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దేవుని రాజ్యం 

యొక్క సువార్త 
 

ఇది పరిష్కారం! 

దేవుని రాజ్యం సాక్షిగా ప్రపంచానికి బోధించబడే వరకు అంతం 

రాదని యేసు చెప్పాడని మీరు గ్రహించారా? 

 
"తోడేలు కూడా గొఱ్ఱెపిల్లతో నివసిస్తుంది ... నా పవిత్ర 

పర్వతం అంతటా అవి హాని చేయవు లేదా నాశనం చేయవు, ఎందుకంటే 

సముద్రాన్ని నీళ్ళు కప్పినట్లు భూమి ప్రభువు జ్ఞానంతో నిండి 

ఉంటుంది." (యేసయ్యా 11:6, 9) 

 

ద్వారా 

బాబ్ థీల్, Ph.D. 
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దేవుని రాజ్యం 

యొక్క సువార్త 
 

ఇది పరిష్కారం! 

  

ద్వారా బాబ్ థీల్, Ph.D. 

కాపీరైట్ ©2016/2017/2018/2019/2022 నజరేన్ బుక్స్ ద్వారా. సంస్కరణ 1.6. దీని 

కోసం రూపొందించిన బుక్లెట్: కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ మరియు వారసుడు, ఒక 

కార్పొరేషన్ ఏకైక. 1036 గ్రాండ్ అవెన్యూ, గ్రోవర్ బీచ్, కాలిఫోర్నియా, 

93433 USA. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

 

మానవజాతి తన సమస్యలను ఎందుకు పరిష్కరించుకోలేకపోతుంది? 

దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త గురించి యేసు బోధించాడని బైబిల్ 

చూపించే మొదటి మరియు చివరి విషయాలు మీకు తెలుసా? 

దేవుని రాజ్యం అపొస్తలులు మరియు వారిని అనుసరించిన మొదటి వారి 

ఉద్ఘాటన అని మీకు తెలుసా? 

దేవుని రాజ్యం యేసు వ్యక్తినా? యేసు దేవుని రాజ్యం ఇప్పుడు మనలో 

జీవిస్తున్నాడా? దేవుని రాజ్యం భవిష్యత్తులో నిజమైన రాజ్యానికి 

సంబంధించినది కాదా? బైబిల్ బోధించేది మీరు నమ్ముతారా? 

రాజ్యం అంటే ఏమిటి? కేవలం దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి? బైబిల్ ఏమి 

బోధిస్తుంది? ప్రారంభ క్రైస్తవ చర్చి ఏమి బోధించింది? 

దేవుని రాజ్యం సాక్షిగా ప్రపంచానికి బోధించబడే వరకు అంతం రాదని మీరు 

గ్రహించారా? 

బర్డిన్ ప్రింటింగ్ మరియు గ్రాఫిక్స్ కంపోజ్ చేసిన విధంగా తోడేలుతో పాటు 

పడుకున్న గొర్రెపిల్లను ఫ్రంట్ కవర్లోని ఛాయాచిత్రం చూపిస్తుంది. వెనుక 

కవర్లోని ఛాయాచిత్రం 2013లో డాక్టర్ బాబ్ థీల్ చేత తీయబడిన జెరూసలేంలో 

ఉన్న అసలు చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ భవనంలో భాగం. 
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కంటెంట్లు 

 

1. మానవత్వానికి పరిష్కారాలు ఉన్నాయా? 

2. యేసు ఏ సువార్త బోధించాడు? 

3. పాత నిబంధనలో దేవుని రాజ్యం 

తెలియబడిందా? 

4. అపొస్తలులు రాజ్య సువార్తను బోధించారా? 

5. కొత్త నిబంధన వెలుపల ఉన్న మూలాలు దేవుని 

రాజ్యాన్ని బోధించాయి 

6. గ్రీకో-రోమన్ చర్చిలు రాజ్యం 

ముఖ్యమైనదని బోధిస్తాయి, కానీ… 

7. ఎందుకు దేవుని రాజ్యం 

సంప్రదింపు సమాచారం 
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1.  మానవత్వానికి పరిష్కారాలు ఉన్నాయా? 

ప్రపంచం అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. 

చాలా మంది ఆకలితో ఉన్నారు. చాలా మంది అణచివేతకు 

గురవుతున్నారు. చాలా మంది పేదరికాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. 

చాలా దేశాలు తీవ్రమైన అప్పుల్లో ఉన్నాయి. 

పుట్టబోయే పిల్లలతో సహా పిల్లలు వేధింపులను 

ఎదుర్కొంటారు. ఔషధ నిరోధక వ్యాధులు చాలా మంది 

వైద్యులకు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రధాన పారిశ్రామిక 

నగరాలు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి గాలి చాలా కలుషితమై 

ఉన్నాయి. వివిధ రాజకీయ నాయకులు యుద్ధాన్ని బెదిరించారు. 

తీవ్రవాద దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. 

ప్రపంచ నాయకులు మానవత్వం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను 

పరిష్కరించగలరా? 

అని చాలామంది అనుకుంటారు. 

కొత్త యూనివర్సల్ ఎజెండా 

సెప్టెంబర్ 25, 2015న, వాటికన్ పోప్ ఫ్రాన్సిస్ కీలక-

నోట్ ప్రసంగం తర్వాత, ఐక్యరాజ్యసమితి (UN)లోని 193 

దేశాలు "17 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్" అమలు 

చేయడానికి ఓటు వేసాయి, వీటిని కొన్నిసార్లు కొత్త 

యూనివర్సల్ ఎజెండా అని పిలుస్తారు . UN యొక్క 17 

లక్ష్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 

లక్ష్యం 1. పేదరికాన్ని అన్ని చోట్లా అన్ని 

రకాలుగా అంతం చేయండి 
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లక్ష్యం 2. ఆకలిని అంతం చేయడం, ఆహార భద్రత 

మరియు మెరుగైన పోషకాహారాన్ని సాధించడం మరియు 

స్థిరమైన వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం 

లక్ష్యం 3. ఆరోగ్యకరమైన జీవితాలను 

నిర్ధారించడం మరియు అన్ని వయసుల వారందరికీ 

శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించడం 

లక్ష్యం 4. సమగ్రమైన మరియు సమానమైన 

నాణ్యమైన విద్యను నిర్ధారించడం మరియు అందరికీ 

జీవితకాల అభ్యాస అవకాశాలను ప్రోత్సహించడం 

లక్ష్యం 5. లింగ సమానత్వాన్ని సాధించడం మరియు 

మహిళలు మరియు బాలికలందరికీ సాధికారత కల్పించడం 

లక్ష్యం 6. అందరికీ నీరు మరియు పారిశుధ్యం లభ్యత 

మరియు స్థిరమైన నిర్వహణను నిర్ధారించడం 

లక్ష్యం 7. అందరికీ సరసమైన, విశ్వసనీయమైన, 

స్థిరమైన మరియు ఆధునిక శక్తికి ప్రాప్యతను 

నిర్ధారించండి 

లక్ష్యం 8. స్థిరమైన, సమగ్రమైన మరియు 

స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధిని, పూర్తి మరియు ఉత్పాదక 

ఉపాధిని మరియు అందరికీ మంచి పనిని ప్రోత్సహించడం 

 లక్ష్యం 9. స్థితిస్థాపకమైన మౌలిక సదుపాయాలను 

నిర్మించడం, సమగ్రమైన మరియు స్థిరమైన 

పారిశ్రామికీకరణను ప్రోత్సహించడం మరియు 

ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడం 

లక్ష్యం 10. దేశాలలో మరియు దేశాల మధ్య 

అసమానతను తగ్గించడం 
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లక్ష్యం 11. నగరాలు మరియు మానవ నివాసాలను 

కలుపుకొని, సురక్షితమైన, స్థితిస్థాపకంగా మరియు 

స్థిరంగా మార్చండి 

లక్ష్యం 12. స్థిరమైన వినియోగం మరియు ఉత్పత్తి 

నమూనాలను నిర్ధారించండి 

లక్ష్యం 13. వాతావరణ మార్పు మరియు దాని 

ప్రభావాలను ఎదుర్కోవడానికి తక్షణ చర్య తీసుకోండి 

లక్ష్యం 14. సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం 

మహాసముద్రాలు, సముద్రాలు మరియు సముద్ర వనరులను 

సంరక్షించడం మరియు స్థిరంగా ఉపయోగించడం 

లక్ష్యం 15. భూసంబంధ పర్యావరణ వ్యవస్థల 

యొక్క స్థిరమైన ఉపయోగాన్ని రక్షించడం, 

పునరుద్ధరించడం మరియు ప్రోత్సహించడం, అడవులను 

స్థిరంగా నిర్వహించడం, ఎడారీకరణను ఎదుర్కోవడం 

మరియు భూమి క్షీణతను ఆపివేయడం మరియు 

తిప్పికొట్టడం మరియు జీవవైవిధ్య నష్టాన్ని 

ఆపడం 

లక్ష్యం 16. స్థిరమైన అభివృద్ధి కోసం శాంతియుత 

మరియు సమ్మిళిత సమాజాలను ప్రోత్సహించడం, 

అందరికీ న్యాయాన్ని అందించడం మరియు అన్ని 

స్థాయిలలో సమర్థవంతమైన, జవాబుదారీ మరియు 

సమ్మిళిత సంస్థలను నిర్మించడం 

లక్ష్యం 17. అమలు సాధనాలను బలోపేతం చేయడం 

మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధి కోసం ప్రపంచ 

భాగస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించడం 

ఈ ఎజెండా 2030 నాటికి పూర్తిగా అమలు చేయబడాలి మరియు 

దీనిని సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం 2030 ఎజెండా అని కూడా 

పిలుస్తారు . నియంత్రణ, విద్య మరియు అంతర్జాతీయ 

మరియు మతపరమైన సహకారం ద్వారా మానవాళి 
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ఎదుర్కొంటున్న రుగ్మతలను పరిష్కరించడం దీని లక్ష్యం. 

దాని లక్ష్యాలు చాలా మంచివి అయితే, కొన్ని పద్ధతులు 

మరియు లక్ష్యాలు చెడ్డవి (cf. ఆదికాండము 3:5). ఈ ఎజెండా, 

పోప్ ఫ్రాన్సిస్ యొక్క లౌడాటో సి ఎన్సైక్లికల్కు 

అనుగుణంగా ఉంటుంది. 

అనే పదానికి "సార్వత్రిక" అని అర్ధం కాబట్టి "న్యూ 

యూనివర్సల్ ఎజెండా"ని "న్యూ క్యాథలిక్ ఎజెండా" అని 

పిలవవచ్చు. పోప్ ఫ్రాన్సిస్ దత్తత తీసుకున్నారు 

కొత్త యూనివర్సల్ ఎజెండా "ఆశకు ముఖ్యమైన సంకేతం." 

UN ఒప్పందానికి కొనసాగింపుగా, డిసెంబర్ 2015లో పారిస్లో 

సమావేశం జరిగింది ( వాతావరణ మార్పుపై UN ఫ్రేమ్వర్క్ 

కన్వెన్షన్కు పార్టీల అధికారికంగా 21 వ సమావేశం అని పేరు పెట్టారు 

). పోప్ ఫ్రాన్సిస్ కూడా అంతర్జాతీయ ఒప్పందాన్ని 

ప్రశంసించారు మరియు దేశాలకు "ముందున్న మార్గాన్ని 

జాగ్రత్తగా అనుసరించాలని మరియు నిరంతరం పెరుగుతున్న 

సంఘీభావంతో" సూచించారు. 

 

నిర్దిష్ట పర్యావరణ లక్ష్యాలు మరియు ఆర్థిక 

కట్టుబాట్లను కలిగి ఉన్న పారిస్ ఒప్పందాలకు 

ప్రపంచంలోని దాదాపు అన్ని దేశాలు అంగీకరించాయి. (అప్పటి 

అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా 2016లో USAకి దీన్ని 

కట్టబెట్టే పత్రంపై సంతకం చేశారు, అయితే 2017లో, US 

అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పారిస్ ఒప్పందాలకు 

అంగీకరించిన వాటిని యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంగీకరించదని 

పేర్కొన్నారు. ఇది అంతర్జాతీయ ఆగ్రహానికి కారణమైంది 

మరియు USను ఒంటరిగా చేయడంలో సహాయపడింది. యూరప్ 

మరియు ప్రపంచంలోని అనేక ఇతర ప్రాంతాల నుండి.) పోప్ 

ఫ్రాన్సిస్ తరువాత వాతావరణానికి సంబంధించిన తన 

మార్పులను చేయకపోతే మానవత్వం "తగ్గిపోతుంది" అని 

పేర్కొన్నాడు. 

 

కలుషితమైన గాలిని పీల్చడం, ఆకలితో అలమటించడం, పేదరికంలో 

ఉండడం, ప్రమాదంలో పడటం మొదలైనవాటిని ఎవరూ 
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కోరుకోనప్పటికీ, ఐక్యరాజ్యసమితి 2030 ఎజెండా 

మరియు/లేదా పారిస్ ఒప్పందాల లక్ష్యాలు మానవాళి 

ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తాయా? 

 

ఐక్యరాజ్యసమితి యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ 

ఐక్యరాజ్యసమితి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత 24 

అక్టోబరు 1945న అటువంటి సంఘర్షణను నివారించడానికి 

మరియు ప్రపంచంలో శాంతిని పెంపొందించడానికి 

ప్రయత్నించడానికి 24 అక్టోబర్ 1945న స్థాపించబడింది. 

దాని స్థాపన సమయంలో, UN 51 సభ్యదేశాలను కలిగి ఉంది; 

ఇప్పుడు 193 ఉన్నాయి. 

ఐక్యరాజ్యసమితి ఏర్పడినప్పటి నుండి 

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందలాది, వేల సంఖ్యలో సంఘర్షణలు 

జరిగాయి, కానీ మూడవ ప్రపంచ యుద్ధంగా వర్ణించదగినది 

మనకు ఇంకా రాలేదు. 

పోప్ ఫ్రాన్సిస్ మరియు అనేక ఇతర మత పెద్దలు 

ప్రోత్సహించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఇంటర్ఫెయిత్ 

మరియు ఎక్యుమెనికల్ ఎజెండాతో కలిపి, ఐక్యరాజ్యసమితి 

వంటి అంతర్జాతీయ సహకారం ప్రోత్సహిస్తుంది , శాంతి 

మరియు శ్రేయస్సును తెస్తుందని కొందరు నమ్ముతారు. 

అయితే, ఐక్యరాజ్యసమితి ఈ పని చేయడానికి ట్రాక్ 

రికార్డ్ బాగా లేదు. ఐక్యరాజ్యసమితి ఏర్పడినప్పటి 

నుండి అనేక సాయుధ పోరాటాలతో పాటు, అనేక మిలియన్ల మంది 

ఆకలితో ఉన్నారు, శరణార్థులు మరియు/లేదా తీరని పేదలు. 

ఒక దశాబ్దం క్రితం, ఐక్యరాజ్యసమితి తన సహస్రాబ్ది 

అభివృద్ధి లక్ష్యాలను అమలు చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది 

. దీనికి ఎనిమిది "అభివృద్ధి లక్ష్యాలు" ఉన్నాయి, అయితే 

ఇది UN ప్రకారం కూడా విజయవంతం కాలేదు. కాబట్టి, 2015లో, 

దాని "17 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్" అని 
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పిలవబడేవి ఆమోదించబడ్డాయి. కొందరు ఆశావాదులు. కొందరు 

దీనిని ఆదర్శధామ ఫాంటసీగా భావిస్తారు. 

ఆదర్శధామం విషయానికొస్తే, మే 6, 2016న, పోప్ 

ఫ్రాన్సిస్ తాను మానవత్వంతో కూడిన యూరోపియన్ 

ఆదర్శధామం గురించి కలలు కన్నానని చెప్పాడు, ఆ ఖండాన్ని 

సాధించడంలో తన చర్చి సహాయం చేయగలదు. అయినప్పటికీ, 

పోప్ కల ఒక పీడకలగా మారుతుంది (cf. ప్రకటన 18). 

కొంత సహకారం మరియు విజయం ఉండవచ్చు, కానీ… 

మెర్రియమ్ వెబ్స్టర్స్ డిక్షనరీ , ఆదర్శధామం 

"ప్రభుత్వం, చట్టాలు మరియు సామాజిక పరిస్థితులు 

పరిపూర్ణంగా ఉండే ఊహాజనిత ప్రదేశం" అని పేర్కొంది. 

మానవత్వం తన సమస్యలను స్వయంగా పరిష్కరించుకోదని 

బైబిల్ బోధిస్తుంది: 

23 యెహోవా, మనిషి మార్గం తనలో లేదని నాకు తెలుసు; 

తన అడుగులను తానే నిర్దేశించుకోవడం నడిచే మనిషిలో 

లేదు . (యిర్మియా 10:23, NKJV అంతటా సూచించకపోతే) 

అంతర్జాతీయ సహకారం విఫలమవుతుందని బైబిల్ బోధిస్తుంది: 

16 నాశనము మరియు దుుఃఖము వారి మార్గాలలో ఉన్నాయి; 
17 మరియు శాంతి మార్గం వారికి తెలియదు . 18 వారి కళ్ల 

ముందు దేవుని భయం లేదు. (రోమన్లు 3:16-18) 

అయినప్పటికీ, చాలా మంది మానవులు ఆదర్శధామ సమాజం 

గురించి వారి దృక్కోణానికి కృషి చేస్తున్నారు మరియు 

కొన్నిసార్లు మతాన్ని ప్రమేయం చేయడానికి కూడా 

ప్రయత్నిస్తారు. కానీ దాదాపు ఎవరూ ఒకే నిజమైన దేవుని 

మార్గాలను అనుసరించడానికి ఇష్టపడరు. ఐక్యరాజ్యసమితి 

లేదా వాటికన్ లక్ష్యాలలో దేనికీ పురోగతి ఉండదని కాదు. 

కొన్ని (మరియు చాలా లక్ష్యాలు మంచివి), అలాగే కొన్ని 

ఎదురుదెబ్బలు ఉంటాయి. 
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నిజానికి, మరియు బహుశా భారీ సంఘర్షణ తర్వాత, 

అంతర్జాతీయ శాంతి ఒప్పందం ఒక రకమైన అంగీకరించబడుతుంది 

మరియు నిర్ధారించబడుతుంది (డేనియల్ 9:27). అది 

ఉన్నప్పుడు, మానవత్వం మరింత శాంతియుతమైన మరియు 

ఆదర్శధామ సమాజాన్ని తీసుకువస్తుందని చాలామంది తప్పుగా 

నమ్ముతారు. 

అటువంటి అంతర్జాతీయ 'ఉటోపియన్ పురోగతి' (cf. 

యెహెజ్కేలు 13:10) అలాగే వివిధ సంకేతాలు మరియు 

అద్భుతాలు (2 థెస్సలొనీకయులు 2:9-12) ద్వారా అనేకులు 

తీసుకోబడతారు. అయితే నాయకులు ఏమి చెప్పుకున్నా (1 

థెస్సలొనీకయులు 5:3; యెషయా 59:8) అటువంటి శాంతి 

కొనసాగదని బైబిల్ చెబుతోంది (దానియేలు 9:27; 11:31-44). 

 

యేసు కాకుండా (cf. జాన్ 15:5; మత్తయి 24:21-22), మానవత్వం 

ఈ 'ప్రస్తుత దుష్ట యుగం'లో ఆదర్శధామాన్ని 

తీసుకురాగలదనే ఆలోచన ఒక తప్పుడు సువార్త (గలతీయులు 1:3-

10). 

మానవత్వం మాత్రమే నిజంగా ఆదర్శధామాన్ని 

తీసుకురాలేకుంటే, ఏ రకమైన ఆదర్శధామం సాధ్యమేనా? 

అవును. 

దేవుని రాజ్యం ఈ గ్రహాన్ని మరియు తరువాత శాశ్వతంగా 

అద్భుతంగా మెరుగుపరుస్తుంది. 
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2. యేసు ఏ సువార్త బోధించాడు? 

దేవుని రాజ్యం అని పిలువబడే ఆదర్శవంతమైన సమాజం మానవ 

ప్రభుత్వాలను భర్తీ చేస్తుందని బైబిల్ బోధిస్తుంది 

(డేనియల్ 2:44; ప్రకటన 11:15; 19:1-21). 

యేసు తన బహిరంగ పరిచర్యను ప్రారంభించినప్పుడు, అతను 

దేవుని రాజ్య సువార్తను ప్రకటించడం ద్వారా 

ప్రారంభించాడు . మార్క్ నివేదించినది ఇక్కడ ఉంది: 

14 ఇప్పుడు యోహాను చెరసాలలో వేయబడిన తర్వాత, 

యేసు గలిలయకు వచ్చి, దేవుని రాజ్య సువార్తను 

ప్రకటిస్తూ, 15 “సమయం నెరవేరింది, దేవుని రాజ్యం 

సమీపించింది. పశ్చాత్తాపపడి, సువార్తను విశ్వసించు” 

(మార్కు 1:14-15). 

సువార్త అనే పదం గ్రీకు పదం నుండి యువాంజెలియన్ అని 

లిప్యంతరీకరించబడింది మరియు దీని అర్థం "మంచి సందేశం" 

లేదా "శుభవార్త". కొత్త నిబంధనలో, దేవుని రాజ్యానికి 

సంబంధించిన ఆంగ్ల పదం “కింగ్డమ్” NKJVలో సుమారు 149 

సార్లు మరియు డౌయ్ రీమ్స్ బైబిల్లో 151 సార్లు 

ప్రస్తావించబడింది . ఇది రాయల్టీ యొక్క పాలన లేదా 

రాజ్యాన్ని సూచించే బాసిలియా అని లిప్యంతరీకరించబడిన 

గ్రీకు పదం నుండి వచ్చింది . 

మానవ రాజ్యాలకు, అలాగే దేవుని రాజ్యానికి ఒక రాజు 

ఉన్నాడు (ప్రకటన 17:14), అవి భౌగోళిక ప్రాంతాన్ని కవర్ 

చేస్తాయి (ప్రకటన 11:15), వాటికి నియమాలు ఉన్నాయి 

(యెషయా 2:3-4; 30:9), మరియు అవి ఉన్నాయి విషయాలు (లూకా 

13:29). 

మాథ్యూ నమోదు చేసిన యేసు నుండి మొదటి బహిరంగ బోధన 

ఇక్కడ ఉంది: 
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23 మరియు యేసు వారి సమాజ మందిరాలలో బోధిస్తూ, 

రాజ్య సువార్తను ప్రకటిస్తూ గలిలయ అంతటా 

తిరిగాడు (మత్తయి 4:23). 

మాథ్యూ కూడా రికార్డ్ చేశాడు: 

35 అప్పుడు యేసు వారి సమాజ మందిరాలలో బోధిస్తూ, 

రాజ్య సువార్తను ప్రకటిస్తూ, అన్ని పట్టణాలు 

మరియు గ్రామాల చుట్టూ తిరిగాడు (మత్తయి 9:35). 

యేసు శాశ్వతంగా పరిపాలిస్తాడని కొత్త నిబంధన 

చూపిస్తుంది : 

33 మరియు అతను యాకోబు ఇంటిని శాశ్వతంగా 

పరిపాలిస్తాడు మరియు అతని రాజ్యానికి అంతం ఉండదు 

(లూకా 1:33). 

యేసు పంపబడిన ఉద్దేశ్యం దేవుని రాజ్యాన్ని 

ప్రకటించడమేనని లూకా నమోదు చేశాడు. యేసు ఏమి 

బోధించాడో గమనించండి: 

43 అతను వారితో, “నేను ఇతర నగరాలకు కూడా దేవుని 

రాజ్యాన్ని ప్రకటించాలి, ఎందుకంటే నేను దీని కోసం 

పంపబడ్డాను” (లూకా 4:43). 

అని బోధించడం మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? యేసు పంపబడిన 

ఉద్దేశ్యం దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించడమే అని మీరు 

ఎప్పుడైనా గ్రహించారా? 

యేసు వెళ్లి దేవుని రాజ్యాన్ని బోధించాడని కూడా లూకా 

నమోదు చేశాడు : 

10 మరియు అపొస్తలులు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, తాము 

చేసినదంతా ఆయనకు చెప్పారు. తర్వాత ఆయన వారిని 
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తీసుకొని బేత్సయిదా అనే పట్టణానికి చెందిన 

నిర్జన ప్రదేశానికి ఒంటరిగా వెళ్లాడు. 11 అయితే 

జనసమూహము అది తెలిసికొని ఆయనను వెంబడించెను; 

మరియు ఆయన వారిని స్వీకరించి దేవుని రాజ్యం 

గురించి వారితో మాట్లాడాడు (లూకా 9:10-11). 

తనను వెంబడించే వారికి దేవుని రాజ్యమే ప్రధానం అని యేసు 

బోధించాడు: 

33 అయితే మొదట దేవుని రాజ్యాన్ని మరియు ఆయన 

నీతిని వెదకండి (మత్తయి 6:33). 

31 అయితే దేవుని రాజ్యాన్ని వెదకండి, అప్పుడు 

ఇవన్నీ మీకు జోడించబడతాయి. 32 చిన్న మందలా, 

భయపడకు, నీకు రాజ్యాన్ని ఇవ్వడం మీ తండ్రికి 

ఇష్టం (లూకా 12:31-32). 

క్రైస్తవులు మొదట దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకాలి. క్రీస్తు 

జీవించే విధంగా జీవించడం ద్వారా మరియు ఆయన తిరిగి మరియు 

రాజ్యం కోసం ఎదురుచూడడం ద్వారా వారు దీన్ని తమ ప్రధాన 

ప్రాధాన్యతగా మార్చడం ద్వారా దీన్ని చేస్తారు . 

అయినప్పటికీ, క్రీస్తును చెప్పుకునే చాలామంది, మొదట 

దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకడమే కాదు, అది ఏమిటో కూడా వారికి 

తెలియదు. క్రైస్తవుల నుండి దేవుడు ఆశించేది లౌకిక 

రాజకీయాలలో పాలుపంచుకోవడమేనని చాలామంది తప్పుగా 

నమ్ముతారు. దేవుని రాజ్యాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవడం 

వల్ల, వారు అర్థం చేసుకోలేరు 

జీవించాలి లేదా మానవత్వం ఎందుకు లోపభూయిష్టంగా ఉందో 

అర్థం చేసుకోండి. 

రాజ్యం ఒక చిన్న మందకు ఇవ్వబడుతుందని కూడా గమనించండి 

(cf. రోమన్లు 11:5). నిజమైన చిన్న మందలో భాగం కావడానికి 

వినయం అవసరం. 
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దేవుని రాజ్యం భూమిపై ఇంకా స్థాపించబడలేదు 

రాజ్యం రావాలని తన అనుచరులు ప్రార్థించాలని యేసు 

బోధించాడు, కాబట్టి వారు ఇప్పటికే దానిని కలిగి లేరు: 

9 పరలోకంలో ఉన్న మా తండ్రీ, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక . 

10 నీ రాజ్యం వచ్చు. నీ చిత్తము నెరవేరును (మత్తయి 

6:9-10). 

దేవుని రాజ్యాన్ని బోధించడానికి యేసు తన శిష్యులను 

పంపాడు: 

1 తర్వాత ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి, 

వారికి అన్ని దయ్యాల మీద శక్తిని మరియు 

అధికారాన్ని ఇచ్చాడు మరియు వ్యాధులను నయం 

చేశాడు. 2 దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించడానికి వారిని 

పంపాడు (లూకా 9:1-2). 

యేసు తన ఉనికిని మాత్రమే రాజ్యం కాదని బోధించాడు, 

ఎందుకంటే అప్పుడు భూమిపై రాజ్యం స్థాపించబడలేదు, 

అందుకే అతను తన పేరు మీద దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టనిది 

చేసాడు: 

28 అయితే నేను దేవుని ఆత్మ ద్వారా దయ్యాలను 

వెళ్లగొట్టినట్లయితే, దేవుని రాజ్యం మీపైకి 

వచ్చింది (మత్తయి 12:28). 

నిజమైన రాజ్యం భవిష్యత్తులో ఉంది- మార్క్ చూపినట్లు 

ఇప్పుడు ఇక్కడ లేదు: 

47 మరియు నీ కన్ను నీకు పాపము చేయుటకు 

కారణమైనయెడల దానిని తీసివేయుము. మీరు రెండు 

కన్నులు కలిగి ఉండకుండా ఒకే కన్నుతో దేవుని 

రాజ్యంలో ప్రవేశించడం మంచిది ... (మార్కు 9:47). 
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23 యేసు చుట్టూ చూసి, “ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో 

ప్రవేశించడం ఎంత కష్టమో!” అని తన శిష్యులతో 

అన్నాడు. 24 ఆయన మాటలకు శిష్యులు 

ఆశ్చర్యపోయారు. అయితే యేసు మళ్లీ వారితో ఇలా 

అన్నాడు: “పిల్లలారా, ఐశ్వర్యాన్ని నమ్ముకునే 

వారు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం ఎంత కష్టం! 25 

ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం కంటే 

ఒంటె సూది గుండా వెళ్ళడం సులభం ”(మార్కు 10:23-25). 

25 నేను మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను, నేను దేవుని 

రాజ్యంలో కొత్త ద్రాక్షపండ్లను త్రాగే రోజు 

వరకు ఇకపై వాటిని తాగను” (మార్కు 14:25). 

43 అరిమథియాకు చెందిన జోసెఫ్, ఒక ప్రముఖ కౌన్సిల్ 

సభ్యుడు, అతను స్వయంగా దేవుని రాజ్యం కోసం వేచి 

ఉన్నాడు, వచ్చి ధైర్యం తీసుకున్నాడు ... (మార్కు 

15:43). 

రాజ్యం ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో భాగం కాదని యేసు 

బోధించాడు: 

36 యేసు, “నా రాజ్యం ఈ లోకానికి సంబంధించినది కాదు. 

నా రాజ్యం ఈ లోకానికి చెందినదైతే, నా సేవకులు 

నేను యూదులకు అప్పగించబడకుండా పోరాడుతారు; అయితే 

ఇప్పుడు నా రాజ్యం ఇక్కడి నుండి కాదు” (యోహాను 

18:36). 

తాను రాజుగా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత రాజ్యం వస్తుందని 

యేసు బోధించాడు: 

31 “మనుష్యకుమారుడు తన మహిమతో, ఆయనతోపాటు 

పరిశుద్ధ దూతలందరూ వచ్చినప్పుడు, ఆయన తన మహిమగల 

సింహాసనంపై కూర్చుంటాడు. 32 గొఱ్ఱెల కాపరి తన 

గొఱ్ఱెలను మేకల నుండి వేరుచేయునట్లు ఆయన 
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సమస్త జనములు ఆయన యెదుట సమీకరించబడును. 33 మరియు 

అతను తన కుడి వైపున గొర్రెలను ఉంచుకుంటాడు, కానీ 

మేకలను ఎడమ వైపున ఉంచుకుంటాడు. 34 అప్పుడు రాజు తన 

కుడి వైపున ఉన్న వారితో ఇలా అంటాడు, 'నా తండ్రి 

నుండి ఆశీర్వదించబడిన వారలారా, రండి, ప్రపంచం 

స్థాపించబడినప్పటి నుండి మీ కోసం సిద్ధం చేయబడిన 

రాజ్యాన్ని వారసత్వంగా తీసుకోండి (మత్తయి 25:31-

34). 

దేవుని రాజ్యం ఇక్కడ లేదు కాబట్టి, అది స్థాపించబడిన 

తర్వాత వరకు మనకు నిజమైన ఆదర్శధామం కనిపించదు. 

చాలామంది దేవుని రాజ్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు 

కాబట్టి, ఆయన ప్రేమగల ప్రభుత్వం ఎలా పనిచేస్తుందో 

అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమయ్యారు. 

"అన్యజనుల సంపూర్ణత వచ్చేవరకు" దేవుని రాజ్యం రాదు 

(రోమన్ 11:25) - మరియు అది ఇంకా జరగలేదు. 

రాజ్యం ఎలా ఉంటుందని యేసు చెప్పాడు? 

దేవుని రాజ్యం ఎలా ఉంటుందో యేసు కొన్ని వివరణలు 

ఇచ్చాడు: 

26 మరియు అతను ఇలా అన్నాడు: “దేవుని రాజ్యం ఒక 

వ్యక్తి భూమిపై విత్తనాన్ని చల్లినట్లుగా 

ఉంటుంది, 27 మరియు రాత్రి నిద్రపోయి పగలు 

పెరుగుతుంది, మరియు విత్తనం మొలకెత్తుతుంది 

మరియు ఎలా పెరుగుతుందో అతనికి తెలియదు. 28 భూమి 

దానికదే పంటలను ఇస్తుంది: మొదట బ్లేడ్, తరువాత 

తల, దాని తర్వాత తలలో పూర్తి ధాన్యం. 29 కానీ 

ధాన్యం పండినప్పుడు, అతను వెంటనే కొడవలి 

వేస్తాడు, ఎందుకంటే కోత వచ్చింది” (మార్కు 4:26-29). 
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18 అప్పుడు ఆయన, “దేవుని రాజ్యం ఎలా ఉంటుంది? 

మరియు నేను దానిని దేనితో పోల్చాలి? 19 అది ఒక 

వ్యక్తి తీసికొని తన తోటలో ఉంచిన ఆవపిండి 

లాంటిది. అది పెరిగి పెద్ద వృక్షమయింది, దాని 

కొమ్మలలో ఆకాశ పక్షులు గూడు కట్టుకున్నాయి.” 20 

మళ్లీ ఆయన ఇలా అన్నాడు: “నేను దేవుని రాజ్యాన్ని 

దేనితో పోల్చాలి? 21 అది పులిసిన పిండివంటిది, అది ఒక 

స్త్రీ తీసికొని మూడు పూటల పిండిలో 

దాచిపెట్టినది” (లూకా 13:18-21). 

ఈ ఉపమానాలు మొదట, దేవుని రాజ్యం చాలా చిన్నది, కానీ 

పెద్దదిగా మారుతుందని సూచిస్తున్నాయి. 

లూకా కూడా రికార్డ్ చేసాడు: 

29 వారు తూర్పు మరియు పడమర నుండి, ఉత్తరం మరియు 

దక్షిణం నుండి వచ్చి దేవుని రాజ్యంలో 

కూర్చుంటారు (లూకా 13:29). 

కాబట్టి, దేవుని రాజ్యానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుండి 

ప్రజలు ఉంటారు. ఇది ఇజ్రాయెల్ పూర్వీకులు లేదా 

నిర్దిష్ట జాతి సమూహాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. అన్ని 

ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రజలు ఈ రాజ్యంలో 

కూర్చుంటారు. 

లూకా 17 మరియు రాజ్యం 

లూకా 17:20-21 కొందరిని కలవరపెడుతుంది. కానీ దానిని పొందే 

ముందు, ప్రజలు నిజంగా దేవుని రాజ్యంలో తింటారని 

గమనించండి: 

15 “దేవుని రాజ్యంలో రొట్టెలు తినేవాడు ధన్యుడు!” 

(లూకా 14:15). 
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ప్రజలు (భవిష్యత్తులో) దేవుని రాజ్యంలో తింటారు 

కాబట్టి, లూకా 17:21 యొక్క తప్పుడు 

అనువాదాలు/అపార్థాలు ఉన్నప్పటికీ, అది ఇప్పుడు వారి 

హృదయాలలో పక్కన పెట్టబడినది కాదు. 

లూకా 17:20-21 యొక్క మోఫాట్ అనువాదం కొంతమంది అర్థం 

చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది: 

20 దేవుని పరిపాలన ఎప్పుడు వస్తుందని పరిసయ్యులు 

అడిగినప్పుడు, ఆయన వారితో ఇలా జవాబిచ్చాడు, “దేవుని 

పరిపాలన మీ దృష్టికి వస్తుందని మీరు ఆశించినట్లు 

కాదు; 21 దేవుని పరిపాలన ఇప్పుడు మీ మధ్య ఉంది 

కాబట్టి, ‘ఇదిగో’ లేదా ‘అదిగో’ అని ఎవరూ అనరు.” (లూకా 

17:20-21, మోఫాట్; NASB మరియు ESV అనువాదాలు కూడా 

చూడండి) 

యేసు మారని, శరీరానికి సంబంధించిన, మరియు కపట 

పరిసయ్యులతో మాట్లాడుతున్నాడని గమనించండి. యేసు 

"వారికి జవాబిచ్చాడు," - యేసును ప్రశ్న అడిగారు 

పరిసయ్యులు. వారు ఆయనను గుర్తించడానికి నిరాకరించారు. 

వారు చర్చ్లో ఉన్నారా? లేదు! 

యేసు కూడా త్వరలో నిర్వహించబడే చర్చి గురించి 

మాట్లాడటం లేదు. అలాగే ఆయన మనసులో లేదా హృదయంలో 

ఉన్న భావాల గురించి మాట్లాడలేదు. 

యేసు తన పాలన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు! పరిసయ్యులు 

ఆయనను చర్చి గురించి అడగలేదు. త్వరలో ప్రారంభించబోయే 

కొత్త నిబంధన చర్చి గురించి వారికి ఏమీ తెలియదు. వారు ఒక 

రకమైన అందమైన సెంటిమెంట్ గురించి అడగలేదు. 
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దేవుని రాజ్యం చర్చి అని ఎవరైనా అనుకుంటే - మరియు దేవుని 

రాజ్యం పరిసయ్యుల "లోపల" ఉంది - చర్చి పరిసయ్యులలో 

ఉందా? ఖచ్చితంగా కాదు! 

అలాంటి ముగింపు చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది, కాదా? కొన్ని 

ప్రొటెస్టంట్ అనువాదాలు లూకా 17:21లోని కొంత భాగాన్ని 

“దేవుని రాజ్యం “మీలోనే ఉంది” (NKJV/KJV) అని అనువదించగా, 

కాథలిక్ న్యూ జెరూసలేం బైబిల్ కూడా “దేవుని రాజ్యం మీ 

మధ్య ఉంది” అని సరిగ్గా అనువదిస్తుంది. 

యేసు పరిసయ్యులలో ఒకడు. ఇప్పుడు, పరిసయ్యులు దేవుని 

రాజ్యం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారని అనుకున్నారు. కానీ వారు 

దానిని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. వారు అనుకున్నట్లుగా 

అది స్థానికంగా లేదా యూదులకు మాత్రమే పరిమితమైన 

రాజ్యం కాదని యేసు వివరించాడు (లేదా ఇప్పుడు కొందరు 

నమ్ముతున్నట్లు చర్చి కాదు ). దేవుని రాజ్యం కేవలం అనేక 

మానవ మరియు కనిపించే రాజ్యాలలో ఒకటి కాదు, వీటిని 

ప్రజలు ఎత్తి చూపగలరు లేదా చూడగలరు మరియు "ఇదిగో ఇదిగో" 

అని చెప్పగలరు; లేదా "అదే రాజ్యం, అక్కడ ఉంది." 

పిలాతుకు స్పష్టంగా చెప్పినట్లు (యోహాను 18:36-37) 

యేసు స్వయంగా ఆ రాజ్యానికి రాజుగా జన్మించాడు. బైబిల్ 

"రాజు" మరియు "రాజ్యం" అనే పదాలను పర్యాయపదంగా 

ఉపయోగిస్తుందని అర్థం చేసుకోండి (ఉదా. డేనియల్ 7:17-18 

,23 ). భవిష్యత్తులో దేవుని రాజ్యానికి రాజు, పరిసయ్యుల 

పక్కన నిలబడి ఉన్నాడు. కానీ వారు ఆయనను తమ రాజుగా 

గుర్తించలేదు (యోహాను 19:21). అతను తిరిగి వచ్చినప్పుడు, 

ప్రపంచం ఆయనను తిరస్కరిస్తుంది (ప్రకటన 19:19). 

యేసు తన రెండవ రాకడను వివరించడానికి, లూకా 17లోని క్రింది 

శ్లోకాలలో, దేవుని రాజ్యం మొత్తం భూమిని 

పరిపాలిస్తుంది (ఈ అధ్యాయంలో స్థిరత్వం కోసం 

మోఫాట్తో కొనసాగుతుంది): 
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22 ఆయన తన శిష్యులతో ఇలా అన్నాడు: 

“మనుష్యకుమారునికి సంబంధించిన ఒక్క రోజునైనా 

పొందాలని మీరు కోరుకునే రోజులు వస్తాయి. 23 మనుషులు, 

'చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నాడు!' 'చూడండి, అతను ఉన్నాడు!' 

కానీ బయటికి వెళ్లకండి లేదా వారి వెంట 

పరుగెత్తకండి, 24 ఎందుకంటే ఆకాశంలో ఒక వైపు నుండి మరొక 

వైపుకు మెరుస్తున్న మెరుపులా , మనుష్యకుమారుడు 

తన రోజున ఉంటాడు. 25 అయితే అతను మొదట గొప్ప 

బాధను భరించాలి మరియు ప్రస్తుత తరంచే 

తిరస్కరించబడాలి. (లూకా 17:22-25, మోఫాట్) 

యేసు మత్తయి 24:27-31లో మెరుపు మెరుపును సూచించాడు, 

ప్రపంచమంతటినీ పరిపాలించడానికి తన రెండవ రాకడను 

వివరించాడు. తాను తిరిగి వచ్చినప్పుడు తన ప్రజలు తనను 

చూడలేరని యేసు చెప్పడం లేదు. 

ప్రజలు ఆయనను తమ రాజుగా గుర్తించరు (ప్రకటన 11:15) మరియు 

ఆయనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతారు (ప్రకటన 19:19)! యేసు 

క్రీస్తు విరోధిని సూచిస్తున్నాడని చాలామంది అనుకుంటారు. 

దేవుని రాజ్యం ఆ పరిసయ్యులలో ఉందని యేసు చెప్పడం 

లేదు - వారి కపటత్వం కారణంగా వారు రాజ్యంలో ఉండరని వేరే 

చోట వారికి చెప్పాడు (మత్తయి 23:13-14). చర్చి రాజ్యం 

అవుతుందని యేసు చెప్పలేదు. 

దేవుని రాజ్యం అనేది మానవులు ఏదో ఒకరోజు ప్రవేశించగలరు 

- నీతిమంతుల పునరుత్థానం వలె! అయినప్పటికీ, అబ్రహాము 

మరియు ఇతర పితృస్వాములు కూడా ఇంకా అక్కడ లేరు (cf. 

హెబ్రీయులు 11:13-40). 

అప్పుడు దేవుని రాజ్యం వ్యక్తిగతంగా తమలో లేదని 

శిష్యులకు తెలుసు, మరియు అది లూకా 17:21 తర్వాత వచ్చిన ఈ 

క్రింది విధంగా కనిపించాలి: 
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11 ఇప్పుడు వారు ఈ మాటలు విని, ఆయన యెరూషలేముకు 

సమీపంలో ఉన్నందున మరియు దేవుని రాజ్యం వెంటనే 

ప్రత్యక్షమవుతుందని వారు భావించినందున ఆయన 

మరొక ఉపమానాన్ని చెప్పాడు (లూకా 19:11). 

రాజ్యం భవిష్యత్తులో స్పష్టంగా ఉంది 

రాజ్యం దగ్గర్లో ఉందో లేదో మీరు ఎలా చెప్పగలరు? ఆ 

ప్రశ్నను సంబోధించడంలో భాగంగా, యేసు ప్రవచనాత్మక 

సంఘటనలను (లూకా 21:8-28) జాబితా చేసి, బోధించాడు: 

29 అంజూరపు చెట్టును, చెట్లన్నిటినీ చూడు. 30 అవి 

ఇప్పటికే చిగురిస్తున్నప్పుడు, ఇప్పుడు వేసవికాలం 

సమీపిస్తోందని మీకే తెలుసు. 31 కాబట్టి మీరు కూడా, 

ఇవి జరగడం చూసినప్పుడు, దేవుని రాజ్యం సమీపంలో 

ఉందని తెలుసుకోండి (లూకా 21:29-31). 

రాజ్యం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసుకోవడానికి తన ప్రజలు 

ప్రవచనాత్మక సంఘటనలను అనుసరించాలని యేసు 

కోరుకున్నాడు. ప్రవచనాత్మకమైన సంఘటనలను చూడమని 

మరియు శ్రద్ధ వహించమని యేసు తన ప్రజలకు చెప్పాడు 

(లూకా 21:36; మార్కు 13:33-37). యేసు మాటలు ఉన్నప్పటికీ, 

ప్రవచనాత్మకంగా అనుసంధానించబడిన ప్రపంచ సంఘటనలను 

చూడటం చాలా మంది తగ్గింపు. 

లూకా 22 & 23లో, దేవుని రాజ్యం తాను బోధించినప్పుడు 

భవిష్యత్తులో నెరవేరుతుందని యేసు మళ్లీ చూపించాడు: 

15 “నేను కష్టపడకముందే ఈ పస్కాను మీతో కలిసి 

తినాలని తీవ్రమైన కోరికతో కోరుకున్నాను. 16 

ఎందుకంటే, అది దేవుని రాజ్యంలో నెరవేరేంత వరకు 

నేను ఇకపై దాన్ని తినను అని మీతో చెప్తున్నాను.” 17 

అప్పుడు అతను గిన్నె తీసుకుని, కృతజ్ఞతాస్తుతులు 

చెల్లించి, “దీన్ని తీసుకుని మీ మధ్య పంచుకోండి; 18 
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నేను మీతో చెప్తున్నాను, దేవుని రాజ్యం వచ్చేవరకు 

నేను ద్రాక్షపండ్లు తాగను” (లూకా 22:15-18). 

39 అయితే అతనితో పాటు సిలువ వేయబడిన 

దుర్మార్గులలో ఒకడు ఆయనను దూషిస్తూ, “నువ్వు 

మెస్సీయా అయితే, నిన్ను నువ్వు రక్షించుకొని 

మమ్మల్ని కూడా రక్షించు” అన్నాడు. 40 మరియు అతని 

సహచరుడు అతన్ని మందలించాడు మరియు అతను అతనితో 

ఇలా అన్నాడు: “నీకు దేవునికి కూడా భయం లేదా? 

ఎందుకంటే మీరు కూడా అతనితో శిక్షలో ఉన్నారు. 41 

మరియు మేము యోగ్యులము గనుక మేము న్యాయముగా 

ప్రవర్తించుచున్నాము; 42 మరియు అతను యేసుతో , “నా 

ప్రభూ, నువ్వు నీ రాజ్యంలోకి వచ్చినప్పుడు నన్ను 

జ్ఞాపకం చేసుకో” అన్నాడు. 43 అయితే యేసు అతనితో, 

“ఆమేన్, ఈ రోజు నువ్వు నాతో పాటు పరదైసులో 

ఉంటావని నేను నీతో చెప్తున్నాను” అన్నాడు. (లూకా 

23:39-43, సాదా ఆంగ్లంలో అరామిక్) 

చూపించినట్లుగా యేసు చంపబడిన వెంటనే దేవుని రాజ్యం 

రాలేదు : 

43 అరిమథియాకు చెందిన జోసెఫ్, ఒక ప్రముఖ కౌన్సిల్ 

సభ్యుడు, అతను స్వయంగా దేవుని రాజ్యం కోసం వేచి 

ఉన్నాడు, వచ్చి ధైర్యం తీసుకున్నాడు ... (మార్కు 

15:43). 

51 అతను యూదుల నగరమైన అరిమతీయా నుండి వచ్చాడు, 

అతను కూడా దేవుని రాజ్యం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు 

(లూకా 23:51). 

ఇది పునరుత్థానం తర్వాత (1 కొరింథీయులు 15:50-55) 

క్రైస్తవులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి మళ్లీ 

జన్మించబడతారు, జాన్ నమోదు చేసినట్లుగా: 
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3 యేసు అతనికి జవాబిచ్చాడు: “నిశ్చయంగా, నేను మీతో 

చెప్తున్నాను, ఎవరైనా మళ్లీ జన్మించకపోతే, అతను 

దేవుని రాజ్యాన్ని చూడలేడు.” 4 నికోదేమస్ అతనితో, 

“మనిషి వృద్ధుడైనప్పుడు ఎలా పుడతాడు? అతను తన 

తల్లి గర్భంలోకి రెండవసారి ప్రవేశించి పుట్టగలడా? 
5 యేసు ఇలా జవాబిచ్చాడు, “నిశ్చయంగా, నేను మీతో 

చెప్తున్నాను, నీరు మరియు ఆత్మ ద్వారా 

జన్మించకపోతే, అతను దేవుని రాజ్యంలో 

ప్రవేశించలేడు (యోహాను 3:3-5). 

దేవుని ప్రజలు మాత్రమే సహస్రాబ్ది అనంతర దేవుని 

రాజ్యాన్ని చూస్తారు. 

యేసు పునరుత్థానమైన తర్వాత, ఆయన మళ్లీ దేవుని 

రాజ్యం గురించి బోధించాడని దయచేసి ఇప్పుడు అర్థం 

చేసుకోండి: 

3 నలభై రోజులలో వారికి కనిపించి, దేవుని రాజ్యానికి 

సంబంధించిన విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ అనేక 

తప్పులు చేయని రుజువుల ద్వారా తన బాధల తర్వాత 

తనను తాను సజీవంగా చూపించాడు (అపొస్తలుల 

కార్యములు 1:3). 

యేసు ఇచ్చిన మొదటి మరియు చివరి ప్రసంగాలు దేవుని 

రాజ్యం గురించి! ఆ రాజ్యం గురించి బోధించడానికి యేసు 

దూతగా వచ్చాడు. 

యేసు అపొస్తలుడైన యోహాను కూడా భూమిపై ఉండబోయే 

దేవుని వెయ్యేళ్ల రాజ్యాన్ని గురించి వ్రాయమని 

చెప్పాడు. అతను యోహాను ఏమి వ్రాసాడని గమనించండి: 

4 యేసుకు సాక్ష్యమిచ్చినందుకు మరియు దేవుని 

వాక్యం కోసం శిరచ్ఛేదం చేయబడిన వారి ఆత్మలను 

నేను చూశాను, వారు మృగాన్ని లేదా అతని ప్రతిమను 
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పూజించలేదు మరియు వారి నుదిటిపై లేదా వారి 

చేతులపై అతని గుర్తును పొందలేదు. మరియు వారు 

క్రీస్తుతో పాటు వెయ్యి సంవత్సరాలు జీవించి 

పరిపాలించారు (ప్రకటన 20:4). 

బైబిల్ బోధిస్తున్నట్లుగా దేవుని వెయ్యేళ్ల రాజ్యం 

భూమిపై ఉంటుందని మరియు ప్రపంచంలోని ప్రభుత్వాలను 

భర్తీ చేస్తుందని ప్రారంభ క్రైస్తవులు బోధించారు (cf. 

ప్రకటన 5:10, 11:15). 

ఎందుకు, దేవుని K రాజ్యం చాలా ముఖ్యమైనది అయితే, దాని 

గురించి చాలా మంది వినలేదు? 

పాక్షికంగా ఎందుకంటే యేసు దానిని రహస్యంగా పిలిచాడు: 

11 మరియు అతను వారితో ఇలా అన్నాడు: “దేవుని రాజ్యం 

యొక్క మర్మాన్ని తెలుసుకోవడం మీకు ఇవ్వబడింది; 

కానీ బయట ఉన్నవారికి, ప్రతిదీ ఉపమానాలలో వస్తుంది 

(మార్కు 4:11). 

నేటికీ దేవుని యొక్క నిజమైన రాజ్యం అనేది చాలా మందికి 

ఒక రహస్యం, అలాగే దేవుని ప్రణాళిక ( www.ccog.org లో 

ఆన్లైన్లో మా ఉచిత పుస్తకాన్ని కూడా చూడండి: దేవుని 

ప్రణాళిక యొక్క రహస్యం : దేవుడు దేనినైనా ఎందుకు 

సృష్టించాడు? దేవుడు నిన్ను ఎందుకు సృష్టించాడు ? ). 

ఒక సాక్షిగా ప్రపంచమంతటా బోధించబడిన తర్వాత (త్వరలో) 

అంతం (యుగం) వస్తుందని యేసు చెప్పాడని కూడా పరిగణించండి 

: 

14 మరియు ఈ రాజ్యం యొక్క సువార్త అన్ని దేశాలకు 

సాక్షిగా ప్రపంచమంతటా బోధించబడుతుంది, ఆపై అంతం 

వస్తుంది (మత్తయి 24:14). 

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్తను ప్రకటించడం చాలా 

ముఖ్యమైనది మరియు ఈ అంతిమ కాలంలో సాధించబడాలి. 

రాజకీయ నాయకులు ఏమి బోధించినప్పటికీ, ఇది మానవత్వం 

యొక్క దుష్ప్రవర్తనకు నిజమైన నిరీక్షణను అందిస్తుంది 

కాబట్టి ఇది "మంచి సందేశం". 

మీరు యేసు మాటలను పరిశీలిస్తే, నిజమైన క్రైస్తవ చర్చి 

ఇప్పుడు ఆ రాజ్య సువార్తను ప్రకటిస్తోందని 

స్పష్టమవుతుంది. ఇది చర్చికి దాని ప్రధాన ప్రాధాన్యతగా 

ఉండాలి. మరియు దీన్ని సరిగ్గా చేయడానికి, బహుళ భాషలను 

ఉపయోగించాలి. కంటిన్యూయింగ్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ దీన్ని 

చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది . అందుకే ఈ బుక్లెట్ అనేక 

భాషల్లోకి అనువదించబడింది. 

చాలా మంది ఆయన మార్గాన్ని అంగీకరించరని యేసు 

బోధించాడు: 

13 “ఇరుకైన ద్వారం గుండా ప్రవేశించండి; ఎందుకంటే 

నాశనానికి దారితీసే ద్వారం విశాలమైనది మరియు 

మార్గం విశాలమైనది, దానిలో ప్రవేశించేవారు చాలా 

మంది ఉన్నారు. 14 జీవానికి నడిపించే ద్వారం ఇరుకైనది 

మరియు మార్గం కష్టం, మరియు దానిని కనుగొనేవారు 

చాలా తక్కువ. (మత్తయి 7:13-14) 

దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త జీవితానికి దారి తీస్తుంది! 

క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే చాలా మంది ప్రజలు దేవుని 

రాజ్యం గురించిన సువార్తను ప్రకటించడానికి క్రీస్తు 

ప్రాధాన్యతనిచ్చారనే భావనను విస్మరించినట్లు 

కనిపిస్తున్నప్పటికీ, లౌకిక వేదాంతవేత్తలు మరియు 

చరిత్రకారులు తరచుగా బైబిల్ బోధించేది ఇదే అని అర్థం 

చేసుకోవడం ఆసక్తికరం. 
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అయినప్పటికీ, యేసు తన శిష్యులు దేవుని రాజ్య సువార్తను 

బోధించాలని ఆశించాడు (లూకా 9: 2,60 ). భవిష్యత్ రాజ్యం 

దేవుని చట్టాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి, అది శాంతి 

మరియు శ్రేయస్సును తెస్తుంది-మరియు ఈ యుగంలో ఆ 

చట్టాలను పాటించడం నిజమైన శాంతికి దారితీస్తుంది 

(కీర్తన 119:165; ఎఫెసీయులు 2:15). 

మరియు రాజ్యం యొక్క ఈ శుభవార్త పాత నిబంధన 

గ్రంథాలలో తెలుసు. 
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3.  పాత నిబంధనలో దేవుని రాజ్యం 

తెలియబడిందా? 

యేసు యొక్క మొదటి మరియు చివరిగా రికార్డ్ చేయబడిన 

ప్రసంగంలో దేవుని రాజ్య సువార్తను ప్రకటించడం ఇమిడి 

ఉంది (మార్కు 1:14-15; చట్టాలు 1:3). 

దేవుని రాజ్యం అనేది జీసస్ కాలంలోని యూదులకు వారి 

గ్రంథాలలో ప్రస్తావించబడినందున దాని గురించి కొంత 

తెలుసుకోవాలి, దానిని మనం ఇప్పుడు పాత నిబంధన అని 

పిలుస్తాము. 

డేనియల్ రాజ్యం గురించి బోధించాడు 

ప్రవక్త డేనియల్ ఇలా వ్రాశాడు: 

40 మరియు నాల్గవ రాజ్యం ఇనుము వలె బలంగా ఉంటుంది, 

ఎందుకంటే ఇనుము ముక్కలుగా చేసి ప్రతిదీ బద్దలు 

చేస్తుంది; మరియు ఇనుమును నలిపివేసినట్లు, ఆ 

రాజ్యం ముక్కలుగా విరిగిపోతుంది మరియు మిగిలిన 

వారందరినీ చూర్ణం చేస్తుంది. 41 మీరు పాదాలను మరియు 

కాలి వేళ్లను పాక్షికంగా కుమ్మరి మట్టి మరియు 

కొంత భాగం ఇనుముతో చూశారు, రాజ్యం 

విభజించబడుతుంది; ఇంకా ఇనుము యొక్క బలం దానిలో 

ఉంటుంది, మీరు ఇనుమును సిరామిక్ మట్టితో కలిపి 

చూశారు. 42 మరియు పాదాల వేళ్లు పాక్షికంగా ఇనుము 

మరియు కొంతవరకు మట్టితో ఉన్నట్లుగా, రాజ్యం 

పాక్షికంగా బలంగా మరియు పాక్షికంగా పెళుసుగా 

ఉంటుంది. 43 సిరామిక్ మట్టితో ఇనుము కలపడం మీరు 

చూసినట్లుగా, అవి మనుష్యుల విత్తనాలతో 

కలిసిపోతాయి; కానీ ఇనుము మట్టితో కలపనట్లే అవి 

ఒకదానికొకటి కట్టుబడి ఉండవు. 44 ఈ రాజుల కాలంలో 

పరలోకంలోని దేవుడు ఎన్నటికీ నాశనం చేయబడని 
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రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు. మరియు రాజ్యం 

ఇతర వ్యక్తులకు వదిలివేయబడదు; అది ముక్కలుగా చేసి 

ఈ రాజ్యాలన్నిటినీ నాశనం చేస్తుంది మరియు అది 

శాశ్వతంగా ఉంటుంది (డేనియల్ 2:40-44). 

18 అయితే సర్వోన్నతుని పరిశుద్ధులు రాజ్యాన్ని 

పొంది, శాశ్వతంగా రాజ్యాన్ని స్వాధీనం 

చేసుకుంటారు. (డేనియల్ 7:18). 

21 “నేను చూస్తూ ఉన్నాను; మరియు అదే కొమ్ము 

పరిశుద్ధులకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేస్తూ, వారికి 

వ్యతిరేకంగా ప్రబలంగా ఉంది, 22 పురాతన కాలం వరకు , 

మరియు సర్వోన్నతుడైన పరిశుద్ధులకు అనుకూలంగా 

తీర్పు ఇవ్వబడింది మరియు పరిశుద్ధులు రాజ్యాన్ని 

స్వాధీనం చేసుకునే సమయం వచ్చింది. . (డేనియల్ 7:21-

22) 

దేవుని రాజ్యం ఈ ప్రపంచంలోని రాజ్యాలను నాశనం చేసే 

సమయం వస్తుందని మరియు శాశ్వతంగా ఉంటుందని డేనియల్ 

నుండి మనం తెలుసుకున్నాము. ఈ రాజ్యాన్ని పొందడంలో 

సాధువులకు తమ వంతు పాత్ర ఉంటుందని కూడా మనం 

నేర్చుకుంటాము. 

డేనియల్ ప్రవచనాలలోని అనేక భాగాలు 21 వ శతాబ్దంలో మన 

కాలానికి సంబంధించినవి. 

క్రొత్త నిబంధన నుండి కొన్ని భాగాలను గమనించండి: 

12 “నువ్వు చూసిన పది కొమ్ములు పదిమంది రాజులు. 13 వీరు 

ఏకాభిప్రాయం కలిగి ఉంటారు, వారు తమ శక్తిని మరియు 

అధికారాన్ని మృగానికి ఇస్తారు. 14 వీరు 

గొఱ్ఱెపిల్లతో యుద్ధం చేస్తారు, గొర్రెపిల్ల 

వారిని జయిస్తాడు, ఎందుకంటే ఆయన ప్రభువులకు 

ప్రభువు మరియు రాజులకు రాజు; మరియు అతనితో 
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ఉన్నవారు పిలువబడతారు, ఎంపిక చేయబడతారు మరియు 

విశ్వాసకులుగా ఉన్నారు. (ప్రకటన 17:12-14) 

కాబట్టి, పది భాగాలతో అంత్య కాలపు భూరాజ్యం ఉంటుందని 

మరియు దేవుడు దానిని నాశనం చేసి తన రాజ్యాన్ని 

స్థాపిస్తాడనే భావన పాత మరియు కొత్త నిబంధనలలో మనం 

చూస్తాము. 

యెషయా రాజ్యం గురించి బోధించాడు 

దేవుని రాజ్యం యొక్క మొదటి భాగం, సహస్రాబ్ది అని 

పిలువబడే వెయ్యి సంవత్సరాల పాలన గురించి వ్రాయడానికి 

దేవుడు యెషయాను ఈ విధంగా ప్రేరేపించాడు: 

1 యెస్సీ కాండం నుండి ఒక రాడ్ వస్తుంది, మరియు అతని 

వేళ్ళ నుండి ఒక కొమ్మ పెరుగుతుంది. 2 ప్రభువు ఆత్మ 

ఆయనపై నిలుచును, జ్ఞానము మరియు జ్ఞానము యొక్క 

ఆత్మ, సలహా మరియు శక్తి యొక్క ఆత్మ, జ్ఞానం 

మరియు ప్రభువు పట్ల భయాన్ని కలిగించే ఆత్మ. 

3 అతని సంతోషము యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండును 

మరియు ఆయన తన కన్నుల చూచి తీర్పు తీర్చడు, తన 

చెవుల విని తీర్పు తీర్చడు. 4 అయితే ఆయన నీతితో 

పేదలకు తీర్పు తీరుస్తాడు మరియు న్యాయంగా తీర్పు 

ఇస్తాడు 

కోసం ; ఆయన తన నోటి కర్రతో భూమిని కొట్టును, తన 

పెదవుల ఊపిరితో అతడు దుష్టులను చంపును. 5 నీతి అతని 

నడుమునకు నడుము, విశ్వాసము అతని నడుముకు నడుము. 

6 “గొర్రెపిల్లతో తోడేలు కూడా నివసిస్తుంది, 

చిరుతపులి మేక పిల్లతో పాటు పడుకుంటుంది, దూడ, 

సింహం, లావుగా ఉంటాయి. మరియు ఒక చిన్న పిల్లవాడు 

వారిని నడిపిస్తాడు. 7 ఆవు మరియు ఎలుగుబంటి 
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మేస్తుంది; వాటి పిల్లలు కలిసి పడుకోవాలి; మరియు 

సింహం ఎద్దులా గడ్డిని తింటుంది. 8 పాలిచ్చే 

పిల్లవాడు నాగుపాము దగ్గర ఆడుకోవాలి , మాన్పించిన 

పిల్లవాడు పాము గుహలో చెయ్యి పెట్టాలి. 9 నా 

పరిశుద్ధ పర్వతమంతటిలో వారు హాని చేయరు మరియు 

నాశనము చేయరు, ఎందుకంటే నీరు సముద్రాన్ని 

కప్పినట్లు భూమి యెహోవాను గూర్చిన జ్ఞానంతో 

నిండి ఉంటుంది. 

10 “మరియు ఆ రోజున జెస్సీ యొక్క రూట్ ఉంటుంది, 

అతను ప్రజలకు బ్యానర్గా నిలబడతాడు; అన్యజనులు 

ఆయనను వెదకుదురు, ఆయన విశ్రాంతి స్థలము 

మహిమాన్వితమైనది.” (యెషయా 11:1-10) 

నేను దీనిని దేవుని రాజ్యం యొక్క మొదటి భాగం లేదా 

మొదటి దశగా పేర్కొనడానికి కారణం, ఇది భౌతికంగా ఉండే 

సమయం (పవిత్ర నగరం, కొత్త జెరూసలేం స్వర్గం నుండి 

దిగివచ్చే సమయానికి ముందు, ప్రకటన 21) మరియు వెయ్యి 

సంవత్సరాలు ఉంటుంది. యెషయా కొనసాగించినప్పుడు ఈ దశ 

యొక్క భౌతిక అంశాన్ని ధృవీకరించారు: 

11 అష్షూరు మరియు ఈజిప్టు నుండి, పత్రోస్ మరియు కుష్ నుండి, 

ఏలామ్ మరియు షీనార్ నుండి, హమాతు నుండి మరియు 

హమాతు నుండి , మిగిలి ఉన్న తన ప్రజలలో మిగిలి 

ఉన్నవారిని తిరిగి తీసుకురావడానికి ఆ రోజున ప్రభువు 

రెండవసారి తన చేతిని నిలుపుతాడు. సముద్ర ద్వీపాలు. 

12 అతను దేశాల కోసం ఒక పతాకాన్ని ఏర్పాటు 

చేస్తాడు, మరియు ఇశ్రాయేలు బహిష్కృతులను 

సమీకరించి, భూమి యొక్క నాలుగు మూలల నుండి యూదా 

చెదరగొట్టబడిన వారిని ఒకచోట చేర్చుతాడు. 13 

ఎఫ్రాయిము యొక్క అసూయ తొలగిపోతుంది , యూదా 

విరోధులు నాశనం చేయబడతారు; ఎఫ్రాయిము యూదాను 

అసూయపడడు, యూదా ఎఫ్రాయిమును హింసించడు. 14 
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అయితే వారు ఫిలిష్తీయుల భుజం మీద పడమర వైపు 

ఎగురుతారు. వారు కలిసి తూర్పు ప్రజలను దోచుకుంటారు; 

వారు ఎదోము మీదా మోయాబు మీదా చేయి వేస్తారు; 

మరియు అమ్మోనీయులు వారికి లోబడతారు. 15 ఈజిప్టు 

సముద్రపు నాలుకను యెహోవా పూర్తిగా నాశనం 

చేస్తాడు; తన బలమైన గాలితో నదిపై తన పిడికిలిని 

కదిలించి , ఏడు ప్రవాహాలలో కొట్టి, మనుష్యులను 

ఎండిపోయేలా చేస్తాడు. 16 అతడు ఐగుప్తు దేశం నుండి 

వచ్చిన రోజున ఇశ్రాయేలీయులకు జరిగినట్లుగా, 

అష్షూరు నుండి మిగిలిపోయే అతని ప్రజల శేషం కోసం 

ఒక రాజమార్గం ఉంటుంది . (యెషయా 11:11-16) 

యెషయా కూడా వ్రాయడానికి ప్రేరేపించబడ్డాడు: 

2 అంత్యదినములలో ప్రభువు మందిరపు పర్వతము కొండల 

శిఖరమున స్థిరపరచబడును, కొండల పైన హెచ్చింపబడును; 

మరియు అన్ని దేశాలు దానికి ప్రవహిస్తాయి. 3 చాలా 

మంది వచ్చి, “రండి, మనం యెహోవా పర్వతానికి, 

యాకోబు దేవుని మందిరానికి వెళ్దాం. ఆయన తన 

మార్గములను మనకు బోధించును, మనము ఆయన త్రోవలలో 

నడుస్తాము.” ఎందుకంటే సీయోను నుండి ధర్మశాస్త్రం 

మరియు యెరూషలేము నుండి లార్డ్ యొక్క వాక్కు 

బయలుదేరుతుంది . 4 అతను దేశాల మధ్య తీర్పు 

తీరుస్తాడు మరియు అనేక మందిని గద్దిస్తాడు ; వారు 

తమ కత్తులను నాగలిగాను, వారి ఈటెలను 

కత్తిరింపులుగాను కొట్టారు. జాతికి వ్యతిరేకంగా 

దేశం కత్తి ఎత్తదు, వారు ఇకపై యుద్ధం నేర్చుకోరు. 

... 11 మనుష్యుని గంభీరమైన చూపులు అణగదొక్కబడును, 

మనుష్యుల అహంకారము నమస్కరించబడును, ఆ దినమున 

ప్రభువు మాత్రమే హెచ్చింపబడును. (యెషయా 2:2-4 

,11 ) 

అందువలన, ఇది భూమిపై శాంతి యుటోపియన్ సమయం అవుతుంది. 

అంతిమంగా, ఇది యేసు పాలనతో శాశ్వతంగా ఉంటుంది. వివిధ 
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గ్రంథాల ఆధారంగా (కీర్తన 90:4; 92:1; యెషయా 2:11; హోసియా 

6:2), ఇది 1,000 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుందని యూదు 

తాల్ముడ్ బోధిస్తుంది (బాబిలోనియన్ టాల్ముడ్: 

ట్రాక్టేట్ సాన్హెడ్రిన్ ఫోలియో 97a). 

నేను సాయి ఈ క్రింది వాటిని వ్రాయడానికి కూడా 

ప్రేరేపించబడ్డాను: 

6 మనకు ఒక బిడ్డ పుట్టాడు, మనకు ఒక కుమారుడు 

ఇవ్వబడ్డాడు; మరియు ప్రభుత్వం అతని భుజంపై 

ఉంటుంది. మరియు అతని పేరు అద్భుతమైన, సలహాదారు, 

శక్తివంతమైన దేవుడు, శాశ్వతమైన తండ్రి, శాంతి 

యువరాజు అని పిలువబడుతుంది. 7 దావీదు సింహాసనంపై 

మరియు అతని రాజ్యంపై అతని ప్రభుత్వం మరియు 

శాంతి పెరుగుదలకు అంతం ఉండదు , దానిని 

ఆజ్ఞాపించడానికి మరియు తీర్పు మరియు న్యాయంతో 

ఆ సమయం నుండి, ఎప్పటికీ కూడా దానిని 

స్థాపించడానికి. సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు 

యొక్క ఉత్సాహము దీనిని నెరవేర్చును. (యెషయా 9:6-

7) 

యేసు వచ్చి ప్రభుత్వంతో రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడని 

యెషయా చెప్పాడని గమనించండి. క్రీస్తుని చెప్పుకునే 

అనేకులు ఈ భాగాన్ని ఉటంకించారు, ప్రత్యేకించి ప్రతి 

సంవత్సరం డిసెంబర్లో, అది యేసు జన్మిస్తాడనే వాస్తవం 

కంటే ఎక్కువగా ప్రవచిస్తున్నదని వారు విస్మరిస్తారు. 

దేవుని రాజ్యానికి ప్రజలపై చట్టాలున్న ప్రభుత్వం 

ఉందని, దానిపై యేసు ఉంటాడని బైబిలు చూపిస్తుంది. 

యెషయా, దానియేలు మరియు ఇతరులు దానిని ప్రవచించారు. 

దేవుని నియమాలు ప్రేమ మార్గం (మత్తయి 22:37-40; 

యోహాను 15:10) మరియు ఆ చట్టాల ఆధారంగా దేవుని రాజ్యం 

పాలించబడుతుంది. కాబట్టి దేవుని రాజ్యం, లోకంలో 
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ఎంతమంది దానిని వీక్షిస్తున్నప్పటికీ, అది ప్రేమపై 

ఆధారపడి ఉంటుంది. 

కీర్తనలు మరియు మరిన్ని 

రాబోయే దేవుని రాజ్యం గురించి వ్రాయడానికి దేవుడు 

ప్రేరేపించినది కేవలం డేనియల్ మరియు యెషయా మాత్రమే 

కాదు. 

మహా శ్రమల సమయంలో చెల్లాచెదురుగా ఉన్న ఇజ్రాయెల్ 

తెగల (యూదులే కాదు) వెయ్యేళ్ల రాజ్యంలో ఒకచోట 

చేర్చబడతారని యెహెజ్కేల్ రాయడానికి 

ప్రేరేపించబడ్డాడు : 

17 కాబట్టి ఇలా చెప్పు, ' ప్రభువైన దేవుడు ఇలా 

అంటున్నాడు: "నేను మిమ్మల్ని ప్రజల నుండి సేకరించి, 

మీరు చెదరగొట్టబడిన దేశాల నుండి మిమ్మల్ని 

సమీకరించి, ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని మీకు ఇస్తాను." 18 

వారు అక్కడికి వెళ్తారు. మరియు వారు దాని 

అసహ్యమైన వాటినన్నిటిని మరియు దాని 

అసహ్యమైన వాటినన్నిటిని అక్కడ నుండి 

తీసివేస్తారు. 19 అప్పుడు నేను వారికి ఒకే హృదయాన్ని 

ఇస్తాను, మరియు నేను వారిలో కొత్త ఆత్మను 

ఉంచుతాను, మరియు వారి మాంసం నుండి రాతి హృదయాన్ని 

తీసివేసి, వారికి మాంసంతో కూడిన హృదయాన్ని 

ఇస్తాను, 20 వారు నా శాసనాల ప్రకారం నడుచుకుంటారు 

మరియు నా తీర్పులను పాటిస్తారు. వాటిని చేయండి; 

మరియు వారు నా ప్రజలుగా ఉంటారు, నేను వారి దేవుడనై 

ఉంటాను. 21 అయితే ఎవరి హృదయాలు తమ 

అసహ్యమైనవాటిని, తమ అసహ్యమైనవాటిని 

కోరుకునే కోరికను అనుసరిస్తే, వారి క్రియలకు వారి 

తలపై నేను ప్రతిఫలమిస్తాను” అని ప్రభువైన దేవుడు 

చెప్తున్నాడు. (యెహెజ్కేలు 11:17-21) 



 

36 
 

ఇశ్రాయేలు తెగల వారసులు ఇకపై చెల్లాచెదురైపోరు, కానీ 

దేవుని శాసనాలను పాటిస్తారు మరియు అసహ్యకరమైన వాటిని 

తినడం మానేస్తారు (లేవీయకాండము 11; 

ద్వితీయోపదేశకాండము 14). 

దేవుని రాజ్య సువార్త గురించిన కీర్తనలలో ఈ క్రింది 

వాటిని గమనించండి: 

27 లోకములోని అంత్యములన్నియు ప్రభువును 

జ్ఞాపకము చేసికొనును, జనముల వంశములన్నియు నీ 

యెదుట ఆరాధించును. 28 ఎందుకంటే రాజ్యం ప్రభువు, 

ఆయన దేశాలను పరిపాలిస్తున్నాడు. (కీర్తనలు 22:27-28) 

6 దేవా, నీ సింహాసనం నిత్యం ఉంటుంది; నీ రాజ్య 

రాజదండము నీతి దండము. (కీర్తనలు 45:6) 

1 ఓ, ప్రభువుకు కొత్త పాట పాడండి! భూలోకవాసులారా, 

ప్రభువుకు పాడండి. 2 ప్రభువుకు పాడండి, ఆయన నామాన్ని 

స్తుతించండి; ఆయన రక్షణను గూర్చిన శుభవార్తను 

దినదినము ప్రకటించండి . 3 జనములలో ఆయన మహిమను, 

సమస్త జనములలో ఆయన అద్భుతములను ప్రకటించుడి. 

(కీర్తనలు 96:1-3; cf. 1 క్రానికల్స్ 16:23-24) 

10 యెహోవా, నీ పనులన్నీ నిన్ను స్తుతిస్తాయి, నీ 

పరిశుద్ధులు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తారు. 11 వారు నీ రాజ్య 

మహిమను గూర్చి మాట్లాడుదురు, నీ శక్తిని గూర్చి 

మాట్లాడుదురు, 12 మనుష్యులకు ఆయన పరాక్రమములను, 

ఆయన రాజ్యపు మహిమను గూర్చి తెలియజేయుదురు. 13 నీ 

రాజ్యం శాశ్వతమైన రాజ్యం, మరియు నీ ఆధిపత్యం 

తరతరాలుగా ఉంటుంది. (కీర్తన 145:10-13) 

పాత నిబంధనలోని వివిధ రచయితలు రాజ్యం యొక్క అంశాల 

గురించి కూడా రాశారు (ఉదా. యెహెజ్కేలు 20:33; ఓబద్యా 21; 

మీకా 4:7). 
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కాబట్టి, యేసు దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్తను 

బోధించడం ప్రారంభించినప్పుడు, అతని తక్షణ ప్రేక్షకులకు 

ప్రాథమిక భావనతో కొంత పరిచయం ఉంది. 
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4. అపొస్తలులు రాజ్య సువార్తను బోధించారా? 

చాలా మంది సువార్త యేసు వ్యక్తికి సంబంధించిన శుభవార్త 

వలె ప్రవర్తిస్తున్నప్పటికీ, వాస్తవానికి యేసు అనుచరులు 

దేవుని రాజ్య సువార్తను బోధించారు. అదే యేసు తెచ్చిన 

సందేశం. 

అపొస్తలుడైన పౌలు దేవుని రాజ్యం మరియు యేసు గురించి 

ఇలా వ్రాశాడు: 

8 మరియు అతను సమాజ మందిరానికి వెళ్లి మూడు నెలలు 

ధైర్యంగా మాట్లాడాడు, దేవుని రాజ్యానికి 

సంబంధించిన విషయాల గురించి తర్కించి ఒప్పించాడు 

(అపొస్తలుల కార్యములు 19:8). 

25 మరియు నిజానికి, మీరందరూ, ఎవరి మధ్య నేను దేవుని 

రాజ్యాన్ని ప్రకటించాను (అపొస్తలుల కార్యములు 

20:25) అని ఇప్పుడు నాకు తెలుసు. 

23 కాబట్టి వారు అతనికి ఒక రోజు నిర్ణయించినప్పుడు, 

చాలామంది అతని విడిదికి వచ్చారు, వారికి అతను ఉదయం 

నుండి సాయంత్రం వరకు మోషే ధర్మశాస్త్రం మరియు 

ప్రవక్తల రెండింటి నుండి యేసును గురించి వారిని 

ఒప్పిస్తూ దేవుని రాజ్యాన్ని గురించి వివరించాడు 

మరియు గంభీరంగా సాక్ష్యమిచ్చాడు. … 31 దేవుని 

రాజ్యాన్ని ప్రకటించడం మరియు ప్రభువైన 

యేసుక్రీస్తుకు సంబంధించిన విషయాలను పూర్ణ 

విశ్వాసంతో బోధించడం, ఎవరూ ఆయనను నిషేధించరు 

(అపొస్తలుల కార్యములు 28:23,31 ) . 

దేవుని రాజ్యం కేవలం యేసు గురించి మాత్రమే కాదని 

గమనించండి (అతను దానిలో ప్రధాన భాగమే అయినప్పటికీ), 
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పౌలు కూడా యేసు గురించి బోధించాడు మరియు అతను దేవుని 

రాజ్యం గురించి బోధించాడు. 

పాల్ దానిని దేవుని సువార్త అని కూడా పిలిచాడు, కానీ అది 

ఇప్పటికీ దేవుని రాజ్య సువార్త: 

9 ... మేము మీకు దేవుని సువార్తను ప్రకటించాము ... 12 

మీరు తన స్వంత రాజ్యంలోకి మరియు మహిమలోకి 

మిమ్మల్ని పిలిచే దేవునికి తగినట్లుగా 

నడుచుకుంటారు. (1 థెస్సలొనీకయులు 2:9 ,12 ) 

పౌలు దానిని క్రీస్తు సువార్త అని కూడా పిలిచాడు (రోమా 

1:16). యేసు యొక్క "మంచి సందేశం", ఆయన బోధించిన సందేశం.  

ఇది కేవలం యేసుక్రీస్తు వ్యక్తి గురించి లేదా కేవలం 

వ్యక్తిగత రక్షణ గురించిన సువార్త కాదని పరిగణించండి. 

క్రీస్తు సువార్తలో యేసుకు విధేయత చూపడం, ఆయన తిరిగి 

రావడం మరియు దేవుని తీర్పు ఇమిడి ఉన్నాయని పాల్ 

చెప్పాడు: 

6 ... నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టేవారికి దేవుడు శ్రమతో 

ప్రతిఫలమిచ్చాడు, 7 మరియు యేసు ప్రభువు తన 

శక్తివంతమైన దేవదూతలతో పరలోకం నుండి బయలు 

దేరినప్పుడు, 8 దేవుణ్ణి ఎరుగని వారిపై 

పగతీర్చుకుంటూ మండుతున్న అగ్నిలో మీకు మాతో పాటు 

విశ్రాంతిని ఇస్తాడు. మరియు మన ప్రభువైన 

యేసుక్రీస్తు సువార్తకు లోబడని వారిపై. 9 వారు 

ప్రభువు సన్నిధి నుండి మరియు ఆయన శక్తి మహిమ నుండి 

నిత్య నాశనముతో శిక్షించబడతారు, 10 ఆయన 

వచ్చినప్పుడు, ఆ రోజున, తన పరిశుద్ధులలో 

మహిమపరచబడటానికి మరియు విశ్వసించే వారందరిలో 

ప్రశంసించబడటానికి, ఎందుకంటే మా సాక్ష్యం. మీలో 

నమ్మకం ఉంది (2 థెస్సలొనీకయులకు 1:6-10). 
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రాజ్యమంటే మనం పొందబోయేది, ఇప్పుడు మనం దానిని 

పూర్తిగా కలిగి ఉన్నామని కాదు అని కొత్త నిబంధన 

చూపిస్తుంది: 

28 మనం కదిలించలేని రాజ్యాన్ని పొందుతున్నాము 

(హెబ్రీయులు 12:28). 

మనం ఇప్పుడు దేవుని రాజ్యంలో భాగమని గ్రహించవచ్చు 

మరియు ఎదురుచూడవచ్చు, కానీ పూర్తిగా దానిలోకి 

ప్రవేశించలేదు. 

పునరుత్థానం తర్వాత జరిగినట్లుగా, మర్త్య మానవునిగా 

దేవుని రాజ్యంలో పూర్తిగా ప్రవేశించలేడని పాల్ 

ప్రత్యేకంగా ధృవీకరించాడు : 

50 ఇప్పుడు నేను చెప్పేదేమిటంటే, సహోదరులారా, 

రక్తమాంసాలు దేవుని రాజ్యాన్ని వారసత్వంగా 

పొందలేవు; లేదా అవినీతి వారసత్వంగా అవినీతిని 

పొందదు. 51 ఇదిగో, నేను మీకు ఒక రహస్యం 

చెప్తున్నాను: మనమందరం నిద్రపోము, కానీ మనమందరం 

మార్చబడతాము - 52 ఒక క్షణంలో, రెప్పపాటులో, చివరి 

ట్రంపెట్ వద్ద. ట్రంపెట్ ఊదుతుంది, మరియు 

చనిపోయినవారు క్షీణించకుండా లేపబడతారు మరియు 

మనం మార్చబడతాము (1 కొరింథీయులు 15:50-52). 

1 కాబట్టి సజీవులకు మరియు చనిపోయినవారికి తన 

ప్రత్యక్షత మరియు అతని రాజ్యంలో తీర్పు 

తీర్చే దేవుని ముందు మరియు ప్రభువైన 

యేసుక్రీస్తు ముందు నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. 

(2 తిమోతి 4:1). 

పాల్ అది మాత్రమే బోధించలేదు, కానీ యేసు తండ్రి అయిన 

దేవునికి రాజ్యాన్ని అందిస్తాడని: 
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20 అయితే ఇప్పుడు క్రీస్తు మృతులలోనుండి లేచాడు 

మరియు నిద్రపోయిన వారిలో ప్రథమ ఫలము అయ్యాడు. 
21 మనిషి ద్వారా మరణం వచ్చింది కాబట్టి, మనిషి 

ద్వారా మృతుల పునరుత్థానం కూడా వచ్చింది. 22 

ఆదాములో అందరూ చనిపోయినట్లే, క్రీస్తులో అందరూ 

బ్రతికించబడతారు. 23 అయితే ఒక్కొక్కరు ఒక్కో 

క్రమంలో: క్రీస్తు ప్రథమ ఫలాలు , ఆ తర్వాత ఆయన 

రాకడలో క్రీస్తుకు చెందిన వారు. 24 ఆయన రాజ్యాన్ని 

తండ్రియైన దేవునికి అప్పగించినప్పుడు, ఆయన అన్ని 

పాలనను మరియు అన్ని అధికారాలను మరియు శక్తిని అంతం 

చేసినప్పుడు ముగింపు వస్తుంది . 25 ఎందుకంటే 

శత్రువులందరినీ తన పాదాల క్రింద ఉంచేంత వరకు ఆయన 

ఏలాలి. (1 కొరింథీయులు 15:20-25). 

అన్యాయం చేసేవారు (ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించేవారు) దేవుని 

రాజ్యాన్ని వారసత్వంగా పొందరని కూడా పౌలు బోధించాడు: 

9 అనీతిమంతులు దేవుని రాజ్యానికి వారసులు కారని మీకు 

తెలియదా? మోసపోవద్దు. వ్యభిచారులు, 

విగ్రహారాధకులు, వ్యభిచారులు, స్వలింగ సంపర్కులు, 

స్వలింగ సంపర్కులు, స్వలింగ సంపర్కులు, 10 దొంగలు, 

దురాశలు, తాగుబోతులు, దూషకులు, దోపిడీదారులు దేవుని 

రాజ్యానికి వారసులు కారు (1 కొరింథీయులు 6:9-10). 

19 ఇప్పుడు శరీర క్రియలు స్పష్టంగా 

కనిపిస్తున్నాయి, అవి: వ్యభిచారం, వ్యభిచారం, 

అపవిత్రత, అసభ్యత, 20 విగ్రహారాధన, మంత్రవిద్య, 

ద్వేషం, గొడవలు, అసూయలు, క్రోధం, స్వార్థ 

ఆశయాలు, విభేదాలు, మతవిశ్వాశాలలు, 21 అసూయ, 

హత్యలు. ఆనందోత్సాహాలు మరియు ఇలాంటివి; అలాంటి 

వాటిని ఆచరించే వారు దేవుని రాజ్యానికి వారసులు 

కారు (గలతీ 5:19-21) అని నేను మీకు ముందే చెబుతున్నాను. 
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5 కాబట్టి మీకు తెలుసు, ఏ వ్యభిచారి, అపవిత్రుడు లేదా 

విగ్రహారాధకుడు అయిన లోభం ఉన్న వ్యక్తికి 

క్రీస్తు మరియు దేవుని రాజ్యంలో వారసత్వం లేదని 

(ఎఫెసీయులకు 5:5). 

దేవునికి ప్రమాణాలు ఉన్నాయి మరియు అతని రాజ్యంలోకి 

ప్రవేశించడానికి పాపం నుండి పశ్చాత్తాపాన్ని కోరుతుంది. 

యేసు సువార్త సమాధానమని కొందరు బోధించరని 

అపొస్తలుడైన పౌలు హెచ్చరించాడు, కానీ మరొకటి: 

3 మన తండ్రియైన దేవుడు మరియు మన ప్రభువైన 

యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు కృప మరియు శాంతి కలుగును 

గాక, 4 మన పాపముల కొరకు తన్ను తాను అర్పించుకొని, మన 

తండ్రియైన దేవుని చిత్తానుసారముగా మనలను 

ప్రస్తుత దుష్ట యుగము నుండి విడిపించునట్లు, 5 ఆయనకు 

మహిమ కలుగును గాక. ఎప్పటికీ మరియు ఎప్పటికీ. ఆమెన్. 
6 క్రీస్తు కృపతో మిమ్మల్ని పిలిచిన ఆయన నుండి మీరు 

ఇంత త్వరగా వేరే సువార్త వైపు మళ్లడం నాకు 

ఆశ్చర్యంగా ఉంది, 7 ఇది మరొకటి కాదు. అయితే 

మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేవారు కొందరు ఉన్నారు 

మరియు క్రీస్తు సువార్తను వక్రీకరించాలని 

కోరుకుంటారు. 8 అయితే మేం గానీ, పరలోకం నుండి వచ్చిన 

దేవదూత గానీ, మేము మీకు ప్రకటించిన దానికంటే 

మరేదైనా సువార్తను మీకు ప్రకటించినా, అతడు 

శపించబడాలి. 9 మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు ఇప్పుడు 

మళ్లీ చెబుతున్నాను, మీరు పొందిన దానికంటే 

మరేదైనా సువార్త ఎవరైనా మీకు ప్రకటిస్తే, అతడు 

శపించబడాలి. (గలతీయులు 1:3-9) 

3 అయితే పాము తన కుయుక్తితో హవ్వను 

మోసగించినట్లుగా, క్రీస్తులో ఉన్న సరళత్వం నుండి 

మీ మనస్సులు చెడిపోతాయేమోనని నేను 

భయపడుతున్నాను. 4 వచ్చినవాడు మనం ప్రకటించని 

వేరొక యేసును ప్రకటిస్తే, లేదా మీరు పొందని 
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వేరొక ఆత్మను లేదా మీరు అంగీకరించని వేరొక 

సువార్తను మీరు స్వీకరించినట్లయితే - మీరు దానిని 

సహించవచ్చు. (2 కొరింథీయులు 11:3-4) 

"ఇతర" మరియు "భిన్నమైన," నిజానికి తప్పుడు, సువార్త ఏమిటి? 

తప్పుడు సువార్త వివిధ భాగాలను కలిగి ఉంది. 

సాధారణంగా, తప్పుడు సువార్త అంటే మీరు దేవునికి విధేయత 

చూపనవసరం లేదని విశ్వసించడం మరియు దేవుని గురించి 

తెలుసుకుంటున్నట్లు చెప్పుకుంటూ ఆయన మార్గానికి 

అనుగుణంగా జీవించడానికి నిజంగా కృషి చేయడం (cf. మత్తయి 

7:21-23). ఇది స్వార్థపూరితంగా ఉంటుంది. 

దాదాపు 6000 సంవత్సరాల క్రితం (ఆదికాండము 3) తప్పుడు 

సువార్త కోసం హవ్వను సర్పము మోసగించింది-మరియు 

మానవులు దేవుని కంటే తమకు బాగా తెలుసని మరియు మంచి 

చెడులను తామే నిర్ణయించుకోవాలని విశ్వసించారు. అవును, 

యేసు వచ్చిన తర్వాత, అతని పేరు తరచుగా వివిధ తప్పుడు 

సువార్తలకు జోడించబడింది-మరియు ఇది చివరి క్రీస్తు విరోధి 

కాలం వరకు కొనసాగుతోంది మరియు కొనసాగుతుంది. 

ఇప్పుడు తిరిగి అపొస్తలుడైన పౌలు కాలంలో, తప్పుడు 

సువార్త తప్పనిసరిగా సత్యం మరియు దోషం యొక్క 

నాస్టిక్/మిస్టిక్ మిక్స్. మోక్షంతో సహా 

ఆధ్యాత్మిక అంతర్దృష్టిని పొందడానికి ప్రత్యేక 

జ్ఞానం అవసరమని జ్ఞానవాదులు ప్రాథమికంగా విశ్వసించారు. 

జ్ఞానవాదులు మాంసం చేసిన దాని ప్రత్యేక 

పర్యవసానమేమీ లేదని నమ్ముతారు మరియు వారు ఏడవ రోజు 

సబ్బాత్ వంటి విషయాలలో దేవునికి విధేయత చూపడాన్ని 

వ్యతిరేకించారు. అటువంటి తప్పుడు నాయకుడు సైమన్ 

మాగస్, అపొస్తలుడైన పేతురుచే హెచ్చరింపబడ్డాడు 

(అపొస్తలుల కార్యములు 8:18-21). 
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కానీ అది ఈజీ కాదు 

దేవుని రాజ్యాన్ని బోధించాడని కొత్త నిబంధన 

చూపిస్తుంది : 

5 అప్పుడు ఫిలిప్పు షోమ్రోను పట్టణానికి వెళ్లి 

వారికి క్రీస్తును ప్రకటించాడు. … 12 ఫిలిప్ దేవుని 

రాజ్యానికి సంబంధించిన విషయాలను 

బోధిస్తున్నప్పుడు వారు నమ్మారు ... (చట్టాలు 8:5 

,12 ). 

కానీ యేసు, పాల్ మరియు శిష్యులు దేవుని రాజ్యంలో 

ప్రవేశించడం అంత సులభం కాదని బోధించారు: 

24 యేసు తాను చాలా దుుఃఖపడడం చూసి, “ఐశ్వర్యం 

ఉన్నవారు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం ఎంత 

కష్టమో! 25 ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యంలో 

ప్రవేశించడం కంటే ఒంటె సూది గుండా వెళ్ళడం సులభం.” 

26 మరియు అది విన్నవారు, “అయితే ఎవరు 

రక్షింపబడగలరు?” అన్నారు. 

27 అయితే, “మనుష్యులకు అసాధ్యమైనవి దేవునికి 

సాధ్యమే” అన్నాడు. (లూకా 18:24-27) 

22 “అనేక శ్రమల ద్వారా మనం దేవుని రాజ్యంలో 

ప్రవేశించాలి ” ( అపొస్తలుల కార్యములు 14:22). 

3 సహోదరులారా, మీ కోసం మేము ఎల్లప్పుడూ దేవునికి 

కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము 

యుక్తమైనది, ఎందుకంటే మీ విశ్వాసం విపరీతంగా 

పెరుగుతుంది, మరియు మీలో ప్రతి ఒక్కరి ప్రేమ 

ఒకరిపట్ల ఒకరికి పుష్కలంగా ఉంటుంది, 4 కాబట్టి మీరు 
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సహించే అన్ని హింసలు మరియు కష్టాలలో మీ సహనం 

మరియు విశ్వాసం కోసం మేము దేవుని చర్చిల మధ్య 

మీ గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటాము. 5 ఇది దేవుని 

నీతియుక్తమైన తీర్పుకు స్పష్టమైన రుజువు, మీరు 

దేవుని రాజ్యానికి అర్హులుగా పరిగణించబడతారు, దాని 

కోసం మీరు కూడా బాధ పడుతున్నారు. 6 మిమ్మల్ని 

ఇబ్బంది పెట్టేవారికి శ్రమతో ప్రతిఫలమివ్వడం 

దేవునికి నీతి, 7 ప్రభువైన యేసు తన శక్తివంతమైన 

దూతలతో పరలోకం నుండి బయలు దేరినప్పుడు మాతో 

పాటు మీకు విశ్రాంతిని ఇవ్వడం, (2 థెస్సలొనీకయులకు 

1:3-7. ) 

కష్టాల కారణంగా, ఈ యుగంలో కొందరు మాత్రమే ఇప్పుడు 

పిలవబడ్డారు మరియు దానిలో భాగమై ఎంపిక చేయబడ్డారు 

(మత్తయి 22:1-14; యోహాను 6:44; హెబ్రీయులు 6:4-6). 

"ఆత్మలో తప్పుచేసినవారు గ్రహింపబడతారు మరియు 

ఫిర్యాదు చేసినవారు సిద్ధాంతమును నేర్చుకుంటారు" 

(యెషయా 29:24) అని బైబిల్ చూపినట్లుగా ఇతరులు తరువాత 

పిలవబడతారు. 

అపొస్తలుడైన పేతురు రాజ్యం శాశ్వతమైనదని మరియు 

దేవుని సువార్తను శ్రద్ధగా పాటించాలని లేదా తీర్పు 

ఉంటుందని బోధించాడు: 

10 కాబట్టి సహోదరులారా, మీ పిలుపును మరియు ఎన్నికను 

నిశ్చయపరచుకొనుటకు మరింత శ్రద్ధ వహించండి, మీరు 

వీటిని చేస్తే మీరు ఎన్నటికీ జారిపోరు. 11 కాబట్టి 

మన ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క 

శాశ్వతమైన రాజ్యంలోకి ప్రవేశం మీకు సమృద్ధిగా 

అందించబడుతుంది (2 పేతురు 1:10-11). 

17 దేవుని మందిరంలో తీర్పు ప్రారంభం కావాల్సిన 

సమయం వచ్చింది; మరియు అది మొదట మనతో 



 

47 
 

ప్రారంభమైతే, దేవుని సువార్తకు లోబడని వారి 

ముగింపు ఏమిటి? (1 పేతురు 4:17). 

బైబిల్ మరియు రాజ్యం యొక్క చివరి పుస్తకాలు 

“దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి” (1 యోహాను 4:8,16) మరియు యేసు 

దేవుడు (యోహాను 1:1,14)—దేవుని రాజ్యానికి ప్రేమగల రాజు 

ఉంటాడు మరియు అతని చట్టాలు ప్రేమకు మద్దతునిస్తాయి, 

ద్వేషం కాదు అని బైబిల్ బోధిస్తుంది. (cf. ప్రకటన 22:14-

15). 

దేవుని రాజ్యం (ప్రకటన 14:6-7) యొక్క శాశ్వతమైన 

సువార్తను ప్రకటించడానికి దేవుడు ఒక దేవదూతను పంపుతాడని 

బైబిల్ చూపిస్తుంది (ప్రకటన 14:6-7) ఆపై గొప్పగా 

కనిపించినప్పటికీ, బాబిలోన్ పతనం (ప్రకటన 14:8-9) అని ఎత్తి 

చూపడానికి మరొక దేవదూత. ఈ సందేశాలు సువార్త యొక్క 

అతీంద్రియ ధృవీకరణలుగా ఉంటాయి, ఇది ప్రపంచం సాక్షిగా 

గతంలో స్వీకరించింది మరియు ముగింపు సమయంలో దేవుని 

వద్దకు వచ్చే "గొప్ప సమూహానికి" కారకులుగా చూస్తుంది 

(ప్రకటన 7:9-14) . చివరి బాబిలోనియన్ శక్తి 

ఉత్పన్నమయ్యే మరియు పతనం కాకుండా (cf. ప్రకటన 18:1-18), 

దేవుని రాజ్యం యొక్క చివరి దశ శాశ్వతంగా ఉంటుంది: 

15 అప్పుడు ఏడవ దేవదూత ఇలా వినిపించాడు: “ఈ లోక 

రాజ్యాలు మన ప్రభువు మరియు ఆయన క్రీస్తు 

రాజ్యాలుగా మారాయి, ఆయన శాశ్వతంగా 

పరిపాలిస్తాడు!” అని స్వర్గంలో పెద్ద శబ్దాలు 

వినిపించాయి. (ప్రకటన 11:15). 

యేసు రాజ్యంలో పరిపాలిస్తాడు! మరియు బైబిల్ అతని 

రెండు బిరుదులను వెల్లడిస్తుంది: 
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16 మరియు ఆయన తన వస్త్రంపై మరియు తొడపై ఒక పేరు 

వ్రాయబడి ఉంది: రాజులకు రాజు మరియు ప్రభువులకు 

ప్రభువు (ప్రకటన 19:16). 

అయితే యేసు మాత్రమే పరిపాలిస్తాడా? ఈ భాగాన్ని 

గమనించండి: 

4 మరియు నేను సింహాసనాలను చూశాను, వారు వాటిపై 

కూర్చున్నారు, తీర్పు వారికి అప్పగించబడింది. 

అప్పుడు నేను యేసుకు సాక్ష్యమిచ్చినందుకు మరియు 

దేవుని వాక్యం కోసం శిరచ్ఛేదం చేయబడిన వారి 

ఆత్మలను చూశాను, వారు మృగం లేదా అతని ప్రతిమను 

పూజించలేదు మరియు వారి నుదిటిపై లేదా వారి 

చేతులపై అతని గుర్తును పొందలేదు. మరియు వారు 

క్రీస్తుతో పాటు వెయ్యి సంవత్సరాలు జీవించి 

పాలించారు . . . 6 మొదటి పునరుత్థానంలో భాగం 

వహించినవాడు ధన్యుడు మరియు పవిత్రుడు. అలాంటి 

రెండవ మరణానికి అధికారం లేదు, కానీ వారు దేవునికి 

మరియు క్రీస్తుకు యాజకులుగా ఉంటారు మరియు 

వెయ్యి సంవత్సరాలు ఆయనతో పాటు పరిపాలిస్తారు 

(ప్రకటన 20:4,6 ) . 

క్రీస్తుతో పాటు వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలించడానికి 

నిజ క్రైస్తవులు పునరుత్థానం చేయబడతారు! ఎందుకంటే 

రాజ్యం శాశ్వతంగా ఉంటుంది (ప్రకటన 11:15), కానీ 

ప్రస్తావించబడిన ఆ పాలన కేవలం వెయ్యి సంవత్సరాలు 

మాత్రమే. అందుకే నేను దీనిని ముందుగా రాజ్యం యొక్క 

మొదటి దశగా పేర్కొన్నాను-భౌతిక, సహస్రాబ్ది, చివరి, 

మరింత ఆధ్యాత్మిక, దశకు విరుద్ధంగా. 

దేవుని రాజ్యం యొక్క సహస్రాబ్ది మరియు చివరి దశల 

మధ్య జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు బుక్ ఆఫ్ రివిలేషన్లో 

జాబితా చేయబడ్డాయి: 
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7 ఇప్పుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత, 

సాతాను తన చెరసాలలో నుండి విడుదల చేయబడతాడు 

మరియు 8 భూమి యొక్క నాలుగు మూలల్లో ఉన్న 

దేశాలైన గోగు మరియు మాగోగులను మోసగించడానికి, 

వారిని యుద్ధానికి సమీకరించడానికి బయలుదేరతాడు. 

సముద్రపు ఇసుక. … 11 అప్పుడు నేను ఒక గొప్ప తెల్లని 

సింహాసనాన్ని మరియు దానిపై కూర్చున్న వ్యక్తిని 

చూశాను, అతని ముఖం నుండి భూమి మరియు ఆకాశం 

పారిపోయాయి. మరియు వారికి చోటు దొరకలేదు. 12 

మరియు చనిపోయినవారు, చిన్నవారు మరియు గొప్పవారు 

దేవుని యెదుట నిలబడుట నేను చూశాను, మరియు 

పుస్తకాలు తెరవబడ్డాయి. మరియు మరొక పుస్తకం 

తెరవబడింది, ఇది బుక్ ఆఫ్ లైఫ్. మరియు 

చనిపోయినవారు వారి క్రియల ప్రకారం, పుస్తకాలలో 

వ్రాయబడిన వాటిని బట్టి తీర్పు తీర్చబడ్డారు. 13 

సముద్రం తనలో ఉన్న చనిపోయినవారిని అప్పగించింది, 

మరణం మరియు పాతాళం తమలో ఉన్న చనిపోయినవారిని 

అప్పగించింది. మరియు వారు ప్రతి ఒక్కరికి తన పనిని 

బట్టి తీర్పు తీర్చబడ్డారు. 14 అప్పుడు మరణం 

మరియు పాతాళం అగ్ని సరస్సులో పడవేయబడ్డాయి. 

ఇది రెండో మరణం. 15 మరియు లైఫ్ బుక్లో వ్రాయబడని 

ఎవరైనా అగ్ని సరస్సులో పడవేయబడ్డారు (ప్రకటన 

20:7-8, 11-15). 

వెయ్యేళ్ల పాలన తర్వాత మరియు రెండవ మరణం తర్వాత 

వచ్చే దశ తర్వాత ఉంటుందని రివిలేషన్ బుక్ చూపిస్తుంది: 

1 ఇప్పుడు నేను కొత్త ఆకాశాన్ని, కొత్త భూమిని 

చూశాను, ఎందుకంటే మొదటి ఆకాశం మరియు మొదటి భూమి 

గతించాయి. అలాగే సముద్రం కూడా లేదు. 2 అప్పుడు 

యోహాను అనే నేను పవిత్ర పట్టణం, కొత్త 

యెరూషలేము, దేవుని నుండి పరలోకం నుండి దిగివచ్చి, తన 

భర్త కోసం అలంకరించబడిన వధువులా సిద్ధం కావడం 

చూశాను. 3 మరియు నేను పరలోకం నుండి ఒక పెద్ద స్వరం 
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ఇలా చెప్పడం విన్నాను, “ఇదిగో, దేవుని గుడారం 

మనుష్యులతో ఉంది, మరియు అతను వారితో 

నివసిస్తాడు, మరియు వారు ఆయనకు ప్రజలు అవుతారు. 

దేవుడే వారికి తోడుగా ఉంటాడు మరియు వారి దేవుడిగా 

ఉంటాడు. 4 దేవుడు వారి కన్నుల ప్రతి బాష్పబిందువును 

తుడిచివేయును; ఇక మరణం ఉండదు, దుుఃఖం ఉండదు, ఏడుపు 

ఉండదు. ఇక బాధ ఉండదు, ఎందుకంటే మునుపటి విషయాలు 

గతించిపోయాయి. (ప్రకటన 21:1-4) 

1 మరియు దేవుని మరియు గొఱ్ఱెపిల్ల సింహాసనం నుండి 

ప్రవహించే స్వచ్ఛమైన జీవజల నదిని అతను నాకు 

చూపించాడు. 2 దాని వీధి మధ్యలో మరియు నదికి 

ఇరువైపులా జీవవృక్షం ఉంది, అది పన్నెండు పండ్లు 

ఫలిస్తుంది, ప్రతి చెట్టు ప్రతి నెల దాని ఫలాలను 

ఇస్తుంది. చెట్టు యొక్క ఆకులు దేశాల స్వస్థత 

కోసం ఉన్నాయి. 3 మరియు ఇకపై శాపం ఉండదు , కానీ దేవుని 

మరియు గొర్రెపిల్ల యొక్క సింహాసనం దానిలో 

ఉంటుంది, మరియు అతని సేవకులు ఆయనను సేవిస్తారు. 4 

వారు ఆయన ముఖాన్ని చూస్తారు, ఆయన నామం వారి 

నుదిటిపై ఉంటుంది. 5 అక్కడ రాత్రి ఉండదు: వారికి దీపం 

లేదా సూర్యుని కాంతి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 

ప్రభువైన దేవుడు వారికి కాంతిని ఇస్తాడు. మరియు 

వారు శాశ్వతంగా పరిపాలిస్తారు. (ప్రకటన 22:1-5) 

తర్వాత జరిగే ఈ పాలనలో దేవుని సేవకులు కూడా ఉన్నారు 

మరియు శాశ్వతంగా కొనసాగుతారని గమనించండి. స్వర్గంలో 

సిద్ధమైన పవిత్ర నగరం స్వర్గం వదిలి భూమిపైకి వస్తుంది. 

ఇది దేవుని రాజ్యం యొక్క చివరి దశ ప్రారంభం. ఎక్కువ 

నొప్పి లేదా బాధలు లేని సమయం! 

సాత్వికులు భూమిని (మత్తయి 5:5) మరియు సమస్తమును 

స్వతంత్రించుకుంటారు (ప్రకటన 21:7). దేవుని మార్గాలు 

అమలు చేయబడుతాయి కాబట్టి భూమి, దాని మీద ఉన్న పవిత్ర 

నగరంతో సహా, మెరుగ్గా ఉంటుంది. అని గ్రహించండి: 
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7 ఆయన ప్రభుత్వం మరియు శాంతి పెరుగుదలకు అంతం 

ఉండదు (యెషయా 9:7). 

స్పష్టంగా అభివృద్ధి ఉంటుంది, ఎందుకంటే అందరూ దేవుని 

ప్రభుత్వానికి కట్టుబడి ఉంటారు. 

ఇది అత్యంత అద్భుతమైన సమయం అవుతుంది: 

9 కానీ ఇలా వ్రాయబడి ఉంది: “ దేవుడు తనను ప్రేమించేవారి కోసం 

సిద్ధం చేసిన వాటిని కన్ను చూడలేదు, చెవి వినలేదు, 

మనిషి హృదయంలోకి ప్రవేశించలేదు.” 10 అయితే దేవుడు 

వాటిని తన ఆత్మ ద్వారా మనకు బయలుపరచాడు (1 

కొరింథీయులకు 2:9-10).ఇది ప్రేమ, సంతోషం మరియు 

నిత్యమైన ఓదార్పు సమయం. ఇది అద్భుతమైన సమయం 

అవుతుంది! దేవుని రాజ్యం అద్భుతంగా మెరుగైన 

శాశ్వతత్వం కోసం చేస్తుంది. అందులో మీ వంతు కూడా 

ఉండకూడదనుకుంటున్నారా? 
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5. కొత్త నిబంధన వెలుపల ఉన్న మూలాలు దేవుని 

రాజ్యాన్ని బోధించాయి 

క్రీస్తు పూర్వపు ఆచార్యులు తాము దేవుని అక్షరార్థ 

రాజ్య సువార్తను ప్రకటించాలని భావించారా? 

అవును. 

ఎర్మాన్ ఇచ్చిన ఉపన్యాసంలో , అతను పదేపదే మరియు 

సరిగ్గా నొక్కిచెప్పాడు, ఈ రోజు చాలా మంది 

క్రైస్తవులుగా చెప్పుకునేలా కాకుండా, యేసు మరియు అతని 

ప్రారంభ అనుచరులు దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించారు. 

క్రైస్తవ మతం గురించి డాక్టర్ ఎర్మాన్ యొక్క 

మొత్తం అవగాహన, కంటిన్యూయింగ్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ 

యొక్క అవగాహన నుండి చాలా భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ , రాజ్య 

సువార్త యేసు స్వయంగా ప్రకటించాడు మరియు అతని 

అనుచరులు విశ్వసించారని మేము అంగీకరిస్తాము. ఈ రోజు చాలా 

మంది క్రైస్తవులు అలా చేయరని మేము అంగీకరిస్తాము. 

దానిని అర్ధంచేసుకోండి. 

అత్యంత పురాతనమైన భద్రపరచబడిన పోస్ట్-కొత్త 

నిబంధన రచన & ఉపన్యాసం 

దేవుని రాజ్యం అనేది "జీవించి ఉన్న పురాతన పూర్తి 

క్రైస్తవ ఉపన్యాసం" (హోమ్స్ MW ప్రాచీన క్రైస్తవ 

ప్రసంగం. ది అపోస్టోలిక్ ఫాదర్స్: గ్రీక్ టెక్స్ట్లు 

మరియు ఆంగ్ల అనువాదాలు, 2వ ఎడిషన్. బేకర్ బుక్స్, 

గ్రాండ్ రాపిడ్స్, 2004, పేజి 102). ఈ ప్రాచీన క్రైస్తవ 

ప్రసంగం దాని గురించి ఈ ప్రకటనలను కలిగి ఉంది: 

5:5 ఇంకా మీకు తెలుసు, సోదరులారా, మాంసపు ప్రపంచంలో 

మన బస చాలా తక్కువ మరియు తాత్కాలికమైనది, అయితే 

క్రీస్తు వాగ్దానం గొప్పది మరియు అద్భుతమైనది: 
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రాబోయే రాజ్యంలో విశ్రాంతి మరియు శాశ్వతమైన 

జీవితం. 

రాజ్యం ఇప్పుడు కాదు, వచ్చి శాశ్వతంగా ఉంటుందని పై 

ప్రకటన చూపిస్తుంది. ఇంకా, ఈ పురాతన ఉపన్యాసం ఇలా 

పేర్కొంది: 

6:9 ఇప్పుడు ఇలాంటి నీతిమంతులు కూడా తమ స్వంత నీతితో 

తమ పిల్లలను రక్షించుకోలేకపోతే, మన 

బాప్తిస్మాన్ని స్వచ్ఛంగా మరియు నిష్కళంకంగా 

ఉంచుకోవడంలో విఫలమైతే, దేవుని రాజ్యంలోకి 

ప్రవేశించడానికి మనకు ఎలాంటి హామీ ఉంది? లేదా మనం 

పవిత్రమైన మరియు నీతివంతమైన పనులు ఉన్నట్లు 

కనుగొనబడకపోతే, మన న్యాయవాది ఎవరు? 9:6 కావున 

మనమందరము దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించునట్లు 

ఒకరినొకరు ప్రేమించుదాము. 11:7 కాబట్టి, దేవుని 

దృష్టిలో ఏది సరైనదో మనకు తెలిస్తే, మనం అతని 

రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తాము మరియు "చెవి వినని, 

కంటికి కనిపించని లేదా మనిషి హృదయం ఊహించని" 

వాగ్దానాలను అందుకుంటాము. 

12:1 దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యే రోజు మనకు తెలియదు 

కాబట్టి మనం ప్రేమతో మరియు నీతితో దేవుని 

రాజ్యం కోసం గంట గంటకు వేచి చూద్దాం . 12:6 అతను 

చెప్పాడు, నా తండ్రి రాజ్యం వస్తుంది. 

సరైన జీవనం ద్వారా ప్రేమ అవసరమని, మనం ఇంకా దేవుని 

రాజ్యంలోకి ప్రవేశించలేదని మరియు అది దేవుడు 

ప్రత్యక్షమైన రోజు తర్వాత-అంటే యేసు తిరిగి వచ్చిన 

తర్వాత సంభవిస్తుందని పై ప్రకటనలు చూపిస్తున్నాయి. ఇది 

తండ్రి రాజ్యం మరియు రాజ్యం కేవలం యేసు కాదు. 

దేవుడు జీవించడానికి అనుమతించిన పురాతన క్రైస్తవ 

ఉపన్యాసం కొత్త నిబంధన బోధించే అదే దేవుని 
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రాజ్యాన్ని బోధించడం మరియు కంటిన్యూయింగ్ చర్చ్ 

ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు బోధించడం ఆసక్తికరంగా ఉంది (ఇది 

నిజమైన చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ నుండి కావచ్చు, కానీ గ్రీక్పై 

నాకున్న పరిమిత జ్ఞానం దృఢమైన ప్రకటన చేసే నా 

సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేస్తుంది). 

రెండవ శతాబ్దపు చర్చి నాయకులు మరియు రాజ్యం యొక్క 

సువార్త 

2 వ శతాబ్దపు ఆరంభంలో జాన్ను వినేవాడు మరియు పాలీకార్ప్ 

స్నేహితుడు మరియు రోమన్ కాథలిక్కులచే సెయింట్గా 

పరిగణించబడే పాపియాస్ సహస్రాబ్ది రాజ్యాన్ని 

బోధించాడని గమనించాలి. పాపియాస్ బోధించినట్లు 

యూసేబియస్ నమోదు చేశాడు : 

... చనిపోయినవారి నుండి పునరుత్థానం తర్వాత ఒక 

సహస్రాబ్ది ఉంటుంది, ఈ భూమిపై క్రీస్తు యొక్క 

వ్యక్తిగత పాలన స్థాపించబడుతుంది. ( పాపియాస్ 

యొక్క శకలాలు , VI. యూసేబియస్, చర్చి చరిత్ర, 

పుస్తకం 3, XXXIX, 12 కూడా చూడండి) 

ఇది చాలా సమృద్ధిగా ఉండే సమయం అని పాపియాస్ 

బోధించాడు: 

అదే విధంగా, ఒక గోధుమ గింజ పదిని ఉత్పత్తి 

చేస్తుందని [అతను చెప్పాడు] 

వెయ్యి చెవులు, మరియు ప్రతి చెవిలో పదివేల గింజలు 

ఉంటాయి మరియు ప్రతి గింజలో పది పౌండ్ల 

స్పష్టమైన, స్వచ్ఛమైన, సన్నటి పిండి వస్తుంది; 

మరియు ఆపిల్ల, మరియు విత్తనాలు మరియు గడ్డి ఒకే 

నిష్పత్తిలో ఉత్పత్తి చేస్తాయి; మరియు అన్ని 

జంతువులు, అప్పుడు భూమి యొక్క ఉత్పాదనలను 

మాత్రమే తింటాయి, శాంతియుతంగా మరియు 
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సామరస్యపూర్వకంగా మారతాయి మరియు మనిషికి 

పరిపూర్ణ విధేయత కలిగి ఉంటాయి. ” [ఈ విషయాలకు 

సాక్ష్యం వ్రాతపూర్వకంగా పాపియాస్ , ఒక పురాతన 

వ్యక్తి, అతను జాన్ యొక్క నాల్గవ పుస్తకాలలో 

వినేవాడు మరియు పాలీకార్ప్ యొక్క స్నేహితుడు; 

ఐదు పుస్తకాలు అతనిచే స్వరపరచబడ్డాయి...] ( 

పాపియాస్ యొక్క శకలాలు , IV) 

కొరింథీయులకు పోస్ట్-కొత్త నిబంధన లేఖ ఇలా పేర్కొంది: 

42:1-3 అపొస్తలులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి మన 

కొరకు సువార్తను పొందారు; యేసు క్రీస్తు దేవుని 

నుండి పంపబడ్డాడు. కాబట్టి క్రీస్తు దేవుని నుండి, 

మరియు అపొస్తలులు క్రీస్తు నుండి. కాబట్టి రెండూ 

నియమిత క్రమంలో దేవుని చిత్తం నుండి వచ్చాయి. 

అందుచేత ఆజ్ఞను స్వీకరించి, మన ప్రభువైన 

యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం ద్వారా పూర్తిగా 

నిశ్చయించబడి, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పూర్తి 

నిశ్చయతతో దేవుని వాక్యంలో ధృవీకరించబడి, దేవుని 

రాజ్యం వచ్చునని శుభవార్తతో బయలుదేరారు. 

స్మిర్నా యొక్క పాలీకార్ప్ ఒక ప్రారంభ క్రైస్తవ 

నాయకుడు, అతను మరణించిన అసలైన అపొస్తలులలో చివరివాడైన 

జాన్ శిష్యుడు. పాలీకార్ప్ సి. 120-135 AD బోధించారు : 

బీదలు ధన్యులు, నీతి నిమిత్తము హింసింపబడువారు 

దేవుని రాజ్యము వారిది. (పాలికార్ప్. 

ఫిలిప్పియన్లకు లేఖ, అధ్యాయం II. యాంటె-నిసీన్ 

ఫాదర్స్ నుండి , అలెగ్జాండర్ రాబర్ట్స్ & 

జేమ్స్ డోనాల్డ్సన్ సంకలనం 1 సంకలనం. అమెరికన్ 

ఎడిషన్, 1885) 

"దేవుడు వెక్కిరించబడడు" అని తెలుసుకొని, మనం అతని 

ఆజ్ఞకు మరియు మహిమకు తగినట్లుగా నడుచుకోవాలి ... 
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ఎందుకంటే "ప్రతి దురాశకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది 

కాబట్టి, ప్రపంచంలోని కోరికల నుండి వారు 

నరికివేయబడటం మంచిది. ఆత్మ; "మరియు 

"వ్యభిచారులు, లేదా స్త్రీలు, లేదా మానవజాతితో 

తమను తాము దూషించేవారు, దేవుని రాజ్యాన్ని 

వారసత్వంగా పొందరు, " లేదా అస్థిరమైన మరియు 

అననుకూలమైన పనులను చేసేవారు. (ఐబిడ్, అధ్యాయం V) 

ఆయన స్వయంగా మనకు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా, మరియు 

మనకు సువార్తను ప్రకటించిన అపొస్తలులుగా మరియు 

ప్రభువు రాకడను ముందుగానే ప్రకటించిన ప్రవక్తలుగా 

మనం భయంతో మరియు పూర్ణ భక్తితో ఆయనను 

సేవిద్దాం. (ఐబిడ్, అధ్యాయం VI) 

కొత్త నిబంధనలోని ఇతరుల మాదిరిగానే, నీతిమంతులు, ఆజ్ఞలను 

ఉల్లంఘించేవారు కాదు, దేవుని రాజ్యానికి వారసులు 

అవుతారని పాలీకార్ప్ బోధించాడు. 

కింది వాటిని పాలీకార్ప్ బోధించినట్లు కూడా 

పేర్కొన్నారు: 

మరియు తరువాతి సబ్బాత్ నాడు అతను ఇలా అన్నాడు; 

'దేవుని ప్రియమైన పిల్లలారా, నా ఉపదేశాన్ని 

వినండి. బిషప్లు హాజరైనప్పుడు నేను మీకు ప్రమాణం 

చేసాను, ఇప్పుడు నేను మీ అందరినీ అలంకారంగా మరియు 

ప్రభువు మార్గంలో యోగ్యతతో నడవమని 

ప్రబోధిస్తున్నాను ... మీరు గమనించండి మరియు మరలా 

సిద్ధంగా ఉండండి, మీ హృదయాలు బరువుగా ఉండనివ్వండి, 

కొత్త ఆజ్ఞ ఒకరి పట్ల మరొకరికి ప్రేమ గురించి, 

అతని ఆగమనం అకస్మాత్తుగా వేగవంతమైన మెరుపు, 

అగ్ని ద్వారా గొప్ప తీర్పు, శాశ్వతమైన జీవితం, 

అతని అమర రాజ్యం. మరియు దేవుని నుండి బోధించబడిన 

అన్ని విషయాలు మీకు తెలుసు, మీరు ప్రేరేపిత 

లేఖనాలను శోధించినప్పుడు, ఆజ్ఞలు మీలో చెరగని 
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విధంగా ఉండేలా మీ హృదయాలపై పరిశుద్ధాత్మ కలంతో 

చెక్కుకోండి. (లైఫ్ ఆఫ్ పాలికార్ప్, అధ్యాయం 24. 

JB లైట్ఫుట్, ది అపోస్టోలిక్ ఫాదర్స్, 

వాల్యూం. 3.2, 1889, పేజీలు. 488-506) 

చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ లీడర్ అయిన సర్దిస్ యొక్క మెలిటో , సి. 

170 AD, బోధించబడింది: 

నిజానికి సువార్తలో జారీ చేయబడిన చట్టం–

కొత్తలో పాతది, రెండూ కలిసి సీయోను మరియు 

జెరూసలేం నుండి వస్తాయి; మరియు దయతో జారీ 

చేయబడిన ఆజ్ఞ, మరియు పూర్తి ఉత్పత్తిలో రకం, 

మరియు కుమారునిలో గొర్రె, మరియు ఒక మనిషిలో 

గొర్రె, మరియు దేవునిలో మనిషి... 

కానీ సువార్త చట్టం మరియు దాని యొక్క వివరణగా 

మారింది 

నెరవేర్పు , చర్చి సత్యం యొక్క భాండాగారంగా 

మారింది ... 

బానిసత్వం నుండి స్వాతంత్ర్యంలోకి, చీకటి నుండి 

వెలుగులోకి, మరణం నుండి జీవితంలోకి, దౌర్జన్యం 

నుండి శాశ్వతమైన రాజ్యంలోకి మనలను 

విడిపించినవాడు. ( మెలిటో . హోమిలీ ఆన్ ది పాస్ 

ఓవర్. వెర్సెస్ 7 ,40 , 68. కెరుక్స్ నుండి అనువాదం : 

ది జర్నల్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ థియాలజీ. 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

ఆ విధంగా, దేవుని రాజ్యం శాశ్వతమైనదిగా గుర్తించబడింది 

మరియు ప్రస్తుత క్రైస్తవ లేదా కాథలిక్ చర్చి మాత్రమే 

కాదు మరియు దేవుని చట్టాన్ని కూడా కలిగి ఉంది. 
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మధ్యభాగంలోని మరొక రచన రాజ్యం వైపు చూడమని ప్రజలను 

ప్రోత్సహిస్తుంది: 

అందుచేత, మీలో ఎవ్వరూ ఇకపై విడదీయవద్దు లేదా 

వెనుకకు చూడకండి, కానీ ఇష్టపూర్వకంగా దేవుని రాజ్య 

సువార్తను చేరుకోండి. (రోమన్ క్లెమెంట్. 

రికగ్నిషన్స్, బుక్ X, అధ్యాయం XLV. యాంటె-

నిసీన్ ఫాదర్స్, వాల్యూం 8 నుండి సంగ్రహించబడింది. 

అలెగ్జాండర్ రాబర్ట్స్ & జేమ్స్ డోనాల్డ్సన్ 

ద్వారా సవరించబడింది. అమెరికన్ ఎడిషన్, 1886) 

ది షెపర్డ్ ఆఫ్ హెర్మాస్ అనే శీర్షికతో రెండవ 

శతాబ్దపు మధ్య రచన "దేవుని రాజ్యం" అనే పదాన్ని 

పద్నాలుగు సార్లు ఉపయోగించింది. 

నిజ క్రైస్తవులు, మరియు చాలామంది క్రీస్తుని మాత్రమే 

చెప్పుకునే వారు కూడా రెండవ శతాబ్దంలో దేవుని రాజ్యం 

గురించి కొంత తెలుసుకున్నారు. 

పునరుత్థానం తరువాత, క్రైస్తవులు దేవుని రాజ్యంలోకి 

ప్రవేశిస్తారని కాథలిక్ మరియు తూర్పు ఆర్థోడాక్స్ 

సెయింట్ ఇరేనియస్ కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. అతను 

వ్రాసినదాన్ని గమనించండి, సి. 180 AD: 

నమ్మిన వారి స్థితి అలాంటిదే, ఎందుకంటే 

బాప్టిజంలో అతనిచే ఇవ్వబడిన పరిశుద్ధాత్మ 

నిరంతరం ఉంటుంది, మరియు అతను సత్యం మరియు 

పవిత్రత మరియు నీతి మరియు సహనంతో నడుచుకుంటే, 

స్వీకరించేవారిచే ఉంచబడుతుంది. ఈ ఆత్మ 

విశ్వాసులలో పునరుత్థానం కలిగి ఉంది, శరీరం మళ్లీ 

ఆత్మను పొందుతుంది మరియు దానితో పాటు, 

పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా, లేపబడి దేవుని 

రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తుంది . (ఇరేనియస్, 

సెయింట్, బిషప్ ఆఫ్ లియోన్. ఆర్మిటేజ్ 
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రాబిన్సన్ ద్వారా అర్మేనియన్ నుండి 

అనువదించబడింది. అపోస్టోలిక్ బోధన యొక్క 

ప్రదర్శన, అధ్యాయం 42. వెల్స్, సోమర్సెట్, 

అక్టోబరు 1879. క్రిస్టియన్ జ్ఞానాన్ని 

ప్రోత్సహించడం కోసం సొసైటీలో ప్రచురించబడింది. 

న్యూయార్క్: ది మాక్మిలన్ కో, 1920). 

థియోఫిలస్ బోధించాడు: 

నేను అతని మంచితనాన్ని ప్రస్తావించాను; నేను అతనిని 

రాజ్యం అని పిలిస్తే, నేను అతని మహిమను 

ప్రస్తావిస్తాను ... ఎందుకంటే అతను మొదటి నుండి 

అతన్ని అమరుడిగా చేసి ఉంటే, అతను అతన్ని దేవుడిగా 

చేసి ఉండేవాడు. … అయితే, అప్పుడు, అమరుడు లేదా 

ఇంకా మర్త్యుడు కాదు, కానీ, మనం పైన 

చెప్పినట్లుగా, రెండింటికీ సామర్థ్యం కలిగి 

ఉన్నాడు; తద్వారా అతడు అమరత్వానికి సంబంధించిన 

విషయాలవైపు మొగ్గుచూపితే, దేవుని ఆజ్ఞను 

పాటిస్తూ, అతను అమరత్వాన్ని అతని నుండి 

ప్రతిఫలంగా పొంది, దేవుడిగా మారాలి. ( థియోఫిలస్ , 

టు ఆటోలికస్ , 1:3, 2:27) 

మూడవ శతాబ్దం ప్రారంభంలో కాథలిక్ సెయింట్ 

హిప్పోలిటస్ ఇలా వ్రాశాడు: 

మరియు మీరు స్వర్గ రాజ్యాన్ని అందుకుంటారు, మీరు 

ఈ జీవితంలో నివసించినప్పుడు, ఖగోళ రాజు గురించి 

తెలుసు. మరియు మీరు దేవత యొక్క సహచరుడిగా మరియు 

క్రీస్తుతో సహ-వారసుడిగా ఉంటారు, ఇకపై కోరికలు 

లేదా అభిరుచుల ద్వారా బానిసలుగా ఉండరు మరియు 

మళ్లీ వ్యాధితో వృధాగా ఉండరు. నువ్వు దేవుడివి 

అయ్యావు: మనిషిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏ బాధలు 

పడ్డావో, అవి నీకు ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే నువ్వు 

మర్త్య బూజుతో ఉన్నావు , కానీ భగవంతుడికి ఏది 
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అనుగుణమైనదో, ఈ దేవుడు మీకు ప్రసాదిస్తానని 

వాగ్దానం చేశాడు, ఎందుకంటే మీరు దేవుడయ్యారు, 

మరియు అమరత్వం వరకు పుట్టారు. (హిప్పోలిటస్. 

అన్ని మతోన్మాదుల తిరస్కరణ, పుస్తకం X, 

అధ్యాయం 30) 

రాబోయే దేవుని రాజ్యంలో దేవుడవ్వడం మానవుల 

లక్ష్యం. 

రెండవ మరియు మూడవ శతాబ్దాలలో సమస్యలు 

దాని విస్తృత ఆమోదం ఉన్నప్పటికీ, నేను రెండవ 

శతాబ్దంలో, మార్సియోన్ అనే చట్ట వ్యతిరేక 

మతభ్రష్ట నాయకుడు లేచాడు. మార్షన్ దేవుని నియమం, 

సబ్బాత్ మరియు దేవుని సాహిత్య రాజ్యానికి 

వ్యతిరేకంగా బోధించాడు. అతను పాలీకార్ప్ మరియు ఇతరులచే 

ఖండించబడినప్పటికీ, అతను కొంతకాలం చర్చ్ ఆఫ్ రోమ్తో 

పరిచయం కలిగి ఉన్నాడు మరియు అక్కడ ప్రభావం చూపినట్లు 

అనిపించింది. 

రెండవ మరియు మూడవ శతాబ్దాలలో, అలెగ్జాండ్రియా 

(ఈజిప్ట్)లో ఉపమానవాదులు స్థాపించబడ్డారు. చాలా మంది 

ఉపమానకారులు రాబోయే రాజ్యం యొక్క సిద్ధాంతాన్ని 

వ్యతిరేకించారు. ఆ ఉపమానకారులలో కొన్నింటికి 

సంబంధించిన నివేదికను గమనించండి: 

డయోనిసియస్ అలెగ్జాండ్రియాలోని ఒక గొప్ప 

మరియు సంపన్న అన్యమత కుటుంబంలో జన్మించాడు 

మరియు వారి తత్వశాస్త్రంలో చదువుకున్నాడు. అతను 

అలెగ్జాండ్రియాలోని కాటెకెటికల్ పాఠశాల 

బాధ్యతలో విజయం సాధించిన ఆరిజెన్ యొక్క 

విద్యార్థిగా మారడానికి అన్యమత పాఠశాలలను 

విడిచిపెట్టాడు. 
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క్లెమెంట్, ఆరిజెన్ మరియు గ్నోస్టిక్ స్కూల్ 

వారి కల్పిత మరియు ఉపమాన వివరణల ద్వారా పవిత్ర 

ఒరాకిల్స్ యొక్క సిద్ధాంతాలను 

భ్రష్టుపట్టించారు... వారు తమకు తాము 

"అలెగోరిస్ట్లు" అనే పేరును పొందారు. నెపోస్ 

అల్లెగోరిస్టులతో బహిరంగంగా పోరాడాడు మరియు 

భూమిపై క్రీస్తు పాలన ఉంటుందని పేర్కొన్నాడు… 

డియోనిసియస్ నేపోస్ అనుచరులతో 

వివాదాస్పదమయ్యాడు మరియు అతని ఖాతా ప్రకారం... 

" ఇప్పుడు దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి స్థితి. " 

చర్చిల ప్రస్తుత స్థితిలో ఉన్న దేవుని రాజ్యం 

గురించి ఇది మొదటి ప్రస్తావన… 

నెపోస్ వారి తప్పును మందలించాడు, పరలోక రాజ్యం 

ఉపమానం కాదు, కానీ నిత్యజీవానికి పునరుత్థానంలో 

మన ప్రభువు యొక్క అక్షరార్థమైన రాబోయే 

రాజ్యం అని చూపిస్తూ... 

కాబట్టి సామ్రాజ్యం యొక్క బిషప్లు సింహాసనం 

అధిపతులుగా పరిగణించబడటానికి పూర్తి శతాబ్దానికి 

ముందు, AD 200 నుండి 250 వరకు, ఈజిప్టులోని 

అల్లెగోరిస్ట్ల యొక్క గ్నోస్టిక్ స్కూల్లో 

ప్రస్తుత స్థితిలో రాజ్యం యొక్క ఆలోచన 

రూపొందించబడింది మరియు ముందుకు తీసుకురాబడింది. … 

క్లెమెంట్ దేవుని యొక్క నిజమైన మానసిక జ్ఞానం 

యొక్క స్థితిగా దేవుని రాజ్యం యొక్క ఆలోచనను 

రూపొందించాడు. ఆరిజెన్ దానిని స్క్రిప్చర్స్ 

యొక్క సాదా లేఖలో దాచిపెట్టిన ఆధ్యాత్మిక 

అర్థంగా పేర్కొన్నాడు . (వార్డ్, హెన్రీ డానా. ది 

గోస్పెల్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్: ఎ కింగ్డమ్ నాట్ ఆఫ్ 

దిస్ వరల్డ్; నాట్ ఇన్ ది వరల్డ్; బట్ టు కమ్ ఇన్ 

ది హెవెన్లీ కంట్రీ, ఆఫ్ ది రిసర్క్షన్ ఫ్రమ్ ది 
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డెడ్ అండ్ ఆఫ్ ది రిస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్ 

థింగ్స్. క్లాక్స్టన్ ప్రచురించిన, రెమ్సెన్ & 

హాఫెల్ఫింగర్ , 1870, పేజీలు 124-125) 

ఈ విధంగా, బిషప్ నెపోస్ దేవుని రాజ్యం యొక్క 

సువార్తను బోధిస్తున్నప్పుడు, ఉపమానవాదులు దాని గురించి 

తప్పుడు, తక్కువ అక్షరార్థమైన, అర్థం చేసుకోవడానికి 

ప్రయత్నించారు. హిరాపోలిస్లోని బిషప్ అపోలినారిస్ 

కూడా అదే సమయంలో ఉపమానవాదుల లోపాలపై పోరాడటానికి 

ప్రయత్నించారు. నిజంగా చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్లో ఉన్నవారు 

చరిత్ర అంతటా దేవుని సాహిత్య రాజ్య సత్యం కోసం 

నిలబడ్డారు. 

హెర్బర్ట్ W. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ కింగ్డమ్ సువార్త 

బోధించాడు, ప్లస్ 

20 వ శతాబ్దంలో, దివంగత హెర్బర్ట్ W. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ 

ఇలా వ్రాశాడు: 

ఎందుకంటే వారు క్రీస్తు సువార్తను తిరస్కరించారు . . . 

, ప్రపంచం దాని స్థానంలో వేరొక దానిని భర్తీ 

చేయాల్సి వచ్చింది. వారు నకిలీని కనిపెట్టవలసి 

వచ్చింది ! కాబట్టి మనం దేవుని రాజ్యం గురించి 

కేవలం ఒక అందమైన చులకనగా మాట్లాడటం విన్నాము - 

మానవ హృదయాలలో ఒక మంచి సెంటిమెంట్ - దానిని 

అతీంద్రియమైనదిగా, అవాస్తవంగా ఏమీ లేదు! 

మరికొందరు “చర్చ్” రాజ్యం అని తప్పుగా 

వర్ణించారు. . . క్రీస్తుకు 600 సంవత్సరాల ముందు 

జీవించిన ప్రవక్త డేనియల్, దేవుని రాజ్యం నిజమైన 

రాజ్యమని--ప్రభుత్వం పరిపాలిస్తున్నదని తెలుసు 

భూమిపై అక్షరార్థ ప్రజలు. . . 
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ఇక్కడ . . . దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటో దేవుని వివరణ: 

“మరియు ఈ రాజుల కాలంలో...”--ఇక్కడ పది వేళ్లు, 

ఇనుములో కొంత భాగం మరియు పెళుసుగా ఉండే మట్టి 

గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇది, ప్రవచనాన్ని 

డేనియల్ 7, మరియు రివిలేషన్ 13 మరియు 17తో 

అనుసంధానించడం ద్వారా, ఇప్పుడు ఏర్పడుతున్న 

కొత్త యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ యూరోప్ను 

సూచిస్తోంది. . . నీ కళ్ల ముందే! ప్రకటన 17:12 అది పది 

రాజులు లేదా రాజ్యాల యూనియన్ (ప్రక. 17:8) పాత 

రోమన్ సామ్రాజ్యాన్ని పునరుత్థానం చేస్తుందని 

వివరంగా తెలియజేస్తుంది . . . 

క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు, అతను రాజుల రాజుగా 

వస్తున్నాడు, మొత్తం భూమిని పరిపాలిస్తున్నాడు 

(ప్రక. 19:11-16); మరియు అతని రాజ్యం-- దేవుని 

రాజ్యం - ఈ లోక రాజ్యాలన్నిటినీ సేవించాలి అని 

డేనియల్ చెప్పాడు. ప్రకటన 11:15 ఈ మాటలలో ఇలా 

చెబుతోంది: "ఈ లోక రాజ్యాలు మన ప్రభువు మరియు 

అతని క్రీస్తు రాజ్యాలు అయ్యాయి : మరియు అతను 

శాశ్వతంగా పరిపాలిస్తాడు"! ఇది దేవుని రాజ్యం. ఇది 

ప్రస్తుత ప్రభుత్వాల ముగింపు - అవును, మరియు 

యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు బ్రిటీష్ దేశాలు 

కూడా. అప్పుడు వారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క 

రాజ్యాలు--ప్రభుత్వాలు-అవుతారు, తర్వాత మొత్తం 

భూమిపై రాజులకు రాజు అవుతారు. ఇది దేవుని రాజ్యం 

అక్షరార్థ ప్రభుత్వం అనే వాస్తవాన్ని పూర్తిగా 

స్పష్టం చేస్తుంది. కల్దీయ సామ్రాజ్యం ఒక 

రాజ్యంగా ఉన్నప్పటికీ--రోమన్ సామ్రాజ్యం ఒక 

రాజ్యంగా ఉన్నప్పటికీ--దేవుని రాజ్యం ఒక 

ప్రభుత్వం. ఇది ప్రపంచ దేశాల ప్రభుత్వాన్ని 

స్వాధీనం చేసుకోవడం. యేసుక్రీస్తు రాజుగా 

జన్మించాడు - పాలకుడు! . . . 
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1,900 సంవత్సరాల క్రితం పవిత్ర భూమి యొక్క 

కొండలు మరియు లోయలు మరియు జెరూసలేం వీధుల్లో 

నడిచిన అదే యేసుక్రీస్తు మళ్లీ వస్తున్నాడు. 

మళ్లీ వస్తానని చెప్పాడు. అతను సిలువ వేయబడిన 

తరువాత, దేవుడు మూడు పగళ్లు మరియు మూడు రాత్రుల 

తర్వాత మృతులలోనుండి అతనిని లేపాడు (మత్త. 12:40; 

అపొస్తలుల కార్యములు 2:32; I కొరిం. 15:3-4). అతను 

దేవుని సింహాసనం అధిరోహించాడు. విశ్వ ప్రభుత్వ 

ప్రధాన కార్యాలయం (చట్టాలు 1:9-11; హెబ్రీ. 1:3; 

8:1; 10:12; ప్రక. 3:21).  

అతను సింహాసనానికి వెళ్ళిన నీతికథ యొక్క 

"గొప్పవాడు" 

దేవుడు - "దూర దేశం" - అన్ని దేశాలపై రాజుల రాజుగా 

పట్టాభిషేకం చేయబడి, ఆపై భూమికి తిరిగి వస్తాడు 

(లూకా 19:12-27).  

మళ్ళీ, అతను "అన్ని వస్తువులను తిరిగి పొందే 

సమయాలు" వరకు పరలోకంలో ఉన్నాడు (చట్టాలు 3:19-

21). పునరుద్ధరణ అంటే పూర్వ స్థితికి లేదా స్థితికి 

పునరుద్ధరించడం. ఈ సందర్భంలో, భూమిపై దేవుని 

ప్రభుత్వాన్ని పునరుద్ధరించడం, తద్వారా ప్రపంచ 

శాంతిని పునరుద్ధరించడం మరియు ఆదర్శధామ 

పరిస్థితులు.  

ప్రస్తుత ప్రపంచ కల్లోలం, పెరుగుతున్న యుద్ధాలు 

మరియు వివాదాలు ప్రపంచ సమస్యల్లో 

తారాస్థాయికి చేరుకుంటాయి, దేవుడు జోక్యం 

చేసుకుంటే తప్ప, ఏ మానవ మాంసమూ సజీవంగా 

రక్షించబడదు (మత్త. 24:22). క్లైమాక్స్లో 

ఆలస్యం ఈ గ్రహం నుండి అన్ని జీవులను నాశనం చేసే 

సమయంలో, యేసుక్రీస్తు తిరిగి వస్తాడు. ఈసారి 

దివ్య దేవుడిగా రాబోతున్నాడు. అతను విశ్వాన్ని 
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పాలించే సృష్టికర్త యొక్క శక్తి మరియు మహిమతో 

వస్తున్నాడు. (మత్త. 24:30; 25:31.) అతను "రాజులకు 

రాజు మరియు ప్రభువులకు ప్రభువు" (ప్రక. 19:16), 

ప్రపంచ సూపర్-గవర్నమెంట్ను స్థాపించడానికి 

మరియు అన్ని దేశాలను "ఇనుప కడ్డీతో 

పరిపాలించడానికి" వస్తున్నాడు. ” (ప్రక. 19:15; 12:5) . . . 

క్రీస్తు అప్రియమా? 

కానీ మానవత్వం ఆనందంతో కేకలు వేస్తుంది మరియు 

ఉన్మాద పారవశ్యంతో మరియు ఉత్సాహంతో అతన్ని 

స్వాగతిస్తుంది - సాంప్రదాయ క్రైస్తవ మతం 

యొక్క చర్చిలు కూడా? 

వారు చేయరు! వారు నమ్ముతారు, ఎందుకంటే సాతాను 

యొక్క తప్పుడు మంత్రులు (II కొరి. 11:13-15) వారిని 

మోసగించారు, అతడు క్రీస్తు విరోధి అని. చర్చిలు 

మరియు దేశాలు అతని రాకపై కోపంగా ఉంటాయి (ప్రక. 

11:15 తో 11:18), మరియు సైనిక దళాలు అతనిని నాశనం 

చేయడానికి అతనితో పోరాడటానికి ప్రయత్నిస్తాయి 

(ప్రక. 17:14)! 

జెరూసలేం వద్ద యుద్ధభూమితో (జెక. 14:1-2) 

రాబోయే ప్రపంచ యుద్ధం III యొక్క క్లైమాక్స్ 

యుద్ధంలో దేశాలు నిమగ్నమై ఉంటాయి మరియు 

తర్వాత క్రీస్తు తిరిగి వస్తాడు. అతీంద్రియ 

శక్తిలో అతను తనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే "ఆ 

దేశాలతో పోరాడుతాడు" (వచనం 3). అతను వారిని 

పూర్తిగా ఓడిస్తాడు (ప్రక. 17:14)! "ఆ దినమున అతని 

పాదములు ఒలీవల కొండమీద నిలుచును," జెరూసలేముకు 

తూర్పున చాలా తక్కువ దూరంలో (జెక. 14:4). 

(ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ HW. ది మిస్టరీ ఆఫ్ ది ఏజెస్, 

1984) 
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బైబిల్ యేసు తిరిగి వస్తాడు మరియు అతను గెలుస్తాడు, ఇంకా 

చాలా మంది అతనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతారు (ప్రకటన 

19:19). చాలా మంది (బైబిల్ ప్రవచనాన్ని తప్పుగా అర్థం 

చేసుకోవడం ఆధారంగా , కానీ పాక్షికంగా తప్పుడు ప్రవక్తలు 

మరియు ఆధ్యాత్మికవేత్తల కారణంగా) తిరిగి వచ్చే యేసు 

ఆఖరి పాకులాడే అని వాదిస్తారు! 

కిందిది హెర్బర్ట్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నుండి కూడా: 

నిజమైన మతం--పవిత్రాత్మ ద్వారా అందించబడిన 

దేవుని ప్రేమతో దేవుని సత్యం శక్తివంతం 

చేయబడింది...దేవుని మరియు యేసుక్రీస్తును 

తెలుసుకోవడంలో చెప్పలేని ఆనందం--సత్యాన్ని 

తెలుసుకోవడం--మరియు దేవుని దైవిక ప్రేమ యొక్క 

వెచ్చదనం!... 

దేవుని నిజమైన చర్చి యొక్క బోధనలు కేవలం పవిత్ర 

బైబిల్ యొక్క "ప్రతి మాట ప్రకారం జీవించడం"... 

పురుషులు "పొందడం" నుండి "ఇవ్వడం"--దేవుని ప్రేమ 

మార్గం వైపు మళ్లిస్తారు. 

ఒక కొత్త నాగరికత ఇప్పుడు భూమిని పట్టుకుంటుంది! 

(ఐబిడ్) 

కొత్త నాగరికత అనేది దేవుని రాజ్యం. కొత్త నాగరికత 

రావాలని మరియు ప్రేమపై ఆధారపడి ఉంటుందని ప్రకటించడం 

అనేది యేసు మరియు అతని అనుచరులు బోధించిన రాజ్యం 

యొక్క నిజమైన సువార్త యొక్క ప్రధాన భాగం. దేవుని 

చర్చిలో మనం బోధించేది అదే. 

మానవ సమాజం, అది విధేయత చూపాలని భావించినప్పుడు కూడా, 

జీవితాన్ని, ప్రేమ మార్గాన్ని తిరస్కరించిందని 

హెర్బర్ట్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ గ్రహించాడు. యేసు 
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బోధిస్తున్న దాని ప్రాముఖ్యతను దాదాపు ఎవరూ సరిగ్గా 

గ్రహించడం లేదు. 

యేసు ద్వారా రక్షణ అనేది సువార్తలో భాగం 

ఇప్పుడు ఇంత దూరం చదివిన కొందరు బహుశా యేసు మరణం మరియు 

మోక్షంలో పాత్ర గురించి ఆశ్చర్యపోతారు. అవును, అది 

కొత్త నిబంధన మరియు హెర్బర్ట్ W. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ 

ఇద్దరూ వ్రాసిన సువార్తలో భాగం. 

సువార్త యేసు ద్వారా మోక్షాన్ని కలిగి ఉందని కొత్త 

నిబంధన చూపిస్తుంది: 

16 క్రీస్తు సువార్త గురించి నేను సిగ్గుపడను, 

ఎందుకంటే అది విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరికీ, మొదట 

యూదులకు మరియు గ్రీకులకు కూడా రక్షణ కలిగించే 

దేవుని శక్తి (రోమన్లు 1:16). 

4 కాబట్టి చెల్లాచెదురుగా ఉన్నవారు బోధిస్తూ 

ప్రతిచోటా వెళ్లారు 

పదం . 5 అప్పుడు ఫిలిప్పు షోమ్రోను పట్టణానికి 

వెళ్లి వారికి క్రీస్తును ప్రకటించాడు. … 12 అయితే 

ఫిలిప్ దేవుని రాజ్యం మరియు యేసుక్రీస్తు పేరు 

గురించి బోధిస్తున్నప్పుడు వారు నమ్మినప్పుడు, 

పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరూ బాప్తిస్మం 

తీసుకున్నారు. … 25 కాబట్టి వారు సాక్ష్యమిచ్చి, 

ప్రభువు వాక్యాన్ని బోధించిన తర్వాత, వారు 

సమరయుల అనేక గ్రామాలలో సువార్త ప్రకటిస్తూ 

యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చారు. 26 ఇప్పుడు ప్రభువు దూత 

ఫిలిప్తో మాట్లాడాడు ... 40 ఫిలిప్ అజోటస్లో 

కనిపించాడు . మరియు అతను కైసరయకు వచ్చే వరకు అన్ని 

నగరాల్లో బోధించాడు. (చట్టాలు 8:4 ,5,12,25,26,40 ) 
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18 అతను యేసును మరియు పునరుత్థానాన్ని వారికి 

బోధించాడు. (చట్టాలు 17:18) 

30 అప్పుడు పౌలు తన స్వంత ఇంటిలో రెండేళ్ళపాటు 

నివసించి, తన వద్దకు వచ్చిన వారందరినీ స్వీకరించాడు, 
31 దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించడం మరియు ప్రభువైన 

యేసుక్రీస్తుకు సంబంధించిన విషయాలను పూర్ణ 

విశ్వాసంతో బోధించడం, ఎవరూ ఆయనను నిషేధించలేదు. 

(చట్టాలు 28:30-31) 

బోధనలో యేసు మరియు రాజ్యం కూడా ఉన్నాయని గమనించండి. 

విచారకరంగా, గ్రీకో-రోమన్ చర్చిల బోధనల నుండి దేవుని 

రాజ్యం యొక్క సువార్త యొక్క సరైన అవగాహన లేదు. 

వాస్తవానికి, మనం ఆ రాజ్యంలో భాగం కావడానికి సహాయం 

చేయడానికి, దేవుడు మానవులను ఎంతగానో ప్రేమించాడు, అతను 

మన కోసం చనిపోవడానికి యేసును పంపాడు (యోహాను 3:16-17) 

మరియు అతని కృపతో మనలను రక్షించాడు (ఎఫెసీయులకు 2:8). 

మరియు అది శుభవార్తలో భాగం (చట్టాలు 20:24). 

రాజ్య సువార్త ప్రపంచానికి కావలసినది, కానీ ... 

శాంతి కోసం పని చేయడం (మత్తయి 5:9) మరియు మంచి చేయడం 

విలువైన లక్ష్యాలు (cf. గలతీయులకు 6:10). అయినప్పటికీ, 

మతపరమైన వ్యక్తులతో సహా అనేకమంది ప్రపంచ నాయకులు, 

అంతర్జాతీయ మానవ సహకారమే శాంతిని మరియు శ్రేయస్సును 

తెస్తుందని నమ్ముతారు , దేవుని రాజ్యం కాదు. మరియు వారు 

కొన్ని తాత్కాలిక విజయాలు సాధించినప్పటికీ, వారు విజయం 

సాధించకపోవడమే కాదు, వారి మానవ ప్రయత్నాలలో కొన్ని 

చివరికి గ్రహం భూమిని తీసుకువస్తాయి, అది యేసు తన 

రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి తిరిగి రాకపోతే అది 

జీవితాన్ని నిలకడలేనిదిగా చేస్తుంది. దేవుడు లేకుండా 

మానవులు భూమిని చక్కదిద్దడం వ్యర్థమైన మరియు 

తప్పుడు సువార్త (కీర్తన 127:1). 



 

70 
 

వ శతాబ్దంలో కొత్త ప్రపంచ క్రమాన్ని నెలకొల్పేందుకు 

పాక్షిక-మత బాబిలోనియన్ అంతర్జాతీయ ప్రణాళికను 

రూపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు . ఇది 

ప్రారంభమైనప్పటి నుండి కంటిన్యూయింగ్ చర్చ్ ఆఫ్ 

గాడ్ ఖండించింది మరియు ఖండించడాన్ని కొనసాగించాలని 

యోచిస్తోంది. సాతాను దాదాపు 6000 సంవత్సరాల క్రితం 

(ఆదికాండము 3) తన సువార్త యొక్క సంస్కరణ కోసం హవ్వను 

మోసగించినందున, చాలా మంది మానవులు తమను మరియు 

ప్రపంచాన్ని మెరుగుపరుస్తున్నది దేవుని కంటే తమకు బాగా 

తెలుసునని నమ్ముతారు. 

బైబిల్ ప్రకారం, ఇది ఐరోపాలోని సైనిక నాయకుడి కలయికను 

తీసుకుంటుంది (దీనిని ఉత్తర రాజు అని కూడా పిలుస్తారు, దీనిని 

రివిలేషన్ 13:1-10 అని కూడా పిలుస్తారు) ఒక మత నాయకుడితో 

పాటు (తప్పుడు ప్రవక్త అని కూడా పిలుస్తారు, దీనిని అని 

కూడా పిలుస్తారు. చివరి పాకులాడే మరియు రెండు కొమ్ముల 

బీస్ట్ ఆఫ్ రివిలేషన్ 13:11-17) ఏడు కొండల నగరం నుండి 

(ప్రకటన 17:9 ,18 ) ఒక 'బాబిలోనియన్' (ప్రకటన 17 & 18) 

ప్రపంచ క్రమాన్ని తీసుకురావడానికి. మానవజాతికి క్రీస్తు 

పునరాగమనం మరియు ఆయన రాజ్య స్థాపన అవసరం 

అయినప్పటికీ, 21 వ శతాబ్దంలో ప్రపంచంలోని చాలా మంది ఈ 

సందేశానికి శ్రద్ధ చూపరు - వారు సాతాను యొక్క తప్పుడు 

సువార్త యొక్క వివిధ సంస్కరణలను విశ్వసిస్తూనే ఉంటారు. 

కానీ ప్రపంచం సాక్షిని అందుకుంటుంది. 

యేసు బోధించాడని గుర్తుంచుకోండి: 

14 మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సమస్త జనములకు 

సాక్షిగా లోకమంతట ప్రకటింపబడును, అప్పుడు అంతము 

వచ్చును. (మత్తయి 24:14) 

రాజ్య సువార్త సాక్షిగా ప్రపంచానికి చేరుతుందని 

గమనించండి, అప్పుడు అంతం వస్తుంది. 
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దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. 

ఒకటి, గొప్ప ప్రతిక్రియ (మత్తయి 24:21లో 

ప్రారంభమయ్యేలా చూపబడింది) ప్రారంభానికి ముందు 

ప్రపంచం నిజమైన సువార్తను వినాలని దేవుడు 

కోరుకుంటున్నాడు. కాబట్టి, సువార్త సందేశం ఒక సాక్షి 

మరియు హెచ్చరిక (cf. యెహెజ్కేలు 3; ఆమోస్ 3:7). ఇది యేసు 

తిరిగి రావడానికి ముందు (రోమన్లు 11:25) మరియు యేసు తిరిగి 

వచ్చే ముందు తగినంత అన్యులు (రోమన్లు 9:27) మారే ముందు 

ఎక్కువ అన్యుల మార్పిడులకు దారి తీస్తుంది. 

మరొకటి ఏమిటంటే, సందేశం యొక్క సారాంశం తప్పుడు 

ప్రవక్త, అంతిమ పాకులాడే, ఉత్తర శక్తి యొక్క రాజు, 

పెరుగుతున్న మృగం యొక్క అభిప్రాయాలకు విరుద్ధంగా 

ఉంటుంది. వారు ప్రాథమికంగా మానవ ప్రయత్నం ద్వారా 

శాంతిని వాగ్దానం చేస్తారు, కానీ అది అంతం (మత్తయి 24:14) 

మరియు నాశనానికి దారి తీస్తుంది (cf. 1 థెస్సలొనీకయులు 5:3). 

సంకేతాలు మరియు వాటితో ముడిపడి ఉన్న అబద్ధపు అద్భుతాల 

కారణంగా (2 థెస్సలొనీకయులు 2:9), ప్రపంచంలోని చాలా మంది 

సువార్త సందేశానికి బదులుగా అబద్ధాన్ని (2 

థెస్సలొనీకయులు 2:9-12) విశ్వసిస్తారు. రోమన్ 

క్యాథలిక్లు, ఈస్టర్న్ ఆర్థోడాక్స్, లూథరన్స్ 

మరియు ఇతరులు దేవుని సహస్రాబ్ది రాజ్యాన్ని సరికాని 

ఖండనల కారణంగా, దేవుని రాజ్యం యొక్క సహస్రాబ్ది 

సువార్త యొక్క సందేశం పాకులాడే సువార్తతో ముడిపడి 

ఉన్న తప్పుడు సువార్త అని చాలా మంది తప్పుగా వాదిస్తారు. 

నమ్మకమైన ఫిలడెల్ఫియన్ క్రైస్తవులు (ప్రకటన 3:7-13) 

రాజ్యం యొక్క సహస్రాబ్ది సువార్తను ప్రకటిస్తారు 

అలాగే కొన్ని ప్రపంచ నాయకులు (మృగం మరియు తప్పుడు 

ప్రవక్తతో సహా) ఏమి చేస్తారో ప్రపంచానికి 

తెలియజేస్తారు. 
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మృగం, ఉత్తర శక్తి యొక్క రాజు, తప్పుడు ప్రవక్త, అంతిమ 

పాకులాడే, అంతిమంగా USA మరియు యునైటెడ్ 

కింగ్డమ్లోని ఆంగ్లో-నేషన్స్ను నాశనం చేస్తారనే 

సందేశాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి వారు మద్దతు 

ఇస్తారు. , కెనడా, ఆస్ట్రేలియా మరియు న్యూజిలాండ్ 

(డేనియల్ 11:39) మరియు వారు త్వరలో ఒక అరబిక్/ఇస్లామిక్ 

సమాఖ్యను నాశనం చేస్తారని (డేనియల్ 11:40-43), అవి 

దెయ్యాల సాధనంగా పనిచేస్తాయి (ప్రకటన 16:13-14), 

మరియు చివరికి యేసు క్రీస్తు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అతనితో 

పోరాడుతాడు (ప్రకటన 16:14; 19:19-20). విశ్వాసులైన 

ఫిలడెల్ఫియన్లు (ప్రకటన 3:7-13) వెయ్యేళ్ల రాజ్యం 

త్వరలో రాబోతుందని ప్రకటిస్తారు. ఇది చాలా మీడియా 

కవరేజీని సృష్టిస్తుంది మరియు మత్తయి 24:14 నెరవేర్పుకు 

దోహదం చేస్తుంది. కంటిన్యూయింగ్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్లోని 

మేము సాహిత్యాన్ని (బహుళ భాషలలో) సిద్ధం 

చేస్తున్నాము, వెబ్సైట్లకు జోడిస్తున్నాము మరియు 

'చిన్న పని' (cf. రోమన్లు 9:28) కోసం సిద్ధం చేయడానికి ఇతర 

చర్యలు తీసుకుంటున్నాము, అది మాథ్యూ 24: రాబోయే 

ముగింపు కోసం 14 తగినంత సాక్షిగా అందించబడింది. 

ప్రపంచ నాయకులను ప్రకటించే 'తప్పుడు సువార్త' (బహుశా 

యూరప్లోని 'కొత్త' రకం అగ్ర నాయకుడితో పాటు రాజీ పడిన 

పోంటీఫ్తో పాటు క్యాథలిక్ మతం యొక్క రూపాన్ని 

క్లెయిమ్ చేసేవారు ) దానిని ఇష్టపడరు - వారు నిజంగా ఏమి 

చేస్తారో ప్రపంచం తెలుసుకోవాలని వారు కోరుకోరు. చేయండి 

(మరియు మొదట దానిని తాము నమ్మకపోవచ్చు, cf. యెషయా 

10:5-7). వారు మరియు/లేదా వారి మద్దతుదారులు కూడా 

విశ్వాసకులు ఫిలడెల్ఫియన్లు రాబోయే క్రీస్తు విరోధి 

యొక్క తీవ్రవాద సిద్ధాంతాన్ని (మిలీనేరియనిజం) 

సమర్థిస్తున్నారని తప్పుగా బోధిస్తారు. వారు 

మరియు/లేదా వారి అనుచరులు ఫిలడెల్ఫియన్ విశ్వాసకులు 

మరియు దేవుని నిరంతర చర్చి పట్ల చేసే ఎలాంటి ఖండనలు 

హింసను ప్రేరేపిస్తాయి (డేనియల్ 11:29-35; ప్రకటన 12:13-
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15). ఇది అంత్యానికి కూడా దారి తీస్తుంది—మహా శ్రమల 

ప్రారంభానికి (మత్తయి 24:21; డేనియల్ 11:39; cf. మత్తయి 

24:14-15; డేనియల్ 11:31) అలాగే నమ్మకమైన 

ఫిలడెల్ఫియాకు రక్షణ సమయం క్రైస్తవులు (ప్రకటన 3:10; 

12:14-16). 

మృగం మరియు తప్పుడు ప్రవక్త బలవంతం, ఆర్థిక 

బ్లాక్మెయిల్, సంకేతాలు, అబద్ధాల అద్భుతాలు, హత్యలు 

మరియు ఇతర ఒత్తిళ్లను (ప్రకటన 13:10-17;16:14; డేనియల్ 

7:25; 2 థెస్సలొనీకయులు 2:9-10) నియంత్రించడానికి 

ప్రయత్నిస్తారు. . క్రైస్తవులు అడుగుతారు: 

10 “యెహోవా, పరిశుద్ధుడు, సత్యవంతుడా, భూమ్మీద 

నివసించే వారిపై మా రక్తాన్ని మీరు తీర్పుతీర్చి 

ప్రతీకారం తీర్చుకునే వరకు ఎంతకాలం?” (ప్రకటన 6:10) 

యుగయుగాలుగా, దేవుని ప్రజలు, “యేసు తిరిగి వచ్చు వరకు 

ఎంతకాలం ఉంటుంది?” అని ఆలోచిస్తున్నారు. 

శతాబ్దంలో అనేక గ్రంథాల ఆధారంగా (ఉదా. మత్తయి 24:4-34; 

కీర్తన 90:4; హోషేయా 6: 21 వ శతాబ్దంలో దేవుని 

వెయ్యేళ్లపాటు స్థాపించబడిన) యేసు తిరిగి వస్తాడని 

మేము ఆశిస్తున్నాము. 2; లూకా 21:7-36; హెబ్రీయులు 1:1-2; 

4:4,11; 2 పేతురు 3:3-8; 1 థెస్సలొనీకయులు 5:4), అందులోని 

కొన్ని భాగాలు ఇప్పుడు నెరవేరుతున్నట్లు చూస్తున్నాం. 

యేసు జోక్యం చేసుకోకపోతే, ప్రపంచం మొత్తం జీవితాలను 

నాశనం చేస్తుంది: 

21 లోకప్రారంభం నుండి ఈ కాలం వరకు జరగని, ఎప్పటికీ 

జరగని మహా శ్రమ అప్పుడు ఉంటుంది. 22 మరియు ఆ 

రోజులు తగ్గించబడకపోతే, ఏ దేహము రక్షించబడదు; 

కాని ఎన్నికైన వారి కొరకు ఆ రోజులు తగ్గించబడతాయి. 

(మత్తయి 24:21-22) 
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29 ఆ దినములలో శ్రమలు వచ్చిన వెంటనే సూర్యుడు 

చీకటి పడును, చంద్రుడు తన వెలుగును ఇవ్వడు; 

నక్షత్రాలు ఆకాశం నుండి వస్తాయి, మరియు ఆకాశ 

శక్తులు కదిలిపోతాయి. 30 అప్పుడు మనుష్యకుమారుని 

సూచన పరలోకంలో కనిపిస్తుంది, అప్పుడు భూమిపై ఉన్న 

అన్ని గోత్రాలవారు దుుఃఖిస్తారు, మనుష్యకుమారుడు 

శక్తితో మరియు గొప్ప మహిమతో ఆకాశ మేఘాలపై 

రావడం చూస్తారు. 31 మరియు అతను తన దూతలను గొప్ప 

బూర శబ్దంతో పంపుతాడు, మరియు వారు తన ఎన్నికైన 

వారిని స్వర్గం యొక్క ఒక చివర నుండి మరొక వైపు వరకు 

నాలుగు దిక్కుల నుండి ఒకచోట చేర్చుతారు. (మత్తయి 

24:29-31) 

దేవుని రాజ్యం ప్రపంచానికి అవసరం. 

రాజ్యానికి రాయబారులు 

రాజ్యంలో మీ పాత్ర ఏమిటి? 

ప్రస్తుతం, మీరు నిజమైన క్రైస్తవులైతే, మీరు దానికి 

రాయబారిగా ఉండాలి. అపొస్తలుడైన పౌలు ఏమి వ్రాసాడో 

గమనించండి: 

20 ఇప్పుడు, దేవుడు మా ద్వారా మనవి 

చేసుకుంటున్నట్లుగా మేము క్రీస్తుకు రాయబారులుగా 

ఉన్నాము: క్రీస్తు తరపున మేము మిమ్మల్ని 

వేడుకుంటున్నాము, దేవునితో సమాధానపడండి. (2 

కొరింథీయులు 5:20) 

14 కాబట్టి నీ నడుముకు సత్యము కట్టుకొని, నీతి అనే 

రొమ్ము కవచము ధరించుకొని, 15 శాంతి సువార్త 

సిద్ధపరచుకొని నీ పాదములను కప్పుకొని నిలబడు. 16 

అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా విశ్వాసం అనే కవచాన్ని 

ధరించడం ద్వారా మీరు దుష్టుని మండుతున్న 
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బాణాలన్నింటినీ ఆర్పగలుగుతారు. 17 మరియు రక్షణ అనే 

శిరస్త్రాణాన్ని, దేవుని వాక్యమనే ఆత్మ 

ఖడ్గాన్ని తీసుకోండి. 18 ఆత్మతో ఎల్లప్పుడూ 

ప్రార్థనలు మరియు ప్రార్థనలతో ప్రార్థిస్తూ, 

పవిత్రులందరికీ - 19 మరియు నా కోసం, 19 మరియు నా 

కోసం, నా నోరు ధైర్యంగా తెరిచేందుకు, 

తెలియజేయడానికి నాకు ఇవ్వబడుతుంది. సువార్త 

యొక్క రహస్యం, 20 దానికి నేను బంధంలో రాయబారిని; 

అందులో నేను మాట్లాడవలసిన విధంగా ధైర్యంగా 

మాట్లాడగలను. (ఎఫెసీయులు 6:14-20) 

అంబాసిడర్ అంటే ఏమిటి? మెరియం-వెబ్స్టర్కు ఈ క్రింది 

నిర్వచనం ఉంది: 

1 : ఒక అధికారిక రాయబారి; ప్రత్యేకించి : ఒక విదేశీ 

ప్రభుత్వానికి లేదా సార్వభౌమాధికారికి అతని లేదా 

ఆమె స్వంత ప్రభుత్వం లేదా సార్వభౌమాధికారి 

యొక్క నివాస ప్రతినిధిగా గుర్తింపు పొందిన 

అత్యున్నత స్థాయి దౌత్య ఏజెంట్ లేదా 

ప్రత్యేక మరియు తరచుగా తాత్కాలిక దౌత్య 

నియామకం కోసం నియమించబడ్డాడు 

2 ఎ : అధీకృత ప్రతినిధి లేదా మెసెంజర్ 

మీరు నిజమైన క్రైస్తవులైతే, మీరు క్రీస్తు కొరకు 

అధికారిక దూత! అపొస్తలుడైన పేతురు ఏమి వ్రాసాడో 

గమనించండి: 

9 అయితే మీరు ఎన్నుకోబడిన తరము, రాజైన యాజకవర్గం, 

పరిశుద్ధ జనాంగం, ఆయన స్వంత ప్రత్యేక ప్రజలు, 

చీకటిలో నుండి తన అద్భుతమైన వెలుగులోకి 

మిమ్మల్ని పిలిచినవాని స్తోత్రాలను మీరు 

ప్రకటిస్తారు. 10 వారు ఒకప్పుడు ప్రజలు కాదు కానీ 
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ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలు, వారు కనికరం పొందలేదు కానీ 

ఇప్పుడు కనికరం పొందారు. (1 పేతురు 2:9-10) 

క్రైస్తవులుగా, మనం పవిత్ర దేశంలో భాగం కావాలి. 

ఇప్పుడు ఏ దేశం పవిత్రమైనది? 

బాగా, ఖచ్చితంగా ఈ ప్రపంచంలోని రాజ్యాలలో ఏదీ లేదు-

కాని చివరికి అవి క్రీస్తు రాజ్యంలో భాగమవుతాయి (ప్రకటన 

11:15). ఇది దేవుని దేశం, అతని రాజ్యం పవిత్రమైనది. 

రాయబారులుగా, మేము సాధారణంగా ఈ ప్రపంచంలోని దేశాల 

ప్రత్యక్ష రాజకీయాలలో పాల్గొనము. కానీ మనం ఇప్పుడు 

దేవుని జీవన విధానాన్ని జీవించాలి ( www.ccog.org లో 

అందుబాటులో ఉన్న ఉచిత పుస్తకాన్ని కూడా చూడండి : 

క్రైస్తవులు: దేవుని రాజ్యానికి రాయబారులు, 

క్రైస్తవుడిగా జీవించడంపై బైబిల్ సూచనలు ). అలా చేయడం 

ద్వారా, దేవుని మార్గాలు ఎందుకు ఉత్తమమైనవో మనం బాగా 

నేర్చుకుంటాము, తద్వారా ఆయన రాజ్యంలో మనం రాజులుగా 

మరియు యాజకులుగా మరియు భూమిపై క్రీస్తుతో పాటు 

పరిపాలించగలము: 

5 మనలను ప్రేమించి, మన పాపములనుండి మనలను తన 

రక్తముతో కడిగి, 6 తన తండ్రియైన దేవునికి మనలను 

రాజులుగాను యాజకులుగాను చేసిన ఆయనకు ఎప్పటికీ 

మహిమ మరియు అధికారము కలుగును గాక. ఆమెన్. (ప్రకటన 

1:5-6) 

10 మరియు మన దేవునికి మమ్ములను రాజులుగాను 

యాజకులుగాను చేసితివి; మరియు మేము భూమిపై 

పరిపాలిస్తాము. (ప్రకటన 5:10) 

దాని యొక్క భవిష్యత్తు అంశం ఏమిటంటే, మర్త్యులైన 

వారికి దేవుని మార్గాల్లో నడవమని బోధించడం: 

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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19 ప్రజలు యెరూషలేములో సీయోనులో నివసించుదురు; 

మీరు ఇక ఏడవకూడదు. నీ మొఱ్ఱపు శబ్దముచేత అతడు 

నీయెడల చాలా దయ చూపును; అతను అది విన్నప్పుడు, 

అతను మీకు సమాధానం ఇస్తాడు. 20 యెహోవా నీకు 

కష్టాల రొట్టెని, కష్టాల నీళ్లను ఇచ్చినా, నీ 

బోధకులు ఇక ఒక మూలకు కదలరు, కానీ నీ కళ్ళు నీ బోధకులను 

చూస్తాయి. 21 మీరు కుడివైపుకు తిరిగినప్పుడల్లా లేదా ఎడమవైపుకు 

తిరిగినప్పుడల్లా, “ఇదే దారి, ఇందులో నడవండి” అనే 

మాట మీ చెవులు మీ వెనుక వినిపిస్తాయి . (యెషయా 

30:19-21) 

ఇది వెయ్యేళ్ల రాజ్యానికి సంబంధించిన ప్రవచనం అయితే, 

ఈ యుగంలో క్రైస్తవులు బోధించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి: 

12 … ఈ సమయానికి మీరు బోధకులుగా ఉండాలి 

(హెబ్రీయులు 5:12) 

15 అయితే మీ హృదయాలలో ప్రభువైన దేవుణ్ణి పవిత్రం చేసుకోండి మరియు మీలో 

ఉన్న నిరీక్షణకు కారణాన్ని అడిగే ప్రతి మనిషికి 

సాత్వికంతో మరియు భయంతో సమాధానం ఇవ్వడానికి 

ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండండి (1 పేతురు 3:15, KJV). 

చాలా మంది నమ్మకమైన క్రైస్తవులు, మహా శ్రమల 

ప్రారంభానికి ముందు, చాలా మందికి ఉపదేశిస్తారని బైబిల్ 

చూపిస్తుంది : 

33 మరియు ప్రజలలో అర్థం చేసుకున్నవారు చాలా 

మందికి ఉపదేశిస్తారు (డేనియల్ 11:33) 

కాబట్టి, నేర్చుకోవడం, కృప మరియు జ్ఞానంలో వృద్ధి 

చెందడం (2 పేతురు 3:18), మనం ఇప్పుడు చేయవలసిన పని. దేవుని 

రాజ్యంలో మీ పాత్రలో భాగం బోధించగలగడం. మరియు మరింత 

విశ్వాసకులు, ఫిలడెల్ఫియన్ (ప్రకటన 3:7-13), క్రైస్తవులు, 

వెయ్యేళ్ల రాజ్యం ప్రారంభానికి ముందు ముఖ్యమైన 
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సువార్త సాక్షికి మద్దతు ఇవ్వడం కూడా ఇందులో ఉంటుంది (cf. 

మత్తయి 24:14). 

దేవుని రాజ్యం స్థాపించబడిన తర్వాత, దెబ్బతిన్న 

గ్రహాన్ని పునరుద్ధరించడానికి సహాయం చేయడానికి దేవుని 

ప్రజలు ఉపయోగించబడతారు: 

12 మీలో నుండి వచ్చినవారు పాత పాడు స్థలాలను 

కట్టాలి ;  

మీరు అనేక తరాల పునాదులను లేపుతారు; మరియు మీరు 

ఉల్లంఘనల మరమ్మతులు చేసేవారు, నివసించడానికి 

వీధులను పునరుద్ధరించేవారు అని పిలువబడతారు. 

(యెషయా 58:12) 

కాబట్టి, ఈ యుగంలో దేవుని మార్గంలో జీవించిన దేవుని 

ప్రజలు ఈ పునరుద్ధరణ సమయంలో ప్రజలు నగరాల్లో (మరియు 

ఇతర ప్రాంతాలలో) నివసించడాన్ని సులభతరం చేస్తారు. 

ప్రపంచం నిజంగా మంచి ప్రదేశం అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు 

క్రీస్తుకు రాయబారులుగా ఉండాలి, కాబట్టి మనం ఆయన 

రాజ్యంలో కూడా సేవ చేయవచ్చు. 

నిజమైన సువార్త సందేశం రూపాంతరం చెందుతుంది 

యేసు ఇలా అన్నాడు, “మీరు నా వాక్యంలో నిలిచి ఉంటే , మీరు 

నిజంగా నా శిష్యులు. 32 మరియు మీరు సత్యాన్ని 

తెలుసుకుంటారు, మరియు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులను 

చేస్తుంది ”(జాన్ 8:31-32). దేవుని రాజ్య సువార్త గురించిన 

సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం ఈ లోకం యొక్క తప్పుడు ఆశలలో 

చిక్కుకోకుండా మనల్ని విడిపిస్తుంది. పని చేసే ప్రణాళికకు 

మనం ధైర్యంగా మద్దతు ఇవ్వగలము-దేవుని ప్రణాళిక! 

సాతాను ప్రపంచమంతటిని మోసగించాడు (ప్రకటన 12:9) మరియు 

దేవుని రాజ్యమే నిజమైన పరిష్కారం. మనం సత్యం కోసం 

నిలబడాలి మరియు వాదించాలి (cf. జాన్ 18:37). 
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సువార్త సందేశం వ్యక్తిగత రక్షణ కంటే ఎక్కువ. దేవుని 

రాజ్యం యొక్క శుభవార్త ఈ యుగంలో ఒకరిని మార్చాలి: 

2 మరియు ఈ లోకానికి అనుగుణంగా ఉండకండి, కానీ మీ 

మనస్సు యొక్క నూతనత్వం ద్వారా రూపాంతరం 

చెందండి, తద్వారా మీరు దేవుని మంచి మరియు 

ఆమోదయోగ్యమైన మరియు పరిపూర్ణమైన సంకల్పం 

ఏమిటో నిరూపించవచ్చు. (రోమన్లు 12:2) 

నిజ క్రైస్తవులు దేవునికి మరియు ఇతరులకు సేవ చేసేందుకు 

రూపాంతరం చెందుతారు: 

22 దాసులారా, మీ యజమానులకు శరీరానుసారముగా అన్ని 

విషయములలో విధేయులైయుండుడి, మనుష్యులను 

సంతోషపరచునట్లు నేత్రసేవతో కాదు , దేవునికి 

భయపడి హృదయ పూర్వకముగా నడుచుకొనుడి. 23 మరియు 

మీరు ఏమి చేసినా, అది మనుష్యుల కోసం కాకుండా 

ప్రభువు కోసం హృదయపూర్వకంగా చేయండి ; మీరు 

ప్రభువైన క్రీస్తును సేవిస్తారు. (కొలొస్సయులు 

3:22-24) 

28 కాబట్టి, మనం కదిలించలేని రాజ్యాన్ని 

పొందుతున్నాము కాబట్టి, మనం కృపను పొందుదాము, 

దాని ద్వారా మనం భక్తితో మరియు దైవభీతితో 

దేవునికి ఆమోదయోగ్యంగా సేవ చేస్తాము. 

(హెబ్రీయులు 12:28) 

నిజ క్రైస్తవులు లోకానికి భిన్నంగా జీవిస్తారు. ఏది ఒప్పు 

మరియు తప్పు అనే విషయంలో ప్రపంచంలోని ప్రమాణాల కంటే 

దేవుని ప్రమాణాలను మేము అంగీకరిస్తాము . ఈ యుగంలో 

దేవుని మార్గంలో జీవించడానికి విశ్వాసం అవసరం కాబట్టి 

నీతిమంతులు విశ్వాసంతో జీవిస్తారు (హెబ్రీయులు 10:38). 

క్రైస్తవులు వారు నివసించిన ప్రపంచం నుండి చాలా భిన్నంగా 

పరిగణించబడ్డారు, వారి జీవన విధానం కొత్త నిబంధనలో 
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"మార్గం"గా సూచించబడింది (చట్టాలు 9:2; 19:9; 24:14 ,22 ). 

ప్రపంచం స్వార్థపూరితంగా, సాతాను ఆధీనంలో, "కయీను 

మార్గం" అని పిలువబడే దానిలో జీవిస్తుంది (యూదా 11). 

దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త అనేది నీతి, ఆనందం మరియు 

శాంతి సందేశం (రోమన్లు 14:17). సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్న 

ప్రవచన పదం ఓదార్పునిస్తుంది (cf. 1 కొరింథీయులు 14:3; 1 

థెస్సలొనీకయులు 4:18), ప్రత్యేకించి మనం ప్రపంచం 

విరిగిపోవడాన్ని చూస్తున్నప్పుడు (cf. లూకా 21:8-36). 

నిజమైన క్రైస్తవ జీవన విధానం ఆధ్యాత్మిక సమృద్ధి 

మరియు భౌతిక ఆశీర్వాదాలకు దారితీస్తుంది (మార్కు 10:29-

30). ప్రపంచానికి దేవుని రాజ్యం అవసరమని దానిని జీవించే 

వారు ఎందుకు అర్థం చేసుకుంటారు అనే దానిలో ఇది భాగం. 

క్రైస్తవులు దేవుని రాజ్యానికి రాయబారులు. 

మనం భౌతిక ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నప్పటికీ క్రైస్తవులు 

మన నిరీక్షణను భౌతికంగా కాకుండా ఆధ్యాత్మికంపై 

ఉంచారు (రోమన్లు 8:5-8). మనకు “సువార్త నిరీక్షణ” ఉంది 

(కొలస్సీ 1:23). నేడు యేసు అని చెప్పుకునే అనేకులు నిజంగా 

అర్థం చేసుకోలేరని తొలి క్రైస్తవులు అర్థం చేసుకున్న 

విషయం ఇది. 
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6.  గ్రీకో-రోమన్ చర్చిలు రాజ్యం 

ముఖ్యమైనదని బోధిస్తాయి, కానీ… 

గ్రీకో-రోమన్ చర్చిలు వారు దేవుని రాజ్యం యొక్క 

అంశాలను బోధిస్తారని నమ్ముతారు, అయితే అది నిజంగా 

ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడంలో సమస్య ఉంది. ఉదాహరణకు, ది 

కాథలిక్ ఎన్సైక్లోపీడియా రాజ్యం గురించి ఇలా 

బోధిస్తుంది: 

క్రీస్తు … ఆయన బోధించే ప్రతి దశలోనూ ఈ రాజ్య 

ఆవిర్భావం, దాని వివిధ కోణాలు, దాని ఖచ్చితమైన 

అర్థం, దానిని సాధించే విధానం, ఆయన ప్రసంగాలలో 

ప్రధానాంశం, ఎంతగా అంటే ఆయన ప్రసంగాన్ని 

“సువార్త” అని పిలుస్తారు. రాజ్యం"... వారు చర్చి 

గురించి "దేవుని రాజ్యం"గా మాట్లాడటం 

ప్రారంభించారు; cf కల్., I, 13; I థెస్., ii, 12; అపోక్., I, 

6, 9; v . _ 

పైన పేర్కొన్నది “కల్., I, 13; I థెస్., ii, 12; అపోక్., I, 6, 9; v, 

10,” మీరు వాటిని వెతికితే , చర్చి దేవుని రాజ్యం అని ఆ 

వచనాల్లో ఒక్కటి కూడా చెప్పలేదని మీరు కనుగొంటారు . 

విశ్వాసులు దేవుని రాజ్యంలో భాగమవుతారని లేదా అది యేసు 

రాజ్యమని వారు బోధిస్తారు. చాలా మంది సువార్తను 

మారుస్తారని లేదా అసత్యమైన మరొకదానిని 

ఆశ్రయిస్తారని బైబిల్ హెచ్చరిస్తుంది (గలతీ 1:3-9). 

దురదృష్టవశాత్తు, వివిధ వ్యక్తులు అలా చేశారు. 

యేసు బోధించాడు, “నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును. 

నా ద్వారా తప్ప ఎవరూ తండ్రి దగ్గరకు రారు ”(యోహాను 14:6). 

పేతురు బోధించాడు , "ఇతరవాటిలో మోక్షం లేదు, ఎందుకంటే 

మనము రక్షింపబడటానికి ఆకాశము క్రింద మనుష్యులలో మరే 

ఇతర నామము ఇవ్వబడలేదు" (అపొస్తలుల కార్యములు 4:12). 

యూదులందరూ పశ్చాత్తాపపడి యేసును రక్షింపబడడానికి 
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అంగీకరించాలని విశ్వాసం కలిగి ఉండాలని పేతురు చెప్పాడు 

(అపొస్తలుల కార్యములు 2:38). 

దీనికి విరుద్ధంగా, యేసు లేకుండా నాస్తికులు మంచి పనుల 

ద్వారా రక్షించబడతారని పోప్ ఫ్రాన్సిస్ బోధించారు! 

యేసును అంగీకరించకుండా యూదులు రక్షించబడతారని కూడా అతను 

బోధిస్తున్నాడు! అదనంగా, అతను మరియు కొంతమంది గ్రీకో-

రోమన్లు కూడా 'మేరీ' యొక్క నాన్-బైబిల్ వెర్షన్ 

సువార్తకు కీలకమని అలాగే క్రైస్తవ మరియు మతపరమైన 

ఐక్యతకు కీలకమని భావించినట్లు తెలుస్తోంది. పాపం, వారు 

మరియు ఇతరులు యేసు యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరియు దేవుని 

రాజ్యం యొక్క నిజమైన సువార్తను అర్థం చేసుకోలేరు. 

చాలామంది తప్పుడు సువార్తలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. 

చాలా మంది కనుచూపు మేరలో నడవాలని మరియు ప్రపంచంపై 

నమ్మకం కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటారు. క్రైస్తవులు పైన 

చూడాలని కొత్త నిబంధన బోధిస్తుంది: 

2 భూమిపైన కాకుండా పైనున్న వాటిపై మనసు 

పెట్టండి. (కొలొస్సయులు 3:2) 

7 ఎందుకంటే మనం చూపుతో కాకుండా విశ్వాసంతో 

నడుస్తాం. (2 కొరింథీయులు 5:7) 

అయినప్పటికీ, పోప్ పియస్ XI ప్రాథమికంగా తన చర్చిని 

చూసి నడవడం నేర్పించాడు: 

... కాథలిక్ చర్చి... భూమిపై క్రీస్తు రాజ్యం. ( 

పియస్ ఎన్సైక్లికల్ క్వాస్ ప్రైమాస్ ). 

కాథలిక్ బైబిల్ 101 వెబ్సైట్, " దేవుని రాజ్యం క్రీ.శ. 

33లో యేసుక్రీస్తుచే భూమిపై స్థాపించబడింది, పీటర్ 

నేతృత్వంలోని అతని చర్చి రూపంలో...ది కాథలిక్ చర్చి." ఇంకా 

వెయ్యేళ్లపాటు దేవుని రాజ్యం ఇక్కడ లేదు లేదా రోమ్ 
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చర్చి కాదు, కానీ అది భూమిపై ఉంటుంది. నిజమైన చర్చ్ ఆఫ్ 

గాడ్ "రాజ్యానికి తాళాలు" (మత్తయి 16:19) కలిగి 

ఉన్నప్పటికీ, చర్చి రాజ్యం అని చెప్పుకునే వారు "జ్ఞానం 

యొక్క తాళపుచెవిని తీసివేసారు" (లూకా 11:52). 

రోమ్ చర్చి త్వరలో రానున్న భూసంబంధమైన సహస్రాబ్ది 

దేవుని రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా చాలా బలంగా 

బోధిస్తుంది, ఇది ప్రాథమికంగా కాథలిక్ చర్చి యొక్క 

అధికారిక కాటేచిజంలో జాబితా చేయబడిన ఏకైక "పాకులాడే 

సిద్ధాంతం" : 

676 చరిత్రలో మెస్సియానిక్ ఆశావాదం చరిత్రలో 

గ్రహించబడే ప్రతిసారీ పాకులాడే వంచన ఇప్పటికే 

ప్రపంచంలో రూపుదిద్దుకోవడం ప్రారంభమవుతుంది, ఇది 

చరిత్రకు మించిన ఆశాజనకమైన తీర్పు ద్వారా 

మాత్రమే గ్రహించబడుతుంది. మిలీనేరియనిజం పేరుతో 

వచ్చిన రాజ్యం యొక్క ఈ అబద్ధీకరణ యొక్క 

సవరించిన రూపాలను కూడా చర్చి తిరస్కరించింది... 

(కాథలిక్ చర్చి యొక్క కాటెచిజం. ఇంప్రిమేటర్ 

పోటెస్ట్ +జోసెఫ్ కార్డినల్ రాట్జింగర్. డబుల్ 

డే, NY 1995, p. 194) 

విచారకరంగా, దానితో ఏకీభవించే వారికి చివరికి దేవుని రాజ్య 

సువార్త ప్రకటించడంలో పెద్ద సమస్యలు ఎదురవుతాయి. 

కొందరు తీసుకుంటారు 

దానిని ప్రకటించే వారిపై భయంకరమైన చర్యలు (డేనియల్ 

7:25; 11:30-36). కానీ, మీరు అనుకోవచ్చు, యేసును ప్రభువుగా 

చెప్పుకునే వారందరూ రాజ్యంలో ఉండరా? లేదు, వారు ఉండరు. 

యేసు ఏమి చెప్పాడో గమనించండి: 

21 “ప్రభువా, ప్రభువా, అని నాతో చెప్పే ప్రతి ఒక్కరూ పరలోక 

రాజ్యంలో ప్రవేశించరు, కానీ పరలోకంలో ఉన్న నా 

తండ్రి చిత్తం చేసేవాడు. 22 ఆ దినమున అనేకులు నాతో , 
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'ప్రభూ, ప్రభువా, మేము నీ నామమున ప్రవచించలేదా, నీ 

నామమున దయ్యములను వెళ్లగొట్టి, నీ నామమున 

అనేక అద్భుతములు చేయలేదా?' 23 ఆపై నేను వారితో 

ఇలా ప్రకటిస్తాను, 'నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూ ఎరుగను; 

అధర్మం చేసేవాడా, నా నుండి వెళ్ళిపో !' (మత్తయి 

7:21-23) 

అపొస్తలుడైన పౌలు తన కాలంలో "అన్యాయం యొక్క 

రహస్యం" "ఇప్పటికే పనిలో ఉంది" (2 థెస్సలొనీకయులు 2:7) 

అని పేర్కొన్నాడు. ఈ అధర్మం అంతిమ కాలంలో బైబిలు 

హెచ్చరించిన దానికి సంబంధించినది, దానిని "మిస్టరీ, 

బాబిలోన్ ది గ్రేట్" అని పిలుస్తారు (ప్రకటన 17:3-5). 

"అక్రమం యొక్క రహస్యం" అనేది క్రైస్తవులుగా 

చెప్పుకునే వారికి సంబంధించినది, వారు దేవుని పది ఆజ్ఞల 

చట్టాన్ని పాటించాల్సిన అవసరం లేదని నమ్ముతారు. 

చట్టం, కాబట్టి వారు దేవుని చట్టం యొక్క రూపాన్ని 

కలిగి ఉన్నారని వారు భావించినప్పుడు, వారు యేసు లేదా అతని 

అపొస్తలులు చట్టబద్ధమైనదిగా గుర్తించే క్రైస్తవ 

మతం యొక్క రూపాన్ని ఉంచడం లేదు. 

గ్రీకో-రోమన్లు దేవుని ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించిన పరిసయ్యుల 

వలె ఉన్నారు, కానీ వారి సంప్రదాయాలు దీనిని 

ఆమోదయోగ్యమైనవిగా పేర్కొన్నాయి-యేసు ఆ 

విధానాన్ని ఖండించారు (మత్తయి 15:3-9)! దేవునికి 

చెందినవారమని చెప్పుకునే ప్రజలు ఆయన ధర్మశాస్త్రానికి 

వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తారని కూడా యెషయా 

హెచ్చరించాడు (యెషయా 30:9). ఈ చట్టవిరుద్ధమైన 

తిరుగుబాటును మనం, పాపం, ఈ రోజు వరకు చూస్తున్నాము. 

మరొక "రహస్యం" ఏమిటంటే, చర్చ్ ఆఫ్ రోమ్ దాని 

మిలిటరిస్టిక్ ఎక్యుమెనికల్ మరియు ఇంటర్ఫెయిత్ 

ఎజెండాలు శాంతికి దారితీస్తుందని మరియు భూమిపై దేవుని 

రాజ్యం యొక్క బైబిలేతర సంస్కరణకు దారితీస్తుందని 
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విశ్వసిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. రాబోయే క్రైస్తవ 

ఐక్యతకు వ్యతిరేకంగా స్క్రిప్చర్ హెచ్చరిస్తుంది, ఇది 

కొన్ని సంవత్సరాల పాటు విజయవంతమవుతుంది (గమనిక: న్యూ 

జెరూసలేం బైబిల్ , క్యాథలిక్-ఆమోదిత అనువాదం 

చూపబడింది): 

4 మృగానికి తన అధికారాన్ని ఇచ్చినందుకు వారు డ్రాగన్ 

ముందు సాష్టాంగపడ్డారు. మరియు వారు మృగం ముందు 

సాష్టాంగపడి, 'మృగంతో ఎవరు పోల్చగలరు? దానికి 

వ్యతిరేకంగా ఎవరు పోరాడగలరు?' 5 మృగం తన 

ప్రగల్భాలు మరియు దైవదూషణలను నోటికి 

అనుమతించింది మరియు నలభై రెండు నెలలు చురుకుగా 

ఉండటానికి అనుమతించబడింది; 6 మరియు అది దేవునికి, 

ఆయన నామానికి, ఆయన స్వర్గపు గుడారానికి మరియు 

అక్కడ ఆశ్రయం పొందిన వారందరికీ వ్యతిరేకంగా 

దూషించింది. 7 పరిశుద్ధులకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం 

చేయడానికి మరియు వారిని జయించడానికి 

అనుమతించబడింది మరియు ప్రతి జాతి, ప్రజలు, భాష 

మరియు దేశంపై అధికారం ఇవ్వబడింది; 8 మరియు 

ప్రపంచంలోని ప్రజలందరూ దానిని ఆరాధిస్తారు, అంటే 

ప్రపంచం స్థాపించబడినప్పటి నుండి బలి ఇచ్చే 

గొర్రెపిల్ల జీవిత పుస్తకంలో ఎవరి పేరు 

వ్రాయబడలేదు. 9 వినగల ఎవరైనా విననివ్వండి: 10 

బందిఖానాకు బందిఖానాకు ఆ ; ఆ కత్తి ద్వారా మరణానికి 

కత్తి ద్వారా మరణం. అందుకే సాధువులకు పట్టుదల, 

విశ్వాసం ఉండాలి. (ప్రకటన 13:4-10, NJB) 

బాబిలోన్ ఐక్యత ముగింపు సమయానికి వ్యతిరేకంగా బైబిల్ 

హెచ్చరిస్తుంది: 

1 ఏడు గిన్నెలు కలిగి ఉన్న ఏడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు 

నాతో మాట్లాడటానికి వచ్చి, 'ఇక్కడకు రండి, 

సమృద్ధిగా ఉన్న జలాల పక్కన సింహాసనాన్ని 

అధిష్టించిన గొప్ప వేశ్యకు శిక్షను నేను మీకు 
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చూపిస్తాను, 2 అతనితో భూమిపై రాజులందరూ ఉన్నారు. 

ఆమె వ్యభిచార ద్రాక్షారసముతో ప్రపంచ 

జనాభానందరినీ మత్తెక్కించెను.' 3 అతను నన్ను 

ఆత్మతో ఎడారికి తీసుకువెళ్ళాడు, అక్కడ ఒక స్త్రీ 

ఏడు తలలు మరియు పది కొమ్ములు కలిగి ఉన్న ఒక ఎర్రని 

మృగాన్ని స్వారీ చేయడం నేను చూశాను, దాని మీద 

దైవదూషణ శీర్షికలు వ్రాయబడ్డాయి. 4 ఆ స్త్రీ 

ఊదా మరియు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించి, బంగారం, 

ఆభరణాలు మరియు ముత్యాలతో మెరిసిపోయింది, 

మరియు ఆమె తన వ్యభిచారం యొక్క అసహ్యకరమైన 

మురికితో నిండిన బంగారు ద్రాక్షపాత్రను పట్టుకొని 

ఉంది; 5 ఆమె నుదుటిపై ఒక పేరు, ఒక నిగూఢమైన పేరు 

వ్రాయబడింది: 'మహా బాబిలోన్, భూమిపై ఉన్న 

వ్యభిచారులందరికీ మరియు అన్ని అపరిశుభ్రమైన 

ఆచారాలకు తల్లి .' 6 ఆమె త్రాగి, పరిశుద్ధుల రక్తము 

మరియు యేసు యొక్క అమరవీరుల రక్తముతో త్రాగి 

ఉన్నట్లు నేను చూశాను. మరియు నేను ఆమెను 

చూసినప్పుడు, నేను పూర్తిగా మైమరచిపోయాను. 

(ప్రకటన 17:1-6, NJB) 

9 'ఇది తెలివిని కోరుతుంది. స్త్రీ కూర్చున్న ఏడు 

కొండలు ఏడు తలలు . . . 18 నీవు చూసిన స్త్రీ భూమ్మీద 

ఉన్న పాలకులందరిపై అధికారం ఉన్న గొప్ప నగరం . 

(ప్రకటన 17:9 ,18 , NJB) 

1 దీని తరువాత, మరొక దేవదూత పరలోకం నుండి దిగి రావడం 

నేను చూశాను, అతనికి గొప్ప అధికారం ఇవ్వబడింది. భూమి 

అతని మహిమతో ప్రకాశించింది. 2 అతను తన స్వరంతో ఇలా 

అరిచాడు, 'బాబిలోన్ పడిపోయింది, మహా బాబిలోన్ 

పడిపోయింది, మరియు దెయ్యాల ఆవాసంగా మారింది 

మరియు ప్రతి దుష్ట ఆత్మ మరియు మురికి, 

అసహ్యకరమైన పక్షికి నివాసంగా మారింది. 3 ఆమె 

వ్యభిచారం అనే ద్రాక్షారసాన్ని అన్ని దేశాలు 

బాగా తాగారు; భూమిపై ఉన్న ప్రతి రాజు ఆమెతో 
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వ్యభిచారం చేసాడు, మరియు ప్రతి వ్యాపారి ఆమె 

దుర్మార్గం ద్వారా ధనవంతులయ్యారు. 4 పరలోకం 

నుండి మరొక స్వరం మాట్లాడింది; ' నా ప్రజలారా, 

ఆమె నుండి దూరంగా రండి, మీరు ఆమె నేరాలలో 

పాలుపంచుకోకుండా మరియు అదే తెగుళ్లు భరించవలసి 

ఉంటుంది ' అని చెప్పడం నేను విన్నాను . 5 ఆమె పాపాలు 

ఆకాశానికి చేరాయి, దేవుడు ఆమె చేసిన నేరాలను 

తలచుకున్నాడు: ఆమె ఇతరులతో ప్రవర్తించినట్లే 

ఆమెను కూడా ప్రవర్తించండి. 6 ఆమె చెల్లించిన 

మొత్తానికి రెట్టింపు చెల్లించాలి. ఆమె తన సొంత 

మిశ్రమం యొక్క రెట్టింపు బలమైన కప్పును కలిగి 

ఉండాలి. 7 ఆమె ఆడంబరాలు మరియు ఉద్వేగం ప్రతి ఒక్కటి 

హింస లేదా వేదనతో సరిపోలాలి. నేను రాణిగా 

సింహాసనాన్ని అధిష్టించాను, ఆమె అనుకుంటుంది; నేను 

వితంతువును కాను మరియు మరణాన్ని ఎప్పటికీ 

తెలుసుకోను. 8 దానివల్ల ఒక్కరోజులో తెగుళ్లు ఆమె 

మీదికి వస్తాయి: రోగం, దుుఃఖం, కరువు. ఆమె నేలమీద 

కాల్చబడుతుంది. ఆమెను ఖండించిన ప్రభువైన దేవుడు 

బలవంతుడు. 9 ఆమెతో వ్యభిచారం చేసిన, ఆమెతో 

సంభోగం చేసిన భూరాజుల వల్ల ఆమె కోసం దుుఃఖం మరియు 

రోదనలు ఉంటాయి. ఆమె కాలిపోతున్నప్పుడు వారు 

పొగను చూస్తారు, (ప్రకటన 18:1-9, NJB) 

యేసు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత సరైన ఐక్యత జరగదని 

చూపిస్తుంది : 

10 గమనించండి! చూసుకో! ఉత్తర దేశము నుండి పారిపోండి -

- యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు- నేను నిన్ను ఆకాశపు 

నాలుగు గాలులకు చెదరగొట్టాను -- యెహోవా వాక్కు. 11 

గమనించండి! ఇప్పుడు బబులోను కుమార్తెతో 

జీవిస్తున్న సీయోను, నీవు తప్పించుకో ! 

12 మహిమను నియమించినప్పటి నుండి యెహోవా సబోతు 

ఇలా చెప్తున్నాడు 
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నేను , నిన్ను దోచుకున్న దేశాల గురించి, 'నిన్ను 

తాకినవాడు నా కంటి రెప్పను తాకాడు. 13 ఇప్పుడు చూడు, 

నేను వారి మీద చేయి ఊపుతాను మరియు వారు బానిసలుగా 

చేసుకున్న వారిచే దోచుకుంటారు. అప్పుడు యెహోవా 

సబాత్ నన్ను పంపాడని మీరు తెలుసుకుంటారు ! 14 సీయోను 

కుమారీ, పాడండి, సంతోషించండి, ఇప్పుడు నేను మీ 

మధ్య నివసించడానికి వస్తున్నాను - యెహోవా 

ప్రకటించాడు! 15 ఆ రోజున అనేక దేశాలు యెహోవా 

వైపుకు మార్చబడతాయి. అవును, వారు ఆయనకు 

ప్రజలవుతారు, వారు మీ మధ్య నివసిస్తారు. అప్పుడు 

యెహోవా సబాత్ నన్ను మీ దగ్గరికి పంపాడని మీరు 

తెలుసుకుంటారు! 16 యెహోవా యూదాను, పవిత్ర దేశంలో 

తన భాగాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, మళ్లీ 

యెరూషలేమును అతని ఎంపికగా చేస్తాడు. (జెకరియా 

2:10-16, NJB; KJV /NKJV సంస్కరణల్లోని పద్యాలు 

జెకర్యా 2:6-12గా జాబితా చేయబడ్డాయి) 

ఐక్యరాజ్యసమితి, వాటికన్, చాలా మంది 

ప్రొటెస్టంట్లు మరియు తూర్పు ఆర్థోడాక్స్ నాయకులు 

ప్రోత్సహిస్తున్న క్రైస్తవ మరియు మతాంతర ఉద్యమాలు 

బైబిల్ ద్వారా స్పష్టంగా ఖండించబడ్డాయి మరియు 

ప్రోత్సహించకూడదు. తనను వెంబడిస్తున్నారని చెప్పుకునే 

వారి గురించి యేసు హెచ్చరించాడు, వారు "చాలామందిని 

మోసగిస్తారు" (మత్తయి 24:4-5). చాలా క్రైస్తవ మతం 

ప్రకటన 6:1-2 (ఎవరు యేసు కాదు) మరియు ప్రకటన 17లోని 

వేశ్యకు సంబంధించిన "తెల్ల గుర్రపు స్వారీ"కి 

సంబంధించినది. 

యేసు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత విశ్వాసం యొక్క నిజమైన 

ఐక్యత జరగదని బోధించాడు : 

13 మనమందరం దేవుని కుమారుని గురించిన విశ్వాసం మరియు 

జ్ఞానంలో ఐక్యత సాధించే వరకు మరియు 

పరిపూర్ణమైన మనిషిని ఏర్పరుచుకునే వరకు, క్రీస్తు 
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యొక్క సంపూర్ణతతో పూర్తిగా పరిణతి చెందుతాము. 

(ఎఫెసీయులు 4:13, NJB) 

ఈ ఐక్యత యేసు తిరిగి రావడానికి ముందు వస్తుందని నమ్మే 

వారు తప్పులో ఉన్నారు. నిజానికి, యేసు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, 

అతనికి వ్యతిరేకంగా ర్యాలీ చేసే దేశాల ఐక్యతను నాశనం 

చేయాల్సి ఉంటుంది: 

11:15 అప్పుడు ఏడవ దేవదూత తన ట్రంపెట్ ఊదాడు, 

మరియు స్వరాలు స్వర్గంలో అరవడాన్ని వినవచ్చు, 

'ప్రపంచ రాజ్యం మన ప్రభువు మరియు అతని క్రీస్తు 

యొక్క రాజ్యంగా మారింది, మరియు అతను ఎప్పటికీ 

మరియు శాశ్వతంగా పరిపాలిస్తాడు.' 16 దేవుని 

సన్నిధిలో సింహాసనాసీనుడైన ఇరవై నాలుగు మంది 

పెద్దలు సాష్టాంగపడి, తమ నుదుటితో భూమిని తాకి 

దేవుణ్ణి ఆరాధించారు, 17 ఈ మాటలతో ఇలా అన్నాడు: 

“సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, ఉన్నవాడు, ఉన్నవాడు, 

మీకు మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. మీ 

గొప్ప శక్తిని ఊహిస్తూ మీ పాలనను ప్రారంభించండి. 
18 దేశాలు అల్లకల్లోలంగా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మీకు 

ప్రతీకారం తీర్చుకునే సమయం వచ్చింది, 

చనిపోయినవారికి, మీ సేవకులైన ప్రవక్తలకు, 

పరిశుద్ధులకు మరియు చిన్నవారు మరియు గొప్పవారు 

అనే తేడా లేకుండా నీ పేరుకు భయపడే వారికి ప్రతిఫలం 

లభిస్తుంది. . భూమిని నాశనం చేసేవారిని నాశనం చేసే 

సమయం వచ్చింది.' (ప్రకటన 11:15-18, NJB) 

19:6 మరియు సముద్రం యొక్క శబ్దం లేదా ఉరుము 

యొక్క గొప్ప గర్జన వంటి భారీ గుంపు యొక్క 

స్వరాలు నేను విన్నాను, 'అల్లెలూయా! 

సర్వశక్తిమంతుడైన మన దేవుడైన యెహోవా పరిపాలన 

ప్రారంభమైంది; . . . 19 అప్పుడు ఆ మృగం, భూమ్మీద 

ఉన్న రాజులందరితోనూ, వారి సైన్యాలతోనూ, 

రైడర్తోనూ అతని సైన్యంతోనూ పోరాడేందుకు 
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గుమిగూడి ఉండడం చూశాను. 20 అయితే ఆ మృగం పక్షాన 

అద్భుతాలు చేసిన అబద్ధ ప్రవక్తతో కలిసి ఆ మృగం 

బందీగా బంధించబడింది మరియు వారి ద్వారా మృగం 

గుర్తుతో ముద్ర వేయడానికి అంగీకరించిన వారిని 

మరియు అతని విగ్రహాన్ని పూజించిన వారిని మోసం 

చేసింది. ఈ ఇద్దరు సజీవంగా మండుతున్న సల్ఫర్ 

మండుతున్న సరస్సులోకి విసిరివేయబడ్డారు . 21 

మిగిలిన వారందరూ రైడర్ యొక్క కత్తిచేత 

చంపబడ్డారు, అది అతని నోటి నుండి వెలువడింది, మరియు 

పక్షులన్నీ తమ మాంసాన్ని తింటాయి. . . 20:4 అప్పుడు 

నేను సింహాసనాలను చూశాను, అక్కడ వారు తమ స్థానాలను 

ఆక్రమించుకున్నారు మరియు వాటికి తీర్పు ఇచ్చే 

అధికారం ఇవ్వబడింది. యేసు కోసం 

సాక్ష్యమిచ్చినందుకు మరియు దేవుని వాక్యాన్ని 

బోధించినందుకు శిరచ్ఛేదం చేయబడిన వారందరి 

ఆత్మలను నేను చూశాను, మరియు మృగాన్ని లేదా అతని 

విగ్రహాన్ని పూజించడానికి నిరాకరించిన మరియు వారి 

నుదిటిపై లేదా చేతులపై ఉన్న బ్రాండ్మార్క్ను 

అంగీకరించని వారిని; వారు జీవించి, క్రీస్తుతో పాటు 

వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. (ప్రకటన 19:6 ,19 

-21; 20:4, NJB) 

యేసు తనకు వ్యతిరేకంగా ఏకమైన ప్రపంచ సైన్యాలను 

నాశనం చేయవలసి ఉంటుందని గమనించండి. అప్పుడు ఆయన మరియు 

పరిశుద్ధులు రాజ్యం చేస్తారు. అప్పుడే విశ్వాసంలో సరైన 

ఐక్యత ఏర్పడుతుంది. దురదృష్టవశాత్తు, అపొస్తలుడైన 

పౌలు హెచ్చరించినట్లుగా చాలా మంది మంచిగా కనిపించే 

తప్పుడు పరిచారకులను వింటారు (2 కొరింథీయులు 11:14-15). 

ఎక్కువ మంది నిజంగా బైబిల్ మరియు దేవుని రాజ్యం యొక్క 

సువార్తను అర్థం చేసుకుంటే, తక్కువ మంది యేసుకు 

వ్యతిరేకంగా పోరాడుతారు.  
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7.  ఎందుకు దేవుని రాజ్యం 

మానవులు మనం చాలా తెలివైన వారమని భావించడానికి 

ఇష్టపడినప్పటికీ, మన అవగాహనకు పరిమితులు ఉన్నాయి, 

అయినప్పటికీ దేవుని “అవగాహన అనంతం” (కీర్తన 147:5). 

అందుకే ఈ గ్రహాన్ని చక్కదిద్దడానికి భగవంతుని జోక్యం 

అవసరం. 

చాలామంది దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తున్నప్పటికీ , చాలా మంది 

మానవులు ఆయన నిజంగా నిర్దేశించినట్లు జీవించడానికి 

ఇష్టపడరు . కింది వాటిని గమనించండి: 

8 ఓ మనిషి, ఏది మంచిదో అతను నీకు చూపించాడు. మరియు 

ప్రభువు నీ నుండి ఏమి కోరుచున్నాడు, న్యాయముగా 

చేయుట, దయను ప్రేమించుట మరియు నీ దేవునితో 

వినయముగా నడుచుకొనుట? (మీకా 6:8) 

దేవునితో వినయపూర్వకంగా నడవడం మానవజాతి నిజంగా 

చేయడానికి ఇష్టపడేది కాదు. ఆదాము మరియు హవ్వల కాలం 

నుండి (ఆదికాండము 3:1-6), మానవులు దేవుని ఆజ్ఞలు 

(నిర్గమకాండము 20:3-17) ఉన్నప్పటికీ, దేవుని కంటే ఎక్కువగా 

తమపై మరియు వారి ప్రాధాన్యతలపై ఆధారపడాలని 

ఎంచుకున్నారు. 

సామెతల పుస్తకం బోధిస్తుంది: 

5 నీ పూర్ణహృదయముతో ప్రభువునందు 

విశ్వాసముంచుకొనుము ; 6 నీ మార్గాలన్నిటిలో ఆయనను 

గుర్తించుము, ఆయన నీ త్రోవలను నిర్దేశించును. 7 నీ 

దృష్టిలో జ్ఞానవంతుడవు; ప్రభువుకు భయపడండి మరియు 

చెడు నుండి బయటపడండి. (సామెతలు 3:5-7) 



 

94 
 

అయినప్పటికీ, చాలా మంది ప్రజలు తమ పూర్ణహృదయాలతో 

దేవుణ్ణి నిజంగా విశ్వసించరు లేదా ఆయన తమ దశలను 

నిర్దేశించే వరకు వేచి ఉండరు. దేవుడు కోరుకున్నది 

చేస్తానని చాలామంది అంటారు, కానీ అలా చేయరు. మానవత్వం 

సాతానుచే మోసగించబడింది (ప్రకటన 12:9) మరియు లోక కోరికలు 

మరియు 'జీవితం యొక్క గర్వం' (1 యోహాను 2:16) కోసం 

పడిపోయింది. 

అందువల్ల, చాలామంది తమ స్వంత మతపరమైన సంప్రదాయాలు 

మరియు లౌకిక ప్రభుత్వాలతో ముందుకు వచ్చారు, ఎందుకంటే 

వారు తమకు బాగా తెలుసునని భావిస్తారు. అయినప్పటికీ, వారు 

చేయరు (cf. యిర్మీయా 10:23) లేదా నిజంగా 

పశ్చాత్తాపపడరు. 

అందుకే మానవాళికి దేవుని రాజ్యం అవసరం (cf. మత్తయి 

24:21-22). 

బీటిట్యూడ్లను పరిగణించండి 

యేసు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల యొక్క అత్యంత ప్రసిద్ధ 

శ్రేణిలో ఒకటి, ఆలివ్ కొండపై తన ప్రసంగంలో ఆయన ఇచ్చిన 

దీవెనలు. 

ఆయన చెప్పిన వాటిలో కొన్నింటిని గమనించండి: 

3 “ఆత్మలో పేదవారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం 

వారిది. 4 దుుఃఖించువారు ధన్యులు, వారు ఓదార్పు 

పొందుదురు. 5 సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూమిని 

స్వతంత్రించుకుంటారు. 6 నీతి కొరకు ఆకలిదప్పులు 

ఉన్నవారు ధన్యులు, వారు సంతృప్తి చెందుతారు. 7 

దయగలవారు ధన్యులు, వారు కనికరం పొందుతారు . 8 

హృదయశుద్ధిగలవారు ధన్యులు, వారు దేవుణ్ణి 

చూస్తారు. 9 శాంతి స్థాపకులు ధన్యులు, వారు దేవుని 

కుమారులు అని పిలువబడతారు. 10 నీతి నిమిత్తము 
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హింసింపబడువారు ధన్యులు, పరలోకరాజ్యము వారిది . 

(మత్తయి 5:3-10) 

ఇది దేవుని రాజ్యంలో ఉంది (cf. మార్క్ 4:30-31), తరచుగా 

మాథ్యూ చేత పరలోక రాజ్యం అని పిలుస్తారు (cf. మత్తయి 

13:31), ఇక్కడ ఈ ఆశీర్వాద వాగ్దానాలు నెరవేరుతాయి. 

సాత్వికులు భూమిని వారసత్వంగా పొందుతారని, పవిత్రులు 

దేవుణ్ణి చూడవచ్చనే వాగ్దానం దేవుని రాజ్యంలో 

నెరవేరుతుంది. దేవుని రాజ్యంలోని ఆశీర్వాదాల శుభవార్త 

కోసం ఎదురుచూడండి! 

దేవుని మార్గాలు సరైనవి 

నిజం ఏమిటంటే దేవుడు ప్రేమ (1 యోహాను 4: 8,16 ) మరియు 

దేవుడు స్వార్థపరుడు కాదు. దేవుని చట్టాలు దేవుని పట్ల 

మరియు మన పొరుగువారి పట్ల ప్రేమను చూపుతాయి (మార్కు 

12:29-31; యాకోబు 2:8-11). ప్రపంచ మార్గాలు 

స్వార్థపూరితమైనవి మరియు మరణంతో ముగుస్తాయి 

(రోమన్లు 8:6). 

నిజ క్రైస్తవులు ఆజ్ఞలను పాటిస్తారని బైబిల్ 

చూపుతుందని గమనించండి: 

1 యేసే క్రీస్తు అని విశ్వసించేవాడు దేవుని మూలంగా 

పుట్టాడు, పుట్టినవానిని ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరూ 

ఆయన వల్ల పుట్టిన వానిని కూడా ప్రేమిస్తారు. 2 

మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఆయన ఆజ్ఞలను 

పాటించినప్పుడు మనం దేవుని పిల్లలను 

ప్రేమిస్తున్నామని దీని ద్వారా మనకు తెలుసు. 3 

ఎందుకంటే మనం ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించడమే దేవుని 

ప్రేమ. మరియు అతని ఆజ్ఞలు 

భారంగా ఉండవు . (1 యోహాను 5:1-3) 
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దేవుని "ఆజ్ఞలన్నీ నీతి" (కీర్తన 119:172). అతని మార్గాలు 

స్వచ్ఛమైనవి (1 తీతు 1:15). దురదృష్టవశాత్తూ, చాలా మంది 

అనేక రకాలైన “అన్యాయాన్ని” అంగీకరించారు మరియు యేసు 

ధర్మశాస్త్రాన్ని లేదా ప్రవక్తలను నాశనం చేయడానికి 

రాలేదని గ్రహించలేదు, కానీ వాటిని నెరవేర్చడానికి 

(మత్తయి 5:17), వాటి నిజమైన అర్థాన్ని వివరించడం ద్వారా 

మరియు వాటిని చాలా వరకు విస్తరించడం ద్వారా ఆలోచన (ఉదా. 

మత్తయి 5:21-28). యేసు బోధించాడు, “ ఎవడు వాటిని చేసి 

బోధిస్తాడో, అతడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడని 

పిలువబడతాడు” (మత్తయి 5:19) ('దేవుని రాజ్యం' మరియు 

'పరలోక రాజ్యం' అనే పదాలు పరస్పరం మార్చుకోగలవు). 

క్రియలు లేని విశ్వాసము చనిపోయినదని బైబిల్ 

బోధిస్తుంది (యాకోబు 2:17). చాలా మంది యేసును 

అనుసరిస్తున్నట్లు చెప్పుకుంటారు, కానీ ఆయన బోధలను 

నిజంగా విశ్వసించరు (మత్తయి 7:21-23) మరియు ఆయనను 

అనుకరించరు (cf. 1 కొరింథీయులు 11:1). "పాపం అనేది చట్టం 

యొక్క అతిక్రమణ" (1 యోహాను 3:4, KJV) మరియు అందరూ పాపం 

చేసారు (రోమన్లు 3:23). ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుడు నిజంగా 

అందరి కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు (cf. లూకా 3:6) 

కాబట్టి తీర్పుపై దయ విజయం సాధిస్తుందని బైబిల్ 

చూపిస్తుంది (జేమ్స్ 2:13). 

దేవుని మార్గాలు కాకుండా మానవ పరిష్కారాలు పనిచేయవు. 

వెయ్యేళ్ల రాజ్యంలో, యేసు “ఇనుప కడ్డీ”తో 

పరిపాలిస్తాడు (ప్రకటన 19:15), మరియు ప్రజలు దేవుని 

మార్గంలో జీవించినప్పుడు మంచి జరుగుతుంది. ఈ 

ప్రపంచంలోని సమాజాలు దేవునికి మరియు ఆయన చట్టానికి 

లోబడడానికి నిరాకరించడం వల్లనే ప్రపంచ సమస్యలన్నీ 

ఉన్నాయి . మానవత్వం సమాజంలోని సమస్యలను 

పరిష్కరించగలదని చరిత్ర చూపిస్తుంది: 

6 దేహాభిమానం కలిగి ఉండటం మరణం, కానీ 

ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించడం జీవితం మరియు శాంతి. 7 
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ఎందుకంటే శరీరానికి సంబంధించిన మనస్సు దేవునికి 

విరోధం; ఎందుకంటే అది దేవుని చట్టానికి లోబడి 

ఉండదు, లేదా నిజానికి అది సాధ్యం కాదు. 8 కాబట్టి 

శరీరధారియైనవారు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టలేరు. 

(రోమన్లు 8:6-8) 

క్రైస్తవులు ఆధ్యాత్మికం మీద దృష్టి పెట్టాలి మరియు 

మన వ్యక్తిగత బలహీనతలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ యుగంలో 

(రోమన్లు 8:9) అలా చేయడానికి దేవుని ఆత్మను పొందారు: 

26 సహోదరులారా, మీ పిలుపును మీరు చూస్తున్నారు, 

శరీరానుసారంగా చాలా మంది జ్ఞానులు కాదు, చాలా మంది 

బలవంతులు, ఎక్కువ మంది గొప్పవారు కాదు. 27 అయితే 

జ్ఞానులను అవమానపరచడానికి దేవుడు లోకంలోని 

తెలివితక్కువవాటిని ఎంచుకున్నాడు, మరియు 

శక్తివంతమైన వాటిని అవమానపరచడానికి దేవుడు 

లోకంలోని బలహీనమైనవాటిని ఎంచుకున్నాడు. 28 మరియు 

లోకంలోని నీచమైనవాటిని, తృణీకరించబడినవాటిని, 

లేనివాటిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, ఉన్నవాటిని 

నిర్వీర్యం చేయడానికి, 29 ఏ శరీరమూ ఆయన సన్నిధిలో 

కీర్తించకూడదు. 30 అయితే, మీరు క్రీస్తుయేసులో 

ఉన్నారు, ఆయన మనకు దేవుని నుండి జ్ఞానాన్ని మరియు 

నీతిని మరియు పవిత్రతను మరియు విమోచనను 

అయ్యాడు, 31 “మహిమించేవాడు ప్రభువులో 

కీర్తించాలి” అని వ్రాయబడి ఉంది. (1 కొరింథీయులు 

1:26-31) 

క్రైస్తవులు దేవుని ప్రణాళికలో కీర్తించాలి! మనం ఇప్పుడు 

విశ్వాసంతో నడుచుకుంటాము (2 కొరింథీయులు 5:7), పైన 

చూస్తున్నాము (కొలొస్సయులు 3:2) విశ్వాసంతో 

(హెబ్రీయులు 11:6). దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించినందుకు మనం 

ఆశీర్వదించబడతాము (ప్రకటన 22:14). 

దేవుని రాజ్య సువార్త ఎందుకు? 
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ప్రొటెస్టంట్లు యేసును రక్షకునిగా అంగీకరించిన తర్వాత, 

తాము దేవుని రాజ్యాన్ని వెతుకుతున్నామని భావిస్తారు. 

కాథలిక్కులు బాప్టిజం పొందిన వారు, శిశువులుగా కూడా తమ 

చర్చిలోకి రాజ్యంగా ప్రవేశించారని నమ్ముతారు. 

కాథలిక్కులు మరియు తూర్పు ఆర్థోడాక్స్ మతకర్మలు 

మొదలైన వాటి ద్వారా వారు దేవుని రాజ్యాన్ని 

వెతుకుతున్నారని అనుకుంటారు. క్రైస్తవులు బాప్టిజం 

పొందవలసి ఉండగా, గ్రీకో-రోమన్-ప్రొటెస్టంట్లు 

మానవాళి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రపంచం వైపు 

చూస్తారు. వారు భూసంబంధమైన దృష్టిని కలిగి ఉంటారు (cf. 

రోమన్లు 8:6-8). 

మొదట దేవుని రాజ్యాన్ని వెదకడం (మత్తయి 6:33) 

క్రైస్తవులకు జీవితకాల లక్ష్యం. ఒక లక్ష్యం, 

పరిష్కారాల కోసం ప్రపంచం వైపు చూడటం కాదు, కానీ దేవుడు 

మరియు అతని మార్గాల వైపు. దేవుని రాజ్య సువార్త మన 

జీవితాలను మారుస్తుంది. 

క్రైస్తవులు యేసుతో కలిసి పరిపాలిస్తారని బైబిల్ 

చెబుతోంది, అయితే నిజమైన క్రైస్తవులు నిజంగా నగరాలను 

పరిపాలిస్తారని మీరు గ్రహించారా? యేసు బోధించాడు: 

12 “ఒక గొప్ప వ్యక్తి తన కోసం రాజ్యాన్ని 

పొందేందుకు మరియు తిరిగి రావడానికి దూరదేశానికి 

వెళ్లాడు. 13 అతడు తన సేవకులలో పదిమందిని పిలిచి, 

వారికి పది మినాలు ఇచ్చి, 'నేను వచ్చేంత వరకు 

వ్యాపారం చేయండి' అని వారితో చెప్పాడు. 14 అయితే 

అతని పౌరులు అతనిని అసహ్యించుకొని, 'ఇతడు మనల్ని 

ఏలడానికి మాకు అవకాశం లేదు' అని అతని వెంట ఒక 

ప్రతినిధి బృందాన్ని పంపారు. 

15 “అలాగే అతను తిరిగి వచ్చినప్పుడు, అందుకున్నాడు 
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రాజ్యం , అతను డబ్బు ఇచ్చిన ఈ సేవకులను తన వద్దకు 

పిలవమని ఆజ్ఞాపించాడు, తద్వారా ప్రతి వ్యక్తి 

వ్యాపారం ద్వారా ఎంత సంపాదించాడో అతనికి తెలుసు. 
16 అప్పుడు మొదటివాడు వచ్చి, ‘బోధకుడా, నీ మినా పది 

మినాలు సంపాదించింది’ అన్నాడు. 17 మరియు అతను 

అతనితో ఇలా అన్నాడు: 'బాగా చేసారు, మంచి సేవకుడు. 

నీవు అతికొద్ది విషయములో నమ్మకముగా ఉన్నందున 

పది పట్టణములపై అధికారము కలిగి యున్నావు. 18 

మరియు రెండవవాడు వచ్చి, 'బోధకుడా, నీ మినా ఐదు 

మినాలు సంపాదించింది' అన్నాడు. 19 అలాగే అతడు, ‘నువ్వు 

కూడా ఐదు పట్టణాలకు అధిపతువు’ అని అతనితో అన్నాడు. 

(లూకా 19:12-19) 

మీకు ఇప్పుడు ఉన్న కొద్దిపాటిపై నమ్మకంగా ఉండండి. 

నిజమైన రాజ్యంలో నిజమైన నగరాలను పాలించే అవకాశం 

క్రైస్తవులకు ఉంటుంది. యేసు కూడా ఇలా అన్నాడు, " 

ప్రతివానికి తన పని చొప్పున ఇచ్చుటకు నా ప్రతిఫలము నాకు 

తోడైయున్నది" (ప్రకటన 22:12). దేవునికి నిజంగా 

ప్రతిస్పందించే వారి కోసం దేవుడు ఒక ప్రణాళిక (యోబు 

14:15) మరియు స్థలం (యోహాను 14:2) కలిగి ఉన్నాడు (యోహాను 

6:44; ప్రకటన 17:14). దేవుని రాజ్యం నిజమైనది మరియు మీరు 

దానిలో భాగం కావచ్చు! 

2016 ప్రారంభంలో, సైన్స్ జర్నల్ "ది పవర్ ఆఫ్ 

క్రౌడ్స్" అనే శీర్షికతో ఒక కథనాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది 

కృత్రిమ మేధస్సు మరియు క్రౌడ్ సోర్సింగ్ మానవాళి 

ఎదుర్కొంటున్న "చెడు సమస్యలను' పరిష్కరించగలదని 

సూచించింది. అయినప్పటికీ, దుష్టత్వం అంటే ఏమిటో అర్థం 

చేసుకోవడంలో వ్యాసం విఫలమైంది, దానిని ఎలా 

పరిష్కరించాలో పక్కన పెట్టండి. 

దేవుని నిజమైన మార్గాలను అనుసరించడమే కాకుండా, 21 వ 

శతాబ్దంలో విఫలమైన బాబెల్ టవర్ను నిర్మించడానికి 
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మానవత్వం సహకరించినప్పుడు, అది మహా జలప్రళయం తర్వాత 

తిరిగి విఫలమవడమే కాకుండా సహకారం (ఆదికాండము 11:1-9). 

ప్రపంచంలోని సమస్యలు, మధ్యప్రాచ్యం వంటి 

ప్రదేశాలలో (ఉదా. డేనియల్ 9:27a; 1 థెస్సలొనీకయులు 5:3) 

ఊహించినప్పటికి, మానవులు పరిష్కరించబడరు-మనకు దేవుని 

రాజ్యం యొక్క శాంతి అవసరం (రోమన్లు 14: 17) 

అంతర్జాతీయ తీవ్రవాద సమస్యలు, ఆశించిన లాభాలు 

ఉన్నప్పటికీ, ఐక్యరాజ్యసమితిలో మోసపోయిన వారి 

ద్వారా (cf. యెహెజ్కేలు 21:12) పరిష్కరించబడవు (cf. ప్రకటన 

12:9)-మనకు దేవుని రాజ్యం యొక్క ఆనందం మరియు ఓదార్పు 

అవసరం. 

పర్యావరణ సమస్యలు అంతర్జాతీయ సహకారంతో 

పరిష్కరించబడవు, ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలు భూమిని నాశనం 

చేయడంలో సహాయపడతాయి (ప్రకటన 11:18), కానీ అవి దేవుని 

రాజ్యం ద్వారా పరిష్కరించబడతాయి. 

లైంగిక అనైతికత, గర్భస్రావం మరియు మానవ శరీర భాగాలను 

విక్రయించడం వంటి సమస్యలు USA ద్వారా పరిష్కరించబడవు 

(cf. ప్రకటన 18:13), కానీ దేవుని రాజ్యం ద్వారా. 

USA, UK మరియు అనేక ఇతర దేశాలు కలిగి ఉన్న భారీ రుణం 

అంతర్జాతీయ బ్రోకింగ్ ద్వారా పరిష్కరించబడదు, కానీ 

చివరికి (హబక్కుక్ 2:6-8 ప్రకారం విధ్వంసం తర్వాత) దేవుని 

రాజ్యం ద్వారా పరిష్కరించబడుతుంది. 

అజ్ఞానం మరియు తప్పుడు విద్య ఐక్యరాజ్యసమితి 

ద్వారా పరిష్కరించబడదు-మనకు దేవుని రాజ్యం అవసరం. 

మతపరమైన కలహాలు బైబిల్ యొక్క నిజమైన యేసు కాకుండా 

మోక్షానికి అంగీకరించే ఏ క్రైస్తవ-అంతర్ విశ్వాసాల 

ఉద్యమం ద్వారా నిజంగా పరిష్కరించబడదు. పాపం 

ప్రపంచంలోని సమస్య మరియు దాని కోసం , మనకు యేసు 
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త్యాగం మరియు దేవుని రాజ్యంలో తిరిగి రావడం అవసరం. 

ఆధునిక వైద్య శాస్త్రంలో మానవ ఆరోగ్యానికి అన్ని 

సమాధానాలు లేవు-మనకు దేవుని రాజ్యం అవసరం. 

సంభావ్య పంట వైఫల్యాల కారణంగా ప్రపంచంలోని కొన్ని 

ప్రాంతాలను కరువు ప్రమాదంలో పడేస్తున్న జన్యుపరంగా 

మార్పు చెందిన జీవుల ద్వారా ఆకలి సమస్యలు 

పరిష్కరించబడవు-మనకు దేవుని రాజ్యం అవసరం. 

ఆఫ్రికా, ఆసియా మరియు ఇతర ప్రాంతాలలోని భారీ పేదరికం, 

అంతిమ సమయమైన 'బాబిలోన్' (cf. ప్రకటన 18:1-19) నుండి 

కొంత కాలానికి ప్రయోజనం పొందుతున్నప్పటికీ, పేదరికం 

సమస్యను పరిష్కరించదు-మనకు దేవుని రాజ్యం అవసరం. ఈ 

'ప్రస్తుత దుష్ట యుగం'లో యేసు కాకుండా, మానవత్వం 

ఆదర్శధామాన్ని తీసుకురాగలదనే ఆలోచన తప్పుడు సువార్త 

(గలతీ 1:3-10). 

దేవుని రాజ్యం యొక్క వెయ్యేళ్ల దశ భూమిపై 

స్థాపించబడే అక్షరార్థ రాజ్యం. ఇది దేవుని ప్రేమగల 

చట్టాలపై మరియు నాయకుడిగా ప్రేమించే దేవుడిపై 

ఆధారపడి ఉంటుంది. పరిశుద్ధులు క్రీస్తుతో పాటు వెయ్యి 

సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తారు (ప్రకటన 5:10; 20:4-6). ఈ 

రాజ్యం నిజంగా చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్లో ఉన్నవారిని కలిగి 

ఉంటుంది, అయితే దేవుని రాజ్యం వాస్తవానికి చర్చి 

(కాథలిక్ లేదా ఇతరత్రా) అని ఏ గ్రంథం పేర్కొనలేదు. రోమ్ 

చర్చి సహస్రాబ్ది బోధనను వ్యతిరేకించింది మరియు 

తరువాత మనం ముగింపుకు చేరుకునే కొద్దీ బైబిల్ సువార్త 

సందేశాన్ని మరింత శక్తివంతంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. ఇది 

మాథ్యూ 24:14ను నెరవేర్చడంలో సహాయపడే ముఖ్యమైన 

మీడియా కవరేజీని పొందుతుంది. 

దాని చివరి దశలో, దేవుని రాజ్యం "కొత్త జెరూసలేం, 
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వస్తున్నాడు ” (ప్రకటన 21:2) మరియు దాని పెరుగుదలకు అంతం 

ఉండదు. ఇక అధర్మం ఉండదు, దుుఃఖం ఉండదు, మరణం ఉండదు. 

దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్తను ప్రకటించడం మరియు 

అర్థం చేసుకోవడం బైబిల్ యొక్క ముఖ్యమైన అంశం. పాత 

నిబంధన రచయితలు దాని గురించి బోధించారు. యేసు, పాల్ 

మరియు యోహాను దాని గురించి బోధించారు. క్రొత్త నిబంధన 

వెలుపల మనుగడ సాగించిన పురాతన 'క్రిస్టియన్' ఉపన్యాసం 

దాని గురించి బోధించింది. రెండవ శతాబ్దం ప్రారంభంలో 

పాలీకార్ప్ మరియు మెలిటో వంటి క్రైస్తవ నాయకులు దాని 

గురించి బోధించారు. దేవుని యొక్క కొనసాగుతున్న చర్చిలో 

మనం ఈరోజు దానిని బోధిస్తున్నాము. యేసు బోధించిన 

మొదటి విషయం దేవుని రాజ్యం అని గుర్తుంచుకోండి (మార్కు 

1:13. పునరుత్థానం తర్వాత ఆయన బోధించినది కూడా అదే 

(అపొస్తలుల కార్యములు 1:3) - మరియు క్రైస్తవులు మొదట 

వెతకవలసిన విషయం (మత్తయి). 6:33). 

సువార్త యేసు జీవితం మరియు మరణం గురించి మాత్రమే కాదు. 

యేసు మరియు అతని అనుచరులు బోధించిన సువార్త యొక్క 

ఉద్ఘాటన రాబోయే దేవుని రాజ్యం. రాజ్యం యొక్క 

సువార్త క్రీస్తు ద్వారా రక్షణను కలిగి ఉంటుంది, కానీ 

మానవ ప్రభుత్వాల ముగింపును కూడా బోధిస్తుంది (ప్రకటన 

11:15). 

గుర్తుంచుకోండి, రాజ్య సువార్త అన్ని దేశాలకు సాక్షిగా 

ప్రపంచానికి బోధించబడే వరకు అంతం రాదని యేసు బోధించాడు 

(మత్తయి 24:14). మరియు ఆ బోధ ఇప్పుడు జరుగుతోంది. 

శుభవార్త ఏమిటంటే , మానవాళి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు 

దేవుని రాజ్యమే పరిష్కారం . అయినప్పటికీ, చాలామంది 

దానిని సమర్ధించటానికి ఇష్టపడరు, లేదా వినడానికి లేదా 

దానిలోని నిజాన్ని నమ్మడానికి ఇష్టపడరు. దేవుని రాజ్యం 

శాశ్వతమైనది (మత్తయి 6:13), అయితే "ఈ లోకం 

గతించుచున్నది" (1 కొరింథీయులు 7:31). 
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దేవుని రాజ్యం యొక్క నిజమైన సువార్తను ప్రకటించడం 

అనేది దేవుని కొనసాగుతున్న చర్చిలో మనం తీవ్రంగా ఉన్న 

విషయం. దేవుని రాజ్యం (మత్తయి 24:14)తో సహా బైబిల్ 

బోధించే అన్ని విషయాలను బోధించడానికి మేము కృషి 

చేస్తాము (మత్తయి 28:19-20). మనం ఆ రాజ్యం కోసం 

ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు, మనం దేవుని మార్గాలను 

నేర్చుకోవాలి మరియు అనుసరించాలి మరియు సత్యాన్ని 

విశ్వసించాలనుకునే ఇతరులను ఓదార్చాలి. 

రాబోయే దేవుని రాజ్య సువార్త ప్రకటనకు మీరు మద్దతు 

ఇవ్వకూడదా? మీరు దేవుని రాజ్య సువార్తను నమ్ముతారా? 
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కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ 
 
కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ యొక్క USA కార్యాలయం ఇక్కడ ఉంది: 1036 

గ్రాండ్ అవెన్యూ, గ్రోవర్ బీచ్, కాలిఫోర్నియా, 93433 USA. వెబ్సైట్ 

www.ccog.org. 
 

కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ (CCOG) 

వెబ్సైట్లు 
 

CCOG.ASIA ఈ సైట్ ఆసియాపై దృష్టి పెట్టింది. 

CCOG.IN ఈ సైట్ భారతీయ వారసత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది.  

CCOG.EU ఈ సైట్ యూరప్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.  

CCOG.NZ ఈ సైట్ బ్రిటీష్ సంతతి నేపథ్యంతో న్యూజిలాండ్ 

మరియు ఇతరులను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. 

CCOG.ORG ఇది ప్రధాన వెబ్సైట్ కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ 

గాడ్. ఇది అన్ని ఖండాలలోని ప్రజలకు సేవ చేస్తుంది. ఇందులో 

కథనాలు, లింక్లు మరియు వీడియోలు ఉన్నాయి. 

CCOGCANADA.CA ఈ సైట్ కెనడాలో ఉన్నవారిని లక్ష్యంగా 

చేసుకుంది. 

CCOGAfrica.ORG ఈ సైట్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నవారిని లక్ష్యంగా 

చేసుకుంది. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ఇది స్పానిష్ భాషా 

వెబ్సైట్ కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ఇది ఫిలిప్పీన్స్ వెబ్సైట్ 

కొనసాగుతున్న చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇది ఇంగ్లీష్ మరియు తగలోగ్లో 

సమాచారాన్ని కలిగి ఉంది. 
 

వార్తలు మరియు చరిత్ర వెబ్సైట్లు 
 

COGWRITER.COM ఈ వెబ్సైట్ ఒక ప్రధాన ప్రకటన సాధనం 

మరియు వార్తలు, సిద్ధాంతం, చారిత్రక కథనాలు, వీడియోలు మరియు 

ప్రవచనాత్మక నవీకరణలను కలిగి ఉంది. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ఇది చర్చి చరిత్రపై కథనాలు మరియు 

సమాచారంతో గుర్తుంచుకోవడానికి సులభమైన వెబ్సైట్. 
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BIBLENEWSPROPHECY.NET ఇది వార్తలు మరియు బైబిల్ అంశాలను 

కవర్ చేసే ఆన్లైన్ రేడియో వెబ్సైట్. 
 

ప్రసంగాలు మరియు సెర్మోనెట్ల కోసం 

యూట్యూబ్ మరియు భించుటే వీడియో ఛానెల్లు 
 

BibleNewsProphecy ఛానెల్. CCOG సెర్మోనెట్ వీడియోలు. 

CCOGAfrica ఛానెల్. ఆఫ్రికన్ భాషలలో CCOG సందేశాలు. 

CCOG Animations క్రైస్తవ విశ్వాసాలకు సంబంధించిన అంశాలను 

బోధించే ఛానెల్.  

CCOGSermones ఛానెల్ స్పానిష్ భాషలో సందేశాలను కలిగి ఉంది. 

ContinuingCOG ఛానెల్. CCOG వీడియో ఉపన్యాసాలు.  
 

జెరూసలేంలోని ఒక భవనంలో మిగిలిన కొన్ని ఇటుకలను (మరికొన్ని తరువాత జోడించినవి) 

ఫోటో క్రింద చూపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు దీనిని సెనాకిల్ అని పిలుస్తారు, అయితే 

జెరూసలేం యొక్క వెస్ట్రన్ హిల్లో (ప్రస్తుతం మౌంట్ జియాన్ అని 

పిలుస్తారు) చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్గా వర్ణించబడింది: 

 

 
 

ఇది బహుశా పురాతన నిజమైన క్రిస్టియన్ చర్చి భవనం యొక్క ప్రదేశం అని 

నమ్ముతారు. యేసు ‘దేవుని రాజ్య సువార్త’ బోధించబడే భవనం. ఇది జెరూసలేంలో 

బోధించే భవనం దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్త. 
 

 

ఈ కారణంగా మేము కూడా ఎడతెగకుండా దేవునికి కృతజ్ఞతలు 

తెలియజేస్తున్నాము, ఎందుకంటే... సహోదరులారా, మీరు యూదయలో 

క్రీస్తు యేసులో ఉన్న దేవుని చర్చిలను అనుసరించారు. (1 

థెస్సలొనీకయులు 2:13-14) 
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ఒకప్పుడు సాధువులకు అందజేయబడిన విశ్వాసం కోసం తీవ్రంగా పోరాడండి. 

(జూడ్ 3) 

అతను (యేసు) వారితో, “నేను దేవుని రాజ్యాన్ని ఇతర పట్టణాలకు కూడా 

ప్రకటించాలి, ఎందుకంటే నేను దీని కోసం పంపబడ్డాను.” (లూకా 4:43) 

అయితే దేవుని రాజ్యాన్ని వెదకండి, మరియు ఇవన్నీ మీకు 

జోడించబడతాయి. చిన్న మందా, భయపడకు, నీకు రాజ్యం ఇవ్వడం మీ తండ్రికి 

ఇష్టం. (లూకా 12:31-32) 

మరియు రాజ్యం యొక్క ఈ సువార్త అన్ని దేశాలకు సాక్షిగా 

ప్రపంచమంతటా బోధించబడుతుంది, ఆపై అంతం వస్తుంది. (మత్తయి 24:14) 


