
ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ 

તે ઉ ેલ છે! 

તમે સમજો છો  ે ઈસ ુજણાવ્ુું હત ુું  ે જ્ાું સધુી ભગવાન ક િંગડમ ઓફ સાક્ષી તરી ે વવશ્વમાું 
ઉપદેશ આપે છે અંત ન આવી શ ે? 

 
"વરુ પણ લેમ્બ સાથે રહશેે ... 9 તેઓ ન ુસાન પહોંચાડી શ ે છે  ે બધા મારા પવવત્ર પવવત પર 

નાશ  રે છે, પથૃ્વી પ્રભનુા જ્ઞાનની પણૂવ રહશેે પાણીમાું સમદુ્ર  વર તરી ે નકહ" (્શા્ાહ 
11: 6-9) 
 

બોબ થઈએ, પીએચ.ડી. 

ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ 

તે ઉ ેલ છે! 

  

બોબ થઈએ, પીએચ.ડી. 
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શા માટે તેના સમસ્્ાઓ ઉ ેલવા માનવજાવત  રી શ ો છો? 

તમે જાણો છો  ે પ્રથમ અને છેલ્લા વસ્તઓુ બાઇબલ બતાવે છે  ે ઈસ ુદેવના રાજ્ની સવુાતાવ લચિંવતત 
ઉપદેશ? 

તમે જાણો છો  ે દેવનુું રાજ્ પે્રકરતોનાું ભાર અને તે પ્રથમ જે તેમને અનસુરતા હતા? 

ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ઈસનુા વ્ક્તત છે? ભગવાન ઇસ ુરાજ્માું હવે અમને તેમના જીવન રહતેા હો્ છે? 

ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ભવવષ્્માું વાસ્તવવ  ક િંગડમ  ેટલા  પ્ર ાર છે? તમે વવશ્વાસ બાઇબલ શુું શીખવે છે? 

રાજ્ શુું છે? જસ્ટ ભગવાન ક િંગડમ ઓફ શુું છે? બાઇબલ શુું શીખવે છે? પ્રારુંલભ  લિસ્તી ચચવ શુું શીખવ્ુું? 

તમે સમજો છો  ે અંત સધુી ભગવાન ક િંગડમ ઓફ સાક્ષી તરી ે વવશ્વમાું ઉપદેશ આપે છે ન આવી શ ે? 

આગળના  વર પર ફોટોગ્રાફ એ  ઘેટાુંના એ  વરુ સાથે આડો પડેલો તરી ે બરુડીને વપ્રન્ટર અને ગ્રાકફતસ દ્વારા બનલેા 
બતાવે છે. પાછળ  વર પર ફોટોગ્રાફ ્રૂશાલેમમાું મળૂ ચચવ ઓફ ગોડ મ ાન ડો બોબ થઈએદ્વારા 2013 માું લવેામાું 
ભાગ છે. 

 

વવષ્વસ્તનુો 
 

1. માનવતા ઉ ેલો છે? 

2. શુું ઈસ ુગોસ્પેલ ઉપદેશ હતી? 

3. ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ જાણીતી હતી? 

4. પ્રેકરતો રાજ્ની સવુાતાવ શીખવ્ુું? 

5. ધ ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ બહાર સ્રોતોમાુંથી દેવના રાજ્માું શીખવવામાું આવે છે. 



6. ગ્રી ો-રોમન ચચવ શીખવે ક િંગડમ મહત્વપણૂવ છે, પરુંત ુ... 

7. શા માટે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ? 

સુંપ વ માકહતી 

 

 

1. માનવતા ઉકેલો છે? 

વવશ્વમાાં ઘણી સમસ્યાઓ સામનો કરે છે. 

ઘણા લોકો ભખૂ્યા હોય છે. ઘણા લોકો દ ુઃખી છે. ઘણા લોકો ગરીબી સામનો કરે છે. ઘણા દેશોમાાં ગાંભીર દેવ  ાં 
છે. અજાત સહહત બાળકો, દ ર પયોગ સામનો કરે છે. ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ રોગો ઘણા ડોકટરો સાંબાંધ. મ ખ્ય 
ઔદ્યોઝગક શહરેની હવા પણ તાંદ રસ્ત હોઈ પ્રદ વિત છે. વવવવધ રાજકારણીઓ ય દ્ધ ધમકી આપી. આતાંકવાદી 
હ મલા થઈ રહ્ ાં રાખવા. 

વવશ્વના નેતાઓ સમસ્યાઓ માનવતા સામનો ઠીક કરી શકે છે? 

ઘણા એવ ાં લાગે છે. 

નવા ય વનવસસલ એજન્ડા 

25 સપ્ટેમ્બર, 2015 ના રોજ, વેહટકન પોપ ફ્રાન્ન્સસ દ્વારા કી નોંધ પ્રવચન પછી, ય નાઇટેડ નેશન્સ (ય એન) ની 
193 દેશો મળૂ શ ાં નવા ્વુનવસવલ એજન્ડા તરીકે ઓળખવામાાં આવી હતી "17 ટકાઉ વવકાસ લક્ષયાાંકો" અમલ 
કરવા માટે મતદાન કય ું હત  ાં. અહીં ય એનની 17 ગોલ છે: 

ગોલ 1. તેના તમામ સ્વરૂપો દરેક જગ્યાએ અંતે ગરીબી 

ગોલ 2. ભખૂમરો, ખાદ્ય સ રક્ષા અને સ ધારેલ પોિણ હાાંસલ અને ટકાઉ કવૃિ પ્રોત્સાહન 

ગોલ 3. તાંદ રસ્ત જીવન ખાતરી અને પ્રોત્સાહન બધા ઉંમરે બધા માટે સ ખાકારી 

ગોલ 4. વ્યાપક અને ન્યાયપણૂસ ગ ણવત્તા વશક્ષણ ખાતરી અને બધા માટે આજીવન વશક્ષણ તકો 
પ્રોત્સાહન 



ગોલ 5. ઝલિંગ સમાનતા હાાંસલ અને બધી સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓ સશન્તતકરણ 

ગોલ 6. ઉપલબ્ધતા અને પાણી ટકાઉ વ્યવસ્થાપન અને બધા માટે સ્વચ્છતા ખાતરી કરો 

ગોલ 7. બધા માટે પોસાય વવશ્વસનીય, ટકાઉ અને આધ વનક ઊજાસ ઍતસેસ ખાતરી 

ગોલ 8. ટકી પ્રોત્સાહન, વ્યાપક અને ટકાઉ આવથિક વદૃ્ધદ્ધ, સાંપણૂસ અને ઉત્પાદક રોજગાર અને બધા 
માટે યોગ્ય કામ 

ગોલ 9. ઝબલ્ડ ન્સ્થવતસ્થાપક ઇન્ફ્રાસ્રતચર, વ્યાપક અને ટકાઉ ઔદ્યોઝગકરણ અને દત્તક નવીનીકરણ 
પ્રોત્સાહન 

ગોલ 10 દેશોમાાં અંદર અને વચ્ચ ેઅસમાનતા ઘટાડવા 

ગોલ 11 બનાવો શહરેો અને માનવ વસાહતો, વ્યાપક સલામત, ન્સ્થવતસ્થાપક અને ટકાઉ 

ગોલ 12 ટકાઉ વપરાશ અને ઉત્પાદન પેટનસ ખાતરી કરો 

ગોલ 13 આબોહવા પહરવતસન અને તેની અસરો સામનો કરવા માટે તાત્કાઝલક પગલાાં લેવા 

ગોલ 14 ટકાવવ ાં અને ટકાઉક્ષમ મહાસાગરો, સમ દ્રો અને ટકાઉ વવકાસ માટે દહરયાઈ સ્રોતો વાપરવા 

ગોલ 15 રક્ષણ માટે, રીસ્ટોર અને જમીન પરની જૈવ સષૃ્ટટમાાં ટકાઉ ઉપયોગ પ્રોત્સાહન, ટકાઉક્ષમ 
જ ાંગલો, લડાઇ રણીકરણ અને થાંભી મેનેજ કરો અને લેન્ડ હડગ્રેડેશન હરવસસ અને જૈવવવવવધતા 
ન કશાન અટકાવી 

ગોલ 16, ટકાઉ વવકાસ માટે શાાંવતપણૂસ અને વ્યાપક સમાજ પ્રમોટ બધા માટે ન્યાય માટે વપરાશ 
પરૂો પાડે છે અને તમામ સ્તરે, અસરકારક જવાબદાર અને વ્યાપક સાંસ્થાઓ ઝબલ્ડ 

ગોલ 17 અમલીકરણ માધ્યમથી મજબતૂ અને ટકાઉ વવકાસ માટે વૈવશ્વક ભાગીદારીનો પ નરોદ્ધાર 

આ કાયસસઝૂચ સાંપણૂસપણે 2030 દ્વારા અમલ કરી શકાય તેવ ાં માનવામાાં આવે છે અને તે પણ ટ ાઉ વવ ાસ 
માટે 2030 એજન્ડા કહવેામાાં આવે છે. તે વનયમન, વશક્ષણ, અને આંતરરાટરીય અને સહકાર દ્વારા માનવતા 
સામનો ઝબમારીઓ ઉકેલવા માટે ધ્યેય રાખે છે. જ્યારે તેના હતે  ઓ ઘણા સારા છે, તેની પદ્ધવતઓ અને ગોલ 
કેટલાક દ ટટ છે (સીએફ ઉત્પવત્ત 3: 4). આ કાયસસઝૂચ, પણ, પોપ ફ્રાન્ન્સસ માતાનો  સીબહોળા પ્રમાણના પ્રસાર 
માટેન ાં સાથે સ સાંગત છે. 



"નવા ય વનવસસલ એજન્ડા" "ન્ય  કેથોઝલક એજન્ડા" કહવેાય કરી શકાય છે કારણ કે આ શબ્દ "કેથોઝલક" નો 
અથસ "સાવસવિક." પોપ ફ્રાન્ન્સસ નવા ્વુનવસવલ એજન્ડા દત્તક કહવેાય "આશા એક મહત્વપણૂસ સાઇન ઇન 
કરો." 

પોપ ફ્રાન્ન્સસ પણ આંતરરાટરીય કરાર 21 કહવેાય હડસેમ્બર 2015 માાં (સત્તાવાર તલા્મેટ ફેરફાર પર 
ફે્રમવ વ  ન્વેન્શન પક્ષો 21 મી  ોન્ફરન્સ શીિસક), અને સલાહ આપી દેશો "કાળજીપવૂસક આગળ માગસ 
અન સરવા માટે પ્રશાંસા છે, અને એકતા એક ક્યારેય વવકસતા અથસમાાં સાથે . " 

કોઈ એક શ્વાસ પ્રદૂવિત હવા માાંગે છે, જ્યારે ભખૂ્યા જાઓ, ગરીબ છે, ભયાંકર કરી, વગેરે, આ આંતરરાટરીય 
એકતા માનવતા સામનો સમસ્યાઓ હલ થશ?ે 

ય નાઇટેડ નેશન્સ રેક રેકોડસ  

ય નાઇટેડ નેશન્સ રચના અને 24 ઓતટોબર 1945 ના રોજ સ્થાપના કરવામાાં આવી હતી, વવશ્વ ય દ્ધ II પછી, 
આવો અન્ય સાંઘિસ અટકાવવા અને વવશ્વમાાં શાાંવત પ્રોત્સાહન પ્રયાસ કરો. તેની સ્થાપના વખતે, ય એન 51 

સભ્ય રાજ્યો હતા; ત્યાાં હવે છે 193. 

ય નાઇટેડ નેશન્સ થી વવશ્વમાાં તકરાર રચના, સેંકડો કરવામાાં આવી છે તો હજારો છે, પરાંત   અમે હજ  સ ધી 
િીજા વવશ્વ ય દ્ધ તરીકે વણસવવામાાં શકે છે હતા શ ાં હોય છે. 

કેટલાક માને છે ય નાઇટેડ નેશન્સ જેવી આંતરરાટરીય સહકારને ઉતે્તજન આપવા માટે દાવો કરે છે, અને 
વવશ્વવ્યાપી કાયસસઝૂચ પ્રકાર પોપ ફ્રાન્ન્સસ અને અન્ય ઘણા ધાવમિક નેતાઓ શાાંવત અને સમદૃ્ધદ્ધ લાવશ ે
પ્રોત્સાહન પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, સાથે જોડાઈ છે. 

આમ છતાાં, ય નાઈટેડ નેશન્સ માટે રેક રેકોડસ આ કરવા માટે સારી નથી રહી છે. ય નાઇટેડ નેશન્સ થી 
અસાંખ્ય સશસ્ત્ર સાંઘિસ રચના કરવા ઉપરાાંત, બહ વવધ લાખો ભખૂ્યા શરણાથીઓ, અને / અથવા અત્યાંત 
ગરીબ છે. 

એક દાયકા પહલેાાં, ય નાઇટેડ નેશન્સ તેના વમલવેન્મ વવ ાસ લક્ષ્ાું ો અમલ કરવા માટે સ યોજજત. તે પણ 
ય એન પોતે અન સાર આઠ "વવકાસ લક્ષયાાંકો," હતી પરાંત   આ સફળ થઈ ન હતી. તેથી, 2015 માાં, તેના 
કહવેાતા "17 ટકાઉ વવકાસ લક્ષયાાંકો" લવેાયા હતા. કેટલાક આશાવાદી છે. કેટલાક તેને એક આદશસ કાલ્પવનક 
માને છે. 

જ્યાાં સ ધી જાય છે, 6 મે, 2016 ના રોજ, પોપ ફ્રાન્ન્સસ તેમણ ેમાનવીય ય રોવપયન સપન ાં છે કે તેમના ચચસ 
મદદ કરી શકે છે કે ખાંડ પ્રાપ્ત જણાવ્ય ાં હત  ાં. તેમ છતાાં, પોપ ડ્રીમ બહાર ચાલ  કરવા માટે એક દ ુઃસ્વપ્ન 
(સીએફ પ્રકટીકરણ 18) હશે. 



કેટલાક સહકાર અને સફળતા છે, પરાંત   ત્યાાં હોઈ શકે છે ... 

મેકર્ન વેબસ્ટર કડતશનરી જણાવે છે કે "એક કાલ્પવનક સ્થળ છે જેમાાં સરકાર, કાયદા અને સામાજજક 
પહરન્સ્થવતઓ સાંપણૂસ છે." 

બાઇબલ શીખવે છે કે માનવતા તેના પોતાના પર તેની સમસ્યાઓ હલ કરી શકો છો: 

23 હ ેયહોવા, હ ાં જાણ ાં છાં માણસ રીતે પોતે નથી; તે માણસ કોણ પોતાના પગલાાં ગોઠવી માટે લઈ 
જશે નથી. (વયમેયાહ 10:23, NKJV દરમ્યાન જ્યાાં સ ધી સચૂવવામાાં નહહિં) 

બાઇબલ શીખવે છે કે આંતરરાટરીય સહકાર વનટફળ જશ:ે 

16 વવનાશ અને દ ુઃખી તેમના રીતે છે; 17 અને તેઓ શાાંવતનો માગસ જાણતા નથી 18 તેમની આંખો પહલેાાં 
ભગવાન કોઈ ડર હોય છે.. (રૂમી 3: 16-18) 

તેમ છતાાં, ઘણા મન ટયો એક આદશસ સમાજ તેમના મત તરફ કામ કરી રહ્યા છે અને તે પણ ક્યારેક ધમસ 
સમાવેશ કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરાંત   લગભગ કાંઈ એક સાચા ઈશ્વરની રીતે પાલન કરવા માટે તૈયાર છે. 

તે માને છે કે ત્યાાં ય  નાઇટેડ નેશન્સ કે વેહટકન ગોલ કોઈપણ કોઈ પ્રગવત થશે નથી. કેટલાક, તેમજ કેટલાક 
આંચકો હશે. 

ખરેખર, અને કદાચ મોટા સાંઘિસ બાદ આંતરરાટરીય શાાંવત સોદો એક પ્રકાર માટે સાંમત થયા આવશ ેઅને 
પ ષ્ટટ (દાનીયેલ 9:27). જ્યારે તે છે, ઘણા ખોટી રીતે માને છે કે માનવતા વધ  શાાંવતપણૂસ અને આદશસ સમાજ 
વવશે લાવવામાાં આવશે વલણ ધરાવતા હશે. 

(: 9-12 2 થેસ્સાલોનીકી 2) ઘણા આવા આંતરરાટરીય 'આદશસ પ્રગવત' (સીએફ એિેકીલ 13:10) તેમજ વવવવધ 
ચમત્કારો અને અદભતૂ કાયો દ્વારા લેવામાાં આવશે. પરાંત  , બાઇબલ આવા શાાંવત છેલ્લા નથી (દાનીયેલ 
9:27; 11: 31-44) કહ ેછે, નેતાઓ શ ાં દાવો કરી શકે છે છતાાં (1 થેસ્સાલોનીકી 5: 3; યશાયાહ 59: 8). 

જો માનવતા ખરેખર વવશે લાવવામાાં તદ્દન અસમથસ છે, કોઈપણ પ્રકારની શક્ય છે? 

હા. 

2. શ ાં ગોસ્પેલ ઈસ  જાહરે કય ું? 
બાઇબલ એ  આદશવ સોસા્ટી, ભગવાન ક િંગડમ ઓફ  હવેા્ શીખવે છે, માનવ સર ારો (દાની્ેલ 2:44; 

પ્ર ટી રણ 11:15; 19: 1-21) બદલશે. 



ઈસ ુ પોતાના પ્રચાર ા વ્ની શરૂઆત છે, તેમણ ેભગવાન હકિંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ વવશે ઉપદેશ દ્વારા શરૂ 
 ્ુું હત ુું. અહીં મા વ અહવેાલ છે: 

14 હવે પછી જ્હોન જેલમાું મ ૂવામાું આવ્ુું હત ુું, ઈસએુ ગાલીલ આવ્ા ". સમ્ પરૂો થ્ો છે, અને 
દેવના રાજ્ નજી  છે પસ્તાવો અને ગોસ્પેલ માને છે" ભગવાન, 15 રાજ્ વવષેની સવુાતાવ આપી 
અને  હ્ુું  ે, (મા વ 1: 14-15). 

શબ્દ ગોસ્પેલ, ગ્રી  શબ્દ  તરી ે લલપ્્ુંતર માુંથી આવે છે, અને "સારા સુંદેશ" અથવા "સારા સમાચાર છે." 
ધ ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ, ઇંગલલશ શબ્દ "રાજ્" દેવના રાજ્માું સુંબ ુંવધત, NKJV આશરે 149 વખત ઉલ્લેખ  ્ો છે 
એનો અથવ એ થા્ અને  બાઇબલ 151. તે ગ્રી  શબ્દ  જે વન્મ અથવા રો્લ્ટી ના નોંધે તરી ે લલપ્્ુંતર 
માુંથી આવે છે. 

માનવ રાજ્ો, તેમજ માતાનો ભગવાન સામ્રાજ્, એ  રાજા (પ્ર ટી રણ 17:14), તેઓ એ  ભૌગોલલ  
વવસ્તાર આવરી (પ્ર ટી રણ 11:15), તેઓ વન્મો (: 3-4; 30: ્શા્ાહ 2 9) હો્ છે, અને તેઓ પાસે વવષ્ો 
(લ ુ 13:29). 

અહીં ઈસ ુપાસેથી પ્રથમ જાહરે વશક્ષણ મેથ્્ ુરે ોડવ છે: 
23 ઈસએુ બધા વવશે ગાલીલના જઈને ્હકૂદ સભાસ્થાનોમાું દેવના વશક્ષણ, રાજ્ની સવુાતાવ (માત્થી 
4:23) ઉપદેશ. 

મેથ્્ ુપણ રે ોડવ: 
35 પછી ઈસએુ તે વવસ્તારના તમામ શહરેો અને ગામડાઓમાું જઈને ્હકૂદ સભાસ્થાનોમાું દેવના, 
રાજ્ (માત્થી 9:35) સવુાતાવ. 

ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ બતાવે છે  ે ઈસ ુહુંમેશ માટે રાજ  રશે: 

33 તે ્ાકૂબના ઘર પર  ા્મ રાજ  રશે, ને તેના રાજ્નો અંત (લ ુ 1:33) હશે. 

એલજે રેકોડસ હતે   છે કે ઈસ  મોકલવામાાં આવ્યો હતો દેવન ાં રાજ્ય પ્રગટ હતી નોકટસ ઈસએુ શીખવ્ય ાં. 
43 ઈસએુ તેઓને  હ્ુું, "હુું અન્્ શહરેોમા ું પણ દેવના રાજ્ની સવુાતાવ જોઈએ,  ારણ  ે આ હેત ુ
માટે હુું મો લવામાું આવ્ા છે" (લ ુ 4:43). 

તમે ક્યારે્ સાુંભળ્ુું છે  ે ઉપદેશ? તમે ક્યારે્ ખ્્ાલ છે  ે મો લવામાું આવી રહી માટે ઈસનુા હતે ુદેવનુું 
રાજ્ પ્રગટ  રવા હતો? 

એલજે પણ રે ોડવ છે  ે ઈસ ુજાઓ અને દેવના રાજ્ની સવુાતાવ હતી: 
10 પે્રકરતોએ, જ્ારે તેઓ પરત ફ્ાવ હતા, તેને બધા છે  ે તેઓ  ્ુું હત ુું જણાવ્ુું હત ુું. . પછી તેણ ે
તેઓને લીધો અને શહરે બથેસૈદાનો  હવેા્ સાથે જોડા્ેલા રણના સ્થળ માું ખાનગી  ોરે 



ગ્ા 11 પરુંત ુજ્ારે લો ોને તે જાણતા હતા, તેઓ ઈસનેુ અનસુ્ાવ; અને તેમને પ્રાપ્ત થઈ છે અને 
દેવના રાજ્ વવષેની તેમને વાત  રી હતી (લ ુ 9: 10-11). 

ઈસએુ શીખવ્ુું  ે દેવનુું રાજ્ જેઓ તેમને અનસુરી શ ે છે માટે ટોચની અગ્રતા હોવ ુું જોઈએ: 
33 પરુંત ુપ્રથમ ભગવાન અને તેમના ન્્ા્ીપણાને (માત્થી 6:33) રાજ્ લેવી. 

. 31 પરુંત ુ દેવના રાજ્માું લવેી, અને આ બધી વસ્તઓુ તમને આપવામાું આવશે 32 ડર નથી, ઓ 
નાની ટોળી, તે તમને રાજ્ (લ ુ 12: 31-32) આપવા માટે તમારી બાપની ખશુી છે. 

લિસ્તીઓ પ્રથમ રાખવાથી ભગવાન ક િંગડમ ઓફ છે. તેઓ લિસ્ત તરી ે રહતેા તેમને જીવુંત હો્ છે અને 
તેમના વળતર અને રાજ્ માટે આગળ જોઈ દ્વારા આ તેમના ટોચ અગ્રતા  રીને આવુું. છતાું, મોટા ભાગના 
જે લિસ્ત જાહરે નથી, માત્ર પ્રથમ ભગવાન ક િંગડમ ઓફ છે, તેઓ પણ ખબર નથી  ે તે શુું છે શ તો 
નથી. ઘણા પણ ખોટી રીતે માને છે  ે દુન્્વી રાજ ારણમાું સામેલ  રવામાું આવી રહી ભગવાન શુું 
લિસ્તીઓ પાસેથી અપેક્ષા છે. માતાનો ભગવાન સામ્રાજ્ સમજવા નથી, તેઓ હવે તેઓ જોઇએ તરી ે 
અથવા સમજી શા માટે માનવતા જેથી અપણૂવ છે રહતેા નથી. 

પણ નોકટસ  ે રાજ્ની નાની ટોળી આપવામાું આવશે (સીએફ રૂમી 11: 5). તે વવનમ્રતા લ ેસાચુું લલટલ 
ઘેટાના ઊનનુું પમૂડુું ભાગ હોઈ તૈ્ાર હો્ છે. 

ભગવાન હકિંગડમ ઓફ હજ  સ ધી પથૃ્વી પર સ્થાપના કરવામાાં આવી છે 

ઈસએુ શીખવ્ુું  ે તેમના અનુ્ ા્ીઓ ક િંગડમ આવવા માટે પ્રાથવના  રવી જોઈએ, તેથી તેઓ પહલેાથી જ 
નથી તે ધરાવે છે: 

9 ઓ આ ાશમાુંના અમારા વપતા, હલેોવડ તમારુું નામ હશે. 10 તમારા સામ્રાજ્ આવે છે. તમારા (: 
9-10 માત્થી 6)  રવામાું આવશે. 

ઈસ ુદેવના રાજ્ની સવુાતાવ તેમના વશષ્્ો બહાર મો લવામાું: 
1 પછી ઈસએુ તેના બાર વશષ્્ોને બોલાવીને અને તેઓને બધા ભતૂો પર સિા અને સિા આપી 
હતી, તથા રોગો ટાળવાને 2 તેણે તેઓને દેવના રાજ્ (લ ુ 9: 1-2) ઉપદેશ આપવા મો લ્્ા.. 

ઈસએુ શીખવ્ુું  ે તેમની હાજરી એ લા ક િંગડમ ન હતી  ારણ  ે રાજ્ પથૃ્વી પર પછી સ્થાવપત  રવામાું 
આવી હતી: 

28 પણ જો હુું દેવનો આત્મા દ્વારા દુષ્ટ શેતાનોને બહાર પડેલા, ચોક્કસ દેવનુું રાજ્ તમારી પાસે 
આવ્ુું છે (માત્થી 12:28). 

સાચુું ક િંગડમ ભવવષ્્માું છે. તે મા વ શો આ પુંક્તતઓ હવે અહીં નથી 



47 જો તારી આંખ તને પાપ  રવા માટેનુ ું  ારણ બને છે, તો તે બહાર રાખવી. જો તમે તેના બદલે બે 
આંખો, ફેં ી દેવામાું આવે ... (મા વ 9:47) તેના  રતાું એ  આંખ સાથે દેવના રાજ્માું પ્રવેશ  રવો 
તે વધારે સારુું છે. 
23 ઈસએુ આસપાસ જો્ુું અને તેના વશષ્્ોને  હ્ુું, "હાડવ તે  ેવી રીતે જેઓ દેવના રાજ્માું દાખલ 
 રવા માટે સુંપવિ છે!" 24 વશષ્્ો તેમના શબ્દો અચરત પામ્્ા હતા. પણ ઈસએુ ફરીથી  હ્ુું અને 
તેમને  હ્ુું, "બાળ ો, હાડવ તે  ેવી રીતે જેઓ સુંપવિ પર ભરોસો ભગવાન સામ્રાજ્ દાખલ  રવા 
માટે! 25 તે સરળ એ  ઊંટ એ  સમદૃ્ધ માણસ  રતાું સો્ ની આંખ મારફતે જવા માટે છે માટે છે 
દેવનુું રાજ્ (: 23-25 મા વ 10) દાખલ  રો ". 
25 ચોક્કસ, હુું તમને  હુું છું, હુું લા ુંબા સમ્ સધુી તે કદવસે ત્્ાું સધુી વેલો ફળ પીવુું પડશે જ્ારે હુું 
દેવના રાજ્માું નવી પીણુું "(મા વ 14:25). 
43 આરીમથાઈના, એ  અગ્રણી  ાઉક્ન્સલ સભ્્, જેમણ ેપોતાની જાતને દેવના રાજ્ને માટે રાહ 
જોઈ હતી, આવતા અને કહિંમત ... લેવાના જોસેફ (મા વ 15:43). 

ઈસએુ શીખવ્ુું  ે ક િંગડમ હવે આ હાજર વવશ્વના ભાગ નથી: 
36 ઈસએુ ઉિર આપ્્ો, "મારુું રાજ્ આ જગતનુું નથી, તો મારુું રાજ્, મારા સેવ ો લડાઈ  રત 
તેથી મને ્હકૂદઓને સોંપવામાું આવી શ ા્ો જોઈએ તે આ જગતનુું હોત, પરુંત ુહવે મારુું રાજ્ 
અહીં છે." (્ોહાન 18: 36). 

ઈસએુ શીખવ્ુું  ે ક િંગડમ બાદ તેમણે ફરીથી આવે છે આવે છે અને તે તેની ક િંગ હશે: 
31 "માણસનો દી રો પોતાના મકહમામાું આવે છે, અને તેની સાથે તમામ પવવત્ર દૂતો છે, ત્્ારે પછી 
તે રાજા તરી ે મકહમાના રાજ્ાસન પર બસેશે. 32 બધી પ્રજાઓ તેના પહલેા ું ભેગા  રવામાું આવશે, 

અને તેમને અન્્ એ  અલગ હશે, એ  ભરવાડ બ રા તેના ઘેટા ું વવભાજજત  રે છે. 33 અને તેઓ 
તેમના જમણા હાથ પર ઘેટા ું સેટ  રશે, પરુંત ુ ડાબી પર બ રા. 34 પછી તે રાજા, જમણી બાજુ 
બેસનારા તે  હશેે, 'આવો, તમે મારા વપતા ના આશીવાવદ રાજ્ જગતનો (: 31-34 મેથ્્ ુ25) પા્ો 
નાખતા પહલેા તમારા માટે અગાઉથી જ તૈ્ાર બોલાવે છે. 

ઈશ્વર ક િંગડમ અહીં નથી, અમે એ  વાસ્તવવ  સધુી પછી તે સ્થાપના  રવામાું આવી છે દેખાશે નહીં.  ારણ 
 ે મોટા ભાગના માતાનો ભગવાન સામ્રાજ્ નથી સમજી નથી, તેઓ  ેવી રીતે સમજવા માટે તેમના પે્રમાળ 
સર ાર  ામ  રે છે વનષ્ફળ જા્ છે. 

ઈસ એ શ ાં કહ્ ાં હકિંગડમ જેવી હતી? 

ઈસએુ શુું ભગવાન ક િંગડમ ઓફ જેવી છે  ેટલા  સ્પષ્ટતા પરૂી પાડી: 



26 ઈસએુ  હ્ુું, 'દેવનુું રાજ્ છે,  ારણ  ે જો  ોઈ માણસ જમીન પર છૂટાછવા્ા બીજ 
જોઈએ, 27 અને રાતે્ર ઊંઘ અને કદવસ દ્વારા ઊઠે, અને બીજ અને વધવા જોઈએ, તેમણે પોતાની 
જાતને  ેવી રીતે ખબર નથી. 28 પોતે દ્વારા પથૃ્વી ઉપજ પા : પ્રથમ બ્લેડ, પછી વડા,  ે પછી વડા 
માું સુંપણૂવ અનાજ 29 પરુંત ુજ્ારે અનાજ, તરત જ વસ લ માું મ ેૂ છે,  ારણ  ે આ સમ્  ાપણીનો છે 
"(મા વ 4:. 26- 29). 
18 પછી તેણે  હ્ુું, "શુું ભગવાન જેવા રાજ્ શુું છે અને હુું તે શુું સરખામણી  રી શકુું 19 તે રાઈના 
દાણા, જે એ  માણસ લીધો હતો અને તેના બગીચામાું મ ૂી જેવી છે;? અને તે થ્ો હતો અને એ  
મોટા વકૃ્ષની બની હતી, અને એર તેની શાખાઓ માું નેસ્ટેડ પક્ષીઓ. "20 ફરીથી ઈસએુ  હ્ુું," હુું દેવના 
રાજ્માું શુું  હુું રહશેે? 21 તે ખમીર છે, જે એ  મકહલા લીધો અને ભોજન ત્રણ પગલાું છૂપાવી સધુી 
તે બધા ખમીર હતી જેવી છે "(લ ુ 13: 18-21). 

આ દૃષ્ટા ુંત સચૂવે છે  ે, પ્રથમ, દેવના રાજ્માું ખબૂ નાની છે, પરુંત ુમોટા બની જા્ છે. 

એલજે પણ રે ોડવ: 
29 તેઓ ઉિર અને દલક્ષણ પવૂવ અને પવિમમાુંથી આવે છે, અને ભગવાન (લ ુ 13:29) રાજ્માું 
નીચે બસેી. 

આમ, ઈશ્વરના રાજ્માું બધા વવશ્વના લો ો હશે. તે નથી જેઓ ઈસ્રાએલી કુળ હો્ મ્ાવકદત હશે. લો ો આ 
સામ્રાજ્ નીચ ેબેસી જશે. 

લ ક 17 અને હકિંગડમ 

લ ુ 17: 20-21  ેટલા  વ્ગ્ર  રી મ ેૂ છે. પરુંત ુ તે મેળવવામાું પહલેા ું, નોંધ્ુું છે  ે લો ો ખરેખર દેવના 
રાજ્માું ખાવુું પડશે: 

15 "બ્લેવસડ જેઓ દેવના રાજ્માું રોટલી ખાવી તે છે!" (લ ુ 14:15). 

ત્્ારથી લો ો હશે (ભવવષ્્માું) ભગવાન ક િંગડમ માું ખા્ છે, તે માત્ર  ુંઈ  તેમના હૃદ્માું  ોરે હવે સેટ, 

લ ુ 17:21 ના / ગેરસમજણો જે અન્્થા સચૂવે હોવા છતાું નથી. 

લ ુ 17 ના અનવુાદ: 20-21 મદદ  રીશુું  ેટલા  સમજવા 
20 ફરોશીઓ જ્ારે ભગવાન શાસન આવી દ્વારા પછૂવામાું આવે છે, તેમણ ેવશષ્્ોને જવાબ આપ્્ો 
 ારણ  ે તમે તેને દૃષ્ષ્ટ પ ડી આશા, "ભગવાન શાસન આવતા નથી; 21  ોઈ એ   હ ેછે, 'અહીં તે 
છે' અથવા 'ત્્ા ું તે છે, 'દેવને શાસન તમારી મધ્ે હવે છે. " (લ ુ 17: 20-21) 

નોંધ  રો  ે ઈસ ુલબનરૂપાુંતરીત, દૈકહ , અને દુંભી ફરોશીઓ સાથે વાત  રતા હતા. ઈસ ુ"તેઓને  હ્ુું," - તે 
ફરોશીઓએ ઈસ ુજે પ્રશ્ન પછૂવામાું હતી. તેઓ તેને ઓળખી ઇન ાર  ્ો હતો. 



તેઓ ચચવ હતા? ના! 

ઈસ ુ પણ એ  ચચવ ટૂું  સમ્માું આ્ોજન  રવામાું વવશે વાત  રવામાું આવી હતી.  ે તેઓ મનમાું 
લાગણીઓ વવશે વાત  રી હતી. 

ઈસ ુતેમના શાસન અંગે વાત  રી હતી! ફરોશીઓ એ  ચચવ વવશે તેમને પછૂવા ન હતી. તેઓ  ોઇ પણ ન્્ ૂ
ટેસ્ટામેન્ટ ચચવ ટૂું  સમ્માું શરૂ  રવામાું આવશે  ુંઇ જાણતા હતા. તેઓ ખબૂ સેષ્ન્ટમેન્ટ એ  પ્ર ાર વવશે 
પછૂવા ન હતી. 

એ  વવચારે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ચચવ છે - અને ભગવાન ક િંગડમ ઓફ હતો "અંદર" ફરોશીઓ - 
ફરોશીઓ અંદર ચચવ હત ુું? દેખીતી રીતે નથી! 

આવા વનષ્ ષવ બદલે હાસ્્ાસ્પદ તે નથી?  ેટલા  પ્રોટેસ્ટન્ટ અનવુાદ એલજે 17:21 ભાગ અનવુાકદત જ્ારે 
તમે અંદર "દેવનુું રાજ્" દેવનુું રાજ્ તમારી વચ્ચ ે છે "(NKJV /  ેજેવી), પણ  ેથોલલ   ોમન લેંગ્વેજ 
બાઇબલ ્ોગ્્ છે  ે તરી ે ભાષાુંતર". " 

ઈસ ુમધ્ે, ફરોશીઓના માું, વચ્ચે એ  હતો. હવે, ફરોશીઓ વવચા્ુું તેઓ દેવના રાજ્માું આગળ હતા. પરુંત ુ
તેઓ તેને ગેરસમજ. ઈસએુ જણાવ્ુું હત ુું  ે તે માત્ર ્હદૂીઓ માટે સ્થાવન , અથવા મ્ાવકદત ક િંગડમ નહીં 
હો્,  ારણ  ે તેઓ લાગે છે  ે લાગત ુું હત ુું ( ે  ેટલા  તરી ે ચચવ હવે માને છે). ઈશ્વરનુું રાજ્ ફતત ઘણા 
માનવ અને દૃશ્્માન રાજ્ો  ે જે લો ો બહાર વનદેશ  રી શ ે છે અથવા જુઓ, અને  હ ેછે, "આ તે છે, 

અહીં" એ  ન હોઈ શ ે છે; અથવા " ે ક િંગડમ, ત્્ા ું છે." 

ઈસએુ,  ે રાજ્ના રાજા થ્ો હતો,  ારણ  ે તેઓ શદુ્ધ ચાકરત્ર્્ના વખાણ  ્ાવ વપલાતે (્ોહાન 18: 36-37) 

જણાવ્ુું હત ુું. સમજો  ે બાઇબલ એ બીજાના શબ્દો "રાજા" અને "રાજ્" વાપરે છે (દા.ત. દાની્ેલ 7: 17-

18,23). ભગવાન ભવવષ્્માું રાજ્ના રાજા હતો, અને પછી ત્્ાું ફરોશીઓ માટે આગામી સ્થા્ી. પરુંત ુતેઓ 
તેમના રાજા (જ્હોન 19:21) તરી ે તેને ઓળખી ન હોત. જ્ારે તેમણે આપે છે, વવશ્વમાું તેને અસ્વી ાર  રશે 
(પ્ર ટી રણ 19:19). 

ઈસ ુપર વણવન  રવા લ ુ 17 માું નીચેના છુંદો માું ગ્ા, તેમના બીજા આવતા, દેવના રાજ્ આખી પથૃ્વી 
(આ પ્ર રણ માટે સસુ ુંગતતા માટે જીવુંત સાથે ચાલ)ુ પર શાસન  રશે 

22 જ તેમણે પોતાના વશષ્્ોને  હ્ુું  ે, "ત્્ા ું કદવસના આવશે જો તમે લાુંબા અને લાુંબા વ્થવ 
માણસના દી રાને પણ એ  કદવસ હો્  રશે. 23 પરુૂષો,  હવે ુું પડશે 'જુઓ, અહીં તે છે!' 'જુઓ, તે ત્્ાું 
છે!'પરુંત ુ બહાર જવા નથી અથવા વીજળી  ે અન્્ આ ાશમાું એ  બાજુ માુંથી સામાચારો, જેમ 
તેમને પછી ચલાવવા માટે 24, તેમ જ માણસના દી રાનુ ું પોતાના કદવસ પર રહશેે. 25 પરુંત ુ તેમણે 
પ્રથમ મહાન વેદના સહન  રવુું જ જોઈએ અને દ્વારા ન ારવામાું આવે હાજર પેઢી (લ ુ 17: 22-

25,). 



, 27-31 સમગ્ર વવશ્વ પર રાજ  રવા આવી તેમની બીજી વણવન: શુું ઈસ ુફતત માત્થી 24 વીજળી ફ્લેવશિંગ 
ઓળખવામાું આવે છે,. ઈસ ુ  હ ે છે  ે તેમના લો ો તેને જોવા માટે જ્ારે પાછો ફરીને માટે સમથવ હશે 
નકહિં.લો ો તેમના રાજા તરી ે તેને ઓળખી નહીં અને તેની સામે લડવા  રશે (પ્ર ટી રણ 19:19)! ઘણા ઈસ ુ
એષ્ન્ટક્રાઇસ્ટ પ્રવતવનવધત્વ  રે છે  રશે. 

ઈસએુ એમ ન  હ્ુું  ે દેવનુું રાજ્ તે અંદર હતી ફરોશીઓ તેમણે તેમને અન્્ત્ર જણાવ્ુું હત ુું  ે તેઓ 
તેમના પાખુંડ (માત્થી 23: 13-14)  ારણે ક િંગડમ હોઈ નથી જઈ રહ્યા હતા.  ે ઈસ ુ  હતેા હતા  ે ચચવ 
ક િંગડમ હશે. 

માત્ર પનુરુત્થાન પર જેમ - ભગવાન ક િંગડમ ઓફ  ુંઈ  મનષુ્્ો એ  કદવસ દાખલ  રવા માટે સમથવ 
રહશેે! તેમ છતાું, પણ ઈબ્રાકહમ અને અન્્ કુટુુંબ વડાઓ નથી હજી સધુી (13-40 સીએફ કહબ્ર ૂ11) છે. 

વશષ્્ો જાણતા હતા  ે દેવનુું રાજ્ તેમને અંદર ન હતી વ્ક્તતગત પછી, અને તે નીચનેી છે,  ે જે લ ુ 
17:21 પછી આવ્ુું ટેલલફોન હતી, બતાવે છે: 

11 હવે,  ારણ  ે તેઓ આ વસ્તઓુ સાુંભળ્ુું અને તેણે અન્્  હવેત વાત  રી હતી,  ારણ  ે તેણે 
્રૂશાલેમમાું નજી  હતી અને  ારણ  ે તેઓ વવચા્ુું  ે દેવનુું રાજ્ તરત જ દેખા્ છે (લ ુ 
19:11). 

રાજ્ય ભવવટયમાાં સ્પટટ હતી 

તમે  ેવી રીતે  હી શ ો છો જો રાજ પાસે છે?  ે પ્રશ્ન સુંબોધન ભાગ તરી ે, ઈસ ુ ્ાદી થ્ેલ સાચા 
ઘટનાઓ (લ ુ 21: 8-28) અને પછી શીખવવામાું: 

અંજીરનુું વકૃ્ષ 29 જુઓ, અને બધા વકૃ્ષો. 30 જ્ારે તેઓ પહલેેથી જ ઉભરતા આવે છે, તમે જુઓ છો 
અને તે ઉનાળામાું તમે પોતે જાણો છો  ે હવે નજી  છે. 31 તેથી તમે પણ, જ્યારે તમે આ બધી 
બાબતો બનતી જ ઓ, ત્યારે જાણી દેવન ાં રાજ્ય છે કે નજીક (લ ુ 21: 29-31). 

ઈસ ુતેમના લો ો ઇચ્છતા સાચા ઘટનાઓ અનસુરો જ્ારે ખબર ક િંગડમ આવશે. ઈસ ુઅન્્ત્ર (;: 33-37 

મા વ 13 લ ુ 21:36) જોવા અને સાચા ઘટનાઓ માટે ધ્ાન ચ ૂવવા માટે તેમના લો ો જણાવ્ુું હત ુું. ઈસનુા 
શબ્દો હોવા છતાું, ઘણા કડસ્ ાઉન્ટ ભવવષ્્વાણી સાથે જોડા્ેલી વવશ્વની ઘટનાઓ જોઈ રહ્યાું છે. 

લ ુ 22 અને 23 માું ઈસએુ ફરીથી દશાવવે છે  ે દેવનુું રાજ્ છે  ે જે  ુંઈ  ભવવષ્્માું પરૂા ું થશે ત્્ારે તેમણે 
શીખવ્ુું હત ુું: 

15 "જોશીલી ઈચ્છા સાથે હુું પહલેા ું હુું સહન તમારી સાથે આ પાસ્ખાપવવ ખા્ જરૂરી છે; 16 હુું તમને 
 હુું છું, હુું લા ુંબા સમ્ સધુી તે ખા્  રશે જ્ાું સધુી તે દેવના રાજ્માું પરૂો થ્ો છે." 17 પછી 
ઈસએુ દ્રાક્ષારસનો પ્્ાલો લીધો અને આભાર માન્્ો અને  હ્ુું, "આ લો અને અહી દરે  જણને 
તે; 18 હુું તમને  હુું છું, હુું વેલો ફળ પીવા નહીં ત્્ાું સધુી દેવના રાજ્માું આવે છે" (લ ુ 22: 15-18). 



39 પરુંત ુતે દુષ્ટોને જે તેને હતી સાથે વ્વથત હતા એ  અને તેણે  હ્ુું, "જો ત ુું લિસ્ત હો્, પોતાને 
બચાવી અને અમને પણ સાચવો." 40 અને તેના સાથી તેને ઠપ ો આપ્્ો અને તેણ ે તેને  હ્ુું  ે, 

"તમે પણ નથી ભગવાન ભ્ભીત? માટે તમે પણ વનિંદા સાથે તેને. 41 અમે ન્્ા્પણૂવ તેથી,  ારણ  ે 
અમે લા્  છે, અમે શુું  ્ુું છે, પરુંત ુ ુંઇ અવનષ્ટ આ એ  દ્વારા  રવામાું આવી છે અનસુાર પાછી 
આવે છે માટે છે અને. "42 પછી ઈસએુ  હ્ુું," સાદા ઇંગલલશ માું 39-43, અનવુાદ: મારા પ્રભ,ુ મને લ ુ 
23 ્ાદ છે જ્ારે તમે તમારા ક િંગડમ માું આવે છે "43 પરુંત ુઈસએુ તેને  હ્ુું," આમીન, હુું તમને  હુું 
છું  ે આજે તમે સ્વગવ માું મારી સાથે રહશેે.” 

ભગવાન ક િંગડમ ઓફ જલદી ઈસ ુહત્્ા  રવામાું આવી હતી  ારણ  ે ક્યાું તો બુંને મા વ અને એલજે અમને 
બતાવવા આવી હતી: 

43 આરીમથાઈના, એ  અગ્રણી  ાઉક્ન્સલ સભ્્, જેમણ ેપોતાની જાતને દેવના રાજ્ને માટે રાહ 
જોઈ હતી, આવતા અને કહિંમત ... લેવાના જોસેફ (મા વ 15:43). 
51 તેમણે આરીમથાઈના, ્હદૂીઓ એ  શહરે છે, જે પોતે પણ તે દેવના રાજ્ને માટે રાહ જોઈ હતી 
(લ ુ 23:51) હતો. 

નોંધ  રો  ે તે સજીવન  ે એ  જ્હોન રે ોડવ તરી ે ભગવાન ક િંગડમ માું ફરી જન્મ થશે પછી: 
3 ઈસએુ ઉિર આપ્્ો અને તેને  હ્ુું, "સૌથી અવશ્્, હુું તમને  હુું છું, જ્ાું સધુી એ  નવો જન્મ છે, 

તે દેવનુું રાજ્ જોઈ શ ો છો." 4 વન ોદેમસે  હ્ુું, "પરુંત ુએ  માણસ જન્મ શ ા્, જ્ારે તેઓ જૂના 
છે? 3: તેઓ તેમના માતાના ગભાવશ્માું મા ું બીજી વખત દાખલ  રી શ ો છો અને જન્મ "5 ઈસએુ 
ઉિર આપ્્ો," સૌથી અવશ્્, હુું તમને  હુું છું, જ્ાું સધુી એ  પાણી અને આત્મા ના જન્મ થા્ છે, 

ઈશ્વર (્ોહાન 3 ની સામ્રાજ્ દાખલ  રી શ ો છો -5). 

માને છે  ે ઈસ ુસ્વગવમા ું ગ્ા ત્્ારે, તેમણે ફરીથી ઈશ્વરના રાજ્ વવષે શીખવ્ુું: 
3 તેમણ ેપણ ઘણા લો ો દ્વારા તેમની લબમારી બાદ પોતે જીવુંત પ્રસ્તતુ 

અમોઘ સાલબતી, ચાલીસ કદવસ દરવમ્ાન તેમના દ્વારા જોવા મળે છે અને (પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 1: 3) 

દેવનુું રાજ્ લગતી વસ્તઓુ  રતો હતો. 

પ્રથમ અને છેલ્લા ઉપદેશોમાાં કે ઈસ એ ઈશ્વરના રાજ્ય વવિે હતા! ઈસ  મેસેન્જર એ રાજ્ય વવિે શીખવવા 
માટે આવી હતી. 

ઈસએુ પણ ્ોહાને ભગવાન હજારનુું રાજ્માું પથૃ્વી પર હશે વવશે લખી હતી. નોકટસ તેમણે ્ોહાને લખ્્ુું 
હત ુું: 

4 હુું જેઓ ઈસ ુતેમના સાક્ષી માટે અને ભગવાન અથવા જે પશઓુ તેમની છબી પજૂા ન હતી શબ્દ 
માટે વશરચ્છેદ  રવામાું આવી હતી, અને તેમના  પાળ પર અથવા તેમના હાથ પર પોતાની 



વનશાની મળી ન હતી આત્માઓ જોવા મળી હતી. અને તેઓ રહતેા હતા અને એ  હજાર વષવ માટે 
લિસ્ત સાથે રાજ  ્ુું (પ્ર ટી રણ 20: 4). 

પ્રારુંલભ  લિસ્તીઓ શીખવ્ુું  ે ભગવાન હજારનુું ક િંગડમ પથૃ્વી પર હશે અને વવશ્વના બાઇબલ શીખવે છે 
(સીએફ પ્ર ટી રણ 5:10, 11:15) સર ાર લેશે. 

શા માટે, દેવના રાજ્માું તેથી મહત્વનુું છે, તે મોટા ભાગના વવશે ખબૂ ખબૂ સાુંભળ્ુું ન હો્? 

ઈસએુ એ  રહસ્્  હવેા્ આંવશ   ારણ  ે: 

11 તેણે તેઓને  હ્ુું, "તમે તેને ઈશ્વરના રાજ્ની રહસ્્ ખબર આપવામાું આવી છે, પરુંત ુજેઓ બહાર 
છે, બધી વસ્તઓુ વાતાવઓનો ઉપ્ોગ (મા વ 4:11) આવે છે. 

આજે પણ ભગવાન સાચા ક િંગડમ સૌથી માટે એ  રહસ્્ છે. 

ધ્ાનમાું સાથે, પણ ઈસએુ  હ્ુું  ે જે ઓવરને (વ્) (ટૂું  સમ્માું) આવે પછી રાજ્ની સવુાતાવ સાક્ષી 
તરી ે બધા વવશ્વમાું ઉપદેશ છે: 

14 દેવના રાજ્ની સવુાતાવ સવવ પ્રજાઓને સાક્ષી તરી ે બધા વવશ્વમાું ઉપદેશ આવશે, અને પછી 
ઓવરને (માત્થી 24:14) આવશે. 

ભગવાન હકિંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ ઘોિણા મહત્વન ાં છે અને આ ઓવરને સમયમાાં પહરપણૂસ કરી છે. તે "સારા 
સાંદેશ" છે કારણ કે તે શ ાં રાજકીય નેતાઓ શીખવે શકે છે છતાાં માનવતા કમનસીબી માટે વાસ્તવવક આશા 
આપે છે. 

તમે ઈસ ના શબ્દો ધ્યાનમાાં હોય, તો તે સ્પટટ પ્રયત્ન કરીશ ાં સાચા ઝિસ્તી ચચસ હવે રાજ્યની ગોસ્પેલ 
ઘોિણા કરવી જોઈએ. આ ચચસ માટે તેની ટોચ અગ્રતા હોવ  ાં જોઈએ. અને આ ્ોગ્્ રીતે  રવા માટે, 

બહવુવધ ભાષા થવો જોઈએ. 

આ ભગવાન સતત ચચવ  રવા માટે પ્ર્ત્ન  રે છે શુું છે. અને તે શા માટે આ પકુ્સ્ત ા ભાષાઓ સ્ ોસવ 
અનવુાકદત  રવામાું આવી છે. 

ઈસ  સૌથી શીખવવામાાં તેમના માગસ સ્વીકારતી નથી: 

13 "સાું ડી દ્વાર દ્વારા દાખલ  રો; વવશાળ દરવાજો અને વ્ાપ  રીતે  ે વવનાશ તરફ દોરી જા્ છે, 

અને ઘણા જેઓ તે દ્વારા જવા ત્્ાું છે 14  ારણ  ે સાું ડી દ્વાર છે અને મશુ્ ેલ માગવ  ે જેમાું જીવન 
તરફ દોરી જા્ છે, અને. થોડા જે તે શોધવા છે (માત્થી 7: 13-14). 

ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ જીવન તરફ દોરી જા્ છે! 



તે નોંધવુું જો ે મોટા ભાગના જાહરે લિસ્તીઓ ધારણા છે  ે લિસ્ત ભાર ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ 
ઉપદેશ પર હતો જાણ ાર હોતા નથી, લબનસાુંપ્રદાવ્  ધમવશાસ્ત્રીઓ અને ઇવતહાસ ારો અવારનવાર સમજી 
છે  ે આ શુું બાઇબલ ખરેખર શીખવે છે રસ હોઈ શ ે છે. 

તેમ છતાું, ઈસએુ પોતે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ (2,60 લ ુ 9) ગોસ્પેલ શીખવે તેમના અનુ્ ા્ીઓ અપેક્ષા. 

ભવવષ્્માું ક િંગડમ માતાનો ભગવાન  ા્દા પર આધાકરત હશે  ારણ  ે, તે શાુંવત અને લાવશે સમદૃ્ધદ્ધ અને 
આ ્ગુમાું તે  ા્દાનુું પાલન (; એફેસી 2:15 165 ગીતશાસ્ત્ર 119) સાચી શાુંવત તરફ દોરી જા્ છે. 

અને રાજ્ની આ સવુાતાવ ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ ગ્રુંથો માું જાણીતી હતી. 

3. હકિંગડમ ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ જાણીતી હતી? 

ઈસનુા પ્રથમ અને છેલ્લા રે ોડવ ઉપદેશ ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ ઘોષણા સામેલ (મા વ 1: 14-15; 

પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 1: 3). 

માતાનો ભગવાન સામ્રાજ્  ુંઈ   ે ઈસનુા સમ્ ્હદૂીઓ વવશે  ારણ  ે તે તેમના ગ્રુંથો, જેમાું હવે અમે 
ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ  ૉલ ઉલ્લેખ  રવામાું આવ્ો હતો  ુંઈ  જાણીતા છે જોઈએ છે. 

ડેવનયલ રાજ્ય વવિે જે શીખવ્ય ાં 
પ્રબોધ  દાની્ેલે લખ્્ુું: 

40 તેટલી ટુ ડાઓ માું આ્નવ આરામ અને બધુું ચોથા ક િંગડમ લોખુંડ તરી ે મજબતૂ રહશેે; અને 
લોખુંડ  ે,  ચડી  ે ક િંગડમ ટુ ડાઓ તોડી અને તમામ અન્્ વાટવુું 41 જ્ારે તમે પગ અને અંગઠૂા 
જો્ુું હશે, કુુંભારના માટીના આંવશ  અને લોહ અંશતઃ સામ્રાજ્ના ભાગલા  રવામાું આવશે 
જેવી. હજુ સધુી લોખુંડ ની મજબતૂાઈ તે રહશેે, તમે લોહ વસરાવમ  માટી સાથે. 42 વમશ્ર જો્ુું અને પગ 
ના અંગઠૂા લોખુંડ આંવશ  અને માટીના આંવશ  હતા, તેથી ક િંગડમ આંવશ  મજબતૂ અને આંવશ  
નાજુ  રહશેે. 43 તમે લોખુંડ વસરાવમ  માટી સાથે વમશ્ર થ્ો હતો, તેઓ પરુુષો બીજ સાથે ભેળવવુું 
 રશે; પરુંત ુ તેઓ એ  બીજા સાથે પાલન નહીં, લોખુંડ અને માટી 44 સાથે અને આ રાજાઓ સ્વગવ 
ક િંગડમ જે નાશ  રી ક્યારે્ આવશે સેટ  રશે દેવ કદવસોમાું ભળવુું નથી, માત્ર  ારણ  ે. અને 
સામ્રાજ્ અન્્ લો ો બા ી રહશેે; તે ટુ ડાઓ ભુંગ  રશે અને આ બધા રજવાડાઓનો વપરાશ, અને 
તે  ા્મ માટે ઊભા રહશેે (દાની્ેલ 2: 40-44). 
18 પરુંત ુ મોટા ભાગના ઉચ્ચ ની સુંતો ક િંગડમ મેળવશે અને રાજ્  ા્મ ધરાવે છે, પણ 
સદાસવવ ાળ. ' (દાની્ેલ 7:18). 



21 "હુું જોતો હતો; અને તે જ હોનવ સુંતો સામે ્દુ્ધ બન્્ુું હત ુું, અને વ્ોવદૃ્ધ સધુી તેમની સામે 
પ્રવતવમાન 22 આવ્ા, અને એ  ચ ુાદો વધ ુ ઉચ્ચ ની સુંતો તરફેણમાું  રવામાું આવી હતી, અને 
સમ્ માટે આવ્ા . સુંતો ક િંગડમ ધરાવે (દાની્ેલ 7: 21-22) 

ડેવન્લ પ્રવત, અમે જાણવા  ે સમ્ દેવના રાજ્ આ વવશ્વના રાજ્ો નાશ  રશે આવશે અને  ા્મ રહ ે
છે. અમે પણ જાણવા  ે સુંતો આ સામ્રાજ્ પ્રાપ્ત તેમના ભાગ હશે. 

દાની્ેલની ભવવષ્્વાણી ઘણા ભાગમાું 21 મી સદીમાું અમારા સમ્ માટે છે. 

નોંધ નવા  રારમાું  ેટલા  માગો: 
12 "તે દસ વશિંગડાુંઓ જે તમે જો્ાું તે આ દસ રાજાઓ જે હજુ તેઓનુું રાજ્ મળ્ુું નથી, પરુંત ુ
તેઓ પશ ુસાથે રાજાઓ એ   લા  માટે સિા મેળવે છે. 13 આ એ  મન હો્ છે, અને તેઓ પશ ુ
તેમની પાવર અને સિા આપશે . 14 તેઓ હલવાનની સાથે ્દુ્ધ  રશે, અને લેમ્બ તેમને દૂર  રશે, 

માટે તે પ્રભઓુનો અને રાજાઓના રાજા ભગવાન છે; અને જેઓ તેની સાથે છે,  હવેામાું આવે છે 
પસુંદ  રેલા અને વવશ્વાસી ". (પ્ર ટી રણ 17: 12-14) 

તેથી, અમે બુંને જૂના અને નવા વવધાનો જોવા ખ્્ાલ છે  ે ત્્ા ું દસ ભાગો સાથે અને તે ભગવાન તેને નાશ 
અને તેમના સામ્રાજ્ સ્થાવપત  રશે અંત સમ્ ધરતીનુું સામ્રાજ્ હશે. 

યશાયા રાજ્ય વવિે જે શીખવ્ય ાં 
ભગવાન ઇસાઇઆહ ભગવાન, હજાર વષવના શાસન વમલેવન્મ તરી ે ઓળખા્ છે, આ રીતે ક િંગડમ ઓફ 
પ્રથમ ભાગ વવશે લખવા માટે પે્રરણા આપી: 

1 ત્્ા ું ્શાઇનો સ્ટેમ રોડ આગળ આવશે અને એ  શાખા તેના મળૂ બહાર વવ સે નકહ. 2 દેવનો 
આત્મા તેના પર આરામ  રશે શાણપણ અને સમજણ, વવવે  આત્મા આત્મા અને, આત્મા જ્ઞાન અને 
ભગવાન ભ્. 
3 તેના આનુંદ ભગવાન ભ્ હો્ છે, અને તેની આંખોમાું દૃષ્ષ્ટ દ્વારા ફરીવાર નકહ, તેના  ાન 
સનુાવણી દ્વારા નક્કી; 4 

ન્્ા્ીપણાથી તે ગરીબ ફરીવાર, અને પથૃ્વી નમ્ર ઇક્તવટી સાથે નક્કી  રશે; તેઓ તેમના મોં 
લા ડી સાથે પથૃ્વી પ્રહાર  રશે, અને તેમના હોઠ ના શ્વાસ સાથે તેમણે દુષ્ટ વધ  રશે. 5 સદ્ગુણ તેની 
 મરે પટ્ટો રહશેે, અને તેમના  મર પટ્ટો. 

ગા્ અને થોડી બાળ  તેમને દોરી જશે 7 અને રીંછ ચરાવવા નકહ; 6 "વરુ પણ લમે્બ સાથે રહશેે, 

લચિો નીચે ્વુાન બ રી, પગની અને ્વુાન વસિંહ અને સાથે મળીને સાથે આવેલા રહશેે. તેમની 
્વુાનો સાથે નીચે આવેલા રહશેે; અને વસિંહ બળદની જેમ  ડબ ખાશે 8 નવસિંગ બાળ   ોબ્રા માતાનો 
વછદ્ર દ્વારા રમવા આવશે, અને બાળ  વાઇપર ડેન તેમના હાથ મ ૂી રહશેે 9 જો તેઓ ન ુસાન પહોંચાડી 



શ ે છે  ે તમામ નાશ નકહ.. મારા પવવત્ર પવવત, ધરતી પ્રભનુા જ્ઞાનની પણૂવ રહશેે પાણીમાું સમદુ્ર 
 વર તરી ે. 
10 "તે કદવસે જેસી, જે લો ો માટે એ  બેનર તરી ે ઊભા રહશેે એ  રુટ ત્્ાું રહશેે;. વવદેશીઓ તેની 
શોધ  રશે, અને પોતાની વવશ્રામી સ્થળ ભવ્ રહશેે" (્શા્ાહ 11: 1-10) 

 ારણ હુું પ્રથમ ભાગ અથવા ભગવાન ક િંગડમ ઓફ પ્રથમ તબક્કામાું આ ઓળખવામાું આવે છે,  ે આ એ  
સમ્ જ્ાું તે ભૌવત  હશે છે (મેથ્્ ુપ્રા્ોર માટે સમ્ છે જ્ારે પવવત્ર નગર, નવુું ્રુશાલેમ આ ાશમાુંથી 
નીચે આવે છે, પ્ર ટી રણ 21) અને એ  હજાર વષવ સધુી ટ ી રહશેે. ્શા્ાહ આ તબક્કો જ્ારે તેમણે ચાલ ુ
રાખ્્ુું ભૌવત  પાસા પષુ્ષ્ટ  રી છે: 

11 તે કદવસે  ે પસાર  રવા માટે ભગવાન તેમના હાથ ફરીથી તેમના લો ો આશ્શરૂ અને ઇજીપ્ટ 
પ્રવત, જે બા ી છે, પાથોસવને અને કૂશ પ્રવત, એલામ અને વશનઆરના પ્રવત અવશેષ પનુઃપ્રાપ્ત  રવા 
માટે, હમાથ અને બીજા સમ્ સેટ ધારણ સમદુ્ર ટાપઓુ. 
12 તેમણે રાષ્રો માટે એ  બેનર 13 સેટ  રશે, અને ઇઝરા્લ આઉટ ાસ્ટસ ભેગા  રશે, અને સાથે 
મળીને ભેગા પથૃ્વીના ચાર ખણૂા માુંથી જુડાહ ઓફ વવખેરાઇ. પણ એફે્રઇમ ઈષ્્ાવ ઊતરી જશે, તથા 
્હદૂાના પ્રવતસ્પધવ ો રહશેે  ાપી; એફ્રાઈમના ્હદૂાના ઈષ્્ાવ નકહ, તથા ્હદૂાના પરેશાન નકહ 
એફ્રાઈમના 14 પરુંત ુતેઓ વેસ્ટ તરફ પલલસ્તીઓના ખભા પર નીચે ઉડાન  રશે. સાથે મળીને તેઓ 
પવૂવ લો ો લ ૂુંટ રહશેે; તેઓ અદોમ અને મોઆબ પર તેમના હાથ મ ેૂ રહશેે; અને આમ્મોનના લો ો 
તેમની પાળે  રશે 15 ભગવાન તદ્દન ઇજીપ્ટ સમદુ્રની જીભ નાશ  રશે. તેમના શક તશાળી પવન 
સાથે તેમણે નદી પર તેમના મકૂ્કો શે   રશે, અને સાત સ્રીમ્સ તે પ્રહાર, અને પરુુષો સ ૂી રીતે 
વતવવ ુું પર પાર  રી. 16 તેમના લો ો અવશેષ  ોણ આશ્શરૂના થી છોડવામાું આવશે માટે હાઇવે હશે, 

તે ઇઝરા્ેલ હતી  ે કદવસ તેમણે ઇજીપ્ટ દેશમાુંથી આવ્ા છે. (્શા્ાહ 11: 11-16) 

્શા્ા પણ લખવા પે્રરણા મળી હતી: 
2 હવે તે પાછલા કદવસોમાું ્હોવાના મુંકદરના પવવત પવવતોની ટોચ પર સ્થાપના  રવામાું આવશે, 

અને ટે રીઓ ઉપર ઊંચા  રવામાું આવશે પાસ આવશે; બધી પ્રજાઓ તેને પ્રવાહ રહશેે 3 ઘણા લો ો 
આવે છે અને  હ ે છે, "આવશે અને અમને, ભગવાન પવવત ઉપર જવા ્ાકૂબના ઈશ્વરના મુંકદર 
પાસે, દો. તે આપણને તેના માગો શીખવે છે, અને આપણે તેમના રસ્તામાું ચાલીશુું "વસયોનની બહાર 
કાયદો, અને ્રૂશાલેમના ્હોવાના વચન જશ ે4 કુલ રાષ્રો વચ્ચે ન્્ા્  રશે, અને ઘણા લો ો  હ ે
 ે તે ખોટો.. તેઓ  ાપણી હતુસ માું મા ું તેમના તલવારો, અને તેમના ભાલા હરાવ્ુું  રશે;.એક રાટર 
બીજા રાટર વવરૂદ્ધ તરવાર ઉગામશ ે નહહ, અને તેઓ ફરીથી ય દ્ધકળા શીખશ ે નહહ ... 11 માણસના 
ગવવને નીચો  રવામાું આવશે, પરુુષોનુું અલભમાન રહશેે નીચે વાળીને, અને ભગવાન એ લા તે 
કદવસે ઊંચો  રવામાું આવશે. (્શા્ાહ 2: 2-4,11) 



આમ, તે પથૃ્વી પર શાુંવત એ  આદશવ સમ્ હશે. આખરે, આ ઈસ ુશાસ  સાથે  ા્મ રહશેે. વવવવધ ગ્રુંથો 
પર આધાકરત (ગીતશાસ્ત્ર 90: 4; 92: 1; ્શા્ા 2:11; હોશીઆ 6: 2), ્હદૂી તાલમદ આ 1,000 વષવ 
(ન્્ા્સભામાું ફોલલ્ો 97 બેબીલોની્ન તાલમદ) ચાલ ેછે શીખવે છે. 

્શા્ા નીચેની લખવા માટે પે્રરણા આપી હતી: 
6 આપણને સારુ બાળ  અવત્ુવ છે, આપણને એ  પતુ્રનુું આપવામાું આવે છે; અને સર ાર તેમના 
ખભા પર હશે. અને તેનુું નામ વન્ડરફુલ,  ાઉન્સેલર  હવેામાું આવશે, પરાક્રમી દેવ, સનાતન વપતા 
અને શાુંવતનો રાજકુમાર. 7 તેમના સર ારી અને શાુંવત વધારો દાઉદની ગાદી પર અને તેમના 
સામ્રાજ્ પર  ોઈ અંત હશે, તે ઓડવર અને સ્થાવપત  રવા માટે તે ચ ુાદો અને તે સમ્ે આગળ 
ન્્ા્, પણ  ા્મ છે. સૈન્્ોના દેવ ્હોવા ઉત્સાહ આ  રવા આવશે. (્શા્ા 9: 6-7) 

નોંધ ્શા્ાએ  હ્ુું  ે ઈસ ુઆવે છે અને સર ાર સાથે સામ્રાજ્ સ્થાવપત  રશે. જ્ારે ઘણા લો ો લિસ્તના 
છે જાહરે દર વષે આ માગવ ઉદ્ધત, ખાસ  રીને કડસેમ્બર, તેઓ અવગણવુું છે  ે તે હ ી ત એ છે  ે ઈસનુો 
જન્મ આવશે  રતાું વધ ુપ્રબોધ છે વલણ ધરાવે છે. બાઇબલ બતાવે છે  ે દેવનુું રાજ્ વવષ્ પર  ા્દા 
સાથે સર ાર છે, અને ઈસએુ તે ઉપર હશે. ્શા્ા, દાવન્ેલ, અને અન્્ લો ોએ તેને ભવવષ્્વાણી. 

અને ભગવાન ક િંગડમ ઓફ તે  ા્દા પર આધાકરત શાસન આવશે; દેવના વન્મો પે્રમ (જ્હોન 15:10 37-

40 મેથ્્ ુ22) રીત છે. તેથી દેવના રાજ્માું,  ેટલા વવશ્વમાું તે જોવા છતાું, પે્રમ પર આધાકરત હશે. 

તેમનાાં પ્રાથસનાસ્તોિોમાાંનાાં અને વધ  

તે માને છે  ે ભગવાન ના આવતા રાજ્ વવષે લખવા માટે પે્રરણા ડેવન્લ અને ્શા્ાહ માત્ર ન હત ુું. 

એિેકીલ ઇિરાયેલ (માિ યહદૂીઓ) જે મહાન વવપવત્ત ના સમય દરવમયાન વેરવવખેર હતા હજારન ાં 
સામ્રાજ્ય ભેગા કરવામાાં આવશ ેઆહદવાસી તે લખવા માટે પે્રરણા આપી હતી: 

17 તેથી કહ ે છે, 'યહોવા મારા માઝલક કહ ે છે: "હ ાં લોકો પાસેથી તમે ભેગા દેશોમાાં જ્યાાં તમે 
વેરવવખેર કરવામાાં આવી છે તમે ભેગા કરશે, અને હ ાં તમને ઇિરાયેલ જમીન આપીશ."' 18 અને 
તેઓ ત્યાાં જશ,ે અને તેઓ ત્યાાં તેના તમામ વતરસ્કારપાિ વસ્ત  ઓ અને તેના તમામ પ્રકારની 
દ ટટતાથી દૂર લઈ જશે. 19 પછી હ ાં તેમને એક હૃદય આપશ,ે અને હ ાં તેમને તેમનામાાં નવો આત્મા 
મકૂીશ, અને તેમના માાંસ બહાર પથ્થર હૃદય લવેા, અને તેમને એક હૃદય આપવા માાંસ, 20 કે તેઓ 

મારા વનયમો પાળે અને મારી આજ્ઞાઓન ાં પાલન કરીને તેનો અમલ કરશો શકે છે; અને તેઓ મારા 
લોકો થશે અને હ ાં તેઓનો દેવ થઇશ. 21 પરાંત   જેની હૃદયમાાં જેઓ ધણૃાજનક વસ્ત  ઓ અને તેમના 
ઘણૃાજનક માટે ઇચ્છા પાલન માટે, હ ાં તેમના પોતાના માથા પર તેમના કાયો સજા કરશ,ે " 
પ્રભ  દેવ કહ ેછે. (હિકીએલ 11: 17-21) 



ઇઝરા્ેલ આકદવાસીઓ વુંશજો લાુંબા સમ્ સધુી વેરવવખેર થઈ જશે, પરુંત ુભગવાન  ા્દા પાળે અને 
ઘણૃાસ્પદ વસ્તઓુ (લવેી્ 11; પનુવનિ્મ 14) ખાવાથી બુંધ  રશે. 

નોંધ ઈશ્વરના રાજ્ વવષે ગીતશાસ્ત્રના નીચનેા 
27 બધા વવશ્વના અંત ્ાદ રાખવુું અને ભગવાન માટે ચાલ,ુ અને તમામ દેશો પકરવારો તમે આગળ 
ઉપાસના. 28 રાજ્ માટે ભગવાન છે, અને તેઓ રાષ્રો પર વન્મો. (ગીતશાસ્ત્ર 22: 27-28) 
6 તમારા વસિંહાસન, ઓ ભગવાન, હુંમેશા હુંમેશા માટે છે; ન્્ા્ીપણાના રાજદુંડ તમારી રાજ્ની 
રાજદુંડ છે. (ગીતશાસ્ત્ર 45: 6) 
10 તમારા બધા  ામ  રે છે તારી પ્રશુંસા  રીશ, હ ે્હોવા, તમારા સુંતો તમે આવશવાવદ રહશેે. 11 તેઓ 
તમારા સામ્રાજ્ ગ્લોરી ઓફ વાત  રશે, અને તમારા પાવર ચચાવ, 12 માણસોને તેમના મહાન  ામો 
માટે જાણીતા બનાવવા માટે, અને તેમના સામ્રાજ્ ભવ્ વૈભવ. 13 સામ્રાજ્ એ  શાશ્વત સામ્રાજ્ 
છે, અને તમારા આવધપત્્ તમામ પેઢીઓ દરવમ્ાન રહ ેછે. (ગીતશાસ્ત્ર 145: 10-13) 

ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ વવવવધ લેખકો પણ હકિંગડમ પાસાાં વવશ ેલખ્ય ાં (દા.ત. એિેકીલ 20:33; ઓબાદ્યા 21; મીખાહ 
4: 7). 
તેથી, જ્યારે ઇસ  ભગવાન હકિંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ શીખવવાન ાં શરૂ, તેમના તાત્કાઝલક પે્રક્ષકો મળૂભતૂ ખ્યાલ 
સાથે કેટલાક પાહરવાહરકતા હતી. 
4. પે્રહરતો રાજ્યની સ વાતાસ શીખવ્ય ાં? 

જ્યારે ગોસ્પેલ જેવા ઘણા એતટ માિ ઈસ ના વ્યન્તત વવશે સારા સમાચાર છે, વાસ્તવવકતા એ છે કે ઈસ ના 

વશટયો ઈશ્વરના રાજ્યની સ વાતાસ શીખવવામાાં આવે છે. તે સાંદેશ છે કે ઈસ  લાવ્યા છે. 
પોલ ઓફ ગોડ હકિંગડમ શીખવવામાાં 
પે્રવષત પાઊલે ્હોવાહ અને ઈસ ુક િંગડમ વવશે લખ્્ુું હત ુું: 

8 તેમણ ેસભાસ્થાનમાું ગ્ા અને ત્રણ મકહના, ત વ માટે કહિંમતભેર વાત  રી હતી અને સમજાવવા 
ઈશ્વરના રાજ્ની બાબતો અંગે (પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 19: 8). 

25 ખરેખર, હવે મને ખબર છે  ે તમે બધા, જેની વચ્ચે હુું ભગવાન (પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 20:25) રાજ્ 
વવષે ઉપદેશ ચાલ્્ા ગ્ા છે. 
23 તેથી જ્ારે તેઓ તેને એ  કદવસ વનમણ ૂ  રી હતી, ઘણા તેમના વનવાસ ખાતે તેમની પાસે 
આવ્ા હતા, જેમને તેમણે સમજાવ્ુું અને ગુંભીરતાપવૂવ  ઈશ્વરના રાજ્ની ખાતરી આપી, તેમને 
સમજાવવાના સવારથી સાુંજ સધુી સવારથી સાુંજ સધુી મસુાના વન્મશાસ્ત્ર તથા પ્રબોધ ો ઉપરથી 



ઈસ ુવવષેની. ... 31 ઈશ્વરના રાજ્ય વવિે ઉપદેશ અને વસ્ત  ઓ  ે જે બધી વવશ્વાસ પ્રભ ુઈસ  ઝિસ્ત વવિે 
વશક્ષણ  ોઈ તેને આ રુું એ  (પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 28: 23,31). 

નોંધ  રો  ે દેવનુું રાજ્ ફતત ઈસ ુવવષે (જો ે તે એ  મખુ્્ ભાગ છે) નથી,  ારણ  ે પોલ પણ અલગથી તે 
શુું ઈશ્વરના રાજ્ વવષે શીખવ્ુું ઈસ ુવવશે શીખવવામાું આવે છે. 

પોલ પણ તે દેવની સવુાતાવના  હવેા્ છે, પરુંત ુતે હજુ પણ ઈશ્વરના રાજ્ની સવુાતાવ હતી: 
9 ... અમે તમને દેવ ... 12 ગોસ્પેલ  ે તમે દેવ જે તમે પોતાના રાજ્ અને મકહમા માું  હ ેલા્  
જવામાું આવશે પ્રગટ  રી. (1 થેસ્સાલોની ી 2: 9,12) 

પોલ પણ તે લિસ્ત (રૂમી 1:16) ગોસ્પેલ  હવેામાું આવે છે. ઈસનુા "સારા સુંદેશ", જે સુંદેશો શીખવવામાું 
આવે છે. 

માને છે  ે તે ફતત ઈસ ુ લિસ્તના વ્ક્તત વવશે અથવા માત્ર વ્ક્તતગત મકુ્તત વવશે એ  ગોસ્પેલ ન 
હતી. પાઉલે  હ્ુું લિસ્તના ગોસ્પેલ ઈસ,ુ તેમના વળતર, અને ભગવાન ચ ુાદો આદર  રતા રો વા સમાવેશ 
થા્ છે: 

6 ... ભગવાન ભારે દુ: ખ સાથે ચ ૂવવુું જેઓ મશુ્ ેલી તમે, 7 અને તમે અમારી સાથે મશુ્ ેલીમાું 
બા ીના જ્ારે પ્રભ ુઈસ ુપોતાના પરાક્રમી દૂતો, 8 ફા્ર જેઓ ઈશ્વરને ઓળખતા નથી પર વેર લવેા 
ફલેવમિંગ સાથે સ્વગવ પ્રગટ છે આપે છે, ને જેઓ આપણા પ્રભ ુઈસ ુલિસ્તની સવુાતાવ માનતા નથી, 
પર. 9 આ વનતાુંત વવનાશ સાથે ભગવાન ની હાજરી અને તેમની શક્તત મકહમાના સજા  રવામાું 
આવશે, 10 જ્ારે તે આવશે, તે કદવસે, મારો મકહમા પ્રગટ  રવા તેમના સુંતો અને, બધા જેઓ માને 
વચ્ચે પ્રશુંસા  રી છે,  ારણ  ે તમે વચ્ચે અમારી જુબાની માનવામાું આવતુું હત ુું (2 થેસ્સાલોની ી 1: 

6-10). 
ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ બતાવે છે  ે રાજ્  ુંઈ   ે અમે પ્રાપ્ત થશે  ે અમે હવે સુંપણૂવપણે તે ધરાવે છે: 

28 અમે જે સામ્રાજ્  રી શ ાતી નથી (હબે્રી 12:28) પ્રાપ્ત થા્ છે. 

અમે જાણી શ ે અને હવે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ભાગ હોવા માટે આગળ જુઓ, પરુંત ુસુંપણૂવપણે તે દાખલ 
નથી. 

પાઊલ પષુ્ષ્ટ આપી હતી  ે એ  સુંપણૂવપણે એ  ભ્ું ર માનવ તરી ે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ દાખલ નથી 
 ારણ  ે તે સજીવન થ્ા પછી થા્ છે: 

50 હવે આ હુું  હુું છું, મારા ભાઈઓ અને બહનેો,  ે હાડ-માુંસ અને રતતને દેવના રાજ્માું તેનો 
કહસ્સો હોઈ શ ે;  ે ભ્રષ્ટાચાર બોલાવે અવવનાશી  રે 51 પરુંત ુસાુંભળો, હુું તમને એ  રહસ્્  હુું છું:. અમે 
બધા સઈૂ જાઓ નકહ, પરુંત ુઅમે બધા એ  ક્ષણ - 52 રહશેે, એ  આંખ ના ચમ તો માું, જ્ારે છેલ્લુું 



રણવશિંગડુું ફું ાશે. રણવશિંગડુું ફું ાશે અને જે મતૃ ઊભા  રવામાું આવશે, અને અમે બદલાઈ આવશે 
(1  ોરીંથી 15: 50-52). 
1 હુું તમને તેથી દેવ અને પ્રભ ુઈસ ુલિસ્ત જે વસવાટ  રો છો અને તેમની દેખા્ છે અને તેમના 
સામ્રાજ્ પર મતૃ ફરીવાર  રશે પહલેા ું ચાર્જ (2 તીમોથી 4: 1). 

પોલ માત્ર શીખવવામાું છે, પરુંત ુછે  ે ઈસ ુદેવ બાપ ક િંગડમ પહોંચાડવા  રશે: 
20 પરુંત ુહવે લિસ્ત થી માણસ દ્વારા મરણમાુંથી સજીવન થ્ો છે, અને બની છે તે પ્રથમફળ ઊંઘી 
ગ્ા હો્. 21 મતૃ્્ ુઆવ્ા, માણસ દ્વારા પણ આદમ થ ી આપણે સવવ મતૃ્્ ુ પામીએ છીએ અને 
મતૃ્્મુા ુંથી પનુરુુંત્થાન. 22 આવ્ા, પણ તેથી પ્રથમફળ; ત્્ાર પછી જેઓ લિસ્તના છે તેમની આગામી 
લિસ્ત 24 પછી, અંત આવે છે ત્્ારે તેમણ ેઈશ્વર, વપતા, રાજ્ પહોંચાડે જ્ારે તેમણ ેએ  મ ેૂ છે: 
લિસ્તમાું સવવ સજીવન  રવામાું આવશે 23 પરુંત ુતેના પોતાના ક્રમમાું દરે  એ .. બધા વન્મ અને 
બધા સિા અને શક્તત. 25 માટે તેમણે શાસન  રવુું જોઈએ સધુી તેમણ ે તેમના પગ હઠેળ તમામ 
દુશ્મનો મ ૂી છે અંત. (1  ોરીંથી 15: 20-25). 

પોલ પણ શીખવ્ુું  ે અન્્ા્ી (આજ્ઞા બ્રે સવ) દેવના રાજ્માું તેનો કહસ્સો નહીં: 
9 તમે જાણો છો  ે અન્્ા્ી દેવના રાજ્માું તેનો કહસ્સો નહીં નથી? શુું છેતરતી શ ાતી 
નથી. બેમાુંથી વ્લભચારીઓ,  ે મવૂતિપજૂ ો,  ે વ્લભચાર,  ે હોમોસેતસ્્અુલ,  ે, 10  ે ચોર,  ે લાલચ,ુ  ે 
દારૂકડ્ા,  ે,  ે તેઓને ઈશ્વરના (9-10 1  ોરીંથી 6) રાજ્નો વારસો થશે. 
19 હવે દેહનાું  ામ, મળે છે જે આ પ્રમાણ ેછે: વ્લભચાર, વ્લભચાર, અશદુ્ધતા, લુંપટતા, 20 મવૂતિપજૂા, 

મેલીવવદ્યા, દ્વષે, , ઇષાવ, ક્રોધ, સ્વાથી મહત્વા ા ુંક્ષા છે, , પાખુંડ, 21ઈષ્્ાવ, ખનૂ, નશો  રવો, મોજશોખ અને, 

જેમ  ે; જે હુું તમને અગાઉથી  હી, જેમ હુું પણ ભતૂ ાળમાું તમે  હ્ુું હત ુું  ે જેઓ આ પ્ર ારની 
વસ્તઓુ પે્રષ્તટસ ભગવાન (ગલાતી 5: 19-21) ના રાજ્નો વારસો પામશે નકહ. 
5 આ તમે જાણો છો,  ે  ોઈ વ્લભચારી, અશદુ્ધ વ્ક્તત, ન લાલચ ુમાણસ છે, જે એ  મવૂતિપજૂ  છે, 

 ોઈપણ વારસો છે 

લિસ્ત અને દેવના રાજ્માું (એફેસી 5: 5). 

ભગવાન ધોરણો ધરાવે છે અને ક્રમમાું તેમના સામ્રાજ્ દાખલ  રવા માટે સમથવ થવા માટે પાપમાુંથી 
પસ્તાવો માુંગ  રે છે. આ ધમવપ્રચાર  પૉલ ચતેવણી આપી છે  ે  ેટલા  શીખવવા ન હોત: 

6 હુું આિ વ્ છે  ે તમે તેને જે તમે લિસ્તની કૃપા  હવેા્ જેથી ટૂું  સમ્માું દૂર  રી દેવાનો છે એ  
અલગ ગોસ્પેલ, 7 જે અન્્ નથી; પરુંત ુ  ેટલા  મશુ્ ેલી હો્ છે અને લિસ્તના ગોસ્પેલ બગાડવુું 
મા ુંગો છો.8 પણ જો આપણે અથવા સ્વગવ માુંથી એ  દેવદૂત, શુું અમે તમને પ્રગટ  રી છે  રતાું તમે 
અન્્  ોઇ ગોસ્પેલ ઉપદેશ દો, તેને શાવપત  રી. 9 આપણે પહલેા ું જણાવ્ુું હત ુું  ે છે, તેથી હવે હુું 



ફરીથી  હુું છું, જો  ોઈ વ્ક્તત તમને શુું પ્રાપ્ત થઈ છે  રતાું તમે અન્્  ોઇ ગોસ્પેલ, તેને શાવપત 
 રી દો. (ગલાતી 1: 6-9) 
3 પરુંત ુહુું ભ્,  ોઈ   દાચ, આ સપવ તેના દાવપેચ દ્વારા છેતરતી ઇવ તરી ે, તેથી તમારા મનમાું 
સરળતા લિસ્તમાું છે  ે ખરાબ હોઇ શ ે છે. 4 જો જે આવે છે તે અન્્ ઈસ ુઅમે ઉપદેશ ન હો્, 

અથવા જો તમે પ્રાપ્ત એ  અલગ ભાવના જે તમે પ્રાપ્ત ન હો્, અથવા એ  અલગ ગોસ્પેલ જે 
તમે સ્વી ા્ુું નથી - તમે સારી રીતે તે સાથે મ ૂવામાું શ ે છે! (2  ોરીંથી 11: 3-4) 

"અન્્" અને "અલગ" ખરેખર ખોટા, ગોસ્પેલ શુું હત ુું? 

ખોટી ગોસ્પેલ વવવવધ ભાગોમાું છે. 

સામાન્્ રીતે, ખોટી ગોસ્પેલ માને તમે ઈશ્વરની આજ્ઞા પાળવા અને ખરેખર તેમના માગવ માટે સાચુું રહવેા 
માટે જાણવા ભગવાન (સીએફ મેથ્્ ુ7: 21-23) દાવો  ્ો છે, જ્ારે લડવુું નથી  ે છે. તે લક્ષી થઈ જા્ છે. 

સપવ પવૂવસ ુંધ્ાએ લગભગ 6000 વષવ પહલેા ું એ  ખોટી ગોસ્પેલ માટે  રા્ુું (ઉત્પવિ 3) -અને મનષુ્્ો વવશ્વાસ 
છે  ે તેઓ ઈશ્વર  રતાું વધ ુસારી રીતે જાણો અને પોતાને માટે સારા અને અવનષ્ટ નક્કી  રીશુું. હા, ઈસ ુ
આવ્ા બાદ તેનુું નામ ઘણીવાર ખોટા સાથે જોડા્ેલ હતી ગોસ્પેલ્સ અને સતત  રવામાું આવી છે અને 
અંવતમ એષ્ન્ટક્રાઇસ્ટ સમ્ ચાલ ુરહશેે. 

હવે આ ધમવપ્રચાર  પૉલ સમ્ માું પાછા, ખોટી ગોસ્પેલ અવનવા વ્પણ ેસત્્ અને ભલૂ નોષ્સ્ટ  / વમષ્સ્ટ  
વમશ્રણ હત ુું.  મળૂભતૂ માનવામાું આવતુું હત ુું  ે ખાસ જ્ઞાન શુું તારણ સકહતના આધ્ાજત્મ  સમજ, પ્રાપ્ત 
 રવા માટે જરૂરી હતી.  માને છે  ે શુું મા ુંસ હતી  ોઈ ચોક્કસ પકરણામ હતી અને તેઓ સાતમી કદવસ 
સેબથ જેવી બાબતોમાું ભગવાન માનીને વવરોધ  ્ો હતો. આવા એ  ખોટા નેતા વસમોન, જે ધમવપ્રચાર  
પીટર દ્વારા ચેતવણી આપી હતી (: 18-21 પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 8) હતી. 

પરાંત   તે સરળ નથી 
ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ બતાવે છે  ે કફલલપ દેવના રાજ્માું શીખવ્ુું: 

5 કફલલપ સમારીઆના શહરેમાું ગ્ો અને તેમને વવષે બોધ આપ્્ો. ... 12 કફલલપે  ારણ  ે તે દેવનુું 
રાજ્ વવષે ઉપદેશ ... (પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 8: 5,12). 

પરુંત ુઈસ,ુ પાઊલ અને વશષ્્ોને શીખવ્ુું  ે દેવના રાજ્માું દાખલ  રવા માટે સરળ નથી: 
24 જ્ારે ઈસએુ જો્ુું  ે તે માણસ કદલગીર થ્ો છે ત્્ારે તેણ ે હ્ુું હત ુું  ે, "હાડવ તે  ેવી રીતે જેઓ 
ભગવાન! 25 ની સામ્રાજ્ દાખલ  રવા માટે તેને સરળ છે માટે એ  ઊંટ એ   રતાું સો્ ની આંખ 
મારફતે જવા માટે સુંપવિ માટે છે પૈસાદાર માણસો માટે દેવના રાજ્માું પ્રવેશવુું. " 
26 જ્ારે લો ોએ આ સાુંભળ્ુું, તેઓએ  હ્ુું, "તો પછી  ોને બચાવી શ શે?" 



27 ઈસએુ ઉિર આપ્્ો, "માણસો માટે જે  રવુું અશક્ય છે તે બાબત દેવ  રી શ ે છે." (લ ુ 18: 24-

27) 
ઘણાું સું ટમાું 22 "અમે મારફતે જ જોઈએ સામ્રાજ્ દાખલ 

ભગવાન "(પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 14:22). 
3 અમે તમારા માટે હુંમેશા ભગવાન આભાર ભાઈઓ,  ારણ  ે તે ્ોગ્્ છે,  ારણ  ે તમારા વવશ્વાસ 
ખબૂ વધે બુંધા્ેલા છે, અને તમે બધા દરે  એ  પે્રમ દરે  અન્્ તરફ, 4  ે જેથી આપણ ેઆપણી 
જાતને ચચવ વચ્ચે તમે શેખી તમારા બધા સતાવણી અને માું તમારી ધીરજ અને વવશ્વાસ છે  ે તમે 
સહન, 5 માટે ભગવાન જે ઈશ્વરના ન્્ા્ી ચ ુાદો પ્રગટ પરુાવા, તમે દેવના રાજ્ને, જેના માટે તમે 
પણ ભોગ લા્  ગણવામાું આવી શ ે છે; 6  ારણ  ે તે છે ઈશ્વર સાથે ન્્ા્ી વસ્ત ુવવપવિ જેઓ 
મશુ્ ેલી તમે, 7 અને તમે આપી જે અમારી સાથે મશુ્ ેલીમાું બા ીના છે જ્ારે પ્રભ ુઈસ ુતેના પરાક્રમી 
દૂતો સાથે આ ાશમાુંથી જાહરે  રવામાું આવે છે, (: 3-7 2 થેસ્સાલોની ી 1) સાથે ચ ૂવવુું. 

 ારણ  ે મશુ્ ેલીઓ, માત્ર  ેટલા  હવે  હવેા્  રવામાું આવી રહી છે અને પસુંદ  રેલ આ ્ગુમાું તે ભાગ 
હોઈ શ ે છે (માત્થી 22: 1-14; 6:44; હબે્રી 6: 4-6). અન્્, પછી  હવેામાું આવશે  ારણ  ે બાઇબલ જણાવે છે 
 ે તે " ોણ ભાવના સમજ માટે આવે છે, અને જેઓ ફકર્ાદ વસદ્ધાુંત શીખવા  રશે" (્શા્ાહ 29:24). 

પીટર હકિંગડમ શીખવવામાાં 
ધમવપ્રચાર  પીટર શીખવ્ુું  ે ક િંગડમ શાશ્વત હતી, અને જેઓ દેવની સવુાતાવના ખુંતપવૂવ  પાલન  રતા 
હતાું હોવ ુું જ જોઈએ  ે વનણવ્ હશે: 

જેથી પ્રવેશ સમદૃ્ધપણે આપણા પ્રભ ુઅને તારનાર ઈસ ુ લિસ્તના સવવ ાળના રાજ્માું તમે પરૂા 
પાડવામાું આવશે 11; 10 તેથી, મારા ભાઈઓ અને બહનેો, પણ વધ ુમહનેત ુું તમારા  ોલ અને ચ ૂુંટણી 
તેની ખાતરી  રવા માટે, જો તમે આ બધી બાબતો  રશો તો તમે ક્યારે્ હશે (2 પીતર 1: 10-11). 
17 સમ્ માટે ચ ુાદો ભગવાન હાઉસ ઓફ ખાતે શરૂ  રવા માટે આવે છે; અને જો તે અમારી સાથે 
પ્રથમ શરૂ થા્ છે, જેઓ દેવની સવુાતાવના માનતા નથી અંત હશે? (1 પીતર 4:17). 

બાઇબલ અને હકિંગડમ ઓફ ધ લાસ્ટ પ સ્તકો 
બાઇબલ શીખવે છે  ે "ઈશ્વર પે્રમ છે" (1 ્ોહાન 4: 8,16) અને ઇસ ુભગવાન (્ોહાન 1: 1,14) ભગવાન -એ 
રાજ્ની તલુના એવા રાજા જે પે્રમ છે અને જેના  ા્દાઓ પે્રમ આધાર હો્ છે, અવપ્ર્ નથી (સીએફ 
પ્ર ટી રણ 22: 14-15). 

બાઇબલના છેલ્લા પસુ્ત માું ખાસ દેવનુું રાજ્ ચચાવ  રે છે. 



15 પછી સાતમા દૂતે તેનુ ું રણવશિંગડુ વગાડ્ુું: અને સ્વગવ માું જોરથી અવાજો હતા, તેણે  હ્ુું, "આ 
વવશ્વના રાજ્ો આપણા પ્રભ ુતથા તેમના લિસ્તના રજવાડાઓ બની ગ્ા છે, અને કુલ  ા્મ અને 
ક્યારે્ શાસન આવશે!" (પ્ર ટી રણ 11:15). 

ઈસ ુક િંગડમ માું શાસન  રશે! અને બાઇબલ તેના ટાઇટલ બે દશાવવે છે: 
16 અને તેઓ તેમના ઝભ્ભો પર અને તેના જાુંઘ પર છે આ નામ લખેલ ુું: ક િંગ્સ અને લોડવ ઓફ 
લોડડ વસ (પ્ર ટી રણ 19:16) રાજા. 

પણ ઈસએુ જે માત્ર એ  જ રાજ  રશે? નોંધ સાક્ષાત્ ાર આ પેસેજ: 
4 અને હુુંતાજ થ્ો, અને તેઓ તેમના પર બેઠા છે, અને ચ ુાદો તેમને માટે  કટબદ્ધ હતી. પછી હુું 
જેઓ ઈસ ુતેમના સાક્ષી માટે અને ભગવાન અથવા જે પશઓુ તેમની છબી પજૂા ન હતી શબ્દ માટે 
વશરચ્છેદ  રવામાું આવી હતી, અને તેમના  પાળ પર અથવા તેમના હાથ પર પોતાની વનશાની 
મળી ન હતી આત્માઓ જોવા મળી હતી. અને તેઓ રહતેા હતા અને એ  હજાર વષવ માટે લિસ્ત 
સાથે રાજ  ્ુવ. . . 6 ધન્્ અને પવવત્ર તે છે જે પ્રથમ પનુરુુંત્થાન માું ભાગ છે. આવા બીજા મતૃ્્ ુપર 
 ોઈ શક્તત (4,6 પ્ર ટી રણ 20) ધરાવે છે, પરુંત ુતેઓ દેવના તથા લિસ્તના ્ાજ  થશે, અને એ  
હજાર વષવ તેની સાથે રાજ  રશે. 

સાચા લિસ્તીઓ એ  હજાર વષવ માટે લિસ્ત સાથે રાજ  રવા સજીવન  રવામાું આવશે!  ારણ  ે રાજ્ 
 ા્મ ચાલશે (પ્ર ટી રણ 11:15), પરુંત ુ તે શાસન ઉલ્લેખ માત્ર એ  હજાર વષવની હતી. આ શા માટે હુું 
રાજ્નો, ભૌવત  હજારનુું, તબક્કા તરી ે અંવતમ, વધ ુઆધ્ાજત્મ , તબક્કો વવરોધ પ્રથમ તબક્કા તરી ે આ 
અગાઉ ઓળખવામાું આવે છે. 

થોડા ઘટનાઓ ભગવાન ક િંગડમ ઓફ હજારનુું અને અંવતમ તબક્કા વચ્ચે બનત ુું તરી ે રેવવલેશન બ ુ ્ાદી 
થ્ેલ છે: 

7 હવે જ્ારે હજાર વષવ સમ્સીમા સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, શેતાન તેના જેલ 8 થી પ્ર ાવશત  રવામાું 
આવશે અને રાષ્રો જે પથૃ્વીના ચાર ખણૂા છે છેતરવુું બહાર જા્ છે, ગજુરાત સર ાર અને 
સ્વગવમાુંથી  ાઢી મકૂ્યા, તેમને મળીને ્દુ્ધ  રવા ભેગા  રવા, નુંબર જેની છે સમદુ્રની રેતી. ... 11 પછી 
હુું એ  મહાન સફેદ રાજગાદી અને જેણે તેના પર બેઠા છે, જેનો ચહરેો પથૃ્વી અને સ્વગવ દૂર ભાગી 
જોવા મળી હતી. અને ત્્ાું તેમને. 12 અદશ્્ થઈ ગ્ા પછી મેં જો્ુું તો મતૃ નાના અને મહાન, 

ભગવાન પહલેા ું સ્થા્ી અને પસુ્ત ો ખોલવામાું આવી હતી. અને અન્્ પસુ્ત  ખોલવામાું આવી 
હતી, જે જીવનના પસુ્ત  છે. અને મતૃ તેમની કૃવતઓ અનસુાર વનણવ્   રવામાું આવ્ો. આ વસ્તઓુ 
તે પસુ્ત ોમાું લખવામાું આવ્ા હતા દ્વારા, 13 સમદુ્ર મતૃ જે તે હતા આપ્્ો, અને મતૃ્્ ુઅને હડે્સ મતૃ 
જે તેમને હતા સ્વાધીન. અને તેઓ તેમના  ામ અનસુાર વનણવ્   રવામાું આવ્ો, દરે  એ . 14 પછી 



મતૃ્્ ુઅને હડે્સ આગ તળાવ માું પડેલા હતા. આ બીજા મતૃ્્ ુ(: 7-8, 11-15 પ્ર ટી રણ 20) 15 અને 
 ોઈને જીવનના પસુ્ત માું લખવામાું મળી નથી આગ તળાવ માું ભવૂમ ા આપવામાું આવી હતી.. 

બાઇબલ જણાવે છે  ે ત્્ાું એ  પછી તબક્કા હજાર વષવ શાસન  ્ાવ પછી, અને બીજુ ું મરણ પછી આવે છે 
હશે: 

1 હવે હુું પ્રથમ આ ાશ એ  નવુું આ ાશ અને એ  નવી પથૃ્વી જો્ાું, અને પ્રથમ પથૃ્વી દૂર પસાર 
 રી હતી. ત્્ા ું પણ  ોઈ દકર્ો ન હતો. 2 પછી હુું, જ્હોન, પવવત્ર નગર, નવુું ્રુશાલમે, જો્ુું દેવ 
પાસેથી આ ાશમાુંથી બહાર નીચ ેઆવી રહ્ુું હત ુું જેમ  ન્્ા પોતાના વરને. 3 શણગારવામાું તરી ે 
તૈ્ાર પછી મેં આ ાશમાુંથી મોટા સાદે વાણીને  હતેા સાુંભળી  ે, " જુઓ, દેવનુું ઘર લો ો સાથે છે, 

અને તેઓ તેમની સાથે રહવે ુું પડશે, અને તેઓ તેના લો ો થશે દેવ પોતે તેઓની સાથે રહશેે અને 
હશે તેમનો દેવ 4 દેવ તેઓની આંખોમાુંન ુ ું દરે  આંસ ુલછૂી નાખશે;.. ત્્ા ું રહશેે હવે ફરીથી મતૃ્્,ુ  ે દુ: 
ખ,  ે રડે છે. ત્્ાું,  ોઈ વધ ુપીડા રહશેે ભતૂપવૂવ વસ્તઓુ દૂર પસાર  ્ાવ છે. " (પ્ર ટી રણ 21: 1-4) 

1 પછી તે દૂતે મને જીવનના પાણીની શ દ્ધ નદી દશાસવ્ય ાં, સ્ફહટક સ્પટટ, દેવના રાજ્યાસનની અને લેમ્બ વહ ે
છે. 2 તેના શેરી મધ્યમાાં, અને નદી ક્યાાં તો બાજ  પર, જીવન વકૃ્ષ હત  ાં, જે બાર ફળો શાર, દરેક વકૃ્ષ દર મહહને 
તેના ફળ પેદા કરે છે. વકૃ્ષનાાં પાાંદડાઓ, લોકોને સાજા. 3 હતા અને કોઈ પ્રકારનો શાપ થનાર રહશે,ે પરાંત   
ભગવાન અને લેમ્બ ઓફ વસિંહાસન તે રહશે,ે અને તેમના સેવકો તેની આરાધના કરશે. 4 તેઓ તેનો ચહરેો 
જોશે અને તેન ાં નામ તેમના કપાળ પર રહશે ે5 ત્યાાં કદાવપ રાત થશે નહહ. તેઓ કોઈ દીવો કે સયૂસ પ્રકાશ 
જરૂર છે કારણ કે પ્રભ  દેવ તેમને પ્રકાશ આપ ેછે. અને તેઓ સદાસવસકાળ રાજ કરશે. (પ્રકટીકરણ 22: 1-5) 

નોંધ  રો  ે આ શાસન છે,  ે જે હજાર વષવ પછી, ભગવાન નો રો સમાવેશ થા્ છે અને  ા્મ રહ ે
છે. પવવત્ર શહરે છે,  ે જે આ ાશમાું તૈ્ાર  રવામાું આવી હતી, સ્વગવ છોડી જશે અને પથૃ્વી નીચ ે
આવશે. આ ભગવાન ક િંગડમ ઓફ અંવતમ તબક્કામાું શરૂઆત છે.  ોઈ વધ ુ પીડા અથવા વેદના એ  
સમ્! 

નમ્ર પથૃ્વી (માત્થી 5: 5) વતન પામશે અને બધી વસ્તઓુ (પ્ર ટી રણ 21: 7). પવવત્ર શહરે  ે જે તેના પર 
હશે, સકહત પથૃ્વી, સારી હશે  ારણ  ે દેવના માગો અમલમાું આવશે. સમજો  ે: 

તેમની સર ારના અને શાુંવત વધારો 7 ત્્ા ું  ોઈ અંત હશે (્શા્ા 9: 7). 

આ બતાવે છે  ે વદૃ્ધદ્ધ ભગવાન ક િંગડમ ઓફ અંવતમ તબક્કા પછી બધા ભગવાન સર ાર પાલન  રશે 
 ારણ  ે શરૂ થઇ ગ્ુું છે હશે. 

આ એ  સૌથી ભવ્ સમ્ હશે: 



9 પરુંત ુ ારણ  ે તે લખવામાું આવે છે: ". આંખ નથી જોવા મળી છે,  ે  ાન સાુંભળ્ુું, નોર મેન ઓફ 
ધ વસ્તઓુ  ે જે ભગવાન જેઓ તેમને પે્રમ માટે તૈ્ાર છે હૃદ્ માું દાખલ  ્ો છે" 10 પરુંત ુ
ભગવાન તેમના આત્મા દ્વારા અમને તેમને જાહરે છે ( 1  ોરીંથી 2: 9-10). 

તે પે્રમ, આનુંદ, અને શાશ્વત આરામ એ  સમ્ છે. તે એ  વવલચત્ર સમ્ હશે! 

નથી તમે તે તમારા ભાગ છે  રવા માુંગો છો? 

5. ધ ન્ય ૂ ટેસ્ટામેન્ટ બહાર સ્રોતોમાાંથી શીખવવામાાં  
ભગવાન હકિંગડમ ઓફ 
પહલેી સદીમાાં ઈસ ના પ્રોફેસરો લાગે છે કે તેઓ ભગવાન એક શાષ્બ્દક રાજ્યની સ વાતાસ પ્રગટ કરવા માટે 
રહવેા આવી હતી શ ાં? 
હા. 
વષવ પહલેા ું, એ  વ્ાખ્્ાન ઉિર  ેરોલલના ્વુનવવસિટીના પ્રોફેસર બાટવ દ્વારા આપવામાું, તેમણે વારુંવાર, 

અને ્ોગ્્ રીતે, ભાર મકૂ્યો હતો  ે વવપરીત મોટા ભાગના આજે લિસ્તીઓ જાહરે ઈસ ુઅને તેમના વશષ્્ો 
ઈશ્વરના રાજ્ની જાહરે  ્ો છે. તેમ છતાું ડો માતાનો લિસ્તી એ ુંદર સમજ ભગવાન સતત ચચવ  ે મોટા 
પ્રમાણમાું અલગ પડે છે, અમે સહમત થશે  ે રાજ્ની સવુાતાવ શુું ઈસ ુપોતે જાહરે અને તેમના અનુ્ ા્ીઓ 
માનવામાું આવે છે. અમે પણ સહમત થશે ઘણા લિસ્તીઓ એવો દાવો  ્ો હતો  ે આજે નથી સમજે છે  ે. 

જૂની સચવાયેલી પોસ્ટ ન્ય ૂટેસ્ટામેન્ટ લેખન અને સમસન 
.. દેવના રાજ્ શુું "સૌથી જૂની સુંપણૂવ લિસ્તી ઉપદેશ  ે બચી છે" (હોમ્સ મેગાવોટ પ્રાચીન લિસ્તી સમવન 
એપોસ્ટોલલ  ફાધસવ હોવાનુું માનવામાું આવે છે એ  મહત્વનો ભાગ હતો ગ્રી ના મળૂ શબ્દો અને ઇંગલલશ 
ભાષાુંતરો, 2 જી આવવૃિ બે ર પસુ્ત ો, ગ્રાન્ડ રેવપડ્સ, 2004, પ.ૃ 102). આ પ્રાચીન લિસ્તી સમવન તે વવશે આ 
વનવેદનો સમાવે: 

5: 5 વધમુાું તમે જાણો છો, ભાઈઓ અને બહનેો, માુંસ વવશ્વમાું અમારા રો ાણ નોંધપાત્ર અને અસ્થા્ી 
છે, પરુંત ુલિસ્ત વચન મહાન અને આિ વ્ ાર  છે: આવતા ક િંગડમ અને જીવન શાશ્વત બા ીના. 

ઉપરોતત વવધાન દશાવવે છે  ે રાજ્ હવે નથી, પરુંત ુઆવે છે અને શાશ્વત હશે. વધમુાું, આ પ્રાચીન ઉપદેશ 
 હ ેછે: 

6: 9 હવે જો આ પણ આવા સારા માણસો તેમના પોતાના પ્રામાલણ   ા્ો માધ્મ, તેમના બાળ ો 
સાચવવા માટે દ્વારા સક્ષમ ન હો્ તો, શુું ખાતરી અમે જો આપણે બાપ્પ્તસ્મા શદુ્ધ અને વનમવળ 
રાખવા વનષ્ફળ જા્ દેવનુું રાજ્ દાખલ છે? અથવા જે અમારા વ ીલ, હશે જો આપણે પવવત્ર અને 
ન્્ા્ી  ામો ન હો્ મળી આવ્ા છે 9: 6 તેથી આપણે એ બીજાને પે્રમ, અમે બધા ભગવાન સામ્રાજ્ 



દાખલ  રી શ ો છો દો 11:. તેથી 7, જો આપણે જાણીએ છીએ શુું માતાનો ભગવાન દૃષ્ષ્ટ અવધ ાર છે, 

અમે તેમના સામ્રાજ્ દાખલ  રો અને વચનો જે પ્રાપ્ત થશે " ાન સાુંભળ્ુું ન હો્  ે આંખ જોઇ 
ન આંખ જોઇ ન માણસ હૃદ્  લ્પના." 

12: મારા બાપના રાજ્માું આવશે 6 તે  હ ેછે: 1 પે્રમ અને ઈમાનદારી તે દેવના રાજ્ને માટે  લા  
દ્વારા રાહ જુઓ, તેથી  લા ,  ારણ  ે અમે માતાનો ભગવાન દેખા્ કદવસ જણાવો 12.. 

ઉપર વનવેદનો બતાવવા ્ોગ્્ વસવાટ  રો છો દ્વારા  ે પે્રમ જરૂરી છે, અમે હજુ પણ દેવના રાજ્માું 
દાખલ ન હો્, અને તે કદવસ પછી થા્ છે માતાનો ભગવાન દેખા્ છે  ે ઈસ ુફરીથી આપે છે. તે વપતાના 
રાજ્માું છે અને રાજ્ માત્ર ઈસ ુછે. 

તે માને છે  ે સૌથી જૂની દેખીતી રીતે લિસ્તી ઉપદેશ  ે ઈશ્વર અક્સ્તત્વ ટ ાવી રાખવા માટે મુંજૂરી આપી છે 
ભગવાન જ ક િંગડમ શીખવે રસપ્રદ છે  ે ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ શીખવે છે અને ભગવાન સતત ચચવ હવે શીખવે છે 
(તે શક્ય છે તે ભગવાન એ  વાસ્તવવ  ચચવ હોઈ શ ે છે, પરુંત ુ ગ્રી  મારી મ્ાવકદત જ્ઞાન મારા  ઠણ 
ઘોષણા બનાવવા માટે) ક્ષમતા મ્ાવકદત  રે છે. 

બીજી સદીમાાં ચચસ નેતાઓ અને રાજ્યની સ વાતાસ 
તે શરૂઆતમાું 2 ND સદી  ે પાપીએસ, જ્હોન એ  સાુંભળનાર અને પોલી ાપવ એ  વમત્ર અને રોમન  ૅથલલ ો 
દ્વારા એ  સુંત માનવામાું આવે છે, હજારનુું સામ્રાજ્ શીખવવામાું નોંધવુું જોઇએ. ્સુીબી્સ રે ોડવ 
પાપીએસ શીખવ્ુું: 

... ત્્ા ું મતૃ, જ્ારે લિસ્તના વ્ક્તતગત શાસન આ પથૃ્વી પર સ્થાપના  રવામાું આવશે પનુરુત્થાન 
પછી એ  વમલવેન્મ હશે. (પાપીએસ, છઠ્ઠી ટુ ડાનો. આ પણ જુઓ ્સુીબી્સ ચચવ ઇવતહાસ, 

પસુ્ત  3, XXXIX, 12) 

પાપીએસ શીખવ્ુું  ે આ મહાન વવપલુતા એ  સમ્ હશે: 

એવી જ રીતે, [તેમણે જણાવ્ુું હત ુું  ે]  ે ઘઉં એ  અનાજ પેદા  રશે દસ 

હજાર  ાન, અને તે દરે   ાન દસ હજાર અનાજ હશે, અને દરે  અનાજ સ્પષ્ટ, શદુ્ધ, મેંદો દસ 
પાઉન્ડ પેદા  રશે; અને તે સફરજન, અને બીજ, અને ઘાસ સમાન પ્રમાણ માું પેદા  રશે; અને તે 
બધા પ્રાણીઓ, પછી માત્ર પથૃ્વી વનમાવણ પર ખોરા , શાુંવતચાહ  અને વનદોષ બની રહશેે, અને 
માણસ માટે પરફેતટ આધીન રહો. "[જુબાની પાપીએસ, એ  પ્રાચીન માણસ છે, જે એ  સાુંભળનાર 
હતી દ્વારા લેલખત આ વસ્તઓુ માટે ઉઠાવવામાું આવે છે જ્હોન અને પોલી ાપવ એ  વમત્ર, તેમના 
પસુ્ત ો ચોથા માું; પાુંચ પસુ્ત ો તેમના રચેલા હતા ...] (પાપીએસ ટુ ડાનો, IV) 

પોસ્ટ ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ પત્ર  ોરીંથીઓને  હ ેછે: 



42: 1-3 પે્રકરતો પ્રભ ુઈસ ુ લિસ્ત તરફથી આપણા માટે ગોસ્પેલ પ્રાપ્ત; ઈસ ુ લિસ્ત આગળ ભગવાન 
તરફથી મો લવામાું આવ્ો હતો. તેથી પછી લિસ્ત ભગવાન છે, અને પે્રકરતો લિસ્ત છે. બુંને તેથી 
વનમણ ૂ ક્રમમાું દેવની ઇચ્છા હતો. તેથી રાખવાથી ચાર્જ પ્રાપ્ત થા્ છે, અને સુંપણૂવપણે આપણા 
પ્રભ ુઈસ ુલિસ્તના પનુરુત્થાન દ્વારા ખાતરી  રવામાું આવી હોવાની અને પવવત્ર આત્મા ના સુંપણૂવ 
ખાતરી સાથે ભગવાન શબ્દ પષુ્ષ્ટ, તેઓ પ્રસન્ન સમાચાર સાથે આગળ ગ્ા  ે દેવનુું રાજ્ આવવુું 
જોઈએ. 

સ્મનાવ ના પોલી ાપવ પ્રારુંલભ  લિસ્તી નેતા છે, જેમણે જ્હોન વશષ્્ હતો, મળૂ ઈસનુા પે્રકરતોમાું તે છેલ્લા મતૃ્્ ુ
પામે છે. પોલી ાપવ સી. 120-135 એ.ડી. શીખવ્ુું: 

બ્લેવસડ ગરીબ છે, અને તે છે  ે જે ન્્ા્ીપણુું 'ખાતર અત્્ાચાર ગજુારવામાું આવે છે, ધેર માટે 
દેવના રાજ્માું છે. (પોલી ાપવ. કફલલપી, પ્ર રણ II પત્ર. પવૂવ-નાઈસીની વસદ્ધાન્ત ફાધસવ પ્રવત, વોલ્્મુ 
1એલેતઝાન્ડર રોબટડવસ & જેમ્સ ડોનાલ્ડસન દ્વારા સુંપાકદત. અમેકર ન આવવૃિ, 1885) 

જાણીને, પછી તે "ભગવાન ઠે ડી ઉડાડી છે," અમે તેના આજ્ઞા અને ખ્્ાવત ... તે સારી છે  ે તેઓ 
વાસના  ે વવશ્વમાું છે માુંથી  ાપી જોઇએ છે લા્  જવામાું કહતાવહ, " ારણ  ે સામે દરે  વાસના 
ભાવના; "અને" ન તો વ્લભચારીઓ,  ે નામદવ ,  ે માનવજાત સાથે પોતાને દુરૂપ્ોગ, દેવના 
રાજ્માું તેનો કહસ્સો રહશેે, " ે જેઓ વસ્તઓુ અસુંગત અને અણછાજત ુું નથી. (એજ, પ્ર રણ વી) 

પછી અમને ભ્ તેને સેવા આપવા, અને બધા આદર સાથે દો, પણ તેમણે પોતાની જાતને અમને 
આજ્ઞા છે, અને પે્રકરતો જે અમારી પાસે ગોસ્પેલ ઉપદેશ, અને પ્રબોધ ોને જે અગાઉથી જાહરે પ્રભનુુ ું 
પનુરાગમન છે. (એજ, પ્ર રણ VI) 

નવા  રારમાું અન્્ જેમ, પોલી ાપવ શીખવ્ુું  ે પ્રામાલણ  નથી, આજ્ઞા બ્રે સવ, દેવના રાજ્માું તેનો કહસ્સો 
રહશેે. 

નીચેના પણ પોલી ાપવ દ્વારા શીખવવામાું આવી છે એવો દાવો  ્ો હતો: 

અને નીચેની સેબથ પર તેમણે જણાવ્ુું હત ુું  ે; 'તમે મારા પ્રોત્સાહન, ભગવાન પ્્ારુું બાળ ો 
સાુંભળો. હુું તમને જ્ારે લબશપ હાજર હતા, અને હવે ફરીથી હુું ઉપદેશ આપવો તમે બધા અને 
ભગવાન ... જુઓ તમે માગવ પર ચાલતા, અને ફરીથી તમે તૈ્ાર રહો, તમારા હૃદ્ નીચ ેનમી જત ુું 
નથી, નવી આજ્ઞા પે્રમ અન્્ તરફ એ  તેમના આગમન અચાન  ઝડપી વીજળી, આગ દ્વારા મહાન 
ચ ુાદો, શાશ્વત જીવન, તેમના અમર રાજ્ની તરી ે પ્રગટ વવષે. અને ભગવાન તમે શીખવવામાું 
આવી રહી લબલકુલ બધા સત્્ને જાણો છો, જ્ારે તમે પે્રરણા શાસ્ત્ર શોધ, તમારા હૃદ્ પર પવવત્ર 
આત્મા પેન સાથે  ોતરવુું  ે આજ્ઞાઓ તમે  ા્મી માું પાલન  રી શ ે છે. ' (પોલી ાપવ જીવન, 

પ્ર રણ 24. જે.બી. ધ એપોસ્ટોલલ  વપતાઓ, વોલ્્મુ. 3.2, 1889, પીપી. 488-506) 

સાકદિસ ના મેલીતો, જે ભગવાન નેતા, સી એ  ચચવ હત ુું. 170 એડી, શીખવ્ુું: 



ખરેખર નવી ગોસ્પેલ જૂના જારી  ા્દો માટે, બુંને મળીને આગળ આવતા વસ્ોન અને 
્રૂશાલેમના; અને આજ્ઞા કૃપા જારી, અને સમાપ્ત ઉત્પાદન પ્ર ાર, અને પતુ્ર લેમ્બ, અને એ  માણસ 
ઘેટા ું, અને ભગવાન માું માણસ ... 

પરુંત ુગોસ્પેલ  ા્દો અને તેની સમજૂતી બની હતી 

પકરપણૂવતા, જ્ારે ચચવ સત્્ ના બન્્ુું ... 

આ એ  છે જે આપણને ગલુામી મકુ્તત માું પ્ર ાશ માું જીવન માું એ  શાશ્વત રાજ્ સોંપી, અંધ ાર 
થી, મતૃ્્,ુ જુલમ છે. (.મેલીતો પાસઓવર પર સરલ ધમોપદેશ 7,40 છુંદો,  ેઋક્ષ થી 68. અનવુાદ:.. 
ઓનલાઇન વથ્ોલોજી જનવલ http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

આમ, ઈશ્વરના રાજ્માું  ુંઈ  શાશ્વત, અને ફતત વતવમાન લિસ્તી અથવા  ેથોલલ  ચચવ માટે જાણીતા અને 
માતાનો ભગવાન  ા્દા સમાવેશ  રવામાું આવ્ો હતો. 

અન્્ મધ્ અંતમાું બીજી સદી લખેન લો ો સલાહ આપે છે  ીંગડમ જોવા: 

તેથી,  ોઈ એ  તમે લાુંબા સમ્ સધુી દુંભથી બોલવુું  ે પાછળની દેખા્ છે, પરુંત ુ સ્વેચ્છાએ 
ઈશ્વરના રાજ્ની સવુાતાવ માટે અલભગમ દો. (રોમન તલેમેન્ટ. માન્્તાઓ બ ુ એતસ, પ્ર રણ XLV. 

પવૂવ-નાઈસીની વસદ્ધાન્ત ફાધસવ માુંથી ફ રો લીધેલ, વોલ્્મુ 8 એલેતઝાન્ડર રોબટડવસ & જેમ્સ 
ડોનાલ્ડસન દ્વારા સુંપાકદત. અમેકર ન આવવૃિ, 1886) 

વધમુાું, જ્ારે તે દેખીતી રીતે નથી એ  સાચા ચચવ માું લખા્ેલ છે, મધ્ બીજી સદી લેખન  શેફડવ રોબટડવસ 

& ડોનાલ્ડસન અલભવ્ક્તત "દેવનુું રાજ્" વાપરે ચૌદ વખત દ્વારા અનવુાદ શીષવ . 

સાચા લિસ્તીઓ, અને તે પણ ઘણા જાહરે લિસ્ત બીજી સદીમાું ભગવાન ક િંગડમ ઓફ વવશે  ુંઈ  જાણતા 
હતા. 

પણ  ેથોલલ  અને પવૂી્ રૂકઢવાદી સેન્ટ આઈરીની્સ સમજી શ ા્ છે  ે પનુરુત્થાન પછી, લિસ્તીઓ 
ભગવાન ક િંગડમ ઓફ દાખલ  રશે. નોંધ તે શુું લખ્્ુું હત ુું, સી. 180 એડી: 

આવા જેઓ માનતા હો્ છે,  ારણ  ે તેમને સતત પવવત્ર આત્મા, જે બાપ્પ્તસ્મા તેમના દ્વારા 
આપવામાું આવી હતી પાલન, અને રીસીવર દ્વારા પ્રાપ્ત થા્ છે જો તે સત્્ અને પવવત્રતા અને 
ઈમાનદારી અને ધીરજ માું લઈ જશે રાજ્ છે. આ આત્મા માટે તેમને સજીવન માને છે  ે, શરીર 
ફરીથી આત્મા પ્રાપ્ત છે, અને તે સાથે, પવવત્ર આત્મા શક્તત દ્વારા, ઉઠાડા્ અને દેવના રાજ્માું 
પ્રવેશવુું દાખલ છે. ... મે વમલન: (આઈરીની્સ, સેન્ટ, લ્્ોન લબશપ આમેવન્ન થી રોલબન્સન 
એપોસ્ટોલલ  પ્રચાર પ્રદશવન, પ્ર રણ 42. વેલ્સ, સમરસેટ, આઠ અથવ સચૂવનારા સચૂ ા ું  1879 લિસ્તી 
જ્ઞાન પ્રોત્સાહન ન્્ ૂ્ો વ સમાજમાું પ્ર ાવશત દ્વારા અનવુાકદત, 1920). 

બીજા અને િીજા સદીઓ સમસ્યાઓ 



તેના વ્ાપ  સ્વીકૃવત છતાું, બીજી સદી, એ  વવરોધી  ા્દો પવતત નેતા નામના હતો.  ભગવાન  ા્દો, 
સેબથ, અને ભગવાન શાષ્બ્દ  સામ્રાજ્ સામે શીખવવામાું આવે છે. જો ે તેમણે અને અન્્ લો ો દ્વારા ટી ા 
 રવામાું આવી હતી, તેમણ ેખબૂ  ેટલા  સમ્ માટે રોમના ચચવ સાથે સુંપ વ થ્ો અને ત્્ાું પ્રભાવ હો્ 
તેમ લાગત ુું હત ુું. 

બીજા અને ત્રીજા સદીઓમાું, આલ્લેગોરીસ્્સ બની અલેગ્જ ઼ૅંકિ્ા (ઇજીપ્ટ) માું સ્થાપના  રી હતી. ઘણા 
આલ્લેગોરીસ્્સ આવતા રાજ્ની વસદ્ધાુંત વવરોધ  ્ો હતો. નોંધ તે આલ્લેગોરીસ્્સ  ેટલા  વવશે કરપોટવ : 

એલેતઝાષ્ન્િ્ામાું એ  ઉમદા અને શ્રીમુંત મવૂતિપજૂ  કુટુુંબ થ્ો હતો, અને તેમના કફલસફૂી માું લીધુું 
હત ુું. તેમણે મવૂતિપજૂ  શાળાઓ છોડી ઓકરગેન, જેમને તેઓ એલેતઝાષ્ન્િ્ા પ્રશ્નોિર શાળા ચાર્જ 
સફળ વવદ્યાથી બની ... 

તલેમેન્ટ, ઓકરગેન, અને નોષ્સ્ટ  શાળા તેમના તરુંગી અને રૂપ ાત્મ  અથવઘટન દ્વારા પવવત્ર ઓરે લ 
વસદ્ધાુંતો ભ્રષ્ટ હતા ... તેઓ પોતાને માટે નામ મેળવી "આલ્લેગોરીસ્્સ." જાહરેમાું આલ્લેગોરીસ્્સ 

અને જણાવ્ુું હત ુું  ે ત્્ા ું લિસ્ત એ  શાસન હશે પથૃ્વી પર ... 

અનુ્ ા્ીઓ સાથે વવવાદાસ્પદ, અને તેમના એ ાઉન્ટ દ્વારા ... "જેમ  ે વસ્તઓુ એ  રાજ્ તરી ે 
હવે દેવના રાજ્માું અક્સ્તત્વમાું છે." આ દેવના રાજ્માું ચચવ હાજર રાજ્માું હાલની પ્રથમ 
ઉલ્લેખ છે ... 

તેમની ભલૂ ઠપ ો આપ્્ો, જે બતાવે છે  ે સ્વગવ ની સામ્રાજ્ રૂપ ાત્મ  નથી, પરુંત ુશાશ્વત જીવન 
તરફ પનુરુત્થાનમાું આપણા પ્રભ ુશાષ્બ્દ  આવતા ક િંગડમ છે ... 

તેથી રાજ્ વસ્તઓુ હાજર રાજ્ આવે વવચાર  લ્પના  રવામાું આવી હતી અને ઇજીપ્ટ માું 
આલ્લેગોરીસ્્સ ના નોષ્સ્ટ  શાળામાું આગળ લાવવામાું, એડી 200 250, એમ્પા્ર ધમાવવધ ારીઓ 
પહલેા ું સુંપણૂવ સદી વસિંહાસન રહનેારા તરી ે ઉભરી આવી હતી ... 

તલેમેન્ટ ભગવાન સાચા માનવસ  જ્ઞાન એ  રાજ્ તરી ે દેવના રાજ્ની વવચાર  લ્પના. ઓકરગેન 
તે સુ્ ોજજત તરી ે આધ્ાજત્મ  અથવ શાસ્ત્ર ના સાદા પત્રમાું છપાવી લે છે. (વોડવ, હનેરી ડાના 
રાજ્ની સવુાતાવ.. આ વવશ્વ એ  રાજ્; આ દુવન્ામાું નથી; પરુંત ુસ્વગી્ દેશ માું  ્ામતના ડેડ 
અને બધી વસ્તઓુ દ્વારા પ્ર ાવશત વળતરરૂપે આવશે,  1870, પીપી. 124-125) 

આમ, લબશપ ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ શીખવવામાું, જ્ારે આલ્લેગોરીસ્્સ ખોટા, ઓછી શાષ્બ્દ , તે 
સમજ સાથે આવવા પ્ર્ત્ન  ્ો હતો.  લબશપ પણ લગભગ આ જ સમ્ે આલ્લેગોરીસ્્સ ભલૂો લડવા માટે 
પ્ર્ાસ  ્ો હતો. ખરેખર ઈશ્વર ચચવ તે સમગ્ર ઇવતહાસમાું ભગવાન શાષ્બ્દ  સામ્રાજ્ સત્્ રહ્યો હતો. 

હબસટસ ડબલ્ય  આમસસ્રોંગ, રાજ્યની સ વાતાસ શીખવવામાાં પ્લસ 
20 મી સદીના અંતમાું હબવટવ ડબલ્્ ુઆમવસ્રોંગ લખ્્ુું: 



 ારણ  ે તેઓ લિસ્તના ગોસ્પેલ ફગાવી દીધી હતી. . .  વવશ્વમાું તેની જગ્્ાએ  ુંઈ  બીજુ ું બદલવાનો 
હતો. માનવ હૃદ્ માું સરસ ભાવના - તેઓ એ  ન લી શોધ  રી હતી, જેથી આપણે દેવના રાજ્ 
તરી ે માત્ર એ  સુુંદર બોલા્ સાુંભળ્ુું છે! એ  અલૌક  , અવાસ્તવવ   ુંઈ ઘટાડવા! અન્્ છે  ે 
"ચચવ" રાજ્ છે. . . પ્રબોધ  દાની્ેલ, જે લિસ્ત પહલેા ું 600 વષવ જીવ્ો, તે જાણતા હતા  ે દેવનુું 
રાજ્ એ  વાસ્તવવ  રાજ્ હત ુું - એ  સર ારી પથૃ્વી પર શાષ્બ્દ  લો ો પર રાજ. . . 

અહીં. . . શુું ભગવાન ક િંગડમ ઓફ છે માતાનો ભગવાન સમજૂતી છે: "અને આ રાજાઓ ... 
કદવસોમાું" - તે અહીં, દસ અંગઠૂા બોલ ેછે લોખુંડ અને બરડ માટીના ભાગ ભાગ છે. આ દાની્ેલ 
7, અને પ્ર ટી રણ 13 અને 17 ભવવષ્્વાણી સાથે  નેતટ  રીને, ્રુોપ નવી ્નુાઇટેડ લખે છે  ે 
હવે રચના ઉલ્લેખ છે. . . તમારા ખબૂ જ આંખો પહલેા ું! જૂના રોમન સામ્રાજ્માું પ્રથા ફરી ચાલ ુ
 રવી નકહ પ્ર ટી રણ 17:12 સાદા વવગતવાર  ે તે દસ રાજાઓ અથવા રાજ્ો  ે (8 મલૂ્્ાું ન 17) 

એ  ્વુન્ન રહશેે છે. . . 

જ્ારે લિસ્ત આવશે, તેમણે રાજાઓના રાજા તરી ે આવતા હો્ છે, સમગ્ર પથૃ્વી (પ્ર ટી 19: 11-16) 

શાસન; અને તેના  ીન્ગડોમ-- ભગવાન ક િંગડમ ઓફ -- દાવન્ેલ, આ બધા સુંસારી રજવાડાઓનો 
વપરાશ છે. પ્ર ટી રણ 11:15 તે રાજ્ોમાું આ શબ્દોમાું: "આ વવશ્વના રાજ્ો આપણા પ્રભ ુ ના 
રાજ્ો બની છે, તેના લિસ્તની અને અને તેણે ક્યારે્ અને ક્યારે્ માટે શાસન  રશે"! આ ભગવાન 
ક િંગડમ ઓફ છે. હા, અને ્નુાઇટેડ સ્ટે્સ અને લબ્રકટશ દેશો - તે હાજર સર ારો અંત છે. આખી 
પથૃ્વી પર પ્રભ ુઈસ ુ લિસ્ત હો્, તો પછી રાજાઓના રાજા - સર ારો - પછી તેઓ રાજ્ો બની 
રહશેે. આ સુંપણૂવપણે હ ી ત એ છે  ે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ શાષ્બ્દ  સર ાર છે બનાવે છે. પણ 
ચાલ્ડી્ન સામ્રાજ્ એ  રાજ્ હત ુું - પણ રોમન સામ્રાજ્ એ  રાજ્ હત ુું - તેથી દેવના રાજ્માું 
સર ાર છે. તે વવશ્વના દેશો સર ાર પર લવેાનુ ું હો્ છે. શાસ  - ઈસ ુ લિસ્ત રાજા તરી ે થ્ો 
હતો! . . . 

એ જ ઈસ ુ લિસ્ત  ોણ  રતાું વધ ુ 1,900 વષવ પહલેા ું ટે રીઓ અને પવવત્ર ભવૂમ ના ખીણો અને 
્રૂશાલેમની શેરીઓમાું પર લો ો ચાલતા જતા હતા ફરી આવી રહ્ુું છે. તેમણે જણાવ્ુું હત ુું  ે 
તેમણે ફરીથી આવશે. પછી તેમણે મારી નાખવામાું આવ્ો હતો, ભગવાન ત્રણ કદવસ અને ત્રણ 
રાત પછી મતૃ તેમને ઊભા (. મેટ 12:40; 2:32  ામ  રે છે; હુું  ોરીં 15: 3-4.). તેમણે ભગવાન 
વસિંહાસન સુંભાળ્ુું છે.બ્રહ્ાુંડ સર ાર મખુ્્મથ  (.: હબે્રી 1: 9-11 પે્ર.કૃ. 1 3; 8: 1; 10:12; પ્ર ટી 3:21). 

"અત્્ાર સધુી દેશ" - - તેમણે  હવેત છે, જે ઈશ્વરના વસિંહાસન ગ્ા "ઉદાિ" છે તે તમામ દેશો 
પર રાજાઓના રાજા તરી ે રાજ્ાલભષે   રી, અને પછી પથૃ્વી પર પાછા (લ ુ 19: 12-27 ). 



ફરીથી, તેમણ ે ત્્ાું સધુી "તમામ વસ્તઓુ વળતરરૂપે વખત" સ્વગવ છે (પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 3: 19-

21). પનુઃસ્થાપન ભતૂપવૂવ રાજ્ અથવા પકરક્સ્થવત માટે પનુસ્થાવવપત થા્ છે. આ ક સ્સામાું, પથૃ્વી 
પર ઈશ્વરની સર ાર કરસ્ટોકરિંગ, અને આમ, વવશ્વમાું શા ુંવત અને આદશવ શરતો પનુસ્થાવવપત. 

હાલમાું વવશ્વમાું ગરબડ, એસ્ ેલેકટિંગ ્દુ્ધો અને વવશ્વ મશુ્ ેલી  ે જેથી મહાન છે, જ્ાું સધુી ભગવાન 
દરવમ્ાનગીરી  ોઈ માનવ માુંસ જીવતા  રવામાું આવશે (માથ. 24:22) માું અંત આવશે.તેના ખબૂ 
જ પરા ાષ્ઠા ત્્ારે વવલુંબ આ ગ્રહ તમામ જીવન વવસ્ફોટન પકરણમી હોત અંતે, ઈસ ુલિસ્ત પાછા 
આવશે. આ વખતે તેણે દૈવી ભગવાન તરી ે આવે છે. તેમણે તમામ શક્તત અને બ્રહ્ાુંડ શાસ  
વનમાવતા મકહમા આવી રહ્ુું છે. (માથ 24:30;.. 25:31) તેમણે "રાજાઓના રાજા, અને પ્રભઓુનો પ્રભ"ુ 
આવતા હો્ છે (પ્ર ટી 19:16), વવશ્વ સપુર સર ાર સ્થાવપત અને બધા દેશો "વન્મ લોહ એ  
લા ડી સાથે "(પ્ર ટી 19:15; 12: 5). . . 

ઝિસ્ત અણગમતી? 

પરુંત ુઆનુંદ સાથે માનવતા પાડો અને તેને એતસ્ટસી અને ઉત્સાહ સ્વાગત - પણ પરુંપરાગત 
લિસ્તી ચચવ  રશે? 

તેઓ નહીં! તેઓ માને છે  ારણ  ે શેતાન ખોટા પ્રધાનો (બીજા  ોરીંથી 11:. 13-15) તેમને છેતરતી 
છે,  ે તે લિસ્તવવરોધી છે. ચચવ અને રાષ્રો ગસુ્સો તેના આવતા (11:18 સાથે રેવ 11:15) હશે, અને 
લશ્ રી દળો ખરેખર તેને નાશ  રવા માટે લડવા માટે (પ્ર ટી 17:14) પ્ર્ાસ  રશે! 

દેશો ્રૂશાલમેમાું (. ઝખા 14: 1-2) પર ્દુ્ધભવૂમ સાથે, આગામી વવશ્વ ્દુ્ધ III ના ક્સ્થવતમાું ્દુ્ધમાું 
રો ા્ેલા આવશે અને પછી લિસ્ત પાછા આવશે. અલૌક   શક્તત તેમણે તેની સામે લડવા (શ્લો  3) 

"તે દેશો સામે લડવા"  રશે. તેમણે તદ્દન તેમને હરાવવા  રશે (પ્ર ટી 17:14)! ્રૂશાલમેની પવૂવ 
કદશામાું આવેલો એ  ખબૂ જ ટૂું ા અંતર "તેમના જૈતનૂના પહાડ પર તે કદવસે ઊભા રહશેે," (ઝખા. 
14: 4).(આમવસ્રોંગ એચડબલ્્.ુ ્ગુની વમસ્રી, 1984) 

બાઇબલ  હ ેછે  ે ઈસ ુઆપશે અને તે જીતી જશે, હજુ સધુી ઘણા લડવા  રશે 

તેની સામે (પ્ર ટી રણ 19:19). ઘણા દાવો  રશે (બાઇબલ ભવવષ્્વાણી ગેરસમજ પર આધાકરત છે, પરુંત ુ
આંવશ  જૂઠા પ્રબોધ ો અને રહસ્્ના  ારણ  ે)  ે પરત ઈસ ુઅંવતમ લિસ્તવવરોધી છે! 

નીચેના હબવટવ આમવસ્રોંગ પણ છે: 

સાચુું ધમવ - માતાનો ભગવાન સત્્ જ ઈશ્વર પરનો પે્રમ પવવત્ર આત્મા દ્વારા આપવામાું સાથે સિા 
... ભગવાન અને ઈસ ુલિસ્તના જ્ઞાન આનુંદ શબ્દાતીત - સત્્ જાણીને - અને ભગવાન કદવ્ પે્રમ 
ની હુુંફ ... 



માતાનો ભગવાન સાચા ચચવ ઓફ ઉપદેશો ફતત પવવત્ર બાઇબલ "દરે  શબ્દ દ્વારા આ જગ્્ામાું 
રહ ેછે" તે છે ... 

પે્રમ ઈશ્વરના માગવ - મેન "આપી" એવુું "વવચાર" ઓફ ધ વે ચાલ ુરહશેે. 

એ  નવી સુંસ્કૃવત હવે પ ડ પથૃ્વી રહશેે! (એજન) 

નવી સુંસ્કૃવત દેવનુું રાજ્ છે. ઘોષણા  ે નવી સુંસ્કૃવત આવે છે અને પે્રમ પર આધાકરત  રવામાું આવે છે શુું 
ક િંગડમ  ે ઈસ ુઅને તેના વશષ્્ોને શીખવ્ુું સાચા ગોસ્પેલ વવશે બધા છે એ  મખુ્્ ભાગ છે. અને તે  ુંઈ  
 ે અમે ભગવાન સતત ચચવ તેમજ ઉપદેશ છે. 

હબવટવ આમવસ્રોંગ સમજા્ુું હત ુું  ે ઈસ ુ્હકૂદઓના માનવ સમાજ વશક્ષણ  રવામાું આવી હતી, 

પણ જ્ારે તે વવચારે છે  ે તે પાળે  રવા માુંગ ે છે, પે્રમનો માગવ 'આપી માગવ' જીવન ફગાવી દીધી 
હતી. લગભગ  ોઈ એ  ્ોગ્્ રીતે શુું ઈસ ુઉપદેશ આપતો હતો મહત્વ પ ડ લાગે છે. 

ઈસ  દ્વારા મ ન્તત ગોસ્પેલ ભાગ છે 

હવે જે લો ો આ વાુંચી છે અત્્ાર સધુી  દાચ મકુ્તત ઈસનુા મરણ અને ભવૂમ ા વવશે આિ વ્. હા, ગોસ્પેલ  ે 
નવા  રારના અને હબવટવ ડબલ્્ ુઆમવસ્રોંગ બુંને વવશે લખ્્ુું ભાગ છે. 

ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ બતાવે ગોસ્પેલ ઈસ ુદ્વારા મકુ્તત સમાવેશ થા્ છે: 
16 હુું લિસ્ત ગોસ્પેલ ઓફ શરમ નથી છું તે ગ્રી  (રૂમી 1:16) માટે દરે  માટે મોક્ષ માટે ઈશ્વર શક્તત 
જે માને છે, ્હદૂી પ્રથમ અને પણ છે. 
4 તેથી જેઓ પથરા્ેલા હતા શબ્દ ઉપદેશ બધે ગ્ા હતા. 5 કફલલપ સમારીઆના શહરેમાું ગ્ો 
અને તેમને વવષે બોધ આપ્્ો. ... 12 પરુંત ુજ્ારે કફલલપે  ારણ  ે તે દેવનુું રાજ્ અને ઈસ ુલિસ્તના 
નામ વવષે ઉપદેશ, પરુુષો અને મકહલાઓ બુંને બાપ્પ્તસ્મા પામ્્ા હતા. ... 25 તેથી જ્ારે તેઓ ખાતરી 
આપી હતી અને પ્રભનુા શબ્દ ઉપદેશ, તેઓ પ્રભનુો એ  દૂત ્રૂશાલેમ પાછા ફ્ાવ સમરૂનીઓ ઘણાું 
ગામોમાું લો ોને સવુાતાવ ઉપદેશ. 26 કફલલપ સાથે વાત  રી હતી ... 40 કફલલપ પર મળી આવી 
હતી. અને પસાર, તેમણે બધા શહરેમાું સવુાતાવ પ્રગટ સધુી તેઓ  ૈસકર્ા શહરેમાું ગ્ા. (પે્રકરતોનાું 
કૃત્્ો 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 ઈસએુ તેઓને ઈસ ુઅને પનુજીવન ઉપદેશ. (પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 17:18) 
30 પછી પાઉલ પોતાના ભાડાના ઘરમાું બે વરસ રહ્યો અને જે બધા તેમની પાસે આવ્ા 
હતા, 31 ઈશ્વરના રાજ્ય વવિે ઉપદેશ અને વસ્ત  ઓ  ે જે બધી વવશ્વાસ,  ોઈ એ  તેમને આ રુું પ્રભ ુઈસ  
ઝિસ્ત વવિે વશક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ છે. (પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 28: 30-31) 



નોંધ  રો  ે બોધ ઈસ ુઅને તેમના રાજ્ સમાવેશ થા્ છે. દુભાવગ્્ે, ઈશ્વરના રાજ્ની સવુાતાવ એ  ્ોગ્્ 
સમજ ગ્રી ો-રોમન ચચવ ઓફ ઉપદેશો ગમુ થઈ જા્ છે. 

ખરેખર, અમને  ે રાજ્ની ભાગ બની મદદ  રવા માટે, ભગવાન જેથી મનષુ્્ો પે્રમ 

ખબૂ તેઓ ઈસએુ આપણા માટે મતૃ્્ ુપામે છે (્ોહાન 3: 16-17) મો લ્્ો છે. 

રાજ્યની સ વાતાસ શ ાં વવશ્વ જરૂર છે, પરાંત   છે, ... 
પરુંત ુધાવમિ  રાવશઓ સકહત ઘણા વવશ્વના નેતાઓ, માને છે  ે તે આંતરરાષ્રી્ માનવ સહ ાર  ે જે શાુંવત 
અને સમદૃ્ધદ્ધ લાવશે, અને દેવના રાજ્ની હશે. અને જ્ારે તેઓ  ેટલા  દુન્્વી સફળતાઓ હશે, તેઓ માત્ર 
સફળ નહીં, તેમના માનવ પ્ર્ાસો છેવટે મદુ્દો એ છે  ે તે જીવન લબનટ ાઉ બનાવશે ઈસ ુતેમના સામ્રાજ્ 
સ્થાવપત  રવા પાછા ન હતી તો પથૃ્વી લાવશે. આ એ  ખોટી ગોસ્પેલ છે. 

વવશ્વમાું ઘણા મળીને 21 મી સદીમાું એ  નવા વલ્ડવ ઓડવર મ ૂવા અધવ-ધાવમિ  બેબીલોની્ન આંતરરાષ્રી્ 
્ોજના મ ૂવા પ્ર્ાસ  રી રહ્યા છે. આ એવુું  ુંઈ  છે  ે ઈશ્વર ની સતત ચચવ તેના આરુંભથી દોષારોપણ 
અને વનિંદાને ચાલ ુરાખવા માટે ્ોજના ધરાવે છે છે. ત્્ારથી શેતાન લગભગ 6000 વષવ પહલેા ું (ઉત્પવિ 3) 

તેમના ગોસ્પેલ ની આવવૃિ માટે  રા્ુું પવૂવસ ુંધ્ાએ, મનષુ્્ો વવશ્વાસ છે  ે તેઓ ઈશ્વર  રતાું વધ ુસારી રીતે 
તેમને અને વવશ્વમાું સારી  રશે ખબર. 

બાઇબલ અનસુાર, તે ્રુોપમાું એ  લશ્ રી નેતા સુ્ં ોજન લશેે (ઉિર રાજા  હવેા્ છે, પણ પ્ર ટી રણ 13 

બીસ્ટ  હવેા્: 1-10) ધાવમિ  નેતા (જૂઠા પ્રબોધ   હવેા્ સાથે, પણ  હવેા્ છે અંવતમ લિસ્તવવરોધી અને 
પ્ર ટી રણ 13 બે વશિંગડાુંવાળા બીસ્ટ: સાત ટે રીઓ શહરે 11-17) (પ્ર ટી રણ 17: 9,18) એ  'બેબીલોની્ન' 

લાવવા (પ્ર ટી રણ 17 & 18) વલ્ડવ ઓડવર. તેમ છતાું માનવજાત લિસ્તના વળતર અને તેમના સામ્રાજ્ ની 
સ્થાપના  રવાની જરૂર છે, વવશ્વના ઘણા આ સુંદેશ પર ધ્ાન ચ ૂવવા પડશે 21 મી સદીમાું તેઓ શેતાનની 
ખોટી ગોસ્પેલ વવવવધ આવવૃિઓ માને ચાલ ુરહશેે. પરુંત ુવવશ્વમાું એ  સાક્ષી પ્રાપ્ત થશે. 

જણાવ્ુું હત ુું  ે ઈસએુ શીખવ્ુું: 

14 દેવના રાજ્ની સવુાતાવ સવવ પ્રજાઓને સાક્ષી તરી ે બધા વવશ્વમાું ઉપદેશ આવશે, અને ત્્ારે જ 
અંત આવશે. (માત્થી 24:14) 

નોંધ  રો  ે રાજ્ની સવુાતાવ સાક્ષી તરી ે વવશ્વમાું સધુી પહોંચી જશે, ત્્ારે જ અંત આવશે. 

આ માટે ઘણા  ારણો છે. 

એ   ે ભગવાન મહાન વવપવિ શરૂ (જે માત્થી 24:21 શરૂ બતાવવામાું આવે છે) પહલેા ું સાચી સવુાતાવ 
સા ુંભળી વવશ્વ માુંગે છે. તેથી ગોસ્પેલ સુંદેશ બુંને સાક્ષી અને એ  ચતેવણી છે (સીએફ હઝ ીએલ 3; આમોસ 
3: 7). 



અન્્ એ છે  ે સુંદેશ ભાવાથવ વધી બીસ્ટ, ઉિર શક્તત રાજા જોવાઈ વવપરીત હશે, જૂઠા પ્રબોધ  અંવતમ 
એષ્ન્ટક્રાઇસ્ટ સાથે છે. તેઓ મળૂભતૂ રીતે માનવ પ્ર્ાસ દ્વારા શાુંવત વચન, પરુંત ુતે અંવતમ (માત્થી 24:14) 

અને વવનાશ તરફ દોરી જશે (સીએફ 1 થેસ્સાલોની ી 5: 3). 

લચહ્નો અને બોલતી તેમની સાથે સું ળા્ેલ અજા્બીઓની  ારણ  ે બદલે ગોસ્પેલ સુંદેશ (2 થેસ્સાલોની ી 
2: 9), વવશ્વના સૌથી જૂઠુું (9-12 2 થેસ્સાલોની ી 2) માને પસુંદ  રશે.  ારણ  ે રોમન  ૅથલલ ો, પવૂી્ 
રૂકઢવાદી, લથૂરનો, અને અન્્ લો ો દ્વારા ભગવાન હજારનુું ક િંગડમ અ્ોગ્્, ઘણા ખોટી રીતે દાવો  રશે  ે 
ભગવાન ક િંગડમ ઓફ હજારનુું ગોસ્પેલ ઓફ મેસેજ ખોટા લિસ્તવવરોધી સાથે સું ળા્ેલ ગોસ્પેલ છે. 

વફાદાર કફલાડેષ્લ્ફ્ાના લિસ્તીઓ (પ્ર ટી રણ 3: 7-13) રાજ્ની હજારનુું ગોસ્પેલ ઘોષણા તેમજ વવશ્વના 
અમ ુ દુન્્વી નેતા (પ્રાણી અને જૂઠા પ્રબોધ  સકહત) સધુી હશે  હવેાની હશે. 

તેઓ વવશ્વના સુંદેશ  હવેાની બીસ્ટ, ઉિર શક્તત રાજા, જૂઠા પ્રબોધ  સાથે અંવતમ એષ્ન્ટક્રાઇસ્ટ, આખરે નાશ 
 રશે (તેમના સાથી  ેટલા  સાથે) આધાર  રશે ્એુસએ અને ્નુાઇટેડ ક િંગડમ એંગ્લો-રાષ્રો ,  ેનેડા, 
ઓસ્રેલલ્ા, અને ન્્ ુ લઝલેન્ડ (દાની્ેલ 11:39) અને તેઓ થોડા સમ્ બાદ એ  અરબી / ઇસ્લાવમ  
 ોન્ફેડરેશન (દાની્ેલ 11: 40-43) નાશ  રશે, દાનવો વગાડવા તરી ે  ા વ્ (પ્ર ટી રણ 16: 13-14), અને 
છેવટે તેમના વળતર પર ઈસ ુલિસ્ત લડવા  રશે (પ્ર ટી રણ 16:14; 19: 19-20). વફાદાર કફલાડેષ્લ્ફ્ાની 
(પ્ર ટી રણ 3: 7-13) જાહરે થશે  ે એ  હજારનુું સામ્રાજ્ ટૂું  સમ્માું આવી આવશે. આ શક્યતા ખબૂ 
મીકડ્ા  વરેજ પેદા અને માત્થી 24:14 પકરપણૂવતા માટે ્ોગદાન આપશે. 

'ખોટી ગોસ્પેલ' ઘોષણા વવશ્વના નેતાઓ (સુંભવવત  ેટલા  'નવા' નબળી ઉચ્ચ  ક્ષાનો ધમાવવધ ારી એ  જે 
 ેથોલલ  લિસ્તી એ  સ્વરૂપ દાવો  રશે સાથે ્રુોપ ટોચના નેતા પ્ર ાર) જેમ  ે તેઓ વવશ્વના જાણવા માુંગો 
છો શુું ન થશે તે ખરેખર છે (અને તે પણ પોતાની જાતને પ્રથમ માનતા નથી શ ે છે, સીએફ ્શા્ાહ 10: 

5-7). તેઓ અને / અથવા તેમના ટે ેદારો પણ શક્યતા ખોટી રીતે શીખવે છે  ે વવશ્વાસ ુકફલાડેષ્લ્ફ્ાની એ  
આગામી લિસ્તવવરોધી એ  વસદ્ધાુંત (વમલ્લનેારીઅનીસમ) વરેલુું  રવામાું આવશે. ગમે (29-35; પ્ર ટી રણ 
12: ડેવન્લ 11 13-15)   ે તેઓ અને / અથવા તેમના અનુ્ ા્ીઓ કફલાડેષ્લ્ફ્ાના 
વફાદાર અને ભગવાન સતત ચચવ તરફ બનાવવા દમન રીગર  રશે. આ પણ અંતે મહાન વવપવિ શરૂ  રવા 
માટે દોરી જશે (માત્થી 24:21; દાની્ેલ 11:39; સીએફ માત્થી 24: 14-15; દાની્ેલ 11:31) તેમજ વફાદાર 
કફલાડેષ્લ્ફ્ા માટે રક્ષણ એ  સમ્ લિસ્તીઓ (પ્ર ટી રણ 3:10; 12: 14-16). 

વન્ુંત્રણ હો્ છે  રવા પ્રાણી અને જૂઠા પ્રબોધ  બળ, આવથિ  ધમ ીથી  ઢાવેલી ર મ, લચહ્નો, બોલતી 
અજા્બીઓ, હત્્ા, અને અન્્ દબાણ (:: 14; દાની્ેલ 7:25 2 થેસ્સાલોની ી 2 9-10 16 10-17 પ્ર ટી રણ 
13) પ્ર્ત્ન  રશે . લિસ્તીઓ પછૂશે: 

10 "લાુંબા  ેવી રીતે હ ેપ્રભ,ુ પવવત્ર અને સત્્, જ્ાું સધુી તમે ફરીવાર અને જેઓ પથૃ્વી પર રહવે ુું 
પર અમારા રતત વેર વાળવુું?" (પ્ર ટી રણ 6:10) 



સદીઓથી ઈશ્વરના લો ો આિ વ્ છે, "લાુંબા તે  ેવી રીતે ઇસ ુઆપે ત્્ાું સધુી હશે?" 

અમે કદવસ અથવા  લા  ખબર નથી, આપણે ઈસ ુઘણા ગ્રુંથો પર આધાકરત 21 મી સદીમાું પાછા (અને 
ભગવાન હજારનુું ક િંગડમ સ્થાપના  રી હતી) અપેક્ષા (દા.ત. માત્થી 24: 4-34; ગીતશાસ્ત્ર 90: 4; હોશીઆ 6: 

2; લ ુ 21: 7-36; હબે્રી 1: 1-2; 4: 4,11; 2 પીતર 3: 3-8; 1 થેસ્સાલોની ી 5: 4),  ેટલા  ભાગોમાું જે આપણે હવે 
જુઓ પરૂી થઈ રહી. 

ઈસ ુદરવમ્ાનગીરી ન હો્ તો, વવશ્વના તમામ જીવન નાશ પડશે: 

પછી ત્્ાું જેમ  ે આ સમ્ સધુી વવશ્વના શરૂઆતથી  રવામાું આવ્ુું નથી મહાન ભારે દુ: ખ 
હશે 21  ોઈ, ન ક્યારે્ રહશેે 22 અને જ્ાું સધુી તે કદવસોમાું ટૂું ી હતી,  ોઈ માુંસ સાચવવામાું 
આવશે. પરુંત ુ દેવના પસુંદ  રા્ેલા માણસો માટે જ આ કદવસો ઘટાડવામાું આવશે. (માત્થી 24: 

21-22) 
29 તરત જ તે કદવસોમાું જ્ારે વવપવિ પછી સ ૂ્ વ અંધ ારરૂપ થઈ જશે, અને ચુંદ્ર તેનુ ું અજવાળું 
આપશે નકહ; તારાઓ આ ાશમાુંથી પડી જશે, અને આ ાશના સિા હચમચી આવશે. 30 પછી મેન 
ઓફ પતુ્ર સાઇન સ્વગવ માું દેખાશે, અને પછી પથૃ્વી પરના બધાજ લો ો વવલાપ  રશે અને 
માણસના દી રાને જોશો સિા અને મહાન ગૌરવ. 31 આ ાશના વાદળોમાું આવતો અને કુલ રમ્પેટ 
એ  મહાન અવાજ સાથે તેમના એન્જલ્સ મો લી રહશેે, અને તેઓ સાથે મળીને અન્્ સ્વગવ એ  
ઓવરને ના, ચાર પવનો પસુંદ  રેલા માણસોને ભેગા  રશે. (માત્થી 24: 29-31) 

ભગવાન ક િંગડમ ઓફ શુું વવશ્વમાું જરૂર છે. 

રાજ્ય એમ્બસેેડસસ 
ક િંગડમ માું ભવૂમ ા શુું છે? 

હમણાું, જો તમે એ  વાસ્તવવ  લિસ્તી છે, તો તમે તેને માટે એ  રાજદૂત હોઈ છે. નોકટસ પે્રકરત પાઊલ ે
લખ્્ુું: 

20 હવે પછી, અમે લિસ્ત માટે રાજદૂતો છે, જો ે તરી ે ભગવાન આપણને મારફતે વ ીલાત  રવામાું 
આવી હતી: અમે લિસ્ત વતી તમે પ્રાથવના  રવી, ભગવાન સાથે સમાધાન  રી. (2  ોરીંથી 5:20) 
14 તેથી સ્ટેન્ડ, સત્્ સાથે તમારી  મર સજવુું  ્ાવ, ઈમાનદારી, 15 બખતર પર મ ૂી  ્ાવ અને 
શાુંવતની સવુાતાવ ની તૈ્ારી સાથે તમારા પગ રીતે વતવવ ુું  ્ાવ; 16 બધા ઉપર, વવશ્વાસ ના ઢાલ  ે 
જેની સાથે તમે  રવા માટે સમથવ હશે લવેા દુષ્ટ એ  તમામ જ્વલુંત ડાટડવસ વછપાવવી 17 અને મકુ્તત 
હલે્મેટ, અને આત્મા, જે દેવનુું વચન છે તલવાર લ;ે. બધા બાબતમાું પ્રાથવના તથા વવનુંતીઓ આત્મા 
સાથે હુંમેશા પ્રાથવના 18, આ સાથે સાવધાન હોવા બધા- 19 અને મારા માટે બધા ખુંત તથા વવનુંતીઓ, 

 ે ઉચ્ચારણ મને આપવામાું આવી શ ે છે,  ારણ  ે હુું મારા મોં ખોલી શ ે છે કહિંમતભેર ગોસ્પેલ, 20  ે 



જેના માટે હુું સા ું ળો એ  રાજદૂત છું રહસ્્ જાણીતા બનાવવા માટે;  ે તે હુું વાત  રવા જોઇએ, 

કહિંમતભેર  હી શ ે છે. (એફેસી 6: 14-20) 

શુું એ  રાજદૂત છે મેકર્મ-વેબસ્ટર નીચેના વ્ાખ્્ા છે: 

1: એ  અવધ ારીએ દૂત; ખાસ કરીને: સૌથી વધ ુ ક્રમ એ  રાજદ્વારી એજન્ટ તેના અથવા તેણીના 
પોતાની સર ાર  ે સાવવભૌમ વનવાસી પ્રવતવનવધ તરી ે એ  વવદેશી સર ાર  ે સાવવભૌમ માટે 
માન્્તા પ્રાપ્ત અથવા એ  વવવશષ્ટ અને ઘણી વખત  ામચલાઉ રાજદ્વારી સોંપણી માટે વનમણ ૂ 

2: એ  અવધકૃત પ્રવતવનવધ અથવા સુંદેશાવાહ  

તમે એ  વાસ્તવવ  લિસ્તી હો્, તો તમે એ  અવધ ારીએ દૂત, લિસ્ત માટે છે! નોકટસ પે્રકરત પીતરે લખ્્ુું: 
9 પરુંત ુ તમે પસુંદ પેઢી, રાજમાન્્ ્ાજ વગવ, પવવત્ર પ્રજા, પોતાના ખાસ લો ો,  ે તમે તેના 
આિ વ્ ાર  પ્ર ાશમાું જે તમે અંધ ાર બહાર તેમને બોલાવ્ા સ્તવુત જાહરે  રી શ ે છે; 10 જે એ  
વખત લો ો એ  હતા, પરુંત ુહવે ભગવાન લો ો છે, જે દ્ા મેળવી ન હતી પરુંત ુહવે દ્ા મેળવી 
છે. (1 પીતર 2: 9-10) 

લિસ્તીઓ તરી ે આપણે એ  પવવત્ર રાષ્ર ભાગ હોઈ છે. 

જે રાષ્ર હવે પવવત્ર છે? 

વેલ, ચોક્કસપણે આ રાજ્ો  ુંઈ વવશ્વ પરુંત ુતેઓ આખરે લિસ્તના રાજ્ (પ્ર ટી રણ 11:15) ભાગ હશે. તે 
ભગવાન રાષ્ર,  ે પવવત્ર છે તેમના સામ્રાજ્ છે. 

રાજદૂતો તરી ે, અમે સામાન્્ રીતે આ વવશ્વના દેશો સીધી રાજ ારણમાું જોડાવવા નથી. પરુંત ુ હવે અમે 
જીવન ઈશ્વરના માગવ રહ ેછે. આમ  રવાથી, અમે વધ ુસારી રીતે શીખવા માટે શા માટે ઈશ્વરના રીતે શે્રષ્ઠ 
છે,  ે જેથી તેમના સામ્રાજ્ અમે રાજાઓ અને ્ાજ ો હોઇ શ ે છે અને પથૃ્વી પર લિસ્ત સાથે રાજ  રી 
શ ે છે: 

તેને 5 આપણા પર પે્રમ રાખ્્ો અને પોતાના અમારી પાપો થી ધોવાઇ જે 

રતત, 6 અને તેમના ભગવાન અને વપતા અમને રાજાઓ અને ્ાજ ો  ્ાવ છે, તેને સદાસવવ ાળ 
મકહમા અને આવધપત્્ હોઈ. આમીન. (પ્ર ટી રણ 1: 5-6) 
10 અને અમને રાજાઓ અને અમારા ્ાજ ો  ્ાવ છે; અને અમે પથૃ્વી પર રાજ  રશે. (પ્ર ટી રણ 
5:10) 

 ે એ  ભવવષ્્માું પાસા જેઓ પછી પ્રાણઘાત  દેવના માગો જવામાું છે શીખવવામાું આવશે: 
19 લો ો ્રૂશાલમેમાું વસ્ોન રહવે ુું રહશેે; તમે  ોઈ વધ ુમ ૂીને રડે છે. તેઓ તમારા ક્રા્ ના અવાજ 
પર તમે ખબૂ જ દ્ાળ હશે; જ્ારે તે સાુંભળે છે, તે તમને જવાબ આપશે. 20 અને છતાું ભગવાન 



તમે પ્રવતકૂળતાના બ્રેડ અને દુઃખ ના પાણી, હવે આપે છે હજુ સધુી તમારા વશક્ષ ો એ  ખણૂામાું મા ું 
ખસેડવામાું આવશે, પરુંત ુ તમારી આંખો તમારા વશક્ષ ો જોશે. 21 તમારા  ાન તમે પાછળ શબ્દ 
સાુંભળવા  રશે અને  હશેે, "માગવ આ છે, તે વો ," જ્ારે તમે જમણી બાજુ અથવા જ્ારે તમે ડાબી 
ચાલ ુ રવા માટે ચાલ.ુ (્શા્ા 30: 19-21) 

જ્ારે  ે હજારનુું સામ્રાજ્ માટે એ  ભવવષ્્વાણી, આ વ્ લિસ્તીઓ શીખવવા માટે તૈ્ાર  રવાની જરૂર 
છે છે: 

12 ... આ સમ્ તમે વશક્ષ ો હોવ ુું જોઈએ (હબે્રી 5:12) દ્વારા 
15 પરુંત ુતમારા હૃદ્ માું ભગવાન ભગવાન પવવત્ર અને હુંમેશા તૈ્ાર દરે  માણસ  ે જે તમે 
આશા એ   ારણ નમ્રતા અને ભ્ (1 પીતર 3:15,  ેજેવી) સાથે છે  ે તમે જવાબ આપવા માટે 
હો્ છે. 

બાઇબલ જણાવે છે વધ ુવફાદાર લિસ્તીઓ ઘણા છે, માત્ર મહાન વવપવિ શરૂ  રો તે પહલેા ું, ઘણા સચુના  ે: 
33 અને જે લો ો સમજવા ઘણા શીખવશે તે (દાની્ેલ 11:33) 

તેથી, શીખવાની, ગ્રેસ અને જ્ઞાન (2 પીતર 3:18) માું વધતી જતી,  ુંઈ  હવે અમે  રી જોઈએ છે. ભગવાન 
ક િંગડમ માું તમારા ભવૂમ ા ભાગ શીખવે  રવાનો પ્ર્ત્ન છે. અને વધ ુવફાદાર, કફલાડેષ્લ્ફ્ાના (પ્ર ટી રણ 
3: 7-13) માટે, લિસ્તીઓ, આ પણ મહત્વપણૂવ ગોસ્પેલ સાક્ષી હજારનુું સામ્રાજ્ (સીએફ માત્થી 24:14) શરૂઆત 
પહલેા સહા્  સમાવેશ થા્ છે. 

પછી ભગવાન ક િંગડમ ઓફ સ્થાપના  રી છે, ભગવાન લો ો ન ુસાન ગ્રહ પનુરોદ્ધાર  રવા માટે ઉપ્ોગ 
 રવામાું આવશે: 

12 વચ્ચે તમે જૂના ખુંકડ્ેરો ફરી બુંધાવશે તે;  

તમે ઘણા પેઢી પા્ા ઉપજાવે; અને તમે ભુંગ કરપેર  હવેાશે, સ્રી્સ ઓફ પરત આપનાર માું 
વસવુું. (્શા્ા 58:12) 

આમ, ઈશ્વરના લો ો આ ્ગુમાું ઈશ્વરના માગવ રહતેા તેને સરળ લો ો શહરેો (અને અન્્) પનુઃસુંગ્રહ આ 
સમ્ દરવમ્ાન રહવેા માટે  રશે. વવશ્વમાું સાચી એ  સારી જગ્્ાએ હશે. અમે લિસ્ત માટે રાજદૂતો હવે 
પ્ર્ત્ન  રીશુું, તેથી અમે પણ તેમના ક િંગડમ સેવા આપી શ ે છે. 

સાચ ાં ગોસ્પલે સાંદેશ રાન્સફોમેહટવ છે 

ઈસએુ  હ્ુું, "તમે મારા વચનમાું રહો, તો તમે મારા સાચા વશષ્્ો છો 32 અને તમે સત્્ને જાણશો રહશેે, અને 
સત્્ તમને મતુત  રશે." (જ્હોન 8: 31-32). ગોસ્પેલ વવશે સત્્ જાણવાથી . અને દેવના રાજ્ સાચુું ઉ ેલ 
છે: ભગવાન રાજ્ આ જગતનુું ખોટા આશા ફસા્ેલા થવાથી અમને મતુત  રે તો અમે કહિંમતભેર એ  



્ોજના છે  ે  ામ  રે છે-ઈશ્વરની ્ોજના આધાર આપી શ ે છે શેતાન સમગ્ર વવશ્વમાું (9 પ્ર ટી રણ 12) 

છેતરતી છે. અમે ઊભા હો્ છે અને સત્્ (સીએફ ્ોહાન 18:37) કહમા્ત  રવાની જરૂર છે. 

ગોસ્પેલ સુંદેશ વ્ક્તતગત મકુ્તત વવશે  રતાું વધ ુ છે. ભગવાન રાજ્ની ખશુખબર આ ્ગુમાું એ  
પકરવતવન જોઈએ: 

2 અને આ વવશ્વમાું પષુ્ષ્ટ  રી નથી, પરુંત ુદ્વારા રૂપાુંતકરત  રી 

તમારા મનની કરન્્,ુ તમે સાલબત  રી શ ે છે  ે ભગવાન છે  ે સારી તથા માન્્ તથા સુંપણૂવ ઇચ્છા 
શુું છે. (રૂમી 12: 2) 

સાચા લિસ્તીઓ ભગવાન અને અન્્ સેવા આપવા રૂપાુંતકરત  રવામાું આવે છે: 

22 બધા વસ્તઓુ તમારા માસ્ટસવમા ું પાળે માુંસ અનસુાર, સાથે, પરુુષો-ખશુ, પરુંત ુહૃદ્ ઇમાનદારી, 
ભગવાન ભ્. 23 અને ગમે તમે  રો, ભગવાન માટે અને પરુુષો નથી તેને  રવા માટે, 24 એ 
જાણીને  ે પ્રભ ુ તરફથી તમને વારસો પરુસ્ ાર પ્રાપ્ત થશે; તમારા માટે પ્રભ ુ લિસ્તની 
સેવા. ( ોલોસી 3: 22-24) 

28 તેથી, અમે એ  રાજ્ છે  ે જે  રી શ ાતી નથી પ્રાપ્ત થા્ છે, અમને કૃપા, જેના દ્વારા અમે 
આદર અને પરમેશ્વરનો ભ્ સાથે સ્વી ા વ્ દેવની સેવા  રી શ ીએ હો્ છે. (હબે્રી 12:28) 

સાચા લિસ્તીઓ વવશ્વમાું મા ુંથી અલગ રહ ેછે. અમે વવશ્વના શુું અવધ ાર અને ખોટુું છે ઉપર ઈશ્વરના ધોરણો 
સ્વી ારે છે. માત્ર વવશ્વાસ (કહબ્ર ૂ10:38) દ્વારા રહવેા  ારણ  ે તે આ વષવની ઈશ્વરના રીતે રહવેા માટે વવશ્વાસ 
લે છે. લિસ્તીઓ વવશ્વમાું તેઓ રહતેા હતા જેથી અલગ અલગ ગણવામાું આવ્ા હતા,  ે તેમના જીવનના 
ક્સ્થવત ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ માું "વે" ઉલ્લખે  રવામાું આવ્ો હતો (9 પે્રકરતોનાું કૃત્્ો: 2; 19: 9; 24: 14,22). વવશ્વ રહ ે
છે, શેતાન માતાનો આવધપત્્ હઠેળ, શુું " ેન માગવ" (્હદુા 11) તરી ે ઓળખવામાું આવે છે. 

ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ ઈમાનદારી, આનુંદ અને શાુંવત (રૂમી 14:17) એ  સુંદેશ છે. ભવવષ્્ થન  ે 
ભવવષ્્વેિાને લગતુું શબ્દ છે, ્ોગ્્ રીતે સમજી, કદલાસો દે છે, (સીએફ 1  ોરીંથી 14: 3; 1 થેસ્સાલોની ી 
4:18), ખાસ  રીને  ારણ  ે અમે વવશ્વમાું ક્ષીણ થઈ વોચ (સીએફ લ ુ 21: 8-36). જીવન સાચા લિસ્તી માગવ 
આધ્ાજત્મ  સમદૃ્ધદ્ધ અને ભૌવત  આશીવાવદ (: 29-30 મા વ 10) તરફ દોરી જા્ છે. આ શા માટે છે જેઓ તે 
રહ ેછે  ે જે સમજવા વવશ્વમાું ભગવાન ક િંગડમ ઓફ જરૂર ભાગ છે. લિસ્તીઓ ઈશ્વરના રાજ્ની રાજદૂતો છે. 

લિસ્તીઓ છતાું અમે એ  ભૌવત  વવશ્વ (: 5-8 રોમનો 8) માું રહ ે છે, આધ્ાજત્મ , ભૌવત  અમારા આશા 
મ ૂી. અમે ( ોલોસી 1:23) "ગોસ્પેલ ઓફ આશા" હો્ છે. આ એવુું  ુંઈ  છે  ે પ્રારુંલભ  લિસ્તીઓ જાણતા 
હતા  ે જે ઘણા આજે ઈસ ુજાહરે સાચી સમજાવવાનો નથી. 

6. ગ્રીકો-રોમન ચચસ શીખવે હકિંગડમ મહત્વપણૂસ છે, પરાંત   ... 



ગ્રીકો-રોમન ચચસ માને છે કે તેઓ ઈશ્વરના રાજ્યની પાસાઓ શીખવે છે, પરાંત   મ શ્કેલી સાચી સમજ તે 

ખરેખર શ ાં છે ઉદાહરણ તરી ે,  ેથોલલ  એનસા્તલોપેડી્ા આ રાજ્ વવષે શીખવે છે. 
લિસ્તના ... તેમના વશક્ષણ આ સામ્રાજ્ ના આગમન સાથે, તેના વવવવધ પાસાું, તેની ચોક્કસ અથવ, 
માગવ  ે જેમાું તે પ્રાપ્ત  રી શ ા્ છે દરે  તબકે્ક, તેમના પ્રવચનની મખુ્્ રચના ખબૂ જ  ે જેથી 
તેમના પ્રવચન "ગોસ્પેલ  હવેામાું આવે છે રાજ્ની દેવનુું રાજ્ "" ... તેઓ ચચવ વાત  રવાનુું 
શરૂ  ્ુું "; સીએફ  નવલ, હુું, 13; હુું થેસ્સા, II, 12. હુું, 6, 9. વી, 10, વગેરે ... તે કડવાઇન સુંસ્થા તરી ે 
ચચવ ... એનો અથવ એ થા્ (ભગવાન પોપ એચ ક િંગડમ.  ૅથલલ  એન્સાઇતલોપીકડ્ા, વોલ્્મુ 
આઠમા. 1910). 

ઉપર " નવલ પર ધ્ાન તેમ છતાું, હુું, 13; હુું થેસ્સા, II, 12.  હુું, 6, 9. વી, 10, "જો તમે તેમને જોવા મળશે, તમે 
તે છુંદો એ  વવશે ચચસ ઓફ ગોડ ક િંગડમ હોવા  ુંઈપણ  હ ેછે  ે મળશે. તેઓ શીખવે માને ભગવાન ક િંગડમ 
ઓફ ભાગ હશે અથવા તે ઈસનુા ક િંગડમ છે. બાઇબલ ચેતવણી આપે છે  ે ઘણા ગોસ્પેલ એ  અસત્્ એ  
(ગલાતી 1: 6-9) બદલી અથવા બીજા થશે. દુભાવગ્્ે, વવવવધ રાવશઓ છે  ે જે થા્ છે. 

ઈસએુ શીખવ્ુું, "હુું માગવ, સત્્ અને જીવન છું.  ોઈ એ  મારા વસવા્ વપતા માટે આવે છે "(જ્હોન 14: 

6). પીટર શીખવવામાું, " ે જે પરુુષો દ્વારા અમે સચવાશે જ જોઈએ વચ્ચે આપવામાું સ્વગવ હઠેળ અન્્  ોઈ 
નામ છે માટે  ોઇ અન્્ મકુ્તત છે," (પે્રકરતોનાું કૃત્્ો 4:12). પીટર ્હદુીઓને  હ્ુું બચાવી શ ા્ (પે્રકરતોનાું 
કૃત્્ો 2:38) વવશ્વાસ પસ્તાવો અને ઈસ ુસ્વી ારવા માટે બધા હોવી જ જોઈએ. 

આ વવપરીત, પોપ ફ્રાક્ન્સસ શીખવ્ુું છે  ે નાક્સ્ત ો, ઈસ ુવગર, સારા  ા્ો દ્વારા સેવ  રી શ ો છો! તેમણ ે
પણ શીખવે છે  ે ્હદૂીઓ ઇસ ુસ્વી ારી વગર સાચવી શ ા્ છે! વધમુાું, તેમણ ેઅને  ેટલા  ગ્રી -રૂમી પણ 
ધ્ાનમાું 'મેરી' એ  લબન-બાઇબલને આવવૃિ ગોસ્પેલ  ી તેમજ વવશ્વવ્ાપી અને એ તા માટે  ી છે  ે લાગે 
છે. દુભાવગ્્ે, તેઓ અને અન્્ ઈસ ુઅને ભગવાન ક િંગડમ ઓફ સાચા ગોસ્પેલ ઓફ મહત્વ નથી સમજી 
નથી. ઘણા ખોટા ગોસ્પેલ્સ પ્રોત્સાહન આપે છે. 

ઘણા દૃષ્ષ્ટ દ્વારા જવામાું અને વવશ્વમાું વવશ્વાસ છે  રવા માુંગો છો. નવા  રારમાું શીખવે છે  ે લિસ્તીઓ ઉપર 
જોવા છે: 

2 ઉપર વસ્તઓુ પર તમારા મન સેટ  રો, પથૃ્વી પરની વાતો પર નકહ. ( ોલોસી 3: 2) 

7 અમે શ્રદ્ધા દ્વારા જવામાું, નથી દૃષ્ષ્ટ દ્વારા નથી. (2  ોરીંથી 5: 7) 

તેમ છતાું, પોપ પા્સ ઈલેવન મળૂભતૂ રીતે તેમના ચચવ તેમના દૃષ્ષ્ટ દ્વારા જવામાું શીખવ્ુું: 

...  ેથોલલ  ચચવ ... પથૃ્વી પર લિસ્તના રાજ્માું છે. (પા્સ માતાનો બહોળા પ્રમાણના પ્રસાર 
માટેનુ ું  તરી ે કે્રમર પી ધ ડેવવલ્સ અંવતમ ્દુ્ધ દશાવવવામાું આવે છે. સારી સલાહ પબ્બ્લ ેશન્સ, 

2002, પ.ૃ 73). 



 ૅથોલલસીબીબલ1ે01 વેબસાઇટ દાવાઓ, "દેવનુું રાજ્ તેમના ચચવ ઓફ ફોમવ, પીટર ...  ેથોલલ  ચચવ 
આગેવાની વષવ 33 એડી ઈસ ુ લિસ્ત પથૃ્વી પર સ્થાપના  રવામાું આવી હતી." પરુંત ુ ભગવાન હજારનુું 
ક િંગડમ હજુ સધુી છે અહીં  ે તે રોમના ચચવ છે, પરુંત ુતે પથૃ્વી પર રહશેે. 

ચચવ રોમના તેથી ભારપવૂવ  શીખવે જલ્દી આવતા ભગવાન ધરતીનુું હજારનુું ક િંગડમ તે મળૂભતૂ રીતે માત્ર 
"એષ્ન્ટક્રાઇસ્ટ ના વસદ્ધાુંત"  ેથોલલ  ચચવ સિાવાર  ૅકટક ઝમ માું ્ાદી થ્ેલ છે સામે: 

676 લિસ્તવવરોધી છેતરવપિંડી પહલેથેી વવશ્વમાું દરે  સમ્ દાવો ઇવતહાસ અંદર ખ્્ાલ આવે છે 
આ ાર લઇ શરૂ થા્ છે  ે મસીહી આશા  ે જે માત્ર લખાણો ચ ુાદો દ્વારા ઇવતહાસ બહાર થઇ શ ે 
છે. ચચવ ના નામ હઠેળ આવે છે રાજ્ની આ તર ટ પણ ફેરફાર સ્વરૂપો ... ન ારી છે ( ૅકટક ઝમ 
 ેથોલલ  ચચવ. બની શ ે + જોસેફ  ાકડિનલ. ડબલડ,ે એનવા્ 1995, પ.ૃ 194) 

દુભાવગ્્ે, જેઓ સાથે સુંમત અંત માું ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ ઓફ ઘોષણા સાથે મખુ્્ સમસ્્ા હો્ 
છે.  ેટલા  તેને ઘોષણા તે સામે ભ્ું ર પગલાું લશેે (દાની્ેલ 7:25; 11: 30-36). 

પરુંત,ુ તમને લાગે શ ે છે, જે  રવાનુું જાહરે રીતે  હવે ુું તમામ નહીં ઈસ ુભગવાન તરી ે રાજ્માું હશે? ના, 
તેઓ હશે નકહિં. નોકટસ ઈસએુ  હ્ુું: 

21 "જે દરે  વ્ક્તતને મને  હ ેછે, 'પ્રભ,ુ પ્રભ,ુ સ્વગવ ની સામ્રાજ્ દાખલ  રશે, પરુંત ુતેમણે જે  રે છે 
સ્વગવ માું મારા વપતા ઇચ્છા. 22 કદવસે ઘણા લો ો' પ્રભ,ુ પ્રભ ુ મને  હશેે, છે અમે તમારા નામ 
ભવવષ્્વાણી નથી, તમારુું નામ દુષ્ટ શેતાનોને બહાર પડેલા, અને તમારુું નામ ઘણા અજા્બીઓની 
 ્ુું '23 પછી હુું તેમને જાહરે  રશે,' હુું તમને  દી પણ ઓળખ્્ા;?! મારી પાસેથી ચાલ્્ા જાઓ, તમે 
 ોણ અંધેર પે્રષ્તટસ ' (માત્થી 7: 21-23) 

આ ધમવપ્રચાર  પૉલ 'પાપના રહસ્્ "નોંધ્ુું હત ુું  ે"  ામ પર પહલેથેી જ હતી "(2 થેસ્સાલોની ી 2: 7) 

તેમના સમ્ માું. આ અંધેર પણ  ુંઈ   ે જે બાઇબલ અંવતમ સમ્  ે "રહસ્્, મહાન બાબેલોન" (: 3-5 

પ્ર ટી રણ 17)  હવેામાું આવે છે સામે ચતેવણી આપે છે સાથે સુંબ ુંવધત છે. 

'પાપના રહસ્્ "જાહરે લિસ્તીઓ સાથે સુંબ ુંવધત છે જેઓ માને છે  ે તેઓ ઈશ્વરની દસ આજ્ઞાઓ, વગેરે 
રાખવા માટે અને / અથવા ત્્ાું તે ઘણા સ્વી ા વ્ અપવાદો છે અને / અથવા ત્્ાું તપ તોડી સ્વી ા વ્ 
સ્વરૂપો છે માતાનો ભગવાન જરૂર નથી  ા્દો, તેથી જ્ારે તેઓ લાગ ેછે  ે ઈશ્વરના વન્મો એ  સ્વરૂપ છે, 

તેઓ લિસ્તી એ  સ્વરૂપ છે જે જજસસ અથવા તેમના તરી ે  ા્દેસર ઓળખી શ ે છે રાખવા નથી. 

ગ્રી ો-રોમન ફરોશીઓ જે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ ઉલ્લુંઘન જેવા હો્ છે, પરુંત ુદાવો  ્ો હતો તેમની પરુંપરા 
 રવામાું આ સ્વી ા વ્ ઈસ ુદોષારોપણ  ે અલભગમ (માત્થી 15: 3-9)! ્શા્ા પણ ચતેવણી આપી હતી  ે 
લો ો માતાનો ભગવાન તેમના  ા્દો સામે  રશે બળવાખોર હોવાનો દાવો (્શા્ા 30: 9). આ ગુુંડાઓની 
બળવો  ુંઈ , પરુંત ુ મનસીબે આ કદવસે માટે આ જુઓ. 



અન્્ "રહસ્્" રોમના ચચવ માને છે  ે તેના લશ્ રને વવશ્વવ્ાપી અને એજન્ડાઓ શાુંવત અને પથૃ્વી પર 
ભગવાન ક િંગડમ ઓફ લબન-બાઇબલને આવવૃિ તરફ દોરી જશે લાગે છે  ે દેખા્ છે. ષ્સ્ક્રપ્ચર એ  આવતા 
વવશ્વવ્ાપી એ તા જે તે ઇચ્છા શીખવે સામે ચેતવણી આપે છે, થોડા વષો માટે, સફળ થવા (નોંધ:  ોમન 
લેંગ્વેજ બાઇબલ,  ેથોલલ  મુંજૂર અનવુાદ, બતાવવામાું આવે છે): 

4 તેઓ િેગન સામે પોતાને પ્રણામ  ્ાવ,  ારણ  ે તે પશ ુ તેમના સિા આપી હતી; અને તેઓ 
પોતાની જાતને પશ ુસામે પ્રણામ  ્ાવ અને  હ્ુું, 'પશ ુસાથે  ોણ તલુના  રી શ ો છો?  ોણ તેની 
સામે લડવા  રી શ ો છો '5 પશ ુમોં તેના ધરાવે છે અને તેઓએ ઘણી દેવ વનિંદા અને ચાલીસ બ ે
મકહના માટે સકક્ર્  રવા માટે પરવાનગી આપવામાું આવી હતી; 6 અને તે તેના નામ, તેના સ્વગી્ 
મુંડપમાું સામે ભગવાન સામે તેના દેવનુું અપમાન ગુંભીર છે, અને તે બધા જે આશ્ર્ છે . 7 તે સુંતો 
સામે ્દુ્ધ  રવા અને તેમને જીતી મુંજૂરી આપવામાું આવી હતી, અને દરે  રેસ પર સિા આપવામાું 
આવે છે, લો ો, ભાષા અને રાષ્ર; 8 અને વવશ્વના તમામ લો ો તેને,  ે જે, બધાને જેનુું નામ લખવામાું 
આવ્ુું નથી પજૂા  રશે નીચે જીવન બલલદાન લેમ્બ પસુ્ત માું વવશ્વના પા્ો થી 9 જે  ોઈને 
સાુંભળવા  રી શ ો છો, સાુંભળવા દો. 10  ેદમાુંથી  ેદમાુંથી માટે તે; તલવાર દ્વારા મતૃ્્ ુતલવાર દ્વારા 
મતૃ્્ ુમાટે તે. આ શા માટે સુંતો સતત અને વવશ્વાસ હોવો જ જોઈએ છે. (પ્ર ટી રણ 13: 4-10, NJB) 

બાઇબલ અંત સમ્ બબેીલોન એ તા સામે ચતેવણી આપે છે: 

સાત દૂતો  ે સાત બોલલિંગ 1 એ  મને વાત  રવા આવ્ા અને  હ્ુું, 'અહીં આવે છે અને હુું તમને 
વવખ્્ાત વેશ્્ાને જે રાજ્ાસન બાજુના પષુ્ ળ પાણી, 2 જેની સાથે પથૃ્વીના સવવ રાજાઓ છે સજા 
બતાવશે પોતાને વ્લભચાર છે, અને જે વવશ્વના તમામ વસ્તી તેના વ્લભચાર ના દારૂ સાથે દારૂના 
નશામાું  રવામાું આવી છે. '3 તેમણ ેએ  રણ ભાવના મને લીધો, અને ત્્ાું હુું એ  સ્ત્રીને લાલ પશ ુતે 
સાત માથા અને દસ વશિંગડા હતા સવારી જો્ુું અને તે બધા પર લખવામાું અપવવત્ર ટાઇટલ 
હતી 4 સ્ત્રીએ જાુંબલી અને લાલ પોશા  પહે્ ો હતો અને સોનુું અને ઝવેરાત અને મોતી સાથે, અને 
તે એ  સવુણવ તેના વેશ્્ાગીરી ઘણૃાસ્પદ ભ્રષ્ટતા સાથે ભરવામાું હોષ્લ્ડિંગ હતી;. 5 તેના કપાળ પર 
એક લખવામાાં આવ્ય ાં હત  ાં નામ આપો, એક વવસ્મતૃ નામ: '. મહાન બાબેલોન, બધા વેશ્યાઓ અને 
પથૃ્વી પર સવસ મઝલન વ્યવહાર માતા' 6 મેં જો્ુું  ે તે દારૂ પીતો હતો, સુંતો લોહી પીશે, અને 
શહીદના ઈસ;ુ અને હુું તેના જો્ુું ત્્ારે, હુું સુંપણૂવપણ ેમ ૂુંઝવણમાું ના ુંખવુું હત ુું. (પ્ર ટી રણ 17: 1-6, 

NJB) 
9 'આ ચતરુાઈ માટે  હ ે છે. સાત હડે સાત ટેકરીઓ,  ે જેના પર મકહલા બેઠ  છે. . . 18 મકહલા તમે 
જો્ુું મહાન શહરે જે પથૃ્વી પર તમામ શાસ ો સિા ધરાવે છે. ' (પ્ર ટી રણ 17: 9,18, NJB) 
1 આ પછી, મેં બીજા એ  દૂતને તેમને આપવામાું મહાન સિા સાથે, સ્વગવ પરથી નીચે આવે છે 
જો્ુું; દૂતના મકહમાથી પથૃ્વી. 2 તેના અવાજ તેમણ ે સતૂ્રોચ્ચાર  ્ાવ ટોચ પર, 'બાલબલ પડ્ુું 
છે,મહાન બાબેલોન, ઘટી ગઇ છે અને શેતાનો ત્રાસ અને દરે  ફાઉલ ભાવના અને ગુંદા, ઘણૃાજન  



પક્ષી માટે રહવેા બની ગ્ુું છે. 3 રાષ્રો તેના વેશ્્ાગીરી વાઇન ઊંડા નશામાું છે; પથૃ્વી પર દરે  
રાજા તેની સાથે પોતે વ્લભચાર  ્ો છે, અને દરે  વેપારી તેના વ્લભચાર દ્વારા સમદૃ્ધ ઉગાડવામાું 
'બીજો એ  અવાજ 4 આ ાશમાુંથી વાત  રી હતી. હુું તેને  હ ે છે, 'તેના પરથી બહાર આવો, મારા 
લોકો, દૂર છે, કે જેથી તમે તેમના ગ નાઓ નથી શેર નથી અને તે જ પ્લેગ સહન સાુંભળ્ુું. 5 તેના 
પાપો આ ાશમાું સધુી પહોંચી ગ્ા છે, અને ભગવાન મનમાું પોતાના ગનુાઓ છે તેના સારવાર 
તરી ે તે અન્્ સારવાર છે6 તેમણ ે ડબલ ર મ તે આગ્રહભરી ચ ૂવણી થવી જ જોઈએ.. તેણી 
પોતાના વમશ્રણ એ  સમ્માું બમણુું મજબતૂ  પ હો્ છે. 7 તેના અને દરે  એ  ત્રાસ અથવા 
્ાતના દ્વારા મેળ  રી છે.હુું રાણી તરી ે, તે વવચારે છે લબરાજમાન છું; હુું  ોઈ વવધવા છું અને 
વવરહનુું 8 તે માટે ક્યારે્ જાણતા હશે, એ  કદવસ, પ્લેગ તેના પર પડી જશે. રોગ, શો  અને 
દુ ાળ. તેમણે જમીન પર સળગાવી  રવામાું આવશે. પ્રભ ુદેવ જે તેનો વનિંદા છે '9' ત્્ા ું શો  થશે અને 
પથૃ્વીના રાજાઓ પોતાની જાતને તેની સાથે વ્લભચાર અને તેની સાથે રાખવામાું આવ્ા છે તેના 
માટે આક્રુંદ શક તશાળી છે..તેઓ ધમૂ્રપાન તે બળે છે, તેમ (: 1-9, NJB પ્ર ટી રણ 18) જુઓ 

ઝખા્ાવ, બાઇબલ આવતા બાલબલના સામે ચેતવણી આપે છે અને બતાવે છે  ે જે ્ોગ્્ રીતે 
એ તા પછી ત્્ા ું સધુી ઇસ ુઆપે તો શુું થશે: 

10 જુઓ! જુઓ! ઉિરનાું દેશમાુંથી નાસો - ્હોવા - હુું સ્વગવના ચાર પવનો માટે તમે વેરવવખેર છે - 
્હોવા  હ ેછે 11 બહાર જુઓ.! તમારી ભાગી, વસયોન, હવે બાઝબલના પ િી સાથે 
વસવાટ  રોછો બનાવવા! 
12 ્હોવા હોસ્ટ માટે આ  હ ેછે,  ારણ  ે ગ્લોરી મને સોંપ્્ુું, જે રાષ્રો, તમે લ ૂુંટી 'જે માણસ તમને 
અડે મારી આંખ ના સફરજન અડે વવશે. 13 હવે જુઓ, હુું તેમને મારા હાથ મોજુ ું આવશે અને તેઓ 
જેમને તે દ્વારા લ ૂુંટી  રવામાું આવશે તેઓ ગલુામ છે. ' પછી તમે જાણતા હશે,  ે ્હોવા હોસ્ટ મને 
મો લ્્ો છે! 14 વસિંગ, આનુંદ વસ્ોનની પતુ્રી હવે હુું તમને વચ્ચે રહવેા માટે - જાહરે  રે છે! 15 તે 
કદવસે ઘણા દેશો ્હોવા રૂપાુંતકરત  રવામાું આવશે આવુું છું છે. હા, તેઓ તેના લો ો બની જા્ છે, 

અને તેઓ તમને વચ્ચે રહવેા જશે. પછી તમને ખબર પડશે  ે ્હોવા હોસ્ટ મને તમારી પાસે 
મો લ્્ો છે! 16્હોવાએ ્હદૂાના, પવવત્ર ભવૂમ તેમના ભાગ પર  બજો લશેે, અને ફરીથી 
્રૂશાલેમમાું તેમની પસુંદગી બનાવે છે. (ઝખા્ાવહ 2: 10-16, NJB;  ેજેવી / NKJV આવવૃિઓ છુંદો 
ઝખા્ાવહ 2 તરી ે ્ાદી થ્ેલ છે નોંધ: 6-12) 

વવશ્વવ્ાપી અને હલનચલન  ે ્નુાઇટેડ નેશન્સ, વેકટ ન, ઘણા પ્રોટેસ્ટન્ટ, અને પવૂી્ રૂકઢવાદી નેતાઓ 
પ્રોત્સાહન આપે છે સ્પષ્ટ બાઇબલ દ્વારા વનિંદા  રવામાું આવે છે અને પ્રોત્સાહન ન હોવી જોઇએ.ઈસએુ તેને 
અનસુરો જે (: 4-5 મેથ્્ ુ24) "ઘણા લો ોને"  રશે દાવો રાવશઓ ચતેવણી આપી હતી. 1-2 (જે ઇસ ુછે) અને 
પ્ર ટી રણ 17 વેશ્્ા: ખબૂ પ્ર ટી રણ 6 "સફેદ ઘોડેસવાર" સાથે સુંબ ુંવધત છે. 



ઝખા્ાવ જેમ, આ ધમવપ્રચાર  પૉલ પણ શીખવ્ુું  ે શ્રદ્ધા સાચી એ તા પછી ત્્ા ું સધુી ઇસ ુઆપે નથી તો શુું 
થશે: 

13 જ્ાું સધુી આપણ ેબધા શ્રદ્ધા અને દેવના દી રાની જ્ઞાન એ તા સધુી પહોંચવા માટે અને સુંપણૂવ 
માણસ છે, લિસ્ત પોતે પણૂવતાનો સાથે સુંપણૂવપણે પકરપતવ રચે છે. (એફેસી 4:13, NJB) 

જેઓ માને છે ઈસનુા વળતર પહલેા ું આ એ તા આવે ભલૂ છે. ખરેખર, જ્ારે ઇસ ુઆપે ત્્ારે તેમણે રાષ્રો 
તેની સામે ભેગા  રશે એ તા નાશ  રવા પડશે: 

11:15 પછી સાતમા દૂતે તેનુ ું રણવશિંગડુું વગાડી અને અવાજો સ્વગવ રાડારાડ સાુંભળી શ ા્ છે, ફોન, 

'જગતનુું રાજ્ હવે આપણા પ્રભ ુઅને તેના લિસ્તની ક િંગડમ બની ગ્ુું છે, અને તેમણ ેક્યારે્ 
અને ક્યારે્ માટે શાસન  રશે.' 16 ચોવીસ વડીલો ભગવાન હાજરી માું ગાદી પર બેસાડવામાું 
આવ્ા છે, પોતાની જાતને પ્રણામ  ્ાવ અને તેમના  પાળ આ શબ્દો સાથે ભગવાન 17 પજૂા સાથે 
જમીન સ્પશવ 'અમે તમને આભાર આપી, સવવશક્તતમાન પ્રભ ુ દેવ, તેઓ જે હતી, એમ ધારી રહ્યા 
છીએ છે, તેમણે તમારા મહાન શક્તત અને તમારા શાસન ાળ શરૂઆત  રી હતી. 18 દેશો ધાુંધલ હતા 
અને હવે તમારા પ્રવતશોધ માટે આવે છે, અને માટે મતૃ ન્્ા્  રવામાું આવે છે, અને તમારા સેવ ો 
માટે પ્રબોધ ો સુંતો માટે અને જેઓ તમારા નામ ભ્ છે  ે, નાના અને મોટા એ સરખુું, 
આવશે. સમ્ જેઓ પથૃ્વી નાશ  રવામાું આવે છે નાશ  રવા માટે આવ્ો છે. ' (પ્ર ટી રણ 11: 

15-18, NJB) 
19: 6 અને હુું શુું સા ુંભળ્ુું, જવાબ 'સ્તોત્ર એ  વવશાળ ભીડ અવાજો, સમદુ્ર ના અવાજ અથવા 
વીજળીનો મહાન બરાડો જેવા હોઈ લાગત ુું! આપણા પ્રભ ુદેવ સવવશક્તતમાન શાસન શરૂ થઇ ગ્ુું 
છે; . . . 19પછી હુું પશ,ુ પથૃ્વીના સવવ રાજાઓમાું અને તેમની સેના સાથે જોવા મળી હતી, રાઇડર અને 
તેના લશ્ ર. 20 લડવા માટે ભેગા પરુંત ુપશ ુજૂઠા પ્રબોધ  જે પશ ુવતી ચમત્ ાર  ામ  ્ુું હત ુું  ેદી 
લેવામાું આવી હતી, એ  સાથે અને તેમના દ્વારા તે જેઓના પર પ્રાણીની છાપ અને જેઓ તેમની 
પ્રવતમા પજૂા  રી હતી સાથે બ્રાષ્ન્ડિંગ સ્વી ાર  ્ો હતો છેતરતી હતી. આ બે સલ્ફર બવનિંગ ના 
જ્વલુંત તળાવ માું જીવુંત ધ ેલી દેવા્ા હતા. 21 બધા બા ીના રાઇડર, જે તેમના મોં બહાર આવ્ા 
તલવાર દ્વારા હત્્ા  રવામાું આવી હતી, અને બધા પક્ષીઓ તેમની માુંસ સાથે રેલમછેલ. . . 20: 

4 પછી હુું રાજ્ાસનો છે, જ્ાું તેઓ તેમના બેઠ ો લીધો હતો, અને તેમના પર સિા ચ ુાદો આપવા 
માટે આપવામાું આવી હતી જોવા મળી હતી. હુું બધા આત્માઓ જે ઈસ ુમાટે અને ભગવાન આ 
શબ્દ ઉપદેશ  ્ાવ માટે સાક્ષી હોવાનુું માટે વશરચ્છેદ  રવામાું આવી હતી જોવા મળી હતી, અને તે, 

અથવા જે પશઓુ તેમની પ્રવતમા પજૂા  રવાનો ઇન ાર  ્ો હતો અને તેમના  પાળ અથવા હાથ 
પર સ્વી ારી ન હોત;તેઓ જીવન પર આવ્ા હતા, અને એ  હજાર વષવ માટે લિસ્ત સાથે રાજ 
 ્ુવ. (પ્ર ટી રણ 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 



નોંધ લો  ે ઈસએુ વવશ્વના લશ્ ર તેની સામે એ ીકૃત નાશ પડશે. પછી તેણે અને સુંતો શાસન  રશે.  ે 
જ્ારે ત્્ાું વવશ્વાસ ્ોગ્્ એ તા હશે. 

દુભાવગ્્ે, ઘણા ખોટા પ્રધાનો  ે સારા દેખા્ છે, પરુંત ુનથી સાુંભળવા પાઊલે ચતેવણી આપી (2  ોરીંથી 11: 

14-15)  રશે. 

ઈસ ુસામે વધ ુસાચી બાઇબલ અને ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ સમજી હો તો ઓછી લડવા  રશે. 

7. શા માટે ભગવાન હકિંગડમ ઓફ? 
મનષુ્્ો લાગે છે  ે અમે તેથી સ્માટવ છે ગમે તેમ છતાું, ત્્ા ું આપણી સમજણ માટે મ્ાવદા છે, હજુ સધુી 
ઈશ્વરના "સમજ અનુંત છે" (ગીતશાસ્ત્ર 147: 5). 

 ે શા માટે તે ભગવાન હસ્તક્ષેપ લેવા આ ગ્રહ સધુારવા માટે છે. 

જ્ારે ઘણા ભગવાન માને છે, મનષુ્્ો મોટા ભાગના રહવેા માટે,  ારણ  ે તેઓ ખરેખર કદશામાન તૈ્ાર 
છે. નોંધ નીચનેા 

8 તે તમને બતાવ્ુું છે, હ ેમાણસ, શુું સારુું છે; અને ભગવાન શુું તમે જરૂર નથી પરુંત ુ ન્્ા્પણૂવ 
 રવુું, દ્ા પે્રમ, અને તમારા ભગવાન સાથે નમ્રતાપવૂવ  જવામાું? (મીખાહ 6: 8) 

ઈશ્વર સાથે નમ્રતાપવૂવ  જવામાું નથી  ુંઈ  માનવજાત સાચી  રવા માટે તૈ્ાર  રવામાું આવી છે. આદમ 
અને ઇવ (ઉત્પવિ 3: 1-6) સમ્ થી, મનષુ્્ો તેમના  માન્ડમેન્્સ (3-17 વનગવમન 20) છતાું, પોતાની જાતને 
અને તેમના પ્રાથવમ તાઓ, ભગવાન માતાનો ઉપર પર આધાર રાખે છે માટે પસુંદ  રેલ ુછે. 

નીવતવચનોના પસુ્ત માું શીખવે છે: 
5 તમારા બધા હૃદ્ સાથે ભગવાન માું રસ્ટ, અને તારી પોતાની જ અક્કલ પર દુબવળ;. 6 તમારા 
સવવ માગોમાું તેની સ્વી ારો, એટલે તે તારા રસ્તાઓ કદશામાન  રશે 7 તમારા પોતાના આંખો માું 
મજુબની નથી; ભગવાન ડર અને અવનષ્ટ ઊડે છે. (નીવતવચનો 3: 5-7) 

છતાું, મોટા ભાગના લો ો ખરેખર તેમના બધા હૃદ્ સાથે ભગવાન વવશ્વાસ અથવા તેમના પગલાુંઓ 
કદશામાન  રવા માટે તેને માટે રાહ નહીં. ઘણા  હ ેછે  ે તેઓ દેવ જે ઈચ્છે  રશે, પરુંત ુતે નથી. માનવતા 
શેતાન દ્વારા છેતરતી  રવામાું આવી છે (પ્ર ટી રણ 12: 9) અને વવશ્વના અને 'જીવન ગૌરવ' (1 ્ોહાન 2:16) 

માટે ઘટાડો થ્ો છે. 

તેથી, ઘણા, તેમના પોતાના ધાવમિ  પરુંપરાઓ અને લબનસાુંપ્રદાવ્  સર ાર સાથે આવે છે,  ારણ  ે તેઓ 
લાગે છે  ે તેઓ શે્રષ્ઠ ખબર. જો  ે, તેઓ (સીએફ વ્મે્ાહ 10:23) ન તો સૌથી સાચી પસ્તાવો  રશે. 

 ે શા માટે માનવતા ભગવાન ક િંગડમ ઓફ (: 21-22 સીએફ મેથ્્ ુ24) જરૂર છે. 

દેવના માગો અવધકાર 



અને ભગવાન સ્વાથી નથી: સત્્ એ છે  ે દેવ પે્રમ (8,16 1 ્ોહાન 4) છે. (: જેમ્સ 2 29-31: 8-11 મા વ 12) 

માતાનો ભગવાન  ા્દા ભગવાન અને અમારા પાડોશી તરફ પે્રમ દશાવવે છે. વવશ્વના રીતે સ્વાથી અને 
મતૃ્્ ુઅંત છે (રોમનો 8: 6). 

નોંધ બાઇબલ જણાવે છે  ે વાસ્તવવ  લિસ્તીઓ આજ્ઞાઓ પાળીએ: 
1 રહલેી વ્ક ત માને છે  ે ઈસ ુલિસ્ત તે દેવનો જન્મ થ્ો છે, અને દરે ને જે તેને જે પણ પે્રમ જે 
તેને જન્મેલો છે. 2 આ રીતે આપણે જાણીએ છીએ  ે આપણે દેવનાું છો રા ુંઓને પણ પે્રમ તેને પે્રમ, 

જ્ારે અમે ઈશ્વરને પે્રમ અને તેમની  માન્ડમેન્્સ રાખવા . 3 આ માટે, ઈશ્વરના પે્રમ છે  ે અમે તેની 
આજ્ઞાઓ પાળ. અને તેમની આજ્ઞાઓ ભારે નથી. (1 ્ોહાન 5: 1-3) 

માતાનો ભગવાન બધા (172 ગીતશાસ્ત્ર 119) "ધી  માન્ડમેન્્સ ન્્ા્ી છે." તેમના રીતે શદુ્ધ (1 તીમોથી 
1:15) છે. દુભાવગ્્ે, ઘણા "અંધેર" વવવવધ સ્વરૂપો સ્વી ારી છે અને ખ્્ાલ નથી  ે ઈસ ુ ા્દો  ે પ્રબોધ ોના 
ઉપદેશોનો નાશ  રવા માટે થ્ો ન હતો, પરુંત ુતેમને (માત્થી 5:17) પરૂી  રવા માટે, તેમના વાસ્તવવ  અથવ 
સમજાવતા અને શુું ઘણા બહાર તેમને વવસ્તરણ દ્વારા વવચા્ુું (દા.ત. માત્થી 5: 21-27). ઈસએુ શીખવ્ુું  ે 
(માત્થી 5:19) "જે  ોઈ  રે છે અને તેમને શીખવે છે, તેઓ સ્વગવ ની સામ્રાજ્ મહાન  હવેા્ આવશે" 
(શબ્દો 'ભગવાન ક િંગડમ ઓફ' અને 'આ ાશનુું રાજ્' વવવનમ્ક્ષમ છે). 

બાઇબલ શીખવે છે  ા્ો વગર શ્રદ્ધા મરેલી છે  ે (્ાકૂબ 2:17). ઘણા દાવો ઈસનેુ પગલ,ે પરુંત ુખરેખર 
તેમના ઉપદેશો (માત્થી 7: 21-23) માને નહીં અને તેમને અનસુરી નહીં તેઓ જોઇએ તરી ે (સીએફ 1  ોરીંથી 
11: 1). (રૂમી 3:23) અને બધા  ોણ ેપાપ  ્ુું છે: (4,  ેજેવી 1 ્ોહાન 3) "સીન  ા્દાના ઉલ્લુંઘન છે". જો  ે, 

બાઇબલ જણાવે છે  ે ન્્ા્ પર દ્ા વવજ્ (્ાકૂબ 2:13) તરી ે ભગવાન ખરેખર બધા માટે એ  ્ોજના 
ધરાવે છે (સીએફ લ ુ 3: 6). 

માનવ ઉ ેલો, વસવા્ દેવના માગો પરથી,  ામ  રશે નકહિં. હજારનુું સામ્રાજ્, ઈસ ુ(પ્ર ટી રણ 19:15) "લોહ 
એ  લા ડી" સાથે રાજ  રશે, અને સારા જીતવુું લો ો માતાનો ભગવાન રીતે રહવેા આવશે. વવશ્વના તમામ 
સમસ્યાઓ અન્સ્તત્વમાાં કારણ કે આ દ વનયા સમાજમાાં ભગવાન અને તેમના કાયદો પાળે ઇન્કાર . ઇવતહાસ 
બતાવો માનવતા સમાજના સમસ્્ાઓ ઉ ેલવા સક્ષમ નથી: 

6  વવચારવાની જરૂર છે મતૃ્્ ુ છે, પરુંત ુઆધ્ાજત્મ  વવચારવાની જરૂર છે માટે જીવન અને શાુંવત 
 ારણ  ે દૈકહ  મન ભગવાન સામે દુશ્મની છે 7. માટે તે ભગવાન  ા્દા વવષ્ તો પછી, જેઓ માુંસ 
ઈશ્વરની કૃપા નથી  રી શ ો છો છે,  ે ખરેખર હોઈ શ ે છે. 8. (રોમનો 8: 6-8) 

લિસ્તીઓ આધ્ાજત્મ  પર ધ્ાન  ેષ્ન્દ્રત  રવા માટે છે, અને ભગવાન આત્મા આપવામાું આવે છે આ ઉંમર 
(રોમનો 8: 9) આવુું  રવા માટે અમારી પોતાની નબળાઈઓ છતાું,: 

26 તમે તમારા  ૉલલિંગ, ભાઈઓ અને બહનેો જુઓ,  ે જે માુંસ અનસુાર ઘણા જ્ઞાની નથી, ઘણાું 
પરાક્રમી, ઘણા ઉમદા,  હવેામાું આવે છે માટે. 27 પરુંત ુદેવ શરમ મજુબની મ ૂી વવશ્વના મખૂવ વસ્તઓુ 



પસુંદ  ્ુું છે, અને દેવના છે વવશ્વના નબળી વસ્તઓુ પસુંદ શરમ વસ્તઓુ  ે જે શક તશાળી છે 
મ ૂવા; 28 અને વવશ્વના આધાર બાબતો જે વધક્કારતા ભગવાન પસુંદ  ્ુું છે, અને જે વસ્તઓુ નથી, 
 ુંઈ વસ્તઓુ છે  ે જે લાવવા 29  ે  ોઈ માણસ જોઇએ તેમની હાજરી માું ખ્્ાવત. 30 પરુંત ુ તેને તમે 
લિસ્ત ઈસ ુ છે, જે અમારા માટે ભગવાન અને ઈમાનદારી અને પવવત્ર શાણપણ બની હતી અને-

 31,  ારણ  ે તે લખવામાું આવે છે, "જે મકહમા, દો છે તેને પ્રભમુા ું બડાઈ મારવી.” (1  ોરીંથી 1: 26-

31) 

ઈશ્વરની ્ોજના માું ખ્્ાવત માટે છે! હવે અમે શ્રદ્ધા દ્વારા જવામાું (2  ોરીંથી 5: 7), ઉપર જોઈ ( ોલોસી 3: 2) 

વવશ્વાસ (હબે્રી 11: 6). અમે ઈશ્વરના  માન્ડમેન્્સ (પ્ર ટી રણ 22:14) રાખવા માટે આશીવાવકદત થશે. 

બાઇબલ જણાવે છે  ે લિસ્તીઓ ઈસ ુ સાથે રાજ  રશે, પરુંત ુ તમે સમજો અથવ એ થા્  ે વાસ્તવવ  
લિસ્તીઓ ખરેખર શહરેોમાું પર રાજ  રશે? ઈસએુ શીખવ્ુું: 

12 "એ  ચોક્કસ ઉદાિ અત્્ાર સધુી દેશમાું ગ્ા પોતાને માટે એ  રાજ્ પ્રાપ્ત  રવા માટે અને 
પાછા. 13 તેથી તેણ ેપોતાના અમલદારોને, દસ વમનાસ તેમને પહોંચાડા્ દસ  હવેા્ છે, અને તેમને 
જણાવ્ુું હત ુું  ે, 'વેપાર સધુી હુું આવે છે.' 14 પરુંત ુતેના નાગકર ો તેને નફરત, અને પછી તેમને એ  
પ્રવતવનવધમુંડળ મો લ્્ા અને  હ્ુું  ે, 'અમે આ માણસ અમારો રાજા થા્ છે નહીં.' 

 ે જ્ારે તેઓ પાછા ફ્ાવ, રાજ્ પ્રાપ્ત  ્ાવ 15 "અને તેથી તે હતી, તે પછી આ સેવ ો, જેમને તેમણ ે
નાણાું આપ્્ા હતા, તેને  હવેામાું આવે છે આજ્ઞા  રી  ે તેઓ જાણતા હો્ શ ે છે  ેવી રીતે 

ખબૂ દરે  માણસ રેકડિંગ દ્વારા મેળવી હતી 16 પછી પ્રથમ  હ્ુું, આવ્ા 17 અને તેમણે તેમને માટે, 'વેલ 
થા્, સારા નો રે  હ્ુું.' માસ્ટર, તમારા દસ વમનાસ હા ુંસલ  રી છે. '  ારણ  ે તમે ખબૂ જ ઓછી 
વફાદાર હતા, દસ શહરેો પર સિા હો્ છે. '18 અને બીજા, સુંભળાઇ,' ઉપદેશ , તમારા પાુંચ વમનાસ 
હા ુંસલ  રી છે. '19 એ જ રીતે તેણે તેને  હ્ુું  ે,' તમે પણ પાુંચ શહરેો પર હશે. ' (લ ુ 19: 12-19) 

લલટલ તમે હવે પર વફાદાર રહો. લિસ્તીઓ વાસ્તવવ  રાજ્માું વાસ્તવવ  શહરેોમાું પર રાજ  રવા, ત  
હશે. ઈસએુ પણ જણાવ્ુું હત ુું  ે, (પ્ર ટી રણ 22:12) "મારા ઈનામ મારી સાથે તેમના  ામ અનસુાર દરે  
એ  માટે આપે છે,". (પ્ર ટી રણ 17:14 ્ોહાન 6:44) જેઓ ખરેખર તેને જવાબ આપવા માટે  રશે: ભગવાન 
એ  ્ોજના (અ્બૂ 14:15) અને સ્થળ (2 ્ોહાન 14) ધરાવે છે. ભગવાન ક િંગડમ ઓફ વાસ્તવવ  છે અને 
તમે તેને એ  ભાગ હોઇ શ ે છે! 

2016 ની શરૂઆતમાું, જનવલ સા્ન્સ શીષવ   ે સચૂવ્ુું  ે કૃવત્રમ બદુ્ધદ્ધ અને "દુષ્ટ સમસ્્ાઓ 'સામનો માનવતા 
હલ  રી શ ે છે" ભીડ શક્તત "એ  લેખ હતો. હજુ સધુી, લેખ સમજવા માટે દુષ્ટતા હતી, એ લા તે  ેવી રીતે 
હલ  રવા દો વનષ્ફળ. 



સહ ાર, વસવા્ ભગવાન સાચા રીતે નીચનેા માુંથી, 21 મી સદીમાું વનષ્ફળ વનમાવણ થ્ેલુું  ારણ  ે તે પાછા 
પછી મહાન પરૂ હતો જ્ારે માનવતા બેબલ ઓફ વનષ્ફળ ટાવર (: 1-9 ઉત્પવિ 11) બનાવવા માટે સહ ાર 
છે. 

વવશ્વમાું સમસ્્ાઓ, મધ્ પવૂવ જેવા સ્થળોએ (ઈપ્ચ્છત દુન્્વી લાભ હોવા છતાું, દા.ત. દાની્ેલ 9: 27 

પેઇન્ટ; 1 થેસ્સાલોની ી 5: 3), દ્વારા નથી હલ  રવામાું આવશે મનષુ્્ો-અમે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ (રૂમી 14 

શાુંવત જરૂર છે: 17). 

આંતરરાષ્રી્ આતું વાદ સમસ્્ાઓ, અપેલક્ષત લાભ હોવા છતાું, હલ  રવામાું આવશે નહીં (સીએફ 
એઝે ીલ 21:12) ્નુાઇટેડ નેશન્સ છેતરતી દ્વારા (સીએફ પ્ર ટી રણ 12: 9) -અમે આનુંદ અને દેવના 
રાજ્ની આરામ જરૂર છે. 

પ્ાવવરણ સમસ્્ાઓ, આંતરરાષ્રી્ સહ ાર દ્વારા ઉ ેલી આવશે નહીં  ારણ  ે વવશ્વના દેશો મદદ  રશે 
પથૃ્વી નાશ (પ્ર ટી રણ 11:18), પરુંત ુતેઓ દેવના રાજ્માું દ્વારા હલ થશે. 

જાતી્ અમરત્વ, ગભવપાત, અને માનવ શરીર વેચાણ સમસ્્ાઓ 

ભાગો ્એુસએ દ્વારા ઉ ેલી આવશે નહીં, પરુંત ુભગવાન ક િંગડમ ઓફ છે. 

મોટા દેવ ુું છે  ે ્એુસએ, ્ ેુ, અને અન્્ ઘણા દેશોમાું આંતરરાષ્રી્ શેરદલાલી દ્વારા ઉ ેલી આવશે નહીં, 
પરુંત ુઆખરે (હબાકૂ્ક  2 દીઠ વવનાશ પછી: 6-8) ભગવાન ક િંગડમ ઓફ છે. 

અજ્ઞાન અને ખોટી વશક્ષણ ્નુાઇટેડ દ્વારા નથી હલ  રવામાું આવશે નેશન્સ અમે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ 
જરૂર છે. ધાવમિ   લહ ખરેખર  ોઇ વવશ્વવ્ાપી- બાઇબલ સાચુું ઈસ ુવસવા્ મોક્ષ માટે સુંમત ચળવળ દ્વારા 
નથી હલ  રવામાું આવશે. અગાઉ આ દુવન્ામાું પાપનુું સમસ્્ા છે અને તે માટે, અમે ઈસનુા બલલદાન 
અને દેવના રાજ્માું તેમના વળતર જરૂર છે. 

હુંગર મદુ્દાઓ આનવુુંવશ  રીતે સધુારેલા જીવતુંત્ર સુંભવવત પા   ારણ ેદુષ્ ાળ જોખમ વવશ્વના ભાગોમાું મ ૂી 
છે દ્વારા નથી હલ  રવામાું આવશે વનષ્ફળતાઓ-અમે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ જરૂર છે. 

આધવુન  તબીબી વવજ્ઞાન બધા જવાબો માનવ માટે આરોગ્્ અમે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ જરૂર નથી. 

આકફ્ર ા, એવશ્ા અને બીજેથી ભાગોમાું મોટા ગરીબી, જ્ારે ઓવરને સમ્ 'બેબીલોન' (સીએફ પ્ર ટી રણ 
18: 1-19) એ  સમ્ માટે લાભ, સમસ્્ા હલ નહીં ગરીબી અમે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ જરૂર છે. 

ભગવાન ક િંગડમ ઓફ હજારનુું તબક્કો એ  શાષ્બ્દ  રાજ્ પથૃ્વી પર સ્થાપના  રવામાું આવશે. તે 
ભગવાન પે્રમાળ  ા્દા અને નેતા તરી ે પે્રમાળ ભગવાન પર આધાકરત હશે. સુંતો એ  હજાર વષવ માટે 
લિસ્ત સાથે રાજ  રશે (પ્ર ટી રણ 5:10; 20: 4-6). આ સામ્રાજ્ ખરેખર ઈશ્વર ચચવ તે સમાવેશ થા્ છે, 

પરુંત ુ ોઈ શાસ્ત્ર જણાવે છે  ે દેવનુું રાજ્ ખરેખર ચચવ ( ેથોલલ  અથવા અન્્થા) છે. ચચવ રોમના હજારનુું 



વશક્ષણ વવરોધ  ્ો છે, અને પછી તે વધ ુશક્તતશાળી બાઇબલ ગોસ્પેલ સુંદેશ વવરોધ  ારણ  ે અમે ઓવરને 
નજી  મળશે. આ શક્યતા જે માત્થી 24:14 પકરપણૂવ મદદ  રી શ ે છે નોંધપાત્ર મીકડ્ા  વરેજ મળશે. 

તેના અંવતમ તબક્કામાું, ભગવાન ક િંગડમ ઓફ "નવુું ્રુશાલેમ, ઈશ્વરની પાસેથી આ ાશમાુંથી બહાર નીચ ે
આવી" સમાવેશ થા્ છે (પ્ર ટી રણ 21: 2) અને તેના વધારાથી ત્્ાું  ોઈ અંત હશે. આ બોલ પર  ોઈ વધ ુ
અન્્ા્થી  ોઈ વધ ુહશે, 

દુ: ખ છે, અને  ોઈ વધ ુમતૃ્્.ુ 

ઉપદેશ  રતા અને ઈશ્વરના રાજ્ની સવુાતાવ સમજવા બાઇબલનો એ  મહત્વપણૂવ થીમ છે. ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ 
લેખ ો તે વવશે શીખવવામાું આવે છે. ઈસ,ુ પાઊલ અને જ્હોન તે વવશે શીખવવામાું આવે છે. 

સૌથી જૂની 'લિસ્તી' ઉપદેશ ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ તે વવશે શીખવવામાું બહાર અક્સ્તત્વ ટ ાવી રાખવા માટે. પ્રારુંલભ  
બીજી સદી લિસ્તી નેતાઓ, અને જેમ, તે વવશે શીખવવામાું આવે છે. અમે સતતદેવનો ચચવ આજે તે શીખવે 
છે. 

જણાવ્ુું હત ુું  ે દેવનુું રાજ્ પ્રથમ વવષ્ બાઇબલ બતાવે છે  ે ઈસ ુ વવષે ઉપદેશ આપે છે. તે પણ શુું 
તેમણ ેપછી ઉપદેશ સજીવન અને તે  ુંઈ  લિસ્તીઓ પ્રથમ લેવી જોઈએ છે. 

ગોસ્પેલ ઈસનુા જીવન અને મતૃ્્ ુ વવશે માત્ર છે. ગોસ્પેલ ઓફ ભાર  ે ઈસ ુઅને તેના વશષ્્ોને શીખવ્ુું 
ઈશ્વરની આગામી રાજ્ હત ુું. રાજ્ની સવુાતાવ લિસ્ત દ્વારા તારણની સમાવેશ થા્ છે, પણ માનવ સર ારો 
અંત વશક્ષણ સમાવેશ થા્ છે (પ્ર ટી રણ 11: 5). 

્ાદ રાખો, ઈસએુ શીખવ્ુું  ે અંત સધુી પછી રાજ્ની સવુાતાવ બધા દેશો (માત્થી 24:14) માટે સાક્ષી તરી ે 
વવશ્વમાું ઉપદેશ આપ્્ો ન આવી હોત. અને તે ઉપદેશ હવે શુું થઈ રહ્ુું છે. 

સારા સમાચાર એ છે  ે દેવન ાં રાજ્ય સમસ્યાઓ માનવતા સામનો કરવા માટે ઉકેલ છે . છતાું, મોટા ભાગના 
નથી તેને ટે ો આપવા માટે,  ે તે સાુંભળવા  ે તે સત્્ માને છે  રવા માુંગો છો માુંગો છો. ઈશ્વરનુું રાજ્, 

જ્ારે "આ જગત છે" શાશ્વત (માત્થી 6:13) (1  ોરીંથી 7:31). 

ભગવાન ક િંગડમ ઓફ સાચા ગોસ્પેલ ઘોષણા  ુંઈ   ે અમે છે સતત ભગવાન ચચવ વવશે ગુંભીર છે. દેવના 
રાજ્માું (માત્થી 24:14) સમાવેશ થા્ છે: અમે બધી વસ્તઓુ છે  ે બાઇબલ શીખવે છે (19-20 મેથ્્ ુ28) 

શીખવવા માટે પ્ર્ત્ન  રે છે. અમે તે રાજ્ રાહ જોવી છે, અમે જાણવા અને દેવના માગો અને આરામ છે 
જે અન્્ લો ો સત્્ માનતા  રવા માુંગો છો પાલન  રવાની જરૂર છે. 

તમે ઈશ્વરની આગામી રાજ્ ગોસ્પેલ ઓફ ઘોષણા આધાર ન જોઈએ? તમે ભગવાન ક િંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ 
માને છે? 

 

 



ચચવ ઓફ ગોડ સતત 
 

ભગવાન સતત ચચવ ઓફ ્એુસએ ઓકફસ પર ક્સ્થત થ્લે છે: 1036 ગ્રાન્ડ એવન્્,ુ 

ગ્રોવર બીચ,  ેલલફોવનિ્ા, 93433 ્એુસએ. 
 

ભગવાન (CCOG) વેબસાઇ્સ સતત ચચવ 
 

CCOG.ASIA આ સાઇટ એવશયા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત છે અને ઘણી એવશયન ભાિાઓ 
વવવવધ લેખો, તેમજ ઇંગઝલશ માાં કેટલીક વસ્ત  ઓ છે. 
CCOG.IN આ એક વેબસાઇટ ભારતીય વારસા તરફ લક્ષય થયેલ છે. તે ઇંગઝલશ 
ભાિા અને વવવવધ ભારતીય ભાિાઓમાાં સામગ્રી છે. 
CCOG.EU આ એક વેબસાઇટ ય રોપ તરફ લઝક્ષત છે. તે ઘણી ય રોપીયન ભાિાઓમાાં 
સામગ્રી છે. 
CCOG.NZ આ એક વેબસાઇટ ઝિહટશ વાંશજો પટૃઠભવૂમ સાથે ન્ય  ઝિલેન્ડ અને અન્ય 
તરફ લક્ષય થયેલ છે. 
CCOG.ORG દેવ જે સતત ચચસ મ ખ્ય વેબસાઇટ છે. તે બધા ખાંડોમાાં રહતેા લોકો સેવા 
આપે છે. તે લેખો, ઝલિંતસ અને વીહડયો છે. 
CCOGCANADA.CA આ એક વેબસાઇટ કેનેડામાાં તે તરફ લક્ષય થયેલ છે. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. આ ભગવાન સતત ચચવ માટે 
સ્પેવનશ ભાષા વબેસાઇટ છે. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. આ ભગવાન સતત ચચવ ઓફ કફલલપાઇન્સ 
વેબસાઇટ છે. તે ઇંગલલશ અને ટાગાલોગ માકહતી ધરાવે છે. 
 

સમાચાર અને ઇવતહાસ વેબસાઈટસ 
 



COGWRITER.COM આ વેબસાઈટ એક મ ખ્ય ઘોિણા સાધન છે અને સમાચાર, 

વસદ્ધાાંત, ઐવતહાવસક લેખો, વવહડઓિ, અને ભવવટયકથન કે ભવવટયવેત્તાને લગત ાં 
અપડેટ્સ છે. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM આ લેખો અને ચચસ ઇવતહાસ પર માહહતી સાથે 
વેબસાઇટ યાદ કરવા માટે એક સરળ છે. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET આ ઑનલાઇન રેહડયો વેબસાઇટ કે જે સમાચાર અને 
બાઈબલના વવિયો આવરી લે છે. 
 

ઉપદેશોમાું અને સેરેમોનેટ્ટસે માટે ્ોઉટુુંબે વવકડઓ ચેનલો 
 

BibleNewsProphecy ચેનલ. CCOG સેરેમોનેટ્ટસે વવહડઓિ. 
CCOGAfrica ચેનલ. આહફ્રકન ભાિાઓમાાં CCOG સાંદેશાઓ. 
CDLIDDSermones ચેનલ. સ્પેવનશ ભાિામાાં CCOG સાંદેશાઓ. 
ContinuingCOG ચેનલ. CCOG વવહડઓ ઉપદેશોમાાં.  
 
 
 

ફોટો થોડા બા ી ઇંટો  ેટલા  નીચે બતાવે છે (વિા  ેટલા  બાદમાું ઉમેરવામાું) ્રૂશાલેમમાું એ  
મ ાન ક્યારે  સન લે તરી ે ઓળખા્ છે, પરુંત ુવધ ુસારી ્રૂશાલેમના પવિમી કહલ પર ચચવ 
ઓફ ગોડ (હાલમાું એમટી વસ્ોન પણ  હવેા્ છે) તરી ે વણવવવામાું: 
 

 
 



આ  દાચ પ્રારુંલભ  વાસ્તવવ  લિસ્તી ચચવ ઇમારત સાઇટ રહી હોવાન ુું માનવામાું આવે છે. એ  
મ ાન  ે ઈસ ુ'ઈશ્વરના રાજ્ની સવુાતાવ' પ્રગટ  રવામાું આવી હતી. આ ્રૂશાલેમમાું એ  મ ાન 
 ે ઈશ્વરના રાજ્ની સવુાતાવ શીખવવામાું આવ્ુું હત ુું. 
 
 
આ કારણોસર અમે પણ કદી પડત  ાં મકૂશો ભગવાન આભાર ... કારણ કે તમે, ભાઈઓ અને 
બહનેો, 
ભગવાન માંડળીઓ યહહૂદયા ઝિસ્ત ઈસ માાં છે અન યાયીઓ બન્યા. 
(1 થેસ્સાલોનીકી 2: 13-14) 
 
વવશ્વાસ જે એક વખત માટે બધા સાંતો પહોંચાડવામાાં આવ્યો હતો માટે આત રતાપવૂસક 
દલીલ. 
(યહ દા 3) 
 
તે (ઈસ ) તેઓને કહ્ ાં, "હ ાં અન્ય શહરેોમાાં દેવન ાં રાજ્ય પ્રગટ કરવી જ જોઈએ 

પણ છે, કારણ કે આ હતે   માટે હ ાં મોકલવામાાં આવ્યા છે. "(લ ક 4:43) 
 
પરાંત   દેવના રાજ્યમાાં લેવી, અને આ બધી વસ્ત  ઓ [C] તમે ઉમેરવામાાં આવશે. ડર નથી, 
ઓ નાની ટોળી, માટે તેને તમારા બાપની ખ શી તમને રાજ્ય આપવા ઈચ્છે છે. (લ ક 12: 
31-32) 
 
અને દેવના રાજ્યની સ વાતાસ માટે સાક્ષી તરીકે બધા વવશ્વમાાં ઉપદેશ આવશે 

બધા રાટરો, અને ત્યારે જ અંત આવશે. (માત્થી 24:14) 


	1. માનવતા ઉકેલો છે?
	વિશ્વમાં ઘણી સમસ્યાઓ સામનો કરે છે.
	ઘણા લોકો ભૂખ્યા હોય છે. ઘણા લોકો દુઃખી છે. ઘણા લોકો ગરીબી સામનો કરે છે. ઘણા દેશોમાં ગંભીર દેવું છે. અજાત સહિત બાળકો, દુરુપયોગ સામનો કરે છે. ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ રોગો ઘણા ડોકટરો સંબંધ. મુખ્ય ઔદ્યોગિક શહેરની હવા પણ તંદુરસ્ત હોઈ પ્રદુષિત છે. વિવિધ રાજકારણીઓ ય...
	વિશ્વના નેતાઓ સમસ્યાઓ માનવતા સામનો ઠીક કરી શકે છે?
	ઘણા એવું લાગે છે.
	નવા યુનિવર્સલ એજન્ડા
	25 સપ્ટેમ્બર, 2015 ના રોજ, વેટિકન પોપ ફ્રાન્સિસ દ્વારા કી નોંધ પ્રવચન પછી, યુનાઇટેડ નેશન્સ (યુએન) ની 193 દેશો મૂળ શું નવા યુનિવર્સલ એજન્ડા તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી "17 ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યાંકો" અમલ કરવા માટે મતદાન કર્યું હતું. અહીં યુએનની 17 ગોલ છે:
	ગોલ 1. તેના તમામ સ્વરૂપો દરેક જગ્યાએ અંતે ગરીબી
	ગોલ 2. ભૂખમરો, ખાદ્ય સુરક્ષા અને સુધારેલ પોષણ હાંસલ અને ટકાઉ કૃષિ પ્રોત્સાહન
	ગોલ 3. તંદુરસ્ત જીવન ખાતરી અને પ્રોત્સાહન બધા ઉંમરે બધા માટે સુખાકારી
	ગોલ 4. વ્યાપક અને ન્યાયપૂર્ણ ગુણવત્તા શિક્ષણ ખાતરી અને બધા માટે આજીવન શિક્ષણ તકો પ્રોત્સાહન
	ગોલ 5. લિંગ સમાનતા હાંસલ અને બધી સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓ સશક્તિકરણ
	ગોલ 6. ઉપલબ્ધતા અને પાણી ટકાઉ વ્યવસ્થાપન અને બધા માટે સ્વચ્છતા ખાતરી કરો
	ગોલ 7. બધા માટે પોસાય વિશ્વસનીય, ટકાઉ અને આધુનિક ઊર્જા ઍક્સેસ ખાતરી
	ગોલ 8. ટકી પ્રોત્સાહન, વ્યાપક અને ટકાઉ આર્થિક વૃદ્ધિ, સંપૂર્ણ અને ઉત્પાદક રોજગાર અને બધા માટે યોગ્ય કામ
	ગોલ 9. બિલ્ડ સ્થિતિસ્થાપક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, વ્યાપક અને ટકાઉ ઔદ્યોગિકરણ અને દત્તક નવીનીકરણ પ્રોત્સાહન
	ગોલ 10 દેશોમાં અંદર અને વચ્ચે અસમાનતા ઘટાડવા
	ગોલ 11 બનાવો શહેરો અને માનવ વસાહતો, વ્યાપક સલામત, સ્થિતિસ્થાપક અને ટકાઉ
	ગોલ 12 ટકાઉ વપરાશ અને ઉત્પાદન પેટર્ન ખાતરી કરો
	ગોલ 13 આબોહવા પરિવર્તન અને તેની અસરો સામનો કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા
	ગોલ 14 ટકાવવું અને ટકાઉક્ષમ મહાસાગરો, સમુદ્રો અને ટકાઉ વિકાસ માટે દરિયાઈ સ્રોતો વાપરવા
	ગોલ 15 રક્ષણ માટે, રીસ્ટોર અને જમીન પરની જૈવ સૃષ્ટિમાં ટકાઉ ઉપયોગ પ્રોત્સાહન, ટકાઉક્ષમ જંગલો, લડાઇ રણીકરણ અને થંભી મેનેજ કરો અને લેન્ડ ડિગ્રેડેશન રિવર્સ અને જૈવવિવિધતા નુકશાન અટકાવી
	ગોલ 16, ટકાઉ વિકાસ માટે શાંતિપૂર્ણ અને વ્યાપક સમાજ પ્રમોટ બધા માટે ન્યાય માટે વપરાશ પૂરો પાડે છે અને તમામ સ્તરે, અસરકારક જવાબદાર અને વ્યાપક સંસ્થાઓ બિલ્ડ
	ગોલ 17 અમલીકરણ માધ્યમથી મજબૂત અને ટકાઉ વિકાસ માટે વૈશ્વિક ભાગીદારીનો પુનરોદ્ધાર
	આ કાર્યસૂચિ સંપૂર્ણપણે 2030 દ્વારા અમલ કરી શકાય તેવું માનવામાં આવે છે અને તે પણ ટકાઉ વિકાસ માટે 2030 એજન્ડા કહેવામાં આવે છે. તે નિયમન, શિક્ષણ, અને આંતરરાષ્ટ્રીય અને સહકાર દ્વારા માનવતા સામનો બિમારીઓ ઉકેલવા માટે ધ્યેય રાખે છે. જ્યારે તેના હેતુઓ ઘણા સાર...
	"નવા યુનિવર્સલ એજન્ડા" "ન્યુ કેથોલિક એજન્ડા" કહેવાય કરી શકાય છે કારણ કે આ શબ્દ "કેથોલિક" નો અર્થ "સાર્વત્રિક." પોપ ફ્રાન્સિસ નવા યુનિવર્સલ એજન્ડા દત્તક કહેવાય "આશા એક મહત્વપૂર્ણ સાઇન ઇન કરો."
	પોપ ફ્રાન્સિસ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર 21 કહેવાય ડિસેમ્બર 2015 માં (સત્તાવાર ક્લાયમેટ ફેરફાર પર ફ્રેમવર્ક કન્વેન્શન પક્ષો 21 મી કોન્ફરન્સ શીર્ષક), અને સલાહ આપી દેશો "કાળજીપૂર્વક આગળ માર્ગ અનુસરવા માટે પ્રશંસા છે, અને એકતા એક ક્યારેય વિકસતા અર્થમાં સાથે . "
	કોઈ એક શ્વાસ પ્રદૂષિત હવા માંગે છે, જ્યારે ભૂખ્યા જાઓ, ગરીબ છે, ભયંકર કરી, વગેરે, આ આંતરરાષ્ટ્રીય એકતા માનવતા સામનો સમસ્યાઓ હલ થશે?
	યુનાઇટેડ નેશન્સ ટ્રેક રેકોર્ડ
	યુનાઇટેડ નેશન્સ રચના અને 24 ઓક્ટોબર 1945 ના રોજ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, વિશ્વ યુદ્ધ II પછી, આવો અન્ય સંઘર્ષ અટકાવવા અને વિશ્વમાં શાંતિ પ્રોત્સાહન પ્રયાસ કરો. તેની સ્થાપના વખતે, યુએન 51 સભ્ય રાજ્યો હતા; ત્યાં હવે છે 193.
	યુનાઇટેડ નેશન્સ થી વિશ્વમાં તકરાર રચના, સેંકડો કરવામાં આવી છે તો હજારો છે, પરંતુ અમે હજુ સુધી ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ તરીકે વર્ણવવામાં શકે છે હતા શું હોય છે.
	કેટલાક માને છે યુનાઇટેડ નેશન્સ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારને ઉત્તેજન આપવા માટે દાવો કરે છે, અને વિશ્વવ્યાપી કાર્યસૂચિ પ્રકાર પોપ ફ્રાન્સિસ અને અન્ય ઘણા ધાર્મિક નેતાઓ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવશે પ્રોત્સાહન પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, સાથે જોડાઈ છે.
	આમ છતાં, યુનાઈટેડ નેશન્સ માટે ટ્રેક રેકોર્ડ આ કરવા માટે સારી નથી રહી છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ થી અસંખ્ય સશસ્ત્ર સંઘર્ષ રચના કરવા ઉપરાંત, બહુવિધ લાખો ભૂખ્યા શરણાર્થીઓ, અને / અથવા અત્યંત ગરીબ છે.
	એક દાયકા પહેલાં, યુનાઇટેડ નેશન્સ તેના મિલેનિયમ વિકાસ લક્ષ્યાંકો અમલ કરવા માટે સુયોજિત. તે પણ યુએન પોતે અનુસાર આઠ "વિકાસ લક્ષ્યાંકો," હતી પરંતુ આ સફળ થઈ ન હતી. તેથી, 2015 માં, તેના કહેવાતા "17 ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યાંકો" લેવાયા હતા. કેટલાક આશાવાદી છે. કેટલા...
	જ્યાં સુધી જાય છે, 6 મે, 2016 ના રોજ, પોપ ફ્રાન્સિસ તેમણે માનવીય યુરોપિયન સપનું છે કે તેમના ચર્ચ મદદ કરી શકે છે કે ખંડ પ્રાપ્ત જણાવ્યું હતું. તેમ છતાં, પોપ ડ્રીમ બહાર ચાલુ કરવા માટે એક દુઃસ્વપ્ન (સીએફ પ્રકટીકરણ 18) હશે.
	કેટલાક સહકાર અને સફળતા છે, પરંતુ ત્યાં હોઈ શકે છે ...
	મેરિયન વેબસ્ટર ડિક્શનરી જણાવે છે કે "એક કાલ્પનિક સ્થળ છે જેમાં સરકાર, કાયદા અને સામાજિક પરિસ્થિતિઓ સંપૂર્ણ છે."
	બાઇબલ શીખવે છે કે માનવતા તેના પોતાના પર તેની સમસ્યાઓ હલ કરી શકો છો:
	23 હે યહોવા, હું જાણું છું માણસ રીતે પોતે નથી; તે માણસ કોણ પોતાના પગલાં ગોઠવી માટે લઈ જશે નથી. (યિર્મેયાહ 10:23, NKJV દરમ્યાન જ્યાં સુધી સૂચવવામાં નહિં)
	બાઇબલ શીખવે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર નિષ્ફળ જશે:
	16 વિનાશ અને દુઃખી તેમના રીતે છે; 17 અને તેઓ શાંતિનો માર્ગ જાણતા નથી 18 તેમની આંખો પહેલાં ભગવાન કોઈ ડર હોય છે.. (રૂમી 3: 16-18)
	તેમ છતાં, ઘણા મનુષ્યો એક આદર્શ સમાજ તેમના મત તરફ કામ કરી રહ્યા છે અને તે પણ ક્યારેક ધર્મ સમાવેશ કરવાનો પ્રયાસ કરો. પરંતુ લગભગ કંઈ એક સાચા ઈશ્વરની રીતે પાલન કરવા માટે તૈયાર છે.
	તે માને છે કે ત્યાં યુનાઇટેડ નેશન્સ કે વેટિકન ગોલ કોઈપણ કોઈ પ્રગતિ થશે નથી. કેટલાક, તેમજ કેટલાક આંચકો હશે.
	ખરેખર, અને કદાચ મોટા સંઘર્ષ બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ સોદો એક પ્રકાર માટે સંમત થયા આવશે અને પુષ્ટિ (દાનીયેલ 9:27). જ્યારે તે છે, ઘણા ખોટી રીતે માને છે કે માનવતા વધુ શાંતિપૂર્ણ અને આદર્શ સમાજ વિશે લાવવામાં આવશે વલણ ધરાવતા હશે.
	(: 9-12 2 થેસ્સાલોનીકી 2) ઘણા આવા આંતરરાષ્ટ્રીય 'આદર્શ પ્રગતિ' (સીએફ એઝેકીલ 13:10) તેમજ વિવિધ ચમત્કારો અને અદભૂત કાર્યો દ્વારા લેવામાં આવશે. પરંતુ, બાઇબલ આવા શાંતિ છેલ્લા નથી (દાનીયેલ 9:27; 11: 31-44) કહે છે, નેતાઓ શું દાવો કરી શકે છે છતાં (1 થેસ્સાલો...
	જો માનવતા ખરેખર વિશે લાવવામાં તદ્દન અસમર્થ છે, કોઈપણ પ્રકારની શક્ય છે?
	હા.
	2. શું ગોસ્પેલ ઈસુ જાહેર કર્યું?
	ઈસુ સૌથી શીખવવામાં તેમના માર્ગ સ્વીકારતી નથી:
	3. કિંગડમ ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ જાણીતી હતી?
	ડેનિયલ રાજ્ય વિષે જે શીખવ્યું
	યશાયા રાજ્ય વિષે જે શીખવ્યું
	એઝેકીલ ઇઝરાયેલ (માત્ર યહૂદીઓ) જે મહાન વિપત્તિ ના સમય દરમિયાન વેરવિખેર હતા હજારનું સામ્રાજ્ય ભેગા કરવામાં આવશે આદિવાસી તે લખવા માટે પ્રેરણા આપી હતી:
	17 તેથી કહે છે, 'યહોવા મારા માલિક કહે છે: "હું લોકો પાસેથી તમે ભેગા દેશોમાં જ્યાં તમે વેરવિખેર કરવામાં આવી છે તમે ભેગા કરશે, અને હું તમને ઇઝરાયેલ જમીન આપીશ."' 18 અને તેઓ ત્યાં જશે, અને તેઓ ત્યાં તેના તમામ તિરસ્કારપાત્ર વસ્તુઓ અને તેના તમામ પ્રકારની દુ...
	પ્રભુ દેવ કહે છે. (હઝકીએલ 11: 17-21)
	ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ વિવિધ લેખકો પણ કિંગડમ પાસાં વિશે લખ્યું (દા.ત. એઝેકીલ 20:33; ઓબાદ્યા 21; મીખાહ 4: 7).
	તેથી, જ્યારે ઇસુ ભગવાન કિંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ શીખવવાનું શરૂ, તેમના તાત્કાલિક પ્રેક્ષકો મૂળભૂત ખ્યાલ સાથે કેટલાક પારિવારિકતા હતી.
	4. પ્રેરિતો રાજ્યની સુવાર્તા શીખવ્યું?
	જ્યારે ગોસ્પેલ જેવા ઘણા એક્ટ માત્ર ઈસુના વ્યક્તિ વિશે સારા સમાચાર છે, વાસ્તવિકતા એ છે કે ઈસુના શિષ્યો ઈશ્વરના રાજ્યની સુવાર્તા શીખવવામાં આવે છે. તે સંદેશ છે કે ઈસુ લાવ્યા છે.
	પોલ ઓફ ગોડ કિંગડમ શીખવવામાં
	પરંતુ તે સરળ નથી
	પીટર કિંગડમ શીખવવામાં
	બાઇબલ અને કિંગડમ ઓફ ધ લાસ્ટ પુસ્તકો
	1 પછી તે દૂતે મને જીવનના પાણીની શુદ્ધ નદી દર્શાવ્યું, સ્ફટિક સ્પષ્ટ, દેવના રાજ્યાસનની અને લેમ્બ વહે છે. 2 તેના શેરી મધ્યમાં, અને નદી ક્યાં તો બાજુ પર, જીવન વૃક્ષ હતું, જે બાર ફળો શાર, દરેક વૃક્ષ દર મહિને તેના ફળ પેદા કરે છે. વૃક્ષનાં પાંદડાઓ, લોકોને સ...
	5. ધ ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટ બહાર સ્રોતોમાંથી શીખવવામાં  ભગવાન કિંગડમ ઓફ
	પહેલી સદીમાં ઈસુના પ્રોફેસરો લાગે છે કે તેઓ ભગવાન એક શાબ્દિક રાજ્યની સુવાર્તા પ્રગટ કરવા માટે રહેવા આવી હતી શું?
	હા. (1)
	જૂની સચવાયેલી પોસ્ટ ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટ લેખન અને સર્મન
	બીજી સદીમાં ચર્ચ નેતાઓ અને રાજ્યની સુવાર્તા
	બીજા અને ત્રીજા સદીઓ સમસ્યાઓ
	હર્બર્ટ ડબલ્યુ આર્મસ્ટ્રોંગ, રાજ્યની સુવાર્તા શીખવવામાં પ્લસ
	રાજ્યની સુવાર્તા શું વિશ્વ જરૂર છે, પરંતુ છે, ...
	સદીઓથી ઈશ્વરના લોકો આશ્ચર્ય છે, "લાંબા તે કેવી રીતે ઇસુ આપે ત્યાં સુધી હશે?"
	રાજ્ય એમ્બેસેડર્સ
	1: એક અધિકારીએ દૂત; ખાસ કરીને: સૌથી વધુ ક્રમ એક રાજદ્વારી એજન્ટ તેના અથવા તેણીના પોતાની સરકાર કે સાર્વભૌમ નિવાસી પ્રતિનિધિ તરીકે એક વિદેશી સરકાર કે સાર્વભૌમ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત અથવા એક વિશિષ્ટ અને ઘણી વખત કામચલાઉ રાજદ્વારી સોંપણી માટે નિમણૂક
	2: એક અધિકૃત પ્રતિનિધિ અથવા સંદેશાવાહક
	6. ગ્રીકો-રોમન ચર્ચ શીખવે કિંગડમ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ ...
	ગ્રીકો-રોમન ચર્ચ માને છે કે તેઓ ઈશ્વરના રાજ્યની પાસાઓ શીખવે છે, પરંતુ મુશ્કેલી સાચી સમજ તે ખરેખર શું છે ઉદાહરણ તરીકે, કેથોલિક એનસાયક્લોપેડીયા આ રાજ્ય વિષે શીખવે છે.
	7. શા માટે ભગવાન કિંગડમ ઓફ?
	તમે ઈશ્વરની આગામી રાજ્ય ગોસ્પેલ ઓફ ઘોષણા આધાર ન જોઈએ? તમે ભગવાન કિંગડમ ઓફ ગોસ્પેલ માને છે?

