
ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ 

ಇದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದಪ! 

ನೇವು ಅರ್ಥ ಯೇಸು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಜ್ಗತ್ತಿಗಪ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ತನ್ಕ ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲ ಿ
ಹಪೇಳಿದರು ಹಾಗಪ? 

 
" ತಪ ೇಳ ಸಹ ಕುರಿ ಜಪ ತಪ ವಾಸಿಸುತಿವಪ ಹಾಗಿಲಿ ... 9 ಹರ್ಟಥ ಅರ್ವಾ ನೇರಿನ್ಲ್ಲ ಿಸಮುದರ ಕವರ್ ಭ ಮಿಯ 

ಲಾರ್ಡಥ ಜ್ಞಾನ್ದ ಪೂರ್ಥ ಕಂಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ, ಎಲಾಿ ನ್ನ್ು ಪರಿಶುದಧ ಪವಥತದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹಾಗಿಲಿ" (ಯಶಾಯ 
11: 6-9) 
 

ಬಾಬ್ ಥಿಯಲ್, ಪಿಎಚ್ 
ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ 

ಇದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದಪ! 
  

ಬಾಬ್ ಥಿಯಲ್, ಪಿಎಚ್ 
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ಏಕಪ ಅದರ ಸಮಸ್ಪಯಗಳನ್ುು ಪರಿಹರಿಸಲು ರ್ಾನ್ವಕುಲದ ರ್ಾಡಬಹುದು? 

ನೇವು ಮೊದಲ ಮತುಿ ಕಪ ನಪಯ ರ್ಾತುಗಳಪಂದು ಬಪೈಬಲ್ ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ ಯೇಸು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಕಾಳಜಿ 
ಬಗಪ ೆಬಪ ೇಧಿಸಿದ ಎಂದು? 

ನೇವು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಮತುಿ ದಪೇವದ ತರು ಒತುಿ ತಮಮನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿದ ಆ ಮೊದಲ ಎಂದು? 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಯೇಸುವಿನ್ ವಯಕ್ತ?ಿ ಈಗ ನ್ಮಗಪ ಅವರ ಜಿೇವನ್ವನ್ುು ದಪೇವರ ಜಿೇಸಸ್ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಇದಪ? ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಭವಿಷ್ಯದ ನಜ್ವಾದ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಕಪಲವು ವಿಧ್? ನೇವು ಬಪೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ ಏನ್ು ನ್ಂಬಕಪ? 

ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಎಂದರಪೇನ್ು? ಏನ್ು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವು? ಬಪೈಬಲ್ ಏನ್ನ್ುು ಬಪ ೇಧಿಸುತಿದಪ? ಆರಂಭಿಕ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಚಚ್ಥ ಏನ್ು 
ಕಲ್ಲಸಲು ಇಲ?ಿ 

ನೇವು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಜ್ಗತ್ತಿಗಪ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ತನ್ಕ ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಲಿ? 

ಮುಖಪುಟದಲಿ್ಲ ಛಾಯಾಚಿತರ ಬ ರ್ದಥನಪೇ ಮುದರರ್ ಮತುಿ ಗಾರಫಿಕ್ಸ್ ಸಂಯೇಜಿಸಿದ ಒಂದು ತಪ ೇಳ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಕುರಿಮರಿ 
ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ. ಹಂರ್ದನ್ ಪುಟದಲಿ್ಲ ಛಾಯಾಚಿತರ ಜಪರುಸಲಪಮ್ ಮ ಲ ದಪೇವರ ಚಚ್ಥ ಕಟಟಡ ಡಾ ಬಾಬ್ ಥಿಯಲ್ 2013 ತಪಗಪದುಕಪ ಂಡ 
ಭಾಗವಾಗಿದಪ.  

 

ಪರಿವಿಡಿಗಳನ್ುು 
 

1. ರ್ಾನ್ವಿೇಯತಪಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ? 

2. ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಯೇಸು ನೇಡಲ್ಲಲಿ? 

3. ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಹಳಪಯ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲಿ್ಲ ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ? 

4. ಏಸುದ ತರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಕಲ್ಲಸಲು ಡಿರ್ಡ? 

5. ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲಿ್ಲ ಹಪ ರಗಪ ಮ ಲಗಳು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಲ್ಲಸಿದ. 



6. ಗಿರೇಕ್ಸ ಮತು ಿರಪ ೇಮನ್ ಚಚ್ಥ ಕಲ್ಲಸಲು ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಮುಖಯ, ಆದರಪ ... 

7. ಏಕಪ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ? 

ಸಂಪಕಥ ರ್ಾಹತ್ತ 

 

 

1. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳನನು ಹೆ ೊಂದಿದೆ? 

ವಶ್ವದ ಅನೆೀಕ ಸಮಸ್ೆೆಗಳನನು ಎದನರಿಸನತ್ತಿದೆ. 

ಅನೆೀಕ ಜನರನ ಹಸಿವನೊಂದ ಇವೆ. ಅನೆೀಕ ಜನರನ ತನಳಿತಕೆ ೊಳಗಾದವರೆ ೊಂದಿಗೆ. ಅನೆೀಕ ಜನರನ ಬಡತನ 
ಎದನರಿಸಬೆೀಕಾಗನತಿದೆ. ಹಲವಾರನ ದೆೀಶ್ಗಳು ಗೊಂಭೀರ ಸ್ಾಲ ಇವೆ. ಮಕೊಳು, ಹನಟ್ನುವ ಪದಗಳಿಗೊಂತ ಸ್ೆೀರಿದೊಂತೆ, ನೊಂದನೆ 
ಎದನರಿಸಬೆೀಕಾಗನತಿದೆ. ಔಷಧಿ ನರೆ ೀಧಕ ರೆ ೀಗಗಳು ಅನೆೀಕ ವೆೈದೆರನ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೆ. ಪರಮನಖ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ನಗರಗಳಲ್ಲ ಿ
ಆರೆ ೀಗೆಕರ ತನೊಂಬಾ ಕಲನಷಿತ ಗಾಳಿಯ ಹೆ ೊಂದಿವೆ. ವವಧ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯನದಧ ಬೆದರಿಕೆ. ಭಯೀತಾಾದಕ ದಾಳಿಗಳು 
ನಡೆಯನತ್ತಿದೆ. 

ವಶ್ವ ನಾಯಕರನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಎದನರಿಸನತ್ತಿರನವ ಸಮಸ್ೆೆಗಳನನು ಬಗೆಹರಿಸಲನ ಸ್ಾಧೆವಲಿ? 

ಅನೆೀಕ ಭಾವಸನತೆಿೀನೆ. 

ಹೆ ಸ ಯನನವಸಸಲ್ ಅಜೆೊಂಡಾ 

ಸ್ೆಪೆುೊಂಬರ್ 25, 2015, ವಾೆಟಿಕನ್ ಪೀಪ್ ಫ್ಾರನಿಸ್ ಪರಮನಖ ಟಿಪಾಣಿ ಭಾಷಣದ ನೊಂತರ, ವಶ್ವಸೊಂಸ್ೆೆಯ (ಯನಎನ್) 193 

ರಾಷರಗಳ ಮ ಲತಃ ಹಪ ಸ ಸ್ಾವಥತ್ತರಕ ಅಜಪಂಡಾ ಎೊಂದನ ಹೆಸರಿಸಿತನಿ "ಎೊಂದನ 17 ಸಸ್ೆುೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪೆಮೊಂಟ್ ಗೆ ೀಲ್ಿ" 
ಕಾಯಸಗತಗೆ ಳಿಸಲನ ಮತ. ಇಲ್ಲಿ ವಶ್ವಸೊಂಸ್ೆೆಯ 17 ಗನರಿಯಾಗರಲ್ಲ: 

ಗೆ ೀಲ್ 1. ತನೆುಲ್ಾಿ ಸವರ ಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ೆಿಡೆ ಎೊಂಡ್ ಬಡತನ 

ಗೆ ೀಲ್ 2. ಎೊಂಡ್ ಹಸಿವು, ಆಹಾರ ಭದರತೆ ಮತನ ಿಆಹಾರ ಪೀಷಕಾೊಂಶ್ಗಳು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಮತನಿ ಪುಷಿುಕರ ಕೃಷಿ ಪರಚಾರ 

ಗೆ ೀಲ್ 3. ಆರೆ ೀಗೆಕರ ಜೀವನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಿ ಮತನ ಿಎಲಿ ವಯಸಿಿನವರಲ್ಲ ಿಎಲ್ಾಿ ಯೀಗಕ್ೆೀಮ ಪರಚಾರ 

ಗೆ ೀಲ್ 4. ಸ್ೆೀರಿದೆ ಮತನಿ ನಾೆಯಸಮಮತ ಗನಣಮಟ್ುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಿ ಮತನಿ ಎಲ್ಾಿ ಜೀವನಪಯಸೊಂತ 
ಕಲ್ಲಕಾ ಅವಕಾಶ್ಗಳನನು ಪರಚಾರ 



ಗೆ ೀಲ್ 5. ಲ್ಲೊಂಗ ಸಮಾನತೆ ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಮತನ ಿಎಲ್ಾಿ ಮಹಿಳೆಯರನ ಮತನಿ ಹನಡನಗಯರ ಅಧಿಕಾರ 

ಗೆ ೀಲ್ 6. ಎಲ್ಾಿ ಲಭೆತೆ ಮತನ ಿನೀರಿನ ಸನಸಿೆರ ನವಸಹಣೆಯ ಮತನಿ ನೆೈಮಸಲೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಿ 

ಗೆ ೀಲ್ 7. ಎಲ್ಾಿ ಒಳೆಿ ವಶ್ಾವಸ್ಾಹಸ, ಸಮರ್ಸನೀಯ ಮತನಿ ಆಧನನಕ ಶ್ಕ್ತಿ ಪರವೆೀಶ್ವನನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಿ 

ಗೆ ೀಲ್ 8. ನರೊಂತರ ಪರಚಾರ, ಎಲ್ಾಿ ಅೊಂತಗಸತ ಮತನ ಿ ಸನಸಿರೆ ಆರ್ಥಸಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪೂಣಸ ಮತನಿ ಉತಾಾದಕ 
ಉದೆ ೆೀಗ ಮತನ ಿಯೀಗೆ ಕೆಲಸ 

ಗೆ ೀಲ್ 9. ಬಿಲ್್ ಚೆೀತರಿಸಿಕೆ ಳುಿವ ಮ ಲಸ್ೌಕಯಸ, ಸ್ೆೀರಿದೆ ಮತನಿ ಸಮರ್ಸನೀಯ ಕೆೈಗಾರಿೀಕರಣ ಮತನಿ ಸ್ಾಕನ 
ನಾವೀನೆತೆ ಪರಚಾರ 

ಗೆ ೀಲ್ 10. ಒಳಗೆ ಹಾಗ  ದೆೀಶ್ಗಳ ನಡನವನ ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆ 

ಗೆ ೀಲ್ 11. ಮಾಡಿ ನಗರಗಳು ಮತನಿ ಮಾನವ ವಸತ್ತ, ಅೊಂತಗಸತ ಸನರಕ್ಷಿತ, ಚೆೀತರಿಸಿಕೆ ಳುಿವ ಮತನಿ 
ಸಮರ್ಸನೀಯ 

ಗೆ ೀಲ್ 12. ಸಮರ್ಸನೀಯ ಬಳಕೆ ಮತನ ಿಉತಾಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಿ 

ಗೆ ೀಲ್ 13. ಹವಾಮಾನ ಬದಲ್ಾವಣೆ ಮತನಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎದನರಿಸಲನ ತನತನಸ ಕರಮ ತೆಗೆದನಕೆ ಳಿಿ 

ಗೆ ೀಲ್ 14. ಸೊಂರಕ್ಷಿಸನವ ಮತನಿ ಸಮರ್ಸನೀಯವಾಗ ಸ್ಾಗರಗಳು, ಸಮನದರಗಳು ಮತನಿ ಸನಸಿೆರ ಅಭವೃದಿಧಗಾಗ 
ಸಮನದರದ ಸೊಂಪನ ಮಲಗಳ ಬಳಸಲನ 

ಗೆ ೀಲ್ 15. ರಕ್ಷಿಸಿ ಪುನಃಸ್ಾೆಪಿಸಲನ ಉಷಣವಲಯದ ಪರಿಸರ ವೆವಸ್ೆೆಯ ಸಮರ್ಸನೀಯ ಬಳಕೆಯನನು ಉತೆಿೀಜಸಲನ, 
ಸಮರ್ಸನೀಯವಾಗ ಕಾಡನಗಳು, ಯನದಧ ಮರನಭ ಮೀಕರಣಗೆ ಳುಿವಕೆಯೊಂದ ಸೆಗತಗೆ ೊಂಡಿತನ ನವಸಹಿಸಿ ಮತನಿ 
ಭ ಮಯ ಸವೆತ ರಿವಸ್ಸ ಮತನ ಿಜೀವವೆೈವಧೆತೆಯ ತಡೆಯಲನ 

ಗೆ ೀಲ್ 16., ಸನಸಿೆರ ಅಭವೃದಿಧಗಾಗ ಶ್ಾೊಂತ್ತಯನತ ಮತನಿ ಸ್ೆೀರಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಿ ಪರಚಾರ ಎಲ್ಾಿ ನಾೆಯ ಪರವೆೀಶ್ 
ಒದಗಸನತಿದೆ ಮತನ ಿಎಲ್ಾಿ ಹೊಂತಗಳಲ್ಲ,ಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜವಾಬಾಾರಿ ಮತನ ಿಸ್ೆೀರಿದೆ ಸೊಂಸ್ೆೆಗಳನನು ನಮಸಸನವ 

ಗೆ ೀಲ್ 17. ಅನನಷ್ಾಾನದ ಸ್ಾಧನವಾಗ ಬಲಪಡಿಸಲನ ಮತನಿ ಸನಸಿೆರ ಅಭವೃದಿಧ ಜಾಗತ್ತಕ ಪಾಲನದಾರಿಕೆಯ 
ಪುನಶ್ೆಚೀತನಗೆ ಳಿಸನವ 

ಈ ಕಾಯಸಸ ಚಿ ಸೊಂಪೂಣಸವಾಗ 2030 ಜಾರಿಗೆ ಇಡಲ್ಾಗನವುದನ ಮತನ ಿಸುಸಿಿರ ಅಭಿವೃರ್ದಧ 2030 

ಅಜಪಂಡಾ ಕರೆಯಲ್ಾಗನತಿದೆ. ಇದನ ನಯೊಂತರಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತನಿ ಅೊಂತರರಾಷಿರೀಯ ಮತನಿ ಇೊಂಟ್ರ್ ಸಹಕಾರ ಮಾನವೀಯತೆಯ 
ಎದನರಿಸನತ್ತಿರನವ ಕಾಯಲ್ೆಗಳನನು ಪರಿಹರಿಸನವ ಗನರಿ. ಅದರ ಉದೆಾೀಶ್ಗಳ ಅನೆೀಕ ಉತಿಮ ಆದರೆ, ಇದರ ವಧಾನಗಳು ಮತನಿ 
ಗನರಿಗಳನನು ಕೆಲವು ದನಷು (ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿ ಆದಿಕಾೊಂಡ 3: 4). ಈ ಅಜೆೊಂಡಾ, ಸಹ ಪೀಪ್ ಫ್ಾರನಿಸ್  ಸಿಸನತೆ ಿೀಲ್ೆಯನನು ಸಿೆರವಾಗದೆ. 



ಪದ "ಕಾೆಥೆ ಲ್ಲಕ್" ಎೊಂದರ್ಸ "ಹೆ ಸ ಯನನವಸಸಲ್ ಅಜೆೊಂಡಾ" "ಹೆ ಸ ಕಾೆಥೆ ಲ್ಲಕ್ ಅಜೆೊಂಡಾ" ಎೊಂಬ ಮಾಡಬಹನದನ 
"ಸ್ಾವಸತ್ತರಕ." ಪೀಪ್ ಫ್ಾರನಿಸ್ ಹಪ ಸ ಸ್ಾವಥತ್ತರಕ ಅಜಪಂಡಾ ದತನಿ ಎೊಂಬ "ಭರವಸ್ೆಯ ಒೊಂದನ ಪರಮನಖ ಚಿಹೆು." 

ಪೀಪ್ ಫ್ಾರನಿಸ್ 21 ಎೊಂಬ ಅೊಂತರರಾಷಿರೀಯ ಒಪಾೊಂದ ಡಿಸ್ೆೊಂಬರ್ 2015 (ಅಧಿಕೃತವಾಗ ಪಕ್ಷಗಳು ಆನ್ ಕಪಿೈಮೇರ್ಟ ಚಪೇಂಜ್ 
ಯುಎನ್ ಫಪರೇಮಾಕ್ಸಥ ಕನಪಾನ್ಷನ್ 21 ಕಾನ್ಫರಪನ್್ ಎೊಂಬ), ಮತನಿ ಸಲಹೆ ರಾಷರಗಳ "ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದ ಮನೊಂದೆ ರಸ್ೆಿ ಅನನಸರಿಸಲನ 
ಹೆ ಗಳಿದರನ, ಮತನಿ ಇಕೊಟಿುನ ನರೊಂತರವಾಗ ಬೆಳೆಯನತಿಲ್ೆೀ ಪರಜ್ಞೆಯ . " 

ಯಾರ  ಉಸಿರಾಟ್ದ ಕಲನಷಿತ ಗಾಳಿಯ ಬಯಸಿದರೆ, ಹಸಿವನೊಂದ ಹೆ ೀಗ, ದನಬಸಲಗೆ ೊಂಡನ ಎೊಂದನ, ಅಳಿವನೊಂಚಿನಲ್ಲಿರನವ 
ಇತಾೆದಿ ಈ ಅೊಂತಾರಾಷಿರೀಯ ಒಕ ೊಟ್ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಎದನರಿಸನತ್ತಿರನವ ಸಮಸ್ೆೆಗಳನನು ಪರಿಹರಿಸಲನ? 

ವಶ್ವಸೊಂಸ್ೆೆಯ ಟ್ರಾರಾಕ್ ರೆಕಾಡ್ಸ 

ವಶ್ವಸೊಂಸ್ೆೆಯ ರ ಪಿಸಿಕೆ ೊಂಡನ 24 ಅಕೆ ುೀಬರ್ 1945 ರೊಂದನ ಸ್ಾೆಪಿಸಲ್ಾಯತನ, ಎರಡನೆೀ ಮಹಾಯನದಧದ ನೊಂತರ, ಇನೆ ುೊಂದನ 
ಸೊಂಘಷಸ ತಡೆಯಲನ ಮತನಿ ಜಗತ್ತನಿ ಶ್ಾೊಂತ್ತ ಉತೆಿೀಜಸಲನ ಪರಯತ್ತುಸಿ ಸಲನವಾಗ. ಸ್ಾೆಪನೆಯಾದ ಆರೊಂಭದಲ್ಲಿ ಯನಎನ್ 51 

ಸದಸೆ ರಾಜೆಗಳು; ಈಗ 193 ಇವೆ. 

ನ ರಾರನ, ಸ್ಾವರಾರನ ಅಲ,ಿ ವಶ್ವಸೊಂಸ್ೆೆಯ ರಿೊಂದ ಪರಪೊಂಚ್ದ ಸನಮಾರನ ಘಷಸಣೆಗಳು ರ ಪುಗೆ ೊಂಡ ಇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಇನ ು 
ಯಾವ ಮ ರನೆೀ ವಶ್ವಯನದಧದ ವವರಿಸಲ್ಾಗದೆ ಎೊಂದನ ಹೆ ೊಂದಿಲ ಿಎೊಂದನ. 

