దేవుని రాజ్య ం
యొక్క సువార్ త
ఇది పరిష్కక ర్ం!
దేవుని రాజ్య ం సాక్షిగా ప్పపంచానికి బోధంచే వర్కు ముగంపు
రాదని యేసు చెప్పా డని మీరు ప్రహంచారా?

"తోడేలు కూడా గొప్ెపిల్తో
ల నివసంచును ... అవి నా పవిప్ర
పర్వ రమంతా బాధంచవు, నాశనం చేయవు, ఎందుక్ంటే
భూమి ప్పభువు యొక్క ా
జ్ఞ న నంతో నిండి ఉంటంది. జ్లాలు
సముప్ానిి క్పిా వేసాతయి." (యెషయా 11: 6,9)

ావ రా
బాబ్ థీల్, పిహెచ్.డి.
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కార్పా రేషన్ ఏకైక్, నిర్ంరర్ చరిి ఆఫ్ గాడ్ అండ్ సక్స్ సర్స్ కోసం
బుక్సట్
ల ఉరా త్తత చేయబడింది. 1036 W. ప్గాండ్ అవెన్యయ , ప్ోవర్స బీచ్,
కాలిఫోరిి యా, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5.
మానవాత్త ాని సమసయ ల్ను ఎందుకు పరిషక రించలేదు?
దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ త గురించి యేసు బోధంచిన మొదటి
మరియు చివరి విషయాలు మీకు తెలుసా?
దేవుని రాజ్య ం అపొసతలుల్కు మరియు మొదట వారిని
అనుసరించినవారికి ప్ప్పధానయ రనిచిి ందని మీకు తెలుసా?
దేవుని రాజ్య ం యేసు వయ కి తకాా? దేవుని రాజ్య ం యేసు రన జీవితానిి
ఇపుా డు మనలో జీవిసుతనాి డా? దేవుని రాజ్య ం భవిషయ త్ వాసతవ
రాజ్య ంగా ఉంా? బైబిల్ బోధసుతని ానిి మీరు నముు తారా?
రాజ్య ం అంటే ఏమిటి? దేవుని రాజ్య ం అంటే ఏమిటి? బైబిల్ ఏమి
బోధసుతంది? ప్ప్పర్ంభ క్రకైసతవ చరిి ఏమి బోధంచింది?
దేవుని రాజ్య ం సాక్షిగా ప్పపంచానికి బోధంచే వర్కు ముగంపు రాదని
మీరు ప్రహంచారా?
ముఖచిప్రంలో ఉని ఛాయాచిప్రం బురి ిన్ ప్పింటింగ్ మరియు ప్గాఫిక్స్
సవ ర్పరిచినటల తోడేలుతో పడుకుని
గొప్ెపిల్ని
ల
చూపిసుతంది. వెనుక్
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ముఖచిప్రం ఛాయాచిప్రం 2013 లో జెరూసలంలో అసలు చర్సి
భవనంలో భారం. డా క్ర్స
ట బాబ్ థీల్.

ఆఫ్ గాడ్

విషయ
1. మానవతావ నికి పరిష్కక రాలు ఉనాి యా?
త ప్పక్టించాడు?
2. యేసు ఏ సువార్ను
3. ప్పర నిబంధనలో దేవుని రాజ్య ం తెలిసంా?
త బోధంచారా?
4. అపొసతలులు సువార్ను
కింర ిమ్?
5. ప్ొరత నిబంధన వెలుపల్ మూలాలు బోధంచబడాియి
దేవుని రాజ్య ం.
6. ప్ీకో-రోమన్ చరిి లు రాజ్య ం ముఖయ ం అని
బోధసాతయి, కానీ ...
7. దేవుని రాజ్య ం ఎందుకు?
సంప్పదింపు సమాచార్ం

రమనిక్: ఈ పుసతక్ం ఇం ీ లష్ వెర్ షన్ నుండి క్ంటిన్యయ యింగ్ చర్సి ఆఫ్
త
త
గాడ్లో సభుయ డు కాని వయ కి అనువాదం
, అందువల్ల ొనిి వయ క్తక్ర్ణలు
అసలు విషయానిి పూరి తగా తెలియజేయక్పోవచుి , కానీ దర గర్గా
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ఉండాల్ని భావిసుతనాి రు. ఇం ీ లష్ వెజ్ఞర్ షన్ www.ccog.org లో ఆన్లైన్లో
ఉచిరంగా ల్భిసుతంది

1. మానవత్వా నికి పరిష్కా రాలు ఉన్నా యా?
ప్పపంచం చాలా సమసయ ల్ను ఎదుర్పక ంటంది .
చాలా మంది ప్పజ్లు ఆక్లితో ఉనాి రు. చాలా మంది ప్పజ్లు
అణచివేరకు గుర్వుతునాి రు. చాలా మంది ప్పజ్లు పేదరికానిి
ఎదుర్పక ంటనాి రు. అనేక్ దేశాలు తీప్వమైన అపుా లోల ఉనాి యి.
పుటబో
ట యే వారితో సహా పిల్లు
ల దురివ నియోగానిి ఎదుర్పక ంటారు. ప్డగ్ెసస్ం
ట ట్ వాయ ధులు చాలా మంది వైదుయ ల్ను ఆందోళనకు
గురిచేసాతయి.
వివిధ
రాజ్క్తయ
నాయకులు
యుాానిి
బెదిరిసుతనాి రు . ఉప్రవాద ాడులు జ్రుగుతూనే ఉనాి యి .
ప్పపంచ నాయకులు మానవరవ ం ఎదుర్పక ంటని
పరిషక రించరల్రా?

సమసయ ల్ను

చాలామంది అలా అనుకుంటారు.
కొత్త యూనివర్స ల్ ఎజెండా
స్ప్ టంబర్స 25, 2015 న, వాటిక్న్ యొక్క పోప్ ప్ాని్ స్ క్తల్క్ నోట్
ప్పసంరం రరావ ర, యునైటెడ్ నేషన్్ (UN) 193 దేశాల్ అమలు
ఓట " 17
సస్న
డెవల్ప్ు ంట్
ట బుల్
రు
సుత
రత
ోల్్ " ఏమి ొనిి సా ల పిలు నాి రు జ్రిగనది ొ
యూనివర్శ ల్
అజెండా ఇక్క డ ఉనాి రు UN యొక్క 17 ల్క్ష్యయ లు:
ల్క్ష్య ం 1. ప్పత్తచోటా పేదరికానిి
చేయండి

4

అనిి

ర్కాలుగా అంరం

ల్క్ష్య ం 2. ఆక్లిని ప్ంచుకోండి, ఆహార్ భప్దర మరియు
మెరుగైన
పోషణను
సాధంచండి
మరియు
జ్ఞసర్
ర మైన
వయ వసాయానిి ప్పోర్ హంచండి
ల్క్ష్య ం 3. ఆరోరయ క్ర్మైన జీవితాల్ను నిరాారించుకోండి మరియు
అనిి వయసుల్ వారిక్త ప్ేయసు్ ను ప్పోర్ హసుతంది
ల్క్ష్య ం 4. సమప్ర మరియు సమానమైన నాణయ మైన విదయ ను
నిరాారించండి మరియు అందరిక్త జీవిరకాల్ అభాయ స
అవకాశాల్ను ప్పోర్ హసుతంది
ల్క్ష్య ం 5. లింర సమానతావ నిి
సాధంచండి మరియు
మహళలు మరియు బాలిక్ల్ందరిక్త అధకార్ం ఇవవ ండి
ల్క్ష్య ం 6. అందరిక్త నీరు మరియు ప్పరిశుదయ ా ం ల్భయ ర మరియు
స
జ్ఞ ర్
ర మైన నిర్వ హణ ఉండేలా చూసుకోండి
ల్క్ష్య ం 7. అందరిక్త సర్సమైన, నము దగన, జ్ఞసర్
ర మైన మరియు
కి
ఆధునిక్ శ కిత ప్ప్పపయ ర ఉండేలా చూసుకోండి
ల్క్ష్య ం 8. నిర్ంరర్, సమప్ర మరియు స
జ్ఞ ర్
ర మైన ఆరి రక్ వృది,ా
పూరి త మరియు ఉతాా దక్ ఉప్పధ మరియు అందరిక్త మంచి
పనిని ప్పోర్ హంచండి
ల్క్ష్య ం 9. జ్ఞసత్త
ర సారపక్ మౌలిక్ సదుప్పయాల్ను నిరిు ంచడం,
సమప్ర మరియు జ్ఞసర్
ర మైన ప్పరిప్శామిక్తక్ర్ణను ప్పోర్ హంచడం
మరియు ఆవిషక ర్ణల్ను ప్పోర్ హంచడం
ల్క్ష్య ం 10. దేశాల్ లోపల్ మరియు మధయ
రగ గంచండి

అసమానరను

ల్క్ష్య ం 11. నరరాలు మరియు మానవ సా
జ్ఞ ర వరాల్ను క్లుపుొని,
సుర్క్షిరంగా, జ్ఞసత్త
ర సారపక్ంగా మరియు జ్ఞసర్
ర ంగా మార్ి ండి
ల్క్ష్య ం 12. స
జ్ఞ ర్
ర మైన వినియోరం మరియు ఉరా త్తత విధానాల్ను
నిరాారించుకోండి
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ల్క్ష్య ం
13. వాతావర్ణ
మారుా ల్ను
మరియు
ాని
ప్పభావాల్ను ఎదురోక వడానికి అరయ వసర్ చర్య లు తీసుకోండి
ల్క్ష్య ం 14. సుసర్
ర
అభివృదిా కోసం మహాసముప్ాలు,
సముప్ాలు మరియు సముప్ద వనరుల్ను పరిర్క్షించండి
మరియు స
జ్ఞ ర్
ర ంగా ఉపయోగంచుకోండి
ల్క్ష్య ం 15. భూసంబంధ పరాయ వర్ణ వయ వసల్
ర యొక్క స
జ్ఞ ర్
ర మైన
వినియోగానిి
ర్క్షించండి, పునరుదరి
ా ంచండి మరియు
ప్పోర్ హంచండి, అడవుల్ను జ్ఞసర్
ర ంగా నిర్వ హంచండి,
ఎడారీక్ర్ణను ఎదురోక ండి మరియు భూమి క్షీణరను ఆపండి
మరియు రివర్స్ చేయండి మరియు జీవవైవిధయ నష్కటనిి
ఆపండి
ల్క్ష్య ం 16. జ్ఞసర్
ర మైన అభివృదిా కోసం శాంత్తయుర మరియు
సమప్ర సమాాల్ను ప్పోర్ హంచండి, అందరిక్త నాయ యం
పొందటానికి మరియు అనిి జ్ఞసారయిల్లో సమర్ రవంరమైన,
జ్వాబుారీ మరియు సమప్ర సంసల్
ర ను నిరిు ంచండి
ల్క్ష్య ం 17. స
జ్ఞ ర్
ర మైన మారాగల్ అమలు మారాగల్ను బలోపేరం
చేయండి
మరియు
ప్పపంచ
భారసావ మాయ నిి
పునరుదరి
ా ంచండి
ఈ ఎజెండాను 2030 నాటికి పూరి తగా అమలు చేయాలి్ ఉంది మరియు
దీనిని సుసర్
ర
అభివృదిా కోసం 2030 అజెండా అని కూడా
సా
త
పిలు రు . ఇది నొచుి
పరిషక రించే ల్క్ష్య ంతో ment నియంప్రణ,
విదయ , మరియు అంరరాాతీయ ావ రా మరియు సహకార్ం మరసుతల్
ఎదుర్పక ంటని మానవరవ ం. ాని ల్క్ష్యయ లు చాలా మంచివి అయితే,
ాని పదతు
ా లు మరియు ల్క్ష్యయ లు ొనిి చెడవి
ి (cf. ఆదికాండము 3:
5 ). T రన
ఎజెండా కూడా పోప్
ప్ాని్ స్
యొక్క
జ్ఞసర్
ర ంగా
ఉంటంది Laudato Si ఎనై్ కిక్ల్.
ల
" ొరత యూనివర్శ ల్ అజెండా " గా పిల్వవచుి " న్యరన కాతోలిక్స
అజెండా " పదంగా " CATH Olic " అంటే " విశవ వాయ పత. ” పోప్
ప్ాని్ స్
రత
ద ర తీసుకునాి రు
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భారమును ొరత యూనివర్శ ల్ అజెండా " ఆశ యొక్క ఒక్ ముఖయ మైన
సైన్. "
ఐరాస ఒపా ంానిి అనుసరించి, డిస్ంబర్స 2015 లో ప్పరిస్లో ఒక్
సమావేశం
జ్రిగంది
( వాతావర్ణ
మారుా ల్పై UN ప్ేమ్వర్సక
క్న్వవ నన్
ష కు ప్పరీ టల్ 21 వ సమావేశం అధకారిక్ంగా
పేరు
ప్టబ
ట డింది ). పోప్ ప్ాని్ స్ కూడా అంరరాాతీయ ఒపా ంానిి
ప్పశంసంచారు మరియు దేశాల్కు “ ముందుకు వెళ్లల మారాగనిి
ాప్రరతగా అనుసరించాల్ని మరియు ఎపా టిక్పుా డు ప్రుగుతుని
సంఘీభావంతో సల్హా ఇచాి రు . "
నిరిష
ి ట పరాయ వర్ణ ల్క్ష్యయ లు మరియు ఆరి రక్ క్టబా
ట టను
ల
క్లిగ ఉని
ప్పరిస్ ఒపా ంాల్కు ప్పపంచంలోని ాాపు అనిి
దేశాలు
అంీక్రించాయి. (అపుా డు అమెరికా అధయ క్షుడు బరాక్స ఒబామా 2016
లో యుఎస్ఎకు క్టటబడి ఉండటానికి ఒక్ పప్రంపై సంరక్ం చేశారు,
కాని 2017 లో, అమెరికా అధయ క్షుడు డొనాల్ి ప్టంప్, ప్పరిస్ ఒపా ంాల్కు
అంీక్రించిన విషయానిి అమెరికా అంీక్రించదని పేర్పక ంది. ఇది
అంరరాాతీయ ఆప్రహానికి కార్ణమైంది మరియు అమెరికాను
వేరుచేయడానికి సహాయపడింది ఐరోప్ప మరియు ప్పపంచంలోని
అనేక్ ప్ప్పంతాల్ నుండి.) పోప్ ప్ాని్ స్ రరువార వాతావర్ణానికి
సంబంధంచిన రన మారుా లు చేయక్పోతే మానవరవ ం " దిరారిపో
తుంది " అని పేర్పక నాి డు .
ఎవరూ శావ స క్లుషిర గాలి కోరుకుంటనాి రు ఉండగా, ఆక్లితో వెళ్ళి ,
సహా సర్వ ం చేయబడుతుంది, ప్పమాదంలో , etc., ఉంటంది మానవ
ప్పయతాి లు t UnitedNations '2030 ఎజెండా మరియు / లేా ప్పరిస్
అరను ోల్్
వహంచింది solv మానవరవ ం ఎదుర్పక ంటని
ఇ
సమసయ లు?
ఐక్య రాజ్య సమితి యొక్ా ట్రాక్ రికార్డ ్
T అరను యునైటెడ్ నేషన్్ ఏరాా ట మరియు 24 అకోబ
ట ర్స 1945 న
సా
ద
జ్ఞ ర పించబడింది , ెండవ ప్పపంచ యు ం
ా
రరావ ర , ఇటవంటి
వివాదం మళ్ల ల నివారించడానికి మరియు ప్పపంచంలో శాంత్త
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ప్పోర్ హంచడానికి ప్పయత్తి ంచండి ప్క్మంలో. ాని జ్ఞసారపనలో, UN 51
సభయ దేశాల్ను క్లిగ ఉంది; ఇపుా డు 193 ఉనాి యి.
ఉనాి యి యొక్క , వందల్, లేక్పోతే వేల్ ఏర్ా డిన ఐక్య రాజ్య సమిత్త
నుండి ప్పపంచవాయ పతంగా ప్పదరిశ ంచబడుతుని విభేాలు, కానీ మేము
ఇంకా మూడవ ప్పపంచ యుదం
ా వరి ణంచవచుి ఏమి క్లిగ లేరు.
ఐక్య రాజ్య సమిత్త వంటి అంరరాాతీయ సహకార్ం , పోప్ ప్ాని్ స్
మరియు
అనేక్
ఇరర్
మర
ప్దలు
ి
ప్పోర్ హంచడానికి
ప్పయత్తి సుతని ఇంటర్సఫెయిత్ మరియు క్రకైసతవ మర ఎజెండాతో
క్లిపి , ప్పశాంరర
మరియు
ప్ేయసు్ ను ఇసుతందని ొందరు
నముు తారు .
అయితే, ఐక్య రాజ్య సమిత్త దీనిి
చేయటానికి ప్టాక్స రికార్స ి బాగా
లేదు . ఐక్య రాజ్య సమిత్త
ఏర్ా డినపా టి
నుండి అనేక్ సాయుధ
పోరాటాల్తో ప్పట , బహుళ మిలియన ల మంది ఆక్లితో, శర్ణారురలు
మరియు / లేా నిరాశగా పేదలు.
ఒక్ దశాబం
ి
ప్కిరం, ఐక్య రాజ్య సమిత్త రన మిలీనియం అభివృదిా
ల్క్ష్యయ ల్ను అమలు
చేయడానికి
ముందుకు
వచిి ంది . దీనికి
ఎనిమిది " అభివృదిా ల్క్ష్యయ లు " ఉనాి యి, కాని ఇది UN విజ్యవంరం
కాలేదు. కాబటి,ట 2015 లో, ాని అని పిల్వబడే “ 17 సస్న
ట బుల్
డెవల్ప్ు ంట్ ోల్్ ” అవల్ంబించబడాియి. ొనిి
ఆశాజ్నక్ంగా
ఉనాి యి. ొందరు దీనిని ఆదర్శ ధామ ాంటసీగా భావిసాతరు.
ఆదర్శ ధామం వెళ్లం
ల రవర్కు, మే 6, 2016 న, పోప్ ప్ాని్ స్ రన ఖండం
సాధంచడానికి రన చరిి సహాయపడరల్ మానవీయ యూరోపియన్
ఆదర్శ ధామం గురించి క్ల్లు క్నాి నని చెప్పా డు. అయినపా టిక్త, పోప్
క్ల్ ఒక్ పీడక్ల్గా మారుతుంది (cf. ప్పక్టన 18).
అక్ా డ కొెంత్ సహకార్ెం మరియు విజ్యెం ఉెండవచ్చు , కానీ…

వెబ్జ్ఞసర్స
ట డిక్ష్నరీ ఆదర్శ ధామం “ ప్పభురవ ం,

చటాటలు
మరియు సామాజిక్ పరిసతు
ర లు పరిపూర్ ణంగా ఉండే ఒక్ inary హారు క్
ప్పదేశం. " బైబిల్ మానవరవ ం సంరంగా సమసయ ల్ పరిష్కక రానికి
కాదు బోధసుతంది:

మెరియం
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యెహోవా, మనుష్యయ ల్ మార్ గం రనలో లేదని నాకు
తెలుసు; రన సంర దశల్ను నడిపించడానికి నడిచే మనిషిలో
కాదు. (యిరీు యా 10:23, సూచించక్పోతే NKJV అంరటా)
23

అంరరాాతీయ సహకార్ం విఫల్మవుతుందని బైబిల్ బోధసుతంది:
విధవ ంసం మరియు క్ష్కటలు వారి మారాగలోల ఉనాి యి; 17
వారు శాంత్త మార్ గం తెలియదు. 18 వారి క్ళి ముందు దేవుని
భయం లేదు. (రోమనుల 3: 16-18)
16

మరియు

అయినపా టిక్త, చాలా మంది మానవులు ఒక్ ఆదర్శ ధామ సమాజ్ం పటల
రమ దృషికో
ట సం పనిచేసుతనాి రు మరియు ొనిి సారుల మతానిి కూడా
చేరుి కోవడానికి ప్పయత్తి సాతరు.కానీ ఒక్ నిజ్మైన దేవుని మారాగల్ను
అనుసరించడానికి ాాపు ఎవరూ ఇషప
ట డరు. ఐక్య రాజ్య సమిత్త
యొక్క
వాటిక్న్ ల్క్ష్యయ ల్ వైపు ఎటవంటి పురోరత్త ఉండదని
కాదు . ొనిి (మరియు చాలా ల్క్ష్యయ లు మంచివి) , అలాగే ొనిి
ఎదురుదెబబ లు ఉంటాయి.
వాసతవానికి,
మరియు
భారీ
వివాదం
రరువార,
ఒక్
రా
ర్క్మైన అంర ా తీయ శాంత్త
ఒపా ందం అంీక్రించి
ధృవీక్రించబడుతుంది
(డేనియల్
9:27) . అది
ఉని పుా డు,
మానవరవ ం మరింర శాంత్తయుర మరియు ఆదర్శ ధామ సమాానిి
తీసుకువసుతందని చాలామంది రపుా గా నముు తారు.
ఇటవంటి అంరరాాతీయ 'ఆదర్శ ధామ పురోరత్త' (cf. యెహెజేక లు
13:10) అలాగే వివిధ సంకేతాలు మరియు అదుు తాలు (2
థెస్ లొనీక్యులు
2:
9-12)
ావ రా
చాలా
మంది
తీసుకుంటారు. నాయకులు ఏమి చెపుా కునాి , అలాంటి శాంత్త
ొనసారదని బైబిలు చెబుతోంది (ానియేలు 9:27; 11: 31-44) (1
థెస్ లొనీక్యులు 5: 3; యెషయా 59: 8).
ఆ ఆలోచన , యేసు కాకుండా (: 5 ాన్ 15 చూ ; మరతయి 24: 21-22 ) ,
మానవరవ ం ఆదర్శ ధామం తేరల్దు ఈ 'ప్పసుతరం చెడు వయసు్ '
లో ఒక్ రపుా డు సువార్ త (రల్తీయుల్కు ఉంది : 3-10 1 ) .
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మానవాళ్ళ మాప్రమే నిజ్ంగా ఆదర్శ ధామం తీసుకురావడానికి పూరి తగా
అసమర్ రమైతే, ఏ ర్క్మైన ఆదర్శ ధామం సాధయ మేనా?
అవును.
దేవుని రాజ్య ం ఈ ప్రహం మరియు రరువార, శాశవ రరవ ం, అదుు రంగా
మెరుగుపరుసుతంది.

2. యేసు ఏ సువార్ తను ట్రపక్టెంచాడు?
దేవుని రాజ్య ం అని పిలువబడే ఒక్ ఆదర్శ ధామ సమాజ్ం మానవ
ప్పభుతావ ల్ను భరీ త చేసుతందని బైబిల్ బోధసుతంది (ానియేలు 2:44;
ప్పక్టన 11:15; 19: 1-21).
యేసు అరని పబిక్స
ల మినిస్ మొదలుప్టిన
ట పుా డు ప్పయత్తి ంచండి,
అరను ప్పబోధంచిన ావ రా ప్ప్పర్ంభమైంది K సువార్ త దేవుని
ingdom . మార్సక నివేదించినది ఇక్క డ ఉంది:
యోహాను జైలులో ప్టిన
ట రరువార, యేసు రలిల్యకు వచిి ,
దేవుని రాజ్య సువార్ తను ప్పక్టిసూత, 15 , “ సమయం న్వర్వేరింది,
14
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దేవుని రాజ్య ం దర గర్లో ఉంది. పశాి తాత పపడి
నము ండి ” (మారుక 1: 14-15).

సువార్ తను

సువార్ త అనే పదం యూవాంజిలియన్ అని లిపయ ంరరీక్రించబడిన
ప్ీకు
పదం
నుండి
వచిి ంది మరియు
దీని
అర్ రం “ శుభవార్ త ” లేా “ శుభవార్ త. " N
లో EW
నిబంధన, ఆంర ల
పదం " రాజ్య ం , " దేవుని రాజ్య ం సంబంధంచిన, మరియు 151 NKJV
సుమారు 149 సారుల ప్పసాతవించబడింది Douay రీమ్్ బైబిల్ . ఇది ప్ీకు
పదం
నుండి
లిపయ ంరరీక్ర్ణ
చేయబడిన బాసలియా నుండి
వచిి ంది, ఇది రాయలీట యొక్క ప్పల్న లేా రాాయ నిి సూచిసుతంది.
మానవ రాాయ లు, అలాగే దేవుని రాజ్య ం, ఒక్ రాజును క్లిగ
ఉనాి యి (ప్పక్టన 17:14) , వారు భౌోళ్ళక్ ప్ప్పంతానిి
క్వర్స
సా
త
చే రు (ప్పక్టన 11:15) , వారికి నియమాలు ఉనాి యి (యెషయా 2: 34; 30: 9) , మరియు అవి ఉనాి యి విషయాలు (లూకా 13:29) .
యేసు నుండి మరతయి నమోదు చేసన మొదటి బహర్ంర బోధ ఇక్క డ
ఉంది :
యేసు రలిల్య అంతా వెళ్ళి , వారి ప్ప్పర్ రనా మందిరాలోల
బోధంచి, రాజ్య సువార్ తను ప్పక్టించాడు (మరతయి 4:23).
23 మరియు

మాథ్యయ కూడా నమోదు చేశాడు:
అపుా డు యేసు అనిి పటణా
ట లు, ప్గామాల్ చుట్టట త్తరుగుతూ,
వారి ప్ప్పర్ రనా మందిరాలోల బోధంచి, రాజ్య
సువార్ తను
ప్పక్టించాడు (మాట్ హ్యయ 9:35).
35

జె సుస్ ఎపా టిక్త రాజ్య ం చేసాతడని ప్ొరత నిబంధన చూపిసుతంది :
అరను యాకోబు వంశానికి శాశవ రంగా పరిప్పల్న చేసాతడు,
మరియు అరని రాాయ నికి అంరం ఉండదు (లూకా 1:33).
33 మరియు

యేసు పెంపిన ఉదేేశ్య ెం దేవుని రాజ్యయ నిా ట్రపక్టెంచడమేనని
లూకా నమోదు చేశాడు . యేసు బోధంచినానిి రమనించండి:
ఆయన వారితో, “ నేను దేవుని రాాయ నిి ఇరర్ నరరాల్కు
కూడా బోధంచాలి, ఎందుక్ంటే ఈ ప్పయోజ్నం కోసం నేను
పంపబడాిను ” (లూకా 4:43).
43

11

బోధంచినటల
మీరు
వినాి రా? యేసు పంపిన ఉదేశ
ి య ం దేవుని K లోను
మీరు ఎపుా డైనా ప్రహంచారా ?

ఎపుా డైనా
బోధంచడమే అని

యేసు వెళ్ళ ల దేవుని K ా
జ్ఞ న నానిి బోధంచాడని లూకా
నమోదు చేశాడు :

కూడా

అపొసతలులు త్తరిగ వచిి నపుా డు, వారు చేసనదంతా
ఆయనకు చెప్పా రు. అపుా డు అరను వారిని తీసుొని
క్రపైవేటగా బెత్స్ ా అనే నరరానికి చెందిన ఎడారి ప్పదేశంలోకి
వెళ్ళి డు. 11 అయితే, జ్నసమూహానికి అది తెలియగానే వారు
ఆయనను అనుసరించారు. మరియు అరను వాటిని సీవ క్రించి
దేవుని రాజ్య ం గురించి వారితో మాటాలడాడు (లూకా 9: 10-11).
10

రనను అనుసరించేవారికి దేవుని
బోధంచాడు :

రాజ్య ం ప్పధానం అని

యేసు

అయితే మొదట దేవుని రాాయ నిి , ఆయన ధరాు నిి వెరక్ండి
(మరతయి 6:33).
33

అయితే దేవుని రాాయ నిి
వెరక్ండి, ఇవనీి
మీకు
32
జోడించబడతాయి. చిని మంద, భయపడకు, ఎందుక్ంటే
మీకు రాజ్య ం ఇవవ డం మీ రంప్డికి మంచి ఆనందం (లూకా 12:
31-32).
31

క్రకైసతవులు దేవుని రాాయ నిి మొదట చూడాలి. ప్క్తసుత జీవించి, ఆయన
త్తరిగ మరియు రాజ్య ం కోసం ఎదురుచూసుతని టలగా జీవించడం
ావ రా
వారు
దీనిని
రమ
మొదటి
ప్ప్పధానయ రగా
చేసుకుంటారు. అయినపా టిక్త, ప్క్తసుతను చెపుా కునే చాలా మంది,
మొదట దేవుని రాాయ నిి వెరక్డమే కాదు, అది ఏమిటో కూడా వారికి
తెలియదు. ప్ప్పపంచిక్ రాజ్క్తయాలోల ప్పలొగనడం అనేది క్రకైసతవుల్
నుండి దేవుడు ఆశంచేదేనని చాలా మంది రపుా గా నముు తారు. దేవుని
రాాయ నిి అర్ రం చేసుకోకుండా, వారు అర్ రం చేసుకోరు
మానవరవ ం ఎందుకు లోపభూయిషం
ట గా
చేసుకోవాలి లేా అర్ రం చేసుకోండి.

12

ఉందో

వారు

అర్ రం

నోటీసు కూడా వ ఆ ఇ రాజ్య ం ఒక్ చిని మంద ఇవవ బడుతుంది (రోమా
11 చూ: 5). నిజ్మైన చిని మందలో భారం కావడానికి వినయం
అవసర్ం.
దేవుని రాజ్య ెం భూమిపై ఇెంకా ా
స్థ ప పిెంచడడదదు
రన అనుచరులు రాజ్య ం రావాల్ని ప్ప్పరిసా
ర త ర్ని J esus బోధంచాడు ,
అందువల్ల వారు అపా టికే ానిని క్లిగ లేరు:
పర్లోక్ంలో ఉని మా రంప్ీ, నీ పేరు పవిప్రం. 10 మీ రాజ్య ం
వసాతయి. మీ సంక్ల్ా ం పూర్ తవుతుంది (మరతయి 6: 9-10).
9

దేవుని శష్యయ డిని బోధంచడానికి యేసు రన శష్యయ ల్ను పంపించాడు :
అపుా డు ఆయన రన పన్వి ండు మంది శష్యయ ల్ను ఒక్చోట
పిలిచి, అనిి రాక్ష్సుల్పైనా, వాయ ధుల్ నివార్ణకు అధకార్ం
మరియు
అధకారానిి
ఇచాి డు. 2 దేవుని
రాాయ నిి
బోధంచడానికి ఆయన వారిని పంప్పడు (లూకా 9: 1-2).
1

అరని
ఉనికిని
ఒంటరిగా
కాదు
రాజ్య ం
అని
యేసు
బోధంచాడు రాజ్య ం జ్రిగనది కాదు భూమిపై ఏరాా ట రరువార ఆ
అరను చేసన ానికి ఎందుకు ఉంది , అపుా డు అరని పేరు లో
దయాయ ల్ను తారారణం లేదు :
అయితే నేను దేవుని ఆరు ావ రా రాక్ష్సుల్ను రరిమివేస్తత,
ఖచిి రంగా దేవుని రాజ్య ం మీపైకి వచిి ంది (మరతయి 12:28).
28

నిజ్మైన రాజ్య ం భవిషయ తుతలో ఉంది - లేా అది ఇపుా డు ఇక్క డ M
వంటి మందసము షో లు :
మరియు మీ
క్నుి
మీకు ప్పపం
చేస్తత,
ానిి
తీయండి. మీరు ెండు క్ళ్ళి క్లిగ ఉండకుండా, ఒక్ క్నుి తో
దేవుని రాజ్య ంలో ప్పవేశంచడం మంచిది … (మారుక 9:47).
47

యేసు చుట్టట చూసూత రన శష్యయ ల్తో, “ ధనవంతులు దేవుని
రాజ్య ంలోకి ప్పవేశంచడం ఎంర క్షమో
ట ! ” 24 ఆయన మాటల్ను
చూస శష్యయ లు ఆశి ర్య పోయారు. యేసు మళ్లి సమాధానం
చెపిా , “ పిల్లూ
ల
, ధనవంతుల్ మీద నము క్ం ఉని వారు
దేవుని రాజ్య ంలోకి ప్పవేశంచడం ఎంర క్షమో
ట ! 25 ధనవంతుడు
23
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దేవుని రాజ్య ంలోకి ప్పవేశంచడం క్ంటే ఒంటె సూది క్ంటి
గుండా వెళి డం చాలా సుల్భం ” (మారుక 10: 23-25).
నిశి యంగా, నేను మీకు చెపుతనాి ను, ప్ాక్ష్ ఫల్ము దేవుని
రాజ్య ంలో
ప్ొరతగా
ప్తాగే
రోజు
వర్కు
నేను
ఇక్పై తారను ” (మారుక 14:25).
25

అరిమతీయాకు చెందిన జోస్ఫ్, ఒక్ ప్పముఖ కౌని్ ల్
సభుయ డు, అరను దేవుని రాజ్య ం కోసం ఎదురు చూసుతనాి డు,
వచిి ధైర్య ం తీసుకునాి డు … (మారుక 15:43).
43

రాజ్య ం ఇపుా డు ఈ ప్పసుతర ప్పపంచంలో భారం కాదని యేసు
బోధంచాడు:
యేసు, “ నా రాజ్య ం ఈ లోకానికి చెందినది కాదు. నా రాజ్య ం ఈ
లోకానికి చెందినవారైతే, ననుి యూదుల్కు అపా గంచకుండా
ఉండటానికి నా స్తవకులు పోరాడుతారు. కానీ ఇపుా డు నా
రాజ్య ం ఇక్క డినుండి లేదు ” (యోహాను 18:36).
36

యేసు రన రాజుగా త్తరిగ వచిి న రరువార రాజ్య ం వసుతందని యేసు
బోధంచాడు :
“ మనుషయ కుమారుడు
రన
మహమతో,
పవిప్ర
దేవదూరల్ందరూ ఆయనతో వచిి నపుా డు, ఆయన మహమ
సంహాసనంపై కూరుి ంటాడు. 32 ఒక్ గొప్ెల్ కాపరి రన గొప్ెల్ను
మేక్ల్ నుండి విభజిసుతని టలగా, అనిి
దేశాలు ఆయన
మరియు
33
ముందు సమావేశమవుతాయి.
అరను గొప్ెల్ను రన కుడి
వైపున
ఉంచుతాడు,
కానీ
మేక్లు
ఎడమ
వైపున
ఉంటాయి. 34 అపుా డు రాజు రన కుడి వైపున ఉని వారితో, 'నా
రంప్డి ఆశీర్వ దించబడినవాడా, ప్పపంచ పునాది నుండి మీ
కోసం సదం
ా
చేసన రాాయ నిి
వార్సరవ ంగా పొందండి
(మరతయి 25: 31-34).
31

దేవుని రాజ్య ం ఇక్క డ లేనందున, అది జ్ఞసారపించబడినంర వర్కు
నిజ్మైన ఆదర్శ ధామం చూడలేము. చాలామందికి దేవుని రాజ్య ం
అర్ రం కాలేదు కాబటి,ట ఆయన ప్పేమరల్ ప్పభురవ ం ఎలా పనిచేసుతందో
అర్ రం చేసుకోవడంలో వారు విఫల్మవుతారు.

14

దేవుని రాజ్య ం వసాతయి కాదు " యూదులు యొక్క సంపూర్ ణరవ ం
వసాతయి వర్కు " (రోమన్ 11:25) -మరియు ఇంకా సంభవించదని.
యేసు అని పేర్కా న్నా రు రాజ్య ెం ఉెంది వెంట?
దేవుని K ఇంోడమ్ ఎలా ఉందో యేసు ొనిి వివర్ణలు ఇచాి డు:
ఆయన, “ దేవుని రాజ్య ం ఒక్ మనిషి విరతనానిి నేల్మీద
చెదర్గొటేలా
ట
ఉంది, 27 మరియు రాప్త్త పడుకోవాలి మరియు
పరటిపూట లేవాలి, మరియు విరతనం మొల్క్సత్తత ప్రుగుతుంది,
అరనికి ఎలా తెలియదు. 28 భూమి సవ యంగా పంటల్ను
ఇసుతంది: మొదట ే
జ్ఞ డ్
ల , రరువార రల్, ఆ రరువార రల్లో
పూరి త ధానయ ం. 29 అయితే ధానయ ం పండినపుా డు, పంట
వచిి నందున వెంటనే ొడవలిలో వేసాతడు ” (మారుక 4: 26-29).
26 మరియు

అపుా డు ఆయన, “ దేవుని రాజ్య ం ఎలా ఉంటంది? నేను
ానిని దేనితో పోలాి లి? 19 ఇది ఆవపిండి లాంటిది, ఒక్ వయ కి త
రన తోటలో తీసుొని ఉంచాడు; అది ప్రిగ ప్ది చెటటగా
మారింది,
గాలి
పక్షులు
ాని
ొము ల్లో
గూడు
20
క్టటకునాి యి. ” మర్లా ఆయన, “ నేను దేవుని రాాయ నిి
దేనితో పోలాి లి? 21 ఇది పులియబెటిన
ట ది, ఇది ఒక్ క్రసీత మూడు
ొల్రల్
భోజ్నంలో
పులియబెటిన
ట ంర
వర్కు
ాచిప్టిం
ట ది ” (లూకా 13: 18-21).
18

ఈ ప్పర్స ables మొదటి వద,ి K, suggestthat దేవుని ingdom చాలా చిని ది,
కానీ ప్ది అవుతుంది.
లూకా కూడా రికార్స ి చేశాడు:
వారు తూరుా , పడమర్ నుండి, ఉరతర్ం మరియు దక్షిణం
నుండి వచిి దేవుని రాజ్య ంలో కూరుి ంటారు (లూకా 13:29).
29

ఈ విధంగా, దేవుని యొక్క K ingdom ప్పపంచం నలుమూల్ల్ నుండి
ప్పజ్ల్ను క్లిగ ఉంటంది. ఇది ఇప్ాయెల్ పూరీవ కులు లేా నిరిష
ి ట
ాత్త
సమూహాల్ను క్లిగ
ఉని వారికి
మాప్రమే
పరిమిరం
కాదు . పీపుల్ , అనిి అంరటి నుంచి కూరుి ని డౌన్ ఈ రాజ్య ంలో.
లూకా 17 మరియు రాజ్య ెం

15

లూకా 17: 20-21 ొంరమందిని క్ల్వర్ప్డుతుంది. కానీ ానికి వెళ్లి
ముందు, ప్పజ్లు నిజ్ంగా దేవుని K లోనే త్తంటార్ని రమనించండి :
“ దేవుని రాజ్య ంలో ర్పటెలు
ట
త్తనేవాడు ధనుయ డు! ” (లూకా
14:15).
15

ప్పజ్లు (ఫూ ట్టర్సలో ) దేవుని క్స ఇంోమ్లో త్తంటారు కాబటి,ట లూకా
17:21 యొక్క రపుా అనువాాలు / అప్పరారలు ఉని పా టిక్త, అది
ఇపుా డు వారి హృదయాలోల పక్క న ప్టబ
ట డినది కాదు.
లూయ క్స 17 మోాా ట్ అనువాదం: 20-21 ఉండవచుి ొనిి
సహాయం:

అర్ రం

దేవుని ప్పల్న వసుతని పుా డు పరిసయుయ లు అడిగనపుా డు,
ఆయన వారికి, “ మీరు ానిని చూడాల్ని ఆశసుతని టలగా దేవుని
ప్పల్న రావడం లేదు; 21 'ఇది ఇక్క డ ఉంది' లేా 'ఇది ఉంది'
అని ఎవవ రూ అనరు, ఎందుక్ంటే దేవుని ప్పల్న ఇపుా డు మీ
మధయ లో ఉంది. ” (లూకా 17: 20-21, మోాట్ ; NASB
మరియు ESV అనువాాలు కూడా చూడండి )
20

యేసు
ఆ
నోటీసు ,
మార్ని
శరీరానికి,
మాటాలడుతూ మరియు క్పట పరిసయుయ లు. యేసు “ వారికి
సమాధానమిచాి డు, ” యేసును ప్పశి ంచిన పరిసయుయ లు నేను . వారు
ఆయనను
గురి తంచడానికి నిరాక్రించారు.
మేము వారు చరిి లో ఉనాి ము ? లేదు !
యేసు జ్రిగనది కూడా వెంటనే నిర్వ హంచారు ఒక్ చరిి గురించి
మాటాలడటం లేదు. నార్స జ్రిగనది అరను మనసు్ లేా గుండె లో
మనోభావాలు గురించి మాటాలడటం.
యేసు రన రాజ్య ం గురించి మాటాలడుతునాి డు ! పరిసయుయ లు చరిి
గురించి ఆయనను అడరలేదు. రవ ర్లో ప్ప్పర్ంభించబోయే ొరత
నిబంధన
చరిి
గురించి
వారికి
ఏమీ
తెలియదు. వారు
ఒక్ ర్క్మైన అందమైన స్ంటిమెంట్ గురించి అడరలేదు.
ఒక్టి కింర ిమ్ ఆలోచించినటయి
ల తే దేవుని వ ఉంది మరియు దేవుని
రాజ్య ం - ఇ CHURCH " లోపల్ " పరిసయుయ లు - పరిసయుయ లు లోపల్
CHURCH ఉంది? ఖచిి రంగా కాదు!
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అలాంటి తీరాు నం హాసాయ సా దంగా ఉంది క్ా? ొనిి ప్పొటెసం
ట ట్
అనువాాలు లూకా 17:21 లోని భాగానిి “ దేవుని రాజ్య ం “ మీలో
ఉంది ” (NKJV / KJV) అని అనువదిసుతండగా, కాథలిక్స న్యయ జెరూసలేం
బైబిల్ కూడా “ దేవుని
రాజ్య ం
మీలో
ఉంది ” అని
సరిగాగ
అనువదిసుతంది . "
యేసు పరిసయుయ ల్లో ఒక్డు. ఇపుా డు, పరిసయుయ లు దేవుని రాజ్య ం
కోసం ఎదురు చూసుతనాి ర్ని అనుకునాి రు . కానీ వారు ానిని రపుా గా
అర్ రం చేసుకునాి రు. యూదుల్కు ఇది జ్ఞసారనిక్, లేా పరిమిర రాజ్య ం
కాదని యేసు వివరించాడు , ఎందుక్ంటే వారు ఆలోచించినటల
అనిపించింది (లేా ొంరమంది ఇపుా డు నముు తుని చరిి ). దేవుని
రాజ్య ం చాలా హుమా n మరియు క్నిపించే రాాయ ల్లో ఒక్టి
కాదు, ప్పజ్లు సహక్రించే లేా
చూస్త,
మరియు " ఇది
ఇక్క డే " అని చెపా ండి ; లేా “ అది రాజ్య ం, అక్క డ. "
యేసు , పిలాతుకు సా షం
ట గా చెపిా నటలగా, ఆ రాాయ నికి రాజుగా
జ్నిు ంచాడు
(యోహాను
18:
3637). బైబిల్ “ రాజు ” మరియు “ రాజ్య ం ” అనే
పాల్ను పర్సా ర్ం
ఉపయోగసుతందని అర్ రం చేసుకోండి ( ఉా. డేనియల్ 7: 1718,23). భవిషయ తుతలో రాజ్య ంలో రాజు దేవుని రరావ ర, మరియు నిల్బడి
ఉంది, రదుపరి పరిసయుయ లు . కాని వారు ఆయనను రమ రాజుగా
గురి తంచరు (యోహాను 19:21). అరను త్తరిగ వచిి నపుా డు, ప్పపంచం
ఆయనను త్తర్సక రిసుతంది (ప్పక్టన 19:19).
యేసు కింది జ్ఞోలకాల్ లో, వెళ్ళి ంది లూకా 17 లో దేవుని రాజ్య ం ప్పలిసాతరా
చేసనపుా డు
అనిి
THE,
రాబోయే
అరని
ెండవ
వివరించడానికి, (జ్ఞసర్
ర రవ ం
కోసం
మోాా ట్
ొనసాగసుతంది
EARTH లో ఈ అధాయ యం):
ఆయన రన శష్యయ ల్తో, “ మనుషయ కుమారునిలో ఒక్ రోజు
కూడా ఉండటానికి మీరు చాలా కాల్ం మరియు ఫలించని
రోజులు
వసాతయి. 23 మనుష్యయ లు,
'ఇదిో
ఆయన
ఉనాి రు!' 'చూడండి, అక్క డ అరను ఉనాి డు!' కానీ బయటికి
వెళ లవదుి లేా వారి వెంట పరుగెరతక్ండి, 24 ఎందుక్ంటే ఆకాశం
యొక్క ఒక్ వైపు నుండి మర్పక్ వైపుకు మెరుసుతని
మెరుపులాగా ,
మనుషయ కుమారుడు
రన
రోజున
22
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ఉంటాడు. 25 అయితే అరడు మొదట గొపా
బాధల్ను
భరించాలి మరియు ప్పసుతర రర్ం త్తర్సక రించాలి. (లూకా 17:
22-25, మోాట్)
యేసు ఎరుపును మెరుపు మెరుపుకు సూచిసాతడు , మరతయి 24:27 -31 లో
ఉని టలగా , ప్పపంచం మొతాత నిి పరిప్పలించడానికి రన ెండవ
రాక్డను వివరించాడు. యేసు త్తరిగ వచిి నపుా డు రన ప్పజ్లు
ఆయనను చూడలేరు అని చెపా డం లేదు.
పి ప్పజ్లు అరనిని రమ రాజుగా గురి తంచరు (ప్పక్టన 11:15) మరియు
ఆయనకు వయ త్తరేక్ంగా పోరాడుతారు (ప్పక్టన 19:19)! యేసు
ప్పకులాడేను సూచిసుతనాి డని చాలామంది అనుకుంటారు. దేవుని
రాజ్య ం ఆ పరిసయుయ ల్ పరిధలో ఉందని యేసు చెపా డం లేదు-వారి
క్పటరవ ం వల్ల వారు రాజ్య ంలో ఉండబోర్ని ఆయన వేరే చోట
చెప్పా డు (మరతయి 23: 13-14). నార్స జ్రిగనది యేసు చరిి కింర ిమ్ అని
అనాి రు.
T దేవుని అరను కింర ిమ్ ఏదో మానవులు ఉంది క్మిటీ ఒక్ రోజు
చెయయ రల్రు ENTER వంటి కేవల్ం
యొక్క
పునరుజీవ
ా ం
వద!ి ఇంకా కూడా అప్బహం మరియు ఇరర్ పిరృసావ మికులు లేదు
ఇంకా (cf. ఉనాి యి హెప్బీ rews : 13-40 11).
త ం
శష్యయ ల్కు
తెలుసు, అపుా డు దేవుని యొక్క
K వయ కిరవ
కి
త
వయ రరంగా రమలో లేదని ,
మరియు
అది
కింది
విధంగా
క్నిపించవల్స
ఉందని ,
ఇది
లూకా
17:21
రరువార
వచిి ంది, చూపిసుతంది:
వారు ఈ విషయాలు విని పుా డు, ఆయన మర్పక్ ఉపమానము
మాటాలడాడు, ఎందుక్ంటే అరను యెరూషలేము దర గర్
ఉనాి డు మరియు దేవుని రాజ్య ం వెంటనే క్నబడుతుందని
వారు భావించారు (లూకా 19:11).
11

K ingdom భవిష్య త్తతలో సప ష్ెం
ట గా ఉెంది
K ingdom
సమీపంలో ఉంటే
ఎలా చెపా రల్ను? ఆ
ప్పశి ను
పరిషక రించడంలో భారంగా, యేసు ప్పవచనారు క్ సంఘటనల్ను
ాబితా చేశాడు (లూకా 21: 8-28) మరియు రరువార బోధంచాడు :

18

అత్తత
చెటట,
చెటనీ
ల ి
చూడండి. 30 వారు
అపా టికే
చిగురించేటపుా డు, వేసవి ఇపుా డు దర గర్ పడుతుందని మీరు
మీరే
చూసాతరు. 31 కాబటిట
మీరు
కూడా ఈ విష్యాలు
జ్రుగుత్తనా ట్లు చూసినప్పప డు, దేవుని రాజ్య ెం దగ్ గర్లో
ఉెందని తెలుసుకెండి (లూకా 21: 29-31).
29

K ఇంోమ్ ఎపుా డు వసుతందో తెలుసుకోవటానికి రన ప్పజ్లు
ప్పవచనారు క్
సంఘటనల్ను
అనుసరించాల్ని
యేసు
కోరుకునాి డు . ప్పవచనారు క్ సంఘటనల్ను చూడాల్ని మరియు
ప్శదా వహంచాల్ని యేసు మెక్క డా రన ప్పజ్ల్కు చెప్పా డు (లూకా
21:36;
మారుక
13:
33-37). యేసు
మాటలు
ఉని పా టిక్త,
ప్పవచనారు క్ంగా అనుసంధానించబడిన ప్పపంచ సంఘటనల్ను
చూస్త చాలా మంది డిస్క ంట్.
లూకా 22 & 23 లో, యేసు మళ్లి చూపించాడు K దేవుని ingdom కాబటిట ఆ
mething న్వర్వేరిి న అవుతుంది అరను బోధంచాడు ఉని పుా డు
భవిషయ తుతలో:
“ నేను ఈ పసాక
పండురను మీతో ప్పట త్తనాల్ని
కోరుకునాి ను. 16 ఎందుక్ంటే , దేవుని రాజ్య ంలో అది న్వర్వేరే వర్కు
నేను ఇక్పై త్తనను. ” 17 అపుా డు అరను క్పుా
తీసుొని
జ్
క్ృర ర
న లు
తెలుపుతూ, “ ఇది తీసుొని
మీ మధయ
విభజించండి; 18 ఎందుక్ంటే , దేవుని రాజ్య ం వచేి వర్కు నేను ప్ాక్ష్
పండను
ల తారను ” (లూకా 22: 15-18).
15

అయితే, ఆయనతో సలువ వేయబడిన దురాు రుగల్లో ఒక్రు
అరనిి దూషిసూత, “ మీరు మెసీ్ య అయితే, మిము లిి మీరు
ర్క్షించుొని మము లిి కూడా ర్క్షించండి. ” 40 మరియు అరని
సహచరుడు అరనిని మందలించాడు మరియు అరను
అరనితో, “ మీరు దేవునికి కూడా భయపడలేా? మీరు కూడా
ఆయనను ఖండిసుతనాి రు. 41 మరియు మనం నాయ యంగా ఉనాి ము,
ఎందుక్ంటే మనం అరుుల్ం, ఎందుక్ంటే మనం చేసనాని
ప్పకార్ం త్తరిగ చెలిం
ల చబడతాము, కాని ఈ చెడు ఏమీ
42
చేయలేదు. ” అరడు యేసుతో, “ నా ప్పభూ, నీ రాజ్య ంలోకి
వచిి నపుా డు
ననుి
గురుతంచుకో. ” 43 అయితే
యేసు
అరనితో, “ ఆమేన్, ఈ రోజు మీరు నాతో ప్పట సవ ర్ గంలో
39
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ఉండాల్ని నేను మీకు చెపుతనాి ను. ” (లూకా 23: 39-43, అరామిక్స
ఇన్ జ్ఞప్ లయిన్ ఇంీ లష్)
K ingdom దేవుని కాదు
com
చేసంది ఇ
వెంటనే
డా
చంపబ ి డు గాని మార్సక మరియు లూయ క్స ెండు మాకు షో:

యేసు

అరిమతీయాకు చెందిన జోస్ఫ్, ఒక్ ప్పముఖ కౌని్ ల్
సభుయ డు, అరను దేవుని రాజ్య ం కోసం ఎదురు చూసుతనాి డు,
వచిి ధైర్య ం తీసుకునాి డు … (మారుక 15:43).
43

అరను యూదుల్ నరర్మైన అరిమతీయాకు చెందినవాడు,
అరను కూడా దేవుని రాజ్య ం కోసం ఎదురు చూసుతనాి డు
(లూకా 23:51).
51

నేను t ఒక్ ఉంది పునరుజీవ
ా ం fter (1 కోరింత్తయన్్
15: 5055) ఆ క్రకైసతవులు మళ్లి
జ్ననం ఉంటంది వర్కు నమోదు K దేవుని
రు
ingdom , ాన్ రికా ిలు:
యేసు ఆయనతో, “ చాలా ఖచిి రంగా, నేను మీకు చెపుతనాి ను,
ఒక్రు త్తరిగ పుటక్
ట పోతే, ఆయన దేవుని రాాయ నిి
చూడలేరు. ” 4 నికోడెమస్ అరనితో, “ మనిషి వృాాపయ ంలో ఎలా
పుటర
ట ల్డు? అరను రన రలిల రర్ు ంలోకి ెండవ సారి
ప్పవేశంచి పుటర
ట ల్డా? ” 5 యేసు, “ చాలా నిశి యంగా, నేను
మీకు చెపుతనాి ను, ఒక్రు నీటితో మరియు ఆరు తో పుటక్
ట పోతే,
ఆయన దేవుని రాజ్య ంలో ప్పవేశంచలేరు (యోహాను 3: 3-5).
3

మాప్రమే దేవుని
ప్పజ్లు అంత్తమ
సా
త
చూ రు K ingdom దేవుని .

పోసమి
ట లేనియల్

ఇపుా డు దయచేస మరింర అర్ రం ఒక్ అని fter యేసు resurrec
ఉంది టెడ్, అరను మళ్లి K గురించి బోధంచాడు దేవుని ingdom:
అరను రన బాధల్ రరువార చాలా రపుా లేని రుజువుల్తో
రనను తాను సజీవంగా చూపించాడు, నల్భై రోజుల్లో వారు
చూశారు మరియు దేవుని రాాయ నికి సంబంధంచిన విషయాల్
గురించి మాటాలడుతునాి రు (అపొసతలుల్ కార్య ములు 1: 3).
3

Th మొదట
మరియు
ఇ గ్త్
సభలు యేసు
ఇచ్చు న
K
సుమారు దేవుని ingdom ! ఆ రాజ్య ెం గురిెంచ్చ బోధెంచడానికి యేసు
దూత్గా వచాు డు.
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యేసు కూడా అపొసతలుడైన యోహాను భూమిపై ఉని
K ఇంోడమ్ గురించి ప్వాశాడు . అరను
ాన్
రమనించండి:

దేవుని వెయేయ ళి
ప్వాసనానిి

యేసుకు సాక్ష్య మిచిి నందుకు మరియు మృరం లేా అరని
ప్పత్తమను ఆరాధంచని మరియు వారి నుదిటిపై లేా వారి
చేతుల్పై అరని గురుతను అందుకోని దేవుని వాక్య ము ొర్కు
శర్చేే దం
చేయబడిన
వారి
ఆరు ల్ను
నేను
చూశాను. మరియు వారు ప్క్తసుతతో వెయియ
సంవర్ రాలు
జీవించారు మరియు పరిప్పలించారు (ప్పక్టన 20: 4).
4

ప్ప్పర్ంభ క్రకైసతవులు దేవుని వెయేయ ళి రాజ్య ం భూమిపై ఉంటందని
మరియు బైబిల్ బోధంచినటలగా ప్పపంచ ప్పభుతావ ల్ను భరీ త చేసాతర్ని
బోధంచారు (cf. ప్పక్టన 5:10, 11:15).
ఎందుకు, K ఉంటే దేవుని ingdom ఉంది s o ముఖయ మైన, అరయ ంర
కాదు విని చాలా చాలా ాని గురించి?
ప్పక్షిక్ంగా b ecause యేసు దీనిని ఒక్ ర్హసయ ం అని పిలిచాడు:
ఆయన వారితో, “ దేవుని రాజ్య ం యొక్క ర్హసాయ నిి
తెలుసుకోవడం మీకు ఇవవ బడింది; కానీ బయట ఉని వారికి
అనిి విషయాలు ఉపమానాల్తో వసాతయి (మారుక 4:11).
11

మరియు

నేటికి కూడా దేవుని నిజ్మైన కింర ిమ్ అరయ ంర ఒక్ ర్హసయ
ఉంది (ఆన్వన్
మాప్రం ప్దగా
ి
దేవుని ప్పణాళ్ళక్ ఉంది మా ఉచిర
టల
సత
పు క్ం కూడా చూడండి www.ccog.org పేరుతో ? దేవుని ప్పణాళ్ళక్
ఎందుకు మిసరీ
ట దేవుడు ఏదైనా సృషిం
ట చు తెలుసా ఎందుకు దేవుడు
మీరు రయారు చేసంది ? ) .
కూడా, పరిరణంచండి యేసు ముగంపు చెప్పా రు (వయసు్ ) (రవ ర్లో)
వసాతయి రాజ్య సువార్ త బోధంచిన రరావ ర లో సాక్షిగా ప్పపంచవాయ పతంగా:
మరియు రాాయ నికి చెందిన ఈ సువార్ త అనిి దేశాల్కు సాక్షిగా
ప్పపంచమంరటా బోధంచబడుతుంది, అపుా డు ముగంపు
వసుతంది (మరతయి 24:14).
14

దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ తను ప్పక్టించడం చాలా ముఖయ ం
మరియు ఈ చ్చవరి కాలెంలో న్వర్వేరాి లి . ఇది ఒక్ ఉంది " మంచి
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సందేశం " o అది ffers మానవరవ ం 'నిజ్మైన ఆశ యొక్క
రాజ్క్తయ నాయకులు బోధసాతరు ఏమి ఉని పా టిక్త.

చీడలు,

త
మీరు
యేసు
మాటలను
పరిశీలిస్త,త నిజ్మైన
క్రైసవ
ర్
స్త
చరిు ఇప్పప డు రాజ్య సువా తను ట్రపక్ట త ఉెండాలి . చరిు కి ఇది
మొదట ట్రాధానయ త్గా ఉెండాలి . మరియు సరిగా దీనిి ప్క్మంలో,
బహుళ భాషలు utilized.T ఉండాలి రన ఏమిటి ొనసాగుతుని దేవుని
చర్సి పోరాడుతుంది. అందుకే
ఈ
బుక్సలట్
అనేక్
భాషలోలకి
అనువదించబడింది.
యేసు రన మారాగనిి అంీక్రించడు అని చాలా మందికి బోధంచాడు:
“ ఇరుకైన ావ ర్ం గుండా ప్పవేశంచండి; విశాల్మైన ావ ర్ం
మరియు విశాల్మైనది నాశనానికి ారితీస్త మార్ గం, ాని
ావ రా వెళ్లి వారు చాలా మంది ఉనాి రు. 14 ఎందుక్ంటే
ావ ర్ం ఇరుకైనది మరియు జీవితానికి ారితీస్త మార్ గం క్షం
ట ,
మరియు ానిని క్నుగొనేవారు చాలా రకుక వ. ( మరతయి 7: 1314 )
13

దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ త జీవితానికి ారితీసుతంది!
ప్క్తసుత
యొక్క
ప్ప్పముఖయ ర దేవుని K
యొక్క
సువాజ్ఞర్ తను ప్పక్టించడానికే అనే భావనను
చాలా
మంది
క్రకైసతవులు విసు రించినటల అనిపించినపా టిక్త, లౌకిక్ వేాంరవేరతలు
మరియు చరిప్రకారులు బైబిల్ వాసతవానికి బోధసుతని ది ఇదేనని
రర్చుగా అర్ రం చేసుకునాి రు.
అయినపా టిక్త, యేసు రన శష్యయ లు దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ తను
బోధసాతర్ని expected హంచారు (లూకా 9: 2,60). భవిషయ త్ రాజ్య ం దేవుని
చటాటల్పై ఆధార్పడి ఉంటంది కాబటి,ట అది శాంత్త మరియు
ప్ేయసు్ ను తెసుతంది-మరియు ఈ యురంలో ఆ చటాటల్ను
ప్పటించడం నిజ్మైన శాంత్తకి ారితీసుతంది (క్తర్ తన 119: 165;
ఎఫెసీయులు 2:15).
మరియు రాజ్య ం యొక్క
తెలిసంది.

ఈ శుభవార్ త ప్పర నిబంధన ప్రంథాల్లో

3. ాత్ నిడెంధనలో రాజ్య ెం తెలిసిెందా?
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యేసు మొదటి మరియు చివరిగా నమోదు చేసన ఉపనాయ సం దేవుని
రాజ్య ం యొక్క సువార్ తను ప్పక్టించడం (మార్సక 1: 14-15; అపొసతలుల్
కార్య ములు 1: 3).
దేవుని రాజ్య ం యేసు కాల్పు యూదులు రమ ప్రంథాల్లో
పేర్పక ని టలగా ఏదో తెలుసుకోవాలి, దీనిని మనం ఇపుా డు ప్పర
నిబంధన అని పిలుసాతము.
రాజ్య ెం గురిెంచ్చ డేనియల్ బోధెంచాడు
T అరను ప్పవక్ తడేనియల్ రాశారు :
మరియు నాల్వ
గ రాజ్య ం ఇనుము వల బల్ంగా ఉంటంది,
ఇనుము
ముక్క లుగా
విరిగ
అనిి ంటినీ
ముక్క లు
చేసుతంది. మరియు చూర్ ణం చేస్త ఇనుము లాగా, ఆ రాజ్య ం
ముక్క లుగా
విరిగ మిరతావాటిని చూర్ ణం
చేసుతంది . 41 మీరు
ప్పాలు మరియు కాలి వేళి ను, ప్పటర్స యొక్క మటితో
ట
మరియు ొంరవర్కు ఇనుముతో చూసనపుా డు, రాజ్య ం
విభజించబడుతుంది; సరామిక్స
బంక్మటితో
ట
క్లిపిన
టే
ఇనుమును మీరు చూసన ల ఇనుము యొక్క బల్ం ానిలో
ఉంటంది. 42 మరియు ప్పాల్ కాలి ప్పక్షిక్ంగా ఇనుముతో
మరియు ొంరవర్కు మటితో
ట ఉని ందున, రాజ్య ం ొంరవర్కు
బల్ంగా మరియు ొంరవర్కు ప్ళ్ళసుగా ఉంటంది. 43 సరామిక్స
బంక్మటితో
ట
ఇనుము క్లిపినటల మీరు చూసనపుా డు, వారు
మనుష్యయ ల్ విరతనంతో క్లిసపోతారు; ఇనుము బంక్మటితో
ట
44
క్లిసపోనటేల అవి ఒక్ానిొక్టి క్టటబడి ఉండవు. మరియు ఈ
రాజుల్ కాల్ంలో సవ ర్ గపు దేవుడు ఒక్ రాాయ నిి ఏరాా ట
చేసాతడు, అది ఎపా టిక్త నాశనం కాదు. మరియు రాజ్య ం ఇరర్
ప్పజ్ల్కు వదిలివేయబడదు; అది ముక్క లుగా విరిగ ఈ
రాాయ ల్నిి టినీ త్తనేసుతంది, అది శాశవ రంగా నిలుజ్ఞసుతంది
(ానియేలు 2:40 -44).
40

అయితే సరోవ ని తుడైన పరిశుదుాలు రాాయ నిి సీవ క్రిసాతరు
మరియు రాాయ నిి శాశవ రంగా, శాశవ రంగా క్లిగ ఉంటారు.
' (ానియేలు 7:18).
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“ నేను చూసుతనాి ను; అదే ొముు పరిశుదుాల్పై యుదం
ా
చేసూత, వారికి వయ త్తరేక్ంగా ప్పబల్ంగా ఉంది, 22 పురారన కాల్ం
21
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వచేి వర్కు,
మరియు
సరోవ ని తుడైన
పరిశుదుాల్కు
అనుకూల్ంగా తీరుా
ఇవవ బడింది, మరియు సాధువులు
రాాయ నిి
సావ ధీనం
చేసుకునే
సమయం
వచిి ంది
. ( ానియేలు 7: 21-22 )
దేవుని K ఇంోమ్ ఈ ప్పపంచంలోని రాాయ ల్ను నాశనం చేసుతంది
మరియు శాశవ రంగా ఉంటంది అనే సమయం వసుతందని డేనియల్
నుండి
తెలుసుకునాి ము . ఈ
రాాయ నిి
సీవ క్రించడంలో సాధువుల్కు రమ వంతు ఉంటందని మేము కూడా
తెలుసుకుంటాము .
21 వ శతాబం
ి లో డేనియల్
కాలానికి చెందినవి .

ప్పవచనాల్లో

చాలా

భాగాలు మన

ప్ొరత నిబంధనలోని ొనిి భాగాల్ను రమనించండి:
“ మీరు చూసన పది ొముు లు ఇపా టివర్కు రాజ్య ం పొందని
పది మంది రాజులు, కాని వారు మృరంతో రాజులుగా ఒక్ రంట
ప్పట అధకారానిి
పొందుతారు. 13 ఇవి ఒకే మనసు్ లో
త మరియు అధకారానిి
ఉనాి యి, మరియు వారు రమ శకిని
14
సా
ల్
త
మృగానికి ఇ రు. ఇవి గొప్ెపి తో
ల యుదం
ా చేసాతయి, గొప్ెపిల్ల
వారిని
అధరమిసుతంది,
ఎందుక్ంటే
అరను ప్పభువుల్ ప్పభువు మరియు రాజుల్ రాజు; మరియు
అరనితో ఉని వారిని పిలుసాతరు, ఎనుి కుంటారు మరియు
నము క్మైనవారు. ” (ప్పక్టన 17: 12-14)
12

కాబటిట , ప్పర మరియు ప్ొరత నిబంధనల్లో ెండింటిలో పది భాగాల్తో
భూసంబంధమైన రాజ్య ం ఉంటంది మరియు దేవుడు ానిని నాశనం
చేస రన రాాయ నిి సా
జ్ఞ ర పించరల్డు అనే భావనను మనం చూసాతము.
యెష్యా రాజ్య ెం గురిెంచ్చ బోధెంచాడు
దేవుని రాజ్య ం యొక్క మొదటి భారం , సహప్సాబిి అని పిలువబడే
వెయియ సంవర్ రాల్ ప్పల్న గురించి ప్వాయడానికి దేవుడు యెషయాకు
ప్పేర్ణ ఇచాి డు :
జెసీ్ కాండం నుండి రాడ్ వసుతంది, మరియు అరని మూలాల్
నుండి ఒక్ శాఖ ప్రుగుతుంది. 2 ప్పభువు యొక్క
ఆరు
ఆయనపై, జ్ఞాననం మరియు అవగాహన యొక్క ఆరు , సల్హా
1

24

మరియు శకి త యొక్క
ప్పభువు భయము.

ఆరు , జ్ఞాననం యొక్క

ఆరు

మరియు

అరని ఆనందం యెహోవా భయములో ఉంది, మరియు
ఆయన రన క్ళి ను చూస తీరుా తీర్ి డు, అరని చెవుల్
వినికిడి ావ రా నిర్ ణయించడు. 4 అయితే ఆయన ధర్ు ంతో
పేదల్ను తీరుా తీరాి లి, సమానరవ ంతో నిర్ ణయిసాతడు
3

భూమి యొక్క స్ముయ ల్ కోసం; అరను రన నోటి క్ీతో
ి
టే
సా
భూమిని ొ ట త డు, మరియు రన ప్దవుల్ శావ సతో
దురాు రుగల్ను చంపేసాతడు. 5 ధర్ు ం అరని నడుము యొక్క
బెల్,ట మరియు విశవ సనీయర అరని నడుము యొక్క బెల్.ట
“ తోడేలు కూడా గొప్ెపిల్తో
ల
నివససుతంది, చిరురపులి చిని
మేక్, దూడ, చిని
సంహం మరియు ొవువ తో క్లిస
పడుకోవాలి; ఒక్ చిని పిల్వా
ల డు వారిని నడిపిసాతడు. 7 ఆవు,
ఎలుగుబంటి మేపుతాయి; వాటి పిల్లు
ల
క్లిస పడుకోవాలి;
8
సంహం ఎదుిలాగా రడిని
ి త్తంటంది. నరి్ ంగ్ పిల్వా
ల డు కోప్బా
రి
ర్ంప్ధం ావ రా ఆడుకోవాలి, మరియు విస ాంచిన పిల్వా
ల డు
వైపర్స డెన్లో చేయి వేయాలి. 9 నా పవిప్ర పర్వ రమంతా వారు
బాధపడరు, నాశనం చేయరు, ఎందుక్ంటే భూమి యెహోవా
ా
జ్ఞ న నంతో నిండి ఉంటంది.
6

“ ఆ రోజున జెసీ్ మూల్ము ఉంటంది, ఆయన ప్పజ్ల్కు
పతాక్ంలా నిల్బడతారు; అనయ జ్నులు ఆయనను వెదకుతారు,
ఆయన విప్శాంత్త జ్ఞసల్
ర ం మహమానివ రమైనది. ” (యెషయా 11:
1-10)
10

నేను దీనిని దేవుని K యొక్క
మొదటి p క్ళ లేా మొదటి
దశగా పేర్పక నడానికి కార్ణం , ఇది భౌత్తక్ంగా ఉండే సమయం (పవిప్ర
నరర్ం, ప్ొరత జెరూసలేం సవ ర్ గం నుండి దిగే సమయానికి ముందు,
ప్పక్టన 21) మరియు వెయియ సంవర్ రాలు ఉంటంది . యెషయా ఈ
దశ యొక్క భౌత్తక్ కోణానిి ొనసాగంచినపుా డు ధృవీక్రించాడు:
ఆ రోజున అది న్వర్వేరుతుంది, అస్ రియా మరియు ఈజిప్ ట
నుండి, ప్పప్ోస్ మరియు కుష్ నుండి, ఏల్ం మరియు షినార్స
నుండి, హమత్ మరియు దీవ ప్పల్ నుండి మిగలిపోయిన రన
11
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ప్పజ్ల్ ేష్కల్ను త్తరిగ పొందటానికి ప్పభువు ెండవసారి రన
చేత్తని వేసాతడు. సముప్దం.
ఆయన దేశాల్కు ఒక్ బాయ నర్స ఏరాా ట చేస, ఇప్శాయేలు
బహషక ృతుల్ను సమీక్రించి, యూా చెదర్గొటబ
ట డినవారిని
భూమి యొక్క నాలుగు మూల్ల్ నుండి స్తక్రిసాతడు. 13 అలాగే
ఎప్ాయిము యొక్క అసూయ తొల్గపోతుంది, యూా యొక్క
విరోధులు
నరికివేయబడతారు;
ఎప్ాయిమ్
యూాకు
అసూయపడడు, యూా ఎప్ాయిమును వేధంచడు. 14 అయితే
వారు పడమటి వైపు ఫిలిష్తతయుల్ భుజ్ంపైకి ఎగరిపోతారు;
వారు క్లిస తూరుా ప్పజ్ల్ను దోచుకుంటారు; వారు ఎదోము,
మోయాబుల్పై చేయి వేసాతరు; అమోు ను ప్పజ్లు వాటిని
ప్పటిసాతరు. 15 ది లార్స ి పూరి తగా ఈజిప్ ట సముప్దం నాలుక్ నాశనం
త
చేసుతంది; అరని శకివంరమైన
గాలి తో అరను నది మీద రన
పిడికిలి షేక్స, ఏడు ప్పవాహాలు లో తాకి రయారు పురుష్యలు పొడి
ఫిరాయించడం - shod. 16 ఆయన ప్పజ్ల్ ేష్కనికి ఒక్ ర్హారి
ఉంటంది.
అష్షషరు
నుండి
ఎవరు
మిగలిపోతారు,
ప్
ఇప్శాయేలీయుల్ మాదిరిగానే అరను ఈజి ట దేశం నుండి పైకి
వచిి న రోజు. ( యెషయా 11: 11-16 )
12

యెషయా కూడా ప్వాయడానికి ప్పేర్ణ పొంాడు:
ఇపుా డు రరువాత్త రోజుల్లో అది ప్పభువు ఇంటి పర్వ రం
పర్వ తాల్ పైన జ్ఞసారపించబడి ొండల్ పైన ఉని రమైనదిగా
ఉంటంది,
మరియు
అనిి
దేశాలు
ాని
వైపుకు
ప్పవహసాతయి. 3 చాలా మంది వచిి , “ ర్ండి, మనం యెహోవా
పర్వ రం వర్కు, యాకోబు దేవుని ఇంటికి వెళ్ళిం; ఆయన రన
మారాగల్ను మనకు బోధసాతడు, మరియు మేము ఆయన
మారాగలోల
నడుసాతము. ” ఎెందుక్ెంటే
సీయోనునుెండి
త ,
ధర్మ శాక్రసెం
యెరూషలేము
నుండి
యెహోవా
4
మాట డయటకి వాతయి . అరడు దేశాల్ మధయ
తీరుా
తుత
తీరాి లి, చాలా మందిని మందలించాలి; వారు రమ క్ ల్ను
నారలి షేరులగా, వారి ఈటెల్ను క్త్తతరింపు హుక్స్
లో
ొడతారు; నేష్న్ క్మిటీ n OT లిఫ్ట ట దేశానికి వయ తిరేక్ెంగా క్తిత,
ఏ యుదధెం ఇక్పై నేరుు కెంాను . ... 11 మనిషి యొక్క
ఉని రమైన రూపం వినయంగా ఉంటంది, మనుష్యయ ల్
26
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అహంకార్ం నమసక రిసుతంది, మరియు ఆ రోజున ప్పభువు
మాప్రమే ఉని రమైనవాడు అవుతాడు. (యెషయా 2: 2-4 , 11 )
అందువల్న , ఇది భూమిపై
శాంత్త
యొక్క ఆదర్శ ధామ సమయం అవుతుంది . U చివరికి, ఇది యేసు
ప్పల్నతో ఎపా టిక్త ఉంటంది. వివిధ ప్రంథాల్ ఆధార్ంగా (క్తర్ తన 90:
4; 92: 1; యెషయా 2:11; హోషేయ 6: 2), యూదుల్ టాలుు డ్ ఇది
1,000 సంవర్ రాల్ ప్పట బోధసుతంది ( బాబిలోనియన్ టాలుు డ్: ప్టాక్స ట
సాన్వప్ు డిన్ ఫోలియో 97 ఎ ).
నేను saiah ప్పేర్ణ కూడా కింది ప్వాయండి:
మనకు ఒక్ బిడి పుటాటడు, మనకు ఒక్ కుమారుడు
ఇవవ బడాిడు; మరియు ప్పభురవ ం అరని భుజ్ం మీద
ఉంటంది. మరియు అరని పేరు వండరుా ల్, కౌని్ ల్ర్స, మైటీ
గాడ్,
నిరయ
రంప్డి,
శాంత్త
ప్పిన్్
అని
పిలువబడుతుంది. 7 అరని ప్పభురవ ం మరియు శాంత్త యొక్క
ప్రుగుదల్కు, ావీదు సంహాసనంపై మరియు అరని రాజ్య ం
మీద అంరం ఉండదు, ానిని ఆానపించి తీరుా మరియు
నాయ యం తో
జ్ఞసారపించడానికి ఆ సమయం నుండి,
ఎపా టిక్త. సైనాయ ల్ ప్పభువు యొక్క
ఉతా్ హం దీనిని
చేసుతంది. (యెషయా 9: 6-7)
6

యేసు వచిి ప్పభురవ ంతో రాాయ నిి ఏరాా ట చేసాతడని యెషయా
చెపిా నటల రమనించండి. ప్క్తసుతను చెపుా కునే చాలామంది ఈ భాగానిి ,
ముఖయ ంగా ప్పత్త సంవర్ ర్ం డిస్ంబరులో ఉటంకిసుతండగా, యేసు
బోర్స అవుతాడనే వాసతవం క్ంటే ఇది ప్పవచనమని వారు
పటిం
ట చుకోరు . దేవుని K ఇంోడమ్ విషయాల్పై చటాటల్తో
కూడిన
ప్పభుతావ నిి క్లిగ ఉందని , మరియు యేసు ానిపై ఉంటాడని బైబిల్
చూపిసుతంది . యెషయా, డేనియల్ మరియు ఇరరులు దీనిని
ప్పవచించారు.
దేవుని చటాటలు ప్పేమకు మార్ గం ( మరతయి 22: 37-40 ; యోహాను 15:10)
మరియు దేవుని యొక్క
K ఇనమ్
ి ఆ
చటాటల్పై
ఆధార్పడి
ఉంటంది. అందువల్ల దేవుని K ఇంోమ్ , ప్పపంచంలో ఎంరమంది
దీనిని చూసనపా టిక్త, ప్పేమపై ఆధార్పడి ఉంటంది.
కీర్ తనలు మరియు మరినిా
27

రాబోయే దేవుని రాజ్య ం గురించి ప్వాయడానికి దేవుడు ప్పేరేపించినది
ానియేలు మరియు యెషయా మాప్రమే కాదు.
గొపప
ట్రపతిట్రకియ
సమయెంలో
చెల్లుచెదురుగా
ఉనా
ఇట్రజ్యయెల్ తెగ్లు (యూదులు మాట్రత్మే కాదు) వెయేయ ళ్ళ
రాజ్య ెంలో క్లిసిపోత్వర్ని యెహెజ్కా లు ట్రవాాడు:
కాడటట, 'దేవుడైన యెహోవా ఇల్ల అెంాడు: " నేను
నినుా ట్రపజ్ల నుెండి స్తక్రిెంచ్చ, మీరు చెల్లుచెదురుగా
ఉనా దేశాల నుెండి మిమమ లిా సమీక్రిాతను, ఇట్రశాయేలు
దేశానిా
మీక ఇాతను. " ' 18 వారు అచు ట వెళ్తెంది,
మరియు వారు అక్ా డ నుెండి అనిా దాని హేయములు
విష్యాలు మరియు అనిా దాని హేయక్ృత్య ములను
దూర్ెంగా పడుత్తెంది. 19 అప్పప డు నేను వారికి ఒక్
హృదయానిా ఇాతను, నేను వారిలో ఒక్ కొత్త ఆత్మ ను
ఉెంచాను, వారి మాెంానిా ెండి రాతి హృదయానిా
తీసివేసి, వారికి మాెంస హృదయానిా ఇాతను, 20 వారు న్న
శాసన్నలు
ట్రపకార్ెం
నడుచ్చకొని
న్న
తీరుప లను
ాటెంచానికి మరియు వాటని చేయెండి; వారు న్న
ట్రపజ్లు, నేను వారికి దేవుణ్ణి అవుత్వను. 21 అయితే, వారి
హృదయాలు వారి అసహయ క్ర్మైన విష్యాలు మరియు
వారి అసహయ క్ర్మైన కరిక్లను అనుసరిస్త,త నేను వారి
పనులను వారి త్లపై ట్రపతిఫలమిాతను ” అని దేవుడైన
యెహోవా చెబుత్తన్నా డు. ( యెహెజ్కా లు 11: 17-21 )
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ఇప్శాయేలు తెరల్ వార్సులు ఇక్పై చెలాలచెదురుగా ఉండరు, కానీ
దేవుని శాసనాలు ప్పటిసాతరు మరియు అసహయ క్ర్మైన విషయాలు
త్తనడం మానేసాతరు (లేవీయకాండము 11; దివ తీయోపదేశకాండము 14).
దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ త గురించి క్తర్ తనల్లో ఈ ప్కింది వాటిని
రమనించండి :
చివర్ల్నీి జ్ఞానపక్ం చేసుొని ప్పభువు వైపు త్తరుగుతాయి,
మరియు
దేశాల్
కుటంబాల్నీి
మీ
ముందు
28
ఆరాధంచబడతాయి. రాజ్య ం యెహోవాది, ఆయన దేశాల్ను
పరిప్పలిసాతడు. ( క్తర్ తనలు 22: 27-28 )
27 ప్పపంచ
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దేవా, నీ సంహాసనం శాశవ రంగా ఉంటంది; నీ రాజ్య ం యొక్క
రాజ్దండం నీత్త రాజ్దండం. ( క్తర్ తనలు 45: 6 )
6

ఓహ్, యెహోవాకు ప్ొరత ప్పట ప్పడండి! భూమి అంతా
యెహోవాకు ప్పడండి. 2 యెహోవాకు ప్పడండి, ఆయన
నామానిి ఆశీర్వ దించండి; ఆయన మోక్ష్యనికి సంబంధంచిన
సువార్ తను రోజు నుండి ప్పక్టించండి. 3 ఆయన మహమను
దేశాల్ మధయ , ఆయన అదుు తాల్ను ప్పజ్ల్ందరిలో
ప్పక్టించండి. (క్తర్ తనలు 96: 1-3 ; cf. 1 దినవృతాత ంరములు 16:
23-24 )
1

యెహోవా, నీ ప్కియల్నీి నినుి జ్ఞసుతత్తసాతయి, నీ పరిశుదుాలు
నినుి
ఆశీర్వ దిసాతరు. 11 వారు నీ రాజ్య ం యొక్క
మహమ
గురించి మాటాలడుతారు, మరియు మీ శకి త గురించి
మాటాలడుతారు, 12 మనుష్యయ ల్ కుమారుల్కు ఆయన చేసన
గొపా
చర్య ల్ను, ఆయన రాజ్య ం యొక్క
మహమను
తెలియజేయడానికి. 13 నీ రాజ్య ం నిరయ రాజ్య ం, నీ రాజ్య ం అనిి
రరాల్ ప్పట ొనసాగుతుంది. ( క్తర్ తన 145: 10-13 )
10

ాత్ నిడెంధనలోని వివిధ ర్చయిత్లు రాజ్య ెంలోని అెంశాల
గురిెంచ్చ కూడా ట్రవాశారు (ఉదా. యెహెజ్కా లు 20:33; ఓడదాయ 21;
మీకా 4: 7).
కాడటట, యేసు దేవుని రాజ్య ెం యొక్ా
ట్రార్ెంభెంచ్చనప్పప డు, అత్ని త్క్షణ
భావనతో కొెంత్ పరిచయెం ఉెంది.

సువార్ తను బోధెంచడెం
ట్రపేక్షకలక ట్రాథమిక్

త లు రాజ్య సువార్ తను బోధెంచారా?
4. అపొసలు
చాల్లమెంది సువార్ త వలె వయ వహరిస్తత అది యేసు వయ కి త గురిెంచ్చ
త నికి
శుభవార్ త మాట్రత్మే , వాసవా
యేసు
ర్
తను
అనుచరులు దేవుని K ఇెంగోమ్ సువా
బోధెంచారు . యేసు
తెచ్చు న సెందేశ్ెం అది.
ాల్ దేవుని రాజ్యయ నిా బోధెంచాడు
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అపొసతలుడు పి ul ల్ దేవుని మరియు యేసు యొక్క K ingdom గురించి
ప్వాశాడు :
ఆయన యూదుల్లోకి వెళ్ళ ల మూడు న్వల్లు ధైర్య ంగా
టా
మా ల డాడు, దేవుని రాాయ నికి సంబంధంచిన విషయాల్ను
వాదించాడు మరియు ఒపిా ంచాడు (అపొసతలుల్ కార్య ములు
19: 8).
8

మరియు

నిజ్మే, మీర్ందరిలో నేను దేవుని రాాయ నిి
(అపొసతలుల్ కార్య ములు 20:25).
25

ప్పక్టించాను

కాబటిట వారు ఆయనను ఒక్ రోజు నియమించిన రరువార,
చాలామంది ఆయన బస వది ఆయన వదకు
ి
వచాి రు,
ఆయనకు ఆయన దేవుని రాజ్య ం గురించి వివరించాడు
త
మరియు సాక్ష్య మిచాి డు, మోషే ధర్ు శాక్రసతం మరియు ప్పవక్ల్
నుండి యేసు గురించి ఉదయం నుండి సాయంప్రం వర్కు
వారిని ఒపిా ంచాడు . … 31 దేవుని రాాయ నిి
ప్పక్టించడం
మరియు ప్పభువైన యేసుప్క్తసుతకు సంబంధంచిన విషయాల్ను
పూరి త విశావ సంతో బోధంచడం , ఎవరూ అరనిి నిషేధంచడం
లేదు (అపొసతలుల్ కార్య ములు 28:23 , 31).
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దేవుని క్స ఇంోమ్
కేవల్ం
యేసు
గురించే
కాదని రమనించండి (అరను ానిలో ప్పధాన భారం అయినపా టిక్త ),
పౌలు కూడా యేసు గురించి దేవుని బోధన నుండి వేరుగా బోధంచాడు .
ప్పల్ కూడా అది దేవుని సువార్ త అని, కానీ వ ఇపా టిక్త K యొక్క
దైవ ingdom దేవుని :
… మేము మీకు దేవుని సువార్ తను బోధంచాము … 12 మిము లిి
రన సంర రాజ్య ంలోకి, క్తరి తలోకి పిలిచే దేవునికి మీరు అరుులుగా
నడుసాతర్ని . (1 థెస్ లొనీక్యులు 2: 9,12)
9

పౌలు దీనిని ప్క్తసుత సువార్ త అని కూడా పిలిచాడు (రోమా
1:16). యేసు యొక్క “ మంచి సందేశం ” , ఆయన బోధంచిన సందేశం.
త
ఇది కేవల్ం యేసుప్క్తసుత వయ కి తగురించి లేా వయ కిరర
మోక్ష్యనికి
ర్
సుత
త
సంబంధంచిన సువా
కాదని పరిరణంచండి . ప్పల్ ప్క్త
సువార్ త
యేసు, ప్పటిజ్ఞసాతము ఉనాి యి అనాి రు అరని త్తరిగ , మరియు దేవుని
తీరుా :
30

… దేవుడు మిము లిి
ఇబబ ందుల్కు గురిచేస్తవారికి త్తరిగ
త
చెలిం
ల చటానికి, 7 మరియు ప్పభువైన యేసు రన శకివంరమైన
దేవదూరల్తో పర్లోక్ం నుండి బయటపడినపుా డు మాతో
విప్శాంత్త తీసుకోండి, 8 భరవంతుని తెలియని వారిపై ప్పతీకార్ం
తీరుి కునే అగి లో, మరియు మన ప్పభువైన యేసుప్క్తసుత
సువార్ తను ప్పటించని వారిపై. 9 ఇవి యెహోవా సనిి ధ నుండి
మరియు అరని శకి త యొక్క మహమ నుండి నిరయ విధవ ంసంతో
శక్షించబడతాయి, 10 ఆ రోజు ఆయన వచిి నపుా డు, ఆయన
పరిశుదుాల్లో మహమపర్చబడటానికి మరియు నమిు న
వార్ందరిలో ప్పశంసంచబడతారు, ఎందుక్ంటే మన సాక్ష్య ం
మీలో నము క్ం ఉంది (2 థెస్ లొనీక్యులు 1: 6-10).
6

ప్ొరత నిబంధన రాజ్య ం మనకు ల్భించేది అని చూపిసుతంది , కానీ
ఇపుా డు మనం ానిని పూరి తగా క్లిగ ఉనాి ము :
మేము
క్దిలించలేని
(హెప్బీయులు 12:28).
28

సీవ క్రిసుతనాి ము

రాాయ నిి

మేము ఇపుా డు
దేవుని K
ఉండటానికి ప్రహంచి, ముందుకు సారవచుి ,
ప్పవేశంచలేదు.

లో
కానీ

పునరుతారనం రరువార జ్రిగే
విధంగా ,
మర్ తయ
రి
తగా
దేవుని K లోకి పూ
ప్పవేశంచలేదని పౌలు
ధృవీక్రించాడు :

భారంగా
పూరి తగా
మానవుడిగా
ప్పతేయ క్ంగా

త దేవుని రాాయ నిి
సోదరులారా, మాంసం మరియు ర్క్ం
వార్సరవ ంగా పొందలేవని నేను ఇపుా డు చెపుతనాి ను. అవినీత్త
అవినీత్తని వార్సరవ ంగా పొందదు. 51 ఇదిో, నేను మీకు ఒక్
ర్హసాయ నిి
చెపుతనాి ను: మనమందర్ం నిప్దపోము, కాని
మనమందర్ం మార్ి బడతాము - 52 ఒక్ క్ష్ణంలో, ఒక్ క్నుి
మెరుసుతని పుా డు , చివరి బాకా వద.ి ఎందుక్ంటే బాకా
వినిపిసుతంది, మరియు చనిపోయినవారు చెర్రని విధంగా
లేవన్వతుతతారు, మరియు మనము మార్ి బడతాము (1
ొరింథీయులు 15: 50-52).
50

కాబటిట నేను దేవుని మరియు ప్పభువైన యేసుప్క్తసుత ఎదుట
నినుి ఆానపిసుతనాి ను, అరను జీవించి ఉని వారిని మరియు
31
1

ఆయన రాజ్య ంలో మరియు అరని రాజ్య ంలో తీరుా ఇసాతడు (2
త్తమోత్త 4: 1).
ప్పల్ మాప్రమే అని బోధంచాడు, bu యేసు K బటావ డా అని t దేవునికి
ingdom రంప్డి :
అయితే ఇపుా డు ప్క్తసుత మృతుల్లోనుండి లేచాడు,
నిప్దపోయిన వారిలో మొదటి ఫల్ము అయాయ డు. 21 ఎందుక్ంటే
మనుష్యయ ల్ చేర మర్ణం వచిి ంది, మనుష్యయ ల్ ావ రా కూడా
మృతుల్ పునరుతారనం వచిి ంది. 22 ఎందుక్ంటే ఆాములో
అందరూ చనిపోతారు, ప్క్తసుతలో కూడా అందరూ సజీవంగా
ఉంటారు. 23 అయితే ప్పత్త ఒక్క రూ రన ప్క్మం ప్పకార్ం: ప్క్తసుత
మొదటి ఫలాలు, రరువార ఆయన రాక్ వది ప్క్తసుత
ఉని వారు. 24 అపుా డు అరను రాాయ నిి
రంప్డి అయిన
దేవునికి అపా గంచినపుా డు, అరను అనిి ప్పల్నను మరియు
త అంరం చేసనపుా డు ముగంపు
అధకార్ం మరియు శకిని
25
సుత
వ ంది. ఎందుక్ంటే ఆయన శప్తువుల్ందరినీ రన కాళి
ప్కింద ప్టేవ
ట ర్కు ఆయన పరిప్పలించాలి. (1 ొరింథీయులు 15:
20-25).
20

అనాయ యమైన
(క్మాండెు ంట్ ప్ేక్ర్స్ ) దేవుని క్స ఇంోముి వార్సరవ ంగా పొందలేడ
ని పౌలు బోధంచాడు :
అనాయ యకులు దేవుని రాాయ నిి వార్సరవ ంగా పొందర్ని
మీకు
తెలియా? మోసపోక్ండి. వయ భిచార్ం
చేస్తవారు,
విప్రహారాధకులు,
వయ భిచార్ం
చేస్తవారు,
సవ లింర
సంపరుక లు,
సోడోమిటల, 10 లేా
దంరలు,
దురాశ,
తాగుబోతులు, త్తటేవా
ట రు, దోపిీ చేస్తవారు దేవుని రాాయ నిి
వార్సరవ ంగా పొందరు (1 ొరింథీయులు 6: 9-10).
9

ఇపుా డు మాంసం యొక్క పనులు సా షం
ట గా క్నిపిసుతనాి యి,
అవి:
వయ భిచార్ం,
వయ భిచార్ం,
అపరిశుప్భర,
20
దురాు ర్ గం, విప్రహారాధన, వశీక్ర్ణం, దేవ షం, వివాాలు,
అసూయలు, కోపం, సావ ర్
జ్ఞ రపూరిర ఆశయాలు, విభేాలు,
మరవిశావ శాల్, 21 అసూయ, హరయ లు, తాగుడు, రివెల్రీస్,
మరియు వంటివి; వీటిలో నేను మీకు ముందే చెబుతునాి ను,
19

32

ఇంరకుముందు నేను మీకు చెపిా నటలగా, అలాంటి వాటిని
ఆచరించేవారు దేవుని రాాయ నిి
వార్సరవ ంగా పొందరు
(రల్తీయులు 5: 19-21).
మీరు తెలుసు, వయ భిచార్ం చేస్తవారు, అపవిప్రమైన వయ కి త
లేా కాదు
5 దీనికి

విప్రహారాధకుడైన అతాయ శ మనిషికి ప్క్తసుత మరియు దేవుని
రాజ్య ంలో ఏదైనా వార్సరవ ం ఉంది (ఎఫెసీయులు 5: 5).
దేవుడు రన రాజ్య ంలో ప్పవేశంచటానికి ప్పపము నుండి పశాి తాత పం
కోరుతునాి డు. అపోసతలుడైన
పౌలు హెచి రించారు ొందరునాి రు
భోదించదు అని యేసు సువార్ త సమాధానం, కానీ మర్పక్ ఉంది :
దయ మరియు రంప్డి అయిన దేవుడు మరియు మన
ప్పభువైన యేసుప్క్తసుత నుండి శాంత్త, 4 మన ప్పప్పల్కు రనను
తాను అరిా ంచుకునాి డు, మన దేవుడు మరియు రంప్డి చిరతం
ప్పకార్ం ఈ ప్పసుతర దుష ట యురం నుండి ఆయన మనల్ను
విడిపించుకుంటాడు, 5 వీరికి మహమ ఎపా టిక్త మరియు
ఎపా టిక్త. ఆమెన్. 6 ప్క్తసుత దయతో మిము లిి పిలిచిన అరని
నుండి
వేరే
సువార్ తకు
మీరు
ఇంర
రవ ర్గా
దూర్మవుతునాి ర్ని నేను ఆశి ర్య పోతునాి ను, 7 ఇది మర్పక్టి
కాదు; అయితే మిము లిి ఇబబ ంది ప్టేవా
ట రు మరియు ప్క్తసుత
సువార్ తను
వప్క్తక్రించాల్ని
కోరుకునే
వారు
ొందరు
ఉనాి రు. 8 అయితే, మనం, లేా సవ ర్ గం నుండి వచిి న ఒక్
దేవదూర, మేము మీకు బోధంచిన ానిక్ంటే మరే ఇరర్
సువార్ తను
మీకు
బోధంచినా,
అరడు
శపించబడనివవ ండి. 9 మేము ఇంరకు ముందే చెపిా నటలగా,
ఇపుా డు నేను మళ్లి చెపుతనాి ను, మీరు అందుకుని ానిక్ంటే
ఎవరైనా
మీకు సువార్ త ప్పక్టించినటయి
ల తే, అరడు
శపించబడనివవ ండి. (రల్తీయులు 1: 3 -9)
3

మనకు

అయితే, ప్పము హవవ ను రన కురంప్రరతో మోసం చేసనటల
నేను భయపడుతునాి ను, కాబటిట ప్క్తసుతలో ఉని సర్ళర నుండి
మీ మనసులు ప్పడైపోతాయి. 4 ఎందుక్ంటే, వచిి నవాడు మనం
బోధంచని మర్పక్ యేసును ప్పక్టిస్తత, లేా మీరు సీవ క్రించని
వేరే ఆరు ను, లేా మీరు అంీక్రించని వేరే సువార్ తను మీరు
3
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సీవ క్రిస్తత - మీరు ానిని
ొరింథీయులు 11: 3- 4)

బాగా

సమరి ాంచుకోవచుి ! (2

ఏమిటి " ఇరర్ " మరియు " వివిధ, " నిానికి రపుా డు , సువార్ త?
రపుా డు సువార్ తలో వివిధ భాగాలు ఉనాి యి.
సాధార్ణంగా, రపుా డు సువార్ త మీరు దేవుని క్టటబడి మరియు లేని
నము క్ం ఉంది నిజ్ంగా పోరాడాలి ప్పరయ క్ష్ ఒపుా కు వర్కు దేవుని
తెలుసు ప్పక్టించుకునాి అరని మార్ గం (: 21-23 చూ మరతయి 7) . ఇది
సావ ర్ రపూరిరంగా ఉంటంది.
ాాపు 6000 సంవర్ రాల్ ప్కిరం రపుా డు సువార్ త కోసం పడిపోవాల్ని
ప్పము ఈవ్ను మోసం చేసంది (ఆదికాండము 3) -మరియు మానవులు
రమకు దేవుడి క్ంటే బాగా తెలుసు అని నముు తారు మరియు రమకు
తాము చెడుగా మరియు చెడుగా నిర్ ణయించుకోవాలి . Y es, యేసు
వచిి న రరావ ర, అరని పేరు రర్చుగా వివిధ రపుా డు సువార్ తల్
జోడించబడింది - andthis ఉంది continu క్నుట
మరియు
ొనసాగుతుంది చివరి ప్పకులాడే సమయం.
ఇపుా డు అపొసతలుడైన పౌలు కాల్ంలో, రపుా డు సువార్ త నిజ్ం
మరియు లోపం యొక్క ోి సక్స
ట / మిసక్స
ట మిప్శమం . మోక్ష్ంతో సహా
ఆధాయ త్తు క్ అంరర్ ిృషిని
ట పొందడానికి ప్పతేయ క్ జ్ఞాననం అవసర్మని
జ్ఞాననవాదులు
ప్ప్పథమిక్ంగా
విశవ సంచారు . మాంసం
చేసనది
ప్పతేయ క్మైన
పరిణామం
కాదని
జ్ఞాననవాదులు
విశవ సంచారు
మరియు ఏడవ రోజు సబాబ త్ వంటి విషయాల్లో దేవునికి విధేయర
చూపించడానిి
వారు
వయ త్తరేకించారు . అటవంటి రపుా డు
నాయకుడు ఉంది సైమన్ Magus , ఉపదేశకుడు పీటర్స హెచి రించారు
(: 18-21 అపొసతలుల్ కార్య ములు 8) ఇరను.
కానీ అది నేను సులభెం కాదు
ఫిలిప్ నేరాా రు ొరత నిబంధన ప్పదర్శ నలు K దేవుని ingdom:
అపుా డు ఫిలిప్ సమారియా పటణా
ట నికి వెళ్ళ ల ప్క్తసుతను వారికి
బోధంచాడు . … 12 ఫిలిప్ దేవుని రాాయ నికి సంబంధంచిన
విషయాల్ను
బోధంచినపుా డు
వారు
సత
విశవ సంచారు … (అపొ లుల్ కార్య ములు 8: 5,12).
5
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కానీ యేసు, పౌలు మరియు శష్యయ లు దేవుని రాజ్య ంలో ప్పవేశంచడం
అసీ్ కాదని బోధంచారు :
మరియు యేసు చాలా దు orrow ఖితుడయాయ డని
చూసనపుా డు, “ ధనవంతులు
దేవుని
రాజ్య ంలోకి
ప్పవేశంచడం ఎంర క్ష టమో! 25 ఎందుక్ంటే ధనవంతుడు
దేవుని రాజ్య ంలోకి ప్పవేశంచడం క్ంటే ఒంటె సూది క్ంటి
గుండా వెళి డం చాలా సుల్భం. "
24

26

అది విని వారు, “ అపుా డు ఎవరు ర్క్షింపబడతారు? "

అయితే ఆయన, “ మనుష్యయ ల్తో అసాధయ మైన విషయాలు
దేవునితో సాధయ మే. ” ( లూకా 18: 24-27 )
27

“ మనం
చాలా
క్ష్కటల్
ావ రా
దేవుని
ప్పవేశంచాలి ” (అపొసతలుల్ కార్య ములు 14:22).
22

రాజ్య ంలోకి

సహోదరులారా, మీ విశావ సం చాలా ప్రుగుతుంది, మరియు
మీలో ప్పత్త ఒక్క రి ప్పేమ ఒక్ానిొక్టి పుషక ల్ంగా
ఉని ందున, మీ కోసం మేము ఎల్పు
ల ా డూ దేవునికి క్ృరజ్ర
న లు
తెలుపుతునాి ము, 4 కాబటిట మేము మీ గురించి చరిి ల్లో
గొపా గా చెపుా కుంటాము. దేవుడు మీ సహనానికి మరియు మీరు
అనుభవించే అనిి హంసలు మరియు క్ష్కటల్ మీద విశావ సం
కోసం, 5 ఇది దేవుని నీత్తవంరమైన తీరుా కు నిదర్శ నం, మీరు
దేవుని రాాయ నికి అరుులుగా పరిరణంచబడతారు, ాని కోసం
మీరు
కూడా
బాధపడతారు; 6 మిము లిి
ఇబబ ందుల్కు
గురిచేస్తవారికి ప్పత్తఫల్ంతో త్తరిగ చెలిం
ల చడం దేవునితో
7
నీత్తవంరమైన విషయం క్నుక్, మరియు ప్పభువైన యేసు రన
త
శకివంరమైన
దేవదూరల్తో
పర్లోక్ం
నుండి
బయటపడినపుా డు
మాతో
విప్శాంత్త
తీసుకోండి (2
థెస్ లొనీక్యులు 1: 3-7 ).
3

ఇబబ ందుల్ కార్ణంగా, ఈ యురంలో ొంరమందిని మాప్రమే
పిలుసాతరు మరియు ానిలో భారంగా ఎనుి కుంటారు (మరతయి 22: 114; యోహాను 6:44; హెప్బీయులు 6: 4-6). ఇరరులు రరువార
పిలువబడతారు, బైబిల్ చూపినటలగా, " అది రపుా చేసన వారు అర్ రం
చేసుకుంటారు, ఫిరాయ దు
చేసన
వారు
సాాంతానిి
నేరుి కుంటారు " (యెషయా 29:24).
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పీటర్డ రాజ్యయ నిా బోధెంచాడు
అపొసతలుడైన పేతురు
రాజ్య ం
శాశవ రమైనదని,
దేవుని
సువార్ తను ప్శదగా
ా ప్పటించాలి లేా తీరుా ఉంటందని బోధంచాడు :
కాబటి,ట
సహోదరులారా, మీ పిలుపును, ఎనిి క్ల్ను
నిశి యించుొనుటకు మరింర ప్శదా వహంచండి, ఎందుక్ంటే
మీరు ఈ పనులు చేస్తత మీరు ఎపా టిక్త పొర్ప్పటల
చేయరు; 11 కాబటిట మన ప్పభువు మరియు ర్క్ష్కుడైన యేసుప్క్తసుత
యొక్క
నిరయ
రాజ్య ంలోకి ప్పవేశం మీకు సమృదిగా
ా
అందించబడుతుంది (2 పేతురు 1: 10-11).
10

దేవుని ఇంటి వది తీరుా
ప్ప్పర్ంభమయేయ
సమయం
ఆసని మైంది; మరియు అది మొదట మనతో ప్ప్పర్ంభమైతే,
దేవుని సువార్ తను ప్పటించని వారి ముగంపు ఏమిటి? (1 పేతురు
4:17).
17

చ్చవరి బుక్ s బైబిల్ మరియు కిెంగ్ ్మ్
“ దేవుడు ప్పేమ ” అని బైబిల్ బోధసుతంది (1 యోహాను 4: 8,16) మరియు
యేసు దేవుడు (యోహాను 1: 1,1 4) God దేవుని క్స ఇంోడమ్లో ప్పేమరల్
రాజు ఉంటాడు మరియు అరని చటాటలు ప్పేమకు మదతు
ి
ఇసాతయి ,
కాదు దేవ షం (cf. ప్పక్టన 22: 14-15) .
బైబిల్ యొక్క చివరి
చరిి ంచింది .

పుసతక్ం ప్పతేయ క్ంగా దేవుని K

గురించి

అపుా డు ఏడవ దేవదూర ధవ నించాడు: మరియు సవ ర్ గంలో
ప్ది శబాిలు ఉనాి యి, “ ఈ లోక్ రాాయ లు మన ప్పభువు
మరియు ఆయన ప్క్తసుత రాాయ లుగా మారాయి, ఆయన
శాశవ రంగా రాజ్య ం చేసాతడు! ” (ప్పక్టన 11:15).
15

యేసు రాజ్య ంలో పరిప్పల్న చేసాతడు! మరియు బైబిల్ అరని ెండు
బిరుదుల్ను వెల్డి
ల సుతంది:
అరను రన వక్రసాతనిి మరియు అరని తొడపై రాసన రాజు
మరియు యెహోవా ప్పభువు (ప్పక్టన 19:16).
16 మరియు

అయితే యేసు మాప్రమే రాజ్య ం చేసాతడా? ఈ భాగానిి రమనించండి:
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నేను సంహాసనాల్ను చూశాను, వారు వారిపై కూరుి నాి రు,
వారికి
తీరుా
తీర్ి బడింది. అపుా డు
నేను
యేసుకు
సాక్ష్య మిచిి నందుకు మరియు మృరం లేా అరని ప్పత్తమను
ఆరాధంచని, మరియు వారి నుదిటిపై లేా వారి చేతుల్పై రన
గురుతను అందుకోని దేవుని వాకాయ నికి శర్చేే దం చేయబడిన
వారి ఆరు ల్ను చూశాను. వారు వెయియ సంవర్ రాలు ప్క్తసుతతో
జీవించి
పరిప్పలించారు . . . 6 మొదటి
పునరుతారనంలో
భారమైనవాడు ధనుయ డు మరియు పవిప్తుడు. అలాంటి ెండవ
మర్ణానికి శకి త లేదు, కాని వారు దేవుని మరియు ప్క్తసుత
పూారులు, మరియు అరనితో వెయియ
సంవర్ రాలు
పరిప్పల్న చేసాతరు (ప్పక్టన 20: 4,6).
4

నిజ్మైన
క్రకైసతవులు వెయియ
సంవర్ రాలు
ప్క్తసుతతో
పరిప్పలించడానికి పునరుతారనం చేయబడతారు ! ఎందుక్ంటే రాజ్య ం
ఎపా టిక్త నిలిచివుండే (ప్పక్టన 11:15), కానీ పేర్పక ని ఆ ప్పల్న
మాప్రమే ఒక్ వేల్ సంవర్ రాల్ ఉంది .టి రన iswhy నేను రాజ్య ం
యొక్క
మొదటి
దశ
ఈ
ముందువి
సూచిసాతరు thephysical, వెయేయ ళ లప్పట , దశ చివరి వయ త్తరేక్ంగా , మరింర
ఆధాయ త్తు క్ం, దశ .
ఒక్ ొనిి సంఘటనల్ మధయ సంభవించే వంటి ప్పక్టన బుక్స లో
ఇవవ బడాియి వెయేయ ళ లప్పట మరియు చివరి దశలోల దేవుని రాాయ నికి :
ఇపుా డు వెయియ సంవర్ రాలు రడువు ముగసన రరువార,
సాతాను రన జైలు నుండి విడుదల్ చేయబడతాడు 8 మరియు
భూమి యొక్క నాలుగు మూల్లోల ఉని ోగ్ మరియు మాోగ్
దేశాల్ను మోసగంచడానికి బయలుదేరాడు, వారిని యుాానికి
సమీక్రించటానికి, వారి సంఖయ సముప్దపు ఇసుక్. … 11 అపుా డు
నేను ఒక్ గొపా
తెల్ల సంహాసనానిి
చూశాను, ానిపై
కూరుి ని వాడు, అరని ముఖం నుండి భూమి మరియు ఆకాశం
ప్పరిపోయాయి . మరియు వారికి చోట దర్క్లేదు. 12 మరియు నేను
చనిపోయిన, చిని మరియు గొపా , దేవుని ముందు నిల్బడి,
పుసతకాలు తెరిచాను. మరియు మర్పక్ పుసతక్ం తెర్వబడింది, ఇది
బుక్స ఆఫ్ లైఫ్. మరియు చనిపోయినవారిని వారి ర్చనల్
ప్పకార్ం, పుసతకాల్లో ప్వాయబడిన విషయాల్ ావ రా తీరుా
తీర్ి బడింది. 13 సముప్దం ానిలో ఉని చనిపోయినవారిని
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విడిచిప్టిం
ట ది, మరియు మర్ణం మరియు హేీస్ వారిలో
ఉని చనిపోయినవారిని విడిపించారు. మరియు ప్పత్త ఒక్క రూ
రన పనుల్ ప్పకార్ం తీరుా తీర్ి బడాిరు. 14 అపుా డు మర్ణం
మరియు హేీస్ అగి
సర్సు్ లో పడవేయబడాియి. ఇది
ెండవ మర్ణం. 15 మరియు జీవిర పుసతక్ంలో ప్వాయబడని
వారిని అగి సర్సు్ లో పడేశారు (ప్పక్టన 20: 7-8, 11-15).
వెయియ సంవర్ రాల్ ప్పల్న రరువార మరియు ెండవ మర్ణం
రరువార వచేి దశ ఉంటందని బుక్స ఆఫ్ రివిలేషన్ చూపిసుతంది :
ఇపుా డు నేను ప్ొరత ఆకాశానిి , ప్ొరత భూమిని చూశాను,
ఎందుక్ంటే మొదటి సవ ర్ గం మరియు మొదటి భూమి
చనిపోయింది. ఇంకా సముప్దం లేదు. 2 అపుా డు, యోహాను,
పవిప్ర నరర్ం, ప్ొరత యెరూషలేము, దేవుని నుండి సవ ర్ గం
నుండి దిగ, రన భర్ త కోసం అల్ంక్రించబడిన వధువులా
రయారైంది. 3 మరియు నేను సవ ర్ గం నుండి ఒక్ ప్ది సవ రానిి
వినాి ను, “ ఇదిో, దేవుని గుడార్ం మనుష్యయ ల్తో ఉంది,
ఆయన వారితో నివససాతడు, వారు ఆయన ప్పజ్లు. భరవంతుడే
వారితో ఉంటాడు మరియు వారి దేవుడు అవుతాడు. 4
మరియు దేవుడు
వారి
క్ళి
నుండి
ప్పత్త
క్నీి టిని
తుడిచివేసాతడు; ఇక్ మర్ణం, దు orrow ఖం, ఏడుపు
ఉండదు. ఇక్ బాధలు ఉండవు, ఎందుక్ంటే మునుపటి
విషయాలు అయిపోయాయి. ” (ప్పక్టన 21: 1-4)
1

మరియు దేవుని మరియు గొప్ెపిల్ల సంహాసనం నుండి
బయలుదేరిన సా టిక్ం వల సా షమై
ట న జీవన నీటి నదిని
ఆయన నాకు చూపించాడు. 2 లో ాని వీధ మధయ లో, మరియు
నది ఇరువైపులా ప్పత్త న్వల్ ఆమె పండు రలొగాగరు పన్వి ండు
పండుల, ప్పత్త చెటట అమరాి రు జీవవృక్ష్మును, ఉంది. చెటట
ఆకులు దేశాల్ వైదయ ం కోసం. 3 ఇక్ శాపం ఉండదు, కానీ దేవుని
మరియు గొప్ెపిల్ల సంహాసనం ానిలో ఉంటంది, మరియు
అరని స్తవకులు ఆయనను స్తవించాలి. 4 వారు ఆయన
ముఖానిి
చూసాతరు, ఆయన పేరు వారి నుదిటిపై
5
ఉంటంది. అక్క డ రాప్త్త ఉండదు: వారికి సూర్య ర్శు లేా
దీపం అవసర్ం లేదు, ఎందుక్ంటే యెహోవా దేవుడైన వారికి
1
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వెలుగునిసాతడు. వారు
ఎపా టిక్త
చేసాతరు. (ప్పక్టన 22: 1-5)

శాశవ రంగా

రాజ్య ం

వెయియ సంవర్ రాల్ రరువార ఉని ఈ ప్పల్నలో దేవుని స్తవకులు
ఉనాి రు మరియు శాశవ రంగా ఉంటారు. సవ ర్ గంలో రయారైన పవిప్ర
నరర్ం, సవ రాగనిి వదిలి భూమిపైకి వసుతంది. ఇది దేవుని K ఇంోమ్
యొక్క చివరి దశ యొక్క ప్ప్పర్ంభ నింగ్ . ఎకుక వ సమయం లేా
బాధ లేని సమయం!
స్ముయ లు భూమిని వార్సరవ ంగా పొందుతారు (మరతయి 5: 5) మరియు
అనిి విషయాలు (ప్పక్టన 21: 7). పవిప్ర నరర్ంతో సహా భూమి
మంచిది,
ఎందుక్ంటే
దేవుని
మారాగలు
అమలు
చేయబడతాయి. ానిి ప్రహంచండి :
అరని ప్పభురవ ం మరియు ఇక్క డ శాంత్త ప్ర్రడం అంరం
కాదు (యెషయా 9: 7).
7

సా షం
ట గా ఉనాి యి
ఉంటంది ఉంటంది వృదిా K
చివరి
దశ
రరావ ర దేవుని ingdom ప్ప్పర్ంభించింది అనిి
దేవుని ప్పభురవ ం
క్టటబడి ఉంటంది వంటి .
ఇది చాలా అదుు రమైన సమయం అవుతుంది:
కానీ ఇలా ప్వాయబడినటలగా: “ క్నుి
చూడలేదు, చెవి
వినలేదు, మనుష్యయ ల్ హృదయంలోకి ప్పవేశంచలేదు. దేవుడు
రనను
ప్పేమిసుతని వారి
కోసం
సదం
ా
చేసన
10
విషయాలు. ” అయితే దేవుడు రన ఆరు ావ రా వాటిని
మనకు వెల్డి
ల ంచాడు ( 1 ొరింథీయులు 2: 9-10 ).
9

ఇది ప్పేమ, ఆనందం మరియు నిరయ సుఖాల్ సమయం. ఇది
అదుు రమైన సమయం అవుతుంది! దేవుని రాజ్య ం అదుు రంగా
మంచి శాశవ రరవ ం కోసం చేసుతంది. మీరు మీ భాగానిి క్లిగ
ఉండకూడదనుకుంటనాి రా?

5. ట్రకొత్త నిడెంధన వెలుపల మూల్లలు దేవుని
రాజ్యయ నిా బోధెంచాయి
ట్రకీసుత యొక్ా ట్రార్ెంభ ట్రపొఫెసరుు వారు దేవుని రాజ్య
ట్రపక్టెంచవలసి ఉెందని భావిెంచారా?
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సువార్ తను

అవును.
సంవర్ రాల్ ప్కిరం, ఒక్ లో ఉరతర్ క్సర్పలిన విశవ విాయ ల్య ప్పొఫెసర్స
బార్స ట Ehrman ఇచిి న ఉపనాయ సం , అరను పదేపదే , మరియు
సరిగాగ, ఉాాటించారు రర్హాలో
కాకుండా
నేటి
క్రకైసతవులు
ప్పక్టించడం, యేసు మరియు
అరని
ప్ప్పర్ంభ
అనుచరులు proc దేవుని రాజ్య ం laimed. డాక్ర్స
ట Ehrman అయితే క్రకైసతవ
రత
మరం
యొక్క
మొ ం
అవగాహన
చాలా
విభిని ంగా
ఉంటంది ఆ ొనసాగుతుని దేవుని చర్సి , మేము రాజ్య సువార్ త యేసు
తానే ప్పక్టించారు ఏమి అని అంీక్రిసాతరు మరియు అరని
అనుచరులు నము క్ం . ఈ రోజు చాలా మంది క్రకైసతవులు ానిని అర్ రం
చేసుకోలేదని మేము అంీక్రిసాతము.
ప్పరాత్న సెంర్క్షెంచడడిన
ఉపన్నయ సెం

పోస్ట-ట ట్రకొత్త

నిడెంధన

ర్చన

&

K దేవుని ingdom ానికి ఒక్ ముఖయ మైన భారంగా ఉంది అని
వాదించాడు " పురారన పూరి త CHR ప్బత్తకినారు istian ఉపనాయ సం " .. ప్ీక్స
టెక్స ట్
మరియు ఆంర ల అనువాాలు 2nd ed, ేక్ర్స పుసతకాలు,
ప్గాండ్: (హోమ్్ , పేజి 102 ). ఈ ప్ప్పచీన క్రకై సతవ ఉపనాయ సం ాని
గురించి ఈ ప్పక్టనల్ను క్లిగ ఉంది :
అంతేకాక్, సోదరులారా, మాంస లోక్ంలో మన బస చాలా
రకుక వ మరియు అశాశవ రమైనదని మీకు తెలుసు, కాని ప్క్తసుత
వాగాినం గొపా ది మరియు అదుు రమైనది: రాబోయే రాజ్య ంలో
విప్శాంత్త మరియు శాశవ రమైన జీవిరం.
5: 5

పై ప్పక్టన రాజ్య ం ఇపుా డు కాదని చూపిసుతంది, కానీ వచిి శాశవ రంగా
ఉంటంది. ఇంకా, ఈ పురారన ఉపనాయ సం ఇలా చెబుతోంది:
ఇపుా డు ఇలాంటి నీత్తమంతులు రమ పిల్ల్
ల ను
కాప్పడటానికి రమ సంర నీత్త పనుల్ ావ రా చేయలేక్పోతే,
మన బాపిజ్
ట ంను పరిశుప్భంగా మరియు నిరివ రామంగా
ఉంచడంలో విఫల్మైతే దేవుని రాజ్య ంలో ప్పవేశంచడానికి
మనకు
ఏ
హామీ
ఉంది? లేా మనకు
పవిప్రమైన,
ధర్ు బదమై
ా న
పనులు
లేవని
9:
6
టి
తేలితే, మన నాయ యవాది ఎవరు ?
కాబ ట మనమందర్ం
దేవుని రాజ్య ంలోకి ప్పవేశంచేలా ఒక్రినొక్రు ప్పేమిాిం. 11:
6:

9
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కాబటి,ట దేవుని దృషిలో
ట
ఏది సరైనదో మనకు తెలిస్తత, ఆయన
రాజ్య ంలోకి ప్పవేశంచి, “ చెవి వినలేదు, క్నుి
చూడలేదు,
మనిషి హృదయం ined హంచలేదు. "
7

కాబటి,ట దేవుని ప్పరయ క్ష్మయేయ రోజు మనకు తెలియదు కాబటి,ట
ప్పేమతో, ధర్ు ంతో దేవుని రాజ్య ం కోసం రంటకు రంటకు వేచి
చూాిం. 12: 6 అరను చెప్పా డు, నా రంప్డి రాజ్య ం వసుతంది.
12: 1

పైన పేర్పక ని ప్పక్టనలు సరైన జీవనం ావ రా ప్పేమ అవసర్మని,
మనం ఇంకా దేవుని K లోకి ప్పవేశంచలేదని , మరియు అది దేవుని
క్నిపించిన రోజు రరావ ర సంభవిసుతందని - అంటే యేసు త్తరిగ వచిి న
రరువార. ఇది నేను రంప్డి రాజ్య ం మరియు అరను రాజ్య ం యేసు
మాప్రమే కాదు.
త
ఇది ఆసకిక్ర్మైన
ఉంది జ్ఞసం
ట గ్ పురారన సా షం
ట గా ప్కిసయ
ట న్
ఉపనాయ సం అని దేవుని మనురడ అనుమత్తచిి ంది అదే K
బోధంచే దేవుని
ingdom
న్యయ నిబంధన
బోధసుతంది
మరియు ొనసాగుతుని దేవుని చర్సి ప్పసుతరం బోధసుతంది (అది
కావచుి అవకాశం ఉంది ఒక్ వాసతవ నుండి స యొక్క hurch G od , కానీ
ప్ీకు భాషపై నాకుని పరిమిర జ్ఞాననం రటిట ప్పక్టన చేయరల్ నా
సామరారయ నిి పరిమిరం చేసుతంది ) .
రెండవ శ్త్వడప్ప
ే చరిు న్నయకలు మరియు రాజ్య సువార్ త
ఇది ఉదయం 2 లో రమనించాలి nd శతాబం
ి
అని Papias , ఒక్
వినేవాడు ాన్ మరియు
ఒక్
స్తి హతుడు పోలికార్సా మరియు స్యింట్
పరిరణంచబడుతుంది రోమన్
కాథలికుక లు , బోధంచాడు వెయేయ ళ లప్పట రాజ్య ం. ప్పపియాస్ బోధంచి
నటల యూస్తబియస్ రికార్స ి చేశాడు :
త
... ఈ భూమిపై ప్క్తసుత వయ కిరర
ప్పల్న సా
జ్ఞ ర పించబడినపుా డు,
మృతుల్ నుండి పునరుతారనం రరువార ఒక్ సహప్సాబిి
ఉంటంది . (ప్పపియాస్, VI యొక్క శక్లాలు. యూస్తబియస్,
చరిి చరిప్ర, పుసతక్ం 3, XXXIX, 12 కూడా చూడండి)
Papias అని బోధంచాడు ఈ గొపా సమృదిా సమయంలో ఉంటంది:
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అదేవిధంగా, ోధుమ ధానయ ం పదిని ఉరా త్తత చేసుతందని
[అరను చెప్పా డు]
వెయియ చెవులు, మరియు ప్పత్త చెవికి పదివేల్ ధానాయ లు
ఉంటాయి, మరియు ప్పత్త ధానయ ం పది పౌండ ల సా షమై
ట న,
సవ చే మైన, చక్క టి పిండిని ఇసుతంది; మరియు ఆపిల్,ల
విరతనాలు
మరియు
రడిి
ఒకే
నిషా త్తతలో
ఉరా త్తత
సా
చే త యి; మరియు అనిి జ్ంతువులు, అపుా డు భూమి యొక్క
ఉరా త్తతకి మాప్రమే ఆహార్ం ఇవవ డం, శాంత్తయురంగా
మరియు
ప్శావయ ంగా
మారుతుంది
మరియు
మనిషికి
పరిపూర్ ణమైన లోబడి ఉంటంది. ” [సాక్ష్య ం ఈ విషయాల్కు
ప్వారపూర్వ క్ంగా ప్పపియాస్ అనే పురారన వయ కి,త ాన్ వినేవాడు
మరియు ప్పలికార్సా
స్తి హతుడు, అరని పుసతకాల్లో
నాలురవది; ఐదు పుసతకాలు ఆయన సవ ర్పరిచారు ...]
(ప్ాగెు ంట్్ ఆఫ్ ప్పపియాస్, IV)

ొరింథీయుల్కు ప్ొరత నిబంధన అనంరర్ లేఖ ఇలా పేర్పక ంది:
ప్పభువైన యేసుప్క్తసుత నుండి అపొసతలులు మనకోసం
సువార్ తను
సీవ క్రించారు; యేసుప్క్తసుత
దేవుని
నుండి
పంపబడాిడు. కాబటిట ప్క్తసుత దేవుని నుండి, అపొసతలులు ప్క్తసుత
నుండి వచాి రు. అందువల్ల ెండూ నియమించబడిన
ప్క్మంలో
దేవుని
చితాత నికి వచాి యి. అందువల్ల ఒక్
అభియోరం అందుకుని రరువార, మన ప్పభువైన యేసుప్క్తసుత
పునరుతారనం ావ రా పూరి తగా హామీ ఇవవ బడి, పరిశుాారు
యొక్క
పూరి త భరోసాతో దేవుని వాక్య ంలో ధృవీక్రించబడిన
రరువార,
వారు దేవుని రాజ్య ం రావాల్ని సంతోషక్ర్మైన
వార్ తల్తో బయలుదేరారు .
42:

1-3

సు రాి యొక్క ప్పలికార్సా ఒక్ ప్ప్పర్ంభ క్రకైసతవ నాయకుడు, అరను
యోహాను
శష్యయ డు,
అసలు
అపొసతలుల్లో
చివరివాడు . ప్పలికార్సా స. ప్క్త.శ 120-135 బోధంచారు :
పేదలు ధనుయ లు, ధర్ు ం కోసమే హంసంచబడేవారు దేవుని
రాజ్య ం . (ప్పలికార్సా .
ఫిలిపీా యుల్కు రాసన లేఖ,
చాపర్స
ట
గా
II. యాంటె-నిసీన్ ాదర్స్ నుండి, వాలూయ మ్ 1 అల ా ండర్స
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రాబర్స ట్ & జేమ్్
ఎడిషన్, 1885)

డాన్ ఆల్్ి న్ సంప్పదక్తయం. అమెరిక్న్

ఆ తెలుసుకోవడం, " దేవుని వెకిక రిసూత లేదు, " మేము అరని
ఆజ్ను
న మరియు క్తరి త విలువైన నడవడానికి ..., నుండి, ఇది బాగా
వారు ప్పపంచంలో అని మోహసాతడు నుండి క్త్తతరించిన
ఉండాల్ని ఉంది రపా క్ " వయ త్తరేక్ంగా ప్పత్త కామం warreth
ఆరు ; “ మరియు “ వయ భిచార్ం
చేస్తవారు,
దురాు రుగలు,
మానవాళ్ళతో రమను తాము దురివ నియోరం చేస్తవారు దేవుని
రాాయ నిి వార్సరవ ంగా పొందరు ” లేా అసర్
ర మైన మరియు
అనాలోచిరమైన పనులు చేస్తవారు . ( ఐబిడ్ , చాపర్స
ట V)
ఆయన మనకు ఆానపించినటగా
ల , మరియు మనకు సువార్ త
సత
ప్పక్టించిన అపొ లులుగా, మరియు ప్పభువు రాక్డను
త వల, భయంతో, మరియు భకితో
త
ముందే ప్పక్టించిన ప్పవక్ల్
ఆయనను స్తవించుకుంాం . (ఐబిడ్, చాపర్స
ట VI)
ప్ొరత నిబంధనలోని ఇరరుల్ మాదిరిగానే , ప్పలికార్సా
నీత్తమంతులు, క్మాండ్మే ఎని ట
కాదు, దేవుని క్స ఇంోమ్ను వార్సరవ ంగా పొందుతారు .

బోధంచాడు,
ప్ేక్ర్స్

కిందివాటిని ప్పలికార్సా బోధంచినటల పేర్పక నాి రు:
మరియు ఈ ప్కింది సబాబ త్ రోజున ఆయన ఇలా
అనాి రు; 'దేవుని ప్పియమైన పిల్లూ
ల
, నా ఉపదేశము
పు
వినండి. బిష ల హాజ్రైనపుా డు నేను మీకు ఆానపించాను,
ఇపుా డు మళ్లి మీ అందరినీ ప్పభువు మార్ గంలో అల్ంకార్ంగా
మరియు విలువైనదిగా నడవమని నేను మీకు విజ్పి
న త
సుత
ద
చే నాి ను ... మీరు చూడు, మర్లా మీరు స ం
ా గా ఉండండి,
మీ హృదయాల్ను బరువుగా ఉంచవదుి, ొరత ఆజ్ న ఒక్రి పటల
మర్పక్రికి ప్పేమ గురించి, అరని ఆరమనం అక్సాు తుతగా
వేరవంరమైన మెరుపు, అగి ావ రా గొపా తీరుా , శాశవ రమైన
జీవిరం, అరని అమర్ రాజ్య ం. దేవుని బోధంచినవనీి మీకు
తెలుసు, మీరు ప్పేరేపిర ప్రంథాల్ను ోధసుతని పుా డు,
పరిశుాారు క్ల్ం మీ హృదయాల్లో చెక్క ండి, ఆజ్లు
న
మీలో
ప
చెర్రని విధంగా ఉంటాయి. ' (లైఫ్ ఆఫ్ ప్పలికార్సా , చా ర్స
ట 24.
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జెబి
లైటా ట్,
ది
అపోసోటలిక్స
3.2, 1889, పేజీలు 488-506)

ాదర్స్ ,

వాలూయ మ్

Sardis యొక్క Melito , ఒక్ అయిన దేవుని నాయకుడు చరిి , స. 170 AD,
బోధంచారు:
వాసతవానికి సువార్ తలో ారీ చేయబడిన చటం
ట -ప్ొరతది ప్పరది,
ెండూ సీయోను మరియు యెరూషలేము నుండి క్లిస
వసుతనాి యి; మరియు క్ృపలో ారీ చేయబడిన ఆజ్,న మరియు
తుది ఉరా త్తతలో ర్క్ం, కుమారుని గొప్ె, మనిషిలో గొప్ెలు,
మరియు దేవుని మనిషి ...
కానీ సువార్ త చటం
ట మరియు ాని యొక్క వివర్ణగా మారింది
న్వర్వేరుా , చరిి సరయ ం యొక్క జ్ఞసోటౌుసాగ మారింది ...
బానిసరవ ం నుండి స్తవ చే లోకి, చీక్టి నుండి వెలుగులోకి,
మర్ణం నుండి జీవిరంలోకి, దౌర్ ానయ ం నుండి శాశవ రమైన
రాజ్య ంలోకి మనల్ను విడిపించినది ఇదే . (మెలిటో. పసాక
పండురలో హోమిలీ. 7,40,68 వచనాలు. క్సర్క్స్
నుండి
అనువాదం:
ఆన్లైన్
థియాల్జీ
జ్ర్ి ల్ . Http:
//www.kerux .com / పప్తాలు / KeruxV4N1A1.asp)
అందుక్ని, దేవుడు వా రాజ్య ం లు పిలుసాతరు ఉండాలి అనంర ఏదో,
మరియు కేవల్ం ప్పసుతర ప్కిసయ
ట న్ లేా కేథలిక్స చరిి మరియు
చేర్ి బడలేదు దేవుని చటం
ట .
ెండవ శతాబం
ి మధయ లో మర్పక్ ర్చన ప్పజ్ల్ను రాాయ నిి చూడమని
సుత
ప్పోర్ హ ంది:
అందువల్,ల మీలో ఎవవ రూ ఇక్పై విడదీయకూడదు లేా
వెనుక్కు చూడకూడదు, కానీ దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ తను
ఇషపూ
ట ర్వ క్ంగా సంప్పదించండి . (రోమన్ జ్ఞక్సమెంట్.
ల
గురి తంపులు,
ప
బుక్స
X,
చా ర్స
ట
XLV.
యాంటె-నిసీన్
ాదర్స్
నుండి సంప్రహంచబడింది , వాలూయ మ్ 8. అలగాాండర్స రాబర్స ట్
& జేమ్్ డో నాల్్ి న్ సంప్పదక్తయం. అమెరిక్న్ ఎడిషన్, 1886 )
ఇంకా, నిజ్మైన చరిి లో ఒక్రు ప్వాసనటల సా షం
ట గా తెలియక్పోగా,
ెండవ శతాబం
ి మధయ కాల్ంలో రాబర్స ట్ & డోనాల్్ి న్ అనువాదంలో ది
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షెప ర్స ి

ఆఫ్

హెరాు స్ అనే

ర్చన పాి లుగు
త
రాజ్య ం " అనే వయ క్తక్ర్ణను
ఉపయోగసుతంది .

సారుల " దేవుని

నిజ్మైన క్రకైసతవులు , మరియు ప్క్తసుత అని చెపుా కునే చాలామందికి
కూడా ెండవ శతాబం
ి లో దేవుని క్స ఇంోమ్ గురించి ొంర తెలుసు .
కాథలిక్స
మరియు
ఈక్రసన్
ట
ఆరోరడాక్స్
కూడా పునరుతారనం
క్రకైసతవులు దేవుని K లోకి ప్పవేశసాతర్ని అర్ రం
ప్వాసనది రమనించండి, స. ప్క్త.శ 180 :

స్యింట్ ఇరేనియస్
రరువార ,
చేసుకునాి రు . అరను

బాపిజ్
ట ంలో ఆయన చేర ఇవవ బడిన పరిశుాారు ను వారిలో
నిర్ంరర్ం క్టటబడి ఉంటాడు మరియు అరను సరయ ం
మరియు పవిప్రర మరియు ధర్ు ం మరియు రోగ ఓరుా తో
నడుచుకుంటే, ప్రహంచినవారిని నిలుపుకుంటాడు కాబటి,ట
నమిు న వారి జ్ఞసత్త
ర
అలాంటిది. ఈ ఆరు నమిు న వారిలో
పునరుతారనం ఉంది, శరీర్ం త్తరిగ ఆరు ను సీవ క్రిసుతంది,
త
ానితో ప్పట, పరిశుాారు శకితో,
లేచి దేవుని రాజ్య ంలోకి
సుత
ప్పవేశ ంది . . CO, 1920).
అంత్తయోకియ థియోఫిల్స్ బోధంచాడు:
నేను అరని మంచిరనానిి ప్పసాతవించాను; నేను ఆయనను
K ingdom
అని
పిలిస్తత,
నేను
అరని
మహమను
ప్పసాతవించాను… ఎందుక్ంటే అరడు మొదటినుండి అరనిి
అమర్రవ ం క్లిగ ఉంటే, అరడు అరనిి
దేవుణ ణ
చేస్తవాడు. … అపుా డు, అరనిి
అమర్రవ ం లేా ఇంకా
మరుతయ డు చేయలేదు, కాని, మనం పైన చెపిా నటలగా,
ెండింటిక్త సామర్ రయ ం ఉంది; రావ రా అరను దేవుని ఆజ్ను
న
ప్పటిసూత, అమర్తావ నికి మొగుగచూపుతుంటే, అరడు అరని
నుండి అమర్తావ నిి బహుమత్తగా సీవ క్రించాలి మరియు
దేవుడు కావాలి . (థియోఫిల్స్, ట ఆటోలైక్స్, 1: 3, 2:27)
మూడవ శతాబం
ి ప్ప్పర్ంభంలో కాథలిక్స సాధువు హపోా లిటస్ ఇలా
ప్వాశాడు:
మరియు మీరు ఈ జీవిరంలో నివసంచినపుా డు, ఖోళ రాజును
తెలుసుకుని మీరు పర్లోక్రాాయ నిి సీవ క్రిసాతరు. మరియు
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మీరు దేవర యొక్క సహచరుడు, మరియు ప్క్తసుతతో సహ
వార్సుడు, ఇక్పై మోహాలు లేా కోరిక్ల్చే బానిసలుగా
ఉండకూడదు
మరియు
మర్లా
వాయ ధతో
వృధా
చేయకూడదు. మీరు దేవుణ ణ అయాయ రు : మీరు మనిషిగా
ఉని పుా డు ఏ బాధలు అనుభవించినా, ఇవి మీకు ఇచాి యి,
ఎందుక్ంటే మీరు మర్ తయ మైన అచుి తో ఉనాి రు, కాని అది
ఇవవ డానికి దేవునికి అనుగుణంగా ఉని ది, ఈ దేవుడు మీకు
ప్పసాదిసాతనని వాగాినం చేసాడు, ఎందుక్ంటే మీరు ధైర్య ంగా
మరియు అమర్తావ నికి పుటాటరు . ( హపోా లిటస్. అనిి
మరవిశావ శాల్ త్తర్సక ర్ణ , బుక్స ఎక్స్ , చాప్ టెర్స 30 )
మానవుల్ ల్క్ష్య ం రాబోయే దేవుని రాజ్య ంలో వివరించబడాలి.
రెండవ మరియు మూడవ శ్త్వబ్దేలలో సమసయ లు
విసతృరంగా
అంీక్రించినపా టిక్త, ెండవ
శతాబం
ి లో, మారి్ యన్ అనే నాయ య
వయ త్తరేక్ మరప్భష్యటడు నాయకుడు లేచాడు . మారి షయన్ దేవుని ధర్ు శా
క్రసాతనికి
వయ త్తరేక్ంగా
బోధంచాడు , అరను
సబాబ త్,
మరియు దేవుని అక్ష్రాలా K ఇంోడమ్. అరనిి ప్పలికార్సా మరియు
ఇరరులు ఖండించినపా టిక్త, అరను ొంరకాల్ం చరిి ఆఫ్ రోమ్తో
సంబంధాలు క్లిగ ఉనాి డు మరియు అక్క డ ప్పభావం చూపినటల
అనిపించింది .
ెండవ మరియు మూడవ శతాబాిల్లో, అలగాాంప్డియా (ఈజిప్)ట లో
అలో
ల రిసుటలు జ్ఞసారపన హెడ్ అవుతునాి రు . మాయ న్ వై అలో
ల రిసుటలు రా
ా
బోయే
రాజ్య ం
యొక్క
స ా ంతానిి
వయ త్తరేకించారు. వారిలో
ొంరమంది గురించి నివేదిక్ను రమనించండి :
డియోనిసయస్ అలగాాంప్డియాలో ఒక్ గొపా మరియు సంపని
అనయ మర కుటంబంలో జ్నిు ంచాడు మరియు వారి
రరవ శాక్రసతంలో విాయ భాయ సం చేశాడు. అరను అనయ మర
ప్పఠశాల్ల్ను విడిచిప్టిట ఆరిజెన్ యొక్క విాయ రి రగా మారాడు,
వీరిని అలగాాంప్డియా యొక్క కాథెక్సటిక్ల్ ప్పఠశాల్ బాధయ రలు
విజ్యవంరం చేశాడు…
క్స
జ్ఞ మెంట్,
ల
ఆరిజెన్ మరియు ోి సక్స
ట ప్పఠశాల్ వారి క్లిా ర
మరియు ఉపమాన వివర్ణల్ ావ రా పవిప్ర ప్పవచనాల్
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సాాంతాల్ను
ప్భష్యటపటిసు
ట తనాి యి…
వారు
రమకు
తాము “ అలో
ల రిస్్ ట ” అనే
పేరును
పొంారు . ” న్వపోస్
ల
సు
బహర్ంరంగా అ ో
ల రి టల్ను పోరాడాడు మరియు భూమిపై
ప్క్తసుత ప్పల్న ఉంటందని…
డయోనిసయస్ న్వపోస్ అనుచరుల్తో, మరియు అరని ఖాతా
ావ రా వివాదం చేసాడు… “ ఇపుా డు దేవుని రాజ్య ంలో
అటవంటి స
జ్ఞ త్త
ర ఉంది. " ఈ చరిి లు ప్పసుతర స
జ్ఞ త్త
ర లో ఇపా టికే
దేవుని రాజ్య ంలో మొదటి ప్పసాతవన ఉంది ...
న్వపోస్
వారి
రపుా ను
మందలించాడు,
సవ ర్ గరాజ్య ం
ఉపమానంగా లేదని, కానీ పునరుతారనంలో నిరయ జీవానికి మన
ప్పభువు యొక్క అక్ష్రాలా రాబోయే రాజ్య ం అని చూపిసుతంది ...
కాబటిట సాప్మాజ్య ం యొక్క బిషప్ల్ను సంహాసనం యొక్క
యజ్మానులుగా పరిరణంచటానికి పూరి త శతాబం
ి ముందు,
ప్క్తసుతశక్ం 200 నుండి 250 వర్కు, ఈజిపుటలోని జ్ఞగేస
ల క్స
ట సూక ల్ ఆఫ్
ల
స్
పు
స
అ ో
ల రి ్ ట లో ఈజి ట లోని ోి
క్స
ట ప్పఠశాల్లో ఈ రాజ్య ం
యొక్క ఆలోచన ఉదు వించింది. ...
జ్ఞక్సమెంట్
ల
దేవుని రాజ్య ం యొక్క ఆలోచనను దేవుని నిజ్మైన
మానసక్ జ్ఞాననం యొక్క జ్ఞసత్త
ర గా భావించాడు. ఆరిజెన్ దీనిని
ర్
ఆధాయ త్తు క్ అ ాంగా సాా లేఖనంలో ాచారు . (వార్స ి, హెప్నీ
డానా. రాజ్య సువార్ త: ఈ ప్పపంచం కాదు, ఈ ప్పపంచంలో కాదు;
కానీ పర్లోక్ దేశంలో రావడం, చనిపోయినవారి నుండి
పునరుతారనం మరియు అనిి విషయాల్ పునరుదర్
ా ణ. జ్ఞకాలక్్ నన్
ప్పచురించిన, ెంస్న్ & హాఫెలిా ంరర్స, 1870 , పేజీలు 124-125)
ఈ విధంగా, బిషప్ న్వపోస్ దేవుని K యొక్క
సువార్ తను బోధంచగా,
అలో
ల రిసుటలు ాని గురించి రపుా డు, రకుక వ సాహరయ , అవగాహనతో
ముందుకు
రావడానికి
ప్పయత్తి ంచారు. హరాపోలిస్ బిషప్ అపోలినారిస్ కూడా అదే
సమయంలో
అలో
ల రిసుల్
ట
లోప్పల్తో
పోరాడటానికి
ప్పయత్తి ంచాడు. దేవుని చరిి లో నిజ్ంగా ఉని వారు చరిప్ర అంరటా
దేవుని సాహరయ రాజ్య ం యొక్క సరయ ం కోసం నిల్బడాిరు.
హెర్బ ర్డ ట డబ్ల్ుయ . ఆర్డమ క్రాటెంగ్ రాజ్య సువార్ తను బోధెంచాడు, స్థపస్ట
ు
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లో 20 వ శతాబం
ి , చివరి హెర్బ ర్స ట W. ఆప్రాు ్ నంగ్ రాశారు:
ఎందుక్ంటే
వారు ప్క్తసుత
సువార్ తను త్తర్సక రించారు . . . ,
ప్పపంచం ాని జ్ఞసారనంలో వేరేానిి
భరీ త చేయాలి్
ట
వచిి ంది. వారు ఒక్ నకిలీని క్నిప్ వ
ట ల్స వచిి ంది ! కాబటిట
దేవుని రాజ్య ం కేవల్ం ఒక్ అందమైన జ్ఞప్పలటిట్టయ డ్ - మానవ
హృదయాల్లో ఒక్ మంచి స్ంటిమెంట్ అని మాటాలడటం
మనం
వినాి ము. మరిొందరు “ చర్సి ” రాజ్య ం అని
రపుా గా చూపించారు . . . ప్క్తసుతకు 600 సంవర్ రాల్ ముందు
జీవించిన ప్పవక్ త డేనియల్, దేవుని రాజ్య ం నిజ్మైన రాజ్య ం
అని తెలుసు - ప్పభురవ ం ప్పలించేది
భూమిపై అక్ష్రాలా ప్పజ్లు ...
ఇక్క డ
. . . దేవుని
రాజ్య ం
అంటే
ఏమిటో
దేవుని
వివర్ణ: “ మరియు ఈ రాజుల్ కాల్ంలో ... ” - ఇది ఇక్క డ పది
కాలి, ఇనుము యొక్క భారం మరియు ప్ళ్ళసైన బంక్మటిట
గురించి మాటాలడుతుంది. ఇది, ప్పవచనానిి
డేనియల్ 7,
మరియు ప్పక్టన 13 మరియు 17 ల్తో అనుసంధానించడం
ావ రా, ఇపుా డు ఏర్ా డుతుని ొరత యునైటెడ్ జ్ఞస్తట్
ట ్ ఆఫ్
యూరోప్ను సూచిసుతంది . .. మీ క్ళి
ముందు! ప్పక్టన
17:12 ఇది పది రాజులు లేా రాాయ ల్ యూనియన్ అని
వివరిసుతంది (ప్పక్. 17: 8) ప్పర రోమన్ సాప్మాాయ నిి
పునరుతారనం చేసుతంది. . .
ప్క్తసుత వచిి నపుా డు, అరను రాజుల్ రాజుగా వసుతనాి డు, భూమి
మొతాత నిి పరిప్పలించాడు (ప్పక్. 19: 11-16); మరియు అరని
రాజ్య ం - దేవుని రాజ్య ం - డేనియల్ చెప్పా రు, ఈ ప్ప్పపంచిక్
రాాయ ల్నిి ంటినీ క్లుసుకోవాలి. ప్పక్టన 11:15 ఈ మాటల్లో
ఇలా చెబుతోంది: “ ఈ లోక్ రాాయ లు మన యెహోవా, ఆయన
ప్క్తసుత
రాాయ లుగా మారాయి ,
ఆయన
ఎపా టిక్త
శాశవ రంగా రాజ్య ం చేసాతడు ” ! ఇది దేవుని రాజ్య ం. ఇది ప్పసుతర
ప్పభుతావ ల్ END - అవును, మరియు యునైటెడ్ జ్ఞస్తట్
ట ్
మరియు ప్బిటిష్ దేశాలు కూడా. అపుా డు వారు యేసు ప్క్తసుత
ప్పభువు యొక్క రాాయ లు - ప్పభుతావ లు అవుతారు, రరువార
మొరతం భూమిపై రాజుల్ రాజు అవుతారు. దేవుని రాజ్య ం
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అక్ష్రాలా ప్పభురవ ం అనే వాసతవానిి ఇది పూరి తగా సా షం
ట గా
తెలియజేసుతంది. క్లీయు
ి
ల్
సాప్మాజ్య ం
ఒక్
రాజ్య ం
అయినపా టిక్త - రోమన్ సాప్మాజ్య ం ఒక్ రాజ్య ంగా ఉని పా టిక్త కాబటిట దేవుని రాజ్య ం ఒక్ ప్పభురవ ం. ఇది ప్పపంచంలోని
దేశాల్ ప్పభుతావ నిి సావ ధీనం చేసుకోవడం. యేసుప్క్తసుత ఒక్
రాజుగా ఉనాి డు - ఒక్ ప్పల్కుడు! ...
1,900 సంవర్ రాల్ ప్కిరం పవిప్ర భూమి యొక్క ొండలు
మరియు లోయలు మరియు యెరూషలేము వీధుల్ మీదుగా
నడిచిన అదే యేసుప్క్తసుత మళ్లి వసుతనాి రు. మళ్లి వసాతనని
చెప్పా డు. అరడు సలువ వేయబడిన రరువార, దేవుడు
అరనిి మూడు పరలు, మూడు రాప్తులు చనిపోయినవారి
నుండి లేప్పడు (మరత. 12:40; అపొసతలుల్ కార్య ములు 2:32;
నేను
ొరిం.
15:
3-4). అరను
దేవుని
సంహాసనం
అధరోహంచాడు. విశవ
ప్పభురవ
ప్పధాన
కారాయ ల్యం
(అపొసతలుల్ కార్య ములు 1: 9-11; హెప్బీ. 1: 3; 8: 1; 10:12; ప్పక్.
3:21).
అరను సంహాసనం
యొక్క " గొపా వాడు "

వదకు
ి

వెళ్ళి న

నీత్తక్థ

దేవుడు - “ దూర్ దేశం ” - అనిి దేశాల్పై రాజుల్ రాజుగా
పటాటభిషేక్ం చేయబడాలి, రరువార భూమికి త్తరిగ రావాలి
(లూకా 19: 12-27).
మళ్లి , అరను వర్కు పర్లోక్మందుని " అనిి విషయాలు
న షప
ట రిహార్ం సారుల " (అపొసతలుల్ కార్య ములు 3: 19-21). పున
itution
జ్ఞసారపన అంటే
పూర్వ
జ్ఞసత్త
ర
లేా
జ్ఞసత్త
ర కి
ద
పునరు రి
ా ంచడం. ఈ
సందర్ు ంలో, భూమిపై దేవుని
ప్పభుతావ నిి పునరుదరి
ా ంచడం మరియు ప్పపంచ శాంత్తని
పునరుదరి
ా ంచడం మరియు ఆదర్శ ధామ పరిసతు
ర లు.
ప్పసుతర ప్పపంచ రందర్ోళం, ప్రుగుతుని
యుాాలు
మరియు వివాాలు ప్పపంచ క్ష్కటలోల జ్ఞక్సమాక్స్
అవుతాయి,
టల
దేవుడు జోక్య ం చేసుకోక్పోతే, మానవ మాంసం సజీవంగా
ర్క్షించబడదు (మరత. 24:22). ఆల్సయ ం ఈ ప్రహం నుండి అనిి
జీవితాల్ను పేల్ి డానికి ారితీసనపుా డు, యేసుప్క్తసుత త్తరిగ
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వసాతడు. ఈసారి ఆయన దైవిక్ దేవుడిగా వసుతనాి రు. విశవ ం
ప్పలించే సృషిక్
ట ర్ త యొక్క అనిి శకి త మరియు క్తరి తల్లో ఆయన
సుత
వ నాి రు. (మరత. 24:30; 25:31.) ప్పపంచ సూపర్స ప్పభుతావ నిి
జ్ఞసారపించడానికి
మరియు
అనిి
దేశాల్ను “ ఇనుప
క్ీతో
ి పరిప్పలించడానికి ” అరను “ రాజుల్ రాజు, ప్పభువుల్
ప్పభువు ” (ప్పక్. 19:16) గా వసుతనాి డు. ” (ప్పక్. 19:15; 12: 5) . . .
ట్రకీసుత ఇష్ప
ట డదదా?
కానీ
మానవరవ ం
ఆనందంతో
అర్వండి,
మరియు
అరనిి ప్పర్వశయ ం మరియు ఉతా్ హంతో సావ రత్తసుతంది సాంప్పాయ క్రకైసతవ మరం యొక్క
చరిి లు కూడా
అనారోరయ ంతో ఉనాి యా?
వారు చేయరు! వారు నముు తారు, ఎందుక్ంటే సాతాను యొక్క
రపుా డు మంప్తులు (II ొరిం. 11: 13-15) వారిని మోసగంచారు,
అరను ప్పకులాడే అని. ఆయన రాక్పై చరిి లు మరియు
దేశాలు కోపంగా ఉంటాయి (ప్పక్. 11:15 తో 11:18), మరియు
సైనిక్ దళ్ళలు అరనిి
నాశనం చేయడానికి అరనితో
పోరాడటానికి ప్పయత్తి సాతయి (ప్పక్. 17:14)!
రాబోయే ప్పపంచ యుదం
ా యొక్క జ్ఞక్సమా
ా లో దేశాలు
ట ల కిక్సట యుదం
నిమరి మవుతాయి, జెరూసలేం వది యుదర్
ా ంరం (జెక్స. 14: 1సుత
సా
త
2), ఆపై ప్క్త
త్తరిగ వ డు. అతీంప్దియ శకి త అరను " ఆ
దేశాల్తో యుదం
ా " అరనికి వయ త్తరేక్ంగా పోరాటం (3
పదయ ం). అరను వారిని పూరి తగా ఓడిసాతడు (ప్పక్. 17:14)! " అరని
అడుగుల్ ఒలీవల్ొండకు మీద ఆ రోజు నిల్బడి
క్మిటీ, " యెరూషలేము తూరుా కు (.: 4 Zech 14) చాలా చిని
దూర్ం. (ఆర్సు క్రసాటంగ్ హెచ్డబ్ల్లయ . ది మిసరీ
ట ఆఫ్ ది ఏజెస్,
1984)
యేసు త్తరిగ వసాతడు మరియు అరను గెలుసాతడు అని బైబిల్
ప్పక్టించింది , ఇంకా
చాలామంది
ఆయనకు
వయ త్తరేక్ంగా
పోరాడుతారు
(ప్పక్టన
19:19). M త్తరిగ
వచేి యేసు తుది
ప్పకులాడే అని ఎవరైనా
( బైబిల్
ప్పవచనానిి రపుా గా అర్ రం
చేసుకోవడం ఆధార్ంగా , కానీ ప్పక్షిక్ంగా రపుా డు ప్పవక్ తలు మరియు
ఆధాయ త్తు క్వేరతల్ కార్ణంగా) చెబుతారు !
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హెర్బ ర్స ట ఆర్సు క్రసాటంగ్ నుండి ఈ ప్కిందివి కూడా ఉనాి యి :
నిజ్మైన మరం - పరిశుాారు అందించిన దేవుని ప్పేమతో
అధకార్ం పొందిన దేవుని సరయ ం ... భరవంతుడిని మరియు
యేసుప్క్తసుతను తెలుసుకోవడంలో ఆనందించండి - సతాయ నిి
తెలుసుకోవడం - మరియు దేవుని దైవిక్ ప్పేమ యొక్క
వెచి దనం! ...
దేవుని నిజ్మైన చరిి
యొక్క
బోధనలు కేవల్ం
ఉనాి యి " ప్పత్త పదం ావ రా దేశం " పవిప్ర బైబిల్ ...

ఆ

పురుష్యలు " పొందండి " మార్ గం నుండి " ఇవవ ండి " - దేవుని
ప్పేమ మార్ గం.
ప్ొరత సవిలైజేషన్ ఇపుా డు భూమిని పటటకుంటంది! (ఐబిడ్)
ప్ొరత సవిలైజేషన్ దేవుని రాజ్య ం. ప్ొరత నారరిక్ర రావడం మరియు
ప్పేమపై ఆధార్పడటం అని
ప్పక్టించడం
యేసు
మరియు
అరని మూరుులు బోధంచిన రాజ్య ం యొక్క నిజ్మైన సువార్ త గురించి
ఒక్
ప్పధాన
భారం . టి టోపీ
అనేది దేవుని నిర్ంరర్ చరిి లో మనం బోధంచే విషయం .
హెర్బ ర్స ట ఆప్రాు ్ నంగ్
అది
ప్పటించటానికి,
త్తర్సక రించింది
కోరుకుంటనాి రు ఆలోచించినపుా డు కూడా యేసు, మానవ సమాజ్ం
బోధన తెలుసుకునాి ను ' ఇవావ ల్ని మార్ గం ' జీవిర, ప్పేమ యొక్క
మార్ గం. ాాపు
ఎవరూ
సరిగా
signi
సంప్రహంచడంలో
సోత
తెలు ంది ఫిక్ష్న్ యేసు బోధన ఉని ానిక్నాి కాయ న్్ .
యేసు దాా రా మోక్షెం సువార్ తలో భాగ్ెం
ఇపుా డు యేసు గురించి ఈ దూర్ం బహుశా వండర్స చదివాను
ొందరు ' ముకి త మర్ణం మరియు ప్పప్ర. అవును, అది ప్ొరత నిబంధన
మరియు హెర్బ ర్స ట డబ్ల్లయ . ఆర్సు క్రసాటంగ్ ఇదరూ
ి
రాసన సువార్ తలో భారం.
TheNew నిబంధన
మోక్ష్ం లు :

సువార్ త చూపిసుతంది ఉనాి యి యేసు ావ రా

ఎందుక్ంటే నేను ప్క్తసుత సువార్ త గురించి సగుగపడను,
ఎందుక్ంటే నమిు న ప్పత్త ఒక్క రిక్త, మొదట యూదునికి
16
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మరియు ప్ీకుకు కూడా మోక్ష్యనికి దేవుని శకి త ఉంది (రోమనుల
1:16).
4

అందువల్ల చెలాలచెదురుగా ఉని వారు ప్పత్తచోటా బోధంచారు

ఆ పదం. 5 అపుా డు ఫిలిప్ సమారియా పటణా
ట నికి వెళ్ళ ల ప్క్తసుతను
వారికి బోధంచాడు. … 12 అయితే ఫిలిప్ దేవుని రాజ్య ం మరియు
యేసుప్క్తసుత
నామానికి
సంబంధంచిన
విషయాల్ను
సీత
బోధంచినపుా డు వారు నమిు నపుా డు, క్ర పురుష్యలు ఇదరూ
ి
బాపితసు ం తీసుకునాి రు. … 25 కాబటిట వారు యెహోవా వాకాయ నిి
సాక్ష్య మిచిి , బోధంచిన రరువార, వారు యెరూషలేముకు
త్తరిగ వచిి , సమారియన ల అనేక్ ప్గామాల్లో సువార్ తను
ప్పక్టించారు. 26 ఇపుా డు
యెహోవా
దూర
ఫిలిప్తో
మాటాలడాడు … 40 ఫిలిప్ అజోటస్ వది దరికిపోయాడు. అరను
సజేరియాకు
వచేి వర్కు
అనిి
నరరాలోల
బోధంచాడు . (అపొసతలుల్ కార్య ములు 8: 4,5,12,25,26 , 40)
ఆయన
వారికి
యేసును,
బోధంచాడు . (అపొసతలుల్ కార్య ములు 17:18)
18

పునరుతారనానిి

అపుా డు పౌలు రన సంర అదెి ఇంటిలో ెండు
సంవర్ రాలు నివసంచి, రన వదకు
ి
వచిి న వార్ందరినీ
సీవ క్రించాడు, 31 దేవుని రాజ్యయ నిా
ట్రపక్టెంచ్చ, ట్రపభువైన
యేసుట్రకీసుతక
సెండెంధెంచ్చన
విష్యాలను విశావ సంతో బోధెంచాడు , ఎవరూ అరనిి
నిషేధంచలేదు . (అపొసతలుల్ కార్య ములు 28: 30-31)
30

నోటీసు వ బోధన జీసస్ అండ్ రాజ్య ం చేరాి రు. ప్పపం, సరైన
అవగాహన K
సువార్ త ingdom దేవుని మిస్
ఉంటంది నుండి
ING బోధనలు ప్ీకో-రోమన్ చరిి లు .
వాసతవానికి, ఆ రాజ్య ంలో భారం కావడానికి మనకు సహాయపడటానికి,
దేవుడు మానవుల్ను ఎంరగానో ప్పేమిసుతనాి డు, మనకోసం
చనిపోయేలా యేసును పంప్పడు (యోహాను 3: 16-17) మరియు ఆయన
క్ృపతో మనల్ను ర్క్షిసాతడు (ఎఫెసీయులు 2: 8) . మరియు అది
సువార్ తలో భారం (అపొసతలుల్ కార్య ములు 20:24).
రాజ్య ెం యొక్ా సువార్ త ట్రపపెంచానికి ఏమి కావాలి , కానీ ...
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శాంత్త కోసం పనిచేయడం (మరతయి 5: 9) మరియు మంచి
చేయడం విలువైన ల్క్ష్యయ లు (cf. రల్తీయులు 6:10). యే t , అనేక్
ప్పపంచ మర
సహా
నాయకులు, ఆ
నము క్ం అది
క్లిగంచే
అంరరాాతీయ మానవ సహకార్ం ఉంటంది బఠానీ CE మరియు
ప్ేయసు్ , మరియు K కాదు దేవుని ingdom. వారు ొనిి తాతాక లిక్
విజ్యాలు సాధంచినపా టిక్త , అవి విజ్యవంరం కావు , వారి మానవ
ప్పయతాి లు ొనిి చివరికి భూమిని భూమికి తీసుకువసాతయి, యేసు
రన రాాయ నిి
జ్ఞసారపించడానికి త్తరిగ రాక్పోతే అది జీవితానిి
నిల్బెటటకోలేనిదిగా చేసుతంది. దేవుని వేయక్ ఫికి్ ంగ్ మానవులు ఒక్
ఉంది ఫలించలేదు మరియు రపుా డు సువార్ త (: 1 క్తర్ తన 127) .
21 వ శతాబం
ి లో ొరత ప్పపంచ ప్క్మానిి ప్పవేశప్టడా
ట నికి ప్పపంచంలోని
చాలా మంది ప్పక్షిక్ మర బాబిలోనియన్ అంరరాాతీయ ప్పణాళ్ళక్ను
రూపొందించడానికి
ప్పయత్తి సుతనాి రు . ఇది దేవుని నిర్ంరర్ చరిి ప్ప్పర్ంభమైనపా టి
నుండి ఖండించిన విషయం మరియు ఖండించడం ొనసాగంచాల్ని
యోచిసోత ంది. ాాపు 6000 సంవర్ రాల్ ప్కిరం (ఆదికాండము 3) రన
సువార్ త యొక్క
సంసక ర్ణ
కోసం
పడిపోవాల్ని
సాతాను
మోసగంచినపా టి నుండి, చాలా మంది మానవులు రమను మరియు
ప్పపంచానిి మెరుగుపరుచుకునేది దేవుని క్ంటే బాగా తెలుసు అని
నముు తారు.
బైబిల్ ప్పకార్ం, ఇది ఐరోప్పలోని ఒక్ సైనిక్ నాయకుడి క్ల్యిక్ను
తీసుకుంటంది ( ఉరతర్ రాజు అని పిలుసాతరు, దీనిని బీస్ ట ఆఫ్
రివిలేషన్ 13: 1-10 అని కూడా పిలుసాతరు ) ఒక్ మర నాయకుడితో
ప్పట
(రపుా డు
ప్పవక్ త
అని
కూడా
పిలుసాతరు చివరి ప్పకులాడే మరియు ెండు ొముు ల్ మృరం ప్పక్టన
13: 11-17) ఏడు ొండల్ నరర్ం నుండి (ప్పక్టన 17:
9,18) ' బాబిలోనియన్ ' (ప్పక్టన
17
&
18) ప్పపంచ
సుత
ప్క్మానిి తీసుకురావడానికి . మానవాత్తకి ప్క్త
త్తరిగ రావడం
మరియు అరని రాజ్య ం జ్ఞసారపించాలి్ న అవసర్ం ఉని పా టిక్త,
21 వ శతాబం
ి లో ప్పపంచంలో చాలామంది ఈ సందేశానికి ప్శదా చూపరు వారు సాతాను యొక్క రపుా డు సువార్ త యొక్క వివిధ వెర్న
ష ను
ల
నముు తూనే ఉంటారు. కానీ ప్పపంచానికి సాక్షి ల్భిసుతంది.
యేసు బోధంచిన విషయానిి గురుతంచుకోండి:
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మరియు
రాజ్య
సువార్ త అనిి
దేశాల్కు
సాక్షిగా
ప్పపంచమంరటా బోధంచబడుతుంది, అపుా డు ముగంపు
వసుతంది. (మరతయి 24:14)
14

రాజ్య సువార్ త సాక్షిగా ప్పపంచానికి చేరుకుంటందని రమనించండి,
అపుా డు ముగంపు వసుతంది.
దీనికి అనేక్ కార్ణాలు ఉనాి యి.
ఒక్టి, గొపా ప్పత్తప్కియ ప్ప్పర్ంభానికి ముందు ప్పపంచం నిజ్మైన
సువార్ తను వినాల్ని దేవుడు కోరుకుంటాడు (ఇది మరతయి 24:21 లో
ప్ప్పర్ంభమవుతుందని చూపబడింది). ఈ విధంగా, సువార్ త సందేశం
సాక్షి మరియు హెచి రిక్ (cf. యెహెజేక లు 3; అమోస్ 3: 7). యేసు త్తరిగ
రాక్ముందే ఇది మరింర అనయ జ్నుల్ మారిా డుల్కు ారితీసుతంది
(రోమనుల 11:25) మరియు యేసు త్తరిగ రాక్ముందే అనయ జ్నులేరర్
మరమారిా డులు (రోమనుల 9:27).
మర్పక్టి
ఏమిటంటే,
సందేశం
యొక్క
సారాంశం
ప్రుగుతుని మృరం , ఉరతర్ శకి తరాజు , రపుా డు ప్పవక్ త, అంత్తమ
ప్పకులాడే అభిప్ప్పయాల్కు విరుదం
ా గా ఉంటంది . వారు ప్ప్పథమిక్ంగా
మానవ ప్పయరి ం ావ రా శాంత్తని వాగాినం చేసాతరు, కాని అది
ముగంపుకు ారితీసుతంది (మరతయి 24:14) మరియు విధవ ంసం (cf. 1
థెస్ లొనీక్యులు 5: 3).
ఎందుక్ంటే సంబంధం సంకేతాలు మరియు అబదం
ా అదుు తాలు
యొక్క , అరయ ంర: వాటిని (9 2 థెస్ లొనిక్యుల్కు 2) ప్పపంచ ెీ
చో o స్త లై (2 థెస్ లొనిక్యుల్కు 2: 9-12) నము క్ం బదులుగా సువార్ త
సందేశం. ఎందుక్ంటే అప్క్మ condemnati వెయేయ ళ లప్పట K యొక్క
ons ావ రా
దేవుని
ingdom రోమన్
కాథలికుక లు , ఈక్రసన్
ట
ఆరోరడాక్స్ , లుథేర్న్్ మరియు ఇరరులు అనేక్ రపుా గా సందేశానిి o
పేర్పక ంటనాి రు క్నిపిసుతంది f K యొక్క వెయేయ ళ లప్పట సువార్ త దేవుని
ingdom ప్పకులాడే సంబంధం రపుా డు గాస్ా ల్ .
విశావ సప్పప్రమైన ఫిల్డెలిా యన్ ప్కిసయ
ట న్ (ప్పక్టన 3: 7-13) రాజ్య ం
యొక్క వెయేయ ళి సువార్ తను ప్పక్టించడంతో ప్పట ొనిి ప్ప్పపంచిక్
నాయకులు (మృరం మరియు రపుా డు ప్పవక్ తతో సహా) ఏమి చేయాలో
ప్పపంచానికి తెలియజేసాతరు.
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వారు ప్పపంచంలో సందేశానిి చెపా డం మదతు
ి బీస్ ట , ఉరతర్ రాజు శకి,త
తో ప్పట ాల్్ ప్పవక్ త, చివరి ప్పకులాడే , చివరికి నాశనం చేసుతంది
(వారి మిప్తుల్లో ొందరు తో ప్పట) USA మరియు యునైటెడ్ కింర ిమ్
యొక్క ఆంోల-దేశముల్ , క్సనడా, ఆక్రస్తలి
ట యా మరియు న్యయ జిలాండ్
(డేనియల్ 11:39) మరియు వారు రవ ర్లోనే అర్బిక్స / ఇసాలమిక్స
సమాఖయ ను నాశనం చేసాతరు (డేనియల్ 11: 40-43), రాక్ష్సుల్
సాధనంగా
పనిచేసుతంది
(ప్పక్టన
16:
13-14)
,
మరియు చివరికి త్తరిగొచాి క్ యేసు ప్క్తసుత (: 14; 19: ప్పక్టన 16 19-20)
పోరాడటానికి. నము క్మైన ఫిల్డెలిా యనుల (ప్పక్టన 3: 7-13) వెయేయ ళి
రాజ్య ం రవ ర్లో రాబోతోందని ప్పక్టించనునాి రు. ఇది చాలా మీడియా
క్వరేజీని ఉరా త్తత చేసుతంది మరియు మరతయి 24:14 న్వర్వేర్ి డానికి
దోహదం
చేసుతంది. దేవుని నిర్ంరర్ చరిి లో మనం సాహతాయ నిి
(బహుళ భాషల్లో) సదం
ా చేసుతనాి ము, వెబ్సైట్ల్కు జోడించాము
మరియు 'చిని పని'కి (cf. రోమనుల 9:28) సదం
ా చేయడానికి ఇరర్
చర్య లు తీసుకుంటనాి ము, అది దేవుని నిర్ ణయానికి ారి తీసుతంది
మరతయి 24: 14 రాబోయే ముగంపుకు సాక్షిగా రగనంరగా
అందించబడింది.
T అరను 'రపుా డు సువార్ త' ప్పక్టించాడు ప్పపంచ నాయకులు
(అవకాశం ొనిి 'ొరత' యుర్స పైన నాయకుడు ర్క్ం రాజీపడిన ప్పట
ope పీఠాధపత్త ఎవరు జ్ఞక్సయిమ్
ల
కాథలికుక లు ఒక్ రూపం ) ఆ వంటి
కాదు - వారు ప్పపంచంలో ఏమి నేరుి కోవాలి క్నిపిసుతంది వారు నిజ్ంగా
చేసాతను (మరియు మొదట రమను తాము నము రు, cf. యెషయా 10: 57). వారు మరియు / లేా వారి మదతు
ి ారులు నము క్మైన
ను
ఫిల్డెలిా య ల రాబోయే ప్పకులాడే యొక్క ఒక్ ఉప్రవాద సాాంతానిి
( మిలీనియారిజ్ం ) సమరిసా
ర త ర్ని రపుా గా బోధసాతరు . వారు మరియు /
లేా
వారి
అనుచరులు
ఫిల్డెలిా యన్
విశావ సుల్
పట ల
మరియు నిర్ంరర్ దేవుని చరిి పటల ఏమైనా ఖండించినా హంసను
ప్పేరేపిసుతంది (ానియేలు 11: 29-35 ; ప్పక్టన 12: 13-15). ఈ కూడా
అంతానికి ారి తీసుతంది - ప్గేట్ ప్పత్తప్కియ ప్ప్పర్ంభంలో (మరతయి
24:21; డేనియల్ 11:39; cf. మాథ్యయ 24: 14- 15; డేనియల్ 11:31) అలాగే
విశావ సకులు ఫిల్డెలిా యా సంర్క్ష్ణను సమయం క్రకైసతవులు (ప్పక్టన
3: 10; 12: 14-16).
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మృరం మరియు రపుా డు ప్పవక్ త బల్వంరం, ఆరి రక్ జ్ఞబాలక్స మెయిల్,
సంకేతాలు,
అబాాలు,
హరయ లు
మరియు
ఇరర్ ఒత్తతళ లను
సా
త రు (ప్పక్టన 13: 10-17; 16:14; డేనియల్ 7:25; 2
ప్పయత్తి
థెస్ లొనీక్యులు 2: 9-10) . క్రకైసతవులు అడుగుతారు:
“ యెహోవా, పరిశుదుాడు, సరయ వంతుడు, భూమిపై నివసంచే
వారిపై మా ర్కాతనిి తీరుా తీర్ి డానికి మరియు ప్పతీకార్ం
తీరుి కునే వర్కు ఎంరకాల్ం? ” ( ప్పక్టన 6:10 )
10

యురయుగాలుగా, దేవుని ప్పజ్లు ఆశి ర్య పోయారు, “ యేసు త్తరిగ
వచేి వర్కు ఎంరకాల్ం ఉంటంది? "
రోజు
లేా
రంట
మనకు
వ
తెలియక్పోయినా, 21 శతాబం
ి లో యేసు అనేక్
ప్రంథాల్
సా
ఆధార్ంగా త్తరిగ
వ త డు
(మరియు
దేవుని
వెయేయ ళి
రాజ్య ం జ్ఞసారపించబడింది ) (ఉా. మరతయి 24: 4-34; క్తర్ తన 90: 4;
హోషేయ 6: 2; లూకా 21: 7 -36 ; హెప్బీయులు 1: 1-2; 4: 4,11; 2 పేతురు
3: 3-8; 1 థెస్ లొనీక్యులు 5: 4), వీటిలో ొనిి భాగాలు ఇపుా డు
న్వర్వేర్డం మనం చూసుతనాి ం .
యేసు జోక్య ం
చేసుకోక్పోతే,
జీవితాల్ను నాశనం చేసంది:

ప్పపంచం అనారోరయ ంతో అనిి

అపుా డు గొపా ప్శమ ఉంటంది, అంటే ప్పపంచం ప్ప్పర్ంభం
నుండి ఈ సమయం వర్కు లేదు, లేదు, ఎపుా డూ ఉండదు. 22
మరియు ఆ రోజులు రగ గంచబడక్పోతే, మాంసం ర్క్షింపబడదు; కానీ
ఎనుి కోబడినవారి
ొర్కు
ఆ
రోజులు
రగ గంచబడతాయి. (మరతయి 24: 21-22)
21

ఆ రోజు ప్శమ జ్రిగన వెంటనే సూరుయ డు చీక్టి పడతాడు,
చంప్దుడు ాని కాంత్తని ఇవవ డు; నక్ష్ప్తాలు సవ ర్ గం నుండి
వసాతయి,
మరియు
ఆకాశం
యొక్క
శకుత లు
క్దిలిపోతాయి. 30 అపుా డు
మనుషయ కుమారుని
సంకేరం
సుత
పర్లోక్ంలో క్నిపి ంది, అపుా డు భూమిలోని అనిి
తెరల్వారు దు ourn ఖిసాతరు, మరియు మనుషయ కుమారుడు
త
శకితో
మరియు గొపా
మహమతో సవ ర్ గపు మేఘాల్మీద
రావడానిి వారు చూసాతరు. 31 మరియు అరను రన దేవదూరల్ను
గొపా బాకా శబం
ి తో పంపుతాడు, మరియు వారు ఆయనను
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ఎనుి కుని వారిని నాలుగు గాలుల్ నుండి, సవ ర్ గం యొక్క ఒక్
చివర్ నుండి మర్పక్ వైపుకు స్తక్రిసాతరు. (మజ్ఞరతయి 24: 29-31)
భరవంతుని యొక్క K ఇంోడమ్ ప్పపంచానికి అవసర్ం.
రాజ్యయ నికి రాయబ్దరులు
రాజ్య ంలో మీ ప్పప్ర ఏమిటి?
ప్పసుతరం, ఉంటే మీరు ఒక్
నిజ్మైన
ప్కిసయ
ట న్,
మీరు ఉండాలి రాయబారిగా ాని కోసం. అపొసతలుడైన పౌలు ప్వాసనది
రమనించండి:
కాబటి,ట మేము ప్క్తసుత కోసం రాయబారులు, దేవుడు మన ావ రా
వేడుకుంటని టలగా: ప్క్తసుత రర్పున మేము మిము లిి
వేడుకుంటనాి ము, దేవునితో రాజీపడండి. (2 ొరింథీయులు
5:20)
20

కాబటిట నిల్బడండి, మీ నడుమును సరయ ంతో క్టొ
ట ని, ధర్ు ం
15
ర్
యొక్క వక్షోజ్ంపై ఉండి, మరియు శాంత్త సువా త రయారీతో
మీ ప్పాల్ను క్టటకోండి . 16 అనిి ంటిక్ంటే, విశావ సం యొక్క
క్వచానిి తీసుొని, దురాు రుగడి యొక్క అనిి మండుతుని
బాణాల్ను మీరు అణచివేయరల్రు. 17 మరియు మోక్ష్యనికి
శర్క్రసాతణానిి , దేవుని వాక్య మైన ఆరు
యొక్క
క్త్తతని
తీసుకోండి; 18 ఆరు లో అనిి ప్ప్పర్ రనల్తో మరియు ప్ప్పర్ రనల్తో
ఎల్పు
ల ా డూ ప్ప్పర్ రన చేయడం, అనిి
పరిశుదుాల్ కోసం
అనిి పటటదల్
మరియు ప్ప్పర్ రనల్తో ఈ
చివర్లో
ాప్రరతగా ఉండండి - 19 మరియు నా కోసం, ఈ మాట నాకు
ఇవవ బడటానికి, ధైర్య ంగా నోరు తెరిచేందుకు సువార్ త యొక్క
ర్హసయ ం, 20 దీనికి నేను గొలుసులోల రాయబారిని; అందులో నేను
ధైర్య ంగా మాటాలడతాను. (ఎఫెసీయులు 6: 14-20)
14

అంబాసడర్స
ఉంది:

అంటే

ఏమిటి? మెరియం-వెబ్జ్ఞసర్స
ట కింది

నిర్వ చనం

1 : అధకారిక్ రాయబారి; ముఖయ ంగా : ఒక్ విదేశీ ప్పభుతావ నికి
లేా సార్వ భౌమాధకారికి రన లేా ఆమె సంర ప్పభురవ
నివాస ప్పత్తనిధగా లేా సార్వ భౌమాధకారికి గురి తంపు పొందిన
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లేా ప్పతేయ క్ మరియు రర్చుగా తాతాక లిక్
నియామకానికి నియమించబడిన దౌరయ ఏజెంట్

దౌరయ

2 a : అధీక్ృర ప్పత్తనిధ లేా దూర
మీరు నిజ్మైన క్రకైసతవులైతే, మీరు ప్క్తసుత ొర్కు అధకారిక్ రాయబారి!
అపొసతలుడైన పేతురు ప్వాసనది రమనించండి:
అయితే, మీరు ఎనుి కుని రర్ం, రాజ్య అర్ి క్రవ ం, పవిప్ర
దేశం, ఆయన సవ ంర ప్పతేయ క్ ప్పజ్లు, మిము లిి చీక్టి నుండి
రన అదుు రమైన వెలుగులోకి పిలిచిన ఆయన జ్ఞసుతతుల్ను
మీరు ప్పక్టించరల్రు. 10 ఒక్పుా డు ప్పజ్లు కానపా టిక్త ఇపుా డు
దేవుని ప్పజ్లు, వారు దయ పొందలేదు కాని ఇపుా డు దయ
పొంారు. (1 పేతురు 2: 9-10)
9

క్రకైసతవులుగా, మనం పవిప్ర దేశంలో భారం కావాలి.
ఇపుా డు ఏ దేశం పవిప్రమైనది?
సరే, ఖచిి రంగా ఈ లోక్ రాాయ ల్లో ఏదీ లేదు - కాని అవి చివరికి ప్క్తసుత
యొక్క K లోపులో భారం అవుతాయి (ప్పక్టన 11:15). ఇది దేవుని దేశం,
ఆయన క్స ఇంోమ్ పవిప్రమైనది.
రాయబారులుగా, మేము సాధార్ణంగా ఈ ప్పపంచ దేశాల్ ప్పరయ క్ష్
రాజ్క్తయాలోల ప్పలొగనము. కానీ మనం ఇపుా డు దేవుని జీవన విధానానిి
రడప్పలి ( www.ccog.org లో ల్భయ మయేయ ఉచిర పుసతకానిి
కూడా
చూడండి : క్రకై సతవులు: దేవుని రాాయ నికి రాయబారులు , క్రకై సతవుడిగా
జీవించడంపై బైబిల్ సూచనలు ) . అలా చేయడం ావ రా, దేవుని
మారాగలు ఎందుకు ఉరతమమైనవి అని మనం బాగా నేరుి కుంటాము,
రావ రా ఆయన రాజ్య ంలో మనం రాజులు, యాజ్కులుగా ఉండి,
ప్క్తసుతతో భూమిపై రాజ్య ం చేయరల్ము :
మనల్ను ప్పేమించి, రన ప్పపముల్నుండి రన ర్క్ తములో
క్డిగన ఆయనకు, 6 మరియు మనల్ను రన దేవునికి మరియు
రంప్డికి రాజులు మరియు యాజ్కులుగా చేసాడు, ఆయనకు
ఎపా టిక్త క్తరి త మరియు ఆధపరయ ం ఉంటంది. ఆమెన్. (ప్పక్టన
1: 5-6)
5
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మరియు మన దేవునికి మము లిి రాజులు, యాజ్కులుగా
చేసారు. మరియు మేము భూమిపై రాజ్య ం చేసాతము. (ప్పక్టన
5:10)
10

ాని యొక్క ఒక్ భవిషయ తుత అంశం మర్ తయ మైనవారికి దేవుని మారాగలోల
నడవడానికి నేరుా తుంది:
ప్పజ్లు యెరూషలేములో సీయోనులో నివససాతరు; మీరు ఇక్
ఏడవరు. మీ కేక్లు విని ఆయన మీకు చాలా దయ చూపిసాతరు;
అది విని పుా డు ఆయన మీకు సమాధానం ఇసాతడు. 20 మరియు
యెహోవా మీకు క్ష్కటల్ ర్పటెను
ట , క్ష్కటల్ నీటిని ఇసాతడు,
అయినపా టిక్త మీ గురువులు ఇక్పై ఒక్ మూల్లోకి
రర్లించబడరు, కానీ మీ క్ళ్ళి మీ గురువుల్ను చూసాతయి. 21 మీ
చెవులు మీ వెనుక్ ఒక్ మాట వింటాయి, “ ఇదే మార్ గం, ానిలో
నడవండి. ” మీరు కుడి చేత్త వైపు త్తరిగనపుా డలాల లేా మీరు
ఎడమ వైపుకు త్తరిగనపుా డలాల. (యెషయా 30: 19-21)
19

W ఈ వయసు్ లో క్రకైసతవులు ఉపదేశము రయారు చెయాయ లి లో
వెయేయ ళ లప్పట రాజ్య ం కోసం ఒక్ జోసయ ం, అని Hile:
… ఈ సమయానికి
(హెప్బీయులు 5:12)
12

మీరు

ఉప్పధాయ యులుగా

ఉండాలి

అయితే యెహోవా దేవుణ ణ మీ హృదయాలోల పవిప్రం
చేసుకోండి. స్మయ రతో, భయంతో మీలో ఉని
ఆశకు
కార్ణానిి
అడిగే ప్పత్త మనిషికి సమాధానం ఇవవ డానికి
ఎల్పు
ల ా డూ సదం
ా గా ఉండండి (1 పేతురు 3:15, KJV).
15

గొపా ప్పత్తప్కియ ప్ప్పర్ంభానికి ముందే, చాలా మంది విశావ సప్పప్తులైన
క్రకైసతవులు చాలా మందికి ఉపదేశసాతర్ని బైబిలు చూపిసుతంది :
అర్ రం చేసుకుని
(ానియేలు 11:33)
33 మరియు

ప్పజ్లు చాలా మందికి ఉపదేశసాతరు

కాబటి,ట నేరుి కోవడం , దయ మరియు జ్ఞాననం ప్ర్రడం (2 పేతురు 3:
1 8), మనం ఇపుా డు చేసుతని ది. దేవుని K లో మీ ప్పప్రలో ొంర
భారం బోధంచరల్గాలి. మరియు
మరింర
విశావ సకులు, ఫిల్డెలిా యన్ (ప్పక్టన
3:
713) , క్రకైసతవుల్కు , వెయేయ ళి
రాజ్య ం
ప్ప్పర్ంభానికి
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ముందు ముఖయ మైన సువార్ త సాక్ష్యయ నికి మదతు
ి
ఇవవ డం కూడా ఇందులో ఉంటంది (మరతయి 24:14).
దేవుని రాజ్య ం జ్ఞసారపించబడిన
రరువార,
ప్పడైపోయిన
ద
పునరు రి
ా ంచడానికి దేవుని ప్పజ్లు ఉపయోగంచబడతారు:

ప్రహం

మీలో ఉని వారు ప్పర వయ ర్ ర స
జ్ఞ లా
ర ల్ను నిరిు సాతరు;
మీరు అనేక్ రరాల్ పునాదుల్ను ప్ంచాలి; మరియు
మీరు ఉల్ం
ల ఘన యొక్క
మర్ము తుారుని,
ద
వీధుల్ను పునరు రి
ా ంచేవారిని నివసంచడానికి ారి తీసాతరు .
(యెషయా 58:12)
12

అందువల్న, దేవుని ప్పజ్లు ఈ వయసు్
లో దేవుని మార్ గం
నివసంచిన సుల్భంగా నరరాలు (మరియు మెక్క డా) పునరుదర్
ా ణ
ఈ సమయంలో నివ ప్పజ్ల్కు చేసుతంది. ప్పపంచం నిజ్ంగా మంచి
ప్పదేశంగా ఉంటంది. మనం ఇపుా డు ప్క్తసుతకు రాయబారులుగా
ఉండాలి, కాబటిట మనం ఆయన రాజ్య ంలో కూడా స్తవ చేయవచుి .
ట్రూ సువార్ త సెందేశ్ెం అనేట్లవెంట ఉెంది
యేసు, “ మీరు నా మాటలో క్టటబడి ఉంటే, మీరు నిజ్ంగా నా
శష్యయ లు. 32
మరియు మీరు
సతాయ నిి
తెలుసుకుంటారు,
కి
సుత
త
మరియు సరయ ం మిము లిి
విము చే ంది ” ( యోహాను 8: 3132 ). దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ త గురించి నిజ్ం తెలుసుకోవడం ఈ
లోక్పు రపుా డు ఆశల్లో చికుక కోకుండా మనల్ను విడిపిసుతంది. పని
చేస్త ప్పణాళ్ళక్ను మనం ధైర్య ంగా సమరి ాంచరల్ము - దేవుని
ప్పణాళ్ళక్! సాతాను ప్పపంచమంతా మోసగంచాడు (ప్పక్టన 12: 9)
మరియు దేవుని రాజ్య ం నిజ్మైన పరిష్కక ర్ం. మనం సరయ ం కోసం
నిల్బడాలి మరియు సమరి ాంచాలి (cf. ాన్ 18:37).
త
సువార్ త సందేశం వయ కిరర
మోక్ష్యనికి సంబంధంచినది. దేవుని రాజ్య ం
యొక్క శుభవార్ త ఈ యురంలో ఒక్రిని మారాి లి:
మరియు ఈ లోకానికి అనుగుణంగా ఉండక్ండి, కానీ మీ
మనసు్ ను పునరుదరి
ా ంచడం ావ రా రూప్పంరర్ం చెందండి,
దేవుని మంచి మరియు ఆమోదయోరయ మైన మరియు
పరిపూర్ ణమైన
సంక్ల్ా ం
ఏమిటో
మీరు
నిరూపించుకుంటారు. ( రోమనుల 12: 2 )
2
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నిజ్మైన క్రకైసతవులు దేవునికి మరియు ఇరరుల్కు స్తవ చేయడానికి
రూప్పంరర్ం చెంారు:
బంధువులారా, మీ యజ్మానులు మాంసం ప్పకార్ం అనిి టిక్త
క్టటబడి ఉండండి, క్ంటిచూపుతో కాదు, మనుష్యయ ల్ని
ఇషప
ట డరు, కానీ హృదయపూర్వ క్ హృదయంతో, దేవునికి
భయపడతారు. 23 మరియు మీరు ఏమి చేసనా, మనుష్యయ ల్కు
కాకుండా,
ప్పభువులాగా
హృదయపూర్వ క్ంగా
చేయండి, 24 యెహోవా నుండి మీకు వార్సరవ ప్పత్తఫల్ం
ల్భిసుతందని
తెలుసుకోవడం; మీరు
ప్పభువైన
ప్క్తసుతను
స్తవిసాతరు. ( ొలొస్ యులు 3: 22-24 )
22

కాబటి,ట మనం క్దిలించలేని రాాయ నిి సీవ క్రిసుతని ందున,
త మరియు
మనకు దయ ఉంటంది, దీని ావ రా మనం భకితో
త
దైవభకితో
దేవునిని
ఆమోదయోరయ ంగా
స్తవ
చేయవచుి . ( హెప్బీయులు 12:28 )
28

నిజ్మైన క్రకైసతవులు ప్పపంచానికి భిని ంగా జీవిసాతరు. సరైనది మరియు
రపుా కోసం ప్పపంచ ప్పమాణాల్ క్ంటే దేవుని ప్పమాణాల్ను మేము
అంీక్రిసాతము. నీత్తమంతులు విశావ సంతో జీవించండి (హెప్బీయులు
10:38), ఈ యురంలో దేవుని మార్ గంలో జీవించడానికి విశావ సం
అవసర్ం. క్రకైసతవులు వారి జీవిర విధానంగా సూచిసాతరు, వారు
నివసంచే
ప్పపంచం
నుండి
చాలా
భిని ంగా
పరిరణంచబడాిరు " వే " ొరత నిబంధన (అపొసతలుల్ కార్య ములు 9: 2;
19:
9;
24:
14,22). ప్పపంచం
సావ ర్ రపూరిరంగా,
సాతాను
ఆధీనంలో, “ క్యీను మార్ గం ” (యూా 11) అని పిలుసాతరు.
దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ త ధర్ు ం, ఆనందం మరియు శాంత్త
యొక్క సందేశం (రోమనుల 14:17) .ప్పధానమైన పదం, సరిగాగ అర్ రం
చేసుకోవడం ఓారుా నిసుతంది (cf. 1 ొరింథీయులు 14: 3; 1
థెస్ లొనీక్యులు 4:18), ముఖయ ంగా ప్పపంచం విరిగపోతుని టల
మనం చూసుతని పుా డు (cf. లూకా 21: 8-36). నిజ్మైన క్రకైసతవ జీవన
విధానం ఆధాయ త్తు క్ సమృదిా మరియు శారీర్క్ ఆశీరావ ాల్కు
ారితీసుతంది (మార్సక
10: 29-30). ప్పపంచానికి దేవుని రాజ్య ం
అవసర్మని నివసంచేవారు ఎందుకు అర్ రం చేసుకోవాలో ఇది ఒక్
భారం. క్రకైసతవులు దేవుని రాాయ నికి రాయబారులు.
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క్రకైసతవులు మన భౌత్తక్ ప్పపంచంలో జీవిసుతని పా టిక్త భౌత్తక్ంగా
కాకుండా ఆధాయ త్తు క్ంపై మన ఆశను ఉంచారు (రోమనుల 8: 58). మనకు “ సువార్ త ఆశ ” ఉంది (ొలొస్ యులు 1:23). ఈ రోజు యేసు
అని చెపుా కునే చాలామంది నిజ్ంగా అర్ రం చేసుకోలేర్ని ప్ప్పర్ంభ
క్రకైసతవులు అర్ రం చేసుకుని విషయం ఇది.

6. ట్రీక-రోమన్ చరిు లు
బోధాతయి, కానీ ...

రాజ్య ెం

ముఖ్య ెం

అని

ట్రీక-రోమన్ చరిు లు దేవుని రాజ్య ెం యొక్ా
అెంశాలను
ా
త
బోధ యని నముమ త్వరు, కాని అది నిజ్ెంగా ఏమిటో అర్ పెం
చేసుకవడెంలో
ఇడబ ెంది
ఉెంది. ఉాహర్ణకు, కాథలిక్స
ఎనై్ కోలపీడియా రాజ్య ం గురించి ఇది బోధసుతంది:
ప్క్తసుత యొక్క … ఆయన బోధనలోని ప్పత్త దశలో ఈ రాజ్య ం
యొక్క
ఆరమనం, ాని యొక్క
వివిధ అంశాలు, ాని
ఖచిి రమైన అర్ ాం, ానిని సాధంచాలి్ న మార్ గం, ఆయన
ఉపనాయ సాల్లో
ప్పధానమైనవి,
ఆయన
ర్
సా
ఉపనాయ సానిి “ సువా త ” అని పిలు త రు. రాజ్య ంలో " ... వారు
చరిి
యొక్క
మాటాలడటం
ప్ప్పర్ంభించారు " దేవుని
రాజ్య ం " ; చూ క్ల్ి ల్, ఐ, 13; ఐ థెస్., Ii, 12; అపోక్స., నేను, 6,
9; v, 10, మొదలైనవి ... దీని అర్ రం చరిి ని ఆ దైవిక్ సంస…
ర (పోప్
ర
కో
హెచ్. కింజ్ఞ ిమ్ ఆఫ్ ది గాడ్. కాథలిక్స ఎనై్ లపీడియా, వాలూయ మ్
VIII. 1910).
పైన పేర్పక ని ది “ క్ల్ి ల్, నేను, 13; ఐ థెస్., Ii, 12; అపోక్స., నేను, 6, 9; v,
10, ” మీరు వాటిని చూస్తత , చరిు దేవుని రాజ్య ం కావడం గురించి ఆ
జ్ఞోలకాల్లో
ఒక్క టి
కూడా
ఏమీ
చెపా లేదని
మీరు
క్నుగొంటారు . విశావ సులు దేవుని రాజ్య ంలో భారం అవుతార్ని లేా
అది యేసు రాజ్య ం అని వారు బోధసాతరు. చాలామంది సువార్ తను
మారుి కుంటార్ని లేా అవాసతవమైన అనోత్ ఎర్స వైపుకు మారుతార్ని
బైబిల్ హెచి రిసుతంది (రల్తీయులు 1: 3 -9). ప్పపం, వివిధ వయ కుత లు ఆ
పని చేసారు.
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యేసు బోధంచాడు, “ నేను మార్ గం, సరయ ం మరియు జీవిరం. నా ావ రా
రపా ఎవరూ రంప్డి వదకు
ి
రారు ” ( యోహాను 14: 6 ). పేతురు
బోధంచాడు, “ మరేదైనా
మోక్ష్ం
లేదు, ఎందుక్ంటే
మనం
ర్క్షింపబడవల్సన మనుష్యయ ల్ మధయ సవ ర్ గం ప్కింద వేరే పేరు
లేదు ” ( అపొసతలుల్ కార్య ములు 4:12 ). పశాి జ్ఞతాత పం చెందడానికి
మరియు యేసు ర్క్షింపబడటానికి అంీక్రించడానికి విశావ సం
ఉండాలి అని పేతురు యూదుల్కు చెప్పా డు (అపొసతలుల్ కార్య ములు
2:38).
దీనికి విరుదం
ా గా, పోప్ ప్ాని్ స్, యేసు లేకుండా నాసతకుల్ను మంచి
పనుల్
ావ రా
ర్క్షించవచి ని
బోధంచాడు! యేసును
అంీక్రించకుండా
యూదుల్ను
ర్క్షించవచి ని
ఆయన
బోధసాతడు! అదనంగా, అరను మరియు ొంరమంది ప్ీకో-రోమనుల
కూడా 'మేరీ' యొక్క బైబిలుయేరర్ సంసక ర్ణ సువార్ తకు ఒక్ క్త
మరియు క్రకైసతవ మరియు ఇంటెా యిత్ ఐక్య రకు ఒక్ క్త అని
భావిసాతరు. ప్పపం, వారు మరియు ఇరరులు యేసు యొక్క
ప్ప్పముఖయ రను మరియు దేవుని రాజ్య ం యొక్క నిజ్మైన సువార్ తను
అర్ రం చేసుకోలేరు. చాలామంది రపుా డు సువార్ తల్ను ప్పచార్ం
చేసుతనాి రు.
చాలామంది దృషితో
ట నడవాల్ని మరియు ప్పపంచంపై విశావ సం క్లిగ
ఉండాల్ని కోరుకుంటారు. క్రకైసతవులు పైన చూడాల్ని ప్ొరత నిబంధన
బోధసుతంది:
భూమిపై ఉని వసుతవుల్పై కాకుండా పై విషయాల్పై మీ
మనసు్ ఉంచండి. ( ొలొస్ యులు 3: 2 )
2

ఎందుక్ంటే మనం విశావ సం ావ రా నడుసాతము, దృషి ట ావ రా
కాదు. ( 2 ొరింథీయులు 5: 7 )
7

అయినపా టిక్త, పోప్ పియస్ XI ప్ప్పథమిక్ంగా రన చరిి ని చూస
నడవడానికి నేరిా ంచాడు:
... కాథలిక్స చరిి ... భూమిపై ప్క్తసుత రాజ్య ం. (పియస్ యొక్క
ఎనై్ కిక్ల్
ల
కావ ప్సా మాస్ ).
Catholi cBible 101 వెబై్ ట్
నేరృరవ ంలో అరని చరిి

వాదనలు, " దేవుని
రాజ్య ం
పీటర్స
యొక్క రూపంలో, సంవర్ ర్ం 33 AD లో
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భూమిపై
జ్ఞసారపించబడింది
యేసు
ప్క్తసుత
ావ రా .. . కాథలిక్స
చరిి . ” యే దేవుని వెయేయ ళి రాజ్య ం ఇక్క డ లేదు లేా రోమ్ చరిి
కాదు, కానీ అది భూమిపై ఉంటంది. దేవుని నిజ్మైన చరిి కి “ రాాయ నికి
క్తలు ” ఉని పా టిక్త (మరతయి 16: 1 9 ), చరిి ని రాజ్య ం అని చెపుా కునే
వారు “ జ్ఞాననం యొక్క క్తని తీసవేసారు ” (లూకా 11:52).
రోమ్ చర్సి రవ ర్లో రాబోయే భూసంబంధమైన దేవుని రాాయ నికి
వయ త్తరేక్ంగా చాలా రటిగా
ట బోధసుతంది, ఇది ప్ప్పథమిక్ంగా కాథలిక్స చరిి
యొక్క అధకారిక్ కాటేచిజ్ంలో ాబితా చేయబడిన ఏకైక్ “ ప్పకులాడే
సాాంరం ” :
676 ప్పకులాడే యొక్క
వంచన అపా టికే ప్పపంచంలో
దు
రూపుది ికోవడం ప్ప్పర్ంభించిన ప్పత్తసారీ చరిప్రలో క్స
జ్ఞ యిమ్
ల
చేయబడినపుా డు, మెస్ యానిక్స ఆశను ఎసాక టోలాజిక్ల్
తీరుా
ావ రా చరిప్రకు
మించి
మాప్రమే
ప్రహంచవచుి . మిలీనియారిజ్ం పేరుతో రావడానికి ఈ రాజ్య ం
యొక్క రపుా డు రూప్పల్ను కూడా చరిి త్తర్సక రించింది…
(కాథలిక్స చర్సి యొక్క కాటేచిజ్ం. ఇంప్పిమాట్టర్స పోటెస్ ట +
జోస్ఫ్ కారి ినల్ రాటిం
ా రర్స. డబుల్ డే, NY 1995, పేజి 194)
ప్పపం, ానితో అంీక్రించేవారికి చివరికి దేవుని రాజ్య ం యొక్క
సువార్ తను ప్పక్టించడంలో ప్ది సమసయ లు ఉంటాయి. ొనిి
పడుతుంది
ానిని
ప్పక్టించేవారికి
వయ త్తరేక్ంగా
భయంక్ర్మైన
దశలు
(ానియేలు 7:25; 11: 30-36). కానీ, యేసును ప్పభువుగా చెపుా కునే
వార్ందరూ రాజ్య ంలో ఉండర్ని మీరు అనుకోవచుి . లేదు, వారు
ఉండరు. యేసు చెపిా నది రమనించండి:
“ ప్పభువా, ప్పభువా” అని నాతో చెపేా ప్పత్త ఒక్క రూ పర్లోక్
రాజ్య ంలో ప్పవేశంచరు, కానీ పర్లోక్ంలో నా రంప్డి చితాత నిి
చేస్తవాడు. 22 ఆ రోజున చాలా మంది నాతో, 'ప్పభూ, ప్పభూ,
మేము మీ పేరు మీద ప్పవచించలేదు, మీ పేరు మీద
రాక్ష్సుల్ను రరిమివేస, మీ పేరు మీద చాలా అదుు తాలు
చేయలేా?' 23 అపుా డు నేను వారితో, 'నేను నినుి ఎని డూ
తెలియదు; అనాయ యానిి ప్పటించేవాడా, ననుి విడిచిప్టట!
' ( మరతయి 7: 21-23 )
21

64

అపోసతలుడైన
పౌలు
గురి తంచారు " అప్క్మము
ర్హసయ " వా లు " ఇపా టికే పని వది " ( : 7 2 థెస్ లొనిక్యుల్కు 2 రన
సమయంలో). ఈ దురాు ర్ గం “ మిసరీ
ట , ది బాబిలోన్ ది ప్గేట్ ” (ప్పక్టన
17: 3-5) అని పిలువబడే చివరి కాల్ంలో బైబిలు హెచి రించే
విషయానికి కూడా సంబంధంచినది .
" అప్క్మము ర్హసయ " వారు మరియు దేవుని పది ఆజ్ న చటం
ట ,
మొదలైనవి ఉంచడానికి అవసర్ం లేని / లేా ానికి మరియు / లేా
విచిే ని ం రపసు్ యొక్క ఆమోదిర రూప్పల్ ఉనాి యి దేవుని చాలా
ఆమోదయోరయ మైన మినహాయింపులు ఉనాి యి నమేు క్రకైసతవులు
ప్పక్టించడం సంబంధంచినది చటం
ట , వారు అనుకుంటనాి ను
కాబటిట అయితే ఆ వ EY దేవుని చటం
ట యొక్క ఒక్ రూపం క్లిగ, వారు
యేసు లేా అరని అపోసల్
ట ్ చటబ
ట దమై
ా న అని గురి తంచే అని క్రకైసతవ
మరం యొక్క ఒక్ రూపం ఉంచడం లేదు.
ప్ీకో-రోమనుల దేవుని ఆజ్ల్
న ను ఉల్ం
ల ఘంచిన పరిసయుయ ల్లా
ఉనాి రు,
కానీ
వారి
సంప్పాయాలు
దీనిని
ఆమోదయోరయ ంగా చేశాయని పేర్పక నాి రు- యేసు
ఆ
విధానానిి
ఖండించాడు (మరతయి 15: 3-9)! దేవుని అని చెపుా కునే ప్పజ్లు
ఆయన ధర్ు శాక్రసాతనికి వయ త్తరేక్ంగా త్తరుగుబాట చేసాతర్ని యెషయా
హెచి రించాడు (యెషయా 30: 9). ఈ చటవి
ట రుదామైన త్తరుగుబాట
మనం ప్పపం, ఈ రోజు వర్కు చూసాతము.
మర్పక్ " ర్హసయ ం " ఏమిటంటే, చర్సి ఆఫ్ రోమ్ ాని సైనిక్ క్రకైసతవ
మరియు ఇంటెా యిత్ ఎజెండాలు శాంత్తకి ారితీసుతందని మరియు
భూమిపై దేవుని రాజ్య ం యొక్క
బైబిల్ కాని సంసక ర్ణకు
ారితీసుతందని నముు తుని టల అనిపిసుతంది. రాబోయే క్రకైసతవ
ఐక్య రకు వయ త్తరేక్ంగా ప్సక పి ర్స హెచి రిసుతంది, ఇది ొనిి
సంవర్ రాలు విజ్యవంరమవుతుంది (రమనిక్: న్యయ జెరూసలేం
బైబిల్ , కాథలిక్స-ఆమోదించిన అనువాదం, చూపబడింది):
అరను మృగానికి రన అధకారానిి ఇచిి నందున వారు
ప్డారన్ ముందు సాష్కటంర నమసక రించారు; మరియు వారు
మృరం
ముందు
సాష్కటంరపడి,
'మృరంతో
ఎవరు
పోల్ి రల్రు? దీనికి
వయ త్తరేక్ంగా
ఎవరు
పోరాడరల్రు?
5
' మృరం ాని ప్పరలాు లు మరియు దైవదూషణల్ను నోరు
4
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ప్టడా
ట నికి మరియు నల్భై ెండు న్వల్లు చురుకుగా
ఉండటానికి అనుమత్తంచబడింది; 6 మరియు అది దేవునికి
వయ త్తరేక్ంగా, అరని పేరుకు, అరని సవ ర్ గపు గుడారానికి
మరియు అక్క డ ఆప్శయం పొందిన వార్ందరిక్త వయ త్తరేక్ంగా
దూషించింది. 7 సాధువుల్పై యుదం
ా
చేయడానికి మరియు
వారిని జ్యించటానికి అనుమత్తంచబడింది మరియు ప్పత్త
ాత్త,
ప్పజ్లు,
భాష
మరియు
దేశంపై
అధకార్ం
ఇవవ బడింది; 8 మరియు
ప్పపంచ
ప్పజ్ల్ందరూ
దీనిని
ఆరాధసాతరు, అనగా, ప్పపంచానిి
జ్ఞసారపించినపా టి నుండి
తాయ రం చేసన లాంబ్ యొక్క
జీవిర పుసతక్ంలో పేరు
ప్వాయబడని ప్పత్త ఒక్క రూ. 9 వినరల్ ఎవరైనా వినండి,
వినండి: 10 బందిఖానాకు
బందిఖానా
ఉని వారు; క్త్తతతో
ట
మర్ణానికి. అందుకే
సాధువుల్కు
ప టదల్,
విశావ సం
ఉండాలి. (ప్పక్టన 13: 4-10, NJB)
బాబిలోన్ ఐక్య రకు వయ త్తరేక్ంగా బైబిల్ హెచి రిసుతంది:
ఏడు గన్వి లు క్లిగ ఉని ఏడుగురు దేవదూరల్లో ఒక్రు
నాతో మాటాలడటానికి వచిి , 'ఇక్క డకు ర్ండి, సమృదిగా
ా ఉని
నీటి పక్క న సంహాసనం పొందిన గొపా వేశయ యొక్క శక్ష్ను
నేను మీకు చూపిసాతను, 2 వీరితో భూమి రాజుల్ందరూ రమను
తాము వయ భిచార్ం చేసారు, మరియు ప్పపంచ జ్నాభా అంతా
ఆమె వయ భిచార్ం యొక్క ప్ాక్ష్యర్సంతో తాగనటల చేసంది.
' 3 అరను ననుి ఆరు తో ఎడారికి తీసుకువెళ్ళి డు, అక్క డ ఒక్
క్రసీత సాక ె లట్ మృరం నడుపుతుని టల నేను చూశాను, అది ఏడు
రల్లు మరియు పది ొముు ల్ను క్లిగ ఉంది మరియు ానిపై
దైవదూషణ శీరి షక్లు ప్వాయబడాియి . 4 ఆ క్రసీత pur ా మరియు
సాక ె లట్ ధరించి బంగార్ం మరియు ఆభర్ణాలు మరియు
ముతాయ ల్తో మెరుసుతని ది, మరియు ఆమె రన వయ భిచార్ం
యొక్క
అసహయ క్ర్మైన మలినాల్తో నిండిన బంగారు
వైనక పుి పటటకుంది; 5 ఆమె నుదిటపై ఒక్ పేరు, ఒక్ నిగూ
name పేరు ట్రవాయడడిెంది: 'గొపప
బ్దబిలోన్, అనిా
వేశ్య లక త్లిు మరియు భూమిపై ఉనా అనిా మురికి
పదధత్తలు .' 6 ఆమె ప్తాగ, పరిశుదుాల్ ర్క్ తంతో, యేసు
అమర్వీరుల్ ర్క్ తంతో ప్తాగందని నేను చూశాను; నేను ఆమెను
1
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చూసనపుా డు, నేను పూరి తగా మైమర్చిపోయాను. (ప్పక్టన 17:
1-6, NJB)
'ఇది తెలివిని పిలుసుతంది. ఏడు త్లలు ఏడు కొెండలు
ఉన్నా యి మహళ కూర్పి ని ఇది. . . 18 మీరు చూసన క్రసీ త భూమిపై
ఉని
ప్పల్కుల్ందరిక్త అధకార్ం ఉనా
గొపప
నగ్ర్ెం .
' (ప్పక్టన 17: 9,18, ఎన్జెబి)
9

రరువార, మర్పక్ దేవదూర సవ ర్ గం నుండి దిగ రావడానిి
నేను చూశాను. అరని మహమతో భూమి ప్పకాశంచింది. 2 రన
గొంతు
పైభారంలో,
'బాబిలోన్
పడిపోయింది, గొపప
బ్దబిలోన్ పడిపోయింది, మరియు దెయాయ ల్ వెంటాడింది
మరియు ప్పత్త దుష ట ఆరు మరియు మురికి, అసహయ క్ర్మైన
పక్షికి బసగా మారింది. 3 అనిి దేశాలు ఆమె వయ భిచార్ం యొక్క
ప్ాక్ష్యర్సం లోతుగా తాగాయి; భూమిపై ఉని ప్పత్త రాజు ఆమెతో
వయ భిచార్ం చేసాడు, మరియు ప్పత్త వాయ ప్పరి ఆమె దురాు ర్ గం
ావ రా ధనవంతుడయాయ డు. ' 4 మర్పక్ సవ ర్ం సవ ర్ గం నుండి
మాటాలడింది; ' న్న ట్రపజ్ల్లరా, ఆమె నుెండి దూర్ెంగా ర్ెండి,
త్దాా రా మీరు ఆమె చేసిన నేరాలలో ాలుపెంచ్చకక్ెండి
మరియు భరిెంచవలసి ఉెంట్లెంది . 5 ఆమె చేసన ప్పప్పలు
ఆకాశం వర్కు చేరాయి, మరియు దేవుడు ఆమె చేసన
నేరాల్ను దృషిలో
ట
ప్టటకునాి డు: ఆమె ఇరరుల్తో
ప్పవరి తంచినటల ఆమెను ప్పవరి తంచండి. 6 ఆమె చేకూరాి యి
డబుల్ మొరతం చెలిం
ల చాలి్ ఉంటంది. ఆమె రన సంర
మిప్శమం యొక్క
ెటిం
ట పు బల్మైన క్పుా ను క్లిగ
7
ఉండాలి. ఆమె pomps మరియు orgies ప్పత్త ఒక్ హంస లేా
కుంగపోయాడు పోలిక్ను క్లిగ ఉంటాయి ఉంది. నేను రాణగా
సంహాసనం
పొంాను,
ఆమె
అనుకుంటంది; నేను
విరంతువును కాను, మర్ణం ఎపా టిక్త తెలియదు. 8 ానికోసం,
ఒక్ రోజులో, తెగుళ్ళి ఆమెపై పడతాయి: వాయ ధ మరియు
సంతాపం
మరియు
క్రువు. ఆమె
నేల్మీద
కాలిపోతుంది. ఆమెను
ఖండించిన
ప్పభువైన
దేవుడు
9
కి
త
శ వంతుడు. ' 'ఆమెతో రమను తాము వయ భిచార్ం చేస,
ఆమెతో ధైర్య ం చేసన భూమి రాజులు ఆమె కోసం ోక్ం
1 దీని
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మరియు ఏడుపు ఉంటంది . ఆమె కాలిపోతుని పుా డు వారు
పొరను చూసాతరు, (ప్పక్టన 18: 1-9, NJB)
జెక్రాయ లో, రాబోయే బాబిలోన్కు వయ త్తరేక్ంగా బైబిల్ హెచి రిసుతంది
మరియు యేసు త్తరిగ వచిి న రరావ ర సరైన ఐక్య ర జ్ర్రదని
చూపిసుతంది :
చూడండి! చూడండి! ఉరతర్ దేశం నుండి ప్పరిపోండి యెహోవా ప్పక్టిసాతడు- ఎందుక్ంటే నేను నినుి సవ ర్ గం
యొక్క
నాలుగు గాలుల్కు చెదర్గొటాటను - యెహోవా
ప్పక్టించాడు. 11 చూడండి! మీ ఎస్తక ప్ చేయండి జియాన్,
ఇప్పప డు బ్దబిలోన్ యొక్ా కమార త నివసిసుతనా !
10

ఎందుక్ంటే, మహమ ఆానపించినపా టి నుండి యెహోవా
సబాతు ఇలా చెప్పా డు
12

నేను, నినుి దోచుకుని దేశాల్ గురించి, 'నినుి తాకినవాడు
నా క్ంటి ఆపిల్ను తాకుతాడు. 13 ఇపుా డు చూడండి, నేను
వారిపై నా చేయి వేసాతను, వారు బానిసలుగా చేసనవారిని వారు
దోచుకుంటారు. ' యెహోవా సబాత్ ననుి పంపించాడని మీకు
తెలుసుతంది! 14 సీయోను కుమాె త, ప్పడండి, సంతోషించండి,
ఇపుా డు నేను మీ మధయ
నివసంచడానికి వసుతనాి ను15
యెహోవా
ప్పక్టించాడు! ఆ
రోజున
చాలా
దేశాలు
యెహోవాకు మార్ి బడతాయి. అవును, వారు ఆయన ప్పజ్లు
అవుతారు, వారు మీ మధయ నివససాతరు. యెహోవా సబాత్
ననుి
మీ
దర గర్కు
పంపించాడని
మీకు
16
సుత
తెలు ంది! యెహోవా పవిప్ర దేశంలో యూా, రన భాగానిి
సావ ధీనం
చేసుకుని,
యెరూషలేమును
రన
ఎంపిక్
చేసుకుంటాడు. (జెక్రాయ 2: 10-16, ఎన్జెబి; క్సజెవి / ఎన్క్సజెవి
వెర్న
ష లో
ల
రమనిక్ ో
జ్ఞ ల కాలు జెక్రాయ
2: 6-12 గా ాబితా
చేయబడాియి)
ఐక్య రాజ్య సమిత్త, వాటిక్న్, చాలా మంది ప్పొటెసం
ట టల మరియు తూరుా
ఆర్ రడాక్స్ నాయకులు ప్పోర్ హసుతని క్రకైసతవ మరియు ఇంటెా యిత్
ఉదయ మాల్ను
బైబిల్
సా ష
జ్ఞ ం
ట గా
ఖండించింది
మరియు
ప్పోర్ హంచకూడదు. యేసు
వారిని
హెచి రించారు ఆరోపించారు హమ్ అనుసరించండి ఎవరు " అనేక్
68

మోసం " (: 4-5 మాథ్యయ 24). చాలా క్రకైసతవ మరం ప్పక్టన 6: 1-2
యొక్క “ తెల్ల గుప్ర్పుసావ రీ ” (యేసు కాదు) మరియు ప్పక్టన 17
యొక్క వేశయ కు సంబంధంచినది.
జెక్రాయ
మాదిరిగానే, అపొసతలుడైన పౌలు కూడా యేసు త్తరిగ
వచిి న రరావ ర విశావ సం యొక్క
నిజ్మైన ఐక్య ర జ్ర్రదని
బోధంచాడు :
మనమందర్ం విశావ సం మరియు దేవుని కుమారుని ా
జ్ఞ న నం
ర్
మీద ఐక్య రను చేరుకుని పరిపూ ణ మనిషిని ఏర్ా రుచుకునే
వర్కు,
ప్క్తసుత
సంపూర్ ణరవ ంతో
పూరి తగా
పరిణత్త
చెందుతాము. (ఎఫెసీయులు 4:13, NJB)
13

యేసు త్తరిగ రాక్ముందే ఈ ఐక్య ర వసుతందని నమేు వారు పొర్ప్పటన
ఉనాి రు. వాసతవానికి, యేసు త్తరిగ వచిి నపుా డు, ఆయనకు
వయ త్తరేక్ంగా రాయ లీ చేస్త దేశాల్ ఐక్య రను నాశనం చేయాలి్
ఉంటంది:
అపుా డు ఏడవ దేవదూర రన బాకా w ాడు, మరియు
'లోక్రాజ్య ం మన ప్పభువు మరియు ఆయన ప్క్తసుత రాజ్య ంగా
మారింది, ఆయన ఎపా టిక్త శాశవ రంగా రాజ్య ం చేసాతడు' అని
పిలుసూత,
సవ ర్ గంలో
అర్వడం
వినిపించింది. 16 దేవుని
సనిి ధలో సంహాసనం పొందిన ఇర్వై నాలుగు ప్దలు
ి ,
సాష్కటంరపడి, వారి నుదుటితో దేవుణ ణ ఆరాధసూత 17 ఈ మాటల్తో,
త
'సర్వ శకిమంతుడైన
యెహోవా, మేము మీకు క్ృరజ్ర
న లు
త and హసూత మీ ప్పల్నను
తెలుపుతునాి ము. మీ గొపా శకిని
18
ప్ప్పర్ంభించండి. దేశాలు క్ల్క్ల్ం రేప్పయి, ఇపుా డు మీ
ప్పతీకార్ం తీరుి కోవల్సన సమయం ఆసని మైంది, మరియు
చనిపోయినవారికి తీరుా తీర్ి వల్సన సమయం వచిి ంది,
త
మరియు మీ స్తవకులు ప్పవక్లు,
సాధువులు మరియు మీ
పేరుకు
భయపడేవారికి,
చిని
మరియు
గొపా గా
ప్పత్తఫల్మివావ లి. . భూమిని నాశనం చేసుతని వారిని నాశనం
చేస్త సమయం ఆసని మైంది. ' (ప్పక్టన 11: 15-18, ఎన్జెబి)
11: 15

మరియు సముప్దపు శబం
ి లేా ఉరుము యొక్క గొపా రర్ ాన
వంటి భారీ సమూహాల్ గొంతులు అని నేను వినాి ను,
త
'అలలు
ల యా! సర్వ శకిమంతుడైన
మన దేవుడైన యెహోవా
19: 6
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పరిప్పల్న ప్ప్పర్ంభమైంది; . . . 19 అపుా డు నేను మృగానిి
చూశాను, భూమిలోని అనిి రాజులు మరియు వారి సైనాయ లు,
రైడర్స మరియు అరని సైనయ ంతో పోరాడటానికి ఒక్చోట
చేరినవి. 20 అయితే మృరం రర్పున అదుు తాలు చేసన
రపుా డు ప్పవక్ తతో ప్పట, మృరం యొక్క గురుతతో ప్బాండింగ్ను
అంీక్రించిన వారిని మరియు అరని విప్రహానిి ఆరాధంచిన
వారిని మోసం చేశారు. ఈ ఇదరి
ి ని సల్ా ర్స కాలిపోతుని
మండుతుని
సర్సు్ లోకి సజీవంగా విసరారు. 21 మిరతా
వార్ందరూ అరని నోటి నుండి వచిి న రైడర్స యొక్క క్త్తతతో
చంపబడాిరు, మరియు పక్షుల్ందరూ రమ మాంసంతో
4 అపుా డు
రమను
తాము
త్తటటకునాి రు. . . 20:
నేను
సంహాసనాల్ను చూశాను, అక్క డ వారు రమ సీటల
తీసుకునాి రు,
వారిపై
తీరుా
చెపేా
అధకార్ం
ఇవవ బడింది. యేసు కోసం సాక్ష్య మిచిి నందుకు మరియు
దేవుని వాకాయ నిి బోధంచినందుకు శర్చేే దం చేయబడిన
అందరి ఆరు ల్ను నేను చూశాను , మరియు మృగానిి లేా
అరని విప్రహానిి
ఆరాధంచడానికి నిరాక్రించిన వారు
మరియు వారి నుదిటిపై లేా చేతుల్పై ప్బాండ్మార్సక ను
అంీక్రించరు; వారు జీవించి, ప్క్తసుతతో వెయియ సంవర్ రాలు
పరిప్పలించారు. (ప్పక్టన 19: 6,19-21; 20: 4, ఎన్జెబి)
యేసు రనకు వయ త్తరేక్ంగా ఏక్తక్ృర ప్పపంచ సైనాయ ల్ను నాశనం
చేయాలి్ ఉంటందని రమనించండి. అపుా డు ఆయన మరియు
సాధువులు రాజ్య ం చేసాతరు. విశావ సం యొక్క
సరైన ఐక్య ర
ఉంటంది. ప్పపం, అపొసతలుడైన పౌలు హెచి రించినటల చాలా మంది
మంచిగా క్నబడే రపుా డు మంప్తుల్ను వింటారు (2 ొరింథీయులు
11: 14-15). బైబిలు మరియు దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ త మరింర
నిజ్ంగా అర్ రం చేసుకుంటే యేసుతో పోరాడుతారు.

7. దేవుని రాజ్య ెం ఎెందుక?
మనం చాలా తెలివైనవార్ని మనుష్యలు అనుకోవాల్నుకునాి , మన
అవగాహనకు
పరిమితులు
ఉనాి యి,
అయినపా టిక్త
దేవుని “ అవగాహన అనంరం ” (క్తర్ తన 147: 5).
అందుకే ఈ ప్రహం పరిషక రించడానికి దేవుని జోక్య ం పడుతుంది.
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చాలామంది దేవుణ ణ నముు తుని పా టిక్త , చాలా
మంది
మానవులు ఆయన నిజ్ంగా
నిరే ిశంచినటల జీవించడానికి
ఇషప
ట డరు . కింది వాటిని రమనించండి:
మనిషి, మంచిని ఆయన మీకు చూపించాడు; మరియు నీవు
నాయ యంగా చేయమని, దయను ప్పేమించటానికి మరియు మీ
దేవునితో వినయంగా నడవాల్ని ప్పభువు మీ నుండి ఏమి
కోరుతునాి డు? ( మీకా 6: 8 )
8

వృది నడవడానికి తో దేవుని మానవాళ్ళ నిజ్ంగా ఏమి చేయడానికైనా
సదం
ి గా ఉంది ఏదో కాదు. ఆాము హవవ ల్ కాల్ం నుండి
(ఆదికాండము 3: 1-6), మానవులు రమ ఆజ్లు
న
ఉని పా టిక్త, దేవుని
పైన, రమపై మరియు వారి ప్ప్పధానయ రల్పై ఆధార్పడటానికి
ఎంచుకునాి రు (నిర్ గమకాండము 20: 3-17).
సామెరల్ పుసతక్ం బోధసుతంది:
మీ పూర్ ణ హృదయంతో ప్పభువుపై నము క్ం ఉంచండి,
మరియు మీ సవ ంర అవగాహనపై ఆధార్పడక్ండి; 6 మీ అనిి
మారాగలోల ఆయనను గురి తంచండి, ఆయన మీ మారాగల్ను
ా
నిరే ిశసాతడు. 7 మీ
దృషిలో
ట
జ్ఞ న నవంతులుగా
ఉండక్ండి;
యెహోవాకు
భయపడి
చెడు
నుండి
బయలుదేర్ండి. ( సామెరలు 3: 5-7 )
5

అయినపా టిక్త, చాలా మంది ప్పజ్లు రమ హృదయాల్తో దేవునిపై
నిజ్ంగా నము రు లేా వారి దశల్ను ఆయన నిరే ిశసాతర్ని వేచి
ఉండరు. భరవంతుడు కోరుకుని ది చేసాతనని చాలామంది చెప్పతరు, కాని
దీనిి చేయరు. మానవరవ ం సాతాను చేర మోసగంచబడింది (ప్పక్టన
12: 9) మరియు ప్పపంచంలోని మోహాల్కు మరియు 'జీవిర
అహంకార్ం' కోసం పడిపోయింది (1 యోహాను 2:16).
అందువల్,ల చాలామంది రమ సంర మర సంప్పాయాలు మరియు
లౌకిక్ ప్పభుతావ ల్తో ముందుకు వచాి రు, ఎందుక్ంటే రమకు బాగా
తెలుసు అని వారు భావిసాతరు. అయినపా టిక్త, వారు (cf. యిరీు యా
10:23) లేా నిజ్ంగా పశాి తాత పపడరు.
అందుకే మానవాళ్ళకి దేవుని రాజ్య ం అవసర్ం (మరతయి 24: 21-22).
బీటూయ డ్సస ను పరిగ్ణ్ణెంచెండి
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యేసు ఇచిి న ప్పక్టనల్ ప్ేణలో ఒక్టి, ఆలివ్ పర్వ రంపై ఆయన
చేసన ఉపనాయ సంలో ఇచిి న బీటిట్టయ డ్్ .
ఆయన చెపిా న ొనిి ంటిని రమనించండి:
“ ఆరు లో పేదలు ధనుయ లు, ఎందుక్ంటే పర్లోక్రాజ్య ం
వారిది. 4 దు ourn ఖించేవారు ధనుయ లు, ఎందుక్ంటే వారు
ఓార్ి బడతారు. 5 స్ముయ లు ధనుయ లు, ఎందుక్ంటే వారు
భూమిని వార్సరవ ంగా పొందుతారు. 6 ధర్ు ం కోసం ఆక్లితో,
ాహంతో ఉని వారు ధనుయ లు. 7 దయరల్వారు ధనుయ లు,
ఎందుక్ంటే వారు దయ పొందుతారు. 8 హృదయపూర్వ క్
పరిశుదుాలు
ధనుయ లు,
ఎందుక్ంటే
వారు
దేవుణ ణ
9
చూసాతరు. శాంత్తక్ర్ తలు ధనుయ లు, ఎందుక్ంటే వారు దేవుని
కుమారులు
అని
పిలువబడతారు. 10 నీత్త
నిమిరతం
హంసంచబడేవారు ధనుయ లు, ఎందుక్ంటే పర్లోక్రాజ్య ం
వారిది. ( మరతయి 5: 3-10 )
3

నేను t యొక్క కింరమో
ి ల ని దేవుడు (cf. మార్సక 4: 30-31) రర్చూ రాజ్య ం గా
సా
ర్
త
సూచి రు, సవ గం మరతయి ( cf. మాథ్యయ 13:31) , ఈ పేరు ఆశీరావ దం
వాగాినాలు
న్వర్వేరుతుందని. ఇది ఉంది దేవుని
రాజ్య ం హామీని
న్వర్వేరిి
చేయబడుతుంది f o ఆర్స
బల్హీనుడై భూమి
వార్సరవ ంగా మరియు సవ చే మైన దేవుని
చూడండి . L ఎదురు
OoK దేవుని రాజ్య ంలో దీవెనలు మంచి వార్ త!
దేవుని వేస్ట ఒక్ కడి తిరిగి
నిజ్ం ఏమిటంటే దేవుడు ప్పేమ (1 యోహాను 4: 8,16) మరియు దేవుడు
సావ ర్ రపరుడు కాదు. దేవుని చటాటలు దేవునిపటల మరియు మన
పొరుగువారి పటల ప్పేమను చూపుతాయి (మారుక 12: 29-31; యాకోబు 2:
8-11). ప్పపంచ మారాగలు సావ ర్ రపూరిరమైనవి మరియు మర్ణంతో
ముగుసాతయి (రోమనుల 8: 6).
నిజ్మైన క్రకైసతవులు ఆజ్ల్
న ను ప్పటించార్ని బైబిలు చూపిసుతందని
రమనించండి:
యేసు
ప్క్తసుత
అని
దేవుని
నుండి
జ్నిు ంచాడని W పుటటొచాి డు, మరియు పుటేవా
ట రిని ప్పేమించే
ప్పత్త
ఒక్క రూ
ఆయనను
పుటిన
ట వారిని
కూడా
1
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ప్పేమిసాతరు. 2 మనం దేవుణ ణ ప్పేమిసుతని పుా డు మరియు
ఆయన ఆజ్ల్
న ను ప్పటించినపుా డు దేవుని పిల్ల్
ల ను
3
సుత
ప్పేమి నాి మని దీని ావ రా మనకు తెలుసు. ఎందుక్ంటే,
ఆయన ఆజ్ల్
న ను ప్పటించే ప్పేమరల్ దేవుడు. మరియు అరని
ఆజ్లు
న
భార్ం కాదు. ( 1 యోహాను 5: 1-3 )
దేవుని “ ఆజ్ల్
న నీి
నీత్త ” (క్తర్ తన
119:
172). ఆయన
మారాగలు
సవ చే మైనవి
(1 త్తస్ 1:15). ప్పపం,
చాలామంది “ అనాయ యము ” యొక్క
వివిధ
రూప్పల్ను
అంీక్రించారు మరియు యేసు ధర్ు శాక్రసాతనిి
లేా ప్పవక్ తల్ను
నాశనం చేయడానికి రాలేదని ప్రహంచలేదు, కానీ వాటిని
న్వర్వేర్ి డానికి (మరతయి 5:17), వారి నిజ్మైన అరాానిి వివరించడం
ావ రా మరియు చాలా మందికి మించి వాటిని విసతరించడం ావ రా
ఆలోచన (ఉా. మరతయి 5: 21-2 8 ). యేసు బోధంచాడు “ ఎవరైతే
వారికి బోధంచి , ఆయనను పర్లోక్ రాజ్య ంలో గొపా వారు అని
పిలుసాతరు ” ( మరతయి 5:19 ) ('దేవుని రాజ్య ం' మరియు 'పర్లోక్రాజ్య ం'
అనే పాలు పర్సా ర్ం మారుి కోరల్వు).
ప్కియలు లేని విశావ సం చనిపోయిందని బైబిల్ బోధసుతంది (యాకోబు
2:17). చాలామంది యేసును అనుసరిసుతనాి ర్ని చెపుా కుంటారు, కాని
ఆయన బోధల్ను నిజ్ంగా నము రు (మరతయి 7: 21-23) మరియు వారు
అనుకుని టలగా ఆయనను అనుక్రించరు (cf. 1 ొరింథీయులు 11:
1). " ప్పపం చటం
ట యొక్క అత్తప్క్మణ " (1 యోహాను 3: 4, KJV) మరియు
అందరూ ప్పపం చేసారు (రోమనుల 3:23). ఏదేమైనా, దేవుడు నిజ్ంగా
అందరిక్త ఒక్ ప్పణాళ్ళక్ను క్లిగ ఉని ందున దయ తీరుా పై విజ్యం
సాధసుతందని బైబిల్ చూపిసుతంది (యాకోబు 2:13) (లూకా 3: 6).
మానవ
మారాగలు,
దేవుని
మారాగలు
కాకుండా,
పనిచేయవు. వెయేయ ళ లప్పట రాజ్య ంలో, యేసు పరిప్పలిసాతరు " ఇనుము
యొక్క ఒక్ రాడ్ " (ప్పక్టన 19:15), మరియు ప్పజ్లు దేవుని మార్ గం
జీవిసాతరు మంచి వాయ పిత చెందడం ఉంటంది. ట్రపపెంచెంలోని అనిా
సమసయ లు
ఉన్నా యి
ఎెందుక్ెంటే ఈ
ట్రపపెంచెంలోని సమాజ్యలు దేవునికి మరియు అత్ని చాటనికి
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క్ట్లటడడి ఉెండానికి నిరాక్రిాతయి . చరిప్ర యొక్క మానవరవ ం
సమాజ్ంలోని సమసయ ల్ను పరిషక రించరల్ సామరారయ నిి క్లిగ లేదు:
మానసక్ంగా ఆలోచించడం మర్ణం, కానీ ఆధాయ త్తు క్ంగా
ఆలోచించడం జీవిరం మరియు శాంత్త. 7 ఎందుక్ంటే శరీరానికి
సంబంధంచిన
మనసు్
దేవునికి
వయ త్తరేక్ంగా
శప్తురవ ం; ఎందుక్ంటే అది దేవుని ధర్ు శాక్రసాతనికి లోబడి
ఉండదు, నిజ్ం కాదు. 8 కాబటి,ట మాంసములో ఉని వారు దేవుణ ణ
సంతోషప్టలే
ట రు. ( రోమనుల 8: 6-8 )
6

త
క్రకైసతవులు ఆధాయ త్తు క్ంపై దృషి ట ప్టాటలి, మరియు మన వయ కిరర
బల్హీనరలు ఉని పా టిక్త, ఈ యురంలో (రోమనుల 8: 9) అలా
చేయటానికి దేవుని ఆరు ను అనుమత్తసాతరు:
సహోదరులారా, మాంసానిి బటిట చాలా మంది ా
జ్ఞ న నులు
కాదు, చాలా మంది బల్వంతులు కాదు, గొపా వారు కాదు అని
పిలుసాతరు. 27 అయితే
జ్ఞాననుల్ను
సగుగపడేలా
దేవుడు
ప్పపంచంలోని మూర్ ుమైన విషయాల్ను ఎనుి కునాి డు,
త
మరియు
శకివంరమైన
వాటిని
సగుగపడేలా
దేవుడు
ప్పపంచంలోని
బల్హీనమైన
వాటిని
28
ఎనుి కునాి డు; మరియు ప్పపంచంలోని మూల్ విషయాలు
మరియు దేవుడు రృణీక్రించబడినవి, లేనివి ఏమీ లేనివిగా
తీసుకురావడానికి ఎంచుకుని వి, 29 ఏ మాంసమూ ఆయన
సనిి ధలో మహమపర్చకూడదు. 30 అయితే మీరు ఆయన
నుండి ప్క్తసుతయేసులో ఉనాి రు, మనకు దేవుని నుండి ా
జ్ఞ న నం ధర్ు ం మరియు ధృవీక్ర్ణ మరియు విముకి త ల్భించింది31 అని
ప్వాయబడినటలగా, “ మహమపడేవాడు ప్పభువును
మహమపర్చును గాక్. ” ( 1 ొరింథీయులు 1: 26-31 )
26

క్రకైసతవులు దేవుని ప్పణాళ్ళక్లో క్తరి తసాతరు! మేము ఇపుా డు విశావ సం
ావ రా నడుసాతము (2 ొరింథీయులు 5: 7), పైన చూసూత
(ొలొస్ యులు 3: 2) విశావ సంతో (హెప్బీయులు 11: 6). దేవుని
ఆజ్ల్
న ను ప్పటించినందుకు మనం ఆశీర్వ దిసాతము (ప్పక్టన 22:14).
దేవుని రాజ్య ెం యొక్ా సువార్ త ఎెందుక?
ప్పొటెసం
ట టల యేసును ర్క్ష్కుడిగా అంీక్రించిన రరావ ర, వారు దేవుని
రాాయ నిి కోరినటల భావిసాతరు . కాథలికుక లు బాపి టజ్ం పొందినవారు,
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శశువులుగా కూడా రమ చరిి లోకి రాజ్య ంగా ప్పవేశంచార్ని
నముు తారు. కాథలికుక లు మరియు తూరుా ఆర్ రడాక్స్ మరక్ర్ు లు
మొదలైన వాటి ావ రా వారు దేవుని రాాయ నిి కోరుకుంటనాి ర్ని
అనుకుంటారు. క్రకైసతవులు బాపితసు ం తీసుకోవల్స ఉండగా, ప్ీకోరోమన్-ప్పొటెసం
ట టల మానవాళ్ళ సమసయ ల్ను పరిషక రించడానికి
ప్పపంచానిి చూసాతరు. వారు భూసంబంధమైన దృషిని
ట క్లిగ ఉంటారు
(cf. రోమనుల 8: 6-8 ).
మొదట దేవుని రాాయ నిి వెరక్డం (మరతయి 6:33) క్రకైసతవుల్కు
జీవిరకాల్ ల్క్ష్య ం. ఒక్ ల్క్ష్య ం, పరిష్కక రాల్ కోసం ప్పపంచానిి
చూడటం కాదు, కానీ దేవునికి మరియు అరని మారాగల్కు. దేవుని
రాజ్య ం యొక్క శుభవార్ త మన జీవితాల్ను మారుసుతంది.
క్రకైసతవులు యేసుతో పరిప్పల్న చేసాతర్ని బైబిలు చెబుతుంది, కాని
నిజ్మైన క్రకైసతవులు వాసతవానికి నరరాల్ను పరిప్పలిసాతర్ని మీరు
ప్రహంచారా? యేసు బోధంచాడు:
“ ఒక్ గొపా వయ కి త రనకోసం ఒక్ రాాయ నిి సీవ క్రించడానికి
మరియు
త్తరిగ
రావడానికి
చాలా
దూర్
దేశానికి
వెళ్ళి డు. 13 కాబటిట ఆయన రన పదిమంది స్తవకుల్ను పిలిచి,
వారికి పది మినాస్ అందజేస, 'నేను వచేి వర్కు వాయ ప్పర్ం
చేయండి' అని వారితో అనాి డు. 14 అయితే అరని పౌరులు
అరనిి
దేవ షించి, ఆయనపై ఒక్ ప్పత్తనిధ బృంానిి
పంపించి, 'ఈ వయ కి తమనపై పరిప్పల్న చేయలేరు.'
12

15

“ అందువల్న అరను త్తరిగ వచిి నపుా డు, అందుకునాి డు

రాజ్య ం, అపుా డు అరను ఈ స్తవకుల్ను ఆానపించాడు,
ఎవరికి డబుబ ఇచాి డో, రనను పిల్వమని, ప్పత్త మనిషి
వాయ ప్పర్ం
ావ రా
ఎంర
సంప్పదించాడో
16
తెలుసుకోవటానికి. అపుా డు మొదటివాడు, 'మాసర్స
ట , మీ మినా
పది మినాస్ సంప్పదించింది' అని చెపిా ంది. 17 అరడు
అరనితో,
'మంచి
స్తవకుడా; మీరు
చాలా
రకుక వ
విశావ సప్పప్తులైనందున, పది నరరాల్పై అధకార్ం క్లిగ
ఉండండి. ' 18 మరియు ెండవది, 'మాసర్స
ట , మీ మినా ఐదు
మినాస్ సంప్పదించింది' అని చెపిా ంది. 19 అదేవిధంగా, 'నీవు
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కూడా ఐదు నరరాల్కు పైగా
అనాి డు. ( లూకా 19: 12-19 )

ఉనాి వు'

అని

అరనితో

మీకు
ఇపుా డు
ఉని
ొదిప్ప
ి టి
విషయాల్పై
నము క్ంగా
సత
లో
ఉండండి. క్రకై వుల్కు నిజ్మైన నరరా ల , నిజ్మైన రాజ్య ంలో ప్పలించే
అవకాశం ఉంటంది. యేసు కూడా ఇలా అనాి డు, " ప్పత్త ఒక్క రికి రన
పని ప్పకార్ం ఇవవ డానికి నా ప్పత్తఫల్ం నా వది ఉంది " ( ప్పక్టన
22:12 ). దేవునికి నిజ్ంగా ప్పత్తసా ందించేవారికి దేవునికి ఒక్ ప్పణాళ్ళక్
(యోబు 14:15) మరియు ఒక్ జ్ఞసల్
ర ం (యోహాను 14: 2) ఉనాి యి
(యోహాను 6:44; ప్పక్టన 17:14). దేవుని రాజ్య ం నిజ్మైనది మరియు
మీరు ానిలో భారం కావచుి !
2016 ప్ప్పర్ంభంలో, పప్త్తక్ సైన్్ అనే పేరుతో ఒక్ వాయ సం
వచిి ంది " జ్నాల్ శకి త" క్ృప్త్తమ మేధసు్
సూచించిన మరియు
Crowdsourcing పరిషక రించడానికి అని " చెడి సమసయ లు 'మానవరవ ం
ఎదుర్పక ంటని . అయినపా టిక్త,
దుషర
ట వ ం
ఏమిటో
అర్ రం
చేసుకోవడంలో వాయ సం విఫల్మైంది, ానిి ఎలా పరిషక రించాలో
విడదీయండి.
సహకార్ం, దేవుని నిజ్మైన మారాగల్ను అనుసరించడమే కాకుండా,
21 వ శతాబం
ి లో విఫల్మవడం విచార్క్ర్ంగా ఉంది, ఇది గొపా వర్ద
రరువార త్తరిగ వచిి ంది, విఫల్మైన బాబెల్ టవర్సను నిరిు ంచడానికి
మానవరవ ం సహక్రించినపుా డు (ఆదికాండము 11: 1-9).
ప్పపంచంలోని సమసయ లు, మధయ ప్ప్పచయ ం వంటి ప్పదేశాల్లో
(తాతాక లిక్ లాభాలు ఉని పా టిక్త, ఉా. డేనియల్ 9: 27 ఎ; 1
థెస్ లొనీక్యులు 5: 3), మనుష్యలు పరిషక రించలేరు-మనకు దేవుని
రాజ్య ం యొక్క శాంత్త అవసర్ం (రోమనుల 14: 17).
అంరరాాతీయ ఉప్రవాదం యొక్క సమసయ లు, ఆశంచిన లాభాలు
ఉని పా టిక్త,
ఐక్య రాజ్య సమిత్తలో
మోసపోయినవారు
పరిషక రించబడరు (cf. యెహెజేక లు 21:12) (cf. ప్పక్టన 12: 9) - మనకు
దేవుని రాజ్య ం యొక్క ఆనందం మరియు ఓారుా అవసర్ం.
పరాయ వర్ణం యొక్క సమసయ లు అంరరాాతీయ సహకార్ం ావ రా
పరిషక రించబడవు, ఎందుక్ంటే ప్పపంచ దేశాలు భూమిని నాశనం
చేయడంలో సహాయపడతాయి (ప్పక్టన 11:18), కానీ అవి దేవుని
రాజ్య ం ావ రా పరిషక రించబడతాయి.
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లైంగక్ అనైత్తక్ర, రర్ు ప్సావం మరియు మానవ శరీర్ భాగాల్ను
అము డం వంటి సమసయ లు USA చేర పరిషక రించబడవు (cf. ప్పక్టన
18:13) , కానీ దేవుని రాజ్య ం ావ రా.
యుఎస్ఎ, యుక్స మరియు అనేక్ ఇరర్ దేశాలు క్లిగ ఉని భారీ అపుా
అంరరాాతీయ ప్బోక్రింగ్ ావ రా పరిషక రించబడదు, కాని చివరికి
(హబకూక క్స 2: 6-8 ప్పకార్ం విధవ ంసం రరువార) దేవుని రాజ్య ం ావ రా.
అాననం
మరియు
దురివ నియోరం
ఐక్య రాజ్య సమిత్త
ావ రా
పరిషక రించబడవు-మనకు దేవుని రాజ్య ం అవసర్ం. బైబిల్ యొక్క
నిజ్మైన యేసు కాకుండా మోక్ష్యనికి అంీక్రించే ఏ క్రకైసతవ మర విశావ స
ఉదయ మం ావ రా మర క్ల్హాలు నిజ్ంగా పరిషక రించబడవు . సన్
సమసయ లో ప్పపంచ మరియు ఆ కోసం, మేము అవసర్ం యేసు తాయ రం
మరియు దేవుని రాజ్య ం లో అరని త్తరిగ. ఆధునిక్ వైదయ శాక్రసతంలో
మానవ ఆరోగాయ నికి అనిి సమాధానాలు లేవు-మనకు దేవుని రాజ్య ం
అవసర్ం.
పంట వైఫలాయ ల్ వల్ల ప్పపంచంలోని ొనిి ప్ప్పంతాల్ను క్రువు
ప్పమాదంలో పడే జ్నుయ పర్ంగా మారుా చెందిన జీవుల్ ావ రా ఆక్లి
సమసయ లు పరిషక రించబడవు-మనకు దేవుని రాజ్య ం అవసర్ం.
ఆప్ఫికా, ఆసయా మరియు ఇరర్ ప్ప్పంతాల్లో ఉని భారీ పేదరిక్ం,
చివరి సమయం 'బాబిలోన్' (cf. ప్పక్టన 18: 1-19) నుండి ొంరకాల్ం
ప్పయోజ్నం
పొందుతుని పుా డు ,
పేదరిక్ం
సమసయ ను
పరిషక రించదు-మనకు దేవుని రాజ్య ం అవసర్ం. యేసు కాకుండా,
మానవరవ ం ఈ 'ప్పసుతర దుష ట యురంలో' ఆదర్శ ధామాల్ను
తీసుకురారల్దనే ఆలోచన రపుా డు సువార్ త (రల్తీయులు 1: 3-10).
K యొక్క వెయేయ ళ లప్పట దశలో దేవుని ingdom భూమిపై ఏరాా ట
చేయబడుతుంది ఒక్ సాహరయ రాజ్య ం. ఇది దేవుని ప్పేమపూర్వ క్
చటాటల్పై ఆధార్పడి ఉంటంది మరియు నాయకుడిగా ప్పేమరల్
దేవుడు. T అరను స్యింట్్ వెయియ సంవర్ రాలు ప్క్తసుత తో ప్పల్న
ఉంటంది (ప్పక్టన 5:10; 20: 4-6). ఈ రాజ్య ం నిజ్ంగా దేవుని చరిి లో
ఉని వారిని క్లిగ ఉంటంది, దేవుని యొక్క K ఇంర ిమ్ వాసతవానికి
చరిి (కాథలిక్స లేా ఇరర్ప్తా) అని ఏ ప్రంథమూ చెపా లేదు. రోమ్
చరిి వెయేయ ళి బోధనను వయ త్తరేకించింది, రరువార మనం చివరికి
త
దర గర్వుతుని పుా డు బైబిల్ సువార్ త సందేశానిి మరింర శకివంరంగా
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వయ త్తరేకిసుతంది . ఇది మరతయి 24:14 న్వర్వేర్ి డంలో సహాయపడే
ముఖయ మైన మీడియా క్వరేజీని పొందుతుంది.
ాని మొదటి దశలో, దేవుని రాజ్య ం “ ప్ొరత జెరూసలేం,
దేవుని నుండి సవ ర్ గం నుండి దిగుతునాి డు ” (ప్పక్టన 21: 2) మరియు
ాని ప్రుగుదల్కు అంరం ఉండదు. ఇక్ అనాయ యం ఉండదు, దు
orrow ఖం ఉండదు, మర్ణం ఉండదు.
బోధసూత మరియు u K సువార్ త అవగాహన దేవుని ingdom బైబిల్ యొక్క
ఒక్ ముఖయ మైన థీమ్. ప్పర నిబంధన ర్చయిరలు ాని గురించి
నేరిా ంచారు. యేసు,
పౌలు, యోహాను ాని
గురించి
బోధంచారు. పురారన ' ప్కిసయ
ట న్ ' ఉపనాయ సం బయట
ప్ొరత
నిబంధనలో
బోధంచటానికి
రటటకుని. ెండవ
శతాబం
ి
ప్ప్పర్ంభంలో ప్పలికార్సా మరియు మెలిటో వంటి
క్రకైసతవ
సూ
త
నాయకులు ాని గురించి బోధంచారు. మేము ొనసాగ
ప్గా దేవుని
చర్సి టీచ్ ఇది K ఆ today.Recall దేవుని ingdom బైబిల్ ప్పదర్శ నలు
యేసు గురించి ప్పభోదించే మొదటి విషయం ఉంది (మారుక 1:13 . ఇది
ఆయన పునరుజీవ
ా ం రరువార గురించి బోధంచిన ఏమి కూడా
ఉంది (అపొసతలుల్ కార్య ములు 1: 3) -మరియు క్రకైసతవులు మొదట
వెరక్వల్సన విషయం (మరతయి 6:33) .
సువార్ త యేసు
జీవిరం
మరియు
మర్ణం
ర్
గురించి మాప్రమే కాదు . T యేసు మరియు అరని f సువా త అరను
దృషి ట ollowers బోధంచాడు వసుతని K ఉంది దేవుని ingdom. రాజ్య
సువార్ త ావ రా మోక్ష్ం క్లిగ ప్క్తసుత, కానీ కూడా ఉనాి యి లు మానవ
ప్పభుతావ ల్ teachingthe ముగంపు (ప్పక్టన 11: 1 5) .
గురుతంచుకోండి, రాజ్య సువార్ త అనిి దేశాల్కు సాక్షిగా ప్పపంచానికి
బోధంచే వర్కు ముగంపు రాదని యేసు బోధంచాడు (మరతయి
24:14) . మరియు ఆ బోధ ఇపుా డు జ్రుగుతోంది.
శుభవార్ త ఏమిటంటే మానవజ్యతి ఎదుర్కా ెంట్లనా
సమసయ లక
దేవుని రాజ్య ెం పరిష్కా ర్ెం . ఇంకా, m ఎముక్కు లేదు ఇది మదతు
ి
అనుకుంటనాి రా, లేా అది వినడానికి ,
n లేా నము క్ం
అనుకుంటనాి రా నిజ్ం ఇది. దేవుని రాజ్య ం శాశవ రమైనది (మరతయి
6:13), “ ఈ ప్పపంచం అంరరించిపోతోంది ” ( 1 ొరింథీయులు 7:31 ) .
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ప్పో ఆరోపించారు నిజ్మైన దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ త లో మేము ఆ
విషయం ొనసాగుతుని దేవుని చర్సి
గురించి తీప్వమైన . దేవుని
రత
రాజ్య ంతో సహా (మ యి 28: 19-20) బైబిల్ బోధంచే అనిి విషయాల్ను
బోధంచడానికి మేము ప్పయత్తి సాతము (మరతయి 24:14). మేము ఆ
రాజ్య ం కోసం ఎదురుచూసుతని పుా డు, దేవుని మారాగల్ను నేరుి కోవాలి
మరియు అనుసరించాలి మరియు సతాయ నిి విశవ సంచాల్నుకునే
ఇరరుల్ను ఓారాి లి.
రాబోయే దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ తను ప్పక్టించడానికి మీరు
మదతు
ి
ఇవవ లేా? మీరు దేవుని రాజ్య ం యొక్క
సువార్ తను
విశవ ససాతరా?

దేవుని చరిి ని ొనసాగసోత ంది
క్ంటిన్యయ యింగ్ చర్సి ఆఫ్ గాడ్ యొక్క USA కారాయ ల్యం ఇక్క డ
ఉంది: 1036 W. ప్గాండ్ అవెన్యయ , ప్ోవర్స బీచ్, కాలిఫోరిి యా, 93433
USA; వెబ్సైట్ www.ccog.org.
క్ంటిన్యయ యింగ్ చర్సి ఆఫ్ గాడ్ (CCOG) వెబ్సైటల
CCOG.ASIA ఈ సైట్ ఆసయాపై దృషి ట ప్టిం
ట ది.
CCOG.IN ఈ సైట్ భార్తీయ వార్సతావ నిి ల్క్ష్య ంగా చేసుకుంది.
CCOG.EU
ఈ
సైట్
యూర్ప్
వైపు
ల్క్ష్య ంగా
ఉంది.
CCOG.NZ ఈ సైట్ న్యయ జిలాండ్ మరియు ప్బిటిష్-సంరత్త నేపథయ ం
ఉని ఇరరుల్ను ల్క్ష్య ంగా చేసుకుంది.
CCOG.ORG ఇది దేవుని నిర్ంరర్ చరిి యొక్క ప్పధాన వెబ్సైట్. ఇది
అనిి ఖండాలోలని ప్పజ్ల్కు స్తవలు అందిసుతంది. ఇందులో క్థనాలు,
లింకులు మరియు వీడియోలు ఉనాి యి.
CCOGCANADA.CA ఈ సైట్ క్సనడాలో ఉని వారిని ల్క్ష్య ంగా చేసుకుంది.
CCOGAfrica.ORG ఈ సైట్ ఆప్ఫికాలో ఉని వారిని ల్క్ష్య ంగా చేసుకుంది.
CDLIDD.ES లా కాంటినుసయాన్ డి లా ఇగే లసయా డి డియోస్.
క్ంటిన్యయ యింగ్ చర్సి ఆఫ్ గాడ్ కోసం ఇది సాా నిష్ భాష్క వెబ్సైట్.
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PNIND.PH పటలోయాి ఇగే లసాయ ఎన్ డియోస్. ఇది నిర్ంరర్ చరిి
యొక్క దేవుని ఫిలిపీా న్్ వెబ్సైట్. దీనికి ఇంీ లష్ మరియు రరలోగ్లో
సమాచార్ం ఉంది.
వార్ తలు మరియు చరిప్ర వెబ్సైటల
COGWRITER.COM ఈ వెబ్సైట్ ఒక్ ప్పధాన ప్పక్టన సాధనం మరియు
వార్ తలు, సాాంరం, చారిప్రక్ క్థనాలు, వీడియోలు మరియు
ప్పవచనారు క్ నవీక్ర్ణల్ను క్లిగ ఉంది.
CHURCHHISTORYBOOK.COM చరిి
చరిప్రపై క్థనాలు మరియు
సమాచార్ంతో వెబ్సైట్ను గురుతంచుకోవడం సుల్భం.
BIBLENEWSPROPHECY.NET ఇది ఆన్లైన్ రేడియో వెబ్సైట్, ఇది
వార్ తలు మరియు బైబిల్ విషయాల్ను వివరిసుతంది.
ఉపనాయ సాలు మరియు ఉపనాయ స రమనిక్ల్ కోసం YouTube బిట్చూయ ట్
వీడియో ఛాన్వల్లు
BibleNewsProphecy ఛానల్. CCOG ఉపనాయ స వీడియోలు.
CCOGAfrica ఛానల్. ఆప్ఫిక్న్ భాషల్లో CCOG సందేశాలు.
CCOG Animations క్రకైసతవ విశావ సాల్ అంశాల్ను బోధంచడానికి ఛాన్వల్.
CCOGSermones ఛానెల్క ాప నిష్ భాష్లో సెందేశాలు ఉన్నా యి.
ContinuingCOG ఛానల్. CCOG వీడియో ఉపనాయ సాలు.
ఈ ఫోటో జెరూసలంలో ఒక్ భవనం యొక్క మిగలిన ొనిి ఇటక్ల్ను
(రరువార ొనిి రరువార జోడించబడింది) ప్కింద చూపిసుతంది, దీనిని
ొనిి సారుల స్నాకిల్ అని పిలుసాతరు, కాని దీనిని జెరూసలేం యొక్క
వెక్రసన్
ట హల్ (ప్పసుతరం మౌంట్ జియాన్ అని పిలుసాతరు) పై చర్సి ఆఫ్
గాడ్ గా వరి ణంచారు.:
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ఇది బహుశా మొట టమొదటి క్రకైసతవ చరిి భవనం యొక్క ప్పదేశంగా భావిసుతనాి రు.
యేసు యొక్క ‘దేవుని రాజ్య సువార్ త’ బోధంచబడే భవనం. ఇది యెరూషలేములోని ఒక్
భవనం, ఇది దేవుని రాజ్య ం యొక్క సువార్ తను బోధంచింది.

ఈ కార్ణెంగా మేము కూడా ఆగిపోకెండా దేవునికి క్ృత్ జ్త్
ఞ లు
తెలుప్పత్తన్నా ము, ఎెందుక్ెంటే ... సోదరుల్లరా, యూదయలో
ట్రకీ సుతయేసులో ఉనా దేవుని చరిు ల అనుచరులు అయాయ రు. (1
థెసస లొనీక్యులు 2: 13-14)
ఒక్ప్పప డు అెందరికీ పరిశుదుధలక అెందజ్కసిన విశాా సెం కసెం తీట్రవెంగా
పోటీపడెండి. (యూదా 3)
అత్ను (యేసు) వారితో, “నేను దేవుని రాజ్యయ నిా ఇత్ర్ నగ్రాలక
బోధెంచాలి, ఎెందుక్ెంటే ఈ ట్రపయోజ్నెం కసెం నేను పెంపడ డా్ను.”
(లూకా 4:43)
అయితే దేవుని రాజ్యయ నిా వెత్క్ెండి, ఈ విష్యాలనీా మీక
చేర్ు డడత్వయి. భయపడవ దుే, చ్చనా మెంద, ఎెందుక్ెంటే మీక రాజ్య ెం
ఇవా డెం మీ త్ెంట్రడికి మెంచ్చ ఆనెందెం. (లూకా 12: 31-32)
మరియు రాజ్య ెం యొక్ా ఈ సువార్ త ట్రపపెంచమెంత్వ దేశాలక
త
ాక్షయ మిచేు ల్ల బోధెంచడడుత్తెంది, ఆపై ముగిెంప్ప వసుతెంది. (మత్యి
24:14)
language edition.
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