාරංචිය කිසරව කීකරු විය
යුතු බවත්
නැතදහාත්
විනිේචයක්ෂ ඇති බවත් දේරිත දප්තතෘේ ඉගැන්වීය .
එබැවින් සදහෝෙරවරුනි, ඔදබ් කැඳවීම හා මැතිවරණය
සහතික කිරීමට ඊටත් වඩා කිසර වන්න. මක්ෂනිසාෙ ඔබ
දම් දේවල් කද ාත් ඔබ කිසි විදටකත් පැකිදෙන්දන්
නැත. 11 එබැවින් අපදේ ේවාමීන් හා ගැ වුම්කාර දේසුේ
ක්රිේතුේ වහන්දේදේ සොකාික රාජ්යයට ඇතුල් වීමක්ෂ
ඔබට බහුෙ දෙස සපයනු ෙැදබ් (2 දප්තත්රැේ 1: 10-11).
10
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මන්ෙ, දෙවියන් වහන්දේදේ මාිගාදව් දී විනිේචය
ආරම්භ වන කාෙය පැමිණ තිදබ්. එය මුින් අදපන්
ආරම්භ වන්දන් නම්, දෙවියන් වහන්දේදේ ශුභාරංචියට
කීකරු දනාවන අයදේ අවසානය කුමක්ෂ දව්ෙ? (1 දප්තත්රැේ
4:17).
17

අන්තිම බපාත් බේ බයිබලය හා රාජ්යය
බව බයිබෙදේ සඳහන් " දෙවි ප්තදර්මය " (1 දයාහන් 4: 8,16) සහ
දේසුේ වහන්දේ දෙවියන් වහන්දේ (John1: 1,1 වන 4) එනම්
K දෙවියන් වහන්දේදේ ingdom ආෙරය හා එහි නීති ආෙරය
සහාය සිටින රජු ඇත , නැත වවරය (cf. එළිෙරව් 22: 14-15) .
බයිබෙදේ අවසාන
දපාදතහි දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය ගැන විදේෂදයන් සාකච්ඡා කරයි .
එවිට හත්දවනි දේවදූතයා දමදේ කීදව්ය. “ දම්
දෙෝකදේ රාජ්යයන් අපදේ ේවාමීන්වහන්දේදේ හා උන්
වහන්දේදේ ක්රිේතුේදේ රාජ්යයන් බවට පත්ව ඇත. ඔහු
සෙහට ම රජ්කම් කරන්දන්ය! ” (එළිෙරව් 11:15).
15

දේසුේ රාජ්යදේ රජ්කම්
බයිබෙය දහළි කරයි:

කරයි! ඔහුදේ

මාතෘකා

දෙකක්ෂ

උන් වහන්දේ තම වේත්රදේ ෙ කෙවාදේ නමින් ෙ ියා
තිදබ්: රජ්වරුන්දේ රජ් සහ ේවාමීන්වහන්දේදේ
ේවාමීන්වහන්දේ (එළිෙරව් 19:16).
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නමුත් රජ් වන්දන් රජ් පමණක්ෂෙ? දමම දේෙය සැෙකිල්ෙට
ගන්න:
මම
සිංහාසනය
දුටුදවමි.
ඔව්හු
ඔවුන්
පිට
හිඳගත්හ. දජ්සුේ වහන්දේට සාක්ෂි ෙැරීම සහ මෘගයාට
දහෝ ඔහුදේ රූපයට නමේකාර දනාක , ඔවුන්දේ
න දෙහි දහෝ අත්වෙ ඔහුදේ සෙකුණ දනාෙැබූ දෙවියන්
වහන්දේදේ වචනය නිසා හිස ගසා ෙැමූ අයදේ ආත්ම
මම දුටුදවමි. ඔව්හු ක්රිේතුන් වහන්දේ සමඟ අවුරුදු
ෙහසක්ෂ ජීවත් ූ හ . . . 6 ප මු නැවත නැඟිටීමට හවුල් ූ
තැනැත්තා භාගයවන්තය . එවැනි
දෙවන
මරණයට
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බෙයක්ෂ නැත, නමුත් ඔවුන් දෙවියන් වහන්දේදේ හා
ක්රිේතුේදේ පූජ්කයන් වන අතර ඔහු සමඟ අවුරුදු
ෙහසක්ෂ රජ්කම් කරනු ඇත (එළිෙරව් 20: 4,6).
සැබෑ කිතුනුවන් ක්රිේතුේ වහන්දේ සමඟ අවුරුදු ෙහසක්ෂ
රජ්කම් කිරීමට නැවත
නැඟිටුවනු ඇත! රාජ්යය
සෙහටම
(එළිෙරව් 11:15), නමුත් ඒ පාෙන ෙහසක්ෂ එක වසර විය ඇති
නිසා .T ඔහුදේ iswhy මම රාජ්යය ප මු අදියර දෙස දමම කින්
සඳහන් - thephysical එම සහේරදේ , අදියර අවසන් විරුේධ දෙස ,
වඩා අධයාත්මික, අවධිය .
ඒ කිහිපයක්ෂ අතර ඇතිවීම දෙස සිේධීන් එළිෙරව් දපාත ෙැයිේතු
ගත කර ඇත සහේරදේ සහ අවසන් අදියර , දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යය පිළිබඳ :
ෙැන් අවුරුදු ෙහස ඉකුත්වී ඇති විට, සාතන් සිරදගයින්
නිෙහේ කරනු ෙැදබ්. 8 දපාද ාදව් සතර දකාදන් සිටින
ජ්ාතීන් වන දගාේ සහ මාදගාේ රවටා ඔවුන් යුේධයට
එක්ෂැේ කිරීම සඳහා පිටත්ව යනු ඇත. මුහුදේ
වැි. … 11 එවිට මහා සුදු සිංහාසනයක්ෂ ෙ ඒ මත හිඳගත්
තැනැත්තාව ෙ දුටිමි. ඔහුදේ මුහුදණන් දපාද ාව හා
අහස
පො
ගිදේය.
එවිට ඔවුන්ට
තැනක්ෂ
හමු
දනාවීය. 12 කුඩා හා විශාෙ ම වුන් දෙවියන් වහන්දේ
ඉදිරිදයහි සිටදගන සිටිනු මම දුටුදවමි. තවත් දපාතක්ෂ
විවෘත කරන ෙදි, එය ජීවන දපාතයි. ම වුන් විනිේචය
කරනු ෙැබුදව් ඔවුන්දේ ක්රියා අනුව, දපාත්වෙ ියා ඇති
දේ අනුව ය. 13 මුහුෙ එහි සිටි ම වුන්ව අත්හැරිදේය.
මරණය සහ දේඩීේ ඔවුන් තු
සිටි ම වුන්ව
දබ්රාගත්දත්ය. සෑම දකදනකුම ඔහුදේ ක්රියා අනුව
විනිේචය කරනු ෙැබීය. 14 එවිට මරණය හා දේඩීේ ගිනි
විෙට දහ නු ෙැබීය. දමය දෙවන මරණයයි. 15 ජීවන
දපාදතහි ියා නැති කිසිදවකු ගිනි විෙට දහ නු ෙැබීය
(එළිෙරව් 20: 7-8, 11-15).
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එළිෙරව් දපාත දපන්වන්දන් වසර ෙහසක පාෙන සමදයන්
පසුවත් දෙවන මරණදයන් පසුවත් පසුකාලීන අවධියක්ෂ ඇති වන
බවයි .
ප මු අහසත් ප මු දපාද ාවත් පහව ගිය බැවින් ෙැන්
මම නව අහසක්ෂ ෙ නව දපාද ාවක්ෂ ෙ දුටුදවමි. තවත්
මුහුෙක්ෂ දනාතිබුණි. 2 එවිට දයාහන්, ශුේධ ූ නගරය වන
නව දජ්රුසෙම දෙවියන් වහන්දේ දවතින් ේවර්ගදයන්
බැස, ඇදේ ේවාමිපුරුෂයා උදෙසා මනාියක්ෂ දෙස
සූොනම් වන අයුරු මම දුටුදවමි . 3 ේවර්ගදේ සිට මහ හ
voice ක්ෂ මට ඇසිණ. “ දමන්න, දෙවියන් වහන්දේදේ
මණ්ඩපය මනුෂයයන් සමඟ ය; උන් වහන්දේ ඔවුන් සමඟ
වාසය කරන්දන් ය, ඔව්හු උන් වහන්දේදේ දසනඟ
වන්දනෝ ය. දෙවියන් වහන්දේම ඔවුන් සමඟ සිටින අතර
ඔවුන්දේ දෙවියන් වනු ඇත. 4 දෙවියන් වහන්දේ ඔවුන්දේ
ඇේවින් සියලු කඳුළු පිස ෙමනු ඇත. තවත් මරණයක්ෂ,
දශෝකයක්ෂ දහෝ අ crying න්නක්ෂ නැත. තවත් දව්ෙනාවක්ෂ
නැත. මක්ෂනිසාෙ කින් තිබූ දේවල් පහව දගාේ
ඇත. ” (එළිෙරව් 21: 1-4)
1

දෙවියන් වහන්දේදේ හා බැටළු දපෝතකයාණන්දේ
සිංහාසනදයන් නික්ෂදමන ේ cry ටිකයක්ෂ දමන් පැහැදිි
ජීවන වතුර ගංගාවක්ෂ ඔහු මට දපන්නුදව් ය. 2 එහි වීදිය
මැෙ හා ගඟ දෙපස පෙතුරු දො හක්ෂ ඇති ජීවන වෘක්ෂෂය
විය, සෑම ගසක්ෂම සෑම මසකම පෙ ෙරයි. ගදේ දකා
ජ්ාතීන්දේ සුවය සඳහා විය. 3 තව දුරටත් ශාපයක්ෂ නැත,
නමුත් දෙවියන් වහන්දේදේ හා බැටළු පැටවාදේ
සිංහාසනය එහි ය; ඔහුදේ දේවකදයෝ උන් වහන්දේට
දේවය කරන්දනෝ ය. 4 ඔව්හු උන් වහන්දේදේ මුහුණ
ෙකින්දනෝ ය; උන් වහන්දේදේ නාමය ඔවුන්දේ න දෙහි
ය. 5 එහි රාත්රියක්ෂ දනාතිබිය යුතු ය. ඔවුන්ට පහනක්ෂ දහෝ
හිරු එළියක්ෂ අවශය නැත. මන්ෙ, සමිඳාණන් වහන්දේ
ඔවුන්ට ආදෙෝකය දෙන දේක. ඔව්හු සෙහට ම රජ්කම්
කරන්දනෝ ය. (එළිෙරව් 22: 1-5)
1
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අවුරුදු
ෙහසකට පසු පවතින දමම
පාෙනයට දෙවියන්
වහන්දේදේ දේවකයන් ඇතු ත් වන අතර එය සෙහටම
පවතින බව සැෙකිල්ෙට ගන්න. ේවර්ගදේ පිළිදය කරන ෙෙ
ශුේධ නගරය ේවර්ගදයන් පිට වී දපාද ාවට පැමිදණනු
ඇත. දමය ආරම්භ වන්දන් දක්ෂ අවසන් අදියර Ning දෙවියන්
වහන්දේදේ ingdom. වැි දව්ෙනාවක්ෂ දහෝ දුක්ෂ දව්ෙනා නැති
කාෙයක්ෂ!
නිහතමානී අය දපාද ාව උරුම කර ගනී (මදතව් 5: 5) සහ
සියල්ෙ (එළිෙරව් 21: 7). දෙවියන් වහන්දේදේ මාර්ග ක්රියාත්මක
වන බැවින් ශුේධ නගරය ඇතුළු දපාද ාව වඩා දහාඳ වනු
ඇත. එය වටහා ගන්න :
උන්
වහන්දේදේ
ආණ්ඩුදව් වර්ධනදේ සහ දමහි සාමදේ අවසානයක්ෂ නැත
(දයසායා 9: 7).
7

සියල්ෙන්ම දෙවියන් වහන්දේදේ රජ්යට අවනත වන
බැවින් දෙවියන් වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයදේ අවසාන අදියර
ආරම්භ ූ පසු පැහැදිිවම වර්ධනයක්ෂ සිදුවනු ඇත .
දමය වඩාත් දත්ජ්ාන්විත කාෙයක්ෂ වනු ඇත:
එදහත් ියා ඇති පරිදි, “ දෙවියන් වහන්දේ තමාට දේම
කරන්නන් උදෙසා සූොනම් කර ඇති දේ ඇසින් ෙැක නැත,
කනට ඇහුම්කන් දී නැත, මිනිසාදේ හෙවතට ඇතුළු වී
නැත. " 10 එදහත් දෙවියන් වහන්දේ උන් වහන්දේදේ
ආත්මයාණන් වහන්දේ කරණදකාටදගන අපට ඒ දේ
දහළි කර ( 1 දකාරින්ති 2: 9-10 ).
9

එය ආෙරය, ප්රීතිය හා සොකාික සැනසිල්දල් කාෙයකි. එය අපූරු
කාෙයක්ෂ වනු ඇත! දේවරාජ්යය මන fant කල්පිත වඩා දහාඳ
සොකාිකත්වයක්ෂ ඇති කරයි. ඔදබ් දකාටස එයට සම්බන්ධ
කර ගැනීමට ඔබට අවශය නැේෙ?

5. අළුත් ගිවිසුමට පිටින් ඇති ප්රභවයන්
බේවරාජයය ඉගැන්වීය
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ක්රිස්තුස් වහන්බස්බේ මුල් මහාචාර්යවරු සිතුබේ ඔවුන්
වචනානුසාරබයන් බේවරාජයබේ ශුභාරංචිය බේශනා කළ
යුතු බවයි.
ඔේ.
වසර ගණනාවකට දපර, දී උතුරු කැදරාිනා විේව විේයාෙදේ
මහාචාර්ය බාට් Ehrman දුන් දේශනය , ඔහු නැවත නැවතත් , සහ
නිවැරදි දෙස, අවධාරණය දබාදහෝ අෙ දින ක්ෂරිේතියානීන්
තිබීදමන්
දමන්
දනාව, දේසුේ සහ
ඔහුදේ
මුල්
අනුගාමිකයන් proc ,
දෙවියන්
වහන්දේදේ
රාජ්යය
laimed. ආචාර්ය
Ehrman
දේ
වුවෙ ක්ෂරිේතියානි
සමේත
අවදබෝධයක්ෂ දබාදහෝ දසයින් දවනේ ූ බව දිගටම ඇති
දෙවියන් වහන්දේදේ සභාව, අපි ෙ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අේන
දේසුේ වහන්දේ උන් වහන්දේව ප්තරකාශ වන්දන් එම එකඟ හා
උන් වහන්දේදේ අනුගාමිකයන් විේවාස . අෙ සිටින දබාදහෝ
කිතුනුවන්ට එය දත්දරන්දන් නැති බව අපි එකඟ දවමු.
පැරණිතම සංරක්ෂිත පශ්චාත්-අළුත් ගිවිසුම ලිවීම සහ
බේශනය
දක්ෂ දෙවියන් වහන්දේදේ ingdom දේ සැෙකිය යුතු දකාටසක්ෂ
විය යුතු බව කියා " පැරණිතම සම්පූර්ණ වංශා දනානැසී ඇති බව
istian
ධර්ම
දේශනය " (දහෝම්ේදේ දමගාදවාට්
පුරාණ
ක්ෂරිේතියානි දේශනාව අදපෝේතික පියවරුන්:. ේරීක දප
දනාමැතිව, ඉංේරීසි පරිවර්තන, 2 වන සංේ දබ්කර් දපාත්,
ේෑන්්. ැපී්ේ, 2004 , පි. 102 ). දමම පුරාණ ක්රිේතියානි
දේශනාදව් දම් පිළිබඳ ප්රකාශ අඩංගු දව් :
තවෙ, සදහෝෙරවරුනි, මාංසික දෙෝකදේ අප ැඳී සිටීම
දනාවැෙගත් හා සංක්රාන්තික බව ඔබ ෙන්නහු ය. එදහත්
ක්රිේතුේ වහන්දේදේ දපාදරාන්දුව දේෂ් and හා
පුදුමාකාර ය: එ දඹන රාජ්යදේ විදව්කදයන් හා
සොකාෙ ජීවනදේ.
5: 5

ඉහත ප්රකාශදයන් දපනී යන්දන් රාජ්යය ෙැන් දනාදව්, නමුත්
පැමිණ සොකාික වනු ඇති බවයි. තවෙ, දමම පුරාණ දේශනාදව්
දමදේ සඳහන් දව්.
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දම් වැනි ධර්මිෂ් men මිනිසුන්ට පවා ඔවුන්දේ ධර්මිෂ්
eds ක්රියාවින් තම ෙරුවන් දබ්රා ගැනීමට දනාහැකි නම්,
අපදේ බව්තීේමය පිරිසිදුව හා නිර්මෙ දෙස තබා
ගැනීමට අදපාදහාසත් වුවදහාත් දෙවියන් වහන්දේදේ
රාජ්යයට ඇතුළු වීමට අපට ඇති සහතිකය කුමක්ෂෙ? ශුේධ
ූ හා ධර්මිෂ් works ක්රියා අප විසින් දසායාදගන දනාමැති
නම්, අපදේ නීති oc යා කවුෙ? 9: 6 එබැවින් අප සියල්ෙන්ම
දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යයට ඇතුල් වන පිණිස
එකිදනකාට දේම කරමු. 11: 7 එබැවින්, දෙවියන් වහන්දේ
ඉදිරිදයහි හරි දේ අප ෙන්දන් නම්, අපි ඔහුදේ රාජ්යයට
ඇතුළු වී, “ කන් අසා නැත, ඇස දහෝ මිනිසාදේ සිත
පරිකල්පනය කර නැත. ”
6: 9

එබැවින් දෙවියන් වහන්දේ ෙර්ශනය වන දිනය අප
දනාෙන්නා බැවින් දේමදයන් හා ධර්මිෂ් in කමින් දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යය උදෙසා පැදයන් පැයක්ෂ බො සිටිමු. 12:
6 ඔහු කියනවා, මාදේ පියාණන්දේ රාජ්යය පැමිදණ්.
12:

1

ඉහත ප්රකාශවින් දපනී යන්දන් නිසි දෙස ජීවත්වීම තුළින්
දේමය
අවශය
බවත්,
අප
තවමත් දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයයට ඇතුළු
වී
නැති බවත්,
එය
සිදුවන්දන් දෙවියන් වහන්දේ ෙර්ශනය ූ දිනට පසුව බවත් එනම්
දේසුේ
නැවත
පැමිණීදමන්
පසුව
බවත්ය. එය මම පියාණන් රාජ්යය හා ටී s ඔහු රාජ්යය, දේසුේ
දනාදව්.
එය intere ඇත විෂ ෙ ය පැරණිතම දපදනන ක්ෂරිේතියානි
දේශනාවට දෙවියන් ජීවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව එම K
උගන්වන නව දෙවි ෙබා ingdom ගිවිසුදමහි උගන්වන්දන්
හා අඛණ්ඩ ව දෙවියන් වහන්දේදේ සභාවට ෙැන් උගන්වන (එය
විය හැකි බව හැකි ය සත්ය සිට සී පිළිබඳ hurch G od , නමුත් ග්රීක
භාෂාව පිළිබඳ මදේ සීමිත ෙැනුම ේිර ප්රකාශයක්ෂ කිරීමට මට
ඇති හැකියාව සීමා කරයි ) .
බදවන සියවබස්
සුවිබශ්ෂය

පල්ලිබේ

නායකයන්
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සහ

රාජයබේ

එය මුල් 2 සඳහන් ක යුතු ය වන බව සියවදේ Papias , සවන් දුන්
දකදනකු දජ්ෝන් හා
මිතුදරක්ෂ දපාිකාප්ත හා විසින්
සාන්තුවරදයකු
දෙස
සෙකන දරෝමානු
කදතෝික , උගන්වා සහේරදේ රාජ්යය. පැපියාේ ඉගැන්ූ බව
යුසීබියේ වාර්තා කදේය .
... ම වුන්දගන් උත්ථාන වීදමන් පසු සහස්රයක්ෂ පවතිනු
ඇත, ක්රිේතුේ වහන්දේදේ පුේගික පාෙනය දම්
දපාද ාදවහි ේථාපිත වනු ඇත . (පැපියේදේ දකාටේ, VI.
යුසීබියේ, පල්ිදේ ඉතිහාසය, 3 වන දපාත, XXXIX, 12 ෙ
බෙන්න)
පැපියාේ ඉගැන්ූදේ දමය දබාදහෝ බහුෙ කාෙයක්ෂ වනු ඇති
බවයි.
ඒ හා සමානව, තිරිඟු ධානය ෙහයක්ෂ නිපෙවන බව ඔහු
පැවසීය
කන් ෙහසක්ෂ ෙ, සෑම කණකටම ධානය ෙසෙහසක්ෂ ෙ, සෑම
ධාන්ය වර්ගයකම පැහැදිි, පිරිසිදු, සිහින් පිටි රාත්තල්
ෙහයක්ෂ ෙ ෙැදබනු ඇත. ඇපල්, බීජ් සහ තණදකා සමාන
අනුපාතයකින් නිපෙවනු ඇති බවත්; සියලු සතුන්, එවකට
පෘිවිදේ නිෂ්පාෙන මත පමණක්ෂ දපෝෂණය කිරීම
සාමකාමී හා එකඟතාවයකට පත්වන අතර මිනිසාට
සම්පූර්ණදයන්ම යටත් වනු ඇත. " [දපට්ටිය Papias, දජ්ෝන්
සවන් දුන් දකදනකු බවත්, දපාිකාප්ත මිතුදරකි ඔහුදේ
දපාත් හතර තු සිටින පැරණි මිනිසා විසින් ිඛිතව දම්
දේවල් පානීය ඇත; මක්ෂනිසාෙ යත් දපාත් පහක්ෂ ඔහු
විසින් රචනා කරන ෙදි ...] (පැපියේදේ දකාටේ, IV)

දකාරින්තිවරුන්ට ියූ පේචාත් අළුත් ගිවිසුදම් දමදේ සඳහන්
දව්.
අදපෝේතුලුවරු අපට ශුභාරංචිය ේවාමීන් වන දේසුේ
ක්රිේතුේදගන් ෙබා ගත්හ. දේසුේ ක්රිේතුේව එවා
තිදබන්දන්
දෙවිදගන්. එබැවින්
ක්රිේතුේ
වහන්දේ
දෙවියන්
වහන්දේදගන්
ෙ,
දේරිතයන්
ක්රිේතුන්
වහන්දේදගන් ෙ දව්. එබැවින් දෙදෙනාම දෙවියන්
42: 1-3
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වහන්දේදේ කැමැත්දතන් නියම කරන ෙෙ අනුපිළිදවෙට
පැමිණියහ. එබැවින් දචෝෙනාවක්ෂ ෙැබී, අපදේ ේවාමීන්
වන දේසුේ ක්රිේතුේ වහන්දේදේ උත්ථානය තුළින් පූර්ණ
සහතිකයක්ෂ ෙබාදගන, ශුේධාත්මයාණන්දේ පූර්ණ
සහතිකදයන් දෙවියන් වහන්දේදේ වචනදයන් සනාථ
කර, ඔව්හු දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය පැමිණිය
යුතු බවට ශුභාරංචිය ප්රකාශ ක හ .
ේමර්නාහි දපාිකාප්ත යනු මුල් ක්රිේතියානි නායකදයකි, ඔහු
දයාහන්දේ දගෝෙදයකි, මුල් දේරිතයන්දගන් අන්තිමයා
විය . දපාිකාප්ත ඇ. ක්රි.ව. 120-135 ඉගැන්ූදේ :
දුප්තපතුන් භාගයවන්තදයෝය. ධර්මිෂ් for කම නිසා පීඩා
කරනු ෙබන අය භාගයවන්තදයෝය . මන්ෙ දෙවිදේ
රාජ්යය ඔවුන්දේය . (දපාිකාප්ත, පිිප්තපිවරුන්ට ියන ෙෙ
ිපිය, II වන පරිච්දේෙය, ඇන්ටී -නිකීන් පියවරුන්දගන්, 1
වන දවළුම, ඇදෙක්ෂසැන්ඩර් දරාබට්ේ සහ දජ්ම්ේ
දඩාන් ඇල්්සන් විසින්
සංේකරණය
කරන ෙදි.
ඇමරිකානු සංේකරණය, 1885)
පසුව ෙැන, ඒ " , දෙවියන් වහන්දේදේ නැත " ... අප උන්
වහන්දේදේ ආඥාව ෙ මහිමය සුදුසු ගමන් යුතු ඔවුන්
නිසා, දෙෝකදේ සිටින බව තෘෂ්ණාවින් කපා ක යුතු
බව දහාඳින් සඳහා " එදරහිව සෑම රාගය warreth
ආත්මය; “ සහ “ දව්ශයාකම් කරන්නන්, පහත් දකාට
සැෙකීම දහෝ මනුෂය වර්ගයා සමඟ අපදයෝජ්නය
කරන්නන්
දහෝ
දෙවිදේ
රාජ්යය
උරුම
කරගන්දන් නැත . ” දහෝ දනාගැෙදපන හා දනාගැෙදපන
දේවල් කරන අයට . ( ibid , V වන පරිච්දේෙය)
උන් වහන්දේ අපට අණ ක පරිදිත්, අපට ශුභාරංචිය
දේශනා ක දේරිතයන් දෙසත්, සමිඳාණන් වහන්දේදේ
පැමිණීමට දපර ප්රකාශ ක
අනාගතවක්ෂතෘවරුන්
දෙසත්, අපි ීතිදයන් හා දගෞරවදයන් යුතුව ඔහුට
දේවය කරමු . (ibid, VI වන පරිච්දේෙය)
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අළුත් ගිවිසුදම් අදනක්ෂ අය දමන් , දපාිකාප්ත ඉගැන්ූදේ ධර්මිෂ්
but
යන්
දනාව,
කඩන්නන්ට
දනාව,
දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය උරුම කර දෙන බවය.
පහත ෙැක්ෂදවන්දන් දපාිකාප්ත විසින් උගන්වා ඇති බවයි:
පහත සබත් ෙවදේදී ඔහු දමදේ කීදව්ය. 'දෙවිදේ
ආෙරණීය
ෙරුදවනි,
මාදේ
අවවාෙයට
සවන්
දෙන්න. බිදෂාප්තවරු පැමිණ සිටින විට මම ඔබට අවවාෙ
කද මි. ෙැන් නැවතත් ඔබ සැමට අවවාෙ කරන්දන්
ේවාමින්දේ මාර්ගදයහි අෙංකාර දෙස හා වටිනාකමින්
ගමන් කරන දෙසයි ... ඔබ දෙස බො නැවත සූොනම්ව
සිටින්න, ඔදබ් සිත බර කිරා දනායන්න, නව ආ ment
ාාව එකිදනකා දකදරහි ඇති දේමය ගැන, ඔහුදේ
පැමිණීම හදිසිදේම දව්ගවත් අකුණු සැර, ගින්දනන් මහා
විනිේචය, සොකාෙ ජීවනය, ඔහුදේ අමරණීය රාජ්යය
දෙස
දපදන්. දෙවියන්
වහන්දේදගන්
උගන්වනු
ෙබන සෑම දෙයක්ෂම , ඔබ දේවානුභාවදයන් ියන ෙෙ
ශුේධ ියවිි දසායන විට, ශුේධාත්මයාණන්දේ පෑන
ඔදබ් හෙවත් මත කැටයම් කරන්න, එම ආ ments ාා ඔබ
තු
දනාමැදකන දෙස පවතිනු ඇත. ' (දපාිකාප්තදේ
ජීවිතය, 24 වන පරිච්දේෙය. දජ්. බී. ෙයිට්ූට්,
අදපෝේතික පියවරුන්, දවළුම 3.2, 1889, පි. 488-506)
සර්දිේ ක Melito , එය ූ පල්ිය දෙවියන් නායක , ඇ. ක්රි.ව. 170,
ඉගැන්ූදේ:
මක්ෂනිසාෙ යත්, ශුභාරංචිදේ නිකුත් කර ඇති නීතිය පැරණි දේ අළුත්, සිදයාන් සහ දජ්රුසෙදමන් එකට
පැමිදණ්; කරුණාදවන් නිකුත් කරන ෙෙ ආ ment ාාව, නිමි
භාණ්ඩදේ වර්ගය, පුත්රයා
තු
බැටළු පැටවා,
මිනිදසකුදේ බැටළුවන් සහ දෙවියන් වහන්දේ තු සිටින
මිනිසා ...
නමුත් ශුභාරංචිය නීතිය සහ එහි පැහැදිි කිරීම බවට
පත්විය
පල්ිය සතයදේ ගබඩාව බවට පත්ූ අතර ...
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වහල්භාවදයන් නිෙහසට, අන්ධකාරදයන් ආදෙෝකයට,
මරණදේ සිට ජීවිතයට, කුරිරුකදම් සිට සොකාික
රාජ්යයකට අපව ගෙවාගත්දත් ඔහුය . (දමිදටෝ. දහෝමිි
පාේකු උත්සවය. 7,40,68 පෙ. දකරක්ෂේ දවතින්
පරිවර්තනය:
ඔන්ෙයින්
දේවධර්ම
සඟරාව . Http:
//www.kerux .com / දල්ඛන / KeruxV4N1A1.asp)
දම්
අනුව,
දෙවියන්
වහන්දේ
wa
රාජ්යය තියන බව
ෙන්දන් හුදෙක්ෂ වත්මන් ක්ෂරිේතියානි සොකාික දෙයක්ෂ
දනාව, දහෝ, කදතෝික සභාව සහ ඇතු ත් දෙවිදේ නීතිය.
දෙවන ශතවර්ෂදේ මැෙ භාගදේ තවත් ියවිල්ෙක්ෂ මිනිසුන්ට
රාජ්යය දෙස බෙන දෙස අවවාෙ කරයි:
එමනිසා, ඔදබන් කිසිදවකු තවදුරටත් දබො හැරීමට දහෝ
පසුපසට හැරී බැලීමට ඉඩ දනාදී, කැමැත්දතන් දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යදේ සුවිදේෂයට එ දඹන්න . (දරෝමානු
ක්ෂදෙමන්ට්, පිළිගැනීම්, X දපාත, XLV පරිච්දේෙය. ඇන්ටීනිකීන් පියවරුන්දගන් උපුටා ගන්නා ෙදි, 8 වන දවළුම.
සංේකරණය කරන ෙේදේ ඇදෙක්ෂසැන්ඩර් දරාබට්ේ සහ
දජ්ම්ේ ඩූ නල්්සන් විසිනි. ඇමරිකානු සංේකරණය, 1886 )
තවෙ, එය පැහැදිි ූ අතර ly සැබෑ සභාව තු
ෙෙ ඒවා දනාදව්, නමින් මැෙ භාගදේ
ියන Hermas
එද්රා දරාබට්ේ
පරිවර්තනය දඩානල්්සන්
ප්තරකාශනය
වහන්දේදේ රාජ්යය " ෙහ හතරකට වතාවක්ෂ.

එක්ෂ විසින් ියන
දෙවන සියවදේ
සහ
විසින්
භාවිතා " දෙවියන්

සැබෑ කිතුනුවන් සහ ක්රිේතුේ
වහන්දේ
යැයි කියාගන්නා
දබාදහෝ
දෙදනක්ෂ
පවා දෙවන
සියවදේදී
දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය ගැන යමක්ෂ ෙැන සිටියහ .
කදතෝික හා නැදගනහිර ඕතදඩාක්ෂේ සාන්තුවරදයකු
වන ඉදරනියේ පවා නැවත නැඟිටීදමන් පසු කිතුනුවන් දෙවියන්
වහන්දේදේ දක්ෂ ආගමට ඇතුළු වන බව දත්රුම් ගත්හ . ඔහු
ියා ඇති දේ සැෙකිල්ෙට ගන්න, ඇ. ක්රි.ව . 180 :
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මක්ෂනිසාෙ ඇෙහිිවන්තයන්දේ තත්වය එයයි. මක්ෂනිසාෙ
යත්, ශුේධාත්මයාණන් වහන්දේ බව්තීේමදයන් ෙබා දී
ශුේධාත්මයාණන් වහන්දේ තු නිරතුරුවම ැඳී සිටින
අතර, ඔහු සතයය, ශුේධකම, ධර්මිෂ් and කම සහ
ඉවසිිවන්ත විඳෙරාගැනීම අනුව ගමන් කරන්දන් නම්
ෙබන්නා
විසින්
රඳවා
ගනු
ෙැදබ්. මක්ෂනිසාෙ
ඇෙහිිවන්තයන් තු දමම ආත්මයට නැවත නැඟිටීමක්ෂ
ඇත, ශරීරය නැවත ආත්මය ෙබා ගනී, ඒ සමඟම
ශුේධාත්මයාණන්දේ
බෙදයන්,
නැඟිට
දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යයට ඇතුල් දව් . (ඉදරනියේ, ශාන්ත,
ිදයාන් රෙගුරු. ආර්දම්ටියානු දරාබින්සන් විසින්
ආර්දම්නියානු භාෂාදවන් පරිවර්තනය කරන ෙදි.
අදපෝේතික දේශනා නිරූපණය, 42 වන පරිච්දේෙය. CO,
1920).
අන්තිදයෝකිදේ තිදයෝෆිෙේ ඉගැන්ූදේ:
මම උන්වහන්දේදේ යහපත්කම ගැන සඳහන් කරමි. මම
උන්වහන්දේට දක්ෂ ඉන්දගාඩම් යනුදවන් හැඳින්ූවා නම්,
මම
උන්වහන්දේදේ
මහිමය
ගැන
සඳහන්
කරමි. මක්ෂනිසාෙ ඔහු මුෙ සිටම ඔහුව අමරණීය කදේ
නම්, ඔහු ඔහුව දෙවියන් බවට පත් කරනු ඇත. … එදේ
නම්, ඔහු අමරණීය දහෝ තවමත් මනුෂයදයකු බවට පත්
කදේ නැත, නමුත්, අප ඉහත කී පරිදි, දෙකටම
හැකියාවක්ෂ ඇත; දෙවියන් වහන්දේදේ ආ ment ාාව
පිළිපැදීදමන් ඔහු අමරණීය දේවෙට නැඹුරු වන්දන් නම්,
ඔහුට අමරණීයභාවය ඔහුදගන් ෙැබිය යුතු අතර දෙවියන්
බවට පත්විය යුතුය . (තිදයෝෆිෙේ, ඔදටෝිකේ දවත, 1: 3,
2:27)
තුන්වන සියවදේ මුල් භාගදේදී හිදපාිටේ නම් කදතෝික
සාන්තුවරයා දමදේ ිවීය.
ේවර්ග රාජ්යය ඔබට ෙැදබනු ඇත. ඔබ දම් ජීවිතදේ
පදිංචිව සිටියදී දසදෙේටියල් රජු ෙැන සිටිදේය. ඔබ
දේවත්වදේ සහකාරියක වන අතර ක්රිේතුේ සමඟ සම
උරුමක්ෂකාරදයකු වනු ඇත. ඔහු තව දුරටත් රාගදයන්
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දහෝ තෘෂ්ණාදවන් වහල් දනාවී නැවත කිසි දිදනක
දරෝගවින් නාේති දනාවනු ඇත. ඔබ දෙවියන් වහන්දේ
වී සිටින සඳහා : අතර මිනිදසකු වන දමම ඔහු ඔබ දවත,
ඔබ මාරක පුේ නිසා ෙබා දුන් නමුත් එය ෙබා දෙන
දෙවියන් වහන්දේ සමග අනුරූප වන ඕනෑම දෙයක්ෂ, දම්
දෙවියන් වහන්දේ නිසා ඔබ ඔබ මත දෙන්නයි,
දපාදරාන්දු වී ඇති ඕනෑම දෙයක්ෂ දුක්ෂ ඔබ භාජ්නය සඳහා
අමරණීයභාවයට
පත්ව ඇත. ( හිදපාිටේ.
සියලු
මිථයාෙෘෂ්ටිකයන්
ප්රතික්ෂදෂ්ප
කිරීම , X
දපාත, 30
වන පරිච්දේෙය )
මිනිසුන්දේ පරමාර්ථය එ දඹන දේවරාජ්යය තු
කිරීමයි.

නිරූපණය

බදවන හා තුන්වන සියවස්වල ගැටළු
පුළුල් පිළිගැනීමක්ෂ තිබියදීත්, දෙවන සියවදේදී, මාියන් නම් යුෙ
විදරෝධී ඇෙහිල්ෙ
අත්හ නායකදයක්ෂ නැගී
සිටිදේය . Marcion එම නීතියට විරුේධව ඉගැන්ූ දෙවියන් , ටී ඔහු
සබත්,
සහ
සාහිත්යමය
K දෙවියන්
වහන්දේදේ
ingdom. දපාිකාප්ත සහ දවනත් අය ඔහුව දහ ා දුටුවෙ, ඔහු
දරෝම පල්ිය සමඟ සෑදහන කාෙයක්ෂ තිේදේ සම්බන්ධකම්
පැවැත්ූ අතර එහි බෙපෑමක්ෂ ඇති බව දපදනන්නට තිබුණි .
දෙවන
හා
තුන්වන
සියවේ
වෙදී, ඇදෙක්ෂසැන්ඩ්රියාදව්
(ඊජිප්තතුදව්) උපමා කතාකරුවන් ේථාපිත දහ් බවට පත්දවමින්
තිබුණි . මිනිසාදේ උපමා කතාකරුවන් එ දඹන
රාජ්ධානිදේ
මූෙධර්මයට විරුේධ විය. ෙැනුම් දීමකින් ෙ අයට සමහර අය ගැන
වාර්තාවක්ෂ llegorists:
ඩදයානිසියේ ඇදෙක්ෂසැන්ඩ්රියාදව් වංශවත් හා ධනවත්
මිථයාෙෘෂ්ටික පවුෙක උපත ෙැබූ අතර ඔවුන්දේ ෙර්ශනය
පිළිබඳව අධයාපනය ෙැබීය. ඔහු මිථයාෙෘෂ්ටික පාසල්
අතහැර ඔරිගන්දේ ශිෂයදයකු බවට පත් විය. ඔහු
ඇදෙක්ෂසැන්ඩ්රියාදව් කැදටදකටිකල් පාසෙ භාරව කටයුතු
කදේය.
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ක්ෂදෙමන්ට්, ඔරිගන් සහ nost ාානවාදී පාසෙ ශුේධ ූ
වාචාෙයන්දේ මූෙධර්ම ඔවුන්දේ මන c කල්පිත හා
උපමාෙංකාර අර්ථකථන මගින් දූෂණය කරමින් සිටියහ…
ඔවුහු “ ඇදෙදගාරිේට් ” යන නාමය ෙබා ගත්හ . " Nepos
ප්තරසිේධිදේ Allegorists සටන්, හා දපාද ාව මත ක්ෂරිේතුේ
වහන්දේ
විසින්
කාෙයක්ෂ
පාෙනය කරන
බව
පවත්වාදගන ...
ඩදයානිසියේ දනදපෝේදේ අනුගාමිකයන් හා ඔහුදේ
වාර්තාව අනුව වාෙ විවාෙ කදේය. “ දෙවියන් වහන්දේදේ
රාජ්යය තු ෙැන් පවතින එවැනි තත්වයක්ෂ තිදබ්. " දම්
පල්ි වර්තමාන රාජ්ය පවතින, දෙවියන් වහන්දේදේ
රාජ්යය පිළිබඳ ප මු සඳහන දව් ...
දනදපෝේ ඔවුන්දේ වැැේෙට තරවටු කරමින්, ේවර්ග
රාජ්යය උපමාෙංකාරයක්ෂ දනාවන බව දපන්වමින්,
සොකාෙ
ජීවනයට
නැවත
නැඟිටීදම්දී
අපදේ
ේවාමීන්වහන්දේදේ වචනදේ පරිසමාප්තත අර්ථදයන්ම ...
අධිරාජ්යදේ බිදෂාප්තවරුන් සිංහාසනදේ පදිංචිකරුවන්
දෙස සැෙකීමට සම්පූර්ණ ශතවර්ෂයකට දපර ක්රි.ව. 200
සිට 250 ෙක්ෂවා ඊජිප්තතුදව් ඇදෙදගාරිේට්වරුන්දේ nost
ාානවාදී පාසෙ තු රාජ්ධානිය පිළිබඳ අෙහස පිළිසිඳ
දගන දගන එන ෙදි. …
ක්ෂදෙමන්ට් දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය පිළිබඳ අෙහස
දෙවියන් පිළිබඳ සැබෑ මානසික ෙැනුමක්ෂ ඇති රාජ්යයක්ෂ
දෙස සැෙකුදව්ය. ඔරිගන් එය ශුේධ ියවිල්දල් සරෙ
ිපිදේ සඟවා ඇති අධයාත්මික අරුතක්ෂ දෙස ෙක්ෂවා
ඇත . (දවෝ්, දහන්රි ඩනා. රාජ්ධානිදේ සුවිදේෂය: දම්
දෙෝකදේ දනාවන රාජ්යයක්ෂ; දම් දෙෝකදේ දනාදව්;
නමුත් ේවර්ගීය රටට පැමිණීම, ම වුන්දගන් උත්ථාන වීම
සහ සියල්ෙ නැවත පිහිටුවීම. ක්ෂෙැක්ෂේටන් විසින්
ප්රකාශයට පත් කරන ෙදී. රම්සන් සහ හැද ල්ෆින්ගර්,
1870 , පි. 124-125)
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දම්
අනුව, බිදෂාප්ත දනදපෝේ
දෙවියන්දේ දක්ෂ ආධිපතයය
පිළිබඳ ශුභාරංචිය ඉගැන්ූ අතර, උපකල්පකයින් එය පිළිබඳ
වයාජ්, අඩු වචනාර්ථදයන් අවදබෝධයක්ෂ ෙබා ගැනීමට උත්සාහ
ක හ. හයිරදපාිේ හි රෙගුරු අදපාිනාරිේ ෙ එම අවේථාදව්දීම
උපමා කතාකරුවන්දේ වැරදි වෙට එදරහිව සටන් කිරීමට
උත්සාහ කදේය. සැබවින්ම දෙවියන් වහන්දේදේ සභාදවහි සිටි
අය ඉතිහාසය පුරාම දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යදේ සතයතාව
දවනුදවන් දපනී සිටියහ.
හර්බ් ඩේලිේ.
ඉගැන්වීය, ප්තලස්

ආම්ස්බෝං

රාජධානිබේ

තු 20 වැනි සියවදේ
දී, නැසීගිය හර්බට්
ආම්ේට්දරෝන් දමදේ ිවීය:

සුවිබශ්ෂය
ඩබ්ිව්

ඔවුන් ක්රිේතුේදේ ශුභාරංචිය ප්රතික්ෂදෂ්ප ක බැවිනි . . . ,
දෙෝකයට එහි තැන දවනත් දෙයක්ෂ ආදේශ කිරීමට
සිදුවිය. ඔවුන්ට වයාජ්යක්ෂ නිර්මාණය කිරීමට සිදු
විය ! එබැවින් දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය හුදෙක්ෂ
ෙේසන දව්දිකාවක්ෂ දෙස - මිනිේ හෙවත් තු සුන්ෙර
හැඟීමක්ෂ - එය සොකාික, යථාර්ථවාදී දනාවන කිසිවක්ෂ
ෙක්ෂවා අඩු කිරීම ගැන අපි අසා ඇත්දතමු! තවත්
සමහරු “ චර්ච් ” යනු
රාජ්යය බව
වැරදි
දෙස නිරූපණය කර ඇත. . . ක්රිේතුේට අවුරුදු 600 කට
දපර ජීවත් ූ අනාගතවක්ෂතෘ ොනිදයල් ෙැන සිටිදේ
දෙවිදේ රාජ්යය සැබෑ රාජ්යයක්ෂ බවයි.
පෘිවිදේ සිටින මිනිසුන් ...
දමහි . . . දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය යනු කුමක්ෂෙ යන්න
පිළිබඳව දෙවියන් වහන්දේදේ පැහැදිි කිරීම: “ දම්
රජ්වරුන්දේ ෙවේවෙ ... ” - දමහි කතා කරන්දන් ඇඟිි
ෙහය, යකඩවින් දකාටසක්ෂ සහ මැටි මැටි වින්
දකාටසක්ෂ ගැන ය. දමය අනාවැකිය ොනිදයල් 7 හා
එළිෙරව් 13 සහ 17 සමඟ සම්බන්ධ කිරීදමන් නව
යුනයිට් ේදට්ට්ේ ඔ ර යුදරෝප්ත දවත දයාමු දව් . .. ඔදබ්
ඇේ ඉදිරිපිටම! එළිෙරව් 17: 12 හි පැහැදිිව ෙක්ෂවන්දන්
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එය ෙස රජ්වරුන්දේ දහෝ රාජ්යයන්දේ එකමුතුවක්ෂ විය
යුතු බවයි (එළි. 17: 8) පැරණි දරෝම අධිරාජ්යය නැවත
නැඟිටුවනු ඇත. . .
ක්රිේතුේ වහන්දේ පැමිණි විට, ඔහු රජ්වරුන්දේ රදජ්කු
දෙස පැමිණ මුළු දපාද ාවම පාෙනය කරයි (එළි. 19: 1116); ඔහුදේ රාජ්ධානිය - දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය ොනිදයල් පැවසුදව් දම් දෙෞකික රාජ්ධානි සියල්ෙම
පාෙනය කිරීමයි. එළිෙරව් 11: 15 හි දමම වචන වින්
දමදේ සඳහන් දව්: “ දම් දෙෝකදේ රාජ්යයන් අපදේ
ේවාමීන්වහන්දේදේ
හා
ඔහුදේ
ක්රිේතුේදේ රාජ්ධානි බවට පත්ව ඇත . ඔහු සෙහට ම
රජ්කම් කරන්දන්ය ” ! දමය දෙවියන්දේ රාජ්යයයි. එය
වර්තමාන ආණ්ඩු වෙ අවසානයයි - ඔව්, එක්ෂසත් ජ්නපෙය
හා බ්රිතානය ජ්ාතීන් පවා. එවිට ඔවුන් දේසුේ ක්රිේතුේ
ේවාමීන්වහන්දේදේ රාජ්යයන් බවට පත්වනු ඇත.
ඉන්පසු මුළු දපාද ාව පුරා රජ්වරුන්දේ රජ් දව්. දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යය වචනානුසාරදයන් රජ්යක්ෂ බව
දමයින් සම්පූර්ණදයන්ම පැහැදිි දව්. කල්දිවරුන්දේ
අධිරාජ්යය රාජ්යයක්ෂ ූවා දේම - දරෝම අධිරාජ්යය
රාජ්යයක්ෂ ූවා දේම - දෙවියන්දේ රාජ්ධානිය රජ්යකි. එය
දෙෝකදේ ජ්ාතීන්දේ රජ්ය භාර ගැනීමයි. දේසුේ
ක්රිේතුේවහන්දේ රදජ්කු වීමට උපත ෙැබීය - පාෙකදයක්ෂ
... ...
මීට වසර 1,900 කට දපර ශුේධ භූමිදේ කඳු සහ නිම්න
සහ දජ්රුසෙදම් වීදි දිදේ ඇවිෙ ගිය දේසුේ ක්රිේතුේ
වහන්දේ නැවත පැමිදණ්. ඔහු කිව්වා ආදයත් එනවා
කියො. ඔහු කුරුසිදේ ඇණ ගසනු ෙැබූ පසු, දෙවියන්
වහන්දේ දින තුනක්ෂ සහ රාත්රි තුනකට පසු ඔහුව
ම වුන්දගන් උත්ථාන කදේය (මදත. 12:40; ක්රියා 2:32; 1
දකාරි. 15: 3-4). ඔහු දෙවියන් වහන්දේදේ සිංහාසනයට
නැේදේය. විේව රජ්දේ මූෙේථානය (ක්රියා 1: 9-11; දහදෙ.
1: 3; 8: 1; 10:12; එළි. 3:21).
ඔහු සිංහාසනයට ගිය උපමාදව් “ වංශවත් ” ය
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දෙවියන් - “ දුර රට ” - සියලු ජ්ාතීන් දකදරහි රජ්වරුන්දේ
රාජ්ාභිදෂ්කයට පත්වී නැවත දපාද ාවට පැමිණීමට (ලූක්ෂ
19: 12-27).
නැවතත්
ඔහු
දතක්ෂ
ේවර්ගදේ " සියලු
දේවල්
ප්තරතිෂ්ඨාපනය
වතාවක්ෂ " (: 19-21
ක්ෂරියා
3). ප්රතිේථාපනය යනු කින් පැවති තත්වයකට දහෝ
තත්වයකට යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමයි. දම් අවේථාදව්
දී, දෙවියන් වහන්දේදේ ආණ්ඩුව මිහිපිට යථා
තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ දම් අනුව දෙෝක සාමය යථා
තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ මදනෝරාජික තත්වයන් ය.
වර්තමාන දෙෝක කැෙඹීම්, උත්සන්න වන යුේධ සහ
මතදේෙයන් දෙෝක කරෙරවෙ උච්චතම අවේථාව වනු
ඇත, දෙවියන් වහන්දේ මැදිහත් දනාවන්දන් නම් කිසිම
මිනිේ මාංශයක්ෂ පණපිටින් ග වනු දනාෙැදබ් (මදත.
24:22). එහි උච්චතම අවේථාව වන විට ප්රමාෙ වීදමන් දමම
පෘිවිදේ සිට සියලු ජීවීන් පුපුරා යයි, දේසුේ ක්රිේතුේ
නැවත පැමිදණ්. දමවර ඔහු දිවය දෙවියන් දෙස
පැමිදණ්. ඔහු පැමිදණන්දන් විේවය පාෙනය කරන
මැවුම්කරුවාදේ සියලු බෙදයන් හා මහිමදයන්. (මදත.
24:30; 25:31 කියවන්න.) ඔහු පැමිදණන්දන් “ රජ්වරුන්දේ
රජු සහ ේවාමිවරුන්දේ ේවාමීන් ” දෙසයි (එළි. 19:16),
දෙෝක සුපිරි ආණ්ඩුවක්ෂ පිහිටුවීමට සහ සියලු
ජ්ාතීන් “ යකඩ දපාල්ෙකින් පාෙනය කිරීමට ” ” (එළි. 19:15;
12: 5) . . .
ක්රිස්තුස් අකමැතිද?
එදහත් ප්තරීතිදයන් කැමැත්ත මනුෂ්යත්වයට: එන්න, හා f
ඔහු සාෙරදයන් පිළිගනිමු renzied රජ්රුවක්ෂ හා උේදයෝගය
- w අසනීප පවා සාම්ප්තරොයික ක්ෂරිේතියානි පල්ි?
ඔවුන් නෑ! සාතන්දේ දබාරු දේවදේවකයන් (II දකාරි. 11:
13-15) ඔවුන්ව රවටා ඇති බැවින් ඔහු අන්ත ක්රිේතුේ බව
ඔවුන් විේවාස කරනු ඇත. ඔහුදේ පැමිණීම ගැන පල්ි
සහ ජ්ාතීන් දකෝප වනු ඇත (එළි. 11:15 සමග 11:18), හමුො
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බෙකායන් ඔහුව විනාශ කිරීමට සටන් කිරීමට උත්සාහ
කරනු ඇත (එළි. 17:14)!
ජ්ාතීන් එ දඹන තුන්වන දෙෝක සංග්රාමදේ උච්චතම
සටදන් දයදෙන අතර දජ්රුසෙදම් යුධ දපරමුණ සමඟ
(දසක. 14: 1-2) ඉන්පසු ක්රිේතුේ වහන්දේ නැවත
පැමිදණ්. අේභූත බෙදයන් ඔහු තමාට විරුේධව සටන්
කරන “ එම ජ්ාතීන්ට විරුේධව සටන් කරයි ” (3 පෙය). ඔහු
ඔවුන්ව
මුළුමනින්ම
පරාජ්ය
කරයි
(එළි.
17:14)! දයරුසෙදම්
නැදඟනහිරට
ඉතා
දකටි
දුරකින් “ ඔහුදේ පාෙ ඔලීව කන්ෙ මත එො පවතිනු
ඇත ” (දසක. 14: 4). (ආම්ේදට්රෝං එච්.ඩබ්ිව්. ෙ මිේටරි ඔ ර
ඒජ්ේ, 1984)
බයිබෙය ප්රකාශ කරන්දන් දේසුේ වහන්දේ නැවත පැමිදණන
බවත් ඔහු ජ්යග්රහණය කරන බවත්ය. නමුත් දබාදහෝ දෙදනක්ෂ
ඔහුට විරුේධව සටන් කරනු ඇත (එළිෙරව් 19:19). එම් ඕනෑම
කියා ඇත (මත පෙනම් වැරදි අර්ථයක්ෂ බව බයිබෙදේ සඳහන්
අනාවැකි දත්රුම්, නමුත් අර්ධ වශදයන් නිසා දබාරු
දිවැසිවරයන් ෙ mystics ක) නැවත පැමිදණන දේසුේ යනු අවසන්
අන්ත ක්ෂරිේතුේ !
පහත ෙැක්ෂදවන අයි හර්බට් ආම්ේදට්රෝං දවතින් ෙ :
සැබෑ ආගම - ශුේධාත්මයාණන් විසින් දෙන ෙෙ දෙවියන්
වහන්දේදේ දේමදයන් දෙවියන් වහන්දේදේ සතයය
බෙගන්වනු ෙැදබ් ... දෙවියන් වහන්දේ හා දේසුේ
ක්රිේතුේව ෙැන හඳුනා ගැනීමට - සතයය ෙැන ගැනීමට සහ දෙවියන් වහන්දේදේ දිවය දේමදේ උණුසුම!
දෙවියන්
වහන්දේදේ
සැබෑ
පල්ිදේ
ඉගැන්වීම්
හුදෙක්ෂ ශුේධ බයිබෙදේ “ සෑම වචනයකින්ම ජීවත් වීම ” ...
පිරිමි
මාර්ගය
හරවා
ය " ෙබා " විය
මාර්ගය " දෙන්න " ආෙරය --God ආකාරය.

හැකි

නව ශිෂ්ටාචාරයක්ෂ ෙැන් දපාද ාව ග්රහණය කරගනු
ඇත! (ibid)
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නව
ශිෂ්ටාචාරය
යනු
දේවරාජ්යයයි. නව
ශිෂ් ization
ාාචාරය පැමිණ දේමය මත පෙනම් විය යුතු යැයි ප්රකාශ කිරීම,
දේසුේ සහ ඔහුදේ අනුගාමිකයින් විසින් උගන්වන ෙෙ රාජ්යදේ
සැබෑ ශුභාරංචිය පිළිබඳ ප්රධාන දකාටසකි . ටී දතාප්තපිය
යනු දෙවියන්
වහන්දේදේ අඛණ්ඩ පල්ිදේ
අප දේශනා
කරන දෙයකි .
දේසුේ ඉගැන්ූදේ මිනිේ සමාජ්යට කීකරු වීමට අවශය යැයි
සිතන විට පවා, ' දෙන මාර්ගය ' , දේමදේ මාර්ගය ප්රතික්ෂදෂ්ප
කර ඇති බව හර්බට් ආම්ේදට්රෝං දත්රුම් ගත්දත්ය . දේසුේ
ඉගැන්ූ දෙය සිේනි යි කැන්ේ කිසිදවකු නිවැරදිව වටහාදගන
නැති බව දපදන් .
බේසුස් තුළින් ගැළවීම සුවිබශ්ෂබේ බකාටසකි
ෙැන් සමහර උන් වහන්දේ ගැන දම් වන විට දබාදහෝ විට පුදුම
කියවීමට ඇති ' ගැෙවීම තු මරණය හා භූමිකාව. ඔව්, එය අළුත්
ගිවිසුම සහ හර්බට් ඩබ්ිව්. ආම්ේදට්රෝං යන දෙදෙනාම ියා ඇති
ශුභාරංචිදේ දකාටසකි.
අළුත් ගිවිසුදම් ෙැක්ෂදවන්දන් ශුභාරංචියට දේසුේ වහන්දේ
තුළින් ගැ වීම ඇතු ත් වන බවයි :
මක්ෂනිසාෙ මම ක්රිේතුේදේ ශුභාරංචිය ගැන ෙජ්ජ්ා
දනාදවමි. මක්ෂනිසාෙ ඇෙහිිවන්ත සියල්ෙන්ට ගැෙවීම
ෙැබීමට දෙවියන් වහන්දේදේ බෙයයි. යුදෙව්වන්ටත්
ග්රීකයටත් (දරෝම 1:16).
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එබැවින් විසිරී ගිය අය සෑම තැනකම දේශනා ක හ

වචනය. 5 පිිප්ත සමාරිය නුවරට දගාේ ක්රිේතුන් වහන්දේ
ඔවුන්ට දේශනා දකදේ ය. ... 12 එදහත්, ඔහු දෙවියන්
වහන්දේ ෙ දජ්සුේ ක්ෂරිේතුන් වහන්දේදේ නාමය ෙ
රාජ්යය පිළිබඳ දම් දේවල් දේශනා දෙස ඔවුන් පිිප්ත
විේවාස ක විට, පිරිමි හා කාන්තා යන දෙකම බව්තීේමේනාපනය ෙැබූ හ. ... 25 ඔව්හු සමිඳාණන් වහන්දේදේ
වචනය සාක්ෂි හා දේශනා ක විට, ඔව්හු දජ්රුසෙමට,
සමාරීයයන්දේ දබාදහෝ ගම්වෙ සුබ අේන දේශනා ආපසු
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ගිදේ ය. 26 ෙැන් සමිඳාණන් වහන්දේදේ දූතදයක්ෂ පිිප්තට
කතා ... 40 ඉන්පසු පිිප්ත ෙක්ෂනා ෙේදේ අදසෝතේහි දී ය. ඔහු
සිදේරියට පැමිදණන දතක්ෂ සියලු නගරවෙ දේශනා
කදේය . (ක්රියා 8: 4,5,12,25,26 , 40)
ඔහු ඔවුන්ට දජ්සුේ වහන්දේ හා උත්ථානය ගැන
දේශනා දකදේ ය . (ක්රියා 17:18)
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ඉන්පසු පාවුල් අවුරුදු දෙකක්ෂ මුළුල්දල්ම ඔහුදේ කුලී
නිවදසහි වාසය ක අතර, තමා දවතට පැමිණි සියල්ෙන්
පිළිගත්දත්ය. 31 බදවියන් වහන්බස්බේ රාජයය බේශනා
කිරීම සහ ස්වාමීන් වන බේසුස් ක්රිස්තුස් ගැන
සැලකිලිමත් වන දේ විේවාසදයන් යුතුව ඉගැන්වීම,
කිසිදවකු ඔහුට තහනම් කදේ නැත . (ක්රියා 28: 30-31)
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ෙැනුම් වන දේශනා දේසුේ සහ රාජ්යය ඇතු ත් විය. නමුත්
කනගාටුවට කරුණක්ෂ, දමම නිසි අවදබෝධයක්ෂ දක්ෂ සුබ
අේන ingdom දෙවියන් වහන්දේදේ මිේ කිරීමට දේතු විය වින්
ing ඉගැන්වීම් ේරීක-දරෝමානු පල්ිදේ .
ඇත්ත වශදයන්ම, එම රාජ්යදේ දකාටසක්ෂ වීමට අපට උපකාර
කිරීම සඳහා, දෙවියන් වහන්දේ මිනිසුන්ට දකාතරම් දේම ක ාෙ
යත්, ඔහු අප උදෙසා මැදරන්නට දේසුේව එව්දව්ය (දයාහන් 3:
16-17) සහ උන් වහන්දේදේ කරුණාදවන් අපව ගෙවා ගනී
(එපීස 2: 8) . එය ශුභාරංචිදේ දකාටසකි (ක්රියා 20:24).
ද රාජ්යය පිළිබඳ සුබ අස්න ය කුමක්ද බලෝක අවශ්යතා
සහ බයෝජනා, නමුත් ...
සාමය සඳහා වැඩ කිරීම (මදතව් 5: 9) සහ යහපත
කිරීම වටිනා ඉෙක්ෂක දව් (ගොති 6:10). '' ඔබ ටී , දෙෝකදේ
දබාදහෝ නායකයන්, ආගමික අය ඇතුළු , විේවාස එය කව්පි
දගන එන බවට ජ්ාත්යන්තර මානව සහදයෝගය වනු
ඇත ක්ෂරිේතු වර්ෂ සහ සමෘේධිය දනාව, දක්ෂ දෙවියන්
වහන්දේදේ ingdom. ඔවුන්ට යම් තාවකාික සාර්ථකත්වයක්ෂ
ෙැදබනු
ඇතත් , ඒවා
සාර්ථක
දනාවනු
ඇත, ඔවුන්දේ සමහර මිනිේ උත්සාහයන් අවසානදේ පෘිවිය
පෘිවියට දගන එනු ඇත, දේසුේ වහන්දේ සිය රාජ්යය
57

පිහිටුවීමට නැවත දනාපැමිණිදේ නම් එය ජීවිතය තිරසාර
දනාවනු ඇත. දෙවියන් වහන්දේ දනාමැති දපාද ාව සවි
මිනිසුන් යනු නිෂ්ඵෙ සහ දබාරු ශුභාරංචිය (: 1 ගීතාවිය 127) .
21 වන සියවදේදී නව දෙෝක පිළිදවෙක්ෂ ඇති කිරීම සඳහා අර්ධ
ආගමික බබිදෙෝනීය ජ්ාතයන්තර සැෙැේමක්ෂ සකේ කිරීමට
දෙෝකදේ දබාදහෝ දෙදනක්ෂ උත්සාහ කරති . දමය දෙවියන්
වහන්දේදේ අඛණ්ඩ සභාව ආරම්භදේ සිටම දහ ා ෙැක ඇති
අතර දිගින් දිගටම දහ ා ෙැකීමට සැෙසුම් කරයි. මීට වසර 6000
කට පමණ දපර සාතන් ඒවදේ ශුභාරංචිදේ පිටපතක්ෂ ෙබා
ගැනීමට දපා ඹවා ඇති දහයින් (උත්පත්ති 3), දබාදහෝ මිනිසුන්
විේවාස කර ඇත්දත් තමන් සහ දෙෝකය යහපත් කරන්දන්
කුමක්ෂ ෙ යන්න දෙවියන් වහන්දේට වඩා දහාඳින් ෙන්නා බවයි.
බයිබෙයට අනුව, එය (කැඳවා යුදරෝපදේ මිිටරි නායක
සංකෙනයක්ෂ ගන්නා උතුරු රජු දෙස ෙ හැඳින්දව්, : 1-10 එළිෙරව්
13 මෘගයා ෙ නමින් ආගමික නායක (දබාරු දිවැසිවරයා කැඳවා,
සමග) THE අවසාන අන්ත ක්රිේතුේ සහ අං දෙදක්ෂ මෘගයා එළිෙරව්
13:
11-17)
කඳු
හතක
නගරදයන්
(එළිෙරව්
17:
9,18) ' බබිදෙෝනීය ' (එළිෙරව් 17 සහ 18) දෙෝක පිළිදවෙක්ෂ දගන
ඒමට . ක්රිේතුේ වහන්දේදේ නැවත පැමිණීම හා උන්
වහන්දේදේ රාජ්යය පිහිටුවීම මිනිේ වර්ගයාට අවශය වුවෙ,
21 වන සියවදේදී දෙෝකදේ දබාදහෝ දෙදනක්ෂ දමම පණිවිඩය
දකදරහි අවධානය දයාමු දනාකරනු ඇත - සාතන්දේ වයාජ්
ශුභාරංචිදේ විවිධ අනුවාෙයන් ඔවුන් දිගටම විේවාස කරනු
ඇත. නමුත් දෙෝකයට සාක්ෂියක්ෂ ෙැදබනු ඇත.
දේසුේ ඉගැන්ූ බව සිහිපත් කරන්න.
තවෙ, රාජ්යදේ දම් ශුභාරංචිය සියලු ජ්ාතීන්ට
සාක්ෂියක්ෂ දෙස දොව පුරා දේශනා කරනු ෙැදබ්, එවිට
අවසානය පැමිදණ්. (මදතව් 24:14)
14

රාජ්යදේ ශුභාරංචිය සාක්ෂිකරුදවකු දෙස දෙෝකයට
බව සෙකන්න, එවිට අවසානය පැමිදණ්.
දම් සඳහා දේතු කිහිපයක්ෂ තිදබ්.
58

ඟා වන

එකක්ෂ නම්, මහත් පීඩාව ආරම්භ වීමට දපර දෙෝකයට සැබෑ
ශුභාරංචිය ඇසීමට දෙවියන් වහන්දේට අවශය වීමයි (එය
මදතව් 24: 21 හි ආරම්භ වන බව දපන්නුම් කරයි). දම්
අනුව, ශුභාරංචි පණිවිඩය සාක්ෂියක්ෂ හා අනතුරු ඇඟවීමකි (cf.
එසකිදයල් 3; ආදමාේ 3: 7). එහි ප්රති result ෙය වනුදේ දේසුේ
නැවත පැමිණීමට දපර අනයජ්ාතික පරිවර්තනයන් (දරෝම
11:25) සහ අනයජ්ාතික දනාවන පරිවර්තනයන් (දරෝම 9:27)
දේසුේ නැවත පැමිණීමට දපරය.
තවත්
දෙයක්ෂ
නම්,
පණිවුඩදේ
සාරාංශය
නැගී
එන මෘගයාදේ , උතුරු බෙදේ රජුදේ
සහ අවසාන
අන්ත
ක්රිේතුේදේ
දබාරු
අනාගතවක්ෂතෘවරයාදේ අෙහේවෙට
පටහැනි වනු ඇත . ඔවුන් මූික වශදයන් මිනිේ උත්සාහදයන්
සාමය දපාදරාන්දු වනු ඇත, නමුත් එය අවසානය ෙක්ෂවා දගන
යනු ඇත (මදතව් 24:14) සහ විනාශය (cf. 1 දතසදෙෝනික 5: 3).
නිසා ෙකුණු හා සම්බන්ධ දබාරු අරුමපුදුම දේ ඔවුන් (2
දතසදෙෝනික 2: 9), තු දබාදහෝ දෙෝකදේ පි දප වල් ඇත o :
ඒ දවනුවට ශුභාරංචිය පණිවුඩය දබාරුවක්ෂ (9-12 2
දතසදෙෝනික
2)
විේවාස
කිරීමට
se. දරෝමානු කදතෝිකයන් , නැදගනහිර
ඕතදඩාක්ෂේ , ලූතරන්වරු සහ
දවනත්
අය විසින්
දෙවියන්
වහන්දේදේ සහස්රදේ දක්ෂ ආධිපතයය නුසුදුසු දෙස දහ ා
ෙැකීම
නිසා දබාදහෝ
දෙදනක්ෂ
වැරදියට
කියා
සිටින්දන් දෙවියන්දේ දක්ෂ භාෂාදව් සහස්රදේ ශුභාරංචිය අන්ත
ක්රිේතුේ හා සම්බන්ධ වයාජ් ශුභාරංචිය බවයි. .
විේවාසවන්ත
ෆිෙදඩල්ෆියන් ක්රිේතියානි (එළිෙරව්
3: 7-13)
රාජ්යදේ සහස්රදේ ශුභාරංචිය ප්රකාශ කිරීම දමන්ම ඇතැම්
දෙෞකික නායකයින් (මෘගයා සහ දබාරු අනාගතවක්ෂතෘවරයා
ඇතුළුව) කුමක්ෂ ක යුතු ෙැයි දොවට ප්රකාශ කරනු ඇත.
ඔවුන් දෙෝකය පිළිබඳ පණිවිඩය ප්තරකාශ සහය මෘගයා , උතුරු
රජ් බෙය, ඒ සමග ව්යාජ් වක්ෂතෘවරදයකු අවසන් අන්ත
ක්ෂරිේතුේ , අවසානදේ (ඔවුන්දේ මිතුරන්දේ සමහර සමග)
විනාශ කිරීමට ඇමරිකා එක්ෂසත් ජ්නපෙය හා එක්ෂසත්
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රාජ්ධානිය, ඇන්ේදෙෝ-ජ්ාතීන් , කැනඩාව, ඕේදේියාව සහ
නවසීෙන්තය (ොනිදයල් 11:39) සහ ඔවුන් ටික කෙකට පසු අරාබි
/ ඉේොමීය සම්දම්ෙනයක්ෂ විනාශ කරනු ඇත (ොනිදයල් 11: 4043), යක්ෂෂයන්දේ උපකරණ දෙස ක්රියා කරයි (එළිෙරව් 16: 13-14) ,
සහ ඇත අවසානදේ ඔහුදේ ආපසු (:;: 19-20 19 14 එළිෙරව් 16)
මත
දේසුේ
ක්ෂරිේතුේ
සටන්
කරන්න. විේවාසවන්ත
ෆිෙදඩල්ෆියානුවන් (එළිෙරව් 3: 7-13) සහස්ර රාජ්ධානිය ඟදීම
පැමිදණන බව ප්රකාශ කරනු ඇත. දමය දබාදහෝ මාධය
ආවරණයක්ෂ ජ්නනය කරනු ඇති අතර මදතව් 24: 14 හි ඉටුවීමට
ොයක දව්. දෙවියන් වහන්දේදේ අඛණ්ඩ පල්ිදේ අපි සාහිතයය
(විවිධ භාෂාවින්) සකේ කරමින්, දවබ් අඩවි වෙට එකතු
කරමින්, 'දකටි වැඩ' සඳහා සූොනම් වීමට දවනත් පියවර ගනිමින්
සිටිමු (cf. දරෝම 9:28) එය දෙවියන් වහන්දේදේ අධිෂ් to ාානයට
තුඩු දෙනු ඇත මදතව් 24: 14 අවසානය සඳහා සාක්ෂිකරුදවකු
දෙස ප්රමාණවත් දෙස සපයා ඇත.
ටී ඔහු 'දබාරු ශුභාරංචිය' දෙෝක නායකයන් ප්තරකාශ (ඉඩ
සමහර 'නව' ' EUR ඉහ
නායක වර්ගය මැල්දවයාරය සමග
ope ූවාෙ කිවදහාත් කරන කියා කදතෝික ආකාරයකි ) නැහැ ඒ
වදේ - ඔවුන් දම් දෙෝකදේ ඔවුන් ඉදගන ගැනීමට අවේය වනු
ඇත දනාවන ඇත්දතන්ම එය කරනු ඇත (මුෙදී එය විේවාස
දනාකරයි,
cf.
දයසායා
10:
5-7). විේවාසවන්ත
ෆිෙදඩල්ෆියානුවන් පැමිදණන
අන්ත
ක්රිේතුේදේ අන්තවාදී මූෙධර්මයක්ෂ ( සහස්රවාෙය ) පිළිගන්නා බව
ඔවුන් සහ / දහෝ ඔවුන්දේ ආධාරකරුවන් වයාජ් දෙස උගන්වනු
ඇත . ඔවුන් සහ / දහෝ ඔවුන්දේ අනුගාමිකයන් ෆිෙදඩල්ෆියානු
ඇෙහිිවන්තයන් හා අඛණ්ඩ දෙවියන් වහන්දේදේ සභාව
සම්බන්ධදයන් කරන ඕනෑම දහොෙැකීම් පීඩා අවුලුවනු ඇත
(ොනිදයල් 11: 29-35 ; එළිෙරව් 12: 13-15). දමයෙ අවසානය කරා
දගන යනු ඇත - මහා පීඩාදව් ආරම්භය (මදතව් 24:21; ොනිදයල්
11:39; cf. මදතව් 24: 14- 15; ොනිදයල් 11:31) දමන්ම විේවාසවන්ත
ෆිෙදඩල්ෆියාට ආරක්ෂෂාව සපයන කාෙයක්ෂ කිතුනුවන් (එළිෙරව්
3: 10; 12: 14-16).
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මෘගයා සහ දබාරු අනාගතවක්ෂතෘවරයා බෙහත්කාරය, ආර්ික
බ්ෙැක්ෂදම්ල්, සං signs ාා, දබාරු අරුමපුදුම දේ, මිනීමැරුම් සහ
දවනත් පීඩන (එළිෙරව් 13: 10-17; 16:14; ොනිදයල් 7:25; 2
දතසදෙෝනික 2: 9-10) පාෙනය කිරීමට උත්සාහ කරයි.
. කිතුනුවන් අසනු ඇත:
“ ේවාමීනි, ශුේධ හා සතයය, ඔබ දපාද ාදවහි වාසය
කරන අය දකදරහි අපදේ රුධිරය විනිේචය කර
පළිගන්නා දතක්ෂ දකාපමණ කල් ෙ? ” ( එළිෙරව් 6:10 )
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මුලුල්දල්ම, දෙවිදේ දසනඟ, කල්පනා කර ඇති " එය දකාපමණ
කාෙයක්ෂ දේසුේ ප්තරතිොභ දතක්ෂ වනු ඇත? ”
අපි දිනය පිළිබඳ ව දහෝ ඒ පැය ෙන්දන් නැහැ නමුත්, අප දජ්සුේ
වහන්දේ ආපසු බොදපාදරාත්තු (හා දෙවියන් වහන්දේදේ
සහේරදේ රාජ්යය ේථාපිත ) 21 දී වන සියවදේ දබාදහෝ බයිබල්
පෙ (උො: මදතව් 24 මත පෙනම්: 4-34; ගීතාවිය 90: 4; දහාදෂයා
6: 2; ලූක්ෂ 21: 7 -36 ; දහදෙව් 1: 1-2; 4: 4,11; 2 දප්තත්රැේ 3: 3-8; 1
දතසදෙෝනික 5: 4), සමහර දකාටේ ෙැන් ඉෂ්ට වී ඇති බව අපට
දපදන් .
දේසුේ මැදිහත් දනාවන්දන්
නම් ,
ජීවිතයම විනාශ කර ෙමා ඇත.

දෙෝකය දරෝගාතුරව මුළු

මක්ෂනිසාෙ දෙෝකදේ ආරම්භදේ සිට දම් කාෙය ෙක්ෂවා
දනාූ, කිසිොක දහෝ දනාපවතින විශාෙ පීඩාවක්ෂ
ඇත. 22 ඒ ෙවේ දකටි දනාකද ාත් කිසිම මාංසයක්ෂ
ගැ දවන්දන් නැත. නමුත් දතෝරාගත් අය දවනුදවන් ඒ
ෙවේ දකටි දව්. (මදතව් 24: 21-22)
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ඒ ෙවේවෙ පීඩා ක විගසම සූර්යයා අඳුරු වනු ඇත. සඳ
එළිය දනාදෙන්දන් ය. අහදසන් තාරකා වැදටනු ඇත,
අහදේ බෙදව්ග දසාෙවනු ෙැදබ්. 30 එවිට මනුෂයපුත්රයාදේ ෙකුණ ේවර්ගදයහි දිේ වනු ඇත, එවිට
දපාද ාදව් සියලු දගෝත්රිකයන් වැෙදපනු ඇත. එවිට
මනුෂය පුත්රයා බෙදයන් හා මහත් දත්ජ්සින් ේවර්ගදේ
වොකුළු මතට එනු ඔවුන් ෙකිනු ඇත. 31 උන් වහන්දේ සිය
දූතයන් දහාරණෑ හ with කින් යවන දේක. ඔව්හු උන්
61
29

වහන්දේ දතෝරාගත් අය සු ං සතදරන් ෙ ේවර්ගදේ එක්ෂ
දක වරක සිට අනික්ෂ දක වර ෙක්ෂවා ෙ ැේ
කරති. (මදතව් 24: 29-31)
දෙවියන්දේ දක්ෂ ආධිපතයය යනු දෙෝකයට අවශය දෙයයි.
රාජධානිබේ තානාපතිවරු
රාජ්යය තු

ඔබදේ කාර්යභාරය කුමක්ෂෙ?

දම් ෙැන්, නම් , ඔබ සැබෑ ක්ෂරිේතියානි, ඔබ විය තානාපති ඒ
සඳහා. දේරිත පාවුල් ියූ දේ සැෙකිල්ෙට ගන්න.
එබැවින් ෙැන් අපි ක්රිේතුේ දවනුදවන් තානාපතිවරු
දවමු. දෙවියන් වහන්දේ අප තුළින් ආයාචනා ක ාක්ෂ
දමන්: ක්රිේතුේ වහන්දේ උදෙසා අපි ඔදබන් ඉල්ො
සිටිමු. (2 දකාරින්ති 5:20)
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එබැවින්, ඔදබ් ඉණ සතයදයන් බැඳදගන, ධර්මිෂ් of
කදම්
ය මත තබාදගන, 15 සමාොනදේ ශුභාරංචිය
පිළිදය
කිරීදමන්
ඔදබ්
දෙපා වසාදගන සිටින්න. 16 සියල්ෙටම වඩා, ඇෙහිල්දල්
පිහ ැදගන, දුෂ්ටයාදේ සියලු ගිනිෙැල් මැඩපවත්වනු
ඇත. 17 ගැ වීදම් හිේවැේම ෙ දෙවියන් වහන්දේදේ
වචනය වන ආත්මදේ කඩුව ෙ ගන්න. 18 , ආත්මයාණන්
තු සියලු, යාච්ඤාදවන් හා කන්නෙව්දවන් සමග සෑම
විටම යාච්ඤා සියලු වීර්යය සහ දමම අවසන් සහ වවේය
උපදෙේ වීම සියලු සැෙැහැවතුන් සඳහා කන්නෙව් - 19 හා මා
දවනුදවන්, ඒ දමදේ පවසන්දන්ය මම ෙන්නා කිරීමට
නිර්ීතව මදේ මුඛය විවෘත හැකි බව, මට ෙබා දිය හැක
ශුභාරංචිදේ අභිරහස, 20 ඒ සඳහා මම ෙම්වැල්වින්
තානාපතිවරදයක්ෂ දවමි. මා කතා ක යුතු ආකාරයට
නිර්ීතව කතා කරන පිණිස ය. (එපීස 6: 14-20)
14

තානාපතිවරදයක්ෂ
අර්ථ ෙැක්ෂවීම ඇත:

යනු

කුමක්ෂෙ? දමරියම්-දවබ්ේටර්ට පහත

1 : නිෙ තානාපති; විදේෂදයන් : විදේශීය රජ්යකට දහෝ
ේවවරී රාජ්යයකට දහෝ ඔහුදේ දහෝ ඇයදේ රජ්දේ
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දහෝ ේවවරීත්වදේ දන්වාසික නිදයෝජිතදයකු දෙස
පිළිගත් දහෝ විදේෂ හා දබාදහෝ විට තාවකාික රාජ්ය
තාන්ත්රික පැවරුමක්ෂ සඳහා පත් කරන ෙෙ ඉහ ම
තරාතිරමක සිටින රාජ්ය තාන්ත්රික නිදයෝජිතදයක්ෂ
2 අ : බෙයෙත් නිදයෝජිතදයකු දහෝ පණිවිඩකරුදවකු
ඔබ සැබෑ කිතුනුවකු නම්, ඔබ ක්රිේතුේ දවනුදවන් නිෙ
තානාපතිවරදයක්ෂ! දේරිත දප්තතෘේ ියූ දේ සැෙකිල්ෙට ගන්න.
එදහත්, ඔබ දතෝරාගත් පරම්පරාවක්ෂ, රාජ්කීය පූජ්ක
තන්ත්රයක්ෂ, ශුේධ ජ්ාතියක්ෂ, ඔහුදේම විදේෂ දසනඟ ය.
අන්ධකාරදයන් ඔබව ඔහුදේ පුදුමාකාර ආදෙෝකයට
කැඳූ තැනැත්තාදේ ප්රශංසාව ප්රකාශ කරන්න. 10 කෙක්ෂ
ජ්නතාවක්ෂ දනාූ නමුත් ෙැන් දෙවියන් වහන්දේදේ
දසනඟ ය. ඔවුන් ෙයාව දනාෙබන නමුත් ෙැන් ෙයාව ෙබා
ඇත. (1 දප්තත්රැේ 2: 9-10)
9

කිතුනුවන් වශදයන් අප ශුේධ ජ්ාතියක දකාටසක්ෂ විය යුතුය.
කුමන ෙැන් ශුේධ ජ්ාතියක්ෂ ෙ?
දහාඳයි, නිසැකවම දම් දෙෝකදේ කිසිම රාජ්යයක්ෂ නැත - නමුත්
අවසානදේදී ඒවා ක්රිේතුේදේ දක්ෂ ආධිපතයදේ දකාටසක්ෂ වනු
ඇත (එළිෙරව් 11:15). එය දෙවියන් වහන්දේදේ ජ්ාතිය, උන්
වහන්දේදේ K ශුේධ බව ingdom.
තානාපතිවරුන් වශදයන් අප සාමානයදයන් දම් දෙෝකදේ
ජ්ාතීන්දේ සෘජු දේශපාෙනදේ නිරත දනාදව්. නමුත් අප ෙැන්
දෙවියන්
වහන්දේදේ
ජීවන
රටාව ගත
ක යුතුය ( www.ccog.org දවබ් අඩවිදයන් ෙබා ගත හැකි නිෙහේ
දපාතෙ බෙන්න : කිතුනුවන්: දේවරාජ්යදේ තානාපතිවරු,
කිතුනුවකු දෙස ජීවත්වීම පිළිබඳ බයිබොනුකුෙ උපදෙේ ) . එදේ
කිරීදමන්, දෙවියන් වහන්දේදේ මාර්ග වඩාත් සුදුසු වන්දන්
මන්ෙැයි අපි දහාඳින් ඉදගන ගනිමු, එවිට උන් වහන්දේදේ
රාජ්යය තු
අපට රජ්වරුන් හා පූජ්කයන් විය හැකි අතර
ක්රිේතුේ වහන්දේ සමඟ දපාද ාදවහි රජ්කම් ක හැකිය .
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අපට දේම ක , උන් වහන්දේදේ රුධිරදයන් අපදේ
පාපවින් අපව දසෝොගත් තැනැත්තාට, 6 තවෙ, අපව
දෙවියන් වහන්දේට හා පියාණන් වහන්දේට රජ්වරුන්
හා පූජ්කයන් බවට පත් ක දේක. ආදමන්. (එළිෙරව් 1: 56)
5

තවෙ, අප දෙවියන් වහන්දේට රජ්වරුන් හා පූජ්කයන්
බවට
පත්
දකදේ
ය. අපි
දපාද ාව
පාෙනය
කරන්දනමු. (එළිෙරව් 5:10)
10

එහි එක්ෂ අනාගත අංගයක්ෂ වනුදේ මනුෂයයන්ට දෙවියන්
වහන්දේදේ මාර්ගවෙ ගමන් කිරීමට ඉගැන්වීමයි:
මන්ෙ, දසනඟ සිදයාන්හි දජ්රුසෙදම් වාසය කරනු ඇත;
ඔබ තවදුරටත් හ ep ාා වැෙදපන්දන් නැත. ඔදබ්
දමාරගැසීදම් හ he ට ඔහු ඔබට කරුණාව ෙක්ෂවනු ඇත.
ඔහු එය ඇසූ විට ඔහු ඔබට උත්තර දෙනු
ඇත. 20 සමිඳාණන් වහන්දේ ඔබට විපත්තිදේ දරාටි සහ
පීඩාදව් ජ්ෙය ෙබා දුන්නත්, ඔදබ් ගුරුවරුන් තවදුරටත්
මුල්ෙකට දගන යන්දන් නැත. එදහත්, ඔදබ් ඇේ ඔදබ්
ගුරුවරුන් ෙකිනු ඇත. 21 ඔදබ් කන්, කියා, ඔබ පිටුපස
වචනය අසා ය " , දම් ආකාරදයන්ම එය ඇවිදින්න " ඔබ
වමට හැරී විට ඔබ නිවැරදි handOr හැරී සෑම
දමාදහාතකම. (දයසායා 30: 19-21)
19

W සහේරදේ රාජ්යය සඳහා අනාවැකිය බව hile, දම් යුගදේ දී
කිතුනුවන් උගන්වනවා කර ගත යුතුය:
… දම් කාෙය වන විට ඔබ ගුරුවරුන් විය යුතුය (දහදෙව්
5:12)
12

එදහත්, සමිඳාණන් වහන්දේ ඔදබ් හෙවත් තු විශුේධ
කරන්න. නිහතමානීව හා ීතිදයන් ඔබ තු
ඇති
බොදපාදරාත්තුවට දේතුවක්ෂ ඔදබන් අසන සෑම
මනුෂයදයකුටම පිළිතුරක්ෂ දීමට සැමවිටම සූොනම්ව
සිටින්න (1 දප්තත්රැේ 3:15, දක්ෂ.දජ්.වී)
15
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බයිබෙය
දපන්වා
දෙන්දන් ඇෙහිිවන්ත
ක්රිේතියානීන්
දබාදහෝදෙදනක්ෂ මහා පීඩා ආරම්භ වීමට දමාදහාතකට දපර
දබාදහෝදෙදනකුට උපදෙේ දෙන බවයි.
දත්රුම් ගන්නා අය දබාදහෝ දෙදනකුට උපදෙේ දෙනු
ඇත (ොනිදයල් 11:33)
33

එබැවින්, ඉදගනීම , කරුණාදවන් හා ෙැනුදමන් වර්ධනය වීම (2
දප්තත්රැේ
3:
1 8),
අප
ෙැන්
ක
යුතු
දෙයකි. දෙවියන්දේ දක්ෂ ආධිපතයය තු
ඔබදේ කාර්යභාරදේ
දකාටසක්ෂ
නම් ඉගැන්වීමට
හැකි
වීමයි. සහ
වඩාත්
විේවාසවන්ත,
සඳහා පිෙදඩල්පියා (එළිෙරව්
3:
713) , කිතුනුවන් දමම
ඇත ෙ ඇතු ත් සහදයෝගය වැෙගත් ශුභාරංචිය සහේරදේ
රාජ්යය (මදතව් 24:14 cf.) ආරම්භ කිරීමට දපර සාක්ෂි.
රාජ්යය
පසු දෙවියන්
වහන්දේදේ ේථාපිත,
දෙවියන්
වහන්දේදේ දසනඟ අතර ම හානියට පත් ේරහයා නැවත උෙව්
කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ඇත:
ඔබ අතර සිටින අය පරණ අපද්රවය තැනිය යුතු ය.
ඔබ පරම්පරා ගණනාවක අත්තිවාරම ඔසවා තැබිය යුතු
අතර, උල්ෙං ach නය අලුත්වැියා කරන්නා, වීදි යථා
තත්වයට පත් කරන්නා වාසය කිරීමට ඔබව දමදහයවනු
ඇත . (දයසායා 58:12)
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දම් අනුව, දම් යුගදේ දෙවියන් වහන්දේදේ මාර්ගදයහි ජීවත් ූ
දෙවියන් වහන්දේදේ ජ්නයා දමම ප්රතිසංේකරණ කාෙය තු
නගරවෙ (සහ දවනත් තැන්වෙ) වාසය කිරීම පහසු කරනු
ඇත. දෙෝකය සැබවින්ම වඩා දහාඳ තැනක්ෂ වනු ඇත. අප ෙැන්
ක්රිේතුේ වහන්දේදේ තානාපතිවරුන් විය යුතුය, එබැවින් අපට
උන් වහන්දේදේ රාජ්යදේ දේවය ක හැකිය.
බමම සැබෑ ශුභාරංචි පණිවිඩය Transformative බේ
දජ්සුේ වහන්දේ කතා දකාට, ' ' ඔබ මාදේ වචනය පිළිපදිනවා
නම්, ඔබ සැබවින්ම මාදේ ශ්රාවකදයෝ ය. 32 ඔබ සතයය
ෙැනගන්නහු ය; සතයය ඔබව නිෙහේ කරයි ” ( දයාහන් 8: 3165

32 ). දේවරාජ්යදේ ශුභාරංචිය පිළිබඳ සතයය ෙැන ගැනීම දම්
දෙෝකදේ දබාරු බොදපාදරාත්තු වෙට දකාටු දනාවී
සිටියි. ක්රියාත්මක වන සැෙැේමකට අපට නිර්ීතව සහාය දිය
හැකිය - දෙවියන් වහන්දේදේ සැෙැේම! සාතන් මුළු දෙෝකයම
රවටා ඇත (එළිෙරව් 12: 9) දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය සැබෑ
විසඳුමයි. අප සතයය දවනුදවන් දපනී සිටිමින් දපනී සිටිය යුතුය
(cf. දයාහන් 18:37).
ශුභාරංචි පණිවිඩය පුේගික ගැෙවීමට වඩා වැි ය. දේවරාජ්යය
පිළිබඳ ශුභාරංචිය දම් යුගදේ දකදනකු පරිවර්තනය ක යුතුය:
තවෙ, දම් දෙෝකයට
අනුකූෙ
දනාවී, දෙවියන්
වහන්දේදේ යහපත් හා පිළිගත හැකි හා පරිපූර්ණ
කැමැත්ත කුමක්ෂෙැයි ඔබට ඔප්තපු වන පිණිස ඔදබ් මනස
අලුත් කර ගැනීදමන් දවනේ වන්න. ( දරෝම 12: 2 )
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සැබෑ කිතුනුවන් පරිවර්තනය කරනු ෙබන්දන්
වහන්දේට සහ අන් අයට දේවය කිරීම සඳහා ය:

දෙවියන්

ොසයන්, ඔදබ් ේවාමිවරුන් මාංසයට අනුව සෑම
දෙයකටම කීකරු වන්න. ඇේ කණ්ණාිදයන් දනාව,
මිනිසුන් සතුටු කරන්නන් දෙස දනාව, දෙවියන්
වහන්දේට ගරුබිය ෙක්ෂවමින් අවංක හෘෙයාංගමව. 23 ඔබ
කරන සියල්ෙ මනුෂයයන්ට දනාව සමිඳාණන් වහන්දේට
දමන් හෙවතින්ම කරන්න. 24 සමිඳාණන් වහන්දේදගන්
ඔබට උරුමදේ විපාකය ෙැදබන බව ෙැන ෙැනත්; මන්ෙ,
ඔබ
සමිඳාණන්
වහන්දේට
දේවය
කරන්නහු
ය. ( දකාදොේසි 3: 22-24 )
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එබැවින්, අපට දසාෙවන්නට දනාහැකි රාජ්යයක්ෂ
ෙැදබමින් පවතින දහයින්, අපට කරුණාව ෙැදබ්වා,
දගෞරවදයන් හා දේව ීතිදයන් පිළිගත හැකි දෙස
දෙවියන් වහන්දේට දේවය කරමු. ( දහදෙව් 12:28 )
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සැබෑ කිතුනුවන් දෙෝකයට වඩා දවනේ දෙස ජීවත් දවති. හරි
වැැේෙ සඳහා දෙෝකදේ ප්රමිතීන්ට වඩා දෙවියන්දේ ප්රමිතීන් අපි
පිළිගනිමු. ධර්මිෂ් faith යා ඇෙහිල්දෙන් ජීවත් වන්න (දහදෙව්
10:38), දම් යුගදේ දෙවියන් වහන්දේදේ මාර්ගදයහි ජීවත් වීමට
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ඇෙහිල්ෙ අවශය දව්. ඔවුන් ඔවුන්දේ ජීවන ක්ෂරමය දෙස සඳහන්
ක බව, ජීවත් ක්ෂරිේතියානීන් දෙෝකදේ එතරම් දවනේ දෙස
සෙකන ෙෙ " මාර්ගය " (:; 19 2: 9; 24: 14,22 ක්ෂරියා 9) අලුත්
ගිවිසුදම්. දොව වී තිදබන්දන් සාතන්දේ අණසක යටදත්
ආත්මාර්ථකාමී ජීවත් " කායින් යන මාර්ගය " (යූේ 11).
දේවරාජ්යදේ ශුභාරංචිය ධර්මිෂ්, කම, ප්රීතිය හා සාමය පිළිබඳ
පණිවුඩයකි (දරෝම 14:17) .එය නිවැරදිව වටහාදගන ඇති
අනාවැකිමය වචනය සැනසිිොයකය (cf. 1 දකාරින්ති 14: 3; 1
දතසදෙෝනික 4:18), විදේෂදයන් අප දෙෝකය කඩා වැදටන
ආකාරය දෙස බො සිටින විට (cf. ලූක්ෂ 21: 8-36). සැබෑ ක්රිේතියානි
ජීවන
රටාව
අධයාත්මික
බහුෙත්වයට
හා
ශාරීරික
ආශීර්වාෙවෙට මඟ පාෙයි (මාර්ක්ෂ 10: 29-30). දෙෝකයට
දේවරාජ්යය අවශය බව එය ජීවත්වන අය දත්රුම් ගැනීමට
දේතුව දමයයි. කිතුනුවන් දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යදේ
තානාපතිවරු ය.
කිතුනුවන් අපදේ බොදපාදරාත්තුව තබන්දන් අප දභෞතික
දෙෝකයක ජීවත් වුවෙ දභෞතිකව දනාව අධයාත්මික වශදයන් ය
(දරෝම
8:
5-8). අපට “ ශුභාරංචිදේ
බොදපාදරාත්තුව ”
ඇත (දකාදොේසි 1:23). දමය දේසුේ වහන්දේ යැයි කියාගන්නා
දබාදහෝදෙදනකුට සැබවින්ම අවදබෝධ දනාවන බව මුල්
කිතුනුවන් දත්රුම් ගත් දෙයකි.

6. ග්රීක-බරෝමානු
පල්ලි
උගන්වන්බන් වැදගත්, නමුත් ...

රාජධානිය

ග්රීක-බරෝමානු
පල්ලි
විශ්වාස
කරන්බන්
ඔවුන්
බේවරාජයබේ අංගයන් උගන්වන නමුත් එය සැබවින්ම
කුමක්ද යන්න වටහා ගැනීමට අපහසුය. නිෙසුනක්ෂ
වශදයන්, කදතෝික
විේවදකෝෂය රාජ්ධානිය ගැන දමය
උගන්වයි:
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ක්ෂරිේතුේ වහන්දේදේ ... උන් වහන්දේදේ ඉගැන්වීදම්
සෑම අදියරකදීම දමම රාජ්යදේ පැමිණීම, එහි විවිධ
පැතිකඩයන්, එහි නිවැරදි අරුත, එය ෙබා ගත යුතු
ආකාරය, ඔහුදේ දේශනවෙ ප්තරධානතම ේවරූපය වන
අතර, ඔහුදේ දේශනය " ශුභාරංචිය " දෙස හැඳින්දව් .
රාජ්යදේ " ... ඔවුන් පල්ිදේ කතා කදේය " දෙවියන්
වහන්දේදේ රාජ්යය " , cf. කර්නල්, අයි, 13; අයි දතස., Ii,
12; අදපෝක්ෂ., අයි, 6, 9; v, 10, ආදිය ... එහි දත්රුම පල්ිය
එම දිවයමය ආයතනයයි… (පාප්තතුමාදේ දේවරාජ්යය.
කදතෝික විේවදකෝෂය, VIII දවළුම. 1910).
ඉහත කරුණු “ කර්නල්, අයි, 13; අයි දතස., Ii, 12; අදපෝක්ෂ., අයි, 6,
9; v, 10, ” ඔබ ඒවා දසායා බැලුවදහාත්, පල්ලිය දේවරාජ්යය
වීම ගැන එම පෙවින් එකක්ෂවත් කිසිවක්ෂ දනාකියන බව ඔබට
දපනී යනු ඇත . ඇෙහිිවන්තයන්ට දෙවිදේ රාජ්යදේ දකාටසක්ෂ
වනු ඇති බවට දහෝ එය දේසුේදේ රාජ්යය බව ඔවුන්
උගන්වයි. දබාදහෝ
අය
ශුභාරංචිය
දවනේ
කිරීමට
දහෝ අසතයයක්ෂ වන අදනෝත් එර් දවත හැදරනු ඇතැයි බයිබෙය
අනතුරු අඟවයි (ගොති 1: 3 -9). කනගාටුවට කරුණක්ෂ නම්, විවිධ
අය එය කර තිබීමයි.
දේසුේ ඉගැන්ූ, " මම මාර්ගය ෙ සත්යය ෙ ජීවනය ෙ මම
දවමි;. මා
තුළින්
මිස
කිසිදවක්ෂ
පියාණන්
වහන්දේ
දවතට එන්දන්
නැත ” ( දයාහන්
14:
6 ). දප්තතෘේ
ඉගැන්ූදේ, “දවන
කිසිම දෙයකින්
ගැ වීමක්ෂ
නැත.
මක්ෂනිසාෙ අප ගැෙවීම ෙැබිය යුතු දවනත් නාමයක්ෂ ේවර්ගයට
යටින් මිනිසුන් අතර නැත ” ( ක්රියා 4:12 ). දප්තතෘේ යුදෙව්වන්ට
පැවසුදව් පසුතැවිි වී දේසුේව ගෙවා ගැනීමට පිළිගැනීමට
ඇෙහිල්ෙ තිබිය යුතු බවයි (ක්රියා 2:38).
දමයට හාත්පසින්ම දවනේව, ෆ්රැන්සිේ පාප්ත වහන්දේ උගන්වා
ඇත්දත් දේසුේ වහන්දේ දනාමැතිව අදේවවාදීන්ට යහපත්
ක්රියාවින් ගැෙවීම ෙබා ගත හැකි බවයි! දේසුේව පිළිගැනීදමන්
දතාරව යුදෙව්වන්ව ගෙවා ගත හැකි බව ඔහු උගන්වයි! මීට
අමතරව, ඔහු සහ සමහර ග්රීක-දරෝමානුවන් බයිබොනුකුෙ
දනාවන 'මරියා' අනුවාෙය ශුභාරංචියට යතුරක්ෂ දමන්ම කිතුනු
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හා අන්තර් ආගමික එක්ෂසත්කමට යතුරක්ෂ දෙස සෙකන බව
දපදන්. කනගාටුවට කරුණක්ෂ නම්, ඔවුන් සහ අදනක්ෂ අය
දේසුේ වහන්දේදේ වැෙගත්කම සහ දේවරාජ්යදේ සැබෑ
ශුභාරංචිය දත්රුම් දනාගැනීමයි. දබාදහෝ දෙදනක්ෂ වයාජ්
ශුභාරංචි ප්රචාරය කරති.
දබාදහෝ දෙදනක්ෂ ෙෘෂ්ටිදයන් ගමන් කිරීමට හා දෙෝකය
දකදරහි
විේවාසයක්ෂ
තබා
ගැනීමට
කැමැත්තක්ෂ
ෙක්ෂවති. ක්රිේතියානීන් ඉහළින් බැිය යුතු බව අළුත් ගිවිසුදම්
උගන්වයි:
දපාද ාදව් තිදබන දේවල් දකදරහි දනාව ඉහළින් ඇති
දේ දකදරහි ඔදබ් සිත දයාමු කරන්න. ( දකාදොේසි 3: 2 )
2

මක්ෂනිසාෙ අපි ගමන් කරන්දන් ඇෙහිල්දෙන්
දපනීදමන් දනාදව්. ( 2 දකාරින්ති 5: 7 )
7

මිස

එදහත්, XI වන පියුේ පාප්තතුමා මූික වශදයන් ඉගැන්ූදේ
ඔහුදේ පල්ිය ෙැකීදමන් ඇවිදීමට ය:
... කදතෝික සභාව ... මිහිපිට ක්රිේතුේ වහන්දේදේ
රාජ්යයයි. (පියුේදේ විේවදකෝෂ QuasPrimas ).
දමම Catholi cBible 101 දවබ්
අඩවිදේ, " දෙවියන්
වහන්දේදේ
රාජ්යය දපාද ාව මත දේසුේ ක්ෂරිේතුේ වහන්දේ විසින් වසර
ක්ෂරි.ව 33, පීටර් නායකත්වය ඔහුදේ පල්ිය, ේවරූපදයන්
පිහිටුවන ෙදී .. . කදතෝික පල්ිය. " '' ඔබ දෙවියන් වහන්දේදේ
සහේරදේ රාජ්යය ටී දමහි නැත දහෝ එය දරෝමදේ පල්ිය,
නමුත් එය දපාද ාව මත වනු ඇත. දෙවියන් වහන්දේ සැබෑ
සභාව වුවෙ " රාජ්යය දවත යතුරු " (මදතව් 16: 1 9 ), පල්ිදේ
කියා සිටින රාජ්යය " ෙැනුම ප්තරධාන ඉවත් කර තිදබනවා " (ලූක්ෂ
11:52).
දරෝම පල්ිය ඉතා ඉක්ෂමණින් පැමිණීමට නියමිත භූමික සහස්ර
දේවරාජ්යයට එදරහිව ෙැි දෙස උගන්වයි. එය මූික
වශදයන් කදතෝික
පල්ිදේ නිෙ කැටචිේවාෙදේ ෙැයිේතුගත
කර ඇති එකම “ අන්ත ක්රිේතුේදේ ධර්මය ” දව් .
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676 අන්තක්රිේතුේදේ ැවටීම ෙැනටමත් දෙෝකය තු
හැඩගැසීමට පටන් දගන ඇති අතර, ඉතිහාසය තු
අවදබෝධ කර ගැනීම සඳහා හිමිකම් පෑමක්ෂ කරන සෑම
අවේථාවකම,
දමසියේවාදී
බොදපාදරාත්තුව
ඉතිහාසදයන් ඔබ්බට සාක්ෂෂාත් කරගත හැක්ෂදක්ෂ
එේකැදටාජිකල්
විනිේචය
මගිනි. සහස්රවාෙය
යන
නාමදයන් රාජ්යය වයාජ් දෙස සකේ කිරීම පවා පල්ිය
විසින් ප්රතික්ෂදෂ්ප කර ඇත… (කදතෝික පල්ිදේ
කැටචිේවාෙය. ඉම්ිමටුර් දපාදටේට් + දජ්ෝශප්ත කාදිනල්
ැට්සින්ගර්. ඩබල්ද්, එන්වයි 1995, පිටුව 194)
කනගාටුවට කරුණක්ෂ නම්, එයට එකඟ වන අයට අවසානදේ
දේවරාජ්යදේ ශුභාරංචිය ප්රකාශ කිරීම සම්බන්ධදයන් විශාෙ
ගැටළු ඇති දව්. සමහරු ගනීවි
එය ප්රකාශ කරන්නන්ට එදරහිව ෙරුණු පියවර (ොනිදයල් 7:25;
11: 30-36). නමුත්, දේසුේව ේවාමීන් දෙස ප්රකාශ කරන
සියල්ෙන්ම රාජ්යදේ දනාසිටිනු ඇතැයි ඔබ සිතනු ඇත. නැත,
ඔවුන් එදේ දනාවනු ඇත. දේසුේ පැවසූ දේ සැෙකිල්ෙට ගන්න.
“ ේවාමීනි, ේවාමීනි” කියා මට කියන සෑම දකදනක්ෂම
ේවර්ග රාජ්යයට ඇතුල් දනාවී ේවර්ගදේ සිටින මාදේ
පියාණන්දේ කැමැත්ත කරන තැනැත්තා ේවර්ග
රාජ්යයට ඇතුල් වන්දන් නැත. 22 ඒ ෙවදේ දබාදහෝ
දෙදනක්ෂ මට කතා දකාට, 'ේවාමීනි, ේවාමීනි, අපි ඔදබ්
නාමදයන් අනාවැකි දනාකියමු, ඔදබ් නාමදයන් භූතයන්
දුරු දකාට, ඔදබ් නාමදයන් දබාදහෝ පුදුම ක්රියා කද මු
ෙ? 23 එවිට මම ඔවුන්ට දමදේ කියමි: 'මම ඔබව කිසි
කදෙක දනාෙැන සිටිදයමි. අවනීතිය පවත්වන්දනනි, මා
දවතින් ඉවත් වන්න! ' ( මදතව් 7: 21-23 )
21

ප්තදර්රිත
පාවුල්
සඳහන් " නීති
විදරෝධී
ක්ෂරියා
අභිරහස " wa දේ " ෙැනටමත් වැඩ " ( : 7 2 දතසදෙෝනික 2 ඔහුදේ
කාෙදේදී). “ අබිරහස, මහා බබිදෙෝනිය ” (එළිෙරව් 17: 35) යනුදවන් හැඳින්දවන අවසාන කාෙදේදී බයිබෙය අනතුරු
අඟවන දෙයකට දමම අවනීතිය සම්බන්ධ දව් .
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දමම " නීති විදරෝධී ක්ෂරියා අභිරහස " දෙවිදේ ෙස ආඥාව නීතිය
පිළිපැදීමට අවේය නැති බව විේවාස කරන කිතුනුවන්ට
තිබීදමන් සම්බන්ධ වන්දන්, ආදිය සහ / දහෝ ඒ සඳහා දබාදහෝ
පිළිගත හැකි ව්යතිදර්කයන් ඇත සහ / දහෝ දෙවියන් දේ බිඳ
ෙැමීම සඳහා penance පිළිගත හැකි ආකාරදේ ඇත නීතිය, ඒ නිසා
ඔවුන් හිතන්දන් ඒ වන උකු දෙවිදේ නීතිය දපෝරමයක්ෂ ඇති,
ඔවුන්
ක්ෂරිේතියානි
දපෝරමයක්ෂ
දේසුේ
දහෝ
ඔහුදේ
අනුගාමිකයන් නීත්යානුකූෙ දෙස හඳුනා බව තබා නැත.
ග්රීක-දරෝමවරු දෙවියන් වහන්දේදේ ආ ments ාා උල්ෙං who නය
ක පරිසිවරුන් හා සමාන ය, නමුත් ඔවුන්දේ සම්ප්රොයන් දමය
පිළිගත හැකි යැයි කියා සිටියහ - දේසුේ එම ප්රදව්ශය දහ ා
දුටුදව්ය (මදතව් 15: 3-9)! දෙවියන් වහන්දේ යැයි කියාගන්නා අය
උන් වහන්දේදේ නීතියට විරුේධව කැරි ගසන බවට දයසායා
අනතුරු ඇඟවීය (දයසායා 30: 9). දමම නීති විදරෝධී කැැල්ෙ අප
කනගාටුවට කරුණකි.
තවත් “ අභිරහසක්ෂ ” දෙස දපදනන්දන් දරෝම පල්ිය එහි
මිිටරිවාදී ක්රිේතියානි සහ අන්තර් ආගමික නයායපත්රයන්
සාමය හා බයිබොනුකුෙ දනාවන අනුවාෙයක්ෂ දපාද ාව මත
ඇති කරනු ඇතැයි විේවාස කරන බවයි. වසර කිහිපයක්ෂ තිේදේ
එය සාර්ථක වනු ඇතැයි උගන්වන එ දඹන ක්රිේතියානි
එක්ෂසත්කමට එදරහිව ශුේධ ියවිල්ෙ අනතුරු අඟවයි
(සටහන: කදතෝික අනුමත අනුමත පරිවර්තනයක්ෂ වන නව
දජ්රුසෙම් බයිබෙය දපන්වා ඇත):
ඔහු මෘගයාට බෙය දුන් නිසා ඔව්හු මකරා ඉදිරිදේ වැඳ
වැටුදණෝ ය. ඔව්හු මෘගයා ඉදිරිදේ වැඳ වැටී, 'මෘගයා
සමඟ සැසඳිය හැක්ෂදක්ෂ කාට ෙ? එයට එදරහිව සටන් ක
හැක්ෂදක්ෂ කාටෙ? ' 5 මෘගයාට පුරසාරම් දෙඩීමට හා
අපහාස කිරීමටත් මාස හතළිේ දෙකක්ෂ ක්රියා
කිරීමටත් අවසර දෙන ෙදි . 6 එය දෙවියන් වහන්දේට ෙ,
ඔහුදේ නාමයට ෙ, ඔහුදේ ේවර්ගීය කූඩාරමට ෙ, එහි
නවාතැන් දගන සිටින සියල්ෙන්ට ෙ විරුේධ ව අපහාස
දකදේ ය. 7 සාන්තුවරයන්ට විරුේධව යුේධ කිරීමටත්
ඔවුන්ව යටත් කර ගැනීමටත්, සෑම ජ්ාතියකටම,
4
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මිනිසුන්ට, භාෂාවකට හා ජ්ාතියකටම බෙය දීමටත්
අවසර දෙන ෙදි. 8 දෙෝකදේ සියලු ජ්නයා එයට නමේකාර
කරනු ඇත, එනම්, පූජ්ා ක
බැටළු පැටවාදේ ජීවන
දපාදතහි දෙෝකය ආරම්භ ූ ො සිට ියා නැති සෑම
දකදනකුම. 9 සවන් දිය හැකි ඕනෑම දකදනකුට සවන්
දෙන්න. 10 වහල්භාවයට වහල්භාවදේ සිටින අය; කඩුදවන්
මරණයට
පත්
ූ
අය
කඩුදවන්
මැරූ
අය
ය. සාන්තුවරයන්ට දනාපසුබට උත්සාහය හා ඇෙහිල්ෙ
තිබිය යුත්දත් දම් නිසා ය. (එළිෙරව් 13: 4-10, එන්.දජ්.බී.)
අවසාන කාෙය ගැන බයිබෙය අනතුරු අඟවයි.
පාත්ර හත තිබූ දේවදූතයන් සත් දෙනාදගන් එක්ෂ
දකදනක්ෂ මට කතා දකාට, '' දමහි එන්න, බහුෙ වතුර
අසෙ සිංහාසනාරූ ised කරන මහා ගණිකාවකදේ ෙ
punishment ාවම මම ඔබට දපන්වන්නම්. 2 ඔවුන් සමඟ
දපාද ාදව් සියලු රජ්වරු ගණිකා වෘත්තිදේ දයදී ඇති
අතර,
දෙෝකදේ
සියලු
ජ්නගහනය
ඇදේ
කාමමිථයාචාරදේ වයින්වින් පානය කර ඇත්දත් කවුෙ?
' 3 ඔහු මා ආත්මදයන් කාන්තාරයකට දගන ගිදේ ය.
එහිදී ේත්රියක්ෂ හිේ හතක්ෂ හා අං ෙහයක්ෂ ඇති තෙ රතු
පාට මෘගදයකු පිට නැඟී සිටිනු මම දුටුදවමි. 4 ේත්රිය ෙම්
පාට සහ තෙ රතු පාටින් සැරසී රන්, ේවර්ණාභරණ හා
මුතු වින් සැරසී සිටියාය. ඇය ගණිකා වෘත්තිදේ පිළිකුල්
සහගත අපිරිසිදුකදමන් පිරුණු රන් වයින් බඳුනක්ෂ
තබාදගන සිටියාය. 5 ඇබේ නළබලහි නමක්, ගුප්තත
නාමයක් ලියා ඇත: 'මහා බබිබලෝනිය, සියලු
ගණිකාවන්බේ මව සහ බපාබළාබේ සියලු අපිරිසිදු
ක්රියා .' 6 ඇය බීමත්ව, සාන්තුවරයන්දේ දල්වින් සහ
දජ්සුේ වහන්දේදේ දිවි පිදූවන්දේ දල්වින් බීමත්ව
සිටිනු
මම
දුටුදවමි. මම
ඇයව
දුටු
විට, මම
සම්පූර්ණදයන්ම අේභූත විය. (එළිෙරව් 17: 1-6, එන්.දජ්.බී.)
1

'දමය බුේධිමත් බවක්ෂ අවශයයි. දමම හිස් සත කඳු සත
ය ේත්රිය වාි වී ඇති. . . 18 ඔබ දුටු ේත්රිය මිහිපිට සිටින
9

72

සියලු පාෙකයන් දකදරහි බෙය ඇති මහා නගරය ය.
' (එළිෙරව් 17: 9,18, එන්.දජ්.බී.)
පසු, තවත් දේවදූතදයක්ෂ ේවර්ගදයන් බැස එනු මම
දුටුදවමි. ඔහුදේ දත්ජ්සින් දපාද ාව බැබළුණි. 2 ඔහුදේ
හ voice ට ඉහළින් ඔහු කෑගැසුදව්, 'බබිදෙෝනිය වැටී
ඇත, මහා බබිබලෝනිය වැටී යක්ෂෂයන්දේ දහාල්මන්
බවට පත් වී, සෑම දුෂ්ට ආත්මයක්ෂ හා අපිරිසිදු, පිළිකුල්
සහගත කුරුල්දෙකු සඳහා නවාතැනක්ෂ වී තිදබ්. 3 සියලු
ජ්ාතීන් ඇදේ ගණිකා වෘත්තිදේ වයින් පානය
ක හ. දපාද ාදව් සිටින සෑම රදජ්ක්ෂම ඇය සමඟ
ගණිකා වෘත්තිදේ දයදී සිටින අතර සෑම දවද න්දෙක්ෂම
ඇදේ දුෂ්ටකම් නිසා දපාදහාසත් විය. ' 4 තවත් හ voice ක්ෂ
ේවර්ගදයන් කතා දකදේ ය; ' මාබේ ජනබයනි,
ඇයබගන්
off
ත්
වන්න . එවිට
ඔබ
ඇබේ
අපරාධවලට හවුල් බනාවී දරාගත හැකි වසංගත
ඇති දව්. 5 ඇදේ පව් අහස ෙක්ෂවා
ඟා වී ඇති අතර
දෙවියන් වහන්දේ ඇදේ අපරාධ සිහිදේ තබාදගන සිටියි.
ඇය අන් අයට සැෙකූ දෙස ඇයට සෙකන්න. 6 ඇය නියම
ක
මුෙෙ දමන් දෙගුණයක්ෂ ඇයට දගවිය යුතුය. ඇය
තමාදේම
මිශ්රණදයන්
දෙගුණයක්ෂ
ශක්ෂතිමත්
දකෝප්තපයක්ෂ ෙබා ගත යුතුය. 7 ඇදේ pomps හා අඩෙබර
සෑම එක්ෂ වධ දහෝ ෙදතෝනිය විසින් අනිවාර්යදයන් සමාන
විය යුතු ය. මම බිසව දෙස සිංහාසනාරූ is වී සිටිමි. මම
වැන්ෙඹුවක්ෂ දනාවන අතර විදයෝවීම කිසි විදටකත්
දනාෙනිමි. 8 ඒ සඳහා එක්ෂ දිනක දී වසංගත ඇය මතට
වැදටනු ඇත: දරෝග, වැෙපීම සහ සාගතය. ඇය බිම
පුළුේසා ෙමනු ඇත. ඇයව දහ ා දුටු දෙවි සමිඳාණන්
වහන්දේ බෙවත් ය. ' 9 'ඇය සමඟ ගණිකා වෘත්තිදේ දයදී,
ඇය සමඟ රණ්ඩු සරුවල් ක දපාද ාදව් රජ්වරු ඇය
ගැන වැෙදපමින් හ ep ාා වැෙදපනු ඇත. ඇය ෙැදවන විට
දුම ඔවුන් ෙකී, (එළිෙරව් 18: 1-9, එන්.දජ්.බී.)
1 දමයින්
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දසකරියා, බයිබෙදේ පැමිදණන බැබිදෙෝනිදේ සහ සංෙර්ශන
එදරහිව අනතුරු අඟවයි නිසි සමගිය දතක්ෂ සිදු දනාවන
බව පසුව දේසුේ ප්තරතිොභ:
බෙන්න! ප්තරදව්සම් වන්න! උතුදර් දේශදයන් පො යන්න
- සමිඳාණන් වහන්දේ ප්රකාශ කරයි- මක්ෂනිසාෙ මම ඔබව
ේවර්ගදේ
සු ං
හතර
ෙක්ෂවා
විසුරුවා
11
හැරිදයමි. බෙන්න! , ඔබදේ නාමදයන්, කරන්න දැන්
බබිබලෝනිබේ දියණිය සමග ජීවත් වන, සිබයාන්!
10

මක්ෂනිසාෙ මහිමය නියම ූ බැවින් සමිඳාණන් වහන්දේ
දමය පවසයි
12

මම, ඔබව දකාල්ෙකෑ ජ්ාතීන් ගැන, 'ඔබව ේපර්ශ
කරන්නා මාදේ ඇදේ ඇපල් දගිය ේපර්ශ කරයි. 13 ෙැන්
බෙන්න,
මම
ඔවුන්
පිට
අත
තබන්දනමි,
ඔවුන් වහල්භාවයට
පත් ක
අය
විසින්
ඔවුන්
දකාල්ෙකනු ඇත . ' සමිඳාණන් වහන්දේ මා එවා වො
බව ඔබ ෙැනගනු ඇත. 14 සිදයාන් දියණිය, ගායනා කරන්න,
ප්රීති වන්න, මක්ෂනිසාෙ මම ෙැන් ඔබ අතදර් වාසය
කරන්දනමි. 15 එදින දබාදහෝ ජ්ාතීන් සමිඳාණන් වහන්දේ
බවට හැදරනු ඇත. ඔව්, ඔවුන් ඔහුදේ දසනඟ බවට පත්
වනු ඇත, ඔවුන් ඔබ අතර ජීවත් වනු ඇත. සමිඳාණන්
වහන්දේ මා ඔබ දවත එවා ඇති බව එවිට ඔබ ෙැනගනු
ඇත. 16 සමිඳාණන්
වහන්දේ
ශුේධ
භූමිදේ
යූොහි
දකාටසක්ෂ වන යූො අල්ොදගන නැවත දයරුසෙම
දතෝරාගනී. (දසකරියා 2: 10-16, එන්.දජ්.බී., දක්ෂ.දජ්.වී /
එන්.දක්ෂ.දජ්.වී අනුවාෙවෙ සටහන දසකරියා 2: 6-12 දෙස
ෙැයිේතුගත කර ඇත)
එක්ෂසත් ජ්ාතීන්, වතිකානුව, දබාදහෝ දරපරමාදු භක්ෂතිකයන්
සහ නැදගනහිර ඕතදඩාක්ෂේ නායකයින් විසින් ප්රවර්ධනය
කරනු ෙබන කිතුනු හා අන්තර් ආගමික වයාපාර පැහැදිිවම
බයිබෙය විසින් දහ ා ෙකින අතර එය දිරිමත් දනාක
යුතුය. දේසුේ අය අනතුරු අඟවා කියමින් සිටි බව උන් වහන්දේ
අනුගමනය කිරීමට " දනාැවදටන්න දබාදහෝ " (: 4-5 මදතව්
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24). දබාදහෝ
කිතු
ෙහම එළිෙරව්
6:
1-2 හි “ සුදු
අේවාදරෝහකයා ” (දේසුේ දනාවන) සහ එළිෙරව් 17 හි ගණිකාව
හා සම්බන්ධයි.
වැනි දසකරියා, විේවාසය සැබෑ සමගිය දතක්ෂ සිදු දනාවන බව
බව ප්තදර්රිත පාවුල් ෙ උගන්වා පසු දේසුේ ප්තරතිොභ:
අප සැදවාම දෙවියන් වහන්දේදේ පුත්රයාණන්දේ
ඇෙහිල්ෙ හා ෙැනුම පිළිබඳ එක්ෂසත්කමට පැමිණ පරිපූර්ණ
මනුෂයයා බවට පත්වන තුරු, ක්රිේතුේ වහන්දේදේ
පූර්ණත්වදයන් පූර්ණ පරිණත වන්දනමු. (එපීස 4:13,
එන්.දජ්.බී.)
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දමම එක්ෂසත්කම දේසුේදේ නැවත පැමිණීමට දපර පැමිදණ්
යැයි විේවාස කරන අය වැරදිය. ඇත්ත වශදයන්ම, දේසුේ නැවත
පැමිදණන විට, ඔහුට විරුේධව දප
ගැදසන ජ්ාතීන්දේ
එකමුතුකම විනාශ කිරීමට ඔහුට සිදුවනු ඇත:
එවිට හත්වන දේවදූතයා ඔහුදේ දහාරණෑව පිම්බූ
අතර, 'දෙෝක රාජ්යය අපදේ ේවාමීන්වහන්දේදේ හා
ඔහුදේ ක්රිේතුේදේ රාජ්යය බවට පත්ව ඇත, ඔහු සෙහට
ම රජ්කම් කරන්දන්ය' යනුදවන් ේවර්ගදේ හ ing නඟන
හ heard වල් ඇසුණි. 16 වැිමහල්ෙන් විසිහතර දෙනා
දෙවියන් වහන්දේ ඉදිරිදයහි සිංහාසනාරූ, වී වැඳ වැටී
න ෙදතන් දෙවියන් වහන්දේට නමේකාර කරමින්
දපාද ාව ේපර්ශ ක හ. 17 දම් වචනවින්, 'සර්වබෙධාරි
දෙවි සමිඳාණන් වහන්ස, අපි ඔබට ේතුතිවන්ත දවමු.
ඔදබ් මහා බෙය උපකල්පනය කර ඔදබ් පාෙනය ආරම්භ
කරන්න. 18 ජ්ාතීන් කෙබෙයට පත් ූ අතර, ෙැන් ඔබට
ෙ ribution ාවම් කිරීමටත්, ම වුන් විනිේචය කිරීමටත්,
ඔදබ්
දේවකයන්
වන
අනාගතවක්ෂතෘවරුන්ටත්,
සාන්තුවරයන්ටත්, ඔදබ් නාමයට බිය වන, කුඩා හා
විශාෙ වශදයන් විපාක ෙැබීමටත් කාෙය පැමිණ තිදබ්.
. පෘිවිය විනාශ කරන අය විනාශ කිරීමට කාෙය පැමිණ
තිදබ්. ' (එළිෙරව් 11: 15-18, එන්.දජ්.බී.)
11: 15
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සාගරදේ ශබ්ෙය දහෝ ගිගුරුම් හ of වැනි විශාෙ
සමූහයකදේ හ as දෙස මට ඇසිණ. 'ඇදෙලූයා! අපදේ
සර්වබෙධාරි දෙවි සමිඳාණන් වහන්දේදේ පාෙනය
ආරම්භ වී තිදබ්. . . . 19 එවිට මෘගයා, දපාද ාදව් සියලු
රජ්වරුන් සහ ඔවුන්දේ දේනාවන් සමඟ, රයිඩර් සහ
ඔහුදේ හමුොව සමඟ සටන් කිරීමට එක්ෂැේ වී සිටිනු මම
දුටුදවමි. 20 එදහත්, මෘගයා දවනුදවන් ප්රාතිහාර්යයන් ක
දබාරු අනාගතවක්ෂතෘවරයා සමඟ මෘගයා සිරකරුදවකු
දෙස දගන යනු ෙැබූ අතර, ඔවුන් විසින් මෘගයාදේ
සෙකුදණන් හංවඩු ගැසීම පිළිගත් අය සහ ඔහුදේ
ප්රතිමාවට වන්ෙනාමාන ක
අය රවටා ඇත. ෙැදවන
සල් ර් ගිනිමය විෙට දම් දෙදෙනා පණපිටින් විසි
ක ා. 21 ඉතිරි සියල්දෙෝ ම ඔහුදේ මුවින් පිට ූ රයිඩර්දේ
කඩුදවන් මරනු ෙැබූ හ. කුරුල්දෙෝ සියල්දෙෝ ම ඔවුන්දේ
මාංශදයන් මිරිකී සිටියහ. . . 20: 4 එවිට මම සිංහාසනයන්
දුටුදවමි. එහිදී ඔවුන් අසුන් ගත් අතර විනිේචය දීමට
බෙය ඔවුන්ට හිමි විය. දජ්සුේ වහන්දේ උදෙසා සාක්ෂි
ෙැරීම සහ දෙවියන් වහන්දේදේ වචනය දේශනා කිරීම
නිසා හිස ගසා ෙැමූ සියලු දෙනාදේ ආත්මයන් ෙ, මෘගයාට
දහෝ ඔහුදේ පිළිරුවට නමේකාර කිරීම ප්රතික්ෂදෂ්ප ක
අය ෙ, ඔවුන්දේ න දෙහි දහෝ අත්වෙ ඇති සෙකුණ
පිළිගන්දන් නැත. ඔව්හු ජීවනයට පැමිණ ක්රිේතුේ
වහන්දේ සමඟ අවුරුදු ෙහසක්ෂ රජ්කම් ක හ. (එළිෙරව්
19: 6,19-21; 20: 4, එන්.දජ්.බී.)
19:

6

දේසුේ වහන්දේට එදරහිව එක්ෂසත් ූ දෙෝක හමුොවන් විනාශ
කිරීමට සිදුවන බව සැෙකිල්ෙට ගන්න. එවිට ඔහු සහ
සාන්තුවරයන් රජ්කම් කරනු ඇත. ඇෙහිල්දල් නිසි එක්ෂසත්කම
ඇති වන්දන් එවිටය. කනගාටුවට කරුණක්ෂ නම්, අදපාේතුළු
තුමන් අනතුරු ඇඟූ පරිදි දබාදහෝ දෙදනක්ෂ දබාරු
දේවදේවකයන්ට සවන් දෙනු ඇත (2 දකාරින්ති 11: 1415). බයිබෙය හා දේවරාජ්යය පිළිබඳ ශුභාරංචිය තව දබාදහෝ දේ
දත්රුම් ගන්දන් නම්, දේසුේට විරුේධව සටන් කිරීම අඩුය.

7. බේවරාජයය ඇයි?
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අප එතරම් බුේධිමත් යැයි සිතීමට මිනිසුන් කැමති වුවෙ, අපදේ
අවදබෝධයට
සීමාවන්
ඇත,
නමුත්
දෙවියන්
වහන්දේදේ “ අවදබෝධය අනන්තය ” (ගීතාවිය 147: 5).
දම් පෘිවිය නිවැරදි කිරීමට දෙවියන්දේ මැදිහත්වීම අවශය
වන්දන් එබැවිනි.
දබාදහෝ විේවාස කරන අතර දී දෙවියන් වහන්දේ, මිනිසුන්
විශාෙ බහුතරයක්ෂ දෙස ජීවත් වීමට අකමැති ඔහු සැබවින්ම
දයාමු කරයි. පහත සඳහන් කරුණු සැෙකිල්ෙට ගන්න:
මනුෂයය, යහපත් දේ ඔහු ඔබට දපන්වා ඇත. එදහත්,
යුක්ෂතිසහගත දෙස, ෙයාවට දේම කිරීමට හා ඔදබ්
දෙවියන් වහන්දේ සමඟ නිහතමානීව ගමන් කිරීමට
සමිඳාණන්
වහන්දේ
ඔදබන්
ඉල්ො
සිටින්දන්
කුමක්ෂෙ? ( මීකා 6: 8 )
8

දෙවියන් වහන්දේ සමඟ නිහතමානීව ගමන් කිරීම මනුෂය
වර්ගයා සැබවින්ම කිරීමට කැමති දෙයක්ෂ දනාදව්. ආෙම් සහ
ඒවදේ කාෙදේ සිට (උත්පත්ති 3: 1-6), දෙවියන් වහන්දේදේ ආ
ments ාා දනාතකා, දෙවියන් වහන්දේට වඩා මිනිසුන් තමන් හා
ඔවුන්දේ ප්රමුඛතා මත රඳා සිටීමට දතෝරාදගන ඇත (නික්ෂමයාම
20: 3-17).
හිදතෝපදේශ දපාත උගන්වන්දන්:
ඔදබ් මුළු හෙවතින්ම සමිඳාණන් වහන්දේ දකදරහි
විේවාස කරන්න. 6 ඔදබ් සියලු මාර්ගවින් උන් වහන්දේ
පිළිගන්න, එවිට ඔහු ඔදබ් මාවත් දමදහයවනු
ඇත. 7 ඔදබ් ඇේ හමුදව් wise ාානවන්ත දනාවන්න;
සමිඳාණන් වහන්දේට ගරුබිය ෙක්ෂවන්න. ( හිදතෝපදේශ
3: 5-7 )
5

එදහත්, දබාදහෝ මිනිසුන් දෙවියන් වහන්දේ දකදරහි මුළු
හෙවතින්ම විේවාස දනාකරනු ඇත. දබාදහෝ අය පවසන්දන්
ඔවුන් දෙවියන් වහන්දේට අවශය දේ කරනු ඇති නමුත් එය
දනාකරන්න. මනුෂයත්වය සාතන් විසින් රවටනු ෙැබ ඇත
(එළිෙරව් 12: 9) සහ දෙෝකදේ තෘෂ්ණාවන් සහ 'ජීවිතදේ
උඩඟුකම' සඳහා වැටී ඇත (1 දයාහන් 2:16).
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එමනිසා, දබාදහෝ දෙදනක්ෂ තමන්දේම ආගමික සම්ප්රොයන් සහ
දෙෞකික ආණ්ඩු ඉදිරිපත් කර ඇත්දත් ඔවුන් වඩාත්ම දහාඳින්
ෙන්නා බව ඔවුන් සිතන බැවිනි. දකදේ දවතත්, ඔවුන් (cf.
දයදරමියා 10:23) දහෝ පසුතැවිි වන්දන් නැත.
මනුෂය වර්ගයාට දේවරාජ්යය අවශය වන්දන් එබැවිනි (cf. මදතව්
24: 21-22).
බීටිටුඩ්සස් සලකා බලන්න
දේසුේ

දුන්

වඩාත්

ප්රසිේධ

ප්රකාශ

මාොවකි , ඔලීව කන්ෙ

පිළිබඳ ඔහුදේ දේශනාදව්දී ඔහු දුන් ආකල්ප.

උන් වහන්දේ පැවසූ සමහර දේ සැෙකිල්ෙට ගන්න:
“ ආත්මදයන් දුප්තපතුන් ආශීර්වාෙ ෙේදෙෝය. මක්ෂනිසාෙ
ේවර්ග
රාජ්යය
ඔවුන්දේය. 4 වැෙදපන
අය
5
භාගයවන්තදයෝ ය; නිහතමානී අය භාගයවන්තදයෝ ය;
මක්ෂනිසාෙ ඔව්හු දපාද ාව උරුම කරගන්දනෝය. 6 ධර්මිෂ්
for කම සඳහා කුසගින්දනන් හා පිපාසදයන් සිටින අය
භාගයවන්තදයෝ
ය; 7 ෙයාවන්තයින්
භාගයවන්තදයෝ
ය; 8 නිර්මෙ සිත් ඇති අය භාගයවන්තදයෝ ය; ඔව්හු
දෙවියන් වහන්දේ ෙකින්දනෝ ය. 9 සාමය ඇති කරන්දනෝ
භාගයවන්තදයෝ ය; මක්ෂනිසාෙ ඔවුන් දෙවිදේ පුත්රදයෝයයි
කියනු ෙැදබ්. 10 ධර්මිෂ් for කම නිසා පීඩා කරනු ෙබන අය
භාගයවන්තදයෝ ය; මක්ෂනිසාෙ ේවර්ග රාජ්යය ඔවුන්දේ
ය. ( මදතව් 5: 3-10 )
3

මම ටී රාජ්යය දව් දෙවියන් : (30-31 මාක්ෂ 4 cf.) දබාදහෝ විට
රාජ්යය දෙස හඳුන්වන ේවර්ගදේ මදතව් විසින් ( cf. මදතව්
13:31) , දමම ආශීර්වාෙ දපාදරාන්දු ඉටු කරනු ඇත
එහිදී. එය පැහැදිි කර දී ඇති බව, දෙවියන් වහන්දේදේ
රාජ්යය දපාදරාන්දුව
ඉටු
දවයි ඊ o නිහතමානී
කිරීමට
r දපාද ාව
උරුම හා කිරීමට
පිරිසිදු දෙවියන්
වහන්දේ
ෙකින්දනෝ . උසේ දප ෙක්ෂවා ඉදිරියට ook දෙවියන් වහන්දේදේ
රාජ්යදයහි දී ආශීර්වාෙ ශුභාරංචිය!
බදවියන් වහන්බස්බේ මාර්ග ඒ අයිතිය නැවත
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සතයය නම් දෙවියන් වහන්දේ දේමයයි (1 දයාහන් 4: 8,16) සහ
දෙවියන් වහන්දේ ආත්මාර්ථකාමී දනාදව්. දෙවියන් වහන්දේදේ
නීති දෙවියන් වහන්දේට සහ අපදේ අසල්වැසියාට දේමය
දපන්වයි (මාක්ෂ 12: 29-31; යාදකාබ් 2: 8-11). දෙෝකදේ මාර්ග
ආත්මාර්ථකාමී වන අතර මරණදයන් අවසන් දව් (දරෝම 8: 6).
සැබෑ කිතුනුවන් ආ ments ාා පිළිපදින බව බයිබෙය දපන්වන බව
සැෙකිල්ෙට ගන්න.
W hoever
දේසුේ
ක්ෂරිේතුේ
වහන්දේ
දෙවියන්
වහන්දේදේ උපත, සහ ෙ උපන්දන් ය, උන් ආෙරය කරන
සියලු දෙනා උන් වහන්දේ පිළිබඳ ජ්නිත ූ ඔහුට ප්තදර්ම
කරයි බව විේවාස කරයි. 2 දෙවියන් වහන්දේට දේම කර
උන් වහන්දේදේ ආ keep ාා පිළිපදින විට අපි දෙවියන්
වහන්දේදේ ෙරුවන්ට දේම කරන බව දමයින් අපි
ෙනිමු. 3 මක්ෂනිසාෙ අපි දෙවියන් වහන්දේදේ ආ keep ාා
පිළිපැදීමට දෙවියන් වහන්දේට දේම කරන්දනමු. ඔහුදේ
ආ ments ාා
1

බරක්ෂ දනාදව්. ( 1 දයාහන් 5: 1-3 )
දෙවියන් වහන්දේදේ “ආ ments ාා සියල්ෙම ධර්මිෂ් are
ය ” (ගීතාවිය
119:
172). ඔහුදේ
මාර්ග
පිරිසිදුයි
(1 තිේ 1:15). කනගාටුවට
කරුණක්ෂ
නම්,
දබාදහෝ
අය
විවිධාකාර “ අවනීතිය ” පිළිදගන ඇති අතර, දේසුේ පැමිණිදේ
නීතිය දහෝ අනාගතවක්ෂතෘවරුන් විනාශ කිරීමට දනාව ඒවා ඉටු
කිරීමට බව දත්රුම් දනාගනී (මදතව් 5:17), ඒවාදේ සැබෑ අරුත
පැහැදිි කිරීදමන් හා දබාදහෝ දේ ඉක්ෂමවා ඒවා පුළුල් කිරීදමන්.
සිතුවිල්ෙ (උො: මදතව් 5: 21-2 8 ). දේසුේ ඉගැන්ූදේ “ යදමක්ෂ
ඒවා උගන්වන්දන් නම්, ඔහු ේවර්ග රාජ්යදයහි දේෂ් called යයි
කියනු ෙැදබ් ” ( මදතව් 5:19 ) ('දේවරාජ්යය' සහ 'ේවර්ග රාජ්යය'
යන වචන එකිදනකට දවනේ දව්).
ක්රියා දනාමැතිව ඇෙහිල්ෙ මැරී ඇති බව බයිබෙය උගන්වයි
(යාදකාබ් 2:17). දබාදහෝ දෙදනක්ෂ දේසුේව අනුගමනය කරන
බව කියා සිටියත්, ඔහුදේ ඉගැන්වීම් සැබවින්ම විේවාස
දනාකරති (මදතව් 7: 21-23) සහ ඔවුන් කැමති ආකාරයට උන්
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වහන්දේව අනුකරණය දනාකරනු ඇත (cf. 1 දකාරින්ති 11:
1). “ පාපය යනු නීතිදේ උල්ෙං ion නය කිරීමකි ” (1 දයාහන් 3: 4,
දක්ෂ.දජ්.වී) සහ සියල්දෙෝම පව් කර ඇත (දරෝම 3:23). දකදේ
දවතත්, බයිබෙය දපන්වන්දන් ෙයාව විනිේචදයන් ජ්ය ගන්නා
බවයි (යාදකාබ් 2:13) දෙවියන් වහන්දේ සැබවින්ම සැමට
සැෙැේමක්ෂ ඇති බැවින් (ලූක්ෂ 3: 6).
දෙවියන් වහන්දේදේ මාර්ග හැරුණු විට මිනිේ විසඳුම්
ක්රියාත්මක දනාවනු ඇත. සහේරදේ රාජ්යය තු , දේසුේ සමඟ
පාෙනය " යකඩ ෙණ්ඩක්ෂ " (එළිෙරව් 19:15), සහ මිනිසුන් දෙවියන්
වහන්දේදේ මාර්ගය ජීවත් වනු ඇත තරම් දහාඳ බෙවත්
දවයි. බලෝකබේ
සියලු
ගැටලු
පවතින්බන් බම්
බලෝකබේ සමාජයන් බදවියන් වහන්බස්ට සහ ඔහුබේ
නීතියට කීකරු වීම ප්රතික්බේප කරන බැවිනි. ඉතිහාසය
දපන්නුම් දේ මානව වර්ගයාදේ සමාජ් ගැටළුවෙට වහා විසදුම්
හැකි දනාදව්:
මන්ෙ, මාංසිකව සිතීම මරණයයි, නමුත් ආත්මිකව සිතීම
ජීවිතය හා සාමයයි. 7 මන්ෙ, දෙෞකික මනස දෙවියන්
වහන්දේට විරුේධ ව ය; මක්ෂනිසාෙ එය දෙවිදේ නීතියට
යටත් දනාදව්. 8 එබැවින් මාංසදේ සිටින අයට දෙවිව සතුටු
ක දනාහැක. ( දරෝම 8: 6-8 )
6

කිතුනුවන් අධයාත්මික දේ දකදරහි අවධානය දයාමු ක යුතු
අතර, අපදේ දපෞේගික දුර්වෙතා දනාතකා දම් යුගදේදී එදේ
කිරීමට දෙවියන් වහන්දේදේ ආත්මයාණන් ෙබා දී ඇත (දරෝම 8:
9):
සදහෝෙරවරුනි, මාංසය අනුව ප්ර wise ාාවන්තයන්
දබාදහෝ දෙදනක්ෂ වත්, බෙවත් අය වත්, වංශවත් අය ෙ
දනාකියන බව ඔබ ෙකියි. 27 එදහත් දෙවියන් වහන්දේ
දෙෝකදේ අ ish ාාන දේ දතෝරාගත්දත් ප්ර wise ාාවන්තයන්
ෙැජ්ජ්ාවට පත් කිරීමට ය. දෙවියන් වහන්දේ දෙෝකදේ
දුර්වෙ දේ දතෝරාදගන බෙවත් දේ ෙජ්ජ්ාවට පත් ක
දේක. 28 දෙෝකදේ මූික දේ ෙ දෙවියන් වහන්දේ විසින්
දහ ා ෙකින ෙෙ දේ ෙ නැති දේ ෙ නැති කර ෙැමීමට
26
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දතෝරාදගන ඇත. 29 කිසිම මාංසය උන් වහන්දේ
ඉදිරිදයහි මහිමයට පත් දනාවිය යුතු ය. 30 එදහත්, ඔබ
ක්ෂරිේතුේ දජ්සුේ වහන්දේ තු සිටින උන් වහන්දේ
ගැන, WH o අප දවනුදවන් දෙවියන් වහන්දේ ප්තරඥාව
බවට පත් විය ධර්මිෂ්ඨකම -එදේම හා දේ anctification හා
මිදීම - 31 ශුේධ ියවිල්දෙහි ියා ඇති දෙස, ඒ, " ඔහු දපාදි
බැඳගත් කරන, සමිඳාණන් වහන්දේ තු උන් වහන්දේ
මහිමයට ඉඩ දෙන්න. ” ( 1 දකාරින්ති 1: 26-31 )
කිතුනුවන් දෙවියන් වහන්දේදේ සැෙැේමට දගෞරව ක
යුතුය! අපි ෙැන් ඇෙහිල්දෙන් ගමන් කරන්දනමු (2 දකාරින්ති 5: 7),
ඉහළින් (දකාදොේසි 3: 2) ඇෙහිල්දෙන් (දහදෙව් 11: 6). දෙවියන්
වහන්දේදේ ආ keep ාා පිළිපැදීමට අපට ආශීර්වාෙ ෙැදබ්
(එළිෙරව් 22:14).
බේවරාජයබේ සුවිබශ්ෂය ඇයි?
දරපරමාදු භක්ෂතිකයන් සිතන්දන් දේසුේව ගැෙවුම්කරුවා දෙස
පිළිගත් පසු ඔවුන් දෙවිදේ රාජ්යය දසූ බවයි. කදතෝිකයන්
විේවාස කරන්දන් බව්තීේම ූ අය ෙරුවන් දෙස වුවෙ තම
සභාවට රාජ්යය දෙස ඇතුල් වී ඇති බවයි. කදතෝිකයන් සහ
නැදගනහිර ඕතදඩාක්ෂේ ජ්ාතිකයන් සිතන්දන් සක්රදම්න්තු
ආදිදයන් ඔවුන් දෙවිදේ රාජ්යය දසායන බවයි. කිතුනුවන්
බව්තීේම විය යුතු අතර, ග්රීක-දරෝම-දරපරමාදු භක්ෂතිකයන්
මානව වර්ගයාදේ ගැටලු විසඳීම සඳහා දෙෝකය දෙස බැලීමට
නැඹුරු දවති. ඔවුන් භූමික අවධානයක්ෂ දයාමු කරයි (cf. දරෝම 8:
6-8 ).
ප මුව දේවරාජ්යය දසවීම (මදතව් 6:33) කිතුනුවන්දේ ජීවිත
කාෙය පුරාම ඉෙක්ෂකයක්ෂ විය යුතුය. ඉෙක්ෂකයක්ෂ, විසඳුම් සඳහා
දෙෝකය දෙස බැලීම දනාව, දෙවියන් වහන්දේ හා උන්
වහන්දේදේ මාර්ගයන් ය. දේවරාජ්යය පිළිබඳ ශුභාරංචිය අපදේ
ජීවිත දවනේ කරයි.
කිතුනුවන් දේසුේ සමඟ පාෙනය කරන බව බයිබෙය පවසයි,
නමුත් සැබෑ කිතුනුවන් සැබවින්ම නගර පාෙනය කරනු ඇති බව
ඔබ දත්රුම් දගන තිදබ්ෙ? දේසුේ ඉගැන්ූදේ:
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“ එක්ෂතරා වංශාධිපතිදයක්ෂ දුර රටකට දගාේ තමාට
රාජ්යයක්ෂ ෙබාදගන නැවත පැමිණිදේය. 13 එබැවින් ඔහු
තම දේවකයන් ෙසදෙදනකු කැඳවා මිනා ෙහයක්ෂ ඔවුන්ට
දී, 'මා එන තුරු වයාපාර කරන්නැ''යි ඔවුන්ට කී
ය. 14 එදහත්, ඔහුදේ පුරවැසියන් ඔහුට වවර දකාට, '' දම්
මිනිසා අප දකදරහි රජ්කම් කිරීමට අපට දනාහැකි වනු
ඇතැ''යි කියමින් ඔහු පසුපස දූත පිරිසක්ෂ යැව්දව් ය.
12

15

“ ඔහු ආපසු පැමිණි විට, එය ෙැබුදණ් ය

රාජ්යය, ඉන්පසු ඔහු මුෙල් දුන් දම් දේවකයන්ට තමාට
කැඳවන දෙස අණ කදේය. 16 එවිට ප මුවැන්නා, 'ේවාමීනි,
ඔදබ් මිනා මිනේ ෙහයක්ෂ උපයා ඇත' යි කීදව් ය. 17 ඔහු
ඔහුට
කතා
දකාට,
''
දහාඳයි,
දහාඳ
දේවකදයකි; මක්ෂනිසාෙ ඔබ ඉතා සුළු කාෙයකදී
විේවාසවන්තව සිටි නිසා නගර ෙහයක්ෂ දකදරහි බෙය
ඇත. ' 18 දෙවැන්නා පැමිණ, 'ේවාමීනි, ඔදබ් මිනා මිනේ
පහක්ෂ උපයා ඇත'යි කී ය. 19 එදෙසම ඔහු, 'ඔබත් නගර
පහකට වඩා වැිය' කියා ඔහුට කීදව්ය. ( ලූක්ෂ 19: 12-19 )
ඔබට ෙැන් ඇති කුඩා දේ ගැන විේවාසවන්ත වන්න. කිතුනුවන්ට
සැබෑ නගර පාෙනය කිරීමට සැබෑ රාජ්යයක්ෂ තු අවේථාව
ෙැදබ්. දේසුේ වහන්දේ පැවසුවා, “ සෑම දකදනකුම තම
වැඩකටයුතු අනුව ෙබා දීමට මාදේ විපාකය මා සතුය ” ( එළිෙරව්
22:12 ). දෙවියන් වහන්දේට සැබවින්ම ප්රතිචාර ෙක්ෂවන අයට
දෙවියන් වහන්දේට සැෙැේමක්ෂ ඇත (දයෝබ් 14:15) සහ
ේථානයක්ෂ
(දයාහන්
14: 2) (දයාහන්
6:44; එළිෙරව්
17:14). දේවරාජ්යය සැබෑවක්ෂ වන අතර ඔබට එහි දකාටසක්ෂ විය
හැකිය!
2016 ආරම්භදේ
දී, එම
සඟරාව විේයා නමින්
ිපියක්ෂ
තිබුණා " සමූහදයෝ බෙය " බව කෘතිම බුේධි අංශ සහ දසනග
පිරවීම ගැටලු විසඳීමට හැකි බවයි එම " මනුෂ්යත්වයට මුහුණ
දුෂ්ට ගැටලු. එදහත්, දුෂ්ටකම යනු කුමක්ෂෙ යන්න දත්රුම්
ගැනීමට ිපිය අසමත් විය.
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දෙවියන් වහන්දේදේ සැබෑ මාර්ග අනුගමනය කරනවාට
අමතරව, සහදයෝගිතාවය 21 වන සියවදේදී අසාර්ථක වීමට ඉඩ
ඇත. එය මහා ජ්ෙගැල්දමන් පසු අසාර්ථක ූ බාදබල් කුළුණ
ඉදිකිරීමට මනුෂයත්වය සහදයෝගය දුන් විට (උත්පත්ති 11: 1-9).
මැෙදපරදිග වැනි රටවෙ දෙෝකදේ ගැටළු (අදප්තක්ෂිත
තාවකාික වාසි තිබියදීත්, උො: ොනිදයල් 9: 27 අ; 1
දතසදෙෝනික 5: 3) මිනිසුන් විසින් විසඳනු දනාෙැදබ් - අපට
දේවරාජ්යදේ සාමය අවශයයි (දරෝම 14: 17).
අදප්තක්ෂිත වාසි තිබියදීත් ජ්ාතයන්තර ත්රේතවාෙදේ ගැටලු
විසඳනු දනාෙැදබ් (cf. එසකිදයල් 21:12) එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ
ැවටිිකාරයන් විසින් (cf. එළිෙරව් 12: 9) - අපට දේවරාජ්යදේ
ප්රීතිය හා සැනසීම අවශය දව්.
පරිසරය පිළිබඳ ගැටලු ජ්ාතයන්තර සහදයෝගදයන් විසඳනු
දනාෙැදබ්, මන්ෙ දෙෝක ජ්ාතීන් පෘිවිය විනාශ කිරීමට උපකාරී
වනු ඇත (එළිෙරව් 11:18), නමුත් ඒවා විසඳනු ෙබන්දන්
දේවරාජ්යදයනි.
ප්තරේන ිංගික දුරාචාරය, ගබ්සා කිරීම, හා මානව ශරීර දකාටේ
විකිණීම ඇමරිකා එක්ෂසත් ජ්නපෙය විසින් විසඳිය දනාහැකි (cf.
එළිෙරව් 18:13) , නමුත් දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය විසින්.
ඇමරිකා එක්ෂසත් ජ්නපෙය, එක්ෂසත් රාජ්ධානිය සහ තවත්
දබාදහෝ ජ්ාතීන්ට ඇති ෙැවැන්ත ණය ජ්ාතයන්තර තැැව්කාර
මගින් විසඳනු දනාෙැදබ්, නමුත් අවසානදේදී (හබක්ෂකුක්ෂ 2: 6-8
අනුව විනාශ වීදමන් පසුව) දේවරාජ්යය විසින් විසඳනු ෙැදබ්.
දනාෙැනුවත්කම සහ වැරදි වැටහීම එක්ෂසත් ජ්ාතීන්දේ
සංවිධානය විසින් විසඳනු දනාෙැදබ්. අපට දේවරාජ්යය
අවශයය. බයිබෙදේ සැබෑ දේසුේ වහන්දේට අමතරව ගැෙවීම
සඳහා එකඟ වන කිසිම ආගමික-අන්තර් ආගමික වයාපාරයක්ෂ
මගින් ආගමික ආරවුල් සැබවින්ම විසඳනු දනාෙැදබ්. පාපය යනු
දෙෝකදේ ගැටලුව වන අතර, ඒ සඳහා අපට දේසුේදේ පූජ්ාව හා
දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යයට නැවත පැමිණීම අවශය
දව්. නූතන වවෙය විෙයාවට මිනිේ දසෞඛයයට සියලු පිළිතුරු
දනාමැත - අපට දේවරාජ්යය අවශයය.
83

දබෝග අසමත්වීම් දේතුදවන් දෙෝකදේ සමහර ප්රදේශ
සාගතයට දගාදුරු වන ජ්ාන දවනේ ක ජීවීන් විසින් සාගින්න
පිළිබඳ ගැටළු විසඳනු දනාෙැදබ් - අපට දේවරාජ්යය අවශය දව්.
අිකාදව්, ආසියාදව් සහ දවනත් තැන්වෙ ඇති ෙැවැන්ත
ෙරිද්රතාවය, අවසාන කාෙදේ සිට යම් කාෙයක්ෂ සඳහා ප්රතිොභ
ෙබන අතර, 'බබිදෙෝනිය' ( එළිෙරව් 18: 1-19) ෙරිද්රතාවදේ ගැටලුව
විසඳන්දන් නැත - අපට දේවරාජ්යය අවශයය. දේසුේ වහන්දේ
හැරුණු විට මනුෂය වර්ගයාට දමම 'වර්තමාන නපුරු යුගදේ'
මදනෝරාජ්යය
දගන
ඒමට
හැකිය යන
අෙහස වයාජ්
ශුභාරංචියකි (ගොති 1: 3-10).
දමම වන දක්ෂ සහේරදේ අදියර දෙවියන් වහන්දේදේ ingdom
දපාද ාව මත ේථාපිත දකදරනු ඇත ප්තරාදයෝගික රාජ්යය
දව්. එය පෙනම් වනු ඇත්දත් දෙවියන් වහන්දේදේ දේමණීය
නීති සහ නායකයා දෙස දේමණීය දෙවියන් වහන්දේ ය. ටී ඔහු
ශුේධවන්තයන් අවුරුදු ෙහසකට ක්ෂරිේතුේ වහන්දේ සමග
ඇත (;: 4-6 20 එළිෙරව් 5:10). දමම රාජ්ධානියට සැබවින්ම දෙවියන්
වහන්දේදේ සභාදවහි සිටින අය ඇතු ත් වනු ඇත, නමුත්
දෙවියන් වහන්දේදේ දක්ෂ ආධිපතයය ඇත්ත වශදයන්ම පල්ිය
(කදතෝික දහෝ දවනත් ආකාරයකින්) බව කිසිම ශුේධ
ියවිල්ෙක
සඳහන්
දනාදව් . දරෝම
පල්ිය
සහස්රදේ
ඉගැන්වීම්වෙට විරුේධ වී ඇති අතර, පසුව එය අවසානයට ං
වන විට එය බයිබෙදේ ශුභාරංචි පණිවිඩයට වඩා බෙවත් දෙස
විරුේධ වනු ඇත . දමය සැෙකිය යුතු මාධය ආවරණයක්ෂ ෙැදබනු
ඇති අතර එය මදතව් 24:14 සම්පූර්ණ කිරීමට උපකාරී දව්.
එහි fi දී nal අදියර, දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය ෙ ඇතුෙත් වනු
ඇත " නව දයරුසෙම,
දෙවියන් වහන්දේ දවතින් ේවර්ගදයන් බැස එන්දන්ය ” (එළිෙරව්
21: 2) එහි වැිවීදමන් අවසානයක්ෂ නැත. තවත් අධර්මිෂ්, කමක්ෂ
නැත, දශෝකයක්ෂ නැත, මරණය තවත් නැත.
දෙවියන් වහන්දේදේ දක්ෂ ඉංග්රීසි පිළිබඳ ශුභාරංචිය දේශනා
කිරීම සහ දත්රුම් ගැනීම බයිබෙදේ වැෙගත් දත්මාවකි. පැරණි
ගිවිසුදම් දල්ඛකදයෝ ඒ ගැන ඉගැන්ූහ. දේසුේ, පාවුල්
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සහ දයාහන් ඒ ගැන ඉගැන්නුවා. අළුත් ගිවිසුදමන් පිටත දිවි
ගෙවා ගත් පැරණිතම ' ක්රිේතියානි ' දේශනය ඒ
ගැන
ඉගැන්වීය. දෙවන
සියවදේ
මුල්
භාගදේ දපාිකාප්ත සහ දමිදටෝ වැනි ක්රිේතියානි නායකයන් ඒ
ගැන
ඉගැන්වීය. තු
අපි දිගටම
ේෑම් පල්ිය දෙවියන්
වහන්දේදේ ඉගැන්වීමට එය දක්ෂ බව අෙ. සිහිපත් කරන්න
දෙවියන් වහන්දේදේ ingdom බයිබෙය දේසුේ ගැන දේශනා
දපන්වන ප මු යටත් දව් (මාක්ෂ 1:13 එය ඔහු නැවත නැඟිටීම
පමණ පසු දේශනා ක දේ ෙ විය. (ක්ෂරියා 1: 3) කිතුනුවන් ප මුව
දසවිය යුතු දෙයකි (මදතව් 6:33) .
ශුභාරංචිය දේසුේ
වහන්දේදේ
ජීවිතය
හා
මරණය
ගැන පමණක්ෂ දනාදව් . ටී ඔහු දජ්සුේ වහන්දේ හා උන්
වහන්දේදේ ඊ බව ශුභාරංචිය අවධාරණය ඔදෙෝවර්ේ ඉදිරි K
ඉගැන්ූදේ දෙවියන් වහන්දේදේ ingdom. ෙ රාජ්යය පිළිබඳ සුබ
අේන
මඟින්
ගැෙවීම
ඇතු ත් ක්ෂරිේතුේ,
පමණක්ෂ
දනාව, ඇතු ත් දේ මානව ආන්ඩු ඉගැන්වීම අවසන් (එළිෙරව්
11: 1 5) .
සියලු ජ්ාතීන්ට සාක්ෂියක්ෂ වශදයන් රාජ්යදේ ශුභාරංචිය
දෙෝකයට දේශනා කිරීදමන් පසුව අවසානය දනාපැමිදණන බව
දේසුේ ඉගැන්ූ බව මතක තබා ගන්න (මදතව් 24:14) . ඒ
දේශනා කිරීම ෙැන් සිදුදවමින් පවතී.
ශුභාරංචිය නම් මනුෂය වර්ගයා මුහුණ බදන ගැටලුවලට
විසඳුම බේවරාජයයයි . එදහත්, මීටර් ඒ මරණය නැහැ එය
සහාය අවේය නැහැ, දහෝ ඒක අහන්න , n දහෝ විේවාස කිරීමට
අවේය සත්යය එය. දෙවිදේ රාජ්යය සොකාිකයි (මදතව්
6:13), “ දම් දෙෝකය පහව යයි” ( 1 දකාරින්ති 7:31 ) .
හිතවාදී බව කියාපාමින් සැබෑ දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය
පිළිබඳ සුබ අපි දෙයක්ෂ දිගටම ඇති දෙවියන් වහන්දේදේ සභාව
ගැන බරපතෙ දව් . දෙවියන් වහන්දේදේ රාජ්යය ෙ ඇතුළුව
බයිබෙය උගන්වන සියල්ෙ (මදතව් 28: 19-20) ඉගැන්වීමට අපි
උත්සාහ
කරමු
(මදතව්
24:14). අප
එම
රාජ්යය
බොදපාදරාත්තුදවන් සිටින අතර, අප දෙවියන් වහන්දේදේ
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මාර්ග ඉදගන දගන අනුගමනය ක
කිරීමට කැමති අයව සනසන්න.

යුතු අතර සතයය විේවාස

එ දඹන දෙවිදේ රාජ්යදේ ශුභාරංචිය ප්රකාශ කිරීමට ඔබ
සහාය දිය යුතු දනාදව්ෙ? දේවරාජ්යදේ ශුභාරංචිය ඔබ විේවාස
කරනවාෙ?

දෙවියන්දේ සභාව
අඛණ්ඩ දේවේථානදේ ඇමරිකා එක්ෂසත් ජ්නපෙ කාර්යාෙය
පිහිටා ඇත්දත්: 1036 ඩබ්ිව්. ග්රෑන්් ඇවනියු, දග්රෝවර් බීච්,
කැිද ෝනියා, 93433 ඇමරිකා එක්ෂසත් ජ්නපෙය; දවබ් අඩවිය
www.ccog.org.
දෙවියන්දේ පල්ිය (CCOG) දවබ් අඩවි
CCOG.ASIA දමම දවබ් අඩවිය ආසියාව දකදරහි අවධානය දයාමු
කර ඇත.
CCOG.IN දමම දවබ් අඩවිය ඉෙක්ෂක කර ඇත්දත් ඉන්දියානු
උරුමයන්
සඳහා
ය.
CCOG.EU දමම දවබ් අඩවිය ඉෙක්ෂක කර ඇත්දත් යුදරෝපය දෙසට
ය.
CCOG.NZ දමම දවබ් අඩවිය නවසීෙන්තය සහ බ්රිතානයදයන්
පැවත එන පසුබිමක්ෂ ඇති දවනත් අය ඉෙක්ෂක කර දගන ඇත.
CCOG.ORG දෙවියන්දේ අඛණ්ඩ චර්ච් හි ප්රධාන දවබ් අඩවිය
දමයයි. එය සෑම මහේවීපයකම ජ්නතාවට දේවය කරයි. එහි
ිපි, සබැඳි සහ වීිදයෝ අඩංගු දව්.
CCOGCANADA.CA දමම දවබ් අඩවිය කැනඩාදව් සිටින අය ඉෙක්ෂක
කර ඇත.
CCOGAfrica.ORG දමම දවබ් අඩවිය ඉෙක්ෂක කර ඇත්දත් අිකාදව්
සිටින අය දවතය.
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CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. දෙවියන්දේ අඛණ්ඩ
පල්ිය සඳහා වන ේපා ේපාඤ්ඤ ාර භාෂාව භාෂා දවබ් අඩවිය
දමයයි.
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. දෙවියන්දේ අඛණ්ඩ පල්ිදේ
පිිපීනදේ දවබ් අඩවිය දමයයි. එහි ඉංග්රීසි හා තාගාදෙෝ
භාෂාදවන් දතාරතුරු ඇත.
ප්රවෘත්ති සහ ඉතිහාස දවබ් අඩවි
COGWRITER.COM දමම දවබ් අඩවිය ප්රධාන ප්රකාශන දමවෙමක්ෂ
වන අතර ප්රවෘත්ති, මූෙධර්ම, ඓතිහාසික තිහාසික ිපි, වීිදයෝ
සහ අනාවැකි යාවත්කාලීන කිරීම් ඇත.
CHURCHHISTORYBOOK.COM පල්ිදේ ඉතිහාසය පිළිබඳ ිපි හා
දතාරතුරු සහිත දවබ් අඩවිය මතක තබා ගැනීම පහසුය.
BIBLENEWSPROPHECY.NET දමය ප්රවෘත්ති සහ බයිබොනුකුෙ
මාතෘකා ආවරණය කරන මාර්ගගත ගුවන් විදුි දවබ් අඩවියකි.
දේශන සහ දේශන සටහන් සඳහා යූ ටියුබ් බිට්ූට් වීිදයෝ
නාිකා
BibleNewsProphecy නාිකාව. CCOG දේශන වීිදයෝ.
CCOGAfrica නාිකාව. CCOG පණිවිඩ අිකානු භාෂාවින්.
CCOG Animations ක්රිේතියානි විේවාසයන්හි අංග ඉගැන්වීමට
නාිකාව.
CCOGSermones නාලිකාවට ස්පා ස්පාඤ්ඤ ්ට භාෂාව
භාෂාබවන් පණිවිඩ ඇත.
ContinuingCOG නාිකාව. CCOG වීිදයෝ දේශන.
ඡායාරූපය පහත ෙැක්ෂදවන්දන් දජ්රුසෙදම් දගාඩනැගිල්ෙක
ඉතිරිව ඇති ගදඩාල් ේවල්පයක්ෂ (පසුව සමහරක්ෂ එකතු කර
ඇත) සමහර විට එය සීනකල් දෙස හැඳින්දව්, නමුත් වඩා
දහාඳින් විේතර කර ඇත්දත් දජ්රුසෙදම් බටහිර කඳුකරදේ
දෙවියන්දේ සභාව දෙසයි (වර්තමානදේ එය සිදයාන් දෙස
හැඳින්දව්):
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දමය පැරණිතම සැබෑ කිතුනු පල්ි දගාඩනැගිල්ෙ ූ ේථානය යැයි විේවාස
දකදර්. දේසුේදේ ‘දේවරාජ්යදේ ශුභාරංචිය’ දේශනා කිරීමට ඉඩ තිබූ
දගාඩනැගිල්ෙකි. දමය දජ්රුසෙදම් දේවරාජ්යදේ සුවිදේෂය ඉගැන්ූ
දගාඩනැගිල්ෙකි.

බම් බේතුව නිසා අපි බනානවත්වාම බදවියන් වහන්බස්ට
ස්ූතිවන්ත බවමු. මක්නිසාද සබහෝදරබයනි, යුදබේ ක්රිස්තුස්
බේසුස් වහන්බස් තුළ සිටින බදවිබේ සභාවල අනුගාමිකයන් වූ
ඔබ (1 බතසබලෝනික 2: 13-14)
කලක් සාන්තුවරයන්ට භාර දුන් ඇදහිල්ල බවනුබවන්
උනන්දුබවන් සටන් කරන්න (යූේ 3)
ඔහු (බේසුස්) ඔවුන්ට පැවසුබේ “මම බවනත් නගරවලට බදවිබේ
රාජයය බේශනා කළ යුතුයි. මක්නිසාද බම් සඳහා මා එවා ඇත.”
(ලූක් 4:43)
නමුත් බදවියන් වහන්බස්බේ රාජයය බසායන්න, බම් සියල්ල
ඔබට එකතු වනු ඇත. කුඩා ැළට බිය බනාවන්න. මක්නිසාද
යත්, ඔබට රාජයය ලබා දීම ඔබේ පියාණන් වහන්බස්බේ
සතුටයි. (ලූක් 12: 31-32)
ජාතිබේ බම් ශුභාරංචිය ජාතීන්ට සාක්ෂි දීමට බලාව පුරා
බේශනා කරනු ලැබේ, එවිට අවසානය පැමිබේ. (මබතේ 24:14)
language edition.
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