ಕೆಲವು ವಶ್ವಸೊಂಸ್ೆಯೆ ನೊಂತಹ ಅೊಂತರರಾಷಿರೀಯ ಸಹಕಾರ ಪೀಪ್ ಫ್ಾರನಿಸ್ ಮತನಿ ಅನೆೀಕ ಇತರ ಧಾಮಸಕ ನಾಯಕರನ 
ಶ್ಾೊಂತ್ತ ಮತನ ಿ ಸಮೃದಿಧಯನನು ತರನವುದನ, ಪರಚಾರ ಪರಯತ್ತುಸನತ್ತಿರನವ ಇೊಂಟ್ರ್ ಮತನ ಿ ಕೆೈಸ ಿ ಧಮಸದ ಅಜೆೊಂಡಾ ಮಾದರಿ 
ಸ್ೆೀರಿಕೆ ೊಂಡನ, ಪರಚಾರ ಹೆೀಳಲ್ಾಗನತ್ತಿದೆ ನೊಂಬನತಾಿರೆ. 

ಆದಾಗ ೆ, ಈ ಮಾಡಲನ, ಸೊಂಯನಕಿ ರಾಷರ ದಾಖಲ್ೆಯನನು ಉತಿಮವಾದನದಲಿ. ವಶ್ವಸೊಂಸ್ೆೆಯ ರಿೊಂದ ಹಲವಾರನ ಶ್ಸರಸಜತಿ 
ಕದನಗಳನನು ರ ಪುಗೆ ೊಂಡ ಜೆ ತೆಗೆ, ಅನೆೀಕ ಲಕ್ಾೊಂತರ, ಹಸಿದ ನರಾಶಿರತರನ, ಮತನ ಿ/ ಅರ್ವಾ ತನ ಮಲಕ ಕಳಪೆಯಾಗವೆ. 

ಒೊಂದನ ದಶ್ಕದ ಹಿೊಂದೆ, ಸೊಂಯನಕ ಿ ರಾಷರ ಸೊಂಸ್ೆೆಗೆ ಮಿಲಪೇನಯಮ್ ಡಪವಪಲಪಪಮಂರ್ಟ ಗಪ ೇಲ್್ ಕಾಯಸಗತಗೆ ಳಿಸಲನ 
ನಯಮದಲ್ಲಿ. ಇದನ ಯನಎನ್ ಸವತಃ ಪರಕಾರ ", ಅಭವೃದಿಧ ಗನರಿಗಳನನು" ಎೊಂಟ್ನ ಆದರೆ ಈ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆದಾರಿೊಂದ, 2015 

ರಲ್ಲ,ಿ ತನು ಕರೆಯಲಾಡನವ "17 ಸಸ್ೆುೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪೆಮೊಂಟ್ ಗೆ ೀಲ್ಿ" ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ೊಂಡರನ. ಕೆಲವು ಆಶ್ಾವಾದಿ ಇವು. ಕೆಲವು 
ಇದನ ಒೊಂದನ ಆದಶ್ಸ ಫ್ಾೆೊಂಟ್ಸಿ ಪರಿಗಣಿಸನತಾಿರೆ. 

ರಾಮರಾಜೆ ಹೆ ೀಗನತಿದೆ ದ ರದ, ಮೆೀ 6, 2016 ರೊಂದನ, ಪೀಪ್ ಫ್ಾರನಿಸ್ ಅವರನ ತನು ಚ್ರ್ಚಸ ಎೊಂದನ ಖೊಂಡದ ಸ್ಾಧಿಸನವುದನ 
ಸಹಾಯ ಎೊಂದನ ಒೊಂದನ ಮಾನವೀಯ ಯನರೆ ೀಪಿಯನ್ ರಾಮರಾಜೆ ಕನಸನ ಹೆೀಳಿದರನ. ಇನ ು, ಪೀಪ್ ಕನಸನ ಒೊಂದನ 
ದನಃಸವಪು (ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿ ಪರಕಟ್ನೆ 18) ಎೊಂದನ ಔಟ್ ಮಾಡನತಿದೆ. 

ಮೆೀ ದೆೀರ್ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರ ಮತನ ಿಯಶ್ಸನಿ, ಆದರೆ ... 



ಮರಿಯಮ್ ವಪಬ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಷನ್ರಿ ಹೆೀಳುತಿದೆ ರಾಮರಾಜೆ ಎೊಂದನ ಸಕಾಸರ ", ಕಾನ ನನಗಳು, ಮತನ ಿ ಸ್ಾಮಾಜಕ ಪರಿಸಿೆತ್ತಗಳು 
ಪರಿಪೂಣಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನಕ ಸೆಳ." 

ಬೆೈಬಲ್ ಮಾನವೀಯತೆಯ ತನುದೆೀ ತನು ಸಮಸ್ೆೆಗಳನನು ಪರಿಹರಿಸಲನ ಸ್ಾಧೆವಲಿ ಎೊಂದನ ಬೆ ೀಧಿಸನತಿದೆ: 

23 ಓ ಕತಸನೆೀ, ಮನನಷೆನ ಮಾಗಸವು ತನುಲ್ಲಿಲಿವೆೊಂದ  ಗೆ ತನ;ಿ ಇದನ ತನು ಹೆಜೆಿ ನೆಟ್ುಗೆ ನಡೆದನ ವೆಕ್ತಿ ಅಲಿ. (ಜೆರೆೀಮಃ 
10:23, NKJV ಉದಾಕ ೊ ಒಳಪಟಿುರನತಿದೆ) 

ಬೆೈಬಲ್ ಅೊಂತರರಾಷಿರೀಯ ಸಹಕಾರ ವಫಲಗೆ ಳುಿತಿದೆ ಎೊಂದನ ಬೆ ೀಧಿಸನತಿದೆ: 

16 ಡಿಸರಕ್ಷನ್ ಮತನ ಿ ದನಃಖ ಅವರ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಇವೆ; 17 ಮತನ ಿ ಶ್ಾೊಂತ್ತ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅವರನ ಕರೆಯಲ್ಾಗನತಿದೆ 
ಮಾಡಿಲಿ 18 ಅವರ ಕಣನಣಗಳ ಮನೊಂದೆ ದೆೀವರ ಯಾವುದೆೀ ಭಯ ಇಲಿ.. (ರೆ ೀಮನುರನ 3: 16-18) 

ಇನ ು, ಅನೆೀಕ ಮಾನವರನ ಒೊಂದನ ಆದಶ್ಸ ಸಮಾಜದ ಅವರ ದೃಷಿುಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮತನಿ ಕೆಲವೊಮೆಮ ಧಮಸ 
ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರನತಿವೆ ಪರಯತ್ತುಸಿ. ಆದರೆ ಬಹನತೆೀಕ ಯಾವುದೆೀ ಒೊಂದನ ನಜವಾದ ದೆೀವರ ರಿೀತ್ತಗಳ ಅನನಸರಿಸಲನ ಸಿದಧರಿದಾಾರೆ. 

ಇದನ ವಶ್ವಸೊಂಸ್ೆೆಯ ಅರ್ವಾ ವಾೆಟಿಕನ್ ಗನರಿಗಳ ಯಾವುದೆೀ ಬಗೆ ೆಯಾವುದೆೀ ಪರಗತ್ತ ಇರನತಿದೆ ಎೊಂದನ ಅಲ.ಿ ಕೆಲವು, ಹಾಗೆಯೀ 
ಕೆಲವು ಹಿನುಡೆ ಇರನತಿದೆ. 

ವಾಸಿವವಾಗ, ಮತನಿ ಬಹನಶ್ಃ ಭಾರಿ ಸೊಂಘಷಸದ ನೊಂತರ, ಅೊಂತಾರಾಷಿರೀಯ ಶ್ಾೊಂತ್ತ ಒಪಾೊಂದದ ರಿೀತ್ತಯ ಒಪಿಾಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ 
ದೃಢಪಡಿಸಿದರನ (ಡೆೀನಯಲ್ 9:27). ಅದನ, ಅನೆೀಕ ತಪಾಾಗ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಹೆಚ್ನಚ ಶ್ಾೊಂತ್ತಯನತ ಮತನ ಿ ಆದಶ್ಸ 
ಸಮಾಜವನನು ತರನವಲ್ಲ ಿನೊಂಬನತಾಿರೆ ಮನೊಂದಾಗನತ್ತಿದೆ. 

(: 9-12 2 ಥೆಸಲ್ೆ ನೀಕ 2) ಅನೆೀಕ ಅೊಂತರರಾಷಿರೀಯ 'ಆದಶ್ಸ ಪರಗತ್ತ' (ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿ ಎಝೆಕ್ತಯಲ್ 13:10) ಹಾಗೆಯೀ ವವಧ 
ಚಿಹೆುಗಳು ಮತನಿ ಅದನುತಗಳ ಮ ಲಕ ತೆಗೆದನಕೆ ಳಿಲ್ಾಗನವುದನ. ಆದರೆ ಬೆೈಬಲ್ ಇೊಂತಹ ಶ್ಾೊಂತ್ತ ಕಾಲ ಮಾಡನವುದಿಲ ಿ
(ಡೆೀನಯಲ್ 9:27; 11: 31-44) ಹೆೀಳುತಾಿರೆ ನಾಯಕರನ ಪರತ್ತಪಾದಿಸಬಹನದನ ಹೆ ರತಾಗಯ , (1 ಥೆಸಲ್ೆ ನೀಕ 5: 3; 

ಯಶ್ಾಯ 59: 8). 

ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಜವಾದ ರಾಮರಾಜೆ ತರನವಲ್ಲಿ ಸೊಂಪೂಣಸವಾಗ ಅಸಮರ್ಸ ವೆೀಳ ,ೆ ರಾಮರಾಜೆ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತ್ತಯ 
ಸ್ಾಧೆ? 

ಹೌದನ. 

2. ಗಾಸ್ೆಾಲ್ ಯೀಸನ ಬೆ ೀಧಿಸನ ಮಾಡಿದರನ? 
ಬಪೈಬಲ್ ರ್ಾನ್ವ ಸಕಾಥರಗಳು (: 1-21; ಪರಕಟನಪ 11:15 19 ದಾನಯೇಲ 2:44) ಬದಲಾಯಿಸಬಪೇಕಾಗುತಿದಪ, ಒಂದು ಆದಶಥ 
ಸರ್ಾಜ್ವನ್ುು, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಎಂಬ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ. 



ಜಿೇಸಸ್ ಅವರ ಧ್ಮಥಬಪ ೇಧ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ದೆೀವರ ರಾಜೆದ ಸನವಾತೆಸಯನನು ಬಗಪೆ ಭಾಷ್ರ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಕ್ಸಥ ವರರ್ದ ಏನ್ು: 

14 ಜಾನ್ ಜಪೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತುಿ ನ್ಂತರ ಯೇಸು ಗಲ್ಲಲಾಯಕಪೆ, ದಪೇವರು, 15 ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಸ್ಾರುತಾಿ 
ಮತುಿ ಹಪೇಳುವ ಬಂರ್ದತು "ಸಮಯ ಪೂರ್ಥಗಪ ಳಿಸಿದ, ಮತುಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಪೈಯಲ್ಲಿ ಇದಪ. ಪಶಾಿತಾಿಪಪಟುಟ 
ಸುವಾತಪಥ ನ್ಂಬಕಪ" (ರ್ಾಕ್ಸಥ 1: 14-15). 

ಪದ ಸುವಾತಪಥ,  ಎಂದು ಲ್ಲಪಯಂತರ ಗಿರೇಕ್ಸ ಪದರ್ದಂದ ವುಯತೆನ್ುಗಪ ಂಡಿದಪ, ಮತುಿ "ಉತಿಮ ಸಂದಪೇಶ" ಅರ್ವಾ "ಉತಿಮ." 
ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲ,ಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪದ "ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ," ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, NKJV ಸುರ್ಾರು 149 ಬಾರಿ 
ಉಲಪಿೇಖಿಸಲಾಗಿದಪ ಅರ್ಥ ಮತುಿ 151  ರಪೈಮ್ನ ಬಪೈಬಲ್. ಇದು ನಯಮ ಅರ್ವಾ ರಾಯಧ್ನ್ ಕ್ಪೇತರದಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸುತಿದಪ 
ಇದು  ಎಂದು ಲ್ಲಪಯಂತರ ಗಿರೇಕ್ಸ ಪದರ್ದಂದ ಬಂರ್ದದಪ. 

ರ್ಾನ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಹಾಗ  ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು, ಒಬಿ ರಾಜ್ (ಪರಕಟನಪ 17:14), ಅವರು ಭೌಗಪ ೇಳಿಕ ಆಕರಮಿಸಲು (ಪರಕಟನಪ 
11:15), ಅವರು ನಯಮಗಳು (: 3-4; 30: ಯಶಾಯ 2 9) ಹಪ ಂರ್ದವಪ, ಮತುಿ ಅವರು ವಿಷ್ಯಗಳು (ಲ ಯಕ್ಸ 13:29). 

ಇಲ್ಲಿ ಜಿೇಸಸ್ ಮೊದಲ ಸ್ಾವಥಜ್ನಕ ಶ್ಚಕ್ಷರ್ ರ್ಾಯರ್ ಯ ದಾಖಲ್ಲಸುತಿದಪ ಎಂದು: 
23 ಯೇಸು ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು (ಮತಾಿಯ 4:23) ಉಪದಪೇಶ ಅವರ ಸಭಾಮಂರ್ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಪ ೇಧ್ನಪ, ಎಲಾಿ 
ಬಗಪೆ ಗಲ್ಲಲಾಯ ಹಪ ೇದರು. 

ರ್ಾಯರ್ ಯ ಸಹ ದಾಖಲ್ಲಸುತಿದಪ: 
35 ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ (ರ್ಾಯರ್ ಯ 9:35) ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಅವರ ಸಭಾಮಂರ್ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಪ ೇಧ್ನಪ, ಎಲಾಿ ಬಗಪೆ 
ನ್ಗರಗಳು ಮತುಿ ಹಳಿಿಗಳು ಹಪ ೇದರು. 

ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯ ಯೇಸುವಿನ್ ಶಾಶಾತವಾಗಿ ಆಳಲು ಎಂದು ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ: 

33 ಅವರು ಜಾಕಪ ೇಬ್ ಶಾಶಾತವಾಗಿ ಮನಪಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಆಳಿಾಕಪ, ಮತುಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದಪೇ ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ (ಲ ಯಕ್ಸ 
1:33) ಇರುತಿದಪ. 

ಯೀಸನ ಕಳುಹಿಸಲ್ಾಗದೆ ಎೊಂದನ ಉದೆಾೀಶ್ ದೆೀವರ ರಾಜೆವನನು ಬೆ ೀಧಿಸನವರನ ಎೊಂದನ ಲ ೆಕ್ ದಾಖಲ್ಲಸನತಿದೆ ಯೇಸು ಕಲ್ಲಸಿದ 
ಏನ್ು ಗಮನಸಿ.: 

43 ಆತನ್ು ಅವರಿಗಪ, (ಲ ಯಕ್ಸ 4:43) "ನಾನ್ು ಈ ಉದಪದೇಶಕಾೆಗಿ ನಾನ್ು ಕಳುಹಸಲಾಗಿದಪ ಏಕಪಂದರಪ, ಇತರ 
ನ್ಗರಗಳಿಗಪ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾರು ರ್ಾಡಬಪೇಕು". 

ನೇವು ಆ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ಕಪೇಳಿದ? ನೇವು ಎಂದಾದರ  ಕಳಿಸಿದದರ ಯೇಸುವಿನ್ ಉದಪದೇಶ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬಪ ೇಧಿಸುವರು 
ಎಂದು ಅರ್ಥ ಡಿರ್ಡ? 

ಲ ಯಕ್ಸ ಯೇಸು ಹಪ ೇಗಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾರು ಎಂದು ದಾಖಲ್ಲಸುತಿದಪ: 

10 ಅಪೊಸಿಲರ  ವಾಪಸು ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ್ುು ಅವರು ರ್ಾಡಿದ ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. . ನ್ಂತರ ಅವರು 
ತಪಗಪದುಕಪ ಂಡು ಎಂಬ ನ್ಗರಕಪೆ ಸ್ಪೇರಿದ ಮರಳುಭ ಮಿಯ ಸಿಳದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಕೆಕಪೆ ಹಪ ೇದರು 11 ಬಹುಸಂಖಪಯಯ 



ಅದನ್ುು ತ್ತಳಿದು ಅವರು ಆತನ್ನ್ುು ಹಂಬಾಲ್ಲಸಿದರು; ಮತುಿ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ುು ಪಡಪದು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬಗಪೆ 
ರ್ಾತನಾಡಿದರು (ಲ ಕ 9: 10-11). 

ಯೇಸು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಅವನ್ನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಯಾರು ಉನ್ುತ ಆದಯತಪ ಇರಬಪೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ: 
33 ಆದರಪ ದಪೇವರು ಮತುಿ ಅವರ ನಾಯಯಪರತಪ (ಮತಾಿಯ 6:33) ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಮೊದಲ ಹುಡುಕುವುದು. 

. ಯಾಕಂದರಪ ನಮಗಪ ರಾಜ್ಯವನ್ುು (: 31-32 ಲ ಯಕ್ಸ 12) ಕಪ ಡುವದಕಪೆ ನಮಮ ತಂದಪಯು 
ಸಂತಪ ೇಷ್ವುಳಿವನಾಗಿದಾದನಪ ಫಾರ್, 31 ಆದರಪ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನಪುೇ ಹುಡುಕ್ತರಿ, ಮತುಿ ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು 
ನೇವು ಸ್ಪೇರಿಸಬಹುದು ಹಾಗಿಲ ಿ32 ಭಯ, ಚಿಕೆ ಹಂಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಮರಪಯಬಪೇಡಿ. 

ಕಪೈಸಿರು ಮೊದಲ ಹುಡುಕುವುದು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಇವಪ. ಅವರು ಕ್ತರಸಿನ್ ಜಿೇವಂತ ಅವುಗಳನ್ುು ಬದುಕಲು ಹಪ ಂರ್ದರುತಿದಪ 
ಮತುಿ ವಾಪಸ್ಾದ ಮತುಿ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಮುಂದಪ ನಪ ೇಡಿ ಈ ತಮಮ ಉನ್ುತ ಆದಯತಪಯ ರ್ಾಡುವ ಮ ಲಕ ಇದನ್ುು.ಇನ್ ು, 
ಕ್ತರಸಿನ್ ಶರದಾಧಭಕ್ತಿಯನ್ುು ಅತಯಂತ ಕಪೇವಲ ದಪೇವರ ಮೊದಲ ಕ್ತಂಗಡಮ್, ಅವರು ಏನ್ು ಗಪ ತ್ತಿಲಿ ಯತ್ತುಸುವುರ್ದಲಿ. ಅನಪೇಕ ಸಹ 
ತಪಾೆಗಿ ಲೌಕ್ತಕ ರಾಜ್ಕ್ತೇಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾದರಪಂದು ದಪೇವರ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ರ ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತಿದಪ ಎಂಬುದನ್ುು ನ್ಂಬದಾದರಪ. ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಅರ್ಥವಾಗದಪ ಮ ಲಕ, ಅವರು ಈಗ ಅವರು ರ್ಾಡಬಪೇಕಾದುದು ಅರ್ವಾ ಏಕಪ ರ್ಾನ್ವಿೇಯತಪಯ ಆದದರಿಂದ 
ದಪ ೇಷ್ಪೂರಿತ ಅರ್ಥ ವಾಸಿಸುವ ಇಲಿ. 

ಎಚಿರಿಕಪ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸಾಲೆ ಹಂಡು ನೇಡಲಾಗುವುದು ಆ (ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ರಪ ೇಮನ್ುರು 11: 5). ಇದು ನಜ್ ಚಿಕೆ ಹಂಡಿನ್ಲ್ಲ ಿ
ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಕಲೆವನ್ುು ನ್ಮರತಪ ತಪಗಪದುಕಪ ಳುಿತಿದಪ. 

ದೆೀವರ ರಾಜೆವನನು ಇನ ು ಭ ಮಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಸ್ಾೆಪಿಸಲ್ಾಗಲ ಿ

ಯೇಸು ಬರಲು ರಾಜ್ಯಕಪೆ ಅವರ ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳು, ಪಾರಥಿಥಸಬಪೇಕಪಂದು ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ುು ಸ್ಾಾಧಿೇನ್ ಈಗಾಗಲಪೇ 
ತರಬಪೇತ್ತ: 

9 ಸಾಗಥದಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ತಂದಪಯ ಪರತ್ತಷ್ಟಟತ ನಮಮ ಹಪಸರು. 10 ನಮಮ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಬಂದು. ನಮಮ (: 9-10 ಮತಾಿಯ 
6) ರ್ಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಯೇಸು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾರು ಅವನ್ ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳು ಕಳುಹಸಿತು: 
1 ಆಗ ಅವರು ಒಟ್ಟಟಗಪ ತನ್ು ಹನಪುರಡು ಮಂರ್ದ ಶ್ಚಷ್ಯರನ್ುು ಕರಪದು ಅವರಿಗಪ ಎಲಾಿ ದಪವಾಗಳನ್ುು ಬಡಿಸುವದಕ ೆ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ುು ಮತುಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಕಪ ಟಟನ್ು ರಪ ೇಗಗಳನ್ುು ಸಾಸಿ 2 ಆತನ್ು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು (ಲ ಕ 9: 1-2) 

ಸ್ಾರಲು ಕಳುಹಸಿದರು.. 

ಜಿೇಸಸ್ ಅವರ ಉಪಸಿಿತ್ತ ರ್ಾತರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ನ್ಂತರ ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ದೃಢಪಟ್ಟಟಲಿ ಎಂದು, ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯವಾಗಿತುಿ ಎಂದು 
ಕಲ್ಲಸಿದ: 

28 ಆದರಪ ನಾನ್ು ದಪೇವರ ಆತಮನಂದ ದಪವಾಗಳನ್ುು ವಪೇಳಪ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಮಮ ಮೇಲಪ ಬಂರ್ದದಾದರಪ 
(ರ್ಾಯರ್ ಯ 12:28). 

ನಜ್ವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ರ್ಾಕ್ಸಥ ಪರದಶಥನ್ ಈ ಶಪ್ ಿೇಕದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿ: 



47 ನನ್ು ಕರ್ುು ನೇವು ಪಾಪ ರ್ಾಡುತಿದಪ ವಪೇಳಪ, ಇದು ತರಿದುಹಾಕು. ನೇವು ಬದಲ್ಲಗಪ ಎರಡು ಕರ್ುು, ಚಲಾಯಿಸುವ 
ಎಂದು ... (ರ್ಾಕ್ಸಥ 9:47) ಹಪ ಂರ್ದರುವ ಹಪಚುಿ, ಒಂದು ಕಣ್ಣುನ್ಲ್ಲಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು ಉತಿಮ. 
23 ಯೇಸು ಸುರ್ಾರು ನಪ ೇಡುತ್ತಿದದರು ಮತು,ಿ ತನ್ು ಶ್ಚಷ್ಯರಿಗಪ ಹಪೇಳಿದರು "ಹಪೇಗಪ ಹಾರ್ಡಥ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು 
ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು ಸಂಪತಿನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದವಪ ಯಾರು ಆಗಿದಪ!" 24 ಶ್ಚಷ್ಯರು ಅವರ ಪದಗಳನ್ುು ವಿಸಮಯಗಪ ಂಡರು. ಆದರಪ 
ಯೇಸು ಮತಪಿ ಪರತುಯತಿರವಾಗಿ ಅವರಿಗಪ "ಮಕೆಳಪೇ, ಹಾರ್ಡಥ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು! 25 ಐಶಾಯಥವಂತನ್ು 
ಒಂದು ಶ್ಚರೇಮಂತ ವಯಕ್ತಿ ಹಪಚುಿ ಸ ಜಿಯ ಕಣ್ಣುನ್ ಮ ಲಕ ಹಪ ೇಗಿ ರ್ಾಡಲು ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿದಪ ಸಂಪತಿನ್ುು ನ್ಂಬಕಪ 
ಯಾರು ಆಗಿದಪ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು "ನ್ಮ ರ್ದಸಿ (ರ್ಾಕಥ 10: 23-25). 
25 ವಿಶಾಾಸರ್ದಂದ ನಾನ್ು ನಮಗಪ, ನಾನ್ು ಇನ್ುು ಮುಂದಪ ದಾರಕ್ಾರಸವನ್ುು ರ್ದನ್ದ ವರಪಗ  ನಾನ್ು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಇದನ್ುು ಹಪ ಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಆ ಕುಡಿಯಲು "(ರ್ಾಕಥ 14:25) ಹಪೇಳುತಾಿರಪ. 
43 ಜಪ ೇಸ್ಪಫ್ ಸಾತಃ ಧಪೈಯಥ ... ಬರುವ ಮತುಿ ತಪಗಪದುಕಪ ಳುಿವ, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಾಯುತ್ತಿದದ ಅರಿಮಥಿಯ 
ಪರಮುಖ ಸಮಿತ್ತಯ ಸದಸಯರು ಆಫ್ (ರ್ಾಕ್ಸಥ 15:43). 

ಯೇಸು ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಈಗ ಪರಸುಿತ ಇದು ವಿಶಾದ ಭಾಗವಲಿ ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ: 
36 ಯೇಸು, "ನ್ನ್ು ರಾಜ್ಯವು ಈ ವಿಶಾದ ಅಲಿ ನ್ನ್ು ರಾಜ್ಯವು ಈ ವಿಶಾದ ನ್ನ್ು ಸ್ಪೇವಕರು ನಾನ್ು ಯಹ ರ್ದಗಳು 
ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ರ್ಾಡಬಾರದು ಆದದರಿಂದ, ಹಪ ೇರಾಡಲು ವಪೇಳಪ; ಆದರಪ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನ್ನ್ು ರಾಜ್ಯವು ಅಲಿ." (ಜಾನ್ 
18: 36). 

ಜಿೇಸಸ್ ಅವರು ಮತಪಿ ಬರುತಿದಪ ನ್ಂತರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬಂದು ಅದರ ಕ್ತಂಗ್ ಎಂದು ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ: 
31 "ನ್ರಪುತರನಪೇ ಆತನಪ ಂರ್ದಗಪ ಎಲಾಿ ಹಪ ೇಲ್ಲ ಏಂಜ್ಲ್್ ಅವರ ವಪೈಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಮತು,ಿ ನ್ಂತರ ತನ್ು 
ಮಹಮಯ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಮೇಲಪ ಕುಳಿತು. 32 ಎಲಾಿ ರಾಷ್ರಗಳು ಅವನ್ನ್ುು ಮೊದಲು ಸಂಗರಹಸಿದ ನ್ಡಪಯಲ್ಲದಪ, ಮತು ಿ
ಅವರು ಅವುಗಳನ್ುು ಇನಪ ುಂದು ಒಂದು ಪರತಪಯೇಕಗಪ ಳುಿತಿವಪ, ಒಂದು ಕುರುಬ ಆಡುಗಳು ತನ್ು ಕುರಿ 
ವಿಭಜಿಸುತಿದಪ. 33 ಮತುಿ ಅವನ್ು ತನ್ು ಬಲ ಕಪೈ ಮೇಲಪ ಕುರಿ ಹಪ ಂರ್ದಸುತಿದಪ, ಆದರಪ ಎಡ ಆಡುಗಳು. 34 ಆಗ ಅರಸನ್ು 
ತನ್ು ಬಲಗಡಪಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಪೇಳುವುರ್ದಲಿ, 'ಬನು, ನೇವು ನ್ನ್ು ತಂದಪಯಿಂದ ಆಶ್ಚೇವಾಥದ , ವಿಶಾ (: 31-34 ರ್ಾಯರ್ ಯ 25) 

ಫೌಂಡಪೇಶನುಂದ ನೇವು ತಯಾರು ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕವಾಗಿ. 

ರಿಂದ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿ, ನಾವು ಸ್ಾಿಪಿಸಲಾಯಿತು ಮುಗಿಯುವವರಪಗಪ ನಜ್ವಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯ 
ನಪ ೇಡುವುರ್ದಲಿ. ಅತಯಂತ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲಿ ಏಕಪಂದರಪ, ಅವರು ಅವರ ಪಿರೇತ್ತಯ ಸಕಾಥರದ ಕಪಲಸ ಹಪೇಗಪ 
ತ್ತಳಿಯಲು ವಿಫಲಗಪ ಳುಿತಿದಪ. 

ರಾಜೆವನನು ರಿೀತ್ತಯನ ಯೀಸನ ಏನನ ಹೆೀಳಲನ ಹೆ ೀಗಲ್ಲಲ?ಿ 

ಯೇಸು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಹಾಗಪ ಯಾವ ಕಪಲವು ವಿವರಣಪಯನ್ುು ಒದಗಿಸಿದ: 
26 ಮತುಿ ಅವರು ಹಪೇಳಿದರು, "ಮನ್ುಷ್ಯ ನಪಲದ ಮೇಲಪ ಬೇಜ್ ಚಪದುರಿದ ವಪೇಳಪ ರ್ಾಡಬಪೇಕು, 27 ರಾತ್ತರಯಲ್ಲಿ ನದಪರ 
ಮತುಿ ರ್ದನ್ರ್ದಂದ ಬಪಳಪಯಲು, ಮತುಿ ಬೇಜ್ ಮೊಳಕಪ ಮತುಿ ಬಪಳಪಯುವದಪಂದು ಅವನಗಪ ಸಾತಃ ಹಪೇಗಪ ಗಪ ತ್ತಿಲಿ ದಪೇವರ 
ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ. 28 ಸಾತಃ ಭ ಮಿಯ ಇಳುವರಿ ಬಪಳಪಗಳು: ಮೊದಲ ಬಪಿೇರ್ಡ, ನ್ಂತರ ತಲಪ, ನ್ಂತರ ತಲಪಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಥ 



ಧಾನ್ಯ 29 ಆದರಪ ಧಾನ್ಯ ಪಕಾವಾಗುತಿದಪ ಅವನ್ು ಕ ಡಲಪ ಕುಡಗಪ ೇಲು ರಲ್ಲಿ, ಸುಗಿೆಯ ಬಂರ್ದದಾದರಪ ಏಕಪಂದರಪ 
ಇರಿಸುತಿದಪ "(ರ್ಾಕಥ 4:. 26- 29). 

19 18 ನ್ಂತರ ಅವರು ಹಪೇಳಿದರು, "ಏನ್ು ದಪೇವರ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ ಮತುಿ ನಾನ್ು ಏನ್ು ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಶಲ್ ಅದು ಒಬಿ 
ಮನ್ುಷ್ಯನ್ು ತಪಗಪದುಕಪ ಂಡು ತನ್ು ತಪ ೇಟ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದದಕಪೆ ಒಂದು ಸ್ಾಸಿವಪ, ಹಾಗಪ;? ಅದು ಬಪಳಪದು ಮತುಿ ಒಂದು 
ದಪ ಡಡ ಮರದ, ಮತುಿ ಅದರ ಕಪ ಂಬಪಗಳಲ್ಲಿ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಹಕ್ತೆಗಳು. ನಾನ್ು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಹಪ ೇಲ್ಲಸು 
ಹಾಗಿಲಿ "20 ಮತಪಿ ಅವರು" -21 ಇದು ಮಹಳಪಯ ತಪಗಪದುಕಪ ಂಡು ಎಲಾಿ ಹುಳಿ ತನ್ಕ ಊಟ ಮ ರು ಸ್ಪೇರು 
ಮರಪಯಾಗಿರಿಸಿತು ಹುದುಗು, ಹಾಗಪ "(ಲ ಯಕ್ಸ 13: 18-21). 

ಈ ಸ್ಾಮಯಗಳನ್ುು ಮೊದಲ್ಲಗಪ, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಸರ್ು ಎಂದು, ಆದರಪ ದಪ ಡಡ ಪರಿರ್ಮಿಸುತಿದಪ ಸ ಚಿಸುತಿದಪ. 

ಲ ಯಕ್ಸ ರಪಕಾರ್ಡಥ: 

29 ಉತಿರ ಮತುಿ ದಕ್ಷಿರ್, ಪೂವಥ ಮತುಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬರುತಿವಪ, ಮತುಿ ದಪೇವರು (ಲ ಯಕ್ಸ 13:29) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪಳಗಪ ಕುಳಿತು. 

ಹೇಗಾಗಿ, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರಪಂಚದಾದಯಂತ ಜ್ನ್ರು ಹಪ ಂರ್ದರುತಿದಪ. ಇದು ಇಸ್ಪರೇಲ್ಲ ಸಂತತ್ತಯ ಇರುವವರು 
ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರುತಿವಪ. ಜ್ನ್ರು ಈ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಕಪಳಗಪ ಕುಳಿತು. 

ಲ ೆಕ್ 17 ಮತನಿ ಕ್ತೊಂಗ್ಮ್ 

ಲ ಯಕ್ಸ 17: 20-21 ಕಪಲವು. ಆದರಪ ಪಡಪಯುವ ಮೊದಲು, ಜ್ನ್ರು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ತನ್ುುತಿವಪ ಗಮನ್ಕಪೆ: 
15 "ಪೂಜ್ಯ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಪರರ್ಡ ತ್ತನ್ುಲು ಹಾಗಿಲಿ ಅವರು!" (ಲ ಯಕ್ಸ 14:15). 

ಜ್ನ್ರು (ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ) ದಪೇವರ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ತ್ತನ್ುಲು ರಿಂದ, ಇದು ತಪುೆ ಭಾಷಾಂತರದ / ಇಲರಿ್ದದದರಪ ಸ ಚಿಸುವ ಲ ಯಕ್ಸ 17:21 

ಆಫ್ ತಪುೆ ನ್ಡುವಪಯ  ಈಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಗಿಟುಟ ಕಪೇವಲ ಏನಪ ೇ, ಆಗಿದಪ. 

ಲ ಯಕ್ಸ 17 ರ್ಾಫ್ಅರ್ಟಟ ಅನ್ುವಾದ: 20-21 ಕಪಲವು ಅರ್ಥರ್ಾಡಿಕಪ ಳಿಲು ಸಹಾಯ ರ್ಾಡಬಪೇಕು: 
20 ಫರಿಸ್ಾಯರು ದಪೇವರ ರಿೇನ್ ಬರುತ್ತಿತುಿ ಮ ಲಕ ಕಪೇಳಿದಾಗ, ಅವರು "ದಪೇವರ ರಿೇನ್ ನೇವು ಇದರ ವಿೇಕ್ಷಣಪಯನ್ುು 
ಹಡಿಯಲು ಭರವಸ್ಪ ಮುಂಬರುವ ಇಲಿ ಪರತುಯತಿರವಾಗಿ ಅವರಿಗಪ; 'ಇಲ್ಲಿ ಅದು', 21 ಯಾರ  ಹಪೇಳುವುರ್ದಲಿ ಅರ್ವಾ 'ಇಲಿ 
ದಪೇವರ ರಿೇನ್ ನಮಮ ಮಧಪಯ ಈಗ ಇದು, ಆಗಿದಪ. " (ಲ ಕ 17: 20-21, ರ್ಾಫ್ಅರ್ಟಟ) 

ಯೇಸು ಬದಲಾಯಿಸದ, ವಿಷ್ಯಲಪ ೇಲುಪತಪಯ, ಮತುಿ ಬ ಟಾಟ್ಟಕಪಯ ಫರಿಸ್ಾಯರು ರ್ಾತನಾಡುತ್ತಿದದರು ಗಮನಸಿ. ಜಿೇಸಸ್ 
"ಪರತುಯತಿರವಾಗಿ ಅವರಿಗಪ" - ಇದು ಜಿೇಸಸ್ ಪರಶಪು ಕಪೇಳಿದಾಗ ಫರಿಸ್ಾಯರು ಆಗಿತುಿ. ಅವರು ಅವನ್ನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಲು 
ನರಾಕರಿಸಿದರು. 

ಚಚುಥಲ್ಲಿ ಅವರು? ಇಲಿ! 

ಜಿೇಸಸ್ ಚಚ್ಥ ಶ್ಚೇಘ್ರದಲಪಿೇ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುತಿದಪ ಬಗಪೆ ಇಲಿ. ಅರ್ವಾ ಅವನ್ು ಮನ್ಸು್ ಅರ್ವಾ ಹೃದಯ ಭಾವನಪಗಳನ್ುು ಬಗಪೆ 
ರ್ಾತನಾಡುತ್ತಿದಪದ. 



ಜಿೇಸಸ್ ಅವರ ಆಳಿಾಕಪಯ ಬಗಪೆ ರ್ಾತನಾಡಿದದನ್ುು! ಫರಿಸ್ಾಯರು ಚಚ್ಥ ಬಗಪೆ ಅವನ್ನ್ುು ಕಪೇಳುವ ಇಲಿ. ಅವರು ಯಾವುದಪೇ 
ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಥ ಶ್ಚೇಘ್ರದಲಪಿೇ ಪಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಏನ್  ತ್ತಳಿರ್ದತುಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಭಾವದ ಒಂದು ರಿೇತ್ತಯ 
ಬಗಪೆ ಕಪೇಳುವ ಇಲಿ. 

ಮತುಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಫರಿಸ್ಾಯರು "ಒಳಗಡಪ" ಆಗಿತುಿ - - ಫರಿಸ್ಾಯರು ಒಳಗಪ ಚಚ್ಥ ಒಂದು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು 
ಚಚ್ಥ ಭಾವಿಸಿದರಪ? ನಸ್ಂಶಯವಾಗಿ! 

ಇಂತಹ ಒಂದು ತ್ತೇರ್ಾಥನ್ಕಪೆ ಬದಲ್ಲಗಪ ಹಾಸ್ಾಯಸೆದ ಅಲಿವಪೇ? ಕಪಲವು ಪೊರಟಪಸಟಂರ್ಟ ಅನ್ುವಾದಗಳು ಲ ಯಕ್ಸ 17:21 

ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ರ್ಾಡುವಾಗ ನೇವು ಒಳಗಪ "ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವು" ಎಂದು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಮಮ ಪಪೈಕ್ತ "(NKJV / 

ಕಪಜಪವಿ), ಸಹ ಕಾಯಥಪ ಲ್ಲಕ್ಸ ಹಪ ಸ ಜಪರುಸಲಪಮ್ ಬಪೈಬಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಅನ್ುವಾರ್ದಸಲಾಗುತಿದಪ". " 

ಯೇಸು ಮಧಪಯ ಫರಿಸ್ಾಯರಲ್ಲಿಯ  ರಲ್ಲಿ ಒಬಿರಾಗಿದದರು. ಈಗ, ಫರಿಸ್ಾಯರು ಅವರು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಮುಂದಪ 
ಹಪ ೇಲುತಿದಪ ಎಂದು. ಆದರಪ ಇದು ತಪುೆ. ಯೇಸು ಭಾವಿಸಿದಪದ ಎಂದು (ಅರ್ವಾ ಕಪಲವು ಚಚ್ಥ ಈಗ ನ್ಂಬುತಾಿರಪ) ಇದು, 
ಯಹ ರ್ದಗಳು ರ್ಾತರ ಒಂದು ಸಿಳಿೇಯ ಅರ್ವಾ ಸಿೇಮಿತ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯ ಜ್ನ್ರು ಔರ್ಟ 
ಸ ಚಿಸಲ್ಲರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ನಪ ೇಡಿ, ಮತುಿ ಹಪೇಳುತಾಿರಪ "ಇದು ಇಲ್ಲಿ" ಅನಪೇಕ ರ್ಾನ್ವ ಮತುಿ ಗಪ ೇಚರ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯಗಳ 
ಕಪೇವಲ ಒಂದು ಎಂದು; ಅರ್ವಾ "ಅಲ್ಲಿರುವ, ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಇಲ್ಲಿದಪ." 

ಯೇಸು ತಾನಪೇ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಪಿಲಾತನ್ು (: 36-37 ಜಾನ್ 18) ಹಪೇಳಿದರು ಎಂದು ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ರಾಜ್ ಎಂದು 
ಜ್ನಸಿದರು. ಬಪೈಬಲ್ ಪದಗಳನ್ುು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ "ರಾಜ್" ಮತುಿ "ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ" ಬಳಸುವ (: 17-18,23 ಉದಾ ಡಪೇನಯಲ್ 
7) ಅರ್ಥ. ದಪೇವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ರಾಜ್ ಫರಿಸ್ಾಯರು ಮುಂದಪ ನಂತು, ನ್ಂತರ ಅಲ್ಲಯಿೇ, ಆಗಿತುಿ. ಆದರಪ ಅವರು 
ತಮಮ ರಾಜ್ (ಜಾನ್ 19:21) ಎಂದು ಗುರುತ್ತಸಲು ಎಂದು. ಅವರು ಹಂರ್ದರುಗಿದಾಗ, ವಿಶಾದ ಅವನ್ನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವ (ಪರಕಟನಪ 
19:19) ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ. 

ಯೇಸುವಿನ್ ಮೇಲಪ, ನ್ಂತರ ಶಪ್ ಿೇಕಗಳಲ್ಲಿ ಲ ಯಕ್ಸ 17, ವಿವರಿಸಲು ಹಪ ೇದರು ಅವರ ಎರಡನಪೇ ಬರುವ, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು 
ಎಲಾಿ ಭ ಮಿಯ (ಈ ಅಧಾಯಯದ ಸಿಿರತಪ ರ್ಾಫ್ಅರ್ಟಟ ಮುಂದುವರಪಸುವುದರ) ಆಳುವ ಹಾಗಿಲಿ ಯಾವಾಗ: 

22 ಆತನ್ ಶ್ಚಷ್ಯರು ಅವನ್ು "ಹಪೇಳಿದರು ನೇವು ರ್ದೇಘ್ಥ ಮತುಿ ರ್ದೇಘ್ಥ ಭಾಸೆರ್ ಮನ್ುಷ್ಯಕುರ್ಾರನ್ ಸಹ ಒಂದು ರ್ದನ್ 
ಹಪ ಂದಲು ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ ರ್ದನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತಿದಪ. 23 ಮನ್ ಹಪೇಳುವುರ್ದಲಿ 'ನಪ ೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು!' 'ನಪ ೇಡಿ, ಆತ 
ಆಗಿದಪ!' ಆದರಪ ಹಪ ೇಗಿ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಕಡಪಯಿಂದ ಹಪ ಳಪಿನ್ ಮಿಂಚು ಹಾಗಪ, ಅವುಗಳನ್ುು ನ್ಂತರ 
ರನ್ 24, ಆದದರಿಂದ ಮನ್ುಷ್ಯಕುರ್ಾರನ್ು ತಮಮದಪೇ ಇರುತಿದಪ. 25 ಆದರಪ ಅವರು ಮೊದಲ ದಪ ಡಡ ನಪ ೇವನ್ುು ಪಡಬಪೇಕು 
ಮತುಿ ತ್ತರಸೆರಿಸಿದರು ಎಂದು ಪರಸುಿತ ತಲಪರ್ಾರು (ಲ ಕ 17: 22-25, ರ್ಾಫ್ಅರ್ಟಟ). 

ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚದ ಆಡಳಿತವನ್ುು ಬರುವ ಅವರ ಎರಡನಪೇ ವಿವರಿಸುವ, 27-31: ಜಿೇಸಸ್ ಮಿಂಚು ಮಿನ್ುಗುವ, ಕಪೇವಲ ರ್ಾಯರ್ ಯ 
24 ಎಂದು ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ. ಜಿೇಸಸ್ ಅವರ ಜ್ನ್ರು ಅವರು ಮರಳಿದಾಗ ಅವನ್ನ್ುು ನಪ ೇಡಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುರ್ದಲಿ ಎಂದು 
ಹಪೇಳುತ್ತಿಲಿ ಇದಪ. ಜ್ನ್ರು ತಮಮ ರಾಜ್ ಗುರುತ್ತಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯ ಮತು ಿಅವರ ವಿರುದಧ ಹಪ ೇರಾಡುತಪಿೇನಪ (ಪರಕಟನಪ 19:19)! ಅನಪೇಕ 
ಜಿೇಸಸ್ ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ ಪರತ್ತನಧಿಸುತಿದಪ ಚಿಂತ್ತಸುತಾಿರಪ. 



ಯೇಸು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆ ಒಳಗಪ ಎಂದು ಹಪೇಳುವ ಇಲಿ ಫರಿಸ್ಾಯರು-ಹಪ ಅವರು ತಮಮ ಬ ಟಾಟ್ಟಕಪ (: 13-14 ರ್ಾಯರ್ ಯ 
23) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂರ್ದರುಗಬಹುದಪಂದು ಎಂದು ಬಪೇರಪಡಪ ತ್ತಳಿಸಿದರು. ಅರ್ವಾ ಜಿೇಸಸ್ ಚಚ್ಥ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಎಂದು ಹಪೇಳಿಕಪಯ. 

ಕಪೇವಲ ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ಹಾಗಪ - ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಯಿ ಮನ್ುಷ್ಯರು ಒಂದು ರ್ದನ್ ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತಿದಪ 
ಹಾಗಿಲಿ! ಇನ್ ು, ಸಹ ಅಬರಹಾಂ ಮತುಿ ಇತರ ಧ್ಮಥಗುರುಗಳ ಇನ್ ು ಇಲಿ (: 13-40 ಸಿಎಫ್ ಇಬರಯ 11) ಇವಪ. 

ಶ್ಚಷ್ಯರು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ವಪೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನ್ಂತರ ತಮಮಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಗಪ ತ್ತಿತುಿ, ಮತುಿ ಇದು ಲ ಯಕ್ಸ 17:21 ನ್ಂತರ ಬಂದ 
ಕಪಳಗಿನ್ ದ ರವಾಣ್ಣ ಎಂದು ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ: 

11 ಈಗ ಅವರು ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಕಪೇಳಿದ, ಅವರು ಮತಪ ಿಂದು ಸ್ಾಮಯವನ್ುು, ಅವನ್ು ಯರ ಸಲಪೇಮಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಳಿ 
ಏಕಪಂದರಪ ರ್ಾತನಾಡಿ ಅವರು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದಪ ಏಕಪಂದರಪ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಕ ಡಲಪ ದ ರವಾಣ್ಣ (ಲ ಯಕ್ಸ 19:11) 

ಸಂಭವಿಸಿರುತಿದಪ. 

ರಾಜೆವನನು ಭವಷೆದಲ್ಲಿ ಸಾಷುವಾಗ 

ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬಳಿ ವಪೇಳಪ ಹಪೇಗಪ ಹಪೇಳಬಹುದು? ತದನ್ಂತರ ಕಲ್ಲಸಿದ ಎಂದು ಪರಶಪು: ವಿಳಾಸ ಭಾಗವಾಗಿ, ಯೇಸು ಪರವಾರ್ದಯ 
ಘ್ಟನಪಗಳು (8-28 ಲ ಕ 21) ಪಟ್ಟಟ: 

ಅಂಜ್ ರದ ಮರದ 29 ಲುಕ್ಸ ಮತುಿ ಎಲಾಿ ಮರಗಳನ್ುು. 30 ಅವರು ಈಗಾಗಲಪೇ ಮೊಳಕಪಯ, ನೇವು ನಪ ೇಡಿ ಮತುಿ ಆ 
ಬಪೇಸಿಗಪಯಲ್ಲಿ ನಮಮನ್ುು ತ್ತಳಿಯಲು ಈಗ ಬಳಿ. 31 ಆದದರಿಂದ ನೇವು, ನೀವು ಈ ವಷಯಗಳನನು ನಡೆಯನತ್ತಿದೆ ನೆ ೀಡಿ, 

ದೆೀವರ ರಾಜೆವು ತ್ತಳಿದಿದೆ ಬಳಿ (ಲ ಕ 21: 29-31). 

ಯೇಸು ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ ಬರಬಪೇಕು ತ್ತಳಿಯಲು ಪರವಾರ್ದಯ ಘ್ಟನಪಗಳು ಅನ್ುಸರಿಸಲು ಅವನ್ ಜ್ನ್ರು ಬಯಸಿದದರು. ಯೇಸು 
ಬಪೇರಪಡಪ (; 33-37 ರ್ಾಕ್ಸಥ 13 ಲ ಯಕ್ಸ 21:36) ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಮತುಿ ಪರವಾರ್ದಯ ಘ್ಟನಪಗಳು ಗಮನ್ ಪಾವತ್ತಸಲು ಅವನ್ ಜ್ನ್ರು 
ಹಪೇಳಿದರು. ಯೇಸುವಿನ್ ರ್ಾತುಗಳನ್ುು ಹಪ ರತಾಗಿಯ , ಅನಪೇಕ ರಿಯಾಯಿತ್ತ ಸಂಯೇಜಿತ ವಿಶಾದ ಘ್ಟನಪಗಳು 
ನಪ ೇಡುವುದು. 

ಲ ಯಕ್ಸ 22 ಮತುಿ 23 ಯೇಸು ಮತಪಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಅವರು ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮುಗಿಸಲಾಗುತಿದಪ ಏನಪ ೇ 
ತಪ ೇರಿಸಿದರು 

15 "ಕಟಾಟ ಆಸ್ಪಯಿಂದ ನಾನ್ು ಬಳಲುತ್ತಿದಾದರಪ ಮೊದಲು ನೇವು ಈ ಪಾಸ್ಪ ೇವರ್ ತ್ತನ್ುಲು ಬಯಸಿದ 
ರ್ಾಡಿದಾದರಪ 16 ನಾನ್ು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಜ್ವಾಗುತಿದಪ ತನ್ಕ ನಾನ್ು ಇನ್ುು ಮುಂದಪ ಅದರ ತ್ತನ್ುುತಿವಪ, ನಮಗಪ 
ಹಪೇಳುತಪಿೇನಪ." 17ಆಗ ಆತನ್ು ಪಾತಪರಯನ್ುು ತಪಗಪದುಕಪ ಂಡು ಸ್ಪ ಿೇತರ ಮತುಿ ಹಪೇಳಿದರು, "ಈ ಟಪೇಕ್ಸ ಮತುಿ ನಮಮ 
ನಮೊಮಳಗಪ ಭಾಗಿಸುವುದು 18 ನಾನ್ು ನಮಗಪ ಹಪೇಳುತಪಿೇನಪ, ನಾನ್ು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬರುವವರಪಗ  
ದಾರಕ್ಾರಸವನ್ುು ಕುಡಿಯಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ" (ಲ ಕ 22: 15-18). 
39 ಆದರಪ ಅವನ್ನ್ುು ದಪೇವದ ಷ್ಣಪ ರ್ಾಡಲಾಯಿತು ಶ್ಚಲುಬಪಗಪ ಯಾರು ಒಂದು ಮತುಿ ಅವರು ಹಪೇಳಿದರು, "ನೇವು 
ಮಸಿ್ಹ್ ಇದದರಪ, ನಮಮನ್ುು ಉಳಿಸಲು ಮತುಿ ನ್ಮಗಪ ಉಳಿಸಲು." 40 ತನ್ು ಒಡನಾಡಿ ಅವನ್ನ್ುು ಗದರಿಸಿ ಮತುಿ ಅವರು 
ಅವನಗಪ, "ನೇವು ಸಹ ಅಲಿ ದಪೇವರ ಹಪದರುತ್ತಿದದರು? ", ಅವರು ಹಪೇಳಲಾಗುತಿದಪ 42" ನೇವು ಸಹ ಖಂಡನಪ ನಾವು 
ಯುಕಿವಾಗಿ ಆದದರಿಂದ, ನಾವು ಯೇಗಯ ಏಕಪಂದರಪ, ನಾವು ರ್ಾಡಿದ ಯಾವ, ಆದರಪ ಏನ್  ದುಷ್ಟ ಈ ಒಂದು 



ರ್ಾಡಲಾಗುತ್ತಿತುಿ ಪರಕಾರ ಮರುಪಾವತ್ತ ರ್ಾಡಲಾಗುತಿದಪ ಅವನಗಪ. 41 ಮತುಿ. ಸರಳ ಇಂಗಿಿೇಷ್ 39-43, ಅರಾಮಿಕ್ಸ: 
ನ್ನ್ು ಲಾರ್ಡಥ, ನಮಮ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬರುವಾಗ ನ್ನ್ುನ್ುು ನಪನ್ಪು "43 ಆದರಪ ಅವನಗಪ" ಅಮನ್ ನಾನ್ು ನಮಗಪ ಇಂದು 
ನೇವು ಪಾಯರಡಪೈಸ್ ನ್ನಪ ುಂರ್ದಗಪ ಎಂದು ಹಪೇಳುತಪಿೇನಪ ಅಂದನ್ು "(ಲ ಯಕ್ಸ 23.. ) 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ತಕ್ಷರ್ ಯೇಸು ಕಪ ಲಿಲಾಯಿತು ರ್ಾಕ್ಸಥ ಮತುಿ ಲ ಯಕ್ಸ ಎರಡ  ನ್ಮಗಪ ತಪ ೇರಿಸಲು ಎರಡ  ಬರಲ್ಲಲಿ: 
43 ಜಪ ೇಸ್ಪಫ್ ಸಾತಃ ಧಪೈಯಥ ... ಬರುವ ಮತುಿ ತಪಗಪದುಕಪ ಳುಿವ, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಾಯುತ್ತಿದದ ಅರಿಮಥಿಯ 
ಪರಮುಖ ಸಮಿತ್ತಯ ಸದಸಯರು ಆಫ್ (ರ್ಾಕ್ಸಥ 15:43). 
51 ಅವರು ಸಾತಃ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಾರ್ದದದ ಅರಿಮಥಿಯ ಯಹ ದಯರ ಒಂದು ನ್ಗರ, (ಲ ಯಕ್ಸ 23:51) ಆಗಿತುಿ. 

ಒಂದು ಜಾನ್ ದಾಖಲಪಗಳು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುಹುಟುಟ ಎಂದು ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ನ್ಂತರ ಗಮನಸಿ: 
3 ಯೇಸು ಪರತುಯತಿರವಾಗಿ ಅವರು ಹಳಪಯ 4 ನಕಪ ದಪೇಮನ್ು ಆತನಗಪ "ಹಪೇಗಪ ಮನ್ುಷ್ಯ ಜ್ನ್ನ್ ರ್ಾಡಬಹುದು," ಹಪಚಿಿನ್ 
ಪರಯತುರ್ದಂದ, ನಾನ್ು ನಮಗಪ ಒಂದು ಮರುಹುಟುಟ ಹಪ ರತು, ಅವರು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ನಪ ೇಡಬಹುದು 
ಹಪೇಳುತಾಿರಪ. "ಅವನಗಪ? ? 3: ತನ್ು ತಾಯಿಯ ಗಭಥರ್ದಂದ ಎರಡನಪೇ ಬಾರಿಗಪ ನ್ಮ ರ್ದಸಿ ಮತುಿ ಜ್ನಸಿದ "5 ಯೇಸು," 

ಹಪಚಿಿನ್ ಪರಯತುರ್ದಂದ, ನಾನ್ು ಒಂದು ನೇರು ಮತುಿ ಆತಮದ ಜ್ನ್ನ್ ಇದಪ ಹಪ ರತು ನಮಗಪ ಹಪೇಳುತಪಿೇನಪ, ಅವರು 
ದಪೇವರ (ಜಾನ್ 3 ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ -5). 

ಯೇಸು ಪುನ್ರುತಾಿನ್ಗಪ ಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತಪಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಲ್ಲಸಿದರು ಪರಿಗಣ್ಣಸಿ: 
3 ಅವರು ಅನಪೇಕ ತನ್ು ನಪ ೇವನ್ುು ನ್ಂತರ ಸಾತಃ ಜಿೇವಂತ ಮಂಡಿಸಿದರು 

ದಪ ೇಷಾತ್ತೇತ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳನ್ುು, ನ್ಲವತುಿ ರ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಪ ೇಡಿದ ಮತುಿ (ಕಾಯಿದಪಗಳು 1: 3) ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು 
ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಾತನಾಡುವ ರ್ಾಡಲಾಗುತ್ತದಿಪ. 

ಯೀಸನ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಮತನಿ ಕೆ ನೆಯ ಧಮೊೀಸಪದೆೀಶ್ದ ದೆೀವರ ರಾಜೆವನನು ಬಗೆೆ! ಯೀಸನವು ರಾಜೆದ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಸಲನ 
ಸೊಂದೆೀಶ್ವಾಹಕ ಬೊಂತನ. 

ಜಿೇಸಸ್ ಸಹ ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಜಾನ್ ದಪೇವರ ಸಹಸರವಷ್ಥದ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಎಂದು ಬಗಪೆ ಬರಪಯಲು 
ಹಪ ಂರ್ದತುಿ. ಅವರು ಜಾನ್ ಬರಹ ಯಾವುದಪಂದು ಗಮನಸಿ: 

4 ನಾನ್ು ಜಿೇಸಸ್ ತಮಮ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಮತುಿ ಪಾರಣ್ಣಯ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಚಿತರವನ್ುು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತಿದಪ ಎಂದು ದಪೇವರು 
ಪದಕಪೆ ಶ್ಚರಚಪಛೇದ ರ್ಾಡಲಾಗಿದಪ, ಮತುಿ ತಮಮ ಹಣಪಯ ಮೇಲಪ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಕಪೈಗಳಲ್ಲಿ ತಮಮ ಗುರುತು 
ಪಡಪದುಕಪ ಳಿದಪ ಯಾರು ಆತಮಗಳು ಕಂಡಿತು. ಮತುಿ ಅವರು ವಾಸಿಸಿದ ಮತುಿ ಒಂದು ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ ಕ್ತರಸಿನ್ 
ಆಳಿಾಕಪ (ಪರಕಟನಪ 20: 4). 

ಹಂರ್ದನ್ ಕಾಲದ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ುರು ದಪೇವರ ಸಹಸರವಷ್ಥದ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಮತುಿ ಬಪೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ ವಿಶಾದ 
(ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಪರಕಟನಪ 5:10, 11:15) ಸಕಾಥರಗಳು ಬದಲ್ಲಗಪ ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ. 

ಏಕಪ, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆದದರಿಂದ ಮುಖಯ, ಅತಯಂತ ಅದರ ಬಗಪೆ ತುಂಬಾ ಕಪೇಳಿರರ್ದದದರಪ? 

ಯೇಸು ಅದನ್ುು ಒಂದು ರಹಸಯ ಎಂಬ ಭಾಗಶಃ ಏಕಪಂದರಪ: 



11 ಅವರು "ಅವರಿಗಪ ನೇವು ಅದನ್ುು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮಮಥವನ್ುು ತ್ತಳಿದುಕಪ ಳಿಲು ನೇಡಲಾಗಿದಪ; ಆದರಪ ಹಪ ರಗಪ 
ಯಾರು, ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ದೃಷಾಟಂತಗಳಲ್ಲಿ (ರ್ಾಕ್ಸಥ 4:11) ಬರುತಿವಪ. 

ಇಂರ್ದಗ  ದಪೇವರ ನಜ್ವಾದ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಅತಯಂತ ಒಂದು ವಿಸಮಯ. 

ಸಹ ಪರಿಗಣ್ಣಸಿ ಯೇಸು ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ (ವಯಸಿ್ನ್) (ಶ್ಚೇಘ್ರದಲಪಿೇ) ಆಗಮಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ವಿಶಾದ 
ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ನ್ಂತರ ಹಪೇಳಿದರು: 

14 ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಈ ಸುವಾತಪಥ ಎಲಾಿ ಜ್ನಾಂಗಗಳಿಗಪ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ವಿಶಾದ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ, ಮತುಿ ನ್ಂತರ 
ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ (ಮತಾಿಯ 24:14) ಬರುತಿದಪ. 

ದೆೀವರ ರಾಜೆದ ಸನವಾತೆಸಯನನು ಘ ೀಷಿಸನವ ಮನಖೆ ಮತನ ಿ ಈ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲ ಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಬಲಿದನ 
ಮಾಡನವುದನ. ರಾಜಕ್ತೀಯ ನಾಯಕರನ ಕಲ್ಲಸಲನ ಎೊಂಬನದನನು ಹೆ ರತಾಗಯ  ಮಾನವೀಯ ಹಾನಗೆ ನೆೈಜ ಭರವಸ್ೆ ನೀಡನತಿದೆ 
ಎೊಂದನ "ಉತಿಮ ಸೊಂದೆೀಶ್" ಆಗದೆ. 

ನೀವು ಯೀಸನವನ ಮಾತನಗಳನನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇದನ ನಜ ಕ್ತರಶಿಚಯನ್ ಚ್ರ್ಚಸ ಈಗ ಸ್ಾಮಾರಜೆದ ಸನವಾತೆಸ ಘ ೀಷಿಸಿದ 
ಮಾಡಬೆೀಕನ ಸಾಷುವಾಗರಬೆೀಕನ. ಈ ಚ್ರ್ಚಸ ತನು ಅಗರ ಆದೆತೆ ಇರಬೆೀಕನ. ಮತುಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ುು ಸಲುವಾಗಿ, ಅನಪೇಕ 
ಭಾಷಪಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು. 

ಈ ದಪೇವರ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ ರ್ಾಡಲು ಶರಮಿಸುತಿದಪ ಏನ್ು. ಈ ಕಪೈಪಿಡಿಯನ್ುು ಭಾಷಪಗಳ ಅಂಕಗಳು ಅನ್ುವಾದಗಪ ಂಡಿದಪ 
ಏಕಪ ಎಂದು. 

ಜೀಸಸ್ ಅವರ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಿವೀಕರಿಸನತಾಿರೆ ಅತೆೊಂತ ಕಲ್ಲಸಿದ: 

ಏಕಪಂದರಪ ಕ್ತರಿದಾದ ಗಪೇರ್ಟ ವಾಯಪಕ ಗಪೇರ್ಟ ಮತುಿ ವಿಶಾಲ ನಾಶ ಕಾರರ್ವಾಗುತಿದಪ ದಾರಿ, ಮತುಿ ಇದು ಮ ಲಕ 
ಹಪ ೇಗಿ ಅನಪೇಕ ಇವಪ 14 ಮತುಿ ಕಷ್ಟದ ಜಿೇವನ್ ಕಾರರ್ವಾಗುತಿದಪ ರ್ಾಗಥವಾಗಿದಪ, ಮತು;ಿ 13 "ಕ್ತರಿದಾದ ಗಪೇಟ್ಟನ್ 
ಮ ಲಕ ನ್ಮ ರ್ದಸಿ. ಇದು ಹಪೇಗಪ ಕಪಲವಪೇ ಇವಪ (ಮತಾಿಯ 7: 13-14). 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಜಿೇವನ್ ಕಾರರ್ವಾಗುತಿದಪ! 

ಇದು ಅತಯಂತ ತಮಗಿರುವ ಕಪೈಸರಿು ಕ್ತರಸಿನ್ ಒತುಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಸ್ಾರುತಾಿ ಮೇಲಪ ಕಲೆನಪಯನ್ುು 
ಮರಪತುಹಪ ೇಗುವ ತಪ ೇರುತಿದಪ ಆದರ  ಜಾತಯತ್ತೇತ ಬರಹಮಜ್ಞಾನಗಳು ಮತುಿ ಇತ್ತಹಾಸಕಾರರು ಈ ಬಪೈಬಲ್ ವಾಸಿವವಾಗಿ 
ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ ಏನ್ು ಅರ್ಥರ್ಾಡಿಕಪ ಂಡಿದಪದೇನಪ ಎಂದು ಗಮನಸುವುದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. 

ಇನ್ ು, ಯೇಸು ಸಾತಃ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ (: 2,60 ಲ ಯಕ್ಸ 9) ಸುವಾತಪಥ ಕಲ್ಲಸಲು ಆತನ್ ಶ್ಚಷ್ಯರು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದಪ. 

ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ದಪೇವರ ನಯಮಗಳನ್ುು ಆಧ್ರಿಸಿದುದ ಏಕಪಂದರಪ, ಇದು ಶಾಂತ್ತ ಮತುಿ ತರುವ ಏಳಿಗಪ ಮತುಿ ನಜ್ವಾದ 
ಶಾಂತ್ತ (:; ಎಫಪಸಿಯನ್್ 2:15 165 ಪಾ್ಲ್ಮ 119) ಕಾರರ್ವಾಗುತದಿಪ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ನಯಮಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತ್ತಿಲಿ. 

ಮತುಿ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಈ ಉತಿಮ ಹಳಪಯ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯ ಗರಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರಪಯಲಾಗುತ್ತಿತುಿ. 

3. ಕ್ತೊಂಗ್ಮ್ ಹಳೆಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಾಗನತಿದೆ? 



ಯೇಸುವಿನ್ ಮೊದಲ ಮತುಿ ಕಪ ನಪಯ ರಪಕಾರ್ಡಥ ಧ್ಮೊೇಥಪದಪೇಶ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಘ ೇಷ್ಟಸಿದ 
ಒಳಗಪ ಂಡಿರುವ (ರ್ಾಕ್ಸಥ 1: 14-15; ಕಾಯಿದಪಗಳು 1: 3). 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಯೇಸುವಿನ್ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಯಹ ರ್ದಗಳು ನಾವು ಈಗ ಹಳಪಯ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯ ಕರಪ ತಮಮ ಗರಂರ್ಗಳಲ್ಲ ಿ
ಉಲಪಿೇಖಿಸಲಾಗಿದಪ ಎಂದು ಬಗಪೆ ಏನಾದರ  ತ್ತಳಿದುಬರುತಿದಪ ಬಪೇಕು ವಿಷ್ಯ. 

ಡೆೀನಯಲ್ ಕ್ತೊಂಗ್ಮ್ ಬಗೆೆ ಟ್ರಾಟ್ 
ಪರವಾರ್ದ ಡಪೇನಯಲು ಬರಪದರು: 

40 ಆ ಕಾರರ್ರ್ದಂದ ತುರ್ುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬಿರ್ದ ಬಪರೇಕ್ಸ್ ಮತುಿ ಎಲವಿೂ ಬೇಳಿಸುತಾಿನಪ ನಾಲೆನಪೇ ಕ್ತಂಗಡಮ್, ಕಬಿರ್ದ 
ಎಂದು ಬಲವಾದ ಹಾಗಿಲ;ಿ ಮತುಿ ಭಾಗಶಃ ಕುಂಬಾರನ್ ಮಣ್ಣುನ್, ತ ಆ ರಾಜ್ಯವು ತುರ್ುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ನೇವು ಅಡಿ 
ಮತುಿ ಕಾಲಪಿರಳುಗಳನ್ುು ಕಂಡಿತು ಆದರಪ ಎಲಾಿ 41 ಸ್ಪಳಪತ ಮತುಿ ಭಾಗಶಃ ಕಬಿರ್ದ, ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಗುರುಗಳು ಹಾಗಿಲ ಿ
ಕಬಿರ್ದ ತರಹ.; ಇನ್ ು ಕಬಿರ್ದ ಶಕ್ತಿ, ಇದು ಎಂದು ಹಾಗಿಲಿ ನೇವು ಸ್ಪರಾಮಿಕ್ಸ ಮಣ್ಣುನ್ 42. ಮಿಶರ ಕಬಿರ್ದ ನಪ ೇಡಿದ 
ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳ ಕಾಲಪಿರಳುಗಳನ್ುು ಭಾಗಶಃ ಕಬಿರ್ದ ಮತುಿ ಭಾಗಶಃ ಜಪೇಡಿಮಣ್ಣುನ್ ಇದುದದರಿಂದ, ಆದದರಿಂದ 
ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಭಾಗಶಃ ಪರಬಲ ಮತುಿ ಭಾಗಶಃ ದುಬಥಲವಾದ ಕಂಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ. 43 ನೇವು ಸ್ಪರಾಮಿಕ್ಸ ಮಣ್ಣುನ್ ಮಿಶರರ್ 
ಕಬಿರ್ದ ಕಂಡಿತು, ಅವರು ಪುರುಷ್ರ ಬೇಜ್ ಬಪರಪಯುತಿವಪ; . ಆದರಪ ಅವರು ಕಬಿರ್ದ ರ್ಾಡುತಿದಪ ಕಪೇವಲ 
ಮಣ್ಣುನ್ 44 ಮತುಿ ಈ ರಾಜ್ರ ದಪೇವರ ಸಾಗಥ ಇದು ನಾಶ ಎಂರ್ದಗ  ಹಾಗಿಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾಿಪಿಸಲು 
ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ ರ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶರರ್, ಪರಸೆರ ಅಂಟ್ಟಕಪ ಳುಿವುರ್ದಲ;ಿ ಮತುಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜ್ನ್ರಿಗಪ ಬಡುವಂತ್ತಲಿ 
ಹಾಗಿಲಿ; ಇದು ತುರ್ುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹಾಗಿಲಿ ಮತುಿ ಎಲಿ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯಗಳು ಬಳಸುತಿದಪ, ಮತುಿ ಇದು ಶಾಶಾತವಾಗಿ 
ನಲುಿವ ಹಾಗಿಲಿ (ಡಪೇನಯಲ್ 2: 40-44). 
18 ಆದರಪ ಹಪಚಿಿನ್ ಹಪೈ ಸಂತರು ಸಹ ಸದಾಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸಿಾೇಕರಿಸಲು ಹಾಗಿಲ,ಿ ಮತುಿ ಶಾಶಾತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ುು 
ಹಪ ಂರ್ದವಪ. ' (ಡಪೇನಯಲ್ 7:18). 
21 "ನಾನ್ು ಗಮನಸುತ್ತಿದಪದ; ಕಪ ಂಬು ಪರಿಶುದಧರ ವಿರುದಧ ಯುದಧ ರ್ಾಡುತ್ತಿದದರು, ಮತುಿ ಏನಷಯಂರ್ಟ ಆಫ್ ಡಪೇಸ್ 
ತನ್ಕ ಅವುಗಳನ್ುು ವಿರುದಧ 22 ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂದು ತ್ತೇಪುಥ ಹಪಚಿಿನ್ ಹಪೈ ಸಂತರು ಪರವಾಗಿ ರ್ಾಡಲಾಯಿತು, ಮತು ಿ
ಬಾರಿಗಪ ಬಂದ (ಡಪೇನಯಲ್ 7: 21-22) ಶುದಧರು ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದರುವುರ್ದಲಿ. 

ಡಪೇನಯಲ್, ನಾವು ದಪೇವರ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಈ ವಿಶಾದ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯಗಳ ಹಾಳುರ್ಾಡುತಿದಪ ಸಮಯ ಬರುತಿದಪ ಮತುಿ ಶಾಶಾತವಾಗಿ 
ಇರುತಿದಪ ಎಂದು ತ್ತಳಿಯಲು. ನಾವು ಸಂತರು ಈ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಪಡಪದ ತಮಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದು ತ್ತಳಿಯಲು. 

ಡಪೇನಯಲ್ ಪೊರಫಪಸಿೇಸ್ ಅನಪೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ುು 21 ಸಟ ಶತರ್ಾನ್ದ ನ್ಮಮ ಬಾರಿಗಪ. 

ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯ ಕಪಲವು ಹಾರ್ದ ಗಮನಸಿ: 
12 "ಹತು ಿ13 ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದಪದೇವಪ ಯಾರು ಇನ್ ು ಹತುಿ ಕ್ತಂಗ್್ ನೇವು ಗರಗಸದ, ಆದರಪ ಪಾರಣ್ಣಯ ಜಪ ತಪಗಪ 
ರಾಜ್ರು ಒಂದು ಗಂಟಪ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಾೇಕರಿಸಲು ಕಪ ಂಬುಗಳನ್ುು. ಒಂದು ಮನ್ಸಿ್ನ್, ಮತುಿ ಅವರು ಪಾರಣ್ಣ ತಮಮ 
ಅಧಿಕಾರ ಮತುಿ ನೇಡುತಿದಪ . 14 ಈ ಲಾಯಂಬ್ ಜಪ ತಪ ಯುದಧ ರ್ಾಡಲು, ಮತುಿ ಅವರು ಧ್ಣ್ಣಗಳು ಮತುಿ ರಾಜ್ರ ರಾಜ್ 



ಲಾರ್ಡಥ ಲಾಯಂಬ್ ಅವುಗಳನ್ುು ನವಾರಿಸಲು ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ; ಮತು ಿಆತನಪ ಂರ್ದಗಪ ಯಾರು ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ ಆಯೆ, 
ಮತುಿ ನಷಾಾವಂತ ". (ಪರಕಟನಪ 17: 12-14) 

ಆದದರಿಂದ, ನಾವು ಹತುಿ ಭಾಗಗಳಿಂದ ದಪೇವರು ಅದನ್ುು ನಾಶ ಮತುಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾಿಪಿಸಲು ಎಂದು ಐಹಕ ಅಂತಯ 
ಸಮಯವನ್ುು ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಇರುತದಿಪ ಪರಿಕಲೆನಪಯನ್ುು ಹಳಪಯ ಮತುಿ ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ  ನಪ ೇಡಿ. 

ಯಶ್ಾಯ ಕ್ತೊಂಗ್ಮ್ ಬಗೆೆ ಟ್ರಾಟ್ 
ದಪೇವರು, ಸಹಸರರ್ಾನ್ದ ಎಂದು ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ ಆಳಿಾಕಪ, ಈ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲ ಿ
ಸುರ್ಾರು ಬರಪಯಲು ಯಶಾಯ ಸ ಫತ್ತಥ: 

1 ಇಲಿ ಮುಂದಕಪೆ ಇಷ್ಯನ್ ಕಾಂಡದ ಒಂದು ರಾರ್ಡ ಬರಬಹುದು, ಮತುಿ ಒಂದು ಶಾಖಪ ತನ್ು ಬಪೇರುಗಳ ಔರ್ಟ 
ಬಪಳಪಯಲು ಹಾಗಿಲಿ. 2 ಕತಥನ್ ಆತಮನ್ು ಅವನ್ ಮೇಲಪ ವಿಶಾರಂತ್ತ ಹಾಗಿಲಿ ಬುರ್ದಧವಂತ್ತಕಪ ಮತುಿ ತ್ತಳುವಳಿಕಪ, 
ತ್ತಳುವಳಿಕಪಯ ಆತಮದ ಸಿೆರಿರ್ಟ ಮತುಿ ರ್ಾಡಬಹುದು ಸಿೆರಿರ್ಟ ಜ್ಞಾನ್ದ ಕತಥನ್ ಭಯದ. 
3 ಅವನ್ ಸಂತಪ ೇಷ್ ಲಾರ್ಡಥ ಭಯ ಆಗಿದಪ, ಮತುಿ ಅವರು ತನ್ು ಕ್ತವಿಗಳ ವಿಚಾರಣಪಯ ನಧ್ಥರಿಸಲು ಅವರ ಕರ್ುುಗಳ 
ದೃಷ್ಟಟ ಮ ಲಕ ನರ್ಥಯ ಹಾಗಿಲಿ, ಅರ್ವಾ; 4 

ಸದಾಚಾರ ಅವರು ಕಳಪಪ ನರ್ಥಯ, ಮತುಿ ಭ ಮಿಯ ಸ್ೌಮಯ ಇಕ್ತಾಟ್ಟ ನಧ್ಥರಿಸಲು ಹಾಗಿಲ;ಿ ತನ್ು ಬಾಯಿಯ 
ಸರಳಿನಂದ ಭ ಮಿಯ ಹಪ ಡಪಯಲು; ಅವನ್ ತುಟ್ಟಗಳು ಉಸಿರಾಟ ಅವರು ದುಷ್ಟ ಕಪ ಲುಿವನ್ು. 5 ಪುರ್ಯಶ್ಚೇಲತಪ ಅವರ 
ಲಾಯನ್್ ಬಪಲ್ಟ ಆತನ್ ಸ್ಪ ಂಟದ ಬಪಲ್ಟ ವಿಧಪೇಯತಪ ಹಾಗಿಲಿ. 

ಹಸು ಮತುಿ ಒಂದು ಚಿಕೆ ಮಗುವನ್ುು ಸುವಂತಪ ಹಾಗಿಲ ಿ7 ಮತುಿ ಕರಡಿ ಮೇಯುವುದಕಪೆ ಹಾಗಿಲ;ಿ 6 "ಕುರಿಮರಿ ಹಾಗಿಲ ಿ
ಸಹ ತಪ ೇಳ, ಚಿರತಪ ಕಪಳಗಪ ಯುವ ಮೇಕಪ, ಕರು ಮತುಿ ಯುವ ಸಿಂಹ ಮತುಿ ಒಟ್ಟಟಗಪ ಮಲಗಿ. ಅವರ ಮರಿಹುಲ್ಲಗಳಿಗಪ 
ಒಟ್ಟಟಗಪ ಮಲಗು ರಿೇತಾಯ ಮತುಿ ಸಿಂಹ ಎತ್ತನಿ್ ಹಾಗಪ ಹುಲುಿ ತ್ತನ್ುಬಪೇಕು 8 ಶುಶ್ರಷಾ ಮಗುವಿನ್ ಸಪಥದ ಕುಳಿಯಿಂದ 
ಹಾಗಿಲಿ, ಮತುಿ ಆಯಸಿ್ನ್ಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ್ ಹಾವಿನ್ ಡಪನ್ ತನ್ು ಕಪೈ ಹಾಕಬಪೇಕು 9 ಹರ್ಟಥ ಅರ್ವಾ ಎಲಾಿ ನಾಶ ಹಾಗಿಲಿ.. 
ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಮುದರ ಕವರ್ ನ್ನ್ು ಪವಿತರ ಪವಥತ, ಭ ಮಿಯ ಲಾರ್ಡಥ ಜ್ಞಾನ್ದ ಪೂರ್ಥ ಕಂಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ. 
10 "ಆ ರ್ದನ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ನ್ರಿಗಪ ಒಂದು ಬಾಯನ್ರ್ ನಂತ್ತೇತು ಜಪಸಿ್, ಒಂದು ರ ರ್ಟ ರಿೇತಾಯ. ಅನ್ಯಜ್ನ್ರ ಅವನ್ನ್ುು 
ಹುಡುಕುವುದು ಹಾಗಿಲಿ ಅವನ್ ವಿಶಾರಂತ್ತಯ ತಾರ್ ಖಾಯತ್ತವಪತಿ ಕಂಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ" (ಯಶಾಯ 11: 1-10) 

ನಾನ್ು ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಎಂದು ಉಲಪಿೇಖಿಸಿದುದ ಕಾರರ್, ಇದು ಭೌತ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಸಮಯ ಎಂದು (ಮೊದಲು ಸಮಯಕಪೆ ಪವಿತರ ನ್ಗರ, ಹಪ ಸ ಜಪರುಸಲಪಮ್ ಸಾಗಥರ್ದಂದ ಕಪಳಗಪ ಬಂದಾಗ, ರಪವಪಲಪಶನ್ 
21) ಮತುಿ ಒಂದು ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ ಕಾಲ. ಯಶಾಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಪದು ಭೌತ್ತಕ ಆಕಾರ 
ದೃಢಪಡಿಸಿದರು: 

11 ಆ ರ್ದನ್ದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಲಾರ್ಡಥ ಹರ್ಾತ್ ಗಪ, ಯಾರು ಅಶ್ೂರಿನ್ ಮತುಿ ಈಜಿಪ್ಟಟ ಗಪ, ಮತುಿ ಗಪ, ಏಲಾಮನ್ ಮತುಿ ಗಪ 
ಬಡಲಾಗಿದಪ ಅವರ ಜ್ನ್ರ ಅವಶಪೇಷ್ ಚಪೇತರಿಸಿಕಪ ಳಿಲು ಎರಡನಪೇ ಬಾರಿಗಪ ಮತಪಿ ಅವನ್ ಕಪೈ ಸ್ಪರ್ಟ ಹಾಗಿಲಿ ಆ 
ಬರಬಹುದು ಸಮುದರದ ರ್ದಾೇಪಗಳು. 



12 ಅವರು ರಾಷ್ರಗಳ ಒಂದು ಬಾಯನ್ರ್ ಹಪ ಂರ್ದಸುತಿದಪ, ಇಸ್ಾರಯೇಲ್ ಕಲ್ಲೆತ ಕಲಪಹಾಕುತಿದಪ ಮತುಿ ಭ ಮಿಯ 
ನಾಲುೆ ಮ ಲಪಗಳಿಂದ ಯಹ ದದ ಹಂಚಲಾಗುತಿದಪ ಒಟಾಟಗಿ ಸಂಗರಹಸಲು. 13 ಎಫಾರಯಾಮನ್ ಅಸ ಯ 
ನಗಥಮಿಸುವ ಹಾಗಿಲ,ಿ ಯಹ ದದ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಕಂಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ ಕತಿರಿಸಿ; ಎಫಾರಯಾಮ್ ಯಹ ದದ 
ಅಸ ಯಯಲಿ ಹಾಗಿಲ,ಿ ಯಹ ದನ್ು ಕ್ತರುಕುಳ ಹಾಗಿಲಿ ಎಫಾರಯಾಮ್ 14 ಆದರಪ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡಪಗಪ ಫಿಲ್ಲಷ್ಟಟಯರ 
ಭುಜ್ದ ಮೇಲಪ ಕಪಳಗಪ ಹಾರಲು ಹಾಗಿಲಿ.; ಒಟಾಟಗಿ ಅವರು ಪೂವಥದ ಜ್ನ್ರು ಲ ಟ್ಟ ಹಾಗಿಲಿ; ಅವರು ಎದಪ ೇಮಿನ್ 
ಮತುಿ ಮೊೇವಾಬನ್ ಮೇಲಪ ತಮಮ ಕಪೈ ಇಡಬಪೇಕು; ಅಮೊೋನ್ನ್ ಜ್ನ್ರು ಪಾಲ್ಲಸಬಪೇಕಪಂದು ಹಾಗಿಲ ಿ15 ಲಾರ್ಡಥ 
ಸಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ ಈಜಿಪಿಟನ್ ಸಮುದರದ ನಾಲ್ಲಗಪ ಹಾಳುರ್ಾಡುತದಿಪ.; ಆತನ್ ಆಜಾನ್ು ಗಾಳಿ ಅವರು ನ್ರ್ದಯ ಮೇಲಪ 
ಅವನ್ ಮೊದಲ ಅಲಾಿಡಿಸಿ, ಮತುಿ ಏಳು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಪ ಡಪಯುವ, ಆ ಮನ್ುಷ್ಯರು ಒರ್ ಮೊಳಪಗಳನ್ುು ಮಟ್ಟಟರುವ 
ಮೇಲಪ ದಾಟಲು ರ್ಾಡಿ. 16 ಅವರ ಜ್ನ್ರ ಅವಶಪೇಷ್ ಯಾರು ಅಸಿರಿಯಾ ರ್ದಂದ ಬಟುಟ ಒಂದು ಹಪದಾದರಿ ಇರುತಿದಪ 
ಅವರು ಈಜಿಪಿಟನ್ ಭ ಮಿ ಬಂದ ರ್ದನ್ದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪರೇಲ್ ಕಾಲ. (ಯಶಾಯ 11: 11-16) 

ಯಶಾಯ ಸಹ ಬರಪಯಲು ಸ ಫತ್ತಥ: 
2 ಈಗ ನ್ಂತರದ ರ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕತಥನ್ ಆಲಯದ ಪವಥತ ಪವಥತಗಳ ಮೇಲಪ ಸ್ಾಿಪಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗಿಲಿ, ಮತು ಿ
ಬಪಟಟಗಳ ಮೇಲಪ ಉದಾತಿ ನೇಡಿರುವ ಆ ಹಾದು ಬಂದು ಹಾಗಿಲಿ; ಜ್ನಾಂಗಗಳಪಲಾಿ ಇದು ಹರಿಯುವಂತಪ 
ಹಾಗಿಲಿ 3 ಅನಪೇಕ ಜ್ನ್ರು ಬಂದು ಹಪೇಳುತಾಿರಪ "ಕಮ್ ಹಾಗಿಲಿ, ಮತುಿ ನ್ಮಗಪ ಯಾಕಪ ೇಬನ್ ದಪೇವರ ಮನಪಗಪ ಕತಥನ್ 
ಬಪಟಟಕಪೆ ಹಪ ೇಗಿ ಅವಕಾಶ.; ಅವರು ಜಯಾನ್ ಕಾನ ನನ ಯರ ಸಲಪೇಮಿನಂದ ಕತಥನ್ ಮನೊಂದಕೆೊ ಹೆ ೀಗ 
ಹಾಗಲಿ ನ್ಮಗಪ ಅವರ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬಪ ೇಧಿಸುವುದಾಗಿ, ಮತುಿ ನಾವು ಅವರ ರ್ಾಗಥಗಳನ್ುು ನ್ಡಪದಾಡುವ 
ಹಾಗಿಲಿ "4 ಅವರು ರಾಷ್ರಗಳ ನ್ಡುವಪ ನಾಯಯತ್ತೇರಿಸುವ ಮತುಿ ಅನಪೇಕ ಜ್ನ್ರು ಛೇರ್ಾರಿ..; ಅವರು 
ಸಮರುವಿಕಪಯನ್ುು ಕಪ ಕಪೆ ಸ್ಪ ಾರ್ಡ್ಥ ಅವರ ಕತ್ತಿಗಳು ಮತುಿ ತಮಮ ಸಿೆಯಸ್ಥ ಸ್ಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಹಾಗಿಲಿ;. ನೆೀಷನ್ ರಾಷರದ 
ವರನದಧ ಕತ್ತ ಿ ಎತನಿವ; ಇಲಿವೆ ಅವರನ ಇನನು ಮನೊಂದೆ ಯನದಧ ತ್ತಳಿಯಲನ ಹಾಗಲ ಿ... ಮನ್ುಷ್ಯನ್ 11 ಉದಾತಿ ನಪ ೇಟ 
ವಿನೇತ ಹಾಗಿಲಿ, ಪುರುಷ್ರು ಜ್ಂಬ ಕಂಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ ಅಡಡಬದುದ ಕತಥನ್ು ಕಪೇವಲ ಆ ರ್ದನ್ದಲ್ಲಿ ಉದಾತ ಿ
ಹಾಗಿಲಿ. (ಯಶಾಯ 2: 2-4,11) 

ಹೇಗಾಗಿ, ಇದು ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಶಾಂತ್ತ ಒಂದು ಆದಶಥ ಸಮಯವಾಗಿರುತಿದಪ. ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ, ಈ ಯೇಸು ತ್ತೇಪಥನ್ುು, 
ಶಾಶಾತವಾಗಿ ಇರುತಿದಪ. ಹಲವಾರು ಗರಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ರಿಸಿತುಿ (ಕ್ತೇತಥನಪ 90: 4; 92: 1; ಯಶಾಯ 2:11; ಹಪ ಸಿಯ 6: 2), 

ಯಹ ರ್ದ ಟಾಲಮರ್ಡ ಈ 1,000 ವಷ್ಥಗಳ (: ಟಾರಕಪಟೇರ್ಟ ಸನಪಡಿರನ್ ಪೊೇಲ್ಲಯೇ 97 ಬಾಯಬಲಪ ೇನಯನ್ ಟಾಲಮರ್ಡ) ಇರುತಿದಪ 
ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ. 

ಯಶಾಯ ಕಪಳಗಿನ್ ಬರಪಯಲು ಸ ಫತ್ತಥ: 
6 ಸಂಗಡ ಒಂದು ಜ್ನಸಿದ, ನ್ಮಗಪ ಹಪ ೇಗಿ ಒಂದು ಸನ್ ನೇಡಲಾಗುತಿದಪ; ಮತುಿ ಸಕಾಥರ ಅವರ ಹಪಗಲ ಮೇಲಪ 
ಇರುತಿದಪ. ಮತುಿ ಅವರ ಹಪಸರು ಅದುುತ, ಕೌನ್ಲರ್ ಕರಪಯಬಹುದು, ಶಪರೇಷ್ಾ ದಪೇವರು, ನತಯನಾದ ತಂದಪ, ಪಿೇಸ್ 
ಪಿರನ್್.7 ಅವರ ಸಕಾಥರ ಮತುಿ ಶಾಂತ್ತ ಹಪಚಿಳದ ಇಲಿ ದಾವಿೇದನ್ ಸಿಂಹಾಸನ್ದ ಅವನ್ ಪರಭುತಾದ ಮೇಲಪ ಯಾವುದಪೇ 
ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಎಂದು, ಇದು ಆದಪೇಶ ಮತುಿ ಸ್ಾಿಪಿಸಲು ತ್ತೇಪುಥ ಮತುಿ ಮುಂದಪ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಯ, ಸಹ 
ಶಾಶಾತವಾಗಿ ಹಪ ಂದಬಪೇಕಾಗುತಿದಪ. ಸ್ಪೈನ್ಯಗಳ ಕತಥನ್ ಉತಾ್ಹ ಈ ನವಥಹಸುತಿವಪ. (ಯಶಾಯ 9: 6-7) 



ಗಮನಸಿ ಯಶಾಯ ಯೇಸು ಬಂದು ಸಕಾಥರಿ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾಿಪಿಸುವುದರ ಎಂದು ಹಪೇಳಿದರು. ಕ್ತರಸಿನ್ ಶರದಾಧಭಕ್ತಿಯನ್ುು 
ಅನಪೇಕ ಪರತ್ತ ವಷ್ಥ ವಿಶಪೇಷ್ವಾಗಿ ಡಿಸ್ಪಂಬರ್, ಈ ಅಂಗಿೇಕಾರದ ಹಪೇಳಿರುವ, ಅವರು ಯೇಸು ಜ್ನ್ನ್ ಎಂದು ವಾಸಿವವಾಗಿ ಹಪಚುಿ 
ಎಂದು ಗಮನಸದಪೇ ಒಲವು. ಬಪೈಬಲ್ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರಜಪಗಳ ಮೇಲಪ ನೇಡುವ ಸಕಾಥರ ಹಪ ಂರ್ದದಪ ಎಂದು 
ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ, ಮತುಿ ಯೇಸು ಅದನ್ುು ಎಂದು. ಯಶಾಯ, ಡಪೇನಯಲ್, ಮತುಿ ಇತರರು ಭವಿಷ್ಯ. 

ಮತುಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆ ನಯಮಗಳ ಮೇಲಪ ಆಧಾರಿತವಾದ ಆಳಿಾಕಪ ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ; ದಪೇವರ ಕಾನ್ ನ್ುಗಳು ಪಿರೇತ್ತ (ಜಾನ್ 
15:10 37-40 ರ್ಾಯರ್ ಯ 22) ದಾರಿ. ಆದದರಿಂದ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ವಿಶಾದ ಇದನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಎಷ್ುಟ ಹಪ ರತಾಗಿಯ , 

ಪಿರೇತ್ತಯ ಮೇಲಪ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತಿದಪ. 

ಪಾಿಮ್ಿ ಮತನ ಿಇನುಷನು 

ಇದು ದಪೇವರು ದಪೇವರ ಬರುವ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಬಗಪೆ ಬರಪಯಲು ಪಪರೇರಪೇಪಿಸಿದ ಡಪೇನಯಲ್ ಮತುಿ ಯಶಾಯ ಕಪೇವಲ ಅಲಿ. 

ಯಹೆಜೆೊೀಲನನ ಇಸ್ೆರೀಲ್ (ಕೆೀವಲ ಯಹ ದಿಗಳು) ಸಹಸರವಷಸದ ರಾಜೆದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೀರನತಾಿರೆ ಎೊಂದನ ಗೆರೀಟ್ ಕೆಿೀಶ್ವನನು ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ
ಅಲಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಾಯತನ ಯಾರನ ಬನಡಕಟ್ನು ಆ ಬರೆಯಲನ ಸ ೂತ್ತಸ: 

17 ಆದಾರಿೊಂದ 'ದೆೀವರಾದ ಕತಸನನ ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳುತಾಿನೆ: "ನಾನನ ಜನರಿೊಂದ ನೀವು ಸೊಂಗರಹಿಸಲನ ನೀವು ಚ್ದನರಿದ 
ಮಾಡಲ್ಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆೀಶ್ಗಳ ನೀವು ಜೆ ೀಡಿಸನವುದನ, ಮತನಿ ನಾನನ ಇಸ್ಾರಯೀಲ್ ದೆೀಶ್ಕೆೊ ನೀಡನತಿದೆ."', 
ಹೆೀಳಲನ18 ಅವರನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗನತಿದೆ, ಮತನ ಿ ಅವರನ ಎಲ್ಾಿ ಅದರ ಹೆೀಸಿಗೆಯ ಸೊಂಗತ್ತಗಳನ ು ಎಲ್ಾಿ 
ಅಸಹೆವಾದವುಗಳನ ು ವದೆೀಶ್ ತೆಗೆದನಕೆ ಳುಿತಿದೆ. 19 ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒೊಂದನ ಹೃದಯವನನು ನೀಡನತಿದೆ, ಮತನಿ ನಾನನ 
ಅವುಗಳನನು ಒೊಂದನ ಹೆ ಸ ಆತಮವನನು ಹಾಕನತಾಿನೆ, ಮತನಿ ಅವುಗಳ ಮಾೊಂಸವನನು ಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯ 
ತೆಗೆದನಕೆ ಳಿಬಹನದನ, ಮತನ ಿಅವುಗಳನನು ಒೊಂದನ ಹೃದಯ ನೀಡನತದಿೆ ಅವರನ ಅವುಗಳನನು ನನು ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದನ 

ನನು ತ್ತೀಪುಸ ಇಡಬಹನದನ ಮತನ ಿ ಮಾೊಂಸ, 20; ಮತನಿ ಅವರನ, 21 ನನು ಜನರನ ರಿೀತಾೆ, ಮತನಿ ನಾನನ ಅವರ 
ದೆೀವರಾಗರನವೆನನ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆೀಸಿಗೆಗಳ ಮತನಿ ಅವರ ಅಸಹೆಗಳ ಅಪೆೀಕ್ೆ ಅನನಸರಿಸಿ ಆ, 

ನಾನನ ಅವರ ತಲ್ೆಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ಅವರ ಕಾಯಸಗಳು ಪರತ್ತಫಲ ಕೆ ಡನ ತೆಿೀನೆ " 
ದೆೀವರಾದ ಕತಸನನ ಹೆೀಳುತಾಿನೆ. (ಎಝೆಕ್ತಯಲ್ 11: 17-21) 

ಇಸ್ಾರಯೇಲ್ಲನ್ ಗಪ ೇತರ ವಂಶಸಿರು ಚಪದುರುವುರ್ದಲ,ಿ ಆದರಪ ದಪೇವರ ಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸಬಪೇಕಪಂದು ಮತುಿ ಅಸಹಯಕರ 
ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು (ಯಾಜ್ಕಕಾಂಡ 11; ಧ್ಮೊೇಥಪದಪೇಶಕಾಂಡ 14) ತ್ತನ್ುುವ ನಲುಿತಿದಪ. 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬಗಪೆ ಪಾ್ಮ್್ ಕಪಳಗಿನ್ ಗಮನಸಿ: 

ವಿಶಾದ 27 ಎಲಾಿ ತುರ್ದಗಳನ್ುು ಜ್ಞಾಪಕರ್ಾಡಿಕಪ ಳುಿವಿರಿ ಮತು ಿ ಲಾರ್ಡಥ ತ್ತರುಗುತಿದಪ ಮತುಿ ರಾಷ್ರಗಳು ಎಲಾಿ 
ಕುಟುಂಬಗಳು ನೇವು ಮೊದಲು ಪೂಜಪ ಶಲ್. ರಾಜ್ಯವನ್ುು 28 ಲಾರ್ಡ್ಥ ಆಗಿದಪ ಮತುಿ ಅವರು ರಾಷ್ರಗಳ ಮೇಲಪ 
ನಯಮಗಳು. (ಪಾ್ಮ್್ 22: 27-28) 
6 ನನ್ು ಸಿಂಹಾಸನ್, ಓ ದಪೇವರಪೇ, ಸದಾಕಾಲ ಆಗಿದಪ; ಸದಾಚಾರ ಒಂದು ರಾಜ್ದಂಡ ನಮಮ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ರಾಜ್ದಂಡ 
ಹಪ ಂರ್ದದಪ. (ಪಾ್ಮ್್ 45: 6) 



10 ಎಲಾಿ ನಮಮ ಕೃತ್ತಗಳು ನೇವು ಒ ಲಾರ್ಡಥ ಹಪ ಗಳುವುದು ಹಾಗಿಲಿ, ಮತುಿ ನಮಮ ಸಂತರು ನೇವು ಆಶ್ಚೇವಾಥದ 
ಹಾಗಿಲಿ. 11 ಅವರು ನಮಮ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ವಪೈಭವವನ್ುು ರ್ಾತನಾಡಲು; ನಮಮ ಅಧಿಕಾರದ ಚಚಪಥ, 12 ಮನ್ುಷ್ಯರ 
ಮಕೆಳ ಅವರ ಅಪೂವಥ ಕ್ತರಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಯುವಂತಪ ರ್ಾಡಿ, ಮತುಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯವು ವಪೈಭವವನ್ುು 
ಗಾಂಭಿೇಯಥವನ್ುು. 13 ನಮಮ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಶಾತ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ, ಮತುಿ ನಮಮ ಪರರ್ಾಧಿಕಾರ ಎಲಾಿ 
ಸಂತತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅದಪ.(ಕ್ತೇತಥನಪ 145: 10-13) 

ಹಳೆಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲ ಿವವಧ ಲ್ೆೀಖಕರನ ಸ್ಾಮಾರಜೆದ ಅೊಂಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಬರೆದ (ಉದಾ ಎಝೆಕ್ತಯಲ್ 20:33; ಓಬದೆನಗೆ 21; 

ವಾಕನ 4: 7). 
ಆದಾರಿೊಂದ ಯೀಸನ ದೆೀವರ ರಾಜೆದ ಸನವಾತೆಸಯನನು ಬೆ ೀಧನೆ ಆರೊಂಭಸಿದಾಗ, ಅವನ ತಕ್ಷಣದ ಪೆರೀಕ್ಷಕರ ಮ ಲ ಪರಿಕಲಾನೆ 
ಕೆಲವು ನಕಟ್ತೆಯನನು ಹೆ ೊಂದಿದಾರನ. 
4. ಏಸನದ ತರ ರಾಜೆದ ಸನವಾತೆಸಯನನು ಕಲ್ಲಸಲನ ಡಿಡ್? 

ಸನವಾತೆಸ ಅನೆೀಕ ಆಕ್ು ಯೀಸನವನ ವೆಕ್ತಿ ಬಗೆ ೆ ಒಳೆಿಯ ಸನದಿಾ, ವಾಸಿವವಾಗ ಯೀಸನವನ ಶಿಷೆರನ ದೆೀವರ ರಾಜೆದ 

ಸನವಾತೆಸಯನನು ಕಲ್ಲಸನತಾಿನೆ ಎೊಂದನ. ಯೀಸನ ತೊಂದ ಸೊಂದೆೀಶ್. 
ಪಾಲ್ ದೆೀವರ ರಾಜೆವನನು ಟ್ರಾಟ್ 
ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ದಪೇವರು ಮತುಿ ಜಿೇಸಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಬರಪದರು: 

8 ಅವರು ಸಿನ್ಗಾಗ್ ಹಪ ೇದರು ಮತುಿ ಮ ರು ತ್ತಂಗಳ, ತಾಕ್ತಥಕ ರ್ದಟಟವಾಗಿ ರ್ಾತನಾಡಿ ಮನ್ವೊಲ್ಲಸುವ ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯದ ಒದಾದಡುವ (ಕಾಯಿದಪಗಳು 19: 8). 
25 ಮತುಿ ವಾಸಿವವಾಗಿ, ಈಗ ನಾನ್ು ಎಲಾಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಹಪ ೇಗಿದಾದರಪ ಎಂದು ದಪೇವರು (ಕಾಯಿದಪಗಳು 20:25) 

ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಉಪದಪೇಶ ಗಪ ತುಿ. 
23 ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಅವನಗಪ ಒಂದು ರ್ದನ್ ನಪೇಮಕಗಪ ಂಡ ನ್ಂತರ, ಅನಪೇಕ ಅವನ್ ಬಡರ್ದ ನ್ಲ್ಲ,ಿ ಬಂದ ಅವರು 
ವಿವರಿಸಿದರು ಮತುಿ ಉದಪದೇಶಗಳು ಅಷಪಟೇನ್  ಅವುಗಳನ್ುು ಬಪಳಗಿನಂದ ಸಂಜಪ ತನ್ಕ ಮೊೇಶಪಯ ಎರಡ  ಪರವಾರ್ದಗಳ 
ಯೇಸುವಿನ್ ಬಗಪೆ ಮನ್ವೊಲ್ಲಸುವ, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಾಕ್ಷಯ. ... 31 ದೆೀವರ ರಾಜೆವನನು ಉಪದೆೀಶ್ ಮತನ ಿಎಲಾಿ 
ಆತಮವಿಶಾಾಸರ್ದಂದ ಕತಸನಾದ ಯೀಸನ ಕ್ತರಸಿನ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದವರ ವಷಯಗಳ ಬಪ ೇಧ್ನಪ, ಅವನ್ನ್ುು ನಷಪೇಧಿಸುವ 
ಯಾರ  (ಕಾಯಿದಪಗಳು 28: 23,31). 

ಪಾಲ್ ಕ ಡ ಪರತಪಯೇಕವಾಗಿ ಆತನ್ು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬಗಪ ೆ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತಿದಪ ಏನ್ು ಯೇಸುವಿನ್ ಬಗಪೆ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತಿದಪ 
ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಪೇವಲ ಜಿೇಸಸ್ ಬಗಪೆ ಅಲಿ (ಅವರು ಅದರ ಪರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದಪ ಆದರ ), ಗಮನಸಿ. 

ಪಾಲ್ ಕ ಡ ದಪೇವರ ಸುವಾತಪಥ ಎಂದು, ಆದರಪ ಇನ್ ು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಆಗಿತುಿ: 
9 ... ನಾವು ನಮಗಪ ದಪೇವರ ... 12 ಸುವಾತಪಥ ನೇವು ತನ್ು ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ ಮತುಿ ವಪೈಭವ ಒಳಗಪ ಕರಪ ದಪೇವರ ಯೇಗಯ 
ನ್ಡಪಯುತ್ತಿದದರು ಎಂದು ಬಪ ೇಧಿಸಿದ. (1 ಥಪಸಲಪ ನೇಕ 2: 9,12) 



ಪಾಲ್ ಕ ಡ ಕ್ತರಸಿನ್ (ರಪ ೇಮನ್್ 1:16) ಸುವಾತಪಥ ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ. "ಉತಿಮ ಸಂದಪೇಶ" ಜಿೇಸಸ್, ಅವರು ಕಲ್ಲಸಿದರು 
ಸಂದಪೇಶ. 

ಇದು ಕಪೇವಲ ಜಿೇಸಸ್ ಕ್ತರಸಿನ್ ವಯಕ್ತಿಯ ಬಗಪೆ ಅರ್ವಾ ವಪೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊೇಕ್ಷ ಬಗಪೆ ಒಂದು ಸುವಾತಪಥ ಎಂದು ಪರಿಗಣ್ಣಸಿ. ಪಾಲ್ 
ಕ್ತರಸಿನ್ ಸುವಾತಪಥಗಪ ಯೇಸು ವಾಪಸ್ಾದ, ಮತುಿ ದಪೇವರ ತ್ತೇಪುಥ ಅನ್ುಸರಿಸುತ್ತಿಲಿ ಒಳಗಪ ಂಡಿತುಿ ಹಪೇಳಿದರು: 

6 ... ದಪೇವರ ಕಪಿೇಶವನ್ುು ಆ ತಪ ಂದರಪ ನೇವು ಮರುಪಾವತ್ತಸಲು 7 ಕತಥನಾದ ಯೇಸು ಆತನ್ ಆಜಾನ್ು 
ದಪೇವತಪಗಳ, 8 ದಪೇವರ ಗಪ ತ್ತಿಲಿ ಯಾರು ಮೇಲಪ ಪರತ್ತೇಕಾರ ತಪಗಪದುಕಪ ಳುಿವ ಬಪಂಕ್ತ ಜ್ಗಮಗಿಸುತ್ತಿದಪ ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಥರ್ದಂದ 
ಬಹರಂಗ ರ್ಾಡಿದಾಗ ನ್ಮೊಮಂರ್ದಗಪ ತಪ ಂದರಪಗಪ ಳಗಾಗಿರುವ ಉಳಿದ ಯಾರು ನೇವು ನೇಡಲು, ನ್ಮಮ ಕತಥನಾದ 
ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನ್ ಸುವಾತಪಥಗಪ ಅನ್ುಸರಿಸಲಪೇಬಪೇಕು ಯಾರು. 9 ಈ ಶಾಶಾತ ನಾಶ ಲಾರ್ಡಥ ಉಪಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಅವರ 
ಅಧಿಕಾರದ ವಪೈಭವ ಶ್ಚಕ್ಪ ಶಲ್, 10 ಅವರು ಬಂದಾಗ, ಆ ರ್ದನ್, ರಲ್ಲಿ ವಪೈಭವಿೇಕರಿಸಿದಾಧನಪ ನೇವು ನ್ಡುವಪ ನ್ಮಮ 
ಪುರಾವಪಯನ್ುು ನ್ಂಬುವುದಪೇ ಏಕಪಂದರಪ (: 6-10 2 ಥಪಸಲಪ ನೇಕ 1) ಅವರ ಸಂತರು ಮತುಿ ನ್ಂಬಕಪ ಯಾರು ಎಲಾಿ 
ನ್ಡುವಪ ಪರಶಂಸ್ಪ. 

ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ನಾವು ಸಿಾೇಕರಿಸಲು ಹಾಗಿಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಥ ಹಪ ಂರ್ದರುವುರ್ದಲಿ ವಿಷ್ಯ 
ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ: 

28 ನಾವು ಇದು ಅಲಾಿಡಿಸಿದ ಒಂದು ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ (ಇಬರಯ 12:28) ಸಿಾೇಕರಿಸುತ್ತಿೇರಿ. 

ನಾವು ಗರಹಸಲು ಮತುಿ ಈಗ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಭಾಗವಾಗಿ ಎದುರುನಪ ೇಡಬಹುದು, ಆದರಪ ಸಂಪೂರ್ಥ ನ್ಮ ರ್ದಸಿಲಿ. 

ಪಾಲ್ ಮುಖಯವಾಗಿ ಇಲಿ ಸಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಒಂದು ರ್ಾರಣಾಂತ್ತಕ ರ್ಾನ್ವ, ಇದು 
ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ನ್ಂತರ ನ್ಡಪಯುವುದರಿಂದ ನ್ಮ ರ್ದಸಿ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು: 

50 ಈಗ ನಾನ್ು ಸಹಪ ೇದರರಪೇ, ರ್ಾಂಸ ಮತುಿ ರಕಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕವಾಗಿ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ ಎಂದು 
ಹಪೇಳಲು; ಕಳಪದ ಕಹಳಪ ನ್ಲ್ಲ,ಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣುನ್ ಮಿನ್ುಗುವುರ್ದಲಿ ನಾವು ಎಲಾಿ ನದಪರ ಹಾಗಿಲಿ, ಆದರಪ ನಾವು ಎಲಾಿ ಒಂದು 
ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ - 52 ಕಂಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ: ಇಲಿವಪೇ ಭರಷಾಟಚಾರ ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕವಾಗಿ ಭರಷಾಟಚಾರವಿಲಿದಪ ರ್ಾಡುತಿದಪ 51 ಇಗಪ ೇ, 
ನಾನ್ು ನೇವು ಒಂದು ರಹಸಯ ತ್ತಳಿಸಿ.. ಫಾರ್ ಕಹಳಪ ಧ್ವನ, ಮತುಿ ಸತಿ ಕಪಡದ ಏರಿಸಲಾಗುತಿದಪ, ಮತುಿ ನಾವು 
ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಹಾಗಿಲಿ (1 ಕಪ ರಿಂರ್ 15: 50-52). 
1 ನಾನ್ು ದಪೇಶ ಮತುಿ ಅವರ ಕಾಣ್ಣಸಿಕಪ ಳಿಲು ಮತುಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸತಿ ನರ್ಥಯ ದಪೇವರ ಮತುಿ ಕತಥನಾದ 
ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನ್ ಮೊದಲು ಆದದರಿಂದ ನೇವು ಶುಲೆ (2 ತ್ತಮೊೇತ್ತ 4: 1). 

ಪಾಲ್ ಕಪೇವಲ ಕಲ್ಲಸಿದ, ಆದರಪ ಜಿೇಸಸ್ ದಪೇವರ ತಂದಪಯ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ತಲುಪಿಸಲು ಎಂದು: 
20 ಆದರಪ ಈಗ ಕ್ತರಸಿನ್ು ರ್ಾನ್ವ ರಿಂದ ಸತಿವರಪ ಳಗಿಂದ ಎರ್ದದದಾದನಪ, ಮತುಿ ರ್ಾಪಥಟ್ಟಟದಪ ನದಪದ ಬದದ ಯಾರು ಪರರ್ಮ 
ಫಲವನ್ುು. 21 ರ್ಾಯನ್ ಮ ಲಕ ಸ್ಾವಿನ್ ಬಂರ್ದತು ಸ್ಾಯುವ ಆಡಮ್ ರ್ಾಹತ್ತ 22 ಸತಿವರು. ಬಂರ್ದತು ಕ ಡ ಪರರ್ಮ 
ಫಲವನ್ುು, ನ್ಂತರ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ನ್ಲ್ಲಿ ಕ್ತರಸಿನ್ ಯಾರು ಕ್ತರಸಿನ್ 24 ಆಗ ಅವರು ಇರಿಸುವ ಸಂದಭಥದಲ್ಲಿ ಅವರು 
ದಪೇವರ ತಂದಪಯ, ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಹಪರಿಗಪ ಸಂದಭಥದಲ್ಲ,ಿ ಕಪ ನಪಯಲ್ಲ ಿಬರುತಿದಪ ಕ್ತರಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಹಾಗಿಲಿ ಜಿೇವಂತವಾಗಿ 
ರ್ಾಡಿದ 23 ಆದರಪ ತನ್ು ಸಲುವಾಗಿ ಪರತ್ತ ಒಂದು.. ಎಲಾಿ ನಯಮ ಮತುಿ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತುಿ ಶಕ್ತಿ. 25 ಅವರು 



ಅವನ್ ಪಾದಗಳ ಕಪಳಗಪ ಎಲಾಿ ಶತುರಗಳನ್ುು ರ್ಾಡಿತು ರವರಪಗ  ಆಳಿಾಕಪ ರ್ಾಡಬಪೇಕು ಮುಕಾಿಯಗಪ ಳಿಲ್ಲವಪ. (1 

ಕಪ ರಿಂರ್ 15: 20-25). 

ಪಾಲ್ ಕ ಡ ಅನಾಯಯವಾದ (ಆಜ್ಞಪಯ ಬಪರೇಕರ್) ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕವಾಗಿ ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ: 
9 ನೇವು ಅನಾಯಯವಾದ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕವಾಗಿ ಎಂದು ಗಪ ತ್ತಿಲಿ? ಡು 
ಮೊೇಸಗಪ ಳಿಸುವಂತಹ. ಎರಡ , ಅರ್ವಾ, ಅರ್ವಾ ವಯಭಿಚಾರಿಗಳೂ, ಅರ್ವಾ ಸಲ್ಲಂಗಕಾಮಿಗಳು, 
ಅರ್ವಾ, 10 ಅರ್ವಾ ಕಳಿರು, ಅರ್ವಾ ಕ ರರಿಯ  ಆಂತಯಥದಲ್ಲ ಿ ಅತಾಯಸ್ಪಯ, ಅರ್ವಾ, ಅರ್ವಾ, ಅರ್ವಾ ಸುಲು 
ಕಪ ಳುಿವವರ  ದಪೇವರು (: 9-10 1 ಕಪ ರಿಂರ್ 6) ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕವಾಗಿ. 
19 ಈಗ ರ್ಾಂಸದ ಕೃತ್ತಗಳು ಪುರಾವಪಯಂತಪ ಇವು: ವಯಭಿಚಾರ, ಅವಿವಾಹತರ ನ್ಡುವಪ ಸಂಭಪ ೇಗ, ಅಶುಚಿ, 

ಅಶ್ಚಿೇಲ, 20 ವಪೈರ, ವಾರ್ಾಚಾರ, ದಪಾೇಷ್, ವಾದವನ್ುು, ಅಸ ಯಗಳು, ಕಪ ರೇಧ್ ಸ್ಪ ಫೇಟ, ಸ್ಾಾಥಿಥ ಮಹತಾಾಕಾಂಕ್ಪಗಳನ್ುು, 
ವಿರಪ ೇಧ್ಗಳು ಅಭಿಪಾರಯಗಳ, 21 ಅಸ ಯ, ಕಪ ಲಪಗಳು, ರ್ಾದಕತಪ, ಮತುಿ ಹಾಗಪ; ಇದು ನಾನ್ು ನಾನ್ು ನೇವು 
ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಅಭಾಯಸ ಯಾರು ದಪೇವರು (: 19-21 ಗಲಾತಯದವರಿಗಪ 5) ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕವಾಗಿ ಎಂದು, 
ಸಮಯ ಹಂದಪ ಹಪೇಳಿದರು ಕಪೇವಲ ರ್ಾಹತ್ತ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿ. 

ಈ ನಮಗಪ 5, ಯಾವುದಪೇ ಸಂಭಪ ೇಗಿಸು, ಅಶುಚಿಯಾದ ವಯಕ್ತ,ಿ ಅರ್ವಾ ಕ ರರಿಯ  ಆಂತಯಥದಲ್ಲಿ ಅತಾಯಸ್ಪಯ 
ಮನ್ುಷ್ಯ, ವಿಗರಹಾರಾಧ್ಕನ್ಂತ್ತರುವ ಯಾರು ಎಂದು, ಯಾವುದಪೇ ಪಿತಾರಜಿಥತ ಹಪ ಂರ್ದದಪ 

ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕ್ತರಸಿನ್ ಮತುಿ ದಪೇವರ (ಎಫಪಸಿಯನ್್ 5: 5). 

ದಪೇವರ ಗುರ್ಮಟಟವನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ ಮತುಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತಿದಪ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಪ ಪಶಾಿತಾಿಪದ 
ಕಪ ೇರುತಿದಪ. ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಕಪಲವು ಕಲ್ಲಸಲು ಎಂದು ಎಚಿರಿಕಪ: 

6 ನಾನ್ು ನೇವು ದ ರ ಹಾಗಾಗಿ ಬಪೇರಪ ಸುವಾತಪಥ, 7 ಮತಪ ಿಂದು ಅಲಿ ಇದು, ಕ್ತರಸಿನ್ ಕೃಪಪಯು ನೇವು ಕರಪದ ಅವನಂದ 
ಬದಲಾಗುತ್ತಿದಾದರಪ ಎಂದು ರ್ಾವಪಥಲ್; ಆದರಪ ಕಪಲವು ತಪ ಂದರಪ ನೇವು ಮತುಿ ಕ್ತರಸಿನ್ ಸುವಾತಪಥಗಪ ವಿರ ಪಗಪ ಳಿಸು 
ಬಯಸುವ. 8 ಆದರಪ ನಾವು, ಅರ್ವಾ ಸಾಗಥರ್ದಂದ ಒಂದು ದಪೇವತಪ, ನಾವು ನಮಗಪ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ಬಟಟರಪ ನೇವು 
ಯಾವುದಪೇ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಸಹ, ಅವರಿಗಪ ಶಾಪಗರಸಿ ಅವಕಾಶ. 9 ನಾವು ಆದದರಿಂದ ಈಗ ನಾನ್ು ಯಾರಾದರ  
ನೇವು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ಬಟಟರಪ ನೇವು ಯಾವುದಪೇ ಇತರ ಸುವಾತಪಥ ಬಪ ೇಧಿಸುತಾಿರಪ, ಮತಪಿ ಹಪೇಳುತಪಿೇನಪ ಮೊದಲು 
ಹಪೇಳಿರುವುದು, ಅವರಿಗಪ ಶಾಪಗರಸಿ ಅವಕಾಶ. (ಗಲಾ 1: 6-9) 
3 ಆದರಪ ನಾನ್ು ಹಪೇಗಾದರ  ಆಗದಂತಪ ತನ್ು ಕುಯುಕ್ತಿಯನ್ುು ಮ ಲಕ ಈವ್ ವಂಚಿಸಿದ ಸಪಥ, ನಮಮ ಮನ್ಸ್ನ್ುು 
ಕ್ತರಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸರಳತಪ ರಿಂದ ದಪ ೇಷ್ಪೂರಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಆದದರಿಂದ ಬರುವ ಅವರು ನಾವು ಬಪ ೇಧಿಸಿದ 
ರ್ಾಡಿಲಿ ಓವಥ ಜಿೇಸಸ್ ಬಪ ೇಧಿಸುತಾಿರಪ ವಪೇಳಪ ಹಪದರುತ್ತದಿದರು. 4, ಅರ್ವಾ ನೇವು ಪಡಪದರಪ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದಾದರಪ 
ರ್ಾಡಿರುವ ಬಪೇರಪ ಸುವಾತಪಥ ನೇವು ಸಿಾೇಕರಿಸದ ಬಪೇರಪ ಚಪೇತನ್, ಅರ್ವಾ - ನೇವು ಚಪನಾುಗಿ ಅದನ್ುು ಸ್ಪೇರಿಸಲಾಗಿದಪ 
ಇರಬಹುದು! (2 ಕಪ ರಿಂಥಿಯಾನ್್ 11: 3-4) 

"ಇತರ" ಮತುಿ "ವಿವಿಧ್" ನಜ್ವಾಗಿ ತಪುೆ, ಸುವಾತಪಥ ಏನ್ು? 

ಸುಳುಿ ಸುವಾತಪಥ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ. 



ಸ್ಾರ್ಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸುಳುಿ ಸುವಾತಪಥ ನೇವು ದಪೇವರ ಪಾಲ್ಲಸಬಪೇಕಪಂದು ಮತುಿ ನಜ್ವಾಗಿಯ  ದಪೇವರು (: 21-23 ಸಿಎಫ್ 
ರ್ಾಯರ್ ಯ 7) ತ್ತಳಿಯಲು ಆರಪ ೇಪಿಸಿ ಇವರ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಜ್ವಾದ ವಾಸಿಸಲು ಶರಮಿಸಬಪೇಕು ಇಲಿ ನ್ಂಬಲು. ಇದು ಸ್ಾಾರ್ಥರ್ದಂದ 
ಆಧಾರಿತ ಹಪೇಳಲೆಡುತಿದಪ. 

ಗಳಿಸಿರುವ ಜ್ನ್ಪಿರಯತಪಯಿಂದ ಈವ್ ಹಾವು ಸುರ್ಾರು 6000 ವಷ್ಥಗಳ ಹಂದಪ ತಪುೆ ಸುವಾತಪಥ ಬೇಳಲು (ಆರ್ದಕಾಂಡ 3) -

ಮತುಿ ರ್ಾನ್ವರು ದಪೇವ ಉತಿಮವಾಗಿ ತ್ತಳಿರ್ದರುವ ಮತು ಿ ತಮಮನ್ುು ಒಳಪಿಯ ಮತುಿ ಕಪಟಟ ನಧ್ಥರಿಸಲು ಎಂದು 
ನ್ಂಬದಪದೇವಪ. ಹೌದು, ಯೇಸು ಬಂದು ನ್ಂತರ, ಅವರ ಹಪಸರು ವಿವಿಧ್ ಸುಳುಿ ಸ್ಪೇಪಥಡಪಗಪ ಳಿಸಲಾಯಿತು ತತಾಗಳನ್ುು ಮತು ಿ
ನರಂತರ ಮತುಿ ಅಂತ್ತಮ ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತಿದಪ ರ್ಾಡಲಾಗಿದಪ. 

ಈಗ ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಳುಿ ಸುವಾತಪಥ ಮ ಲಭ ತವಾಗಿ ಸತಯ ಮತುಿ ದಪ ೇಷ್ ಗಾುಸಿಟಕ್ಸ / ಮಿಸಿಟಕ್ಸ 
ಮಿಶರರ್ವಿರುತಿದಪ. ನಾಸಿಟಕ್ಸ ಪಂರ್ದ ಮ ಲತಃ ವಿಶಪೇಷ್ ಜ್ಞಾನ್ ಮೊೇಕ್ಷ ಸ್ಪೇರಿದಂತಪ ಆಧಾಯತ್ತಮಕ ಒಳನಪ ೇಟ, ಸ್ಾಧಿಸುವುದು 
ಅಗತಯವಿದಪ ಎಂದು ಏನ್ು ನ್ಂಬದದರು. ನಾಸಿಟಕ್ಸ ಪಂರ್ದ ಏನ್ು ರ್ಾಂಸವನ್ುು ರ್ಾಡಿದರು ಯಾವುದಪೇ ನರ್ದಥಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ುು 
ಬೇರುತಿದಪ ಮತುಿ ಅವರು ಏಳನಪೇ ರ್ದನ್ ಸಬಿತ್ ರಿೇತ್ತಯ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ುಸರಿಸುತ್ತಿಲಿ ದಪೇವರ ವಿರುದಧವಾಗಿ ನ್ಂಬಲು 
ಒಲವು. ಒಂದು ಸುಳುಿ ನಾಯಕ ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಪಿೇಟರ್ ಎಚಿರಿಕಪ ನೇಡಿದರು ಯಾರು (: 18-21 ಕಾಯಿದಪಗಳು 8) ಸ್ಪೈಮನ್ 
ಪುರಾತನ್ ಪಷ್ಟಥಯನ್ ಪುರಪ ೇಹತ ವಗಥದವ, ಆಗಿತುಿ. 

ಆದರೆ ಅದನ ಸನಲಭ ಅಲ ಿ
ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲಪ್ಟ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಲ್ಲಸಿದರು ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ: 

5 ಆಗ ಫಿಲ್ಲಪ್ಟ ಸರ್ಾಯಥದ ನ್ಗರ ಕುಸಿಯಿತು ಮತುಿ ಅವರಿಗಪ ಕ್ತರಸಿನ್ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ. ... 12 ಅವನ್ು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು 
ವಿಷ್ಯವಾದವುಗಳನ್ುು ಬಪ ೇಧಿಸುವ ಅವರು ಫಿಲ್ಲಪ್ಟ ನ್ಂಬಲಾಗಿದಪ ... (ಕಾಯಿದಪಗಳು 8: 5,12). 

ಆದರಪ ಯೇಸು ಪಾಲ್, ಮತುಿ ಶ್ಚಷ್ಯರು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು ಸುಲಭ ಎಂಬುದನ್ುು ಕಲ್ಲಸಿದ: 

24 ಯೇಸು ಬಹಳ ದುಃಖಿತ ಆಯಿತು ನಪ ೇಡಿ ಅವರು "ಹಪೇಗಪ ಹಾರ್ಡಥ ಐಶಾಯಥವಂತನ್ು ಒಂದು ಹಪಚುಿ ಸ ಜಿಯ ಕಣ್ಣುನ್ 
ಮ ಲಕ ಹಪ ೇಗಲು ಸುಲಭ ಫಾರ್ ದಪೇವರ! 25 ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು ಸಂಪತಿನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದವಪ ಯಾರು ಆಗಿದಪ 
ಶ್ಚರೇಮಂತ ವಯಕ್ತಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು. " 
26 ಮತುಿ ಹಪೇಳಿದರು ಕಪೇಳಿದ ಯಾರು "ನ್ಂತರ ಉಳಿಸಬಹುದು ಯಾರು?" 
27 ಆದರಪ ಅವರು "ಇದು ಪುರುಷ್ರು ಅಸ್ಾಧ್ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ದಪೇವರ ಸ್ಾಧ್ಯ." (ಲ ಕ 18: 24-27) 
22 "ನಾವು ಮ ಲಕ ರ್ಾಡಬಪೇಕು ಅನಪೇಕ ಸಂಕಟಗಳನ್ುು ರಾಜ್ಯವನ್ುು ನ್ಮ ರ್ದಸಿ 

ದಪೇವರು "(ಕಾಯಿದಪಗಳು 14:22). 
3 ನಾವು ದಪೇವರು ಯಾವಾಗಲ  ನೇವು ಅದನ್ುು, ಬಗಿಯಾದ ರ್ಾಹತ್ತ ನಮಮ ನ್ಂಬಕಪ ಅತಯಂತ ಬಪಳಪಯುವುದರಿಂದ, 

ಧ್ನ್ಯವಾದ ಸಹಪ ೇದರರು ಬೌಂರ್ಡ, ಮತುಿ ನೇವು ಎಲಾಿ ಪರತ್ತಯಬಿರಿಗ  ಪಿರೇತ್ತ ಪರಸೆರ ಕಡಪಗಪ 
ರ್ಾಡಲಾಗುತಿದಪ, 4 ಆದದರಿಂದ ನಾವು ನ್ಮಮದಪೇ ಚಚುಥಗಳ ನ್ಡುವಪ ನೇವು ಹಪಗೆಳಿಕಪ ಎಲಾಿ ನಮಮ ಮತುಿ 
ಟಪೈಬುಲಪೇಷ್ನ್್ ನಮಮ ತಾಳಪಮ ಮತುಿ ನ್ಂಬಕಪ ನೇವು ಉಳಿದುಕಪ ಳುಿವ, 5 ದಪೇವರಿಗಪ ನೇವು ನೇವು ಅನ್ುಭವಿಸುವ 
ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಯೇಗಯ ಎಣ್ಣಕಪ ಎಂದು ದಪೇವರ ನಾಯಯದ ತ್ತೇಪುಥ ರ್ಾಯನಫಪಸ್ಟ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಿಲಿ; 6 ರಿಂದ ಕಪಿೇಶವನ್ುು 



ನೇವು, 7 ಮತುಿ ನೇವು ನೇಡಲು ತಪ ಂದರಪ ಆ ಲಾರ್ಡಥ ಜಿೇಸಸ್ ಅವರ ಪರಬಲ ದಪೇವತಪಗಳ ಸಾಗಥರ್ದಂದ ಬಹರಂಗ 
ರ್ಾಡಿದಾಗ ನ್ಮೊಮಂರ್ದಗಪ ತಪ ಂದರಪಗಪ ಳಗಾಗಿರುವ ಉಳಿದ ಯಾರು, (: 3-7 2 ಥಪಸಲಪ ನೇಕ 1) ಜಪ ತಪ ಹರ್ ದಪೇವರ 
ನೇತ್ತಯುಳಿ ವಿಷ್ಯ. 

ಕಷ್ಟಗಳನ್ುು, ಕಪಲವು ಈಗ ಭಾಗವಾಗಿ (4-6:; ಜಾನ್ 6:44 ಇಬರಯರಿಗಪ 6 1-14 ರ್ಾಯರ್ ಯ 22) ಎಂದು ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ ಮತು ಿ
ಆಯೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರ್ಾಡಲಾಗುತಿದಪ. ಬಪೈಬಲ್ ಆ ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ ಇತರ ನ್ಂತರ ಕರಪಯಬಹುದು "ಉತಾ್ಹ ಯಾರು 
ಗರಹಕಪಗಪ ಬರುತಿದಪ, ಮತುಿ ದ ರು ಸಿದಾಧಂತ ಕಲ್ಲಯುವಿರಿ ಆ" (ಯಶಾಯ 29:24). 

ಪಿೀಟ್ರ್ ಕ್ತೊಂಗ್ಮ್ ಟ್ರಾಟ್ 
ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಪಿೇಟರ್ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಶಾಶಾತ ಎಂದು, ಮತುಿ ದಪೇವರ ಸುವಾತಪಥ ಶರದಪಧಯಿಂದ ಪಾಲ್ಲಸಿದನ್ು ಅರ್ವಾ ತ್ತೇಪುಥ 
ಇರುವುರ್ದಲಿ ರ್ಾಡಬಪೇಕು ಕಲ್ಲಸಿದ: 

ಆದದರಿಂದ ಒಂದು ಪರವಪೇಶ ನ್ಮಮ ಲಾರ್ಡಥ ಮತುಿ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಜಿೇಸಸ್ ಕ್ತರಸಿನ್ ಶಾಶಾತ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಹಪೇರಳವಾಗಿ 
ನಮಗಪ ಸರಬರಾಜ್ು ರ್ಾಡಲಾಗುತಿದಪ 11; 10 ಆದದರಿಂದ ಸಹಪ ೇದರರಪೇ, ಇನ್ುಷ್ುಟ ದಕ್ಷ ನಮಮ ಕರಪ ಮತುಿ ಚುನಾವಣಾ 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಪ ಳಿಲು, ನೇವು ಈ ಕಪಲಸಗಳನ್ುು ವಪೇಳಪ ನೇವು ಮುಗೆರಿಸು ಎಂರ್ದಗ  ಎಂದು (2 ಪಿೇಟರ್ 1: 10-11). 

ಬಾರಿಗಪ 17 ದಪೇವರ ಮನಪಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ತ್ತೇಪುಥ ಬಂರ್ದದಾದರಪ; ಇದು ಮೊದಲ ನ್ಮಗಪ ಆರಂಭವಾಗುತಿದಪ ವಪೇಳಪ, 
ದಪೇವರು ಸುವಾತಪಥ ಪಾಲ್ಲಸಬಪೇಕಪಂದು ಯಾರು ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಎಂದು? (1 ಪಪೇತರ 4:17). 

ಬೆೈಬಲ್ ಮತನಿ ರಾಜೆದ ಕೆ ನೆಯ ಪುಸಿಕಗಳು 
ಬಪೈಬಲ್ "ದಪೇವರಪೇ ಪಿರೇತ್ತ" ಎಂದು ಬಪ ೇಧಿಸುತಿದಪ (ಜಾನ್ 1 4: 8,16) ಮತುಿ ಜಿೇಸಸ್ ದಪೇವರ (ಜಾನ್ 1: 1,14) ಆಗಿದಪ -ರ್ದ 
ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಮತುಿ ಪಿರೇತ್ತ ಒಂದು ಕ್ತಂಗ್ ಅವರ ಕಾನ್ ನ್ುಗಳು ಪಿರೇತ್ತ ಬಪಂಬಲವನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದರುತಿದಪ ದಪೇವರ ಅಲಿ ದಪಾೇಷ್ 
(ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ರಪವಪಲಪಶನ್ 22: 14-15). 

ಬಪೈಬಲು ಕಡಪಯ ಪುಸಿಕ ನರ್ದಥಷ್ಟವಾಗಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಚಚಿಥಸುತಿದಪ. 
15 ನ್ಂತರ ಏಳನಪೇ ದಪೇವತಪ ಹಾಡಿದ: ಮತುಿ ಸಾಗಥದಲ್ಲಿ ಜಪ ೇರಾಗಿ ಧ್ವನಗಳು ಇದದವು ಹಪೇಳಿದ "ಈ ವಿಶಾದ 
ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯಗಳ ನ್ಮಮ ಲಾರ್ಡಥ ಮತುಿ ಅವರ ಕ್ತರಸನಿ್ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯಗಳ ರ್ಾಪಥಟ್ಟಟವಪ, ಮತುಿ ಅವರು ಶಾಶಾತವಾಗಿ 
ಮತುಿ ಇದುವರಪಗಪ ಆಳಿಾಕಪ ಹಾಗಿಲಿ!" (ಪರಕಟನಪ 11:15). 

ಯೇಸು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳಿಾಕಪ! ಮತುಿ ಬಪೈಬಲ್ ಅವರ ಶ್ಚೇಷ್ಟಥಕಪಗಳ ಎರಡು ತ್ತಳಿಸುತದಿಪ: 
16 ಅವನ್ು ತನ್ು ನಲುವಂಗಿಯನ್ುು ಮತುಿ ಅವನ್ ತಪ ಡಪಯ ಮೇಲಪ ಬರಪದ ಒಂದು ಹಪಸರು: ರಾಜ್ರ ಮತುಿ ಲಾರ್ಡಥ 
ಲಾರ್ಡಥ ಆಫ್ (ಪರಕಟನಪ 19:16) ನ್ಲ್ಲಿ. 

ಆದರಪ ಯೇಸು ಆಳಿಾಕಪ ರ್ಾತರ ಒಂದು? ಪರಕಟನಪ ಈ ಸ್ಾಲನ್ುು ಗಮನಸಿ: 
4 ಮತುಿ ನಾನ್ು ಸಿಂಹಾಸನ್ದ ಕಂಡಿತು, ಮತುಿ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ುು ಮೇಲಪ ಕುಳಿತು, ಮತುಿ ತ್ತೇಪುಥ ಅವರಿಗಪ 
ಬದಧರಾಗಿದದರು. ನ್ಂತರ ನಾನ್ು ಜಿೇಸಸ್ ತಮಮ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಮತುಿ ಪಾರಣ್ಣಯ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಚಿತರವನ್ುು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತಿದಪ 
ಎಂದು ದಪೇವರು ಪದಕಪೆ ಶ್ಚರಚಪಛೇದ ರ್ಾಡಲಾಗಿದಪ, ಮತುಿ ತಮಮ ಹಣಪಯ ಮೇಲಪ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಕಪೈಗಳಲ್ಲಿ ತಮಮ 



ಗುರುತು ಪಡಪದುಕಪ ಳಿದಪ ಯಾರು ಆತಮಗಳು ಕಂಡಿತು. ಮತುಿ ಅವರು ವಾಸಿಸಿದ ಮತು ಿಒಂದು ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ 
ಕ್ತರಸಿನ್ ಆಳಿಾಕಪ. . . 6 ಪೂಜ್ಯ ಮತುಿ ಪವಿತರ ಮೊದಲ ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ಭಾಗವನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದರುವ ಅವನ್ು. ಉದಾಹರಣಪಗಪ 
ಎರಡನಪೇ ಸ್ಾವಿನ್ ಯಾವುದಪೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು (: 4,6 ಪರಕಟನಪ 20) ಹಪ ಂರ್ದದಪ, ಆದರಪ ದಪೇವರ ಮತುಿ ಕ್ತರಸಿನ್ 
ಪುರಪ ೇಹತರು ರಿೇತಾಯ, ಮತುಿ ಒಂದು ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ ಆತನಪ ಂರ್ದಗಪ ಆಳಿಾಕಪ ಹಾಗಿಲಿ. 

ಸತಯ ಕಪೈಸಿರು ಒಂದು ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ ಕ್ತರಸಿನ್ ಆಳಲು ಮರುಹುಟಟನ್ುು! ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಶಾಶಾತವಾಗಿ ಏಕಪಂದರಪ (ಪರಕಟನಪ 
11:15), ಆದರಪ ಆಳಿಾಕಪಯ ಉಲಪಿೇಖಿಸಲಾಗಿದಪ ರ್ಾತರ ಒಂದು ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥ. ನಾನ್ು ಈ ಹಂದಪ ರಾಜ್ಯವನ್ುು, ದಪೈಹಕ 
ಸಹಸರವಷ್ಥದ, ಅಂತ್ತಮ, ಹಪಚುಿ ಆಧಾಯತ್ತಮಕ, ಹಂತ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಎಂದು ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ ಕಂಡಿತುಿ. 

ಕಪಲವು ಘ್ಟನಪಗಳು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಸರವಷ್ಥದ ಮತುಿ ಅಂತ್ತಮ ಹಂತಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಭವಿಸಿದದನ್ುು ರಿವಪಲಪಶನ್ ಪುಸಿಕ 
ಪಟ್ಟಟ: 

7 ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ ಅವಧಿ ಸ್ಪೈತಾನ್ನ್ು ಅವರ ಜಪೈಲು 8 ಬಡುಗಡಪ ಮತುಿ ಭ ಮಿಯ ನಾಲುೆ ಮ ಲಪಗಳಲ್ಲಿ ಇವು 
ರಾಷ್ರಗಳ ಮೊೇಸಗಪ ಳಿಸಲು ಹಪ ೇಗುತಿದಪ, ಮತುಿ ಮಗಪ ಗ್, ಒಟ್ಟಟಗಪ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಂಖಪಯ ಎಂದು ಸಂಗರಹಸಲು, 
ಸಮುದರದ ಮರಳಿನ್. ... 11 ಆಗ ನಾನ್ು ಅದರ ಮೇಲಪ ಕುಳಿತು ಮುಖವನ್ುು ಭ ಮಿ ಮತುಿ ಸಾಗಥದ ದ ರ ಪಲಾಯನ್ 
ರ್ಾಡಿದ ಒಂದು ದಪ ಡಡ ಬಳಿ ಸಿಂಹಾಸನ್ವನ್ುು ಮತುಿ ಅವನ್ನ್ುು ಕಂಡಿತು. ಮತುಿ ಅವರಿಗಪ. 12 ಯಾವುದಪೇ ಸ್ಾಿನ್ 
ದಪ ರಪಯಲ್ಲಲಿ ನಾನ್ು ಸತಿ ಸರ್ು ಮತುಿ ದಪ ಡಡ, ದಪೇವರ ಮುಂದಪ ನಂತು, ಮತುಿ ಪುಸಿಕಗಳು ತಪರಪಯಲೆಟಟವು 
ಕಂಡಿತು. ಮತಪ ಿಂದು ಪುಸಿಕ ಲಪೈಫ್ ಪುಸಿಕ ಇದು ತಪರಪಯಲೆಟ್ಟಟತು. ಮತುಿ ಸತ ಿ ಪುಸಿಕಗಳು ಬರಪಯಲಾಗಿತು ಿ
ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಮ ಲಕ ತಮಮ ಕೃತ್ತಗಳ ಪರಕಾರ ತ್ತೇರ್ಾಥನಸಲಾಗುತಿದಪ. 13 ಸಮುದರ ಅಪ್ಟ ಇದು ಯಾರು ಸತಿ 
ನೇಡಿತು, ಮತುಿ ಡಪತ್ ಮತುಿ ಹಪೇಡಸ್ ