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परमशे ्वर के राज ्य के 

ससुमाचार 
 

एकर समाधान अछि ! 

की अहााँ सभ केाँ  ई अहसास अछि ज ेयीश ुकहन ेिलाह ज ेजाबत धरर परमशे ्वरक राज ्य केाँ  

गवाहक रूप म ेससंार म ेप्रचार नछह कयल जायत ताबत धरर अतं नछह आछब सकैत अछि? 

 
“भछे़िया सहेो ममेना के सगं रहत ... ओ सभ हमर समस्त पछवत्र पहा़ि म ेकोनो तरहक चोट 

नछह करत आ न ेछवनाश करत, ककएक त’ पथृ्वी परमशे ्वरक ज्ञान साँ भरल रहत जनेा समदु्र 

केाँ  जल झााँछप दतै अछि।” (यशायाह 11:6, 9) 

 
द्वारा 

बॉब छियल, पीएच.डी. 
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परमशे ्वर के राज ्य के 
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एकर समाधान अछि ! 

  

द्वारा बॉब छियल, पीएच.डी. 

कॉपीराइट ©2016/2017/2018/2019/2022 नासरीन बुक्स द्वारा। संस्करण 1.5. के छलये 

छनर्मित पुछस्तका सतत चचि ऑफ गॉड आ उत्तराछधकारी, एकटा छनगम एकमात्र। 1036 डब्ल्यू 

ग्ांड एवेन्यू, ग्ोवर बीच, कैछलफोर्निया, 93433, यू.एस.ए. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

मानव जाछत अपन समस्याक समाधान ककएक नछह क’ सकैत अछि? 

की अहााँ जनतै िी ज ेबाइछबल ज ेपछहल आ अछंतम बात सभ दखेाबतै अछि ज ेयीश ुद्वारा 

प्रचार कयल गले िल, ओ चचछंतत परमशे ्वर राज ्य ससुमाचार िल? 

की अहााँ सभ जनतै िी ज ेपरमशे ्वरक राज ्य पर प्ररेरत सभ आ हुनका सभक बाद सभ साँ 

पछहन ेज ेसभ आएल िलाह, हुनका सभक जोर दले गले िलछन? 

की परमशे ्वरक राज ्य यीशकु व ्यछि अछि? की परमशे ्वरक राज ्य यीश ुआब हमरा सभ 

म ेअपन जीवन जीबतै िछि? की परमशे ्वरक राज्य कोनो प्रकारक भछवष्यक वास्तछवक राज्य 

अछि? की अहााँ बाइछबल ज ेछसखाबतै अछि ओकरा पर छवश्वास करब? 

राज्य की होइत अछि ? बस परमशे ्वरक राज ्य की अछि? बाइछबल की छसखाबतै अछि? 

प्रारंछभक मसीही कलीछसया की छसखाबतै िल? 

की अहााँ सभ केाँ  ई बझुल अछि ज ेजाबत धरर परमशे ्वरक राज ्य केाँ  गवाहक रूप म ेससंार म े

प्रचार नछह कयल जायत ताबत धरर अतं नछह आछब सकैत अछि? 

सामने के कवर पर देल गेल फोटो में एकटा मेमना के भेछ़िया के सगं प़िल देखाओल गेल अछि जेकर 

रचना बर्डिन चपं्रटटंग आ ग्ाकफक्स केने अछि. बैक कवर पर देल गले फोटो जेरुसलम के मूल चचि ऑफ गॉड 

भवन के छहस्सा अछि जे 2013 में डॉ. बॉब छियल द्वारा लले गले िल. 
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सामग्ी 

 

1. मानवता के पास समाधान िै कक नै? 

2. यीश ुकोन ससुमाचार प्रचार कयलछन? 

3. की परुान छनयम म ेपरमशे ्वरक राज ्य ज्ञात िल? 

4. की प्ररेरत सभ राज्यक सुसमाचार छसखबतै िलाह? 

5. नया छनयम के बाहर के स्रोत परमशे्वर के राज्य के बारे में 

छसखाबै िेल ै

6. ग्ीक-रोमन चचि छसखाब ैिै कक राज्य महत्वपूणि िै, लेककन... 

7. भगवान के राज्य क्यों 

 

संपकि  माछहती 
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1.  मानवता के पास समाधान िै कक नै? 

जगाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आह.े 

अनेकांना भूक लागली आहे. अनके लोकांवर अत्याचार होतात. अनेकांना गररबीचा 

सामना करावा लागतो. अनेक राष्ट्र े गंभीर कजिबाजारी आहते. न जन्मले्या मुलांसह, 

मुलांवर अत्याचार होतात. औषध-प्रछतरोधक रोग अनके डॉक्टरांना चचंछतत करतात. 

प्रमुख औद्योछगक शहरांची हवा आरोग्यासाठी खूप प्रदछूषत आह.े छवछवध राजकारणी 

युद्धाची धमकी देतात. दहशतवादी ह्ले होतच असतात. 

जागछतक नेते मानवतेला भेडसावत असले्या समस्या सोडवू शकतात का? 

असे अनेकानंा वाटते. 

नवीन यछुनव्हसिल अजेंडा 

25 सप्टेंबर, 2015 रोजी, व्हॅरटकनचे पोप फ्राछन्सस यांच्या मखु्य-नोंद भाषणानंतर, 

संयुि राष्ट्रांच्या (यूएन) 193 राष्ट्रांनी "17 शाश्वत छवकास उकिष्ट"े लागू करण्यासाठी 

मतदान केले ज्याला कधीकधी न्यू युछनव्हसिल एजी एंडा म्हटले जाते . येिे UN ची 17 

उकिष्ट ेआहेत: 

ध्येय 1. सवित्र दाररद्र्य त्याच्या सवि स्वरुपात संपवा 

ध्येय 2. भूक सपंवणे, अन्न सुरक्षा आछण सुधाररत पोषण छमळवणे आछण 

शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण े

ध्येय 3. छनरोगी जीवनाची खात्री करणे आछण सवि वयोगटातील सवाांच े

क्याण करण े

ध्येय 4. सविसमावेशक आछण न्याय्य दजािचे छशक्षण सुछनछित करणे आछण 

सवाांसाठी आजीवन छशकण्याच्या संधींना प्रोत्साहन देण े

ध्येय 5. लैंछगक समानता प्राप्त करणे आछण सवि मछहला आछण मुलींना सक्षम 

करणे 

ध्येय 6. सवाांसाठी पाणी आछण स्वच्ितचेी उपलब्लधता आछण शाश्वत 

व्यवस्िापन सुछनछित करण े
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ध्येय 7. सवाांसाठी परवडणारी, छवश्वासाहि, रटकाऊ आछण आधुछनक ऊजचेा 

प्रवेश सुछनछित करणे 

ध्येय 8. शाश्वत, सविसमावेशक आछण शाश्वत आर्ििक वाढ, पूणि आछण उत्पादक 

रोजगार आछण सवाांसाठी सभ्य कामांना प्रोत्साहन देण े

 उकिष्ट 9. लवछचक पायाभूत सुछवधा छनमािण करणे, सविसमावेशक आछण 

शाश्वत औद्योछगकीकरणाला प्रोत्साहन देणे आछण नवक्पना वाढवणे 

ध्येय 10. देशांमधील आछण देशांमधील असमानता कमी करण े

ध्येय 11. शहरे आछण मानवी वसाहती सविसमावेशक, सुरछक्षत, लवछचक 

आछण रटकाऊ बनवा 

ध्येय 12. शाश्वत उपभोग आछण उत्पादन पद्धती सछुनछित करा 

ध्येय 13. हवामान बदल आछण त्याचे पररणाम याचंा सामना करण्यासाठी 

तातडीची कारवाई करा 

उकिष्ट 14. शाश्वत छवकासासाठी महासागर, समुद्र आछण सागरी संसाधनाचंे 

संरक्षण आछण शाश्वत वापर 

उकिष्ट 15. स्िलीय पररसंस्िेच्या शाश्वत वापराचे संरक्षण करणे, पुनसांचछयत 

करणे आछण प्रोत्साहन दणेे, जंगलांचे शाश्वत व्यवस्िापन करणे, 

वाळवंटीकरणाचा सामना करणे आछण जछमनीचा ऱ्हास िांबवणे आछण उलट 

करणे आछण जैवछवछवधतेचे नुकसान िांबवणे. 

ध्येय 16. शाश्वत छवकासासाठी शांततापूणि आछण सविसमावेशक समाजांना 

प्रोत्साहन देणे, सवाांना न्याय छमळवून देणे आछण सवि स्तरांवर प्रभावी, 

जबाबदार आछण समावेशक संस्िा तयार करण े

ध्येय 17. अंमलबजावणीची साधने मजबूत करणे आछण शाश्वत छवकासासाठी 

जागछतक भागीदारीचे पुनरुज्जीवन करण े

शाश्वत छवकासासाठी 2030 अजेंडा असेही म्हटले जाते . छनयमन, छशक्षण आछण 

आंतरराष्ट्रीय आछण आंतरधमीय सहकायािद्वारे मानवतेला भडेसावणाऱ्या आजारांच े

छनराकरण करण्याचे उकिष्ट आह.े त्याची अनेक उकिष्ट े चांगली असली तरी त्यातील 
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काही पद्धती आछण उकिष्ट ेवाईट आहेत (cf. उत्पछत्त 3:5). हा अजेंडा, पोप फ्राछन्ससच्या 

लॉडाटो सी एनसायक्लीकलशी ससुंगत आह े. 

ला "नवीन कॅिोछलक अजेंडा" म्हटले जाऊ शकते कारण "कॅिोछलक" शब्लदाचा अिि 

"साविछत्रक" आहे. पोप फ्राछन्सस यांनी दत्तक घेणे म्हटले 

नवीन युछनव्हसिल अजेंडाचे " आशेचे एक महत्त्वाचे छचन्ह." 

UN कराराचा पाठपुरावा म्हणून, छडसेंबर 2015 मध्ये पॅररसमध्ये एक बैठक झाली 

(अछधकृतपणे 21st जलवायु पररवतिन पर सयंुि राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन के पक्षकारों के 

सम्मेलन | ). पोप फ्राछन्सस यांनीही त्या आंतरराष्ट्रीय कराराचे कौतकु केले आछण 

राष्ट्रांना "पुढील वाटचाल काळजीपूविक आछण सतत वाढत जाणार या एकजुटीच्या 

भावनेने" करण्याचा स्ला कदला. 

 
जगातील जवळपास सवि राष्ट्रांनी पॅररस करारानंा सहमती दशिछवली, ज्यात छवछशष्ट 

पयािवरणीय उकिष्ट ेआछण आर्ििक वचनबद्धता होती. (तेव्हा अमेररकेचे अध्यक्ष बराक 

ओबामा यांनी 2016 मध्ये अमेररकेला यासाठी वचनबद्ध करण्यासाठी एका 

दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली होती, परंतु 2017 मध्ये अमेररकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोना्ड ट्रम्प 

यांनी सांछगतले की परॅरस करारासाठी यनुायटेड स्टेट्स मान्य करणार नाही. यामुळे 

आंतरराष्ट्रीय संताप छनमािण झाला आछण अमेररकेला एकाकी पडण्यास मदत झाली. 

युरोप आछण जगाच्या इतर अनेक भागांतून.) पोप फ्राछन्सस यानंी नंतर सांछगतले की 

मानवतेने हवामानाशी संबंछधत बदल केले नाही तर “अधोगती जाईल”. 

 
प्रदछूषत हवेत श्वास घेण्याची, उपाशी राहणे, दररद्री होणे, धोक्यात यणेे इत्यादी 

कोणालाच वाटत नसताना, संयुि राष्ट्रांच्या 2030 अजेंडा आछण/ककंवा पॅररस 

करारातील उकिष्ट ेमानवतेला भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्याचा मानव प्रयत्न करेल का? 

 
यनुायटेड नशेन्सचा टॅ्रक रेकॉडि 

दसुर या महायदु्धानतंर 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी संयुि राष्ट्र संघाची स्िापना व 

स्िापना करण्यात आली, जेणेकरुन असा दसुरा संघषि टाळण्यासाठी आछण जगात 

शांतता वाढछवण्याचा प्रयत्न व्हावा. त्याच्या स्िापनेच्या वेळी, यूएनचे 51 सदस्य देश 

होते; आता 193 आहेत. 

युनायटेड नेशन्सची स्िापना झा्यापासून जगभरात शेकडो नाही तर हजारो संघषि 

झाले आहेत, परंतु छतसरे महायदु्ध म्हणून वणिन करता येईल असे अद्याप आप्याकड े

झालेले नाही. 
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की पोप फ्राछन्सस आछण इतर अनेक धार्मिक नेते ज्या आंतरधमीय आछण वैछश्वक 

अजेंडाचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्या सयंुि राष्ट्रसंघासारख्या 

आंतरराष्ट्रीय सहकायािने, शांतता आछण समृद्धी आणेल. 

तिाछप, हे करण्यासाठी संयुि राष्ट्राचंा टॅ्रक रेकॉडि चांगला नाही. संयुि राष्ट्र संघाच्या 

स्िापनेपासून असंख्य सशस्त्र संघषाांव्यछतररि, लाखो लोक भुकेले, छनवािछसत 

आछण/ककंवा अत्यंत गरीब आहेत. 

एक दशकापूवी, संयुि राष्ट्रांनी आपली सहस्राब्लदी छवकास उकिष्ट ेअंमलात आणण्याच े

ठरवले . त्यात आठ "छवकास उकिष्ट"े होती, परंतु हे यशस्वी झाले नाही, अगदी UN च्या 

म्हणण्यानसुार. म्हणून, 2015 मध्ये, त्याचे तिाकछित “17 शाश्वत छवकास लक्ष्य” 

स्वीकारले गेले. काही आशावादी आहेत. काही जण याला युटोछपयन क्पनारम्य 

मानतात. 

जोपयांत यूटोछपया आह,े 6 मे 2016 रोजी पोप फ्राछन्सस म्हणाले की त्यांनी एक 

मानवीय युरोछपयन युटोछपयाचे स्वप्न पाछहले आह े जे त्याचंे चचि त्या खडंापयांत 

पोहोचण्यास मदत करू शकेल. तरीही, पोपचे स्वप्न दुुःस्वप्न ठरेल (cf. प्रकटीकरण 18). 

काही सहकायि आछण यश असू शकत,े पण… 

मेररयम वेबस्टसि छडक्शनरी म्हणते की यूटोछपया हे “एक का्पछनक रठकाण आह ेछजिे 

सरकार, कायदे आछण सामाछजक पररछस्िती पररपणूि आह.े” बायबल छशकवते की 

मानवता स्वतुःच्या समस्या सोडवू शकत नाही: 

23 परमेश्वरा, मला माहीत आह ेकी मनुष्याचा मागि स्वतुःमध्ये नाही. स्वतुःची 

पावले स्वतुःच चालवायला माणसात नाही . (छयमिया 10:23, NKJV संपूणिपण े

अन्यिा सूछचत के्याछशवाय) 

बायबल छशकवते की आंतरराष्ट्रीय सहकायि अयशस्वी होईल: 

16 त्यांच्या मागाित नाश आछण द:ुख आहे. 17 आछण शांतीचा मागि त्यांना माहीत 

नाही. 18 त्यांच्या डोळ्यासमोर देवाचे भय नाही. (रोमन्स 3:16-18) 

तरीही, पुष्कळ मानव युटोछपयन समाजाकडे पाहण्याच्या त्यांच्या दछृष्टकोनासाठी कायि 

करत आहेत आछण कधीकधी धमािचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करतात. पण 

जवळजवळ कोणीही एका खऱ्या देवाच्या मागािचे अनसुरण करण्यास तयार नाही. असे 
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नाही की संयुि राष्ट्राच्या ककंवा व्हॅरटकनच्या कोणत्याही उकिष्टांच्या कदशेने प्रगती 

होणार नाही. काही (आछण अनेक उकिष्ट े चांगली आहेत), तसेच काही अडिळेही 

असतील. 

वास्तछवक, आछण कदाछचत मोठ्या संघषािनंतर, आंतरराष्ट्रीय शांतता कराराचा एक 

प्रकार मान्य केला जाईल आछण त्याची पुष्टी केली जाईल (डॅछनयल 9:27). अस े

असताना, मानवता अछधक शांततापूणि आछण का्पछनक समाज घडवून आणेल यावर 

अनेकाचंा खोटा छवश्वास असेल. 

अनेकांना अशा आंतरराष्ट्रीय 'युटोछपयन प्रगती' (cf. यहेज्केल 13:10) तसेच छवछवध 

छचन्ह े आछण चमत्कारादं्वारे (2 िेस्सलनीकाकर 2:9-12) नेले जाईल. परंतु बायबल 

म्हणते की अशी शांतता रटकणार नाही (डछॅनयल 9:27; 11:31-44), नेते ककतीही दावा 

करत असले तरीही (1 िेस्सलनीकाकर 5:3; यशया 59:8). 

 

येशूछशवाय (cf. जॉन 15:5; मॅथ्यू 24:21-22), मानवता या 'सध्याच्या दषु्ट युगात' 

यूटोछपया आण ूशकते ही क्पना खोटी सुवाताि आह े(गलती 1:3-10). 

जर एकटी माणुसकी खरोखरच युटोछपया घडवून आणण्यास पणूिपणे अक्षम असेल तर 

कोणत्याही प्रकारचा यूटोछपया शक्य आह ेका? 

होय. 

देवाचे राज्य या ग्हाला आछण नंतर, सवि अनंतकाळ, छवलक्षणररत्या चांगले बनवेल. 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

2. यीश ुकोन ससुमाचार प्रचार कयलछन? 

बायबल छशकवते की देवाचे राज्य नावाचा युटोछपयन समाज मानवी सरकाराचंी 

जागा घेईल (डछॅनयल 2:44; प्रकटीकरण 11:15; 19:1-21). 

जेव्हा येशूने त्याची साविजछनक सेवा सुरू केली, तेव्हा त्याने देवाच्या राज्याची सवुाताि 

सागंनू सरुुवात केली . माकि न ेकाय नोंदवले ते येिे आहे: 

14 आता योहानाला तुरंुगात टाक्यानंतर, येशू गालीलात आला, देवाच्या 

राज्याची सुवाताि सांछगतली, 15 आछण म्हणाला, “वेळ पूणि झाली आह ेआछण 

देवाच ेराज्य जवळ आले आहे. पिात्ताप करा आछण सुवातेवर छवश्वास ठेवा” 

(माकि  1:14-15). 

गॉस्पेल हा शब्लद ग्ीक शब्लदापासून आला आहे , ज्याचा अिि euangelion म्हणून 

छलप्यंतररत केला जातो आछण याचा अिि "चांगला सदंेश" ककंवा "चांगली बातमी" 

असा होतो. नवीन करारामध्ये, देवाच्या राज्याशी संबंछधत “राज्य” या इंग्जी शब्लदाचा 

उ्लेख NKJV मध्ये अदंाजे 149 वेळा आछण Douay Rheims बायबलमध्ये 151 वेळा 

आढळतो . हे बॅछसछलया म्हणून छलप्यंतररत केले्या ग्ीक शब्लदापासून आले आह े ज े

राजेशाहीच ेछनयम ककंवा क्षेत्र दशिवते. 

मानवी राज्ये, तसेच देवाचे राज्य, एक राजा आह े(प्रकटीकरण 17:14), ते भौगोछलक 

क्षेत्र व्यापतात (प्रकटीकरण 11:15), त्याचंे छनयम आहेत (यशया 2:3-4; 30:9), आछण 

त्यांच्याकडे आहे छवषय (लूक 13:29). 

मॅथ्यूने नोंदवलेली येशूची पछहली साविजछनक छशकवण येिे आहे: 

23 आछण येशू सवि गालीलात कफरला, त्याचं्या सभास्िानात छशकवत होता, 

राज्याची सुवाताि सांगत होता (मॅथ्यू 4:23). 

मॅथ्यू दखेील रेकॉडि करतो: 

35 मग येशू सवि शहरे आछण खेड्ांमध्ये कफरला, त्यांच्या सभास्िानात 

छशकवत होता, राज्याची सुवाताि सांगत होता (मॅथ्यू 9:35). 
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नवीन करार दाखवतो की येशू कायमचे राज्य करेल: 

33 आछण तो याकोबच्या घराण्यावर कायमचा राज्य करेल आछण त्याच्या 

राज्याचा अंत होणार नाही (लूक 1:33). 

लकू नोंदवतो की यशेलूा पाठवललेा उिेश देवाच्या राज्याचा प्रचार करण ेहा होता . 

येशूने काय छशकवले याकडे लक्ष द्या: 

43 तो त्यांना म्हणाला, “मला इतर शहरांमध्येही देवाच्या राज्याचा प्रचार 

केला पाछहजे, कारण मला याच उिेशासाठी पाठवले गेले आहे” (लूक 4:43). 

असा उपदेश तुम्ही कधी ऐकला आह े का? येशूला पाठवण्याचा उिेश देवाच्या 

राज्याचा प्रचार करणे हा होता हे तुम्हाला कधी जाणवले आह ेका? 

लूक दखेील नोंदवतो की येशून ेजाऊन देवाच्या राज्याचा प्रचार केला : 

10 आछण प्रेछषत परत आ्यावर त्यांनी जे काही केले ते त्याला सांछगतले. मग 

तो त्यांना घेऊन बेिसदैा नावाच्या नगराच्या छनजिन रठकाणी एकांतात गेला. 
11 पण जेव्हा लोकसमदुायाला हे कळले तेव्हा ते त्याच्यामागे गेले. आछण 

त्याने त्यांना स्वीकारले आछण देवाच्या राज्याछवषयी त्यांच्याशी बोलले (लूक 

9:10-11). 

येशूने छशकवले की ज े त्याच े अनुसरण करतील त्यांच्यासाठी देवाच े राज्य ह े सवोच्च 

प्राधान्य असले पाछहजे: 

33 परंतु प्रिम देवाचे राज्य आछण त्याचे नीछतमत्व शोधा (मॅथ्यू 6:33). 

31 पण देवाचे राज्य शोधा म्हणज ेया सवि गोष्टी तुम्हांला जोड्या जातील. 32 

लहान कळपा, घाबरू नकोस, कारण तुम्हांला राज्य देण्यात तुमच्या 

छपत्याला आनंद आहे (लूक 12:31-32). 

छििनांनी प्रिम देवाचे राज्य शोधायचे आह.े छिस्ताने त्यांना जगावे असे जगणे आछण 

त्याच्या पुनरागमनाची आछण राज्याची वाट पाहणे ह ेत्यांच ेसवोच्च प्राधान्य बनवून त े

हे करतात. तरीही, छिस्ताचा दावा करणारे बहुतेक, केवळ प्रिम देवाचे राज्य शोधत 



 

12 
 

नाहीत, तर त ेकाय आहे ह ेदेखील त्यांना माहीत नाही. जछगक राजकारणात गंुतण े

हीच छिश् चनाकंडून देवाची अपेक्षा आहे असाही पुष्कळांचा खोटा छवश् वास आह.े 

देवाच ेराज्य समजून न घेत्याने, ते समजत नाहीत 

जगा ककंवा माणुसकी इतकी सदोष का आह ेहे समजून घ्या. 

हे देखील लक्षात घ्या की राज्य िोड्ा कळपाला कदले जाईल (cf. रोमन्स 11:5). 

खर या िोया ा कळपाचा भाग होण्यास तयार होण्यासाठी नम्रता लागते. 

देवाच ेराज्य अद्याप पथृ्वीवर स्िाछपत झालले ेनाही 

येशूने छशकवले की त्याच्या अनयुायांनी राज्य येण्यासाठी प्राििना केली पाछहजे, म्हणून 

त्यांच्याकडे त ेआधीपासूनच नाही: 

9 आमच्या स्वगाितील छपत्या, तुझे नाव पछवत्र मानले जावो. 10 तुझे राज्य 

येवो. तुमची इच्िा पूणि होईल (मॅथ्यू 6:9-10). 

येशूने आप्या छशष्यांना देवाच्या राज्याचा प्रचार करण्यासाठी पाठवले: 

1 मग त्याने आप्या बारा छशष्यांना एकत्र बोलावले आछण त्यानंा सवि 

भुतांवर आछण रोग बरे करण्याचे सामथ्यि व अछधकार कदले. 2 त्याने त्यानंा 

दवेाच्या राज्याचा प्रचार करण्यासाठी पाठवले (लूक 9:1-2). 

येशूने छशकवले की केवळ त्याची उपछस्िती हे राज्य नव्हते, कारण पृथ्वीवर राज्य 

स्िापन झाले नव्हते, म्हणूनच त्याने त्याच्या नावाने भुते काढले नाहीत असे त्याने 

केले: 

28 पण जर मी देवाच्या आत्म्याने भुते काढली तर नक्कीच देवाच े राज्य 

तुमच्यावर आले आहे (मॅथ्यू 12:28). 

खरे राज्य भछवष्यात आह-ेककंवा माकि ने दाखव्याप्रमाणे ते आता येिे नाही: 
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47 आछण जर तुझा डोळा तुला पाप करायला लावत असेल तर तो काढून 

टाक. दोन डोळे असण्यापके्षा देवाच्या राज्यात एका डोळ्यान े प्रवेश करणे 

तुमच्यासाठी चांगले आह े... (माकि  9:47). 

23 येशूने आजूबाजूला पाछहले आछण आप्या छशष्यांना म्हणाला, “ज्यांच्याकड े

श्रीमंत आहे त्यानंा देवाच्या राज्यात प्रवेश करणे ककती कठीण आहे!” 24 

आछण त्याच्या बोलण्याने छशष्य चककत झाले. पण येशूने पुन्हा उत्तर कदले 

आछण त्यांना म्हटले, “मुलांनो, जे धनावर छवश्वास ठेवतात त्यांना देवाच्या 

राज्यात प्रवेश करण े ककती कठीण आहे! 25 श्रीमंत माणसाला देवाच्या 

राज्यात प्रवेश करण्यापके्षा उंटाला सईुच्या नाकीतून जाणे सोपे आहे” (माकि  

10:23-25). 

25 मी तुम्हांला खरे सांगतो, देवाच्या राज्यात मी नवीन द्राक्षाचंा वेल पीत 

नाही तोपयांत मी छपणार नाही” (माकि  14:25). 

43 अररमाछियाचा जोसेफ, एक प्रमुख कौछन्सल सदस्य, जो स्वतुः देवाच्या 

राज्याची वाट पाहत होता, येत होता आछण धैयि घेत होता ... (माकि  15:43). 

येशूने छशकवले की राज्य आता या सध्याच्या जगाचा भाग नाही: 

36 येशूने उत्तर कदले, “माझे राज्य या जगाचे नाही. जर माझे राज्य या जगाच े

असते, तर माझे सेवक लढले असते, जेणेकरून मी यहूद्यांच्या हाती जाऊ नये. 

पण आता माझ ेराज्य येिून नाही” (जॉन 18:36). 

येशूने छशकवले की तो राजा म्हणून परत्यावर राज्य यईेल: 

31 “जेव्हा मनषु्याचा पुत्र त्याच्या गौरवात यईेल आछण सवि पछवत्र देवदतू 

त्याच्याबरोबर असतील, तेव्हा तो त्याच्या गौरवाच्या चसंहासनावर बसेल. 32 

सवि राष्ट्र े त्याच्यासमोर जमा होतील आछण मेंढपाळ आप्या मेंढरांना 

शेळ्यांपासून वेगळे करतो तसे तो त्यांना एकमेकांपासून वेगळे करेल. 33 

आछण तो मेंढरांना आप्या उजव्या बाजूला ठेवील, पण शेळ्यांना डावीकडे 

ठेवील. 34 मग राजा त्याच्या उजवीकड े असले्यांना म्हणेल, 'या, माझ्या 

छपत्याच्या आशीवािकदतांनो, जगाच्या स्िापनेपासून तुमच्यासाठी तयार 

केले्या राज्याचे वतन घ्या (मॅथ्य ू25:31-34). 
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देवाच े राज्य येिे नस्यामळेु, ते स्िाछपत होईपयांत आप्याला वास्तछवक युटोछपया 

कदसणार नाही. कारण बहुतेकानंा देवाच ेराज्य समजत नाही, त्याच ेप्रेमळ सरकार कस े

कायि करते हे समजण्यात ते अपयशी ठरतात. 

देवाच ेराज्य "परराष्ट्रीयाचंी पूणिता येईपयांत" यणेार नाही (रोमन 11:25) - आछण त े

अद्याप झाले नाही. 

राज्य कस ेहोत ेअस ेयशे ूम्हणाला? 

देवाच ेराज्य कसे आह ेयाबिल येशूने काही स्पष्टीकरण कदले: 

26 आछण तो म्हणाला, “देवाचे राज्य असे आहे की जण ू एखाद्या मनषु्यान े

जछमनीवर बी छवखुरले पाछहजे, 27 आछण रात्री झोपावे आछण कदवसा उठावे, 

आछण बी उगवले पाछहज ेआछण वाढले पाछहजे, हे त्याला कस ेकळत नाही. 28 

कारण पृथ्वी स्वतुःच पीक देते: प्रिम ब्ललेड, नंतर डोके, त्यानंतर डोक्यात पूणि 

धान्य. 29 पण जेव्हा धान्य छपकते तेव्हा तो लगेच छवळा लावतो, कारण 

कापणी आली आहे” (माकि  4:26-29). 

18 मग तो म्हणाला, “देवाचे राज्य कशासारखे आहे? आछण मी त्याची तुलना 

कशाशी करू? 19 ते मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे, जे एका माणसाने घेतले 

आछण त्याच्या बागेत ठेवले. आछण ते वाढून एक मोठे झाड बनले आछण 

आकाशातील पक्षी त्याच्या फांद्यांत घरटे बांधतात.” 20 आछण तो पुन्हा 

म्हणाला, “मी देवाच्या राज्याची उपमा कशाशी दऊे? 21 हे खमीरासारख े

आह,े जे एका स्त्रीने घेतले आछण त े सवि खमीर होईपयांत तीन मापांमध्ये 

लपवून ठेवले” (लूक 13:18-21). 

या दाख्यांवरून असे सूछचत होत ेकी, सुरुवातीला देवाच ेराज्य अगदी लहान आहे, 

पण मोठे होईल. 

लूकने दखेील रेकॉडि केले: 

29 ते पूवेकडून आछण पछिमेकडून, उत्तरेकडून आछण दछक्षणकेडून येतील आछण 

देवाच्या राज्यात बसतील (लूक 13:29). 
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अशाप्रकारे, देवाच्या राज्यात जगभरातील लोक असतील. ज्याचं्याकडे इस्रायली वंश 

ककंवा छवछशष्ट वांछशक गट आहते त्यांच्यापुरते ते मयािकदत राहणार नाही. या राज्यात 

सवित्र लोक बसतील. 

लकू 17 आछण राज्य 

लूक 17:20-21 काहींना गोंधळात टाकत.े परंतु त्याकडे जाण्यापूवी, लक्षात घ्या की 

लोक खरोखर देवाच्या राज्यात खातील: 

15 “जो देवाच्या राज्यात भाकर खाईल तो धन्य!” (लूक 14:15). 

लोक (भछवष्यात) देवाच्या राज्यात खाणार अस्याने, लूक 17:21 चे चुकीच े

भाषांतर/गैरसमज असूनही, ते आता त्याचं्या अंतुःकरणात वेगळे ठेवलेले नाही. 

लूक 17:20-21 चे मॉफॅट भाषांतर काहींना समजण्यास मदत करू शकते: 

20 देवाच ेराज्य केव्हा येत आह ेअस ेपरुश्यानंी छवचारले तेव्हा त्यान े त्यांना 

उत्तर कदले, “तुम्ही पाहण्याची आशा धरून देवाच े राज्य यणेार नाही; 21 

कोणीही म्हणणार नाही, 'हे येिे आहे' ककंवा 'ते तेिे आहे, कारण देवाचे राज्य 

आता तुमच्यामध्य ेआहे. (लूक 17:20-21, मॉफॅट; NASB आछण ESV भाषांतर 

देखील पहा) 

लक्षात घ्या की येशू अपररवर्तित, दैछहक आछण दांछभक परुशी बोलत होता. येशून े

“त्यांना उत्तर कदले,” — परुश्यांनीच येशूला प्रश्न छवचारला. त्यानंी त्याला ओळखण्यास 

नकार कदला. 

ते चचिमध्ये होत ेका? नाही! 

येशू देखील लवकरच आयोछजत करण्यात येणार या चचिबिल बोलत नव्हता. तसचे तो 

मनातील ककंवा हृदयातील भावनांबिल बोलत नव्हता. 

येशू त्याच्या राज्याबिल बोलत होता! परुशी त्याला चचिबिल छवचारत नव्हते. 

लवकरच सुरू होणार या कोणत्याही नवीन कराराच्या चचिबिल त्यांना काहीच माहीत 

नव्हते. ते सुंदर भावनांच्या प्रकाराबिल छवचारत नव्हते. 
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जर एखाद्याला असे वाटते की देवाचे राज्य ही चचि आहे - आछण देवाचे राज्य 

परुश्यांच्या "आत" होते - तर चचि परुशांमध्ये होती का? साहछजकच नाही! 

असा छनष्कषि खूपच हास्यास्पद आहे, नाही का? काही प्रोटेस्टंट भाषांतरे लूक 17:21 

च्या काही भागाचे भाषातंर “देवाचे राज्य “तुमच्यामध्य े आहे” (NKJV/KJV) असे 

करतात, अगदी कॅिोछलक न्यू जेरुसलेम बायबल दखेील “देवाचे राज्य तुमच्यामध्ये 

आह”े असे भाषांतर करते. 

येशू हा परुश्यांमधला एक होता. आता, परुश्यांना वाटले की त ेदेवाच्या राज्याची वाट 

पाहत आहेत. पण त्यांचा गैरसमज झाला. येशूने स्पष्ट केले की ते केवळ यहुद्याचं े

स्िाछनक ककंवा मयािकदत राज्य नसेल, जसे त्यांना वाटते (ककंवा आता काही लोक 

मानतात तसे चचि नाही ). देवाचे राज्य हे केवळ अनके मानवी आछण दशृ्यमान 

राज्यापंैकी एक नाही जे लोक दाखवू शकतील ककंवा पाहू शकतील आछण म्हण ू

शकतील, “हे आहे, येिे आहे”; ककंवा “ते राज्य आहे, छतकडे.” 

येशू, स्वतुः, त्या राज्याचा राजा होण्यासाठी जन्मला होता, जसे त्याने छपलातला 

स्पष्टपणे सांछगतले (जॉन 18:36-37). समजून घ्या की बायबलमध्ये "राजा" आछण 

"राज्य" या शब्लदांचा वापर परस्पर बदलण्यायोग्य आहे (उदा. डॅछनयल 7:17-18,23 ) 

. देवाच्या भावी राज्याचा राजा, तेव्हा आछण छतिे परुशींच्या शेजारी उभा होता. परंतु 

ते त्याला त्यांचा राजा म्हणून ओळखणार नाहीत (जॉन 19:21). जेव्हा तो परत यईेल, 

तेव्हा जग त्याला नाकारेल (प्रकटीकरण 19:19). 

लूक 17 मधील पुढील श्लोकांमध्ये येशू पुढे गेला, त्याच्या दसुऱ्या आगमनाचे वणिन 

करण्यासाठी, जेव्हा देवाच े राज्य संपूणि पृथ्वीवर राज्य करेल (या अध्यायातील 

सुसंगततेसाठी मोफॅटसह पुढे चालू): 

22 तो आप्या छशष्यांना म्हणाला, “असे कदवस येतील जेव्हा तुम्ही 

मनुष्याच्या पुत्राचा एक कदवसही छमळावा म्हणून तुमची आकाकं्षा व्यिि 

ठरेल. 23 पुरुष म्हणतील, 'पाहा, तो येिे आहे!' 'बघ, तो आह!े' पण बाहेर 

जाऊ नका ककंवा त्याचं्यामागे धावू नका, 24 कारण जसे छवजेच्या लखलखाट 

आकाशाच्या एका बाजपूासून दसुऱ्या बाजूला चमकतात, त्याचप्रमाण े

मनुष्याचा पुत्र त्याच्या कदवशी असेल. 25 परंतु त्याने प्रिम मोठ्या द:ुखाला 

तोंड द्यावे लागेल आछण त्याला सध्याच्या छपढीन े नाकारले पाछहजे. (लूक 

17:22-25, मोफॅट) 
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येशूने छवजेच्या लखलखाटाचा उ्लेख केला, जसे मॅथ्य ू24:27-31 मध्ये, संपूणि जगावर 

राज्य करण्यासाठी त्याच्या दसुऱ्या येण्याचे वणिन केले. येशू असे म्हणत नाही की 

जेव्हा तो परत यईेल तेव्हा त्याचे लोक त्याला पाहू शकणार नाहीत. 

लोक त्याला त्याचंा राजा म्हणून ओळखणार नाहीत (प्रकटीकरण 11:15) आछण 

त्याच्याछवरुद्ध लढतील (प्रकटीकरण 19:19)! अनेकांना वाटेल की येशू छिस्तछवरोधी 

दशिवतो. येशू अस ेम्हणत नव्हता की देवाचे राज्य त्या परुश्यांमध्ये आहे - त्याने त्यांना 

इतरत्र सांछगतले की ते त्याचं्या ढोंगीपणामुळे राज्यात राहणार नाहीत (मॅथ्य ू23:13-

14). तसेच चचि ह ेराज्य असेल अस ेयेशू म्हणत नव्हता. 

देवाचे राज्य हे असे आहे की ज्यामध्ये मानव एक कदवस प्रवेश करू शकतील - जसे की 

नीछतमानांच्या पुनरुत्िानाच्या वेळी! तरीही, अब्राहाम आछण इतर कुलछपता अद्याप 

तेिे नाहीत (cf. इब्री 11:13-40). 

छशष्यांना माछहत होते की देवाचे राज्य वैयछिकररत्या त्यांच्यामध्ये नव्हते आछण ते 

खालीलप्रमाणे कदसले पाछहजे, जे ्यूक 17:21 नंतर आले, दशिवते: 

11 आता जेव्हा त्यानंी या गोष्टी ऐक्या तेव्हा त्याने आणखी एक बोधकिा 

सांछगतली, कारण तो यरुशलेमजवळ होता आछण देवाचे राज्य लगेच प्रकट 

होईल असे त्यांना वाटत होते (लूक 19:11). 

राज्य भछवष्यात स्पष्टपण ेहोत े

राज्य जवळ आले आहे हे तुम्ही कसे सांगू शकता? त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, येशूने 

भछवष्यसूचक घटनाचंी यादी केली (लूक 21:8-28) आछण नंतर छशकवले: 

29 अंछजराच्या झाडाकडे आछण सवि झाडाकंडे पहा. 30 जेव्हा ते आधीच उगवत 

असतात, तेव्हा तुम्ही पाहता आछण स्वतुःला समजता की आता उन्हाळा 

जवळ आला आह.े 31 म्हणून तुम्हीही या गोष्टी घडताना पाहाल तवे्हा देवाच े

राज्य जवळ आल ेआहे हे जाणनू घ्या (लूक 21:29-31). 

राज्य केव्हा येईल ह े जाणून घेण्यासाठी त्याच्या लोकांनी भछवष्यसूचक घटनाचं े

अनुसरण करावे अशी येशूची इच्िा होती. येशून े इतरत्र त्याच्या लोकांना 
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भछवष्यसूचक घटनाकंडे लक्ष दणे्यास सांछगतले (लूक 21:36; माकि  13:33-37). येशूचे 

शब्लद असूनही, अनेक सवलत भछवष्यसचूक-संबंछधत जागछतक घटना पाहत आहेत. 

लूक 22 आछण 23 मध्ये, येशून ेपुन्हा दाखवले की देवाच ेराज्य ह ेअस ेकाहीतरी आह ेजे 

भछवष्यात पूणि होईल जेव्हा त्याने छशकवले: 

15 “मी द:ुख भोगण्यापूवी हा व्हांडण सण तुमच्याबरोबर खावे अशी माझी 

तीव्र इच्िा आहे; 16 कारण मी तुम्हांला सांगतो, देवाच्या राज्यात ते पूणि 

होईपयांत मी ते खाणार नाही.” 17 मग त्याने प्याला घेतला आछण उपकार 

मानले आछण म्हणाला, “हा घ्या आछण आपापसात वाटून घ्या; 18 कारण मी 

तुम्हांला सांगतो, देवाचे राज्य येईपयांत मी द्राक्षवेलीच ेफळ छपणार नाही” 

(लूक 22:15-18). 

39 पण त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर छखळले्या दषु्कृत्यांपैकी एकाने त्याची 

चनंदा केली आछण तो म्हणाला, “जर तू मशीहा आहेस तर स्वतुःला वाचव 

आछण आम्हालाही वाचव.” 40 त्याच्या सोबत्याने त्याला दटावले आछण तो 

त्याला म्हणाला, “तू देवालाही घाबरत नाहीस काय? कारण तुम्हीही 

त्याच्याबरोबर दोषी आहात. 41 आछण आम्ही न्यायी आहोत कारण आम्ही 

योग्य आहोत, कारण आम्ही जे केले आहे त्याप्रमाणे आम्हाला परतफेड 

छमळते, परंतु याने काहीही वाईट केले नाही.” 42 आछण तो येशूला म्हणाला , 

“माझ्या प्रभू, तू तुझ्या राज्यात येशील तेव्हा माझी आठवण ठेव.” 43 पण येशू 

त्याला म्हणाला, “आमेन, मी तुला सांगतो की आज तू माझ्याबरोबर 

नंदनवनात असशील.” (लूक 23:39-43, साध्या इंग्जीमध्य ेअरामी) 

दाखव्याप्रमाणे येशूचा वध होताच देवाचे राज्य आले नाही : 

43 अररमाछियाचा जोसेफ, एक प्रमुख कौछन्सल सदस्य, जो स्वतुः देवाच्या 

राज्याची वाट पाहत होता, येत होता आछण धैयि घेत होता ... (माकि  15:43). 

51 तो अररमछिया येिील होता, यहुद्यांच्या शहराचा, जो स्वतुः दखेील 

देवाच्या राज्याची वाट पाहत होता (लूक 23:51). 

1 कटरंिकर 15:50-55) छिस्ती लोक देवाच्या राज्यात प्रवेश करण्यासाठी पुन्हा जन्म 

घेतील, जसे जॉन नोंदवतो: 
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3 येशून े उत्तर कदले आछण त्याला म्हटले, “मी तुला खरे सागंतो, जोपयांत 

कोणीतरी पुन्हा जन्म घेत नाही तोपयांत तो देवाचे राज्य पाहू शकत नाही.” 4 

छनकोदेमस त्याला म्हणाला, “माणूस म्हातारा झाला तरी कसा जन्माला 

येईल? तो दसुऱ्यादंा त्याच्या आईच्या उदरात प्रवेश करून जन्म घेऊ शकतो 

का?” 5 येशूने उत्तर कदले, “मी तुम्हांला खरे सांगतो, जोपयांत पाणी आछण 

आत्म्याने जन्म घेतला नाही तोपयांत तो देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत 

नाही (जॉन 3:3-5). 

केवळ देवाच ेलोक देवाचे सहस्राब्लदीनंतरच ेअंछतम राज्य पाहतील. 

आता कृपया आणखी समजनू घ्या की येशूचे पुनरुत्िान झा्यानंतर, त्याने पुन्हा 

देवाच्या राज्याबिल छशकवले: 

3 त्याने त्याच्या दुुःखानंतरही अनेक अतुलनीय पुराव्यादं्वारे स्वतुःला 

छजवंतपणे सादर केले, चाळीस कदवसांत त्यांना पाछहले गेले आछण देवाच्या 

राज्याशी संबंछधत गोष्टी बोल्या (प्रेछषतांची कृत्य े1:3). 

यशेनू ेकदललेा पछहला आछण शवेटचा उपदेश हा देवाच्या राज्याछवषयी होता! यशे ूत्या 

राज्याबिल छशकवण्यासाठी सदंेशवाहक म्हणनू आला होता. 

येशूने प्रेछषत योहानला पृथ्वीवर असणार या देवाच्या हजार वषाांच्या राज्याबिल 

छलहायलाही लावले. त्यान ेजॉनला काय छलहायला लावले ते पहा: 

4 मी अशा लोकांचे आत्मे पाछहले ज्यांचे छशरच्िेद करण्यात आले होते त े

येशूबिलच्या साक्षीसाठी आछण देवाच्या वचनासाठी, ज्यांनी त्या प्राण्याची 

ककंवा त्याच्या प्रछतमेची पूजा केली नाही आछण त्यांच्या कपाळावर ककंवा 

त्यांच्या हातावर त्याच ेछचन्ह प्राप्त केले नाही. आछण त ेएक हजार वषे जगले 

आछण छिस्तासोबत राज्य केले (प्रकटीकरण 20:4). 

सुरुवातीच्या छििनानंी छशकवले की देवाचे हजार वषाांचे राज्य पृथ्वीवर असेल आछण 

बायबलच्या छशकवणीप्रमाण ेजगाच्या सरकारांची जागा घेईल (cf. प्रकटीकरण 5:10, 

11:15). 



 

20 
 

का, जर देवाचे राज्य इतके महत्त्वाचे आहे, तर बहुतेकांनी त्याबिल फारसे ऐकले 

नाही? 

अंशतुः कारण येशून ेत्याला एक रहस्य म्हटले: 

11 आछण तो त्यानंा म्हणाला, “तुम्हाला देवाच्या राज्याचे रहस्य जाणून 

घेण्यास दणे्यात आले आहे; परंतु ज े बाहेर आहेत त्यांच्यासाठी सवि गोष्टी 

दषृ्टांतात येतात (माकि  4:11). 

आजही देवाचे खरे राज्य हे देवाच्या योजनपे्रमाणचे बहुतेकासंाठी एक रहस्य आहे ( 

www.ccog.org वर आमचे छवनामू्य पुस्तक देखील पहा: देवाच्या योजनेच ेरहस्य : 

देवाने काहीही का छनमािण केले? देवाने तुम्हाला का बनवले ? ). 

साक्षीदार म्हणून सवि जगात राज्याची सुवाताि साछंगत्यानंतर येशूने सांछगतले की 

(युगाचा) अंत (लवकरच) येईल हे दखेील छवचारात घ्या : 

14 आछण राज्याची ही सुवाताि सवि राष्ट्रांना साक्षी म्हणनू सवि जगात गाजवली 

जाईल आछण मग शेवट यईेल (मॅथ्य ू24:14). 

देवाच्या राज्याच्या सवुातचेी घोषणा करणे महत्त्वाच ेआहे आछण या शवेटच्या काळात 

पणूि केल ेपाछहजे. हा एक "चागंला सदंेश" आहे कारण तो मानवतचे्या आजारावंर खरी 

आशा देतो, राजकीय नते ेककतीही छशकवत असल ेतरीही. 

जर तमु्ही यशेचू्या शब्लदाचंा छवचार केला तर हे स्पष्ट झाल ेपाछहज ेकी खरी छििन 

चचि आता राज्याच्या सवुातचेी घोषणा करत आहे. चचिसाठी ह ेत्याच ेसवोच्च प्राधान्य 

असल ेपाछहज.े आछण हे योग्यररत्या करण्यासाठी, अनेक भाषाचंा वापर केला पाछहजे. 

सतत चचि ऑफ गॉड हचे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आछण म्हणूनच या पुछस्तकेच े

अनेक भाषांमध्ये भाषांतर झाले आहे. 

येशूने सवाित जास्त छशकवले की त्याचा मागि स्वीकारणार नाही: 

13 “अरंुद दरवाजाने आत जा; कारण नाशाकड े नेणारा दरवाजा रंुद आह े

आछण मागि रंुद आहे आछण त्यातून आत जाणारे पुष्कळ आहेत. 14 कारण मागि 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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अरंुद आहे आछण जीवनाकडे नणेारा मागि कठीण आह े आछण तो शोधणारे 

िोडेच आहेत. (मत्तय 7:13-14) 

देवाच्या राज्याची सुवाताि जीवनाकडे नेते! 

हे लक्षात घेण्यासारखे आह े की छिस्ताचा भर देवाच्या राज्याच्या सुवातेचा प्रचार 

करण्यावर होता या क्पनेबिल बहुतेक छििनानंा अनछभज्ञ वाटत असले तरी, 

धमिछनरपेक्ष धमिशास्त्रज्ञ आछण इछतहासकारांना ह े समजले आहे की बायबल हेच 

छशकवते. 

तरीही, येशूने, स्वतुः, त्याच्या छशष्याकंडून देवाच्या राज्याची सुवाताि छशकवावी अशी 

अपेक्षा केली होती (लूक 9: 2,60 ). कारण भछवष्यातील राज्य देवाच्या छनयमांवर 

आधाररत असेल, ते शांती आछण समृद्धी आणेल - आछण या युगात त्या छनयमाचंे पालन 

के्यान ेखरी शातंी होते (स्तोत्र 119:165; इकफस 2:15). 

आछण राज्याची ही सुवाताि जुन्या कराराच्या शास्त्रात ज्ञात होती. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

3.  की परुान छनयम म ेपरमशे ्वरक राज ्य ज्ञात िल? 

येशूच्या पछह्या आछण शेवटच्या रेकॉडि केले्या प्रवचनात देवाच्या राज्याची सुवाताि 

घोछषत करण ेसमाछवष्ट होते (माकि  1:14-15; कृत्ये 1:3). 

देवाचे राज्य म्हणजे येशूच्या काळातील यहुद्यांना त्यांच्या शास्त्रात नमदू के्याप्रमाण े

काहीतरी माछहत असावे, ज्याला आपण आता जनुा करार म्हणतो. 

डॅछनयलन ेराज्याबिल छशकवले 

संदेष्टा डछॅनयलने छलछहले: 

40 आछण चौिे राज्य लोखंडासारख े मजबूत असेल, लोखंडाच े तुकडे तकुड े

करून सवि गोष्टींचा चक्काचूर होईल. आछण लोखंडाला ठेचून मार्याप्रमाणे, ते 

राज्य तुकडे तकुड े करेल आछण इतर सवाांचा चुराडा करेल. 41 तुम्ही पाय 

आछण बोटे काही अंशी कंुभाराच्या मातीच े आछण काही लोखंडाचे पाछहले 

आहेत, परंतु राज्याचे छवभाजन होईल. तरीही लोखडंाची ताकद त्यात असेल, 

जसे तुम्ही लोखंडाला मातीच्या मातीत छमसळलेले पाछहले. 42 आछण पायाचंी 

बोटे काही प्रमाणात लोखंडाची आछण काही प्रमाणात मातीची होती, 

त्याचप्रमाणे राज्य काही प्रमाणात मजबूत आछण अंशतुः नाजूक असेल. 43 जस े

तुम्ही लोखंडाला मातीच्या मातीत छमसळलेले पाछहले तस े ते माणसांच्या 

वंशात छमसळतील. पण ते एकमेकांना छचकटणार नाहीत, जसे लोखंड मातीत 

छमसळत नाही. 44 आछण या राजांच्या काळात स्वगाितील दवे एक राज्य 

स्िापन करील ज्याचा कधीही नाश होणार नाही. आछण राज्य इतर 

लोकांकडे सोडले जाणार नाही. त्याचे तकुडे तकुडे होतील आछण या सवि 

राज्याचंा नाश होईल आछण त ेकायमचे उभे राहील (डछॅनयल 2:40-44). 

18 परंतु परात्पर देवाच्या सतंांना राज्य छमळेल, आछण त ेराज्य सदैव, अगदी 

सदासविकाळ आछण अनंतकाळचे राहतील.' (डॅछनयल 7:18). 

21 “मी पाहत होतो; आछण तचे चशंग संताछंवरुद्ध यदु्ध करत होते, आछण 

त्यांच्याछवरुद्ध प्रबळ होत होते, 22 प्राचीन काळ यईेपयांत , आछण परात्पर 
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देवाच्या संतांच्या बाजूने छनणिय झाला आछण संतांना राज्य छमळण्याची वेळ 

आली. . (डॅछनयल 7:21-22) 

डॅछनयलकडून आपण छशकतो की अशी वेळ येईल जेव्हा देवाचे राज्य या जगाच्या 

राज्याचंा नाश करेल आछण सविकाळ रटकेल. हे राज्य छमळवण्यात संतांचाही वाटा 

असेल हेही आपण छशकतो. 

व्या शतकातील आप्या काळासाठी आहेत . 

नवीन करारातील काही उतारे पहा: 

12 “तुम्ही पाछहलेली दहा चशंगे दहा राज े आहेत ज्यांना अद्याप राज्य 

छमळालेले नाही, परंतु पशूसह राजे म्हणून त्यांना एक तासासाठी अछधकार 

प्राप्त झाला आहे. 13 हे एक मनाचे आहेत आछण ते त्याचंे सामथ्यि व अछधकार 

त्या प्राण्याला देतील. 14 त ेकोकऱ्याशी यदु्ध करतील आछण कोकरा त्यांच्यावर 

छवजय छमळवेल, कारण तो प्रभूंचा प्रभु आछण राजाचंा राजा आहे; आछण ज े

त्याच्याबरोबर आहेत ते म्हणतात, छनवडलेले आछण छवश्वासू आहेत.” 

(प्रकटीकरण 17:12-14) 

तर, आपण जुन्या आछण नवीन करार दोन्हीमध्ये ही संक्पना पाहतो की दहा 

भागांसह पृथ्वीवरील राज्य संपुष्टात यईेल आछण देव त्याचा नाश करेल आछण त्याच े

राज्य स्िापन करेल. 

यशयाने राज्याबिल छशकवले 

देवान ेयशयाला देवाच्या राज्याच्या पछह्या भागाबिल, सहस्राब्लदी म्हणून ओळख्या 

जाणार या हजार वषाांच्या राज्याबिल या प्रकारे छलछहण्याची प्ररेणा कदली: 

1 इशायाच्या दठेापासून एक काठी छनघेल आछण त्याच्या मळुांपासून एक 

फांदी उगवेल. 2 प्रभूचा आत्मा त्याच्यावर छवसावतो, शहाणपणाचा आछण 

समंजसपणाचा आत्मा, स्ला आछण पराक्रमाचा आत्मा, ज्ञानाचा आछण 

परमेश्वराच्या भीतीचा आत्मा. 



 

25 
 

3 परमेश्वराच्या भीतीन े तो आनंदी असतो. तो त्याच्या डोळ्यांनी छनणिय 

घेणार नाही ककंवा त्याच्या कानांनी छनणिय घेणार नाही . 4 पण तो 

नीछतमत्त्वाने गररबाचंा न्याय करील आछण न्यायछनवाडा करील 

पृथ्वीच्या नम्र लोकासंाठी ; तो आप्या तोंडाच्या काठीन े पथृ्वीवर प्रहार 

करील आछण आप्या ओठांच्या श्वासाने तो दषु्टाचंा वध करील. 5 चांगुलपणा 

त्याच्या कंबरेचा पट्टा असेल आछण छवश्वासपूणा त्याच्या कमरेचा पट्टा असेल. 

6 “लांडगा सदु्धा कोकयािबरोबर राहील, छबबया ा शेळीच्या छप्लाबरोबर 

झोपेल, वासरू आछण चसंह आछण पुष्ट छप्ले एकत्र झोपतील; आछण एक 

लहान मूल त्याचंे नेतृत्व करेल. 7 गाय आछण अस्वल चरतील. त्याचंी छप्ले 

एकत्र झोपतील; आछण चसंह बैलाप्रमाणे पेंढा खाईल. 8 दधू पाजणारे मूल नागाच्या कुशीत 

खेळावे आछण दधू सोडले्या मुलाने सापाच्या गुहेत हात टाकावा. 9 माझ्या 

सवि पछवत्र पवितावर ते इजा करणार नाहीत ककंवा नाश करणार नाहीत , 

कारण समुद्र जसा पाण्यान ेव्यापलेला आहे तशी पृथ्वी परमेश्वराच्या ज्ञानान े

पररपूणि होईल. 

10 “आछण त्या कदवशी इशायाचे मळू असेल, जो लोकासंाठी ध्वज म्हणून उभा 

राहील. कारण परराष्ट्रीय लोक त्याचा शोध घेतील, आछण त्याच े

छवश्रामस्िान वैभवशाली होईल.” (यशया 11:1-10) 

मी याला देवाच्या राज्याचा पछहला भाग ककंवा पछहला टप्पा म्हणून संबोधण्याच े

कारण म्हणज े हा असा काळ आह े छजिे तो भौछतक असेल (पछवत्र शहर, नवीन 

जेरुसलेम स्वगाितून खाली येण्यापूवी, प्रकटीकरण 21) आछण हजार वषे रटकेल. 

यशयाने या टप्प्याच्या भौछतक पैलूची पुष्टी केली जेव्हा त्याने पढुे चालू ठेवले: 

11 त्या कदवशी असे होईल की, अश्शूर आछण इछजप्त, पाथ्रोस आछण कुश, एलाम 

आछण छशनार, हमाि आछण त् यांच् या लोकांमध् ये उरले् या उरले्या लोकांना 

सावरण् यासाठी परमेश् वर दसुर यादंा आपला हात पुढ ेकरील . समुद्रातील बेटे. 

12 तो राष्ट्रांसाठी एक पताका उभा करील, आछण इस्राएलच्या बछहष्कृतांना 

एकत्र करील, आछण यहूदाच्या छवखुरले्या लोकांना पृथ्वीच्या चारही 

कोपऱ्यांतनू एकत्र करील. 13 एफ्राईमचा मत्सर दरू होईल आछण यहूदाच्या 

शतंू्रचा नाश होईल. एफ्राइम यहूदाचा हेवा करणार नाही आछण यहूदा 
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एफ्राईमला त्रास दणेार नाही. 14 पण ते पछलष्या ांच्या खांद्यावरून पछिमेकडे 

उडतील. ते छमळून पूवेकडील लोकांना लुटतील; ते अदोम व मवाब यांच्यावर 

हात ठेवतील. अम्मोनी लोक त्यांच े पालन करतील. 15 परमशे्वर छमसरच्या 

समुद्राची जीभ पणूिपणे नष्ट करील; त्याच्या जोरदार वाऱ्याने तो नदीवर 

आपली मठुी हलवेल, आछण सात प्रवाहांवर आघात करील आछण माणसांना 

कोरड्ा ओलांडून पलीकडे नेईल. 16 त्याच्या लोकांच्या अवशेषांसाठी एक 

राजमागि असेल ज ेअश्शूरमधून सोडले जातील, जस ेतो इछजप्त देशातून आला 

त्या कदवशी इस्राएलसाठी होता. (यशया 11:11-16) 

यशयाला दखेील छलछहण्याची प्रेरणा छमळाली: 

2 आता नंतरच्या कदवसांत अस े घडेल की परमेश्वराच्या मकंदराचा डोंगर 

पवितांच्या छशखरावर स्िाछपत केला जाईल आछण टेकड्ांपके्षा उंच केला 

जाईल. आछण सवि राष्ट्र े त्याच्याकडे वाहतील. 3 बरेच लोक येतील आछण 

म्हणतील, “चला, आपण परमेश्वराच्या डोंगरावर, याकोबाच्या देवाच्या 

मंकदराकडे जाऊ या. तो आम्हांला त्याचे मागि छशकवील आछण आम्ही त्याच्या 

मागािवर चालू.” कारण छसयोनमधनू छनयमशास्त्र आछण यरुशलेममधून 

परमेश्वराचे वचन छनघेल . 4 तो राष्ट्रांमधील न्यायछनवाडा करील आछण 

पुष्कळ लोकांना फटकारेल. ते त्याचं्या तलवारींचा नांगर फाळ करतील 

आछण त्याचंे भाले िाटणीच्या आकड्ांमध्ये करतील. राष्ट्र राष्ट्रावर तलवार 

उचलणार नाही, त ेयापढुे यदु्ध छशकणार नाहीत. ... 11 माणसाचे उदात्त रूप 

नम्र केले जाईल, माणसांचा अहंकार नतमस्तक होईल, आछण एकटा परमेश्वर 

त्या कदवशी उंच होईल . (यशया 2: 2-4,11 ) 

अशा प्रकारे, हा पृथ्वीवरील शांतीचा काळ असेल. शेवटी, हे कायमचे असेल, येशूच्या 

शासनासह. छवछवध धमिगं्िांवर आधाररत (स्तोत्र 90:4; 92:1; यशया 2:11; होशे 

6:2), ज्यू टॅ्मूड हे छशकवत े की हे 1,000 वषे रटकत े (बॅछबलोछनयन टॅ्मूड: टॅ्रक्टेट 

सॅन्हेछिन फोछलओ 97a). 

आय सायाला खालील छलछहण्याची प्रेरणा छमळाली: 

6 कारण आम्हांला मुलगा झाला आहे, आम्हाला पुत्र कदला गेला आहे. आछण 

सरकार त्याच्या खादं्यावर असेल. आछण त्याचे नाव अद्भतु, स्लागार, 

पराक्रमी देव, साविकाछलक छपता, शांतीचा राजकुमार अस े म्हटले जाईल. 7 
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त्याच्या सरकारच्या वाढीचा आछण शातंीचा अंत होणार नाही , डेछव्हडच्या 

चसंहासनावर आछण त्याच्या राज्यावर, ते ऑडिर करण्यासाठी आछण न्याय 

आछण न्यायाने ते स्िाछपत करण्यासाठी त्या काळापासून पुढे, अगदी 

कायमचे. सविशछिमान परमेश्वराचा आवेश हे काम करेल. (यशया 9:6-7) 

लक्ष द्या की यशयाने म्हटले होते की येशू यईेल आछण सरकारसह राज्य स्िापन करेल. 

छिस्ताचा दावा करणारे पुष्कळ लोक हा उतारा उद्धृत करतात, छवशेषत: दरवषी 

छडसेंबरमध्ये, ते याकडे दलुिक्ष करतात की ते येशूचा जन्म होईल या वस्तुछस्ितीपेक्षा 

अछधक भछवष्यवाणी करत आह.े बायबल दाखवते की देवाच्या राज्यात प्रजेवर कायद े

असलेले सरकार आहे आछण येशू त्यावर असेल. यशया, डॅछनयल आछण इतरांनी याची 

भछवष्यवाणी केली. 

देवाच ेछनयम हे प्रेमाचा मागि आहेत (मॅथ्यू 22:37-40; जॉन 15:10) आछण देवाचे राज्य 

त्या छनयमांवर आधाररत असेल. यास्तव, देवाचे राज्य, जगात ककतीही लोक याकड े

पाहतात, तरीही त ेप्रेमावर आधाररत असेल. 

स्तोत्र ेआछण बरेच काही 

देवाच्या यणेाऱ् या राज्याबिल छलछहण्याची प्रेरणा केवळ डछॅनयल आछण यशया यांनीच 

कदली नाही. 

मोठ्या संकटाच्या वेळी छवखुरले्या इस्रायलच्या जमातींपकैी (फि यहुदीच नव्हे) त े

हजार वषाांच्या राज्यात एकत्र केले जातील अस े छलछहण्यास इझेककएलला प्रेरणा 

छमळाली : 

17 म्हणून सांग, ' परमेश्वर , देव म्हणतो, “मी तुम्हांला लोकांतनू गोळा करीन, 

ज्या देशांत तुम्ही छवखुरला आहात त्या देशांतून तुम्हाला एकत्र करीन आछण 

मी तुम्हाला इस्राएल देश देईन.” 18 आछण ते तेिे जातील. ते छतिून सवि 

घृणास्पद गोष्टी आछण सवि घृणास्पद गोष्टी काढून घेतील. 19 मग मी त्यांना 

एक हृदय दईेन आछण त्यांच्यात नवा आत्मा घालीन आछण त्याचं्या 

शरीरातून दगडी हृदय काढून देईन आछण त्यानंा देहाचे हृदय दईेन, 20 म्हणून 

त्यांनी माझ्या छनयमानंुसार चालावे आछण माझे छनयम पाळावेत. ते करा; ते 

माझे लोक होतील आछण मी त्याचंा देव होईन. 21 पण ज्याचंी अंतुःकरण े

त्यांच्या घृणास्पद गोष्टी व घृणास्पद गोष्टींच्या इच्िेला अनसुरतात, त्यांच्या 
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कृत्यांची मी त्याचं्या डोक्यावर मोबदला देईन,” परमेश्वर देव म्हणतो. 

(यहेज्केल 11:17-21) 

इस्रायलच्या जमातींचे वंशज यापुढे छवखुरले जाणार नाहीत, परंतु ते देवाच्या 

छनयमाचंे पालन करतील आछण घृणास्पद गोष्टी खाणे बंद करतील (लेव्हीरटकस 11; 

अनुवाद 14). 

दवेाच्या राज्याच्या सुवातेबिल स्तोत्रांमध्ये खालील गोष्टींकडे लक्ष द्या: 

27 जगाच्या कानाकोपऱ्यातील सवि लोक परमेश्वराचे स्मरण करतील आछण 

परमेश्वराकडे वळतील आछण राष्ट्रांतील सवि कुटंुबे तझुी उपासना करतील. 28 

कारण राज्य ह े परमेश्वराच े आह े आछण तो राष्ट्रांवर राज्य करतो. (स्तोत्र 

22:27-28) 

6 देवा, तुझ े चसंहासन सदैव आह.े धार्मिकतेचा राजदंड हा तुझ्या राज्याचा 

राजदंड आहे . (स्तोत्र 45:6) 

1 अरे, परमेश्वरासाठी नवीन गाण े गा! सवि पृथ्वी, परमेश्वराचे गाणे गा. 2 

परमेश्वराचे गाणे गा, त्याच्या नावाचा जयजयकार करा. कदवसेंकदवस 

त्याच्या तारणाची सुवाताि घोछषत करा . 3 राष्ट्रांमध्य े त्याची मछहमा, सवि 

लोकांमध् य े त्याच े चमत्कार घोछषत करा. (स्तोत्र 96:1-3; तसेच cf. 1 

इछतहास 16:23-24) 

10 परमेश्वरा, तझुी सवि कामे तुझी स्तुती करतील आछण तझुे संत तुला 

आशीवािद देतील. 11 ते तुझ्या राज्याच्या वैभवाबिल आछण तझु्या 

सामथ्यािबिल बोलतील, 12 माणसाचं्या पुत्रांना त्याची पराक्रमी कृत्ये, आछण 

त्याच्या राज्याच े गौरवशाली वैभव सांगण्यासाठी. 13 तझुे राज्य ह े

अनंतकाळच े राज्य आहे. आछण तुझ े राज्य छपढ्यानछपढ्या रटकेल. (स्तोत्र 

145:10-13) 

जुन्या करारातील छवछवध लेखकांनी राज्याच्या पैलंूबिल देखील छलछहले आह े (उदा. 

यहेज्केल 20:33; ओबद्या 21; मीका 4:7). 
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म्हणून, जेव्हा येशूने देवाच्या राज्याची सुवाताि छशकवायला सुरुवात केली, तेव्हा 

त्याच्या तात्काळ श्रोत्यानंा मूलभतू सकं्पनेची िोडीशी ओळख होती. 
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4. की प्ररेरत सभ राज्यक ससुमाचार छसखबतै िलाह? 

सुवातेप्रमाणे अनके कृत्य े ही केवळ येशूच्या व्यिीबिलची सुवाताि आहे, परंतु 

वास्तछवकता अशी आहे की येशूच्या अनयुायांनी देवाच्या राज्याची सुवाताि छशकवली. 

हाच सदंेश येशून ेआणला होता. 

प्रेछषत पौलाने देव आछण येशूच्या राज्याबिल छलछहले: 

8 आछण तो सभास्िानात गेला आछण तीन मछहन े धैयािने बोलला, देवाच्या 

राज्याच्या गोष्टींबिल तकि  केला आछण पटवून कदला (प्रछेषताचंी कृत्य े19:8). 

25 आछण खरंच, आता मला माछहत आहे की तुम्ही सवि, ज्यांच्यामध्ये मी 

देवाच्या राज्याचा उपदेश केला आहे (प्रेछषताचंी कृत्य े20:25). 

23 म्हणून जेव्हा त्यांनी त्याच्यासाठी एक कदवस ठरवला तेव्हा पुष्कळ लोक 

त्याच्या छनवासस्िानी त्याच्याकड ेआले, ज्यांना त्याने देवाच्या राज्याबिल 

स्पष्टीकरण कदले आछण गंभीरपण े साक्ष कदली, त्यांना मोशेचे छनयम आछण 

संदेष्ट ेया दोन्हींमधून येशूछवषयी सकाळपासून संध्याकाळपयांत पटवून कदले. 

… 31 देवाच्या राज्याचा उपदेश करण े आछण प्रभ ु यशे ू छिस्ताशी संबंछधत 

असले्या गोष्टी पूणि आत्मछवश् वासाने छशकवणे, त्याला कोणीही मना करत 

नाही (प्रछेषताचंी कृत्ये 28:23,31 ). 

लक्षात घ्या की देवाचे राज्य केवळ येशूबिल नाही (जरी तो त्याचा एक प्रमुख भाग 

आह)े, जसे की पौलने देखील येशूबिल वेगळे छशकवले जे त्याने देवाच्या राज्याबिल 

छशकवले. 

पौलान े त्याला देवाची सुवाताि दखेील म्हटले, परंतु तरीही ती देवाच्या राज्याची 

सुवाताि होती: 

9 ... आम्ही तुम्हाला देवाची सुवाताि साछंगतली ... 12 की तमु्ही देवाच्या 

योग्यतेने चालाल जो तुम्हाला त्याच्या स्वतुःच्या राज्यात आछण गौरवात 

बोलावतो. (1 िेस्सलनीकाकर 2:9 ,12 ) 
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पौलाने त्याला छिस्ताची सुवाताि असेही म्हटले (रोमन्स 1:16). येशूचा “चांगला 

संदेश”, त्याने छशकवलेला सदंेश.  

छवचार करा की ती केवळ येशू छिस्ताच्या व्यिीबिल ककंवा केवळ वैयछिक 

तारणाबिलची सुवाताि नव्हती. पॉल म्हणाला की छिस्ताच्या सवुातेमध्ये येशूची आज्ञा 

पाळणे, त्याचे परत यणेे आछण देवाचा न्याय याचंा समावेश होतो: 

6 … जे तुम्हाला त्रास देतात त्यांची देवाने परतफेड करावी, 7 आछण जे 

त्रासलेले आहेत त्यांना आमच्याबरोबर छवश्रांती द्यावी, जेव्हा प्रभ ु येशू 

त्याच्या पराक्रमी देवदतूासंह स्वगाितून प्रकट होईल, 8 देवाला ओळखत 

नसले्याचंा सूड घेण्यासाठी धगधगत्या अग्नीत, आछण जे आप्या प्रभु येशू 

छिस्ताच्या सुवातचेे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर. 9 ह्ांना प्रभूच्या 

उपछस्ितीपासून आछण त्याच्या सामथ्यािच्या गौरवापासनू साविकाछलक 

नाशाची छशक्षा कदली जाईल, 10 जेव्हा तो येईल, तेव्हा त्याच्या संतांमध्य े

गौरव व्हावे आछण छवश्वास ठेवणाऱ्या सवि लोकांमध्य ेत्याची प्रशंसा व्हावी, 

कारण आमची साक्ष तुमच्यामध्ये छवश्वास होता (2 िेस्सलनीकाकर 1:6-10). 

नवीन करार दशिछवते की राज्य हे असे काहीतरी आहे जे आप्याला प्राप्त होईल, असे 

नाही की आपण त ेआता पूणिपण ेताब्लयात घेतले आहे: 

28 आम्हाला एक राज्य प्राप्त होत आहे जे हलवता येत नाही (छहबू्र 12:28). 

आपण आत्ताच देवाच्या राज्याचा भाग होण्यासाठी समजून घेऊ शकतो आछण उत्सकु 

आहोत, परंतु त्यात पूणिपणे प्रवेश केलेला नाही. 

पौलान ेछवशेषतुः पुष्टी केली की मनुष्य देवाच्या राज्यात पूणिपणे नश्वर मानव म्हणून 

प्रवेश करत नाही, जस ेपुनरुत्िानानंतर होते : 

50 आता बंधंूनो, मी हे सांगतो की मासं आछण रि देवाच्या राज्याचे वतन 

करू शकत नाहीत. तसेच भ्रष्टाचाराला अखंड वारसा छमळत नाही. 51 पाहा, 

मी तुम्हांला एक रहस्य सांगतो: आपण सवि झोपणार नाही, परंतु आपण सवि 

बदलले जाऊ - 52 क्षणात, डोळ्याच्या छमपावर, शेवटच्या रणचशंगाच्या वेळी. 

कारण कणाि वाजेल, आछण मेलेले अछवनाशी उठवले जातील आछण आपण 

बदलू (1 कटरंि 15:50-52). 



 

33 
 

1 म्हणून मी तुम्हांला देवासमोर आछण प्रभ ुयेशू छिस्तासमोर आज्ञा देतो, जो 

छजवंत आछण मेले्यांचा न्याय करील जेव्हा त्याच्या प्रकटतेवर आछण त्याच्या 

राज्याचा 

(2 तीमथ्य 4:1). 

पॉलने केवळ तचे छशकवले नाही तर येशू देव छपत्याला राज्य सपुुदि करेल: 

20 पण आता छिस्त मेले्यांतून उठला आहे आछण जे झोपी गेले आहेत 

त्यांच्यासाठी तो पछहला फळ बनला आहे. 21 कारण जेव्हा मनषु्याद्वारे मरण 

आले, तसेच मनुष्याद्वारे मृतांचे पुनरुत्िानही झाले. 22 कारण जस े

आदामामध्ये सवि मरतात, तसे छिस्तामध्ये सवि छजवंत केले जातील. 23 परंत ु

प्रत्येकजण आपाप्या क्रमाने: छिस्त प्रिम फळ , नंतर जे त्याच्या येण्याच्या 

वेळी छिस्ताचे आहेत. 24 मग शेवट येतो , जेव्हा तो देव छपत्याला राज्य 

सोपवतो, जेव्हा तो सवि शासन आछण सवि अछधकार आछण सामथ्यि नष्ट 

करतो. 25 कारण त्याने सवि शतंू्रना त्याच्या पायाखाली ठेवेपयांत त्यान ेराज्य 

केले पाछहजे. (1 कटरंि 15:20-25). 

पौलाने असेही छशकवले की अनीछतमान (आज्ञा मोडणारे) देवाच्या राज्याचे वारसदार 

होणार नाहीत: 

9 अनीछतमानानंा देवाच्या राज्याचे वतन छमळणार नाही हे तुम्हाला माहीत 

नाही का? फसवू नका. व्यछभचारी, मूर्तिपजूक, व्यछभचारी, समलैंछगक, 

सदोमाईट, 10 ककंवा चोर, लोभी, दारूबाज, चनंदा करणारे, ककंवा खंडणीखोर 

देवाच्या राज्याचे वारसदार होणार नाहीत (1 कटरंिकर 6:9-10). 

19 आता देहाची कृत्ये स्पष्ट आहेत, ती म्हणजे: व्यछभचार, जारकमि, अशुद्धता, 

लबाडपणा, 20 मूर्तिपजूा, जादटूोणा, द्वषे, वाद, मत्सर, क्रोधाचा उद्रेक, स्वािी 

महत्त्वाकाकं्षा, मतभेद, पाखंडीपणा, 21 मत्सर, खून, मद्यपान, महोत्सव, आछण 

सारखे; ज्याबिल मी तुम्हांला आधीच सांगतो, जसे मी तुम्हाला 

भूतकाळातही सांछगतले होत ेकी, जे असे वागतात त्यांना देवाच्या राज्याचे 

वतन छमळणार नाही (गलतीकर 5:19-21). 
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5 कारण तुम्हांला माहीत आहे की, कोणत्याही व्यछभचारी, अशुद्ध मनुष्य 

ककंवा लोभी मनषु्याला, जो मूर्तिपजूक आहे, छिस्ताच्या व देवाच्या राज्यात 

वतन नाही (इकफस 5:5). 

देवाकडे मानके आहते आछण त्याच्या राज्यात प्रवेश करण्यास सक्षम होण्यासाठी 

पापापासून पिात्ताप करण्याची मागणी केली आहे. प्रेछषत पौलाने चतेावणी कदली की 

काहीजण हे छशकवणार नाहीत की येशूची सुवाताि उत्तर आहे, परंतु दसुरे आहे: 

3 देव छपता आछण आपला प्रभु येशू छिस्त याच्याकडून तुम्हांला कृपा व शांती 

असो, 4 ज्यान े आप्या पापांसाठी स्वतुःला अपिण केले, यासाठी की तो 

आप्या देवाच्या आछण छपत्याच्या इच्िेनसुार या वतिमान दषु्ट युगातून 

आपली सुटका करील, 5 त्याला गौरव असो. कायमचे आछण कायमचे. आमेन. 
6 मला आियि वाटते की ज्याने तुम्हाला छिस्ताच्या कृपेने बोलावले 

त्याच्यापासून तुम्ही इतक्या लवकर दरू जात आहात, एका वेगळ्या 

सुवातेकडे, 7 जी दसुरी नाही. परंतु अस ेकाही आहते जे तुम्हाला त्रास दतेात 

आछण छिस्ताची सुवाताि छवकृत करू इछच्ितात. 8 परंतु आम्ही ककंवा 

स्वगाितील देवदतूान े आम्ही तुम्हांला जी सुवाताि साछंगतली त्यापके्षा दसुरी 

सुवाताि तुम्हाला सांछगतली तरी तो शाछपत असो. 9 आम्ही आधी 

म्हट्याप्रमाणे, आता मी पुन्हा सांगतो, जर कोणी तुम्हांला छमळाले्या 

सुवातेपके्षा दसुरी सुवाताि सांछगतली तर तो शाछपत असो. (गलती 1:3-9) 

3 पण मला भीती वाटते की, सपािन ेजशी हव्वेला आप्या धूतितेने फसवले, 

तशीच तुमची मन ेछिस्तामध्ये असले्या साधेपणापासून भ्रष्ट होऊ नयेत. 4 

कारण जो येतो तो जर दसुऱ्या येशूचा उपदेश करतो ज्याचा आपण उपदेश 

केला नाही, ककंवा जर तुम्हाला वेगळा आत्मा छमळाला जो तुम्हाला छमळाला 

नाही, ककंवा वेगळी सुवाताि छमळाली जी तुम्ही स्वीकारली नाही, तर तुम्ही ते 

चांगले सहन कराल! (2 कटरंिकर 11:3-4) 

“इतर” आछण “वेगळे,” खरेतर खोटे, सुवाताि काय होती? 

खोया ा सुवातेचे छवछवध भाग आहेत. 
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सविसाधारणपणे, खोया ा सुवातचेा अिि असा आह े की तमु्हाला देवाची आज्ञा 

पाळण्याची गरज नाही आछण देवाला जाणण्याचा दावा करताना खरोखरच त्याच्या 

मागािनुसार जगण्याचा प्रयत्न करा (cf. मॅथ्यू 7:21-23). हे स्वािी वृत्तीकडे झुकत.े 

सुमारे 6000 वषाांपूवी (उत्पछत्त 3) खोया ा सुवातेसाठी सपािन ेहव्वेला फसवले - आछण 

मानवांचा असा छवश्वास आहे की ते देवापके्षा चांगले जाणतात आछण त्यांनी 

स्वतुःसाठी चांगले आछण वाईट ठरवले पाछहजे. होय, येशू आ्यानंतर, त्याचे नाव 

अनेकदा वेगवेगळ्या खोया ा सुवातेशी जोडले गेले होत े - आछण ह े सतत चालू आहे 

आछण अछंतम अाँटीछिस्टच्या काळापयांत चालू राहील. 

आता परत प्रछेषत पॉलच्या काळात, खोटी सुवाताि मूलत: सत्य आछण तु्रटीच े

ज्ञानवादी/गूढ छमश्रण होत.े ज्ञानशास्त्रज्ञांचा मुळात असा छवश्वास होता की मोक्षासह 

आध्याछत्मक अंतदृिष्टी प्राप्त करण्यासाठी छवशेष ज्ञान आवश्यक आहे. ज्ञानवाद्यांचा असा 

छवश्वास होता की शरीरान े ज े काही केले त्याचा काही छवशेष पररणाम होत नाही 

आछण ते सातव्या कदवसाच्या शब्लबाि सारख्या बाबतीत देवाची आज्ञा पाळण्यास 

छवरोध करतात. असाच एक खोटा नतेा सायमन मॅगस होता, ज्याला प्रछेषत पीटरन े

इशारा कदला होता (प्रेछषतांची कृत्य े8:18-21). 

पण ते सोपे नाही 

नवीन करार दाखवतो की कफछलपन ेदेवाचे राज्य छशकवले: 

5 मग कफछलप्प खाली शोमरोन शहरात गेला आछण त्यांना छिस्ताचा संदेश 

कदला. … 12 कफछलप्पने देवाच्या राज्यासंबंधीच्या गोष्टी सांछगत्यावर त्यानंी 

त्याच्यावर छवश्वास ठेवला ... (प्रेछषतांची कृत्ये 8: 5,12 ). 

परंतु येशू, पॉल आछण छशष्यांनी छशकवले की देवाच्या राज्यात प्रवेश करणे सोप ेनाही: 

24 आछण जेव्हा येशूने पाछहले की तो खूप दुुःखी झाला आहे, तो म्हणाला, 

“ज्यांच्याकड ेश्रीमंत आह ेत्यांना देवाच्या राज्यात प्रवेश करण ेककती कठीण 

आह!े 25 कारण श्रीमंत माणसाचा देवाच्या राज्यात प्रवेश करण्यापेक्षा उंटाला 

सुईच्या नादीतून जाणे सोपे आह.े” 

26 आछण ज्यानंी त ेऐकले त ेम्हणाले, “मग कोणाचे तारण होईल?” 
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27 पण तो म्हणाला, “ज्या गोष्टी माणसांना अशक्य आहेत त्या देवाला शक्य 

आहेत.” (लूक 18:24-27) 

22 “आपण अनेक संकटातून देवाच्या राज्यात प्रवेश केला पाछहजे ” ( 

प्रेछषताचंी कृत्ये 14:22). 

3 बंधंूनो, तुमच्यासाठी आम्ही नेहमी देवाचे आभार मानतो 

योग्य आहे, कारण तुमचा छवश्वास खूप वाढतो आछण तुमच्यातील प्रत्यकेाच े

एकमेकांवर प्रेम वाढले आहे, 4 यासाठी की आम्ही स्वतुः देवाच्या 

मंडळ्यांमध्ये तुमचा धीर धर्यामळेु आछण तुम्ही सहन करत असले्या सवि 

िळ आछण संकटांवर छवश्वास ठेव्याबिल अछभमान बाळगू. 5 जो देवाच्या 

न्यायी न्यायाचा स्पष्ट पुरावा आहे, यासाठी की तुम्ही देवाच्या राज्यासाठी 

योग्य गणले जावे, ज्यासाठी तुम्ही द:ुखही सहन कराल. 6 कारण जे तुम्हाला 

त्रास दतेात त्यांना द:ुखातून परतफेड करणे ह ेदेवाजवळ न्याय्य आहे, 7 आछण 

प्रभू येशू स्वगाितून त्याच्या पराक्रमी देवदतूासंह प्रगट झा्यावर तुम्हाला 

आमच्याबरोबर छवसावा दणेे, (2 िेस्सलनीकाकर 1:3-7) ). 

अडचणींमुळे, या युगात फि काहींना बोलावले जात आहे आछण त्याचा भाग 

होण्यासाठी छनवडले जात आहे (मॅथ्यू 22:1-14; जॉन 6:44; इब्री 6:4-6). इतरांना 

नंतर बोलावले जाईल, जस ेबायबल दाखवत ेकी "ज ेआत्म्यान ेचुकले त्यांना समजेल 

आछण ज्यांनी तक्रार केली त ेछशकवणी छशकतील" (यशया 29:24). 

प्रेछषत पीटरन े छशकवले की राज्य साविकाछलक आह े आछण देवाच्या सुवातचे े

पररश्रमपूविक पालन केले पाछहजे अन्यिा न्याय होईल: 

10 म्हणून, बंधंूनो, तुमची छनवड आछण छनवड छनछित करण्यासाठी आणखी 

मेहनत करा, कारण तुम्ही या गोष्टी के्या तर तुम्हाला कधीही अडखळणार 

नाही. 11 कारण आपला प्रभू आछण तारणारा येशू छिस्त याच्या साविकाछलक 

राज्यात तुम्हांला छवपुल प्रमाणात प्रवेश कदला जाईल (2 पेत्र 1:10-11). 

17 कारण देवाच्या घरातून न्यायाची सुरुवात होण्याची वेळ आली आहे. आछण 

जर ते प्रिम आप्यापासून सुरू झाले तर जे देवाच्या सुवातचेे पालन करीत 

नाहीत त्यांचा अंत काय होईल? (1 पेत्र 4:17). 
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बायबल आछण राज्याची शेवटची पुस्तके 

बायबल छशकवत ेकी “देव प्रीती आहे” (1 जॉन 4:8,16) आछण येशू देव आहे (जॉन 

1:1,14)—देवाच्या राज्याला एक राजा असेल जो प्रेम आह ेआछण ज्याच ेछनयम प्रेमाच े

समििन करतात, द्वषेाचे नाहीत. (cf. प्रकटीकरण 22:14-15). 

बायबल हे देखील दाखवते की देव एक देवदतू पाठवेल जो देवाच्या राज्याची 

साविकाछलक सुवाताि घोछषत करेल (प्रकटीकरण 14:6-7) आछण नंतर दसुरा देवदतू 

पाठवेल की महान कदसत असूनही, बॅछबलोन पडतो (प्रकटीकरण 14:8-9). हे सदंेश 

सुवातेची अलौककक पषु्टीकरणे असतील जी जगाला पूवी साक्षीदार म्हणून छमळाली 

असेल आछण शेवटच्या काळात देवाकडे येणार या "मोठ्या लोकसमुदाय" साठी घटक 

बनतील (प्रकटीकरण 7:9-14). शेवटच्या बॅछबलोछनयन शिीच्या छवपरीत जी उद्भवेल 

आछण पडेल (cf. प्रकटीकरण 18:1-18), देवाच्या राज्याचा अंछतम टप्पा कायमचा 

आह:े 

15 मग सातव्या देवदतूाने वाजवले: आछण स्वगाित मोठ्याने आवाज आला, 

“या जगाची राज्ये आप्या प्रभचूी आछण त्याच्या छिस्ताची राज्ये झाली 

आहेत आछण तो अनंतकाळ राज्य करील!” (प्रकटीकरण 11:15). 

येशू राज्यात राज्य करेल! आछण बायबल त्याच्या दोन शीषिके प्रकट करते: 

16 आछण त्याच्या अंगरख्यावर आछण मांडीवर एक नाव छलछहलेले आहे: 

राजांचा राजा आछण प्रभूचंा प्रभू (प्रकटीकरण 19:16). 

पण केवळ येशूच राज्य करेल का? या पररच्िेदाकडे लक्ष द्या: 

4 आछण मी चसंहासने पाछहली, आछण त े त्यावर बसले आछण त्यांना न्याय 

देण्यात आला. मग मी अशा लोकाचंे आत्मे पाछहले ज्याचंे छशरच्िेद करण्यात 

आले होते ते येशूच्या साक्षीसाठी आछण देवाच्या वचनासाठी, ज्यांनी पशू 

ककंवा त्याच्या प्रछतमेची पूजा केली नाही आछण त्यांच्या कपाळावर ककंवा 

त्यांच्या हातावर त्याचे छचन्ह प्राप्त केले नाही. आछण त े एक हजार वषे 

छिस्ताबरोबर जगले आछण राज्य केले. . . 6 ज्याचा पछह्या पुनरुत्िानात 

भाग आहे तो धन्य आछण पछवत्र आहे. अशांवर दसुऱ्या मरणाचा अछधकार 
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नाही, परंतु ते देवाचे आछण छिस्ताचे याजक असतील आछण त्याच्याबरोबर 

एक हजार वषे राज्य करतील (प्रकटीकरण 20:4,6 ) . 

छिस्तासोबत हजार वष े राज्य करण्यासाठी खरे छििनाचंे पनुरुत्िान केले जाईल! 

कारण राज्य सविकाळ रटकेल (प्रकटीकरण 11:15), परंतु उ्लेख केलेला तो राज्य फि 

एक हजार वषाांचा होता. म्हणनूच मी याला राज्याचा पछहला टप्पा म्हणून संबोधले - 

भौछतक, सहस्राब्लदी, अंछतम, अछधक आध्याछत्मक, टप्प्याच्या छवरूद्ध. 

देवाच्या राज्याच्या सहस्राब्लदी आछण शेवटच्या टप्प्यांदरम्यान घडले्या 

प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात काही घटना सचूीबद्ध के्या आहेत: 

7 आता हजार वषे संप्यावर सतैान त्याच्या तुरंुगातून मुि होईल 8 आछण 

पृथ्वीच्या चारही कोपऱ्यात असले्या गोग आछण मागोग या राष्ट्रांना 

फसवण्यासाठी, त्यांना लढाईसाठी एकत्र करण्यासाठी, ज्यांची संख्या एवढी 

आह,े त्यांना फसवण्यासाठी बाहेर पडेल. समुद्राची वाळू. ... 11 मग मी एक 

मोठे पांढरे चसंहासन पाछहले आछण जो त्यावर बसला होता, ज्याच्या 

चेहऱ्यावरून पृथ्वी आछण आकाश दरू पळून गेले. आछण त्यांना जागा 

छमळाली नाही. 12 आछण मी मेलेले, लहान आछण मोठे, दवेासमोर उभ े

असलेले पाछहले, आछण पुस्तके उघडली गेली. आछण दसुरे पुस्तक उघडले, ते 

जीवनाचे पुस्तक आह.े आछण मेले्यांचा न्याय त्यांच्या कृतींनसुार, पुस्तकांत 

छलछहले्या गोष्टींनुसार झाला. 13 समदु्रान ेत्यातील मृतांना सोडले आछण मृत्यू 

आछण अधोलोक यांनी त्याचं्यातील मृतांना सोडवले. आछण प्रत्येकाचा 

त्याच्या कामानसुार न्याय झाला. 14 मग मृत्यू आछण अधोलोक अग्नीच्या 

सरोवरात टाकण्यात आले. हा दसुरा मृत्यू आह.े 15 आछण जो कोणी 

जीवनाच्या पुस्तकात छलछहलेला आढळला नाही त्याला अग्नीच्या सरोवरात 

टाकण्यात आले (प्रकटीकरण 20:7-8, 11-15). 

प्रकटीकरणाचे पुस्तक दाखवते की हजार वषाांच्या राज्यानंतर आछण दसुऱ्या मृत्यूनंतर 

नंतरचा टप्पा यईेल: 

1 आता मला नवे आकाश व नवी पृथ्वी कदसली, कारण पछहले आकाश व 

पछहली पृथ्वी नाहीशी झाली होती. छशवाय समदु्रही नव्हता. 2 मग मी, जॉन, 

पछवत्र नगरी, नवीन जेरुसलेम, देवाकडून स्वगाितून खाली यतेाना, 

नवऱ्यासाठी सजवले्या वधूप्रमाण े तयार झालेले पाछहले. 3 आछण मी 
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स्वगाितून एक मोठा आवाज ऐकला: “पाहा, देवाचा छनवास मंडप 

माणसांबरोबर आहे आछण तो त्याचं्याबरोबर राहील आछण ते त्याचे लोक 

होतील. देव स्वतुः त्याचं्याबरोबर असेल आछण त्याचंा देव असले. 4 आछण देव 

त्यांच्या डोळ्यातील प्रत्यके अशू्र पुसून टाकील. यापुढे मृत्यू, द:ुख ककंवा रडण े

होणार नाही. यापुढे दुुःख होणार नाही, कारण पूवीच्या गोष्टी छनघून गे्या 

आहेत.” (प्रकटीकरण 21:1-4) 

1 आछण त्याने मला जीवनाच्या पाण्याची शुद्ध नदी दाखवली, जी 

स्फरटकासारखी स्वच्ि होती, जी देवाच्या आछण कोकऱ्याच्या 

चसंहासनावरून पुढे जात होती. 2 त्याच्या रस्त्याच्या मध्यभागी आछण 

नदीच्या दोन्ही बाजूला, जीवनाचे झाड होते, ज्याला बारा फळे होती, प्रत्येक 

झाडाला दर मछहन्याला फळे येत होती. झाडाची पाने राष्ट्रांच्या 

उपचारासाठी होती. 3 आछण यापुढे शाप असणार नाही , परंतु देवाच ेआछण 

कोकऱ्याचे चसंहासन त्यात असेल आछण त्याचे सेवक त्याची सेवा करतील. 4 त े

त्याचे मुख पाहतील आछण त्याचे नाव त्यांच्या कपाळावर असले. 5 तेिे रात्र 

होणार नाही: त्यांना कदव्याची ककंवा सयूािच्या प्रकाशाची गरज नाही, कारण 

प्रभु देव त्यांना प्रकाश देतो. आछण ते सदासविकाळ राज्य करतील. 

(प्रकटीकरण 22:1-5) 

लक्षात घ्या की हे राज्य, जे हजार वषािनतंरचे आहे , त्यामध्ये देवाच्या सेवकांचा 

समावेश होतो आछण ते सविकाळ रटकते. पछवत्र शहर, जे स्वगाित तयार केले गेले होते, 

ते स्वगि सोडेल आछण पृथ्वीवर येईल. देवाच्या राज्याच्या अंछतम टप्प्याची ही सुरुवात 

आह.े अछधक वेदना ककंवा दुुःखाचा काळ! 

नम्र लोकांना पृथ्वी (मॅथ्यू 5:5) आछण सवि गोष्टींचा वारसा छमळेल (प्रकटीकरण 21:7). 

पृथ्वी, त्यावरील पछवत्र शहरासह, अछधक चांगले होईल कारण देवाच ेमागि अंमलात 

आणले जातील. लक्षात घ्या की: 

7 त्याच्या शासनाच्या वाढीचा आछण शांतीचा अंत होणार नाही (यशया 

9:7). 

देवाच्या राज्याचा शेवटचा टप्पा सुरू झा्यानंतर सविजण देवाच्या सरकारचे पालन 

करतील हे स्पष्ट आहे . 
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हा सवाित गौरवशाली काळ असेल: 

9 पण जसे छलछहले आहे: “डोळ्याने पाछहले नाही, कानाने ऐकले नाही , देवाने 

त्याच्यावर प्रीती करणार यांसाठी ज्या गोष्टी तयार के्या आहेत त्या 

मनुष्याच्या हृदयात छशर्या नाहीत.” 10 परंतु देवाने ते त्याच्या आत्म्याद्वारे 

आप्यासमोर प्रकट केले आहते (1 कटरंि 2:9-10). हा प्रेमाचा, आनंदाचा 

आछण साविकाछलक सांत्वनाचा काळ आह.े तो एक छवलक्षण वेळ असेल! 

देवाचे राज्य एक छवलक्षण चांगले अनंतकाळ छनमािण करेल. त्यात तुमचा 

वाटा नको का? 
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5. नया छनयम के बाहर के स्रोत परमशे्वर के राज्य के 

बारे में छसखाब ैिेल ै

छिस्ताच्या सुरुवातीच्या प्राध्यापकांना अस े वाटले होते का की त्यांनी देवाच्या 

शाछब्लदक राज्याची सुवाताि सांगायची होती? 

होय. 

एहरमन यांनी कदले्या व्याख्यानात , त्यांनी वारंवार आछण योग्यररत्या, आजच्या 

बहुतेक छििनांच्या छवपरीत, येशू आछण त्याच्या सुरुवातीच्या अनयुायांनी देवाच्या 

राज्याची घोषणा केली यावर जोर कदला. जरी डॉ. एहरमन यांची छििन धमािची 

संपूणि समज देवाच्या छनरंतर चचिपके्षा खूप वेगळी असली तरी , आम्ही सहमत आहोत 

की राज्याची सुवाताि ही येशूने स्वतुः घोछषत केली आछण त्याच्या अनयुायांनी त्यावर 

छवश्वास ठेवला. आम्ही हे दखेील मान्य करू की आज दावा केलेले अनेक छििन तसे 

करत नाहीत. ते समजून घ्या. 

नवीन करारानंतरचे सवाित जुने जतन केलेले लेखन आछण प्रवचन 

"सवाित जुने पूणि छििन प्रवचन जो रटकून आहे" (होम्स MW प्राचीन छििन प्रवचन. 

द अपोस्टोछलक फादसि: ग्ीक टेक्स्ट्स अाँड इंछग्लश ट्रान्सलेशन, 2रा संस्करण. बेकर 

बुक्स, ग्ाँड रॅछपड्स, 2004, प.ृ 102). या प्राचीन छििन प्रवचनात त्याबिल ही छवधान े

आहेत: 

5:5 छशवाय, बंधंूनो, तुम्हांला माहीत आहे की , देहाच्या जगात आपले राहण े

क्षु्लक आछण क्षणभंगुर आहे, परंतु छिस्ताचे वचन महान आछण अद्भुत आहे: 

येणाऱ्या राज्यात छवसावा आछण अनंतकाळचे जीवन. 

वरील छवधानावरून अस े कदसून येत े की राज्य आता नाही, तर येईल आछण 

अनंतकाळच ेअसेल. छशवाय, या प्राचीन प्रवचनात असे म्हटले आहे: 

6:9 आता यासारख्या नीछतमान पुरुषांनाही, त्यांच्या स्वतुःच्या धार्मिक 

कृत्यांद्वारे, आप्या मुलांना वाचवता येत नसतील, तर जर आपण आपला 

बाछप्तस्मा शुद्ध आछण छनमिळ ठेवू शकलो नाही तर आपण देवाच्या राज्यात 
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प्रवेश करण्याचे काय आश्वासन देऊ शकतो? ककंवा आमच्याकडे पछवत्र व 

धार्मिक कृत्य ेआढळली नाहीत तर आमचा वकील कोण असले? 9:6 म्हणून 

आपण एकमेकांवर प्रीती करू या म्हणज े आपण सवाांनी देवाच्या राज्यात 

प्रवेश करू या. 11:7 म्हणून, देवाच्या दषृ्टीने काय योग्य आहे ह ेजर आप्याला 

कळले, तर आपण त्याच्या राज्यात प्रवेश करू आछण “कानान ेऐकले नाही, 

डोळ्यांनी पाछहले नाही ककंवा मनुष्याच्या हृदयान ेक्पना केली नाही” अशी 

अछभवचने स्वीकारू. 

12:1 म्हणून आपण देवाच्या राज्याची प्रीतीने व नीछतमत्वान ेतासनतास वाट 

पाहू, कारण देवाच्या प्रकटीचा कदवस आप्याला माहीत नाही. 12:6 तो 

म्हणतो, माझ्या छपत्याचे राज्य यईेल. 

वरील छवधान ेदशिवतात की योग्य जीवनाद्वारे प्रीती आवश्यक आहे, की आपण अद्याप 

देवाच्या राज्यात प्रवेश केलेला नाही, आछण हे देवाच्या प्रकटीकरणाच्या कदवसानतंर 

होत-ेम्हणज ेयेशू पुन्हा परत्यानंतर. ह े छपत्याच ेराज्य आहे आछण राज्य फि येशूच े

नाही. 

हे मनोरंजक आहे की देवाने जगण्याची परवानगी कदलेला सवाित जुना वरवर पाहता 

छििन प्रवचन नवीन करार छशकवत असलेले देवाचे राज्य छशकवते आछण देवाच े

छनरंतर चचि आता छशकवते (हे शक्य आहे की ते देवाच्या वास्तछवक चचिमधून असू 

शकते, परंतु माझ ेग्ीकच ेमयािकदत ज्ञान अछधक दढृ घोषणा करण्याची माझी क्षमता 

मयािकदत करते). 

छद्वतीय शतकातील चचि नतेे आछण राज्याची गॉस्पेल 

2 व्या शतकाच्या सुरुवातीस हे लक्षात घेतले पाछहजे की पॅछपयास , जॉनचे ऐकणारा आछण 

पॉलीकापिचा छमत्र आछण रोमन कॅिछलकांनी त्याला संत मानले, सहस्राब्लदी राज्य 

छशकवले. युसेछबयसन ेनोंदवले की पाछपयासन ेछशकवले: 

... मेले्यांतून पनुरुत्िान झा्यानंतर एक सहस्राब्लदी असेल, जेव्हा छिस्ताच े

वैयछिक राज्य या पृथ्वीवर स्िाछपत केले जाईल. (पछपयास चे तुकडे , VI. 

युसेछबयस, चचि इछतहास, पुस्तक 3, XXXIX, 12 हे देखील पहा) 

पाछपयासन ेछशकवले की हा मोठा छवपुल काळ असेल: 
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त्याचप्रमाणे, [तो म्हणाला] की गव्हाच्या एका दाण्यान ेदहा उत्पन्न होते 

हजार कणके, आछण प्रत्येक कानात दहा हजार दाणे असतील, आछण प्रत्येक 

दाण्यापासून दहा पौंड स्वच्ि, शुद्ध, बारीक पीठ छमळेल; आछण सफरचंद, 

छबया आछण गवत समान प्रमाणात उत्पन्न करतील; आछण ते सवि प्राणी, जे 

फि पृथ्वीच्या उत्पादनावर अन्न देतात, शांततापूणि आछण ससुवंादी बनतील 

आछण मनषु्याच्या पूणि अधीन असतील. ” [या गोष्टींची ग्वाही पॅछपयासने 

छलछखत स्वरूपात कदली आहे , एक प्राचीन मनषु्य, जो जॉनचा ऐकणारा 

आछण पॉलीकापिचा छमत्र होता, त्याच्या चौथ्या पुस्तकात; पाच पुस्तके त्यांनी 

रचली होती...] (पछपयास चे तुकड े, IV) 

कटरंिकरांना नवीन करारानंतरच्या पत्रात असे म्हटले आहे: 

42:1-3 प्रेछषतांना प्रभू येशू छिस्ताकडून आमच्यासाठी शुभवतिमान छमळाले; येशू 

छिस्ताला देवाकडून पाठवले गेले. तर मग छिस्त देवापासनू आहे आछण 

प्रेछषत छिस्तापासनू आहेत. म्हणनू दोघेही देवाच्या इच्िेन ेनेमले्या क्रमान े

आले. म्हणून चाजि छमळा्यावर, आछण आप्या प्रभु यशूे छिस्ताच्या 

पुनरुत्िानाद्वारे पूणि खात्री छमळा्यावर आछण पछवत्र आत्म्याच्या पूणि 

आश्वासनासह देवाच्या वचनात पुष्टी झा्यामुळे, ते देवाचे राज्य येण्याची 

सुवाताि घेऊन छनघाले. 

स्मरनाचा पॉलीकापि हा एक प्रारंछभक छििन नेता होता, जो मतृ्य ू झाले्या मूळ 

प्रेछषतांपकैी शेवटचा जॉनचा छशष्य होता. पॉलीकापि सी. 120-135 AD छशकवले : 

धन्य ते गरीब, आछण ज्यांचा धार्मिकतेसाठी िळ झाला आहे, कारण देवाच े

राज्य त्यांचे आहे. (पॉलीकापि. कफछलछप्पयन्सना पत्र, अध्याय II. अाँटे-छनसेन 

फादसि कडून , अलेक्झांडर रॉबट्सि आछण जेम्स डोना्डसन यांनी संपाकदत 

केलेला खंड 1. अमेररकन संस्करण, 1885) 

तेव्हा, “देवाची िट्टा केली जात नाही” ह े जाणून आपण त्याच्या आज्ञेला 

आछण गौरवाला पात्र असले पाछहज.े..कारण “प्रत्येक वासना छवरुद्ध लढत 

अस्याने त्यांनी जगातील वासनांपासून दरू जाणे चांगले आहे . आत्मा; 

“आछण “व्यछभचारी, नाहक, ककंवा मानवजातीवर अत्याचार करणारे, 
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देवाच्या राज्याचे वारसदार होणार नाहीत” ककंवा जे छवसंगत आछण 

अशोभनीय गोष्टी करतात त्यानंाही. (ibid, अध्याय पाचवा) 

चला तर मग आपण भयभीत होऊन, आछण सवि श्रद्धेन ेत्याची सेवा करू, जस े

त्यान े आप्याला आज्ञा कदली आहे, आछण ज्या प्रेछषतांनी आप्याला 

शुभवतिमानाचा उपदेश केला आहे, आछण प्रभचू्या आगमनाची आधीच 

घोषणा करणारे सदंेष्ट ेआहेत. (ibid, अध्याय सहावा) 

नवीन करारातील इतरांप्रमाणे, पॉलीकापिने छशकवले की नीछतमान, आज्ञा मोडणारे 

नव्ह,े देवाच्या राज्याचा वारसा घेतील. 

खालील गोष्टी पॉलीकापिने छशकव्याचा दावाही केला गेला: 

आछण पुढील शब्लबाि कदवशी तो म्हणाला; 'देवाच्या छप्रय मलुांनो, माझा 

उपदेश ऐका. जेव्हा छबशप उपछस्ित होते तेव्हा मी तुम्हाला वचन कदले आछण 

आता पुन्हा मी तुम्हा सवाांना प्रभचू्या मागािने सुशोछभतपणे आछण योग्यतेन े

चालण्याच े आवाहन करतो... तुम्ही पहा आछण पुन्हा तयार व्हा, तुमची 

अंतुःकरण ेकमी होऊ दऊे नका, नवीन आज्ञा एकमकेांबिलच्या प्रेमाछवषयी, 

त्याचे आगमन अचानक वेगवान वीज, अग्नीद्वारे महान न्याय, अनंतकाळचे 

जीवन, त्याच े अमर राज्य म्हणून प्रकट होते. आछण देवाकडून जे काही 

छशकवले जाते त्या सवि गोष्टी, जेव्हा तुम्ही प्ररेरत शास्त्रवचनाचंा शोध घेता 

तेव्हा पछवत्र आत्म्याच्या कलमाने तुमच्या हृदयावर कोरून घ्या, जेणेकरून 

आज्ञा तुमच्यामध्य े अछमट राहतील.' (लाइफ ऑफ पॉलीकापि, अध्याय 24. 

जेबी लाइटफूट, द अपोस्टोछलक फादसि, खंड 3.2, 1889, पृ. 488-506) 

सार्डिसचा मेछलटो , जो चचि ऑफ गॉडचा नेता होता, सी. 170 AD, छशकवले: 

कारण खरेच सुवातेमध्ये जारी केलेला छनयम- जुना नवीन मध्ये, दोन्ही 

छसयोन आछण जेरुसलेममधून एकत्र येत आहते; आछण कृपेने जारी केलेली 

आज्ञा, आछण तयार उत्पादनातील प्रकार, आछण कोकरू पुत्रामध्ये, आछण मेंढरे 

माणसामध्ये आछण मनषु्य देवामध्य.े.. 

पण गॉस्पेल कायद्याच ेस्पष्टीकरण बनले आछण त्याचे 
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पूतिता , तर चचि सत्याचे भांडार बनले... 

हाच तो आह े ज्यान े आप्याला गुलामछगरीतून स्वातंत्र्यात, अंधारातून 

प्रकाशात, मृत्यूपासून जीवनात, जुलूमशाहीतून शाश्वत राज्यात सोडवले. ( 

मेछलटो . होछमली ऑन द पासओव्हर. श्लोक 7,40 , 68. केरक्स : द जनिल 

ऑफ ऑनलाइन छिओलॉजी कडून भाषातंर. 

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

अशाप्रकारे, देवाचे राज्य हे शाश्वत म्हणून ओळखले जात होते, आछण केवळ वतिमान 

छििन ककंवा कॅिोछलक चचि नाही आछण त्यात देवाचा छनयम समाछवष्ट होता. 

उत्तराधाित आणखी एक लेखन लोकांना राज्याकडे पाहण्याचा आग्ह करते: 

म्हणून, तुमच्यापकैी कोणीही यापुढे छवघटन करू नये ककंवा मागे वळून पाहू 

नये, तर स्वेच्िेने देवाच्या राज्याच्या शुभवतिमानाकडे जावे. (रोमन क्लेमेंट. 

रेकछग्नशन्स, बुक X, अध्याय XLV. अाँटे-छनसेन फादसि, खंड 8 मधून उतारे. 

अलेक्झांडर रॉबट्सि आछण जेम्स डोना्डसन यांनी संपाकदत केले. अमेररकन 

संस्करण, 1886) 

द शेफडि ऑफ हमािस शीषिकाच्या दसुऱ्या शतकाच्या मध्यभागी छलखाण चौदा वेळा 

“देवाचे राज्य” हा शब्लदप्रयोग वापरतो. 

खऱ् या छिश् चनानंा, आछण अनकेांना फि छिस्ताचा दावा करणाऱ् या, दसुऱ् या शतकात 

देवाच्या राज्याछवषयी काहीतरी माहीत होते. 

अगदी कॅिोछलक आछण ईस्टनि ऑिोडॉक्स सतं इरेछनयस यांनाही समजले की 

पुनरुत्िानानंतर छिस्ती देवाच्या राज्यात प्रवेश करतील. त्याने काय छलछहले ते लक्षात 

घ्या, सी. 180 इ.स. 

कारण ज्यानंी छवश्वास ठेवला त्यांची अवस्िा अशी आहे, कारण त्याचं्यामध्य े

पछवत्र आत्मा सतत राहतो, जो त्याने बाछप्तस्मा देऊन कदला होता, आछण जर 

तो सत्यात आछण पछवत्रतेने आछण धार्मिकतेने आछण धीर धरून चालला तर 

तो स्वीकारणारा त्याच्याकडे ठेवतो. कारण या आत्म्याला जे छवश्वास ठेवतात 

त्यांच्यामध्ये पनुरुत्िान होते, शरीराला पुन्हा आत्मा प्राप्त होतो आछण 
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त्यासोबत, पछवत्र आत्म्याच्या सामथ्यािने, उठून देवाच्या राज्यात प्रवेश केला 

जातो . (इरेछनयस, St., छबशप ऑफ छलयॉन. आर्मिटेज रॉछबन्सन यांनी 

आमेछनयनमधून अनुवाकदत. अपोस्टोछलक उपदेशाचे प्रात्यछक्षक, अध्याय 42. 

वे्स, सॉमरसेट, ऑक्टोबर 1879. छिस्ती ज्ञानाचा प्रचार करण्यासाठी 

सोसायटीमध्ये प्रकाछशत के्याप्रमाणे. न्य ूयॉकि : द मॅकछमलन, 1920). 

छिओकफलसने छशकवले: 

मी पण त्याच्या चांगुलपणाचा उ्लेख करतो; जर मी त्याला राज्य म्हणतो, 

तर मी त्याच्या गौरवाचा उ्लेख करतो ... कारण जर त्यान े त्याला 

सुरुवातीपासून अमर केले असते, तर त्याने त्याला देव बनवले असते. … मग, 

त्यान े त्याला अमर ककंवा नश्वर बनवले नाही, परंतु, जसे आपण वर म्हटले 

आह,े दोन्हीसाठी सक्षम; यासाठी की, जर तो अमरत्वाच्या गोष्टींकड ेझकुत 

असेल, देवाची आज्ञा पाळत असेल, तर त्याला त्याच्याकडून अमरत्वाच े

प्रछतफळ छमळावे आछण तो देव व्हावा. ( छिओकफलस , ऑटोलाइकस , 1:3, 

2:27) 

छतसर या शतकाच्या सुरुवातीला कॅिोछलक संत छहप्पोछलटस यानंी छलछहले: 

आछण तुम्हाला स्वगािच ेराज्य प्राप्त होईल, ज ेतुम्ही या जीवनात प्रवास करत 

असताना, स्वगीय राजाला ओळखले होते. आछण तुम्ही देवतेचे सािीदार 

व्हाल आछण छिस्तासोबत सह-वारस व्हाल, यापुढे वासना ककंवा वासनाचंे 

गुलाम होणार नाही आछण रोगाने कधीही वाया जाणार नाही. कारण तुम्ही 

देव झाला आहात: माणूस असताना तुम्हाला ज े काही दुुःख सहन करावे 

लागले, ते त्याने तुम्हाला कदले, कारण तुम्ही नश्वर साचेच ेआहात , परंत ुज े

काही देणे देवाला सुसंगत आहे, ते देवाने तुम्हाला देण्याचे वचन कदले आहे, 

कारण तुम्ही दैवतीकरण केले गेले आछण अमरत्व प्राप्त झाले. (छहप्पोछलटस. 

सवि पाखडंी मतांच ेखंडन, पुस्तक X, अध्याय 30) 

येणाऱ् या देवाच्या राज्यात मानवांचे दैवतीकरण करणे हे ध्यये आहे. 

दसुऱ्या आछण छतसऱ्या शतकातील समस्या 
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त्याची व्यापक स्वीकृती असूनही , दसुऱ्या शतकात, मार्सियन नावाचा कायदाछवरोधी 

धमित्यागी नेता उठला. मार्सिओनने देवाचा छनयम, शब्लबाि आछण देवाच्या शाछब्लदक 

राज्याछवरुद्ध छशकवले. पॉलीकापि आछण इतरांनी त्याची चनंदा केली असली तरी, चचि 

ऑफ रोमशी त्याचा बराच काळ सपंकि  होता आछण छतिे त्याचा प्रभाव अस्याच े

कदसत होत.े 

दसुऱ्या आछण छतसऱ्या शतकात अलेक्झांछिया (इछजप्त) येिे रूपककाराचंी स्िापना 

झाली. अनेक रूपककारांनी येणाऱ्या राज्याच्या छसद्धातंाला छवरोध केला. त्यातील 

काही रूपककारांबिलच्या अहवालाकडे लक्ष द्या: 

डायोछनछसयसचा जन्म अलेक्झांछियामधील एका िोर आछण श्रीमंत 

मूर्तिपूजक कुटंुबात झाला होता आछण त्याचे छशक्षण त्यांच्या तत्त्वज्ञानात 

झाले होत.े ऑररजेनचा छवद्यािी होण्यासाठी त्यान े मूर्तिपूजक शाळा 

सोड्या, ज्याला तो अलेक्झांछियाच्या कॅटेटेरटकल स्कूलचा प्रभारी म्हणून 

यशस्वी झाला… 

क्लेमेंट, ओररजन आछण नॉछस्टक स्कूल त्यांच्या का्पछनक आछण रूपकात्मक 

व्याख्यांद्वारे पछवत्र दैवज्ञाचं्या छसद्धातंांना भ्रष्ट करत होते…त्यानंी स्वतुःसाठी 

“रूपककार” हे नाव छमळवले. नेपोसने जाहीरपणे रूपकवाद्याशंी मुकाबला 

केला आछण पृथ्वीवर छिस्ताचे राज्य असेल असे कायम ठेवले... 

डायोछनछसयसन े नेपोसच्या अनुयायांशी वाद घातला आछण त्याच्या 

खात्यानसुार ... " देवाच्या राज्यात सध्या अछस्तत्वात असले्या गोष्टींची 

अशी छस्िती आहे." चचिच्या सध्याच्या छस्ितीत अछस्तत्वात असले्या 

देवाच्या राज्याचा हा पछहला उ्लेख आहे... 

नेपोसन े त्यांच्या चुकीची चनंदा केली, हे दाखवून कदले की स्वगािचे राज्य 

रूपकात्मक नाही, तर शाश्वत जीवनासाठी पुनरुत्िानात आप्या प्रभुच े

शाछब्लदक येणारे राज्य आह.े.. 

त्यामळेु राज्याच्या सध्याच्या छस्ितीत यणे्याची क्पना इछजप्तमधील 

नॉछस्टक स्कूल ऑफ एलेगोररस्टमध्ये, 200 ते 250, साम्राज्याच्या छबशपांना 

चसंहासनावर बसवणारे म्हणून ओळखले जाण्यापूवी पूणि शतकापूवी क्पना 

करण्यात आली आछण पुढे आणली गेली. … 
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क्लेमेंटने देवाच्या राज्याची क्पना देवाच्या खऱ्या मानछसक ज्ञानाची 

छस्िती म्हणून मांडली. ओररजेनने शास्त्रवचनांच्या साध्या अक्षरात लपवलेला 

आध्याछत्मक अिि म्हणून मांडला . (वॉडि, हेन्री डाना. द गॉस्पेल ऑफ द 

ककंगडम: ए ककंगडम नॉट ऑफ द या व्डि; नॉट इन द व्डि; बट टू कम इन द 

स्वगीय कंट्री, ऑफ द ररझक्शिन फ्रॉम डेड आछण ऑफ ररछस्टया शून ऑफ ऑल 

चिंग्ज. क्लॅक्सटन द्वारा प्रकाछशत, रेमसेन आछण हॅफलकफंगर , 1870, पृ. 124-

125) 

अशाप्रकारे, छबशप नेपोसने देवाच्या राज्याची सुवाताि छशकवताना, रूपककारानंी 

त्याबिल खोटे, कमी शाछब्लदक, समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. छहरापोछलसचे छबशप 

अपोछलनाररस यांनीही त्याच वेळी रूपककारांच्या चकुांशी लढण्याचा प्रयत्न केला. 

चचि ऑफ गॉडमध्य े असलेले लोक संपूणि इछतहासात देवाच्या शाछब्लदक राज्याच्या 

सत्यासाठी उभे राछहले. 

हबिटि डब्ल्यू. आमिस्ट्रााँग यानंी राज्याची गॉस्पले छशकवली, प्लस 

20 व्या शतकात, स्वगीय हबिटि डब्ल्यू. आमिस्ट्रााँग यांनी छलछहले: 

कारण त्यांनी छिस्ताची सुवाताि नाकारली . . . , जगाला त्याच्या जागी दसुरे 

काहीतरी लावायचे होते. त्यांना बनावट शोध लावायचा होता! म्हणून 

आपण देवाच्या राज्याबिल बोललेलं ऐकलं आहे फि एक सुंदर प्लीटीया ूड--

मानवी अंतुःकरणात एक िान भावना--त्याला एक अवास्तव, अवास्तव 

काहीही नाही! इतरांनी चकुीचे वणिन केले आहे की "चचि" हे राज्य आह.े . . 

संदेष्टा डॅछनयल, जो छिस्तापूवी 600 वषे जगला होता, त्याला माहीत होत े

की देवाच ेराज्य हे एक वास्तछवक राज्य आह-े-वर राज्य करणारे सरकार 

पृथ्वीवरील अक्षरशुः लोक. . . 

येिे . . . देवाचे राज्य काय आह े याचे देवाचे स्पष्टीकरण आहे: “आछण या 

राजांच्या काळात...”- इिे दहा बोटे, लोखंडाचा काही भाग आछण रठसळू 

मातीचा काही भाग बोलत आह.े हे, डॅछनयल 7 आछण प्रकटीकरण 13 आछण 

17 सह भछवष्यवाणी जोडून, आता तयार होत असले्या नवीन युनायटेड 

स्टेट्स ऑफ युरोपचा सदंभि देत आहे. . . तुझ्या डोळ्यासमोर! प्रकटीकरण 
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17:12 हे तपशील स्पष्ट करते की त े दहा राज े ककंवा राज्याचंे एकत्रीकरण 

असेल ज े(रेव्ह. 17:8) जुन्या रोमन साम्राज्याचे पुनरुत्िान करेल . . . 

जेव्हा छिस्त येतो, तो राजांचा राजा म्हणून येत आहे, संपूणि पथृ्वीवर राज्य 

करतो (रेव्ह. 19:11-16); आछण त्याचे राज्य-- देवाचे राज्य-- डॅछनयल 

म्हणाला, या सवि सांसाररक राज्यांचा वापर करायचा आहे. प्रकटीकरण 

11:15 हे या शब्लदांत सांगते: “या जगाची राज्ये ही आप्या प्रभूची व 

त्याच्या छिस्ताची राज्ये झाली आहेत: आछण तो सदासविकाळ राज्य करील” 

! हे देवाचे राज्य आहे. सध्याच्या सरकाराचंा शेवट आह-े-होय, आछण अगदी 

युनायटेड स्टेट्स आछण छब्ररटश राष्ट्राचंा. मग ते राज्य होतील--सरकार-प्रभू 

येशू छिस्ताचे, नंतर संपूणि पृथ्वीवरील राजाचंा राजा. हे देवाच ेराज्य हे एक 

शाछब्लदक शासन आह ेह ेसत्य पूणिपणे स्पष्ट करते. जरी कॅछ्डयन साम्राज्य एक 

राज्य होत-े-जस ेरोमन साम्राज्य एक राज्य होते--त्याप्रमाण ेदवेाचे राज्य ह े

एक सरकार आहे. ह े जगातील राष्ट्रांच े सरकार ताब्लयात घेणे आहे. येशू 

छिस्ताचा जन्म एक राजा--शासक होण्यासाठी झाला होता! . . . 

तोच येशू छिस्त जो 1,900 वषाांपूवी पछवत्र भूमीच्या टेकड्ा आछण 

खोऱ्यांवर आछण जेरुसलेमच्या रस्त्यांवर कफरला होता. तो म्हणाला पुन्हा 

येईन. त्याला वधस्तंभावर छखळ्यानंतर, देवान े त्याला तीन कदवस आछण 

तीन रात्रींनंतर मरणातून उठवले (मॅट. 12:40; कृत्ये 2:32; I कटरंि 15:3-4). 

तो देवाच्या चसंहासनावर चढला. छवश्व सरकारचे मुख्यालय (प्रछेषताचंी कृत्य े

1:9-11; इब्री 1:3; 8:1; 10:12; प्रकटीकरण 3:21).  

तो बोधकिेचा “महान” आहे, जो चसंहासनावर गेला 

देव--“दरूचा देश”-- सवि राष्ट्रांवर राजाचंा राजा म्हणून राज्याछभषेक 

करण्यासाठी, आछण नंतर पृथ्वीवर परत येण्यासाठी (लूक 19:12-27).  

पुन्हा, तो स्वगाित आह े जोपयांत “सवि गोष्टींची परतफेड होण्याच्या वेळा” 

(प्रेछषताचंी कृत्य े3:19-21). पुनस्िािपना म्हणज ेपूवीची छस्िती ककंवा छस्िती 

पुनसांचछयत करणे. या प्रकरणात, पृथ्वीवरील देवाचे सरकार पुनसांचछयत 

करणे , आछण अशा प्रकारे, जागछतक शांतता आछण युटोछपयन पररछस्ितीची 

पुनस्िािपना.  
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सध्याची जागछतक अशांतता, वाढणारी यदु्धे आछण वादछववाद जागछतक 

संकटात इतके मोठे होतील की, जोपयांत देवाने हस्तक्षेप केला नाही, तोपयांत 

कोणत्याही मानवी शरीराला छजवंत वाचवता येणार नाही (मॅट. 24:22). 

अगदी कळस असताना जेव्हा छवलंबामुळे या ग्हावरील सवि जीवसृष्टी नष्ट 

होईल, तेव्हा येशू छिस्त परत येईल. यावेळी तो दैवी देव म्हणून येत आहे. तो 

छवश्व-शासक छनमािणकत्यािच्या सवि सामथ्यािने आछण वैभवात यते आहे. (मत्त. 

24:30; 25:31.) तो “राजांचा राजा आछण प्रभूचंा प्रभू” (प्रकटी. 19:16) 

म्हणून येत आहे, जो जागछतक महासत्ता स्िापन करण्यासाठी आछण सवि 

राष्ट्रांवर “लोखंडी दंडाने” राज्य करेल. " (प्रकटी. 19:15; 12:5). . . 

छिस्त नको आहे? 

पण माणसुकी आनदंान ेओरडून त्याचे स्वागत करेल का? 

ते करणार नाहीत! ते छवश्वास ठेवतील, कारण सैतानाच्या खोया ा मंत्र्यांनी 

(II 11:13-15) त्यांना फसवले आहे की तो छिस्तछवरोधी आहे. त्याच्या 

येण्यान ेचचि आछण राष्ट्र ेरागावतील (रेव्ह. 11:15 सह 11:18), आछण लष्करी 

सैन्ये त्याचा नाश करण्यासाठी त्याच्याशी लढण्याचा प्रयत्न करतील (रेव्ह. 

17:14)! 

राष्ट्र े यते्या छतस-या महायदु्धाच्या क्लायमरेटक युद्धात गंुतलेली असतील, 

जेरुसलेमच्या रणांगणावर (झेक. 14:1-2) आछण नंतर छिस्त परत येईल. 

अलौककक सामथ्यािने तो त्याच्याछवरुद्ध लढणाऱ्या “त्या राष्ट्रांशी लढेल” 

(वचन 3). तो त्यांचा पणूिपणे पराभव करेल (रेव्ह. 17:14)! "त्या कदवशी 

त्याचे पाय जैतूनच्या डोंगरावर उभे राहतील," जेरुसलेमच्या पूवेस अगदी 

िोड्ा अंतरावर (झके. 14:4). (आमिस्ट्रााँग एचडब्ल्यू. द छमस्ट्री ऑफ द एजेस, 

1984) 

बायबल घोछषत करते की येशू परत यईेल आछण तो चजकेंल, तरीही बरेच लोक 

त्याच्याछवरुद्ध लढतील (प्रकटीकरण 19:19). पुष्कळजण असा दावा करतील 

(बायबलच्या भछवष्यवाण्यांच्या चकुीच्या समजुतीवर आधाररत , परंतु अंशतुः खोया ा 

संदेष्या ांमळेु आछण गूढवाद्यांमळेु) असा दावा करतील की परत येणारा येशू हा अंछतम 

छवरोधी आहे! 
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खालील देखील हबिटि आमिस्ट्रााँग कडून आहे: 

खरा धमि--पछवत्र आत्म्याद्वारे प्रदान केले्या देवाच्या प्रेमान े देवाच े सत्य 

सामथ्यिवान आहे...देव आछण येशू छिस्ताला जाणून घेण्याचा--सत्य जाणून 

घेण्याचा--आछण देवाच्या दैवी प्रेमाचा उबदार आनदं!... 

देवाच्या खर या चचिची छशकवण फि पछवत्र बायबलच्या “प्रत्येक शब्लदान े

जगण्याची” छशकवण आहे... 

पुरुष “छमळण्याच्या” मागािपासून “दणे्याच्या” मागािकडे वळतील - देवाच्या 

प्रेमाच्या मागािकड.े 

एक नवीन सभ्यता आता पृथ्वीला पकडेल! (ibid) 

नवीन सभ्यता हे देवाचे राज्य आहे. नवीन सभ्यता येणार आहे आछण प्रेमावर 

आधाररत आह े अशी घोषणा करणे हा येशू आछण त्याच्या अनुयायांनी छशकवले्या 

राज्याच्या खऱ्या सुवातचेा एक प्रमखु भाग आहे. हे असे काहीतरी आहे जे आपण सतत 

चचि ऑफ गॉडमध्य ेउपदेश करतो. 

हबिटि आमिस्ट्रााँगच्या लक्षात आले की येशू छशकवत आहे की मानवी समाज, जरी त्याला 

आज्ञा पाळायची आहे असे वाटत असताना, जीवनाचा 'मागि द्या', प्रेमाचा मागि 

नाकारला आह.े येशू ज े छशकवत होता त्याच े महत्त्व जवळपास कोणालाच नीट 

समजलेले कदसत नाही. 

यशेदू्वारे तारण हा शभुवतिमानाचा भाग आह े

आता ज्यांनी हे वाचले आह े अशा काहींना कदाछचत येशूच्या मृत्यूबिल आछण 

तारणातील भछूमकेबिल आियि वाटेल. होय, हा गॉस्पेलचा भाग आहे ज्याबिल नवीन 

करार आछण हबिटि डब्ल्यू. आमिस्ट्रााँग या दोघांनी छलछहले आहे. 

नवीन करार दाखवते की सुवातेमध्ये येशूद्वारे तारण समाछवष्ट आहे: 



 

53 
 

16 कारण मला छिस्ताच्या सुवातचेी लाज वाटत नाही, कारण छवश्वास 

ठेवणार या प्रत्यकेासाठी, प्रिम यहुदी लोकासंाठी आछण ग्ीकांसाठीही 

तारणासाठी ती देवाची शिी आहे (रोमन्स 1:16). 

4 म्हणून जे छवखुरलेले होते त ेसवित्र उपदेश करीत गेले 

शब्लद _ 5 मग कफछलप्प खाली शोमरोन शहरात गेला आछण त्यानंा छिस्ताचा 

संदेश कदला. … 12 परंत ुजेव्हा कफछलप्पन े देवाच्या राज्याछवषयी आछण येशू 

छिस्ताच्या नावाछवषयी उपदेश केला तेव्हा त्यांनी त्याच्यावर छवश्वास ठेवला 

तेव्हा स्त्री आछण पुरुष दोघांचाही बाछप्तस्मा झाला. … 25 म्हणून जेव्हा त्यांनी 

साक्ष कदली आछण प्रभचू्या वचनाचा प्रचार केला, तेव्हा त े जेरुसलेमला 

परतले आछण शोमरोनच्या अनके गावांमध्ये सुवाताि सांछगतली. 26 आता 

प्रभूचा एक दतू कफछलप्पाशी बोलला ... 40 कफछलप अॅझोटस यिेे सापडला . 

आछण कैसरीयाला यईेपयांत त्याने सवि नगरांत प्रचार केला. (प्रछेषताचंी कृत्य े

8: 4,5,12,25,26,40 ) 

18 त्यान े त्यांना येशू आछण पुनरुत्िानाचा संदेश कदला. (प्रेछषतांची कृत्य े

17:18) 

30 मग पौलाने त्याच्या स्वतुःच्या भाड्ाच्या घरात पूणि दोन वषे राछहलो, 

आछण त्याच्याकडे आले्या सवाांचा त्याने स्वागत केला, 31 देवाच्या राज्याचा 

प्रचार करण े आछण प्रभ ु यशे ू छिस्ताशी सबंछंधत असले् या गोष्टी पणूि 

आत्मछवश्वासान े छशकवण े , कोणीही त्याला मनाई करत नाही. (प्रेछषतांची 

कृत्य े28:30-31) 

लक्षात घ्या की प्रचारामध्ये येशू आछण राज्य समाछवष्ट होते. दुुःखाची गोष्ट म्हणजे, 

ग्ीको-रोमन चचिच्या छशकवणींमधून देवाच्या राज्याच्या सुवातचेी योग्य समज गहाळ 

आह.े 

वास्तछवक, त्या राज्याचा भाग होण्यासाठी आप्याला मदत करण्यासाठी, देवाने 

मानवांवर इतके प्रेम केले की त्याने आप्यासाठी मरण्यासाठी येशूला पाठवले (जॉन 

3:16-17) आछण त्याच्या कृपेने आप्याला वाचवले (इकफस 2:8). आछण तो सुवातचेा 

भाग आहे (प्रेछषतांची कृत्ये 20:24). 
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राज्याची सवुाताि जगाला आवश्यक आहे, परंत ु... 

शांततेसाठी कायि करण े(मॅथ्यू 5:9) आछण चांगले करणे हे फायदेशीर उकिष्ट ेआहते (cf. 

गॅलेछशयन्स 6:10). तरीही, धार्मिक लोकांसह अनके जागछतक नेत्याचंा असा छवश्वास 

आहे की हे आंतरराष्ट्रीय मानवी सहकायि असेल जे देवाचे राज्य नव्हे तर मटार आछण 

समृद्धी आणेल . आछण त्यांना काही तात्काछलक यश छमळतील, ते केवळ यशस्वी 

होणार नाहीत, तर त्यांचे काही मानवी प्रयत्न शेवटी पृथ्वी ग्हावर अशा छस्ितीत 

आणतील की जर येशू त्याच ेराज्य स्िापन करण्यासाठी परत आला नाही तर जीवन 

रटकून राहू शकत नाही. मानवांनी देवाछशवाय पृथ्वी छनछित करणे ही व्यिि आछण 

खोटी सुवाताि आहे (स्तोत्र 127:1). 

व्या शतकात नवीन जागछतक व्यवस्िेत ठेवण्यासाठी जगातील बरेच लोक अधि-धार्मिक 

बॅछबलोछनयन आंतरराष्ट्रीय योजना एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत . ही अशी गोष्ट 

आहे जी सतत चचि ऑफ गॉडन े त्याच्या स्िापनेपासून चनदंा केली आहे आछण छनषेध 

करणे सुरू ठेवण्याची योजना आखली आहे. सैतानाने सुमारे 6000 वषाांपूवी (उत्पछत्त 

3) त्याच्या सुवातेच्या आवृत्तीसाठी हव्वेला फसवले तेव्हापासून, अनेक मानवाचंा असा 

छवश्वास आहे की त्यांना आछण जगाचे काय चांगले होईल हे त्यांना देवापके्षा चांगले 

माछहत आह.े 

बायबलनुसार, त े युरोपमधील लष्करी नते्याच े (ज्याला उत्तरेचा राजा म्हटले जाते, 

ज्याला बीस्ट ऑफ रेव्हलेशन 13:1-10 असेही म्हटले जाते) आछण धार्मिक नेता 

(ज्याला खोटा संदषे्टा म्हणतात, ज्याला देखील म्हटले जाते) एकछत्रत केले जाईल. 

'बॅछबलोछनयन' (प्रकटीकरण 17 आछण 18 ) जागछतक व्यवस्िा आणण्यासाठी सात 

टेकड्ांच्या शहरातून (प्रकटीकरण 17:9,18 ) अंछतम अाँटीछिस्ट आछण प्रकटीकरण 

13:11-17 चे दोन चशंगे असलेले श्वापद . जरी मानवजातीला छिस्ताच्या 

पुनरागमनाची आछण त्याच्या राज्याची स्िापना आवश्यक असली तरी, जगातील 

बरेच लोक 21 व्या शतकात या सदंेशाकडे लक्ष देणार नाहीत - ते सैतानाच्या खोया ा 

सुवातेच्या छवछवध आवृत्त्यांवर छवश्वास ठेवतील. पण जगाला साक्ष छमळेल. 

येशूने छशकवले ते आठवा: 

14 आछण राज्याची ही सुवाताि सवि राष्ट्रांना साक्षी म्हणनू सवि जगात गाजवली 

जाईल आछण मग शेवट होईल. (मत्तय 24:14) 
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लक्षात घ्या की राज्याची सुवाताि साक्षी म्हणून जगापयांत पोहोचेल, मग शेवट येईल. 

याची अनके कारणे आहते. 

एक म्हणज े महान सकंट सुरू होण्यापूवी जगाने खरी सुवाताि ऐकावी अशी देवाची 

इच्िा आह े(ज ेमॅथ्य ू24:21 मध्य ेसुरू झा्याच ेदाखवले आहे). अशा प्रकारे, सुवातचेा 

संदेश एक साक्षीदार आछण इशारा आह े(cf. यहजे्केल 3; आमोस 3:7). याचा पररणाम 

येशूच्या परत येण्यापूवी (रोमन्स 11:25) आछण पुरेशी गैर-यहूदी धमाांतरे (रोमन्स 

9:27) येशूच्या परत येण्याआधी अछधक छवदेशी धमाांतरे होतील. 

आणखी एक असा की सदंेशाचा सारांश उगवत्या श्वापदाच्या, उत्तर शिीचा राजा, 

खोया ा संदेष्टा, अंछतम छवरोधी छिस्ताच्या छवचारांच्या छवरुद्ध असेल. त ेमुळात मानवी 

प्रयत्नादं्वारे शांततचेे वचन देतील, परंतु ते अतंाकडे नईेल (मॅथ्य ू24:14) आछण छवनाश 

(cf. 1 िेस्सलनी 5:3). 

त्यांच्याशी छनगडीत छचन्ह े आछण खोया ा चमत्कारांमुळे (2 िेस्सलनीकाकर 2:9), 

जगातील बहुतेक लोक सुवातेच्या संदेशाऐवजी खोटे (2 िेस्सालोनीकर 2:9-12) वर 

छवश्वास ठेवण्याचे छनवडतील. रोमन कॅिोछलक, ईस्टनि ऑिोडॉक्स, लुिरन आछण 

इतरांनी सहस्राब्लदीच्या देवाच्या राज्याचा अयोग्य छनषेध के्यामुळे, अनकेजण 

चुकीचा दावा करतील की देवाच्या राज्याच्या सहस्राब्लदी सुवातचेा सदंेश हा 

छिस्तछवरोधीशी संबंछधत खोटी सुवाताि आहे. 

छवश्वास ूकफलाडेछ्फयन छििन (प्रकटीकरण 3:7-13) राज्याच्या सहस्राब्लदी सुवातचेी 

घोषणा करतील तसेच काही जागछतक नेते (पशू आछण खोया ा संदषे्या ासह) काय 

असतील त ेजगाला सांगतील. 

ते जगाला सदंेश सांगण्यास समििन देतील की बीस्ट, उत्तर शिीचा राजा, खोया ा 

प्रेछषतासह, अंछतम अाँटीछिस्ट, शेवटी (त्यांच्या काही सहयोगींसह) यूएसए आछण 

युनायटेड ककंगडमच्या अाँग्लो-राष्ट्रांचा नाश करतील. , कॅनडा, ऑस्टे्रछलया आछण 

न्यूझीलंड (डॅछनयल 11:39) आछण ते लवकरच एक अरबी/इस्लाछमक महासंघ 

(डॅछनयल 11:40-43) नष्ट करतील, जे राक्षसांच े साधन म्हणून कायि करतात 

(प्रकटीकरण 16:13-14), आछण शेवटी येशू छिस्त त्याच्या परत्यावर त्याच्याशी 

लढेल (प्रकटीकरण 16:14; 19:19-20). छवश्वासू कफलाडेछ्फयन्स (प्रकटीकरण 3:7-13) 

घोषणा करत आहेत की हजार वषाांचे राज्य लवकरच येणार आहे. हे बहुधा मीछडया 
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कव्हरेज तयार करेल आछण मॅथ्यू 24:14 च्या पूतितेसाठी योगदान दईेल. आम्ही सतत 

चचि ऑफ गॉडमध्ये साछहत्य तयार करत आहोत (अनेक भाषामंध्ये), वेबसाइट्समध्य े

जोडत आहोत आछण 'लहान काम' (सीएफ. रोमन्स 9:28) साठी तयार करण्यासाठी 

इतर पावले उचलत आहोत ज्यामळेु देवाचा छनधािर होईल की मॅथ्य ू 24: येणार या 

अंतासाठी 14 पुरेसा साक्षीदार म्हणून प्रदान करण्यात आला आहे. 

'खोटी गॉस्पेल' घोछषत करणार या जागछतक नते्यानंा (कदाछचत युरोपातील काही 

'नवीन' प्रकारचे सवोच्च नेते आछण कॅिछलक धमािचा दावा करणार या तडजोड 

पोंरटफसह ) त्यांना त ेआवडणार नाही - ते खरोखर काय करायच ेह ेजगान ेछशकावे 

अशी त्यांची इच्िा नाही. करा (आछण कदाछचत स्वतुःलाही त्यावर छवश्वास बसणार 

नाही, cf. यशया 10:5-7). ते आछण/ककंवा त्यांचे समििक हे दखेील खोटे छशकवतील की 

छवश्वासू कफलाडेछ्फयन येणार या अाँटीछिस्टच्या अछतरेकी छसद्धांताचे (सहस्त्रायुवाद) 

समििन करतील. ते आछण/ककंवा त्यांचे अनुयायी कफलाडेछ्फयन छवश्वासू आछण सतत 

चचि ऑफ गॉड यांच्याबिल जे काही छनषेध करतात ते िळ सुरू करतील (डछॅनयल 

11:29-35; प्रकटीकरण 12:13-15). यामुळे अंतही होईल—मोठ्या सकंटाची सुरुवात 

(मॅथ्यू 24:21; डॅछनयल 11:39; cf. मॅथ्यू 24:14-15; डॅछनयल 11:31) तसेच छवश् वासू 

कफलाडेछ्फयासाठी संरक्षणाची वेळ छििन (प्रकटीकरण 3:10; 12:14-16). 

पशू आछण खोटे संदषे्ट ेछनयंत्रण ठेवण्यासाठी बळजबरी, आर्ििक ब्ललॅकमेल, छचन्हे, खोटे 

बोलणे, चमत्कार, खून आछण इतर दबावांचा प्रयत्न करतील (प्रकटीकरण 13:10-17; 

16:14; डॅछनयल 7:25; 2 िेस्सलनी 2:9-10) . छिस्ती छवचारतील: 

10 “हे परमेश्वरा, पछवत्र आछण सत्य, पृथ्वीवर राहणार या लोकांवर तू आमच्या 

रिाचा न्याय आछण बदला घेईपयांत ककती काळ?” (प्रकटीकरण 6:10) 

युगानुयुगे, देवाच्या लोकांना प्रश्न पडला आहे, “येशू परत येईपयांत ककती वेळ लागेल?” 

आम्हाला कदवस ककंवा तास माछहत नसताना, आम्ही 21 व्या शतकात येशू परत येईल 

(आछण देवाचे हजार वषाांच ेराज्य) अनेक शास्त्रांवर आधाररत आहे (उदा. मॅथ्यू 24:4-

34; स्तोत्र 90:4; होशे 6: 2; लूक 21:7-36; इब्री 1:1-2; 4:4,11; 2 पीटर 3:3-8; 1 

िेस्सलनीकाकर 5:4), ज्याचे काही भाग आता पूणि होताना कदसत आहेत. 

जर येशूने हस्तक्षेप केला नाही तर जगाने सवि जीवनाचा नाश केला असेल: 
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21 कारण तेव्हा अशी मोठी सकंटे यतेील, जी जगाच्या सुरुवातीपासून 

आजपयांत कधीच झाली नाही, नाही ककंवा कधी होणारही नाही. 22 आछण जर 

ते कदवस कमी केले गेले नाहीत, तर कोणीही वाचणार नाही. पण छनवडक 

लोकांसाठी ते कदवस कमी केले जातील. (मत्तय 24:21-22) 

29 त्या कदवसांच्या संकटानंतर लगेचच सयूि अंधकारमय होईल आछण चदं्र 

प्रकाश दणेार नाही. आकाशातून तारे पडतील आछण आकाशातील शिी 

डळमळीत होतील. 30 मग मनुष्याच्या पुत्राचे छचन्ह स्वगाित कदसून यईेल, 

आछण तेव्हा पृथ्वीवरील सवि वंश शोक करतील, आछण ते मनुष्याच्या पुत्राला 

स्वगािच्या ढगांवर सामथ्यािने व मोठ्या वैभवाने यतेाना पाहतील. 31 आछण तो 

रणचशंगाच्या मोठ्या आवाजाने आप्या देवदतूानंा पाठवेल आछण ते 

स्वगािच्या एका टोकापासनू दसुऱ्या टोकापयांत त्याच्या छनवडले्यांना चारही 

कदशांनी एकत्र करतील. (मत्तय 24:29-31) 

देवाच्या राज्याची जगाला गरज आहे. 

राज्याच ेराजदतू 

राज्यात तुमची भूछमका काय आह?े 

आत्ता, जर तुम्ही खरे छििन असाल, तर तुम्ही त्याचे राजदतू व्हावे. प्रेछषत पौलान े

काय छलछहले त ेपहा: 

20 तर आता, आम्ही छिस्ताच े राजदतू आहोत, जणूकाही देव आमच्याद्वारे 

छवनवणी करीत आहे: आम्ही छिस्ताच्या वतीन े तुम्हाला छवनंती करतो, 

देवाशी समेट करा. (2 कटरंिकर 5:20) 

14 म्हणून उभे राहा, तुमची कंबर सत्याने बांधून, नीछतमत्तेची कवच धारण 

करून, 15 आछण शातंीच्या सुवातचेी तयारी करून तुमचे पाय घासून घ्या. 16 

सवाित महत्त्वाचे म्हणजे, छवश्वासाची ढाल घेऊन, ज्याच्या सहाय्याने तुम्ही 

त्या दषु्टाचे सवि धगधगती छवझछवण्यास सक्षम व्हाल. 17 आछण तारणाच े

छशरस्त्राण घ्या आछण आत्म्याची तलवार घ्या, जी देवाचे वचन आह.े 18 

आत्म्यामध्ये सवि प्राििना आछण छवनवणीने नेहमी प्राििना करणे, सवि 

संतांसाठी सवि छचकाटीन ेआछण छवनवणीन ेयासाठी सावध राहणे - 19 आछण 
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माझ्यासाठी, हे उच्चार मला कदले जावे, यासाठी मी धैयािने माझे तोंड उघडू 

शकेन. सुवातचेे गूढ, 20 ज्यासाठी मी साखळदडंात बांधलेला राजदतू आहे; 

यासाठी की, मला जसे बोलले पाछहज े तस े मी धैयािन े बोलू शकेन. (इकफस 

6:14-20) 

राजदतू म्हणज ेकाय? मेररयम-वेबस्टरची खालील व्याख्या आहे: 

1 : अछधकृत दतू; छवशेषत : उच्च दजािचा राजनछयक एजंट जो परदेशी सरकार 

ककंवा साविभौम यांना त्याच्या ककंवा छतच्या स्वत:च्या सरकारचा छनवासी 

प्रछतछनधी ककंवा साविभौम ककंवा छवशेष आछण अनेकदा तात्पुरत्या राजनैछतक 

छनयुिीसाठी छनयुि केलेला आह.े 

2 a : अछधकृत प्रछतछनधी ककंवा सदंेशवाहक 

तुम्ही खरे छििन अस्यास, तुम्ही छिस्तासाठी अछधकृत दतू आहात! प्रेछषत पेत्रान े

काय छलछहले त ेपहा: 

9 पण तुम्ही छनवडलेली छपढी, राजेशाही पुजारी, पछवत्र राष्ट्र, त्याचे खास 

लोक आहात, यासाठी की ज्यान े तुम्हाला अंधारातनू त्याच्या अद्भुत 

प्रकाशात बोलावले त्याची स्तुती करा. 10 जे एकेकाळी लोक नव्हते पण आता 

देवाचे लोक आहेत, ज्यांना दया आली नव्हती पण आता दया झाली आहे. (1 

पेत्र 2:9-10) 

छिस्ती या नात्यान ेआपण एका पछवत्र राष्ट्राचा भाग बनले पाछहजे. 

कोणते राष्ट्र आता पछवत्र आहे? 

बरं, या जगाच्या राज्यांपैकी एकही राज्य नाही - पण त ेशेवटी छिस्ताच्या राज्याचा 

भाग असतील (प्रकटीकरण 11:15). हे देवाच ेराष्ट्र आहे, त्याचे राज्य पछवत्र आह.े 

राजदतू म्हणून, आम्ही सहसा या जगातील राष्ट्राचं्या िेट राजकारणात गंुतत नाही. 

परंतु आपण आता देवाच्या मागािने जगायचे आहे ( www.ccog.org वर उपलब्लध 

असलेले छवनामू्य पुस्तक दखेील पहा : छिस्ती: देवाच्या राज्याच े राजदतू, छििन 

म्हणून जगण्यावरील बायबलसंबंधी सचूना ). असे के्याने, देवाचे मागि सवोत्कृष्ट का 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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आहेत हे आपण अछधक चांगले छशकू शकतो, जेणेकरून त्याच्या राज्यात आपण राजे 

आछण याजक होऊ आछण पृथ्वीवर छिस्तासोबत राज्य करू शकू: 

5 ज्याने आप्यावर प्रीती केली आछण आप्या पापांपासून त्याच्या स्वतुःच्या 

रिाने आम्हांला धुतले, 6 आछण ज्याने आप्याला त्याच्या देव आछण छपत्याचे 

राजे आछण याजक केले आहे, त्याला सदैव गौरव आछण प्रभुत्व छमळो. आमेन. 

(प्रकटीकरण 1:5-6) 

10 आछण आम्हाला आमच्या देवाचे राजे आछण याजक केले आहे. आछण आम्ही 

पृथ्वीवर राज्य करू. (प्रकटीकरण 5:10) 

भछवष्यातील एक पैलू जे नश्वर आहेत त्यांना देवाच्या मागािवर चालण्यास छशकवेल: 

19 कारण लोक यरुशलेममध्ये छसयोनमध्ये राहतील; तुम्ही यापुढे रडू नका. 

तुझ्या रडण्याचा आवाज ऐकून तो तझु्यावर कृपा करील; जेव्हा तो ऐकेल 

तेव्हा तो तुम्हाला उत्तर देईल. 20 आछण प्रभून ेतुम्हाला सकंटाची भाकर आछण 

संकटाचे पाणी कदले तरीही तुमचे छशक्षक आता कोपऱ्यात हलणार नाहीत, 

परंतु तुमचे डोळे तुमच े छशक्षक पाहतील. 21 तुमच्या कानांना तुमच्या मागे 

एक शब्लद ऐकू येईल, “हा मागि आहे, त्यावरून चालत जा,” जेव्हाही तुम्ही 

उजवीकड ेवळाल ककंवा डावीकडे वळाल. (यशया 30:19-21) 

हजार वषाांच्या राज्यासाठी ही भछवष्यवाणी असली तरी, या युगात छििनांना 

छशकवण्यासाठी तयार असण ेआवश्यक आहे: 

12 ... या वेळेपयांत तुम्ही छशक्षक व्हायला हवे (इब्री 5:12) 

15 परंतु प्रभू देवाला तुमच्या अंतुःकरणात पछवत्र करा: आछण तुमच्यामध्य े

नम्रतेने आछण भीतीन ेअसले्या आशेचे कारण छवचारणाऱ्या प्रत्येकाला उत्तर 

देण्यासाठी नेहमी तयार रहा (1 पीटर 3:15, KJV ) . 

बायबल दाखवत े की अनके अछधक छवश्वास ू छिस्ती, महासकंट सुरू होण्याआधी, 

अनेकांना सचूना देतील: 

33 आछण जे लोक समजतात ते पषु्कळांना छशकवतील (डॅछनयल 11:33) 
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म्हणून, छशकणे, कृपेने आछण ज्ञानात वाढ होण े (2 पीटर 3:18), आपण आता केले 

पाछहज.े देवाच्या राज्यात तुमच्या भूछमकेचा एक भाग म्हणजे छशकवण्यास सक्षम 

असणे. आछण अछधक छवश्वासू, कफलाडेछ्फयन (प्रकटीकरण 3:7-13), छििनांसाठी, 

यात सहस्राब्लदी राज्य सुरू होण्यापूवी महत्त्वाच्या सुवातेच्या साक्षीला समििन देण े

देखील समाछवष्ट असेल (cf. मॅथ्यू 24:14). 

देवाच े राज्य स्िापन झा्यानंतर, देवाच्या लोकांचा उपयोग खराब झालेले ग्ह 

पुनसांचछयत करण्यात मदत करण्यासाठी केला जाईल: 

12 तुमच्यापैकी ते जनुी पडीक जागा बांधतील ;  

तुम्ही अनके छपढ्याचंा पाया उभाराल. आछण तुम्हाला भंगाचे दरुुस्त 

करणारा, राहण्यासाठी रस्त्याचंा पनुसांचछयत करणारा म्हटले जाईल. (यशया 

58:12) 

अशाप्रकारे, या युगात देवाचे लोक जे देवाच्या मागािने जगले त्यांना पुनस्िािपनेच्या या 

काळात शहरांमध्ये (आछण इतरत्र) राहणे सोपे होईल. जग खरोखरच एक चांगले 

रठकाण असेल. आपण आता छिस्ताचे राजदतू असले पाछहजे, जेणेकरून आपण त्याच्या 

राज्यात दखेील सेवा करू शकू. 

खरा गॉस्पले सदंेश पररवतिनात्मक आह े

येशू म्हणाला, “जर तुम्ही माझ्या वचनात राछहलात तर तुम्ही खरेच माझे छशष्य 

आहात. 32 आछण तुम्हाला सत्य कळेल आछण सत्य तुम्हाला मिु करेल” (जॉन 8:31-

32). देवाच्या राज्याच्या सुवातेबिलचे सत्य जाणून घेत्याने आपण या जगाच्या 

खोया ा आशांमध्ये अडकण्यापासून मुि होतो. काम करणाऱ्या योजनेला आपण धैयािन े

पाटठंबा देऊ शकतो—देवाची योजना! सैतानान े संपणूि जगाला फसवले आह े

(प्रकटीकरण 12:9) आछण देवाचे राज्य हचे खरे समाधान आहे. आपण सत्याच्या बाजनूे 

उभे राहणे आछण त्याचा पुरस्कार करणे आवश्यक आहे (cf. जॉन 18:37). 

गॉस्पेल संदेश वैयछिक तारण पके्षा अछधक आहे. देवाच्या राज्याच्या सुवातेने या 

युगात एखाद्याचे रूपांतर केले पाछहजे: 
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2 आछण या जगाशी सुसंगत होऊ नका, तर आप्या मनाच्या नूतनीकरणान े

बदला, जेणेकरून देवाची ती चांगली आछण स्वीकायि आछण पररपूणि इच्िा 

काय आहे हे तुम्ही छसद्ध करू शकता. (रोमन्स 12:2) 

खरे छिस्ती देवाची आछण इतरांची सेवा करण्यासाठी बदललेले आहेत: 

22 गुलामांनो, सवि गोष्टींमध्ये देहानुसार तुमच्या मालकाचंी आज्ञा पाळा, 

माणसे आनंद देणारे म्हणून डोळसपणे नव्हे तर मनापासनू देवाच े भय 

बाळगून. 23 आछण तुम्ही जे काही कराल ते मनापासून करा, जस ेकी प्रभसूाठी 

नाही तर माणसासंाठी, 24 ह े जाणून आहे की प्रभकूडून तुम्हाला वतनाच े

प्रछतफळ छमळेल. कारण तुम्ही प्रभु छिस्ताची सेवा करता. (कलस्सैकर 3:22-

24) 

28 म्हणून, आम्हांला असे राज्य प्राप्त होत आहे जे हादरले जाऊ शकत नाही, 

आमच्यावर कृपा असू द्या, ज्याद्वारे आम्ही देवाची सेवा आदरान ेआछण ईश्वरी 

भयान ेस्वीकारू शकू. (इब्री 12:28) 

खरे छिस्ती जगापके्षा वेगळे जगतात. बरोबर आछण अयोग्य काय यासाठी आपण 

देवाच े दजे जगाच्या वरचेवर स्वीकारतो. न्यायी लोक छवश्वासान े जगतात (छहबू्र 

10:38), कारण या युगात देवाच्या मागािने जगण्यासाठी छवश्वास लागतो. छििनांना 

ते राहत असले्या जगापके्षा इतके वेगळे मानले जात होते की त्यांच्या 

जीवनपद्धतीला नवीन करारात "मागि" म्हणून संबोधले गेले होते (प्रेछषताचंी कृत्ये 9:2; 

19:9; 24:14,22 ) . जग स्वािीपणे जगते, सैतानाच्या अछधपत्याखाली, ज्याला 

“काईनचा मागि” (ज्यडू 11) म्हटले जात.े 

देवाच्या राज्याची गॉस्पेल धार्मिकता, आनंद आछण शांतीचा संदेश आहे (रोमन्स 

14:17). भछवष्यसूचक शब्लद, योग्यररतीन ेसमजला जाणारा, कदलासा देणारा आहे (cf. 

1 कटरंिकर 14:3; 1 छिस्सलुनीककयों 4:18), छवशेषत: जेव्हा आपण जग कोसळताना 

पाहतो (cf. लूका 21:8-36). खरा छििन जीवनाचा मागि आध्याछत्मक छवपुलता आछण 

भौछतक आशीवािदांकडे नेतो (माकि  10:29-30). जगाला देवाच्या राज्याची गरज आहे 

हे ते जगणाऱ्यांना का समजते याचा हा एक भाग आहे. छिस्ती हे देवाच्या राज्याच े

राजदतू आहेत. 
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जरी आपण भौछतक जगात राहत असलो तरी छििन आपली आशा भौछतकावर नव्ह े

तर आध्याछत्मकतेवर ठेवतात (रोमन्स 8:5-8). आप्याकड े "सुवातेची आशा" आह े

(कलछस्सयन 1:23). ही अशी गोष्ट आहे जी सुरुवातीच्या छिश् चनांना समजली होती 

की आज येशूचा दावा करणार या अनेकांना खरोखरच समजत नाही. 
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6. ग्ीक-रोमन चचि छसखाब ै िै कक राज्य महत्वपणूि िै, 

लकेकन... 

ग्ीको-रोमन चचिचा असा छवश्वास आहे की ते देवाच्या राज्याच ेपैलू छशकवतात, परंतु 

ते खरोखर काय आह े हे समजून घेण्यास त्रास होतो. उदाहरणािि, कॅिोछलक 

एनसायक्लोपीछडया राज्याबिल हे छशकवते: 

छिस्ताच्या ... त्याच्या छशकवणीच्या प्रत्यके टप्प्यावर या राज्याचे आगमन, 

त्याचे छवछवध पैलू, त्याचा नेमका अिि, तो कोणत्या मागािने प्राप्त करायचा 

आह,े हे त्याच्या प्रवचनांच ेमुख्य स्िान आहे, इतके की त्याच्या प्रवचनाला 

“सुवाताि” असे म्हणतात. राज्याचे”...ते चचिला “देवाचे राज्य” म्हणून बोलू 

लागले; cf कनिल, मी, 13; I िेस्स., ii, 12; एपोकैछलप्स, I, 6, 9; v, 10, इ ... 

याचा अिि चचि म्हणज ेती दैवी संस्िा ... (पोप एच. ककंगडम ऑफ गॉड. द 

कॅिोछलक एनसायक्लोपीछडया, व्हॉ्यूम VIII. 1910). 

वरील "कनिल, I, 13" कडे छनदेश केला असला तरी; I िेस्स., ii, 12; प्रलय के बारे में, I, 

6, 9; v, 10," जर तुम्ही ते पहाल, तर तुम्हाला आढळेल की त्यातील एकही वचन चचि 

हे देवाचे राज्य अस्याबिल काहीही सांगत नाही. ते छशकवतात की छवश्वासणारे 

देवाच्या राज्याचा भाग असतील ककंवा ते येशूच ेराज्य आहे. बायबल चेतावणी दतेे की 

बरेच लोक सुवाताि बदलतील ककंवा दसु-याकडे वळतील, एक असत्य (गलती 1:3-9). 

दुुःखाची गोष्ट म्हणजे, वेगवेगळ्या लोकांनी ते केले आहे. 

येशूने छशकवले, “मी मागि, सत्य आछण जीवन आहे. माझ्याद्वारे कोणीही छपत्याकडे यते 

नाही ” (जॉन 14:6). पेत्राने छशकवले , "ककंवा इतर कोणामध्यहेी तारण नाही, कारण 

स्वगािखाली असे दसुरे कोणतेही नाव नाही ज्याद्वारे आपण तारण केले पाछहजे" (प्रेछषत 

4:12). पेत्राने यहुद्यांना साछंगतले की सवाांनी पिात्ताप करण्याचा आछण येशूचे तारण 

होण्यासाठी स्वीकार करण्याचा छवश्वास ठेवला पाछहज े(प्रेछषत 2:38). 

याउलट, पोप फ्राछन्सस यांनी छशकवले आहे की नाछस्तक, येशूछशवाय, चांग्या 

कृतींद्वारे जतन केले जाऊ शकतात! तो देखील यहूदी येशूला स्वीकार्याछशवाय जतन 

केले जाऊ शकत े की छशकवते! याव्यछतररि, तो आछण काही ग्ीको-रोमन असेही 

मानतात की 'मेरी' ची गैर-बायबलीय आवृत्ती ही सुवातचेी गुरुकक्ली आह े तसचे 

वैछश्वक आछण आंतरधमीय ऐक्याची गुरुकक्ली आहे. ददुैवाने, ते आछण इतरांना येशूच े



 

65 
 

महत्त्व आछण देवाच्या राज्याची खरी गॉस्पेल समजत नाही. अनेकजण खोया ा 

सुवातेचा प्रचार करत आहेत. 

अनेकांना नजरेने चालण्याची इच्िा असते आछण त्यांची जगावर श्रद्धा असते. नवीन 

करार छशकवतो की छििनांनी वर पहावे: 

2 तुमचे मन वरील गोष्टींवर ठेवा, पृथ्वीवरील गोष्टींवर नाही. (कलस्सैकर 

3:2) 

7 कारण आपण छवश्वासान ेचालतो, नजरेने नाही. (2 कटरंिकर 5:7) 

तरीही, पोप पायस इलेव्हनने मुळात त्याच्या चचिला पाहून चालायला छशकवले: 

...कॅिोछलक चचि... पृथ्वीवरील छिस्ताचे राज्य आहे. ( पायसचे छवश्वात्मक 

क्वास प्राइमास ). 

कॅिोछलक बायबल 101 वेबसाइट दावा करते, " देवाचे राज्य पृथ्वीवर येशू छिस्तान े

इसवी सन 33 मध्ये, त्याच्या चचिच्या रूपात, पीटर...कॅिोछलक चचिच्या नतेृत्वात 

स्िाछपत केले होत.े" तरीही देवाचे हजार वषाांच ेराज्य येिे नाही ककंवा ते रोमचे चचि 

नाही, परंतु ते पृथ्वीवर असेल. देवाच्या खऱ्या चचिकड े "राज्याच्या चाव्या" (मॅथ्यू 

16:19) अस्या तरी, चचि ह े राज्य अस्याचा दावा करणाऱ्यांनी "ज्ञानाची कक्ली 

काढून घेतली आहे" (्यूक 11:52). 

रोमचे चचि लवकरच येणाऱ् या पार्ििव सहस्राब्लदी देवाच्या राज्याछवरुद्ध इतके कठोरपणे 

छशकवते की मळुात कॅिोछलक चचिच्या अछधकृत कॅटेछसझममध्ये सूचीबद्ध केलेला हा 

एकमेव “छिस्तछवरोधी छसद्धांत” आह े: 

676 छिस्तछवरोधी फसवणूक आधीच जगात आकार घेण्यास सुरुवात होत े

प्रत्येक वेळी दावा केला जातो की इछतहासात मेछसअछॅनक आशा आहे जी 

इछतहासाच्या पलीकडे केवळ अंछतम समय के बारे में छनणियाद्वारे साकारली 

जाऊ शकत.े सहस्राब्लदीवादाच्या नावाखाली राज्याच्या या खोटेपणाच े

सुधाररत रूप चचिने नाकारले आहे... (कॅिोछलक चचिच े कॅटेककझम. 

इछम्प्रमातुर पोटेस्ट +जोसेफ कार्डिनल रॅटचझंगर. डबलडे, NY 1995, p. 194) 
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दुुःखाची गोष्ट म्हणजे, जे लोक याच्याशी सहमत आहेत त्यांना शेवटी देवाच्या 

राज्याच्या शुभवतिमानाची घोषणा करताना मोठ्या समस्या असतील. काही घेतील 

घोषणा करणार यांच्या छवरुद्ध भयानक पावले (डॅछनयल 7:25; 11:30-36). पण, तुम्ही 

छवचार कराल, येशूला प्रभु म्हणणारे सविच लोक राज्यात असतील ना? नाही, ते 

होणार नाहीत. येशूने काय म्हटले याकडे लक्ष द्या: 

21 “जो कोणी मला 'प्रभू, प्रभु' म्हणतो तो स्वगािच्या राज्यात प्रवेश करणार 

नाही, तर जो माझ्या स्वगाितील छपत्याच्या इच्िेप्रमाणे करतो तोच प्रवेश 

करणार आहे. 22 त्या कदवशी पुष्कळ जण मला म्हणतील , 'प्रभु, प्रभू, आम्ही तुझ्या 

नावाने भाकीत केले नाही, तुझ्या नावाने भतुे काढली आछण तुझ्या नावाने 

पुष्कळ चमत्कार केले नाहीत?' 23 आछण मग मी त्यांना सांगेन, 'मी तुम्हाला 

कधीच ओळखले नाही. अधमि करणार या , माझ्यापासून दरू जा !' (मत्तय 

7:21-23) 

प्रेछषत पौलान ेनोंदवले की “अधमािच ेरहस्य” त्याच्या काळात “आधीपासूनच कायिरत” 

होते (2 िेस्सलनीकाकर 2:7). या अधमािशी दखेील संबंछधत आहे ज्याला बायबल 

शेवटच्या काळात चेतावणी देते ज्याला “रहस्य, मोठी बाबेल” (प्रकटीकरण 17:3-5) 

म्हणतात. 

“अधमािचे गूढ” ह े छििनांचा दावा करणार यांशी संबंछधत आह ेज्यांचा असा छवश्वास 

आहे की त्यानंा देवाच्या दहा आज्ञा कायदा वगैरे पाळण्याची गरज नाही आछण/ककंवा 

त्याला बरेच स्वीकायि अपवाद आहते आछण/ककंवा देवाच्या छनयमांच े उ्लंघन 

करण्यासाठी तपियािच ेस्वीकायि प्रकार आहेत. कायदा, म्हणून त्यांना असे वाटते की 

त्यांच्याकडे देवाच्या कायद्याचे एक स्वरूप आहे, ते छिस्ती धमािचे स्वरूप पाळत 

नाहीत ज्याला येशू ककंवा त्याचे प्रेछषत कायदेशीर म्हणून ओळखतील. 

ग्ीको-रोमन हे परुश्यासंारख े आहेत ज्यांनी देवाच्या आज्ञाचंे उ्लंघन केले, परंतु 

त्यांच्या परंपरेने हे स्वीकायि अस्याचा दावा केला—येशूने त्या दछृष्टकोनाचा छनषेध 

केला (मॅथ्यू 15:3-9)! यशयाने असा इशारा देखील कदला की ज े लोक देवाचे 

अस्याचा दावा करतात त े त्याच्या कायद्याछवरुद्ध बंड करतील (यशया 30:9). हे 

छनयमहीन बंड असेच आहे जे आपण आजही पाहत आहोत. 
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आणखी एक "गूढ" अस े कदसत े की चचि ऑफ रोमचा असा छवश्वास आहे की त्याचे 

सैन्यवादी वैछश्वक आछण आंतरछवश्वास अजेंडा शांती आछण पृथ्वीवरील देवाच्या 

राज्याची बायबल नसलेली आवृत्ती आणतील. पछवत्र शास्त्र यणेाऱ् या जागछतक 

एकतेछवरुद्ध चेतावणी देते जे ते छशकवते, जे काही वषे यशस्वी होईल (टीप: नवीन 

जेरुसलेम बायबल , कॅिोछलक-मंजूर भाषांतर, दाखवले आह)े: 

4 त्यांनी त्या अजगरासमोर लोटांगण घातले कारण त्यान े त्या प्राण्याला 

त्याचा अछधकार कदला होता; आछण त्यांनी त्या प्राण्यासमोर नतमस्तक 

होऊन म्हटले, 'पशूशी कोणाची तुलना होऊ शकते? त्याछवरुद्ध कोण लढू 

शकेल?' 5 त्या प्राण्याला त्याच्या बढाई मारण्याची आछण चनदंा करण्याची 

आछण बेचाळीस मछहने सकक्रय राहण्याची परवानगी होती; 6 आछण त्याने 

देवाछवरुद्ध, त्याच्या नावावर, त्याच्या स्वगीय तंबूछवरुद्ध आछण तेिे आश्रय 

घेतले्या सवाांछवरुद्ध आपली चनदंा केली. 7 संतांछवरुद्ध यदु्ध करण्याची आछण 

त्यांना चजंकण्याची परवानगी देण्यात आली आछण प्रत्येक वंश, लोक, भाषा 

आछण राष्ट्र यावर सत्ता कदली; 8 आछण जगातील सवि लोक छतची उपासना 

करतील, म्हणजे प्रत्येकजण ज्याचंे नाव बछलदानाच्या कोकऱ्याच्या 

जीवनाच्या पुस्तकात जगाच्या स्िापनपेासून छलछहलेले नाही. 9 जो कोणी 

ऐकू शकतो, त्याला ऐकू द्या: 10 बंकदवास ते बंकदवासासाठी त्या ; ज्यानंा 

तलवारीने मरण आले त ेतलवारीन ेमरण पावले. यासाठी संतामंध्ये छचकाटी 

आछण श्रद्धा असायला हवी. (प्रकटीकरण 13:4-10, NJB) 

बायबल बॅछबलोन एकता संपषु्टात येण्याबिल चेतावणी देते: 

1 ज्या सात वाया ा होत्या त्या सात देवदतूापंैकी एक माझ्याशी बोलायला 

आला आछण म्हणाला, 'येिे ये आछण मी तुला त्या मोठ्या वेश्येची छशक्षा 

दाखवीन जी छवपुल पाण्याच्या बाजूला छवराजमान आहे, 2 छजच्याबरोबर पृथ्वीचे 

सवि राज े आहेत. त्यांनी स्वतुःला वेश्याव्यवसाय केला आह े आछण ज्याने 

छतच्या व्यछभचाराच्या द्राक्षारसाने जगातील सवि लोकसंख्येला मद्यधंुद केले 

आह.े' 3 तो मला आत्म्याने एका वाळवंटात घेऊन गेला आछण तेिे मी एका 

लाल रंगाच्या पशूवर स्वार होताना पाछहले, ज्याला सात डोकी आछण दहा 

चशंगे होती आछण छतच्या सवि बाजूंनी चनंदा छलछहले्या होत्या. 4 त्या स्त्रीन े

जांभळे व ककरछमजी रंगाचे कपडे घातले होते आछण ती सोने, दाछगने व 

मोत्यांनी चकाकलेली होती आछण छतने छतच्या वेश्याव्यवसायाच्या घृणास्पद 

घाणीने भरलेला सोन्याचा मकदरा धारण केला होता; 5 छतच्या कपाळावर 
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एक नाव छलछहलले े होत,े एक गपु्त नाव: 'ग्टे बछॅबलोन, सवि वशे्या आछण 

पथृ्वीवरील सवि घाणरेड्ा प्रिाचंी आई .' 6 मी पाछहले की ती मद्यधंुद 

अवस्िेत होती , संतांचे रि आछण येशूच्या शहीदांचे रि प्यालेली होती; 

आछण जेव्हा मी छतला पाछहले तेव्हा मी पूणिपणे गूढ झालो होतो. (प्रकटीकरण 

17:1-6, NJB) 

9 'यासाठी चतुराईची गरज आहे. सात डोकी म्हणज ेसात टेकड्ा , ज्यावर 

स्त्री बसलेली आह.े . . 18 त ूपाछहलेली स्त्री ही एक महान शहर आह े छजचा 

पृथ्वीवरील सवि राज्यकत्याांवर अछधकार आहे.' (प्रकटीकरण 17: 9,18 , NJB) 

1 यानंतर, मी दसुरा एक देवदतू स्वगाितून खाली येताना पाछहला, त्याला 

मोठा अछधकार देण्यात आला होता. पृथ्वी त्याच्या तेजाने चमकली. 2 त्याच्या 

आवाजाच्या शीषिस्िानी तो ओरडला, 'बॅछबलोन पडला आहे, मोठी बाबले 

पडली आहे, आछण भूताचंा अड्डा बनला आहे आछण प्रत्येक दषु्ट आत्म्यासाठी 

आछण घाणेरड्ा, घृणास्पद पक्ष्यासाठी छनवासस्िान बनले आहे. 3 सवि 

राष्ट्रांनी छतच्या वेश्याव्यवसायाचा द्राक्षारस प्यायला आह.े पृथ्वीवरील 

प्रत्येक राजाने छतच्याबरोबर वेश्या के्या आहेत आछण प्रत्येक व्यापारी 

छतच्या व्यछभचाराने श्रीमतं झाला आहे.' 4 स्वगाितून दसुरी वाणी बोलली; मी 

छतला अस े म्हणताना ऐकले, ' माझ्या लोकानंो, छतच्यापासनू दरू या, 

जणेकेरून तमु्ही छतच्या गनु्ह्ामंध्य ेसहभागी होऊ नका आछण तमु्हाला त्याच 

पीडा सहन कराव्या लागतील . 5 छतची पापे आकाशापयांत पोहोचली आहेत, 

आछण देवाने छतच ेअपराध लक्षात ठेवले आहेत: छतने इतरांशी जसे वागले तस े

छतच्याशी वागा. 6 छतने वसूल केले्या रकमेच्या दपु्पट रक्कम छतला कदली 

पाछहज.े छतच्याकडे स्वतुःच्या छमश्रणाचा दपु्पट मजबूत कप असावा. 7 छतची 

प्रत्येक पोम्स आछण ऑगीज यातना ककंवा वेदनांनी जळुली पाछहजे. मी राणी 

म्हणून छवराजमान आहे, छतला वाटते; मी छवधवा नाही आछण मला शोक 

कधीच कळणार नाही. 8 त्यासाठी, एका कदवसात छतच्यावर पीडा पडतील: 

रोग, शोक आछण दषु्काळ. छतला जछमनीवर जाळून टाकले जाईल. प्रभ ूदेव 

ज्याने छतला दोषी ठरवले तो पराक्रमी आहे.' 9 “ज्यानंी छतच्याबरोबर वेश्या 

के्या आछण छतच्याशी लैंछगक संबंध ठेवले त्या पृथ्वीवरील राजाकंडून 

छतच्यासाठी शोक आछण रडण ेहोईल. ती जळत असताना त्यांना धूर कदसतो, 

(प्रकटीकरण 18:1-9, NJB) 

येशू परत यईेपयांत योग्य ऐक्य होणार नाही : 
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10 बाहेर पहा! बाहेर पहा! उत्तरेकडील देशातून पळून जा - परमेश्वर घोछषत 

करतो - कारण मी तुम्हाला आकाशाच्या चार वाऱ्यांपयांत छवखुरले आहे - 

परमेश्वर घोछषत करतो. 11 बाहेर पहा! छसयोन, आता बछॅबलोनच्या 

कन्यबेरोबर राहा ! 

12 कारण परमेश्वर सबाि असे म्हणतो, कारण गौरवाने नेमले आहे 

मी , ज्या राष्ट्रांनी तुम्हाला लुटले त्यांच्याबिल, 'जो कोणी तुम्हाला स्पशि 

करतो तो माझ्या डोळ्याच्या सफरचदंाला स्पशि करतो. 13 आता पाहा, मी 

त्यांच्यावर माझा हात कफरवीन आछण ज्यांना त्यांनी गुलाम केले 

त्यांच्याकडून ते लुटतील.' मग तुम्हाला कळेल की परमेश्वर सबािने मला 

पाठवले आह.े 14 छसयोनच्या कन्ये, गा, आनंद कर, कारण आता मी तुझ्यामध्य े

राहायला येत आहे - परमेश्वर घोछषत करतो! 15 आछण त्या कदवशी अनेक राष्ट्र े

परमेश्वरात बदलतील. होय, ते त्याचे लोक होतील आछण त े तुमच्यामध्य े

राहतील. मग तुम्हांला कळेल की परमेश्वर सबािन ेमला तुमच्याकड ेपाठवले 

आह.े 16 परमेश्वर यहूदाचा ताबा घेईल, त्याचा पछवत्र भूमीतील भाग असेल 

आछण पुन्हा यरुशलेमला त्याची छनवड करील. (जखयाि 2:10-16, NJB; KJV 

/NKJV आवृत्त्यांमध्ये श्लोक जखयाि 2:6-12 म्हणून सूचीबद्ध आहते याची नोंद 

घ्या) 

युनायटेड नेशन्स, व्हॅरटकन, अनेक प्रोटेस्टंट आछण ईस्टनि ऑिोडॉक्स नेत ेज्या वैछश्वक 

आछण आतंरधमीय चळवळींचा प्रचार करत आहेत त्यांचा बायबलद्वारे स्पष्टपणे छनषेध 

केला जातो आछण त्यांना प्रोत्साहन कदले जाऊ नये. "अनेकांना फसवतील" (मॅथ्य ू

24:4-5) त्याचे अनुसरण करण्याचा दावा करणाऱ्यांना यशूेने चेतावणी कदली . 

प्रकटीकरण 6:1-2 मधील "पांढरा घोडेस्वार" (जो येशू नाही) आछण प्रकटीकरण 17 

च्या वेश्या यांच्याशी बरेच छवश्वछवज्ञान संबंछधत आहे. 

जखर याप्रमाणे, प्रेछषत पौलाने देखील छशकवले की येशू परत यईेपयांत छवश्वासाची खरी 

एकता होणार नाही: 

13 जोपयांत आपण सविजण देवाच्या पुत्राच्या छवश्वासात आछण ज्ञानात एकता 

गाठत नाही आछण स्वतुः छिस्ताच्या पूणितनेे पणूि पररपक्व होऊन पररपूणि 

मनुष्य बनत नाही. (इकफस 4:13, NJB) 
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ज्याचंा छवश्वास आहे की ही एकता येशूच्या परत येण्याआधी येते त े चकुत आहते. 

वास्तछवक, जेव्हा येशू परत येईल, तेव्हा त्याला राष्ट्रांची एकता नष्ट करावी लागेल ज े

त्याच्या छवरुद्ध एकत्र यतेील: 

11:15 मग सातव्या देवदतूाने त्याचा कणाि वाजवला, आछण स्वगाित ओरडताना 

आवाज ऐकू येत होता, 'जगाचे राज्य हे आप्या प्रभचूे आछण त्याच्या 

छिस्ताचे राज्य झाले आहे, आछण तो सदासविकाळ राज्य करील.' 16 देवाच्या 

साछन्नध्यात चसंहासनावर बसले्या चोवीस वछडलानंी साष्टांग नमस्कार 

घातला आछण कपाळाला हात लावून देवाची उपासना केली 17 या शब्लदातं, 

'सविसमिि प्रभु देवा, जो आहे, तो जो होता, आम्ही तुझ े आभार मानतो. 

तुमची महान शिी गृहीत धरून आछण तुमच्या राज्याची सुरुवात. 18 

राष्ट्रांमध्ये कोलाहल होता आछण आता तुझा सूड घेण्याची आछण मृतांचा 

न्याय करण्याची वेळ आली आहे, आछण तुझे सेवक सदंेष्ट,े संत आछण तुझ्या 

नावाचे भय बाळगणारे, लहान आछण मोठे, त्यांना प्रछतफळ छमळण्याची वेळ 

आली आहे. . पृथ्वीचा नाश करणाऱ्याचंा नाश करण्याची वेळ आली आहे.' 

(प्रकटीकरण 11:15-18, NJB) 

19:6 आछण मी मोठ्या लोकसमदुायाचे आवाज ऐकले, जसे की महासागराचा 

आवाज ककंवा मेघगजिनेचा मोठा गजिना, 'अलेलुया! आमचा सविसमिि 

परमेश्वर देव याच े राज्य सुरू झाले आहे; . . . 19 मग मी तो पशू पाछहला, 

पृथ्वीवरील सवि राजे आछण त्यांचे सैन्य, स्वार आछण त्याच्या सैन्याशी 

लढण्यासाठी एकत्र जमले होते. 20 पण त्या पशूला कैद करण्यात आले, त्या 

खोया ा सदंेष्या ासोबत ज्यान े पशूच्या वतीने चमत्कार केले होते आछण 

त्यांच्याद्वारे ज्यांनी पशूच्या छचन्हासह ब्राँचडंग स्वीकारले होते आछण ज्यानंी 

त्याच्या पुतळ्याची पूजा केली होती त्यांना फसवले होते. या दोघांना 

स्फरच्या जळत्या तळ्यात छजवंत फेकण्यात आले . 21 बाकीचे सविजण 

स्वाराच्या तोंडातनू छनघाले्या तलवारीने मारले गेले आछण सवि पक्षी 

त्यांच्या मांसाने खाऊन गेले. . . 20:4 मग मी चसंहासने पाछहली, छजिे त्यांनी 

त्याचंी जागा घेतली आछण त्यांना न्याय देण्याचा अछधकार दणे्यात आला. 

येशूसाठी साक्ष कद्याबिल आछण देवाच्या वचनाचा प्रचार के्यामुळे ज्याचंे 

छशरच्िेद करण्यात आले होते, आछण ज्यांनी पशू ककंवा त्याच्या पुतळ्याची 

पूजा करण्यास नकार कदला आछण त्यांच्या कपाळावर ककंवा हातावर 

ब्राँडमाकि  स्वीकारला नाही अशा सवाांचे आत्मे मी पाछहले; ते छजवंत झाले 
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आछण त्यांनी छिस्तासोबत हजार वषे राज्य केले. (प्रकटीकरण 19: 6,19 -21; 

20:4, NJB) 

लक्षात घ्या की येशूला त्याच्या छवरुद्ध एकवटले्या जगाच्या सैन्याचा नाश करावा 

लागेल. मग तो आछण संत राज्य करतील. तेव्हाच छवश्वासाची योग्य एकता छनमािण 

होईल. दुुःखाची गोष्ट म्हणजे, प्रेछषत पौलान ेचेतावणी कद्याप्रमाणे बरेच लोक खोटे 

सेवक ऐकतील जे चांगले कदसतात, परंतु नाहीत (2 कटरंिकर 11:14-15). जर अछधक 

लोकांना खरोखरच बायबल आछण देवाच्या राज्याची सुवाताि समजली असेल तर ते 

येशूछवरूद्ध लढतील.  
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7. भगवान के राज्य क्यों 

जरी मानवानंा आपण इतके हुशार आहोत असे वाटणे आवडते, आप्या समजण्याच्या 

मयािदा आहते, तरीही देवाची "समज असीम आहे" (स्तोत्र 147:5). 

म्हणूनच या ग्हाचे छनराकरण करण्यासाठी देवाचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. 

पुष्कळ लोक देवावर छवश् वास ठेवत असले तरी , बहुसंख्य मानव त्याच्या 

मागिदशिनानसुार जगण्यास तयार नाहीत . खालील गोष्टींकडे लक्ष द्या: 

8 हे मनुष्या, चांगले काय त े त्यान े तुला दाखवले आहे. आछण प्रभूला 

तुमच्याकडून काय हवे आह े पण न्यायीपणाने वागण्याची, दयेवर प्रेम 

करण्याची आछण तुमच्या देवासोबत नम्रपणे चालण्याची? (मीखा 6:8) 

नम्रपणे चालण े ही मानवजात खऱ्या अिािन े करण्यास तयार झालेली गोष्ट नाही. 

आदाम आछण हव्वेच्या काळापासून (उत्पछत्त 3:1-6), मानवांनी त्याच्या आज्ञा 

असूनही, स्वतुःवर आछण त्याचं्या प्राधान्यांवर अवलंबून राहण े छनवडले आह े (छनगिम 

20:3-17). 

नीछतसूत्रांचे पुस्तक छशकवते: 

5 मनापासून परमेश्वरावर छवश्वास ठेवा आछण स्वतुःच्या बुद्धीवर अवलंबून 

राहू नका. 6 तुमच्या सवि मागाांनी त्याला ओळखा आछण तो तुमच े मागि 

दाखवील. 7 स्वत:च्या दषृ्टीन ेशहाणे होऊ नका. परमेश्वराची भीती बाळगा 

आछण वाईटापासून दरू जा. (नीछतसूते्र 3:5-7) 

तरीही, बहुतेक लोक खरोखरच देवावर पूणि छवश्वास ठेवणार नाहीत ककंवा त्याचंी 

पावले छनदछेशत करण्यासाठी त्याची वाट पाहत नाहीत. पुष्कळजण म्हणतात की त े

देवाला पाछहजे तस ेकरतील, परंतु तसे करू नका. सैतानान ेमानवतेची फसवणूक केली 

आहे (प्रकटीकरण 12:9) आछण जगाच्या वासना आछण 'जीवनाचा अछभमान' (1 जॉन 

2:16) यांना बळी पडले आह.े 
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म्हणून, अनेकांनी त्याचं्या स्वतुःच्या धार्मिक परंपरा आछण धमिछनरपेक्ष सरकारे आणली 

आहेत, कारण त्यांना वाटते की ते चांगले जाणतात. तिाछप, ते करत नाहीत (cf. 

छयमियाह 10:23) ककंवा खरोखरच पिात्ताप करणार नाहीत. 

म्हणूनच मानवतेला देवाच्या राज्याची गरज आहे (cf. मॅथ्यू 24:21-22). 

सखु-भोग छवचारात घ्या 

येशूने कदले्या छवधानांच्या सवाित ज्ञात माछलकेपकैी एक म्हणजे आनदं, जे त्यान े

जैतूनच्या डोंगरावरील प्रवचनात कदले. 

त्यान ेकाय म्हटले यापकैी काहीकडे लक्ष द्या: 

3 “ज ेआत्म्याने गरीब आहेत ते धन्य, कारण स्वगािच ेराज्य त्यांचे आहे. 4 जे 

शोक करतात ते धन्य, कारण त्याचंे सांत्वन केले जाईल. 5 धन्य ते नम्र, कारण 

त्यांना पृथ्वीचे वतन छमळेल. 6 ज ेधार्मिकतेसाठी भकेुले व तहानलेले ते धन्य, 

कारण ते तृप्त होतील. 7 धन्य ते दयाळू, कारण त्यांना दया छमळेल. 8 जे 

अंतुःकरणाचे शुद्ध ते धन्य, कारण ते देवाला पाहतील. 9 जे शातंी प्रस्िाछपत 

करतात त े धन्य, कारण त े देवाच े पुत्र म्हणतील. 10 ज्याचंा धार्मिकतेसाठी 

िळ झाला ते धन्य, कारण स्वगािचे राज्य त्यांच ेआहे. (मत्तय 5:3-10) 

हे देवाच्या राज्यात आहे (cf. माकि  4:30-31), ज्याला अनेकदा मॅथ्यू (cf. मॅथ्यू 13:31) 

द्वारे स्वगािचे राज्य म्हणून संबोधले जाते, छजिे ही धन्य वचने पूणि होतील. हे देवाच्या 

राज्यात आहे की नम्र लोकांना पृथ्वीच ेवारसा छमळण्याच ेआछण शुद्ध लोकांना देवाच े

दशिन घेण्याचे वचन पणूि केले जाईल. देवाच्या राज्यातील आशीवािदांच्या सुवातचेी 

वाट पाहा! 

देवाच ेमागि योग्य आहेत 

सत्य ह ेआह ेकी देव प्रेम आह े(1 जॉन 4: 8,16 ) आछण देव स्वािी नाही. देवाचे छनयम 

देव आछण आप्या शेजाऱ्यावर प्रेम दशिवतात (माकि  12:29-31; जेम्स 2:8-11). जगाच े

मागि स्वािी आहेत आछण मृत्यूमध्ये समाप्त होतात (रोमन्स 8:6). 

लक्षात घ्या की बायबल दाखवत ेकी खरे छिस्ती आज्ञा पाळतात: 
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1 जो कोणी येशू हा छिस्त आहे असे मानतो तो देवापासून जन्मलेला आहे 

आछण जो कोणी त्याच्यावर प्रीती करतो तो त्याच्यापासून जन्मले्यावरही 

प्रीती करतो. 2 जेव्हा आपण देवावर प्रीती करतो आछण त्याच्या आज्ञा पाळतो 

तेव्हा आपण देवाच्या मुलांवर प्रीती करतो हे यावरून आप्याला कळते. 3 

कारण देवाची प्रीती हीच आहे की आपण त्याच्या आज्ञा पाळतो. आछण 

त्याच्या आज्ञा 

ओझे नसतात . (1 योहान 5:1-3) 

देवाच्या सवि “आज्ञा धार्मिकता” (स्तोत्र 119:172). त्याचे मागि शुद्ध आहेत (1 तीत 

1:15). ददुैवाने, पुष्कळांनी "अधमि" चे छवछवध प्रकार स्वीकारले आहेत आछण त्यांना हे 

समजत नाही की येशू कायदा ककंवा सदंेष्ट ेनष्ट करण्यासाठी आला नाही, तर त्याचंा 

खरा अिि सांगून आछण त्याचंा छवस्तार करून त्यांना पूणि करण्यासाठी आला होता 

(मॅथ्यू 5:17). छवचार (उदा. मॅथ्यू 5:21-28). येशूने छशकवले की " जो कोणी ते करतो 

आछण छशकवतो, त्याला स्वगािच्या राज्यात महान म्हटले जाईल" (मॅथ्यू 5:19) ('देवाचे 

राज्य' आछण 'स्वगािचे राज्य' या संज्ञा अदलाबदल करण्यायोग्य आहेत). 

बायबल छशकवते की कृतींछशवाय छवश्वास मृत आह े (जेम्स 2:17). पुष्कळजण येशूच े

अनुसरण करण्याचा दावा करतात, परंतु त्याच्या छशकवणींवर खरोखर छवश्वास ठेवत 

नाहीत (मॅथ्य ू 7:21-23) आछण त्यांच े अनकुरण करणार नाही (cf. 1 कटरंि 11:1). 

“पाप म्हणजे कायद्याच ेउ्लंघन” (1 जॉन 3:4, केजेव्ही) आछण सवाांनी पाप केले आह े

(रोमन्स 3:23). तिाछप, बायबल दाखवते की दया न्यायावर छवजय छमळवेल (जेम्स 

2:13) कारण देवाची खरोखरच सवाांसाठी योजना आह े(cf. लूक 3:6). 

देवाच्या मागाांछशवाय मानवी उपाय कायि करणार नाहीत. हजार वषाांच्या राज्यात, 

येशू “लोखंडाच्या दडंाने” राज्य करेल (प्रकटीकरण 19:15), आछण लोक देवाच्या 

मागािने जगतील तेव्हा चांगले छवजय छमळवेल. जगातील सवि समस्या अछस्तत्वात 

आहेत कारण या जगातील समाज देव आछण त्याच ेछनयम पाळण्यास नकार देतात . 

इछतहास दशिवतो की मानवता समाजाच्या समस्या सोडछवण्यास सक्षम नाही: 

6 कारण दछैहक छवचार करणे म्हणजे मरण आहे, पण आछत्मक छवचार करणे 

म्हणजे जीवन आछण शातंी होय. 7 कारण दैछहक मन हे देवाशी वैर आहे. 

कारण ते देवाच्या छनयमाच्या अधीन नाही, आछण खरेच अस ूशकत नाही. 8 
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म्हणून, जे देहामध्ये आहेत ते देवाला संतुष्ट करू शकत नाहीत. (रोमन्स 8:6-

8) 

छििनांनी आध्याछत्मक गोष्टींवर लक्ष कें कद्रत केले पाछहजे आछण या युगात (रोमन्स 

8:9), आमच्या वैयछिक कमकुवतपणा असूनही त्यांना तसे करण्यासाठी देवाचा आत्मा 

कदला जातो: 

26 कारण बंधंूनो, तुम्ही तुमची हाक पाहत आहात की शरीरानुसार अनके 

ज्ञानी नाहीत, अनेक पराक्रमी नाहीत, पुष्कळ िोर नाहीत. 27 पण देवान े

ज्ञानी लोकानंा लाज वाटावी म्हणनू जगातील मखूि गोष्टी छनवड्या आहते 

आछण पराक्रमी गोष्टींना लाज दणे्यासाठी देवाने जगातील दबुिल गोष्टी 

छनवड्या आहेत. 28 आछण जगाच्या मूलभूत गोष्टी आछण ज्या गोष्टी तुच्ि 

मान्या जातात त्या देवान े छनवड्या आहेत आछण ज्या गोष्टी नाहीत त्या 

गोष्टींचा नाश करण्यासाठी, 29 कोणत्याही देहाने त्याच्या उपछस्ितीत गौरव 

करू नय.े 30 पण त्याच्यापासून तुम्ही छिस्त येशूमध्ये आहात, जो 

आमच्यासाठी देवाकडून शहाणपण बनला - आछण नीछतमत्व, पछवत्रीकरण 

आछण मुिी - 31 असे छलछहले आहे की, "जो गौरव करतो त्याने प्रभूमध्ये गौरव 

करावा." (1 कटरंिकर 1:26-31) 

छििनांनी देवाच्या योजनचेा गौरव करावा! आम्ही आता छवश्वासाने चालतो (2 

कटरंिकर 5:7), वर पाहता (कलछस्सयन 3:2) छवश्वासाने (इब्री 11:6). देवाच्या आज्ञा 

पाळ्याबिल आप्याला आशीवािद छमळेल (प्रकटीकरण 22:14). 

देवाच्या राज्याची सवुाताि का? 

प्रोटेस्टंटना असे वाटते की एकदा त्यांनी येशूला तारणहार म्हणनू स्वीकारले की त्यांनी 

देवाचे राज्य शोधले. कॅिछलकाचंा असा छवश्वास आहे की बाछप्तस्मा घेतले्यांनी, अगदी 

लहान मुलांप्रमाणेच, त्यांच्या चचिमध्ये राज्य म्हणून प्रवेश केला आहे. कॅिोछलक आछण 

ईस्टनि ऑिोडॉक्स असा छवचार करतात की संस्कार इत्यादीद्वारे ते देवाचे राज्य शोधत 

आहेत. छििनांचा बाछप्तस्मा होणार असताना, ग्ीको-रोमन-प्रोटेस्टंट मानवतचे्या 

समस्या सोडवण्यासाठी जगाकडे पाहत आहेत. त्यांच्याकड े पृथ्वीवर लक्ष कें कद्रत 

करण्याची प्रवृत्ती असत े(सीएफ. रोमन्स 8:6-8). 
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प्रिम देवाचे राज्य शोधणे (मॅथ्यू 6:33) हे छििनांसाठी आयषु्यभराचे ध्येय आहे. एक 

ध्येय, समाधानासाठी जगाकडे पाहणे नव्ह,े तर देव आछण त्याचे मागि. देवाच्या 

राज्याची सुवाताि आपले जीवन बदलते. 

बायबल म्हणत ेकी छिस्ती लोक येशूसोबत राज्य करतील, पण याचा अिि खरे छिस्ती 

शहरांवर राज्य करतील हे तुम्हाला समजले आह ेका? येशूने छशकवले: 

12 “एक उच्चभ्रू माणूस आप्यासाठी राज्य छमळवण्यासाठी आछण परत 

जाण्यासाठी दरूच्या देशात गेला. 13 तेव्हा त्याने आप्या दहा नोकरांना 

बोलावून त्यांना दहा नाणे कदले आछण त्यानंा म्हटले, 'मी यईेपयांत व्यापार 

करा.' 14 पण त्याच्या नागररकांनी त्याचा द्वषे केला आछण त्याच्यामागे 

छशष्टमंडळ पाठवून सांछगतले की, 'हा मनुष्य आप्यावर राज्य करू शकणार 

नाही.' 

15 “आछण अस ेझाले की, जेव्हा तो परत आला, तेव्हा त्याला छमळाले 

राज्य , मग त्याने या नोकरांना आज्ञा केली, ज्यांना त्याने पसैे कदले होते, 

त्यांना त्याच्याकडे बोलावले पाछहजे, जेणेकरून प्रत्येकाने व्यापार करून 

ककती कमावले आहे हे त्याला समजावे. 16 मग पछहला आला आछण म्हणाला, 

'मालक, तुमच्या मीनाने दहा पैस े कमावले आहेत.' 17 तो त्याला म्हणाला, 

'शाब्लबास, चांग्या नोकर. कारण तू फार कमी बाबतीत छवश्वासू होतास, 

दहा नगरांवर अछधकार आहेस.' 18 आछण दसुरा आला आछण म्हणाला, 

'मालक, तुमच्या मीनान ेपाच पसैे कमावले आहेत.' 19 त्याचप्रमाणे तो त्याला 

म्हणाला, 'तूही पाच नगरांवर जा.' (लूक 19:12-19) 

तुमच्याजवळ ज े िोड े आहे त्यावर छवश्वासू रहा. छििनांना वास्तछवक राज्यामध्ये, 

वास्तछवक शहरांवर राज्य करण्याची संधी छमळेल. येशून े असेही म्हटले की, “ 

प्रत्येकाला त्याच्या कामानुसार दणे्याचे माझे प्रछतफळ माझ्याकडे आहे” (प्रकटीकरण 

22:12). देवाकडे एक योजना आहे (जॉब 14:15) आछण एक जागा (जॉन 14:2) 

त्यांच्यासाठी जे त्याला खरोखर प्रछतसाद देतील (जॉन 6:44; प्रकटीकरण 17:14). 

देवाच ेराज्य वास्तछवक आह ेआछण तुम्ही त्याचा एक भाग होऊ शकता! 

2016 च्या सुरूवातीस, जनिल सायन्समध्ये “द पॉवर ऑफ गदी” या शीषिकाचा एक 

लेख होता ज्याने सछूचत केले होते की कृछत्रम बुछद्धमत्ता आछण क्राउडसोर्सांग मानवतेला 
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भेडसावत असले्या “दषु्ट समस्या” सोडवू शकतात. तरीही, लेख दषु्टता म्हणज ेकाय ह े

समजण्यात अयशस्वी ठरले, ते कसे सोडवायचे ते सोडा. 

देवाच्या खऱ्या मागाांच ेअनुसरण करण्याव्यछतररि सहकायि, 21 व्या शतकात अयशस्वी 

होण्यास नछशबात आहे जसे की महान जलप्रलयानंतर जेव्हा मानवतेने बाबेलचा 

अयशस्वी टॉवर बांधण्यासाठी सहकायि केले (उत्पछत्त 11:1-9). 

जगातील समस्या, मध्यपूवेसारख्या रठकाणी (अपछेक्षत तात्पुरती नफा असूनही, उदा. 

डॅछनयल 9:27अ; 1 िेस्सलोनीकस 5:3), मानवाकडून सुटणार नाहीत-आम्हाला 

देवाच्या राज्याची शांती हवी आह े(रोमन्स 14: 17). 

आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या समस्या, अपेछक्षत लाभ असूनही, युनायटेड नेशन्समध्ये 

फसवले्यांद्वारे (cf. इजककएल 21:12) सोडव्या जाणार नाहीत (cf. प्रकाछशतवाक्य 

12:9)-आम्हाला देवाच्या राज्याचा आनदं आछण आराम हवा आहे. 

पयािवरणाच्या समस्या आंतरराष्ट्रीय सहकायािने सुटणार नाहीत, कारण जगातील राष्ट्र े

पृथ्वीचा नाश करण्यास मदत करतील (प्रकटीकरण 11:18), परंतु ते देवाच्या 

राज्याद्वारे सोडवले जातील. 

लैंछगक अनैछतकता, गभिपात आछण मानवी शरीराच े अवयव छवकण्याच े प्रश्न यूएसए 

(cf. प्रकटीकरण 18:13) द्वारे सोडवले जाणार नाहीत, परंतु देवाच्या राज्याद्वारे 

सोडवले जातील. 

यूएसए, यूके आछण इतर अनके राष्ट्रांवर असलेले प्रचंड कजि आंतरराष्ट्रीय दलालीद्वारे 

सोडवले जाणार नाही, परंतु शेवटी (हबक्कुक 2:6-8 प्रछत छवनाशानंतर) देवाच्या 

राज्याद्वारे सोडवले जाईल. 

युनायटेड नेशन्सद्वारे अज्ञान आछण चुकीचे छशक्षण सोडवले जाणार नाही - आम्हाला 

देवाच्या राज्याची गरज आह.े बायबलच्या खऱ्या येशूछशवाय तारणासाठी सहमत 

असले्या कोणत्याही वैछश्वक-आंतरधमीय चळवळीद्वारे धार्मिक कलह खरोखर 

सोडवले जाणार नाहीत. पाप ही जगातील समस्या आहे आछण त्यासाठी आप्याला 

येशूचे बछलदान आछण देवाच्या राज्यात त्याचे पुनरागमन आवश्यक आहे. आधुछनक 

वैद्यकीय छवज्ञानाकड ेमानवी आरोग्यासाठी सवि उत्तरे नाहीत - आप्याला देवाच्या 

राज्याची गरज आह.े 
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संभाव्य पीक अयशस्वी झा्यामुळे जगाच्या काही भागांना उपासमारीचा धोका 

असले्या अनुवांछशक-सुधाररत जीवांद्वारे उपासमारीचे प्रश्न सोडवले जाणार नाहीत - 

आम्हाला देवाच्या राज्याची आवश्यकता आहे. 

आकफ्रका, आछशया आछण इतरत्र मोठ्या प्रमाणात दाररद्र्य, शेवटच्या काळातील 

'बॅछबलोन' (cf. प्रकटीकरण 18:1-19) पासून काही काळ लाभ घेत असताना, गररबीची 

समस्या सोडवणार नाही—आम्हाला देवाच्या राज्याची गरज आहे. या 'सध्याच्या दषु्ट 

युगात' येशूछशवाय मानवजात युटोछपया आणू शकते ही क्पना खोटी सुवाताि आहे 

(गलती 1:3-10). 

देवाच्या राज्याचा सहस्राब्लदी टप्पा हा एक शाछब्लदक राज्य आह ेजो पृथ्वीवर स्िाछपत 

केला जाईल. हे देवाच्या प्रेमळ छनयमांवर आछण नेता म्हणून प्रमेळ देवावर आधाररत 

असेल. संत छिस्ताबरोबर हजार वषे राज्य करतील (प्रकटीकरण 5:10; 20:4-6). या 

राज्यामध्ये खरोखर चचि ऑफ गॉडमधील लोकाचंा समावेश असेल, परंतु देवाचे राज्य 

हे खरे तर चचि आहे (कॅिोछलक ककंवा अन्यिा) असे कोणतेही शास्त्र नमूद करत नाही. 

रोमच्या चचिने हजारो वषाांच्या छशकवणीला छवरोध केला आहे आछण नंतर आपण 

शेवटच्या जवळ येत असताना बायबलच्या सुवातेच्या संदेशाला ते अछधक तीव्रतेन े

छवरोध करेल. हे कदाछचत महत्त्वपूणि मीछडया कव्हरेज छमळवेल जे मॅथ्यू 24:14 पूणि 

करण्यात मदत करेल. 

त्याच्या अंछतम टप्प्यात, देवाच्या राज्यामध्ये "नवीन जेरुसलेम, देवाकडून स्वगाितून 

खाली यणेारे" समाछवष्ट असेल (प्रकटीकरण 21:2) आछण त्याच्या वाढीचा अतं होणार 

नाही. यापुढे अनीछत होणार नाही, द:ुख होणार नाही आछण मतृ्यू होणार नाही. 

देवाच्या राज्याची सुवाताि सांगण ेआछण समजनू घेणे हा बायबलचा एक महत्त्वाचा 

छवषय आहे. जुन्या कराराच्या लेखकांनी याबिल छशकवले. यशूे, पॉल आछण योहान 

यांनी याबिल छशकवले. नवीन कराराच्या बाहेर रटकून राहण्यासाठी सवाित जुना 

'छििन' प्रवचन याबिल छशकवले. पॉलीकापि आछण मेछलटो सारख्या दसुऱ्या 

शतकाच्या सुरुवातीच्या छििन नते्यांनी याबिल छशकवले. आम्ही आज देवाच्या सतत 

चचिमध्ये ते छशकवतो. लक्षात ठेवा की देवाचे राज्य हा पछहला छवषय आहे ज्याचा 

बायबलमध्ये येशूने प्रचार केला अस्याचे दाखवले आहे (माकि  1:13. पुनरुत्िानानंतर 

त्यान ेज्याचा उपदेश केला तो दखेील होता (प्रेछषतांची कृत्ये 1:3) - आछण छििनांनी 

प्रिम शोधले पाछहज े(मॅथ्यू) 6:33). 
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शुभवतिमान केवळ येशूच्या जीवन आछण मतृ्यूबिल नाही. येशू आछण त्याच्या 

अनुयायांनी छशकवले्या सुवातचेा जोर देवाचे यणेारे राज्य होता. राज्याच्या 

सुवातेमध्ये छिस्ताद्वारे तारणाचा समावेश आहे, परंतु मानवी सरकारांचा अंत 

छशकवणे दखेील समाछवष्ट आहे (प्रकटीकरण 11:15). 

लक्षात ठेवा, येशूने छशकवले की जोपयांत सवि राष्ट्रांना साक्षीदार म्हणून राज्याची 

सुवाताि जगाला सांछगतली जात नाही तोपयांत शेवट येणार नाही (मॅथ्य ू24:14). आछण 

तो प्रचार आता होत आहे. 

चांगली बातमी अशी आह ेकी देवाच ेराज्य हे मानवजातीसमोरील समस्यावंर उपाय 

आहे . तरीही, बहुतेकांना त्याच े समििन करायच े नाही, त े ऐकायच े नाही ककंवा 

त्यातील सत्यावर छवश्वास ठेवायचा नाही. देवाचे राज्य शाश्वत आहे (मॅथ्यू 6:13), तर 

"हे जग नाहीसे होत आहे" (1 कटरंि 7:31). 

देवाच्या राज्याची खरी सुवाताि घोछषत करण े ही अशी गोष्ट आहे ज्याबिल आपण 

सतत चचि ऑफ गॉडमध्ये गंभीर आहोत. देवाच्या राज्यासह (मॅथ्यू 24:14) बायबल 

छशकवते (मॅथ्यू 28:19-20) सवि गोष्टी छशकवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो . आपण त्या 

राज्याची वाट पाहत असताना, आपण देवाच ेमागि छशकून त्याचे अनसुरण केले पाछहज े

आछण सत्यावर छवश्वास ठेवू इछच्िणाऱ्या इतराचंे सांत्वन केले पाछहजे. 

तुम्ही येणार या देवाच्या राज्याच्या सुवातेची घोषणा करण्याच ेसमििन करू नय ेका? 

तुम्ही देवाच्या राज्याच्या सुवातेवर छवश्वास ठेवाल का? 
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सतत चचि ऑफ गॉड 
 
के यएूसए कायािलय के सतत चचि ऑफ गॉड छस्ित अछि: 1036 डब्ल्यू ग्ांड एवेन्यू, 

ग्ोवर बीच, कैछलफोर्निया, 93433 अमेररका; वेबसाइट पर www.ccog.org. 
 

सतत चचि ऑफ गॉड (CCOG) वेबसाइट 
 

CCOG.ASIA एछह साइट पर एछशया पर फोकस अछि. 

CCOG.IN ई स्िल भारतीय धरोहरक लोकक कदस लछक्षत अछि.  

CCOG.EU ई साइट यूरोप कदस लछक्षत अछि.  

CCOG.NZ ई साइट न्यजूीलैंड आरू अन्य लोगऽ के तरफ लछक्षत िै जकेरऽ पृष्ठभछूम 

छब्ररटश मूल के िै. 

CCOG.ORG ई मुख्य वेबसाइट अछि सतत चचि ऑफ गॉड. ई सब महाद्वीप के लोगऽ के 

सेवा करै िै । एछह मे लेख, चलंक, आ वीछडयो अछि. 

CCOGCANADA.CA ई साइट कनाडा के लोक के लछक्षत अछि. 

CCOGAfrica.ORG ई साइट अफ्रीका केरऽ लोगऽ के तरफ लछक्षत िै. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ई स्पेछनश भाषा के वेबसाइट 

के लेल अछि सतत चचि ऑफ गॉड. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ई कफछलपींस के वेबसाइट अछि के सतत 

चचि ऑफ गॉड. एछहमे अंगे्जी आ तागालोगमे जानकारी अछि। 
 

समाचार एव ंइछतहास वबेसाइट 
 

COGWRITER.COM ई वेबसाइट एगो प्रमुख घोषणा उपकरण िै आरू एकरा म॑ 

समाचार, छसद्धांत, ऐछतहाछसक लेख, वीछडयो, आरू भछवष्यवाणी केरऽ अपडेट िै. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ई एगो आसान याद रखै वाला वेबसाइट िै जेकरा 

म॑ चचि केरऽ इछतहास के लेख आरू जानकारी िै. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ई एगो ऑनलाइन रेछडयो वेबसाइट िै जेकरा म॑ 

समाचार आरू बाइछबल केरऽ छवषय शाछमल िै. 
 

प्रवचन आ प्रवचन के लले यूया बू आ छबटचटू वीछडयो चनैल 
 

BibleNewsProphecy चैनल। सीसीओजी प्रवचन वीछडयो। 

CCOGAfrica चैनल। अफ्रीकी भाषाओं में सीसीओजी संदेश। 
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CCOG Animations चैनल ईसाई मान्यता के पहलू छसखाबय के लेल.  

CCOGSermones चैनल पर स्पेछनश भाषा मे सदंेश अछि। 

ContinuingCOG चैनल। सीसीओजी वीछडयो प्रवचन।  
 
फोटो म॑ नीचें यरूशलमे केरऽ एगो भवन केरऽ कुि बचलऽ ईंटऽ म॑ स॑ कुि (प्लस कुि बाद म॑ जो़िलऽ 

गेलऽ) देखैलऽ गेलऽ िै जेकरा कखनी-कखनी सनेाकल के नाम स ॑जानलऽ जाय िै, लेककन बेहतर ढगं स॑ 

जेरुसलम केरऽ पछिमी पहा़िी प॑ चचि ऑफ गॉड (जेकरा वतिमान म॑ माउंट छसय्योन कहलऽ जाय िै) के 

रूप म॑ वर्णित करलऽ गलेऽ िै : 

 

 
 
मानलऽ जाय िै कक ई शायद सबसें पुरानऽ वास्तछवक ईसाई चचि भवन केरऽ स्िल िेल ै। एकटा एहन 

भवन जाछह मे यीशुक ‘परमेश ्वरक राज्यक ससुमाचार’ प्रचार कयल गेल रहैत।ई यरूशलेम मे एकटा 

भवन िल जे छशक्षा दैत िल परमशे् वर के राज् य के ससुमाचार. 
 

 
एछह कारणेाँ हम सभ सहेो परमशे ्वरक धन ्यवाद दतै िी, ककएक ताँ...अहााँ सभ परमशे ्वरक 

ओछह मण ्डली सभक अनयुायी बछन गलेहुाँ ज ेयहूकदया म ेमसीह यीश ुम ेअछि। (1 

छिस्सलनुीककयों 2:13-14)। 

ज ेछवश ्वास एक बरे लले पछवत्र लोक सभ केाँ  सौंपल गले िल, तकरा लले दढृ़तापवूिक सघंषि 

करू। (यहूदा 3) 2. 

ओ (यीश)ु हुनका सभ केाँ  कहलछिन, “हमरा आन नगर सभ म ेसहेो परमशे ्वरक राज ्यक 

प्रचार करबाक अछि, ककएक ताँ हम एछह लले पठाओल गले िी।” (लकूा 4:43)। 
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मदुा परमशे ्वरक राज ्य केाँ  ताकू, ताँ ई सभ बात अहााँ सभ केाँ  जोछ़ि दले जायत। ह ेिोट-िोट 

झुडं, नछह डरेाउ, ककएक ताँ अहााँ सभक छपता अहााँ सभ केाँ  राज ्य दबेऽ चाहतै िछि। (लकूा 

12:31-32)। 

आ सभ जाछत-जाछत सभ केाँ  गवाही बछन कऽ सभ ससंार म ेप्रचार कयल जायत आ तखन अतं 

आओत। (मत्ती 24:14) 1. 


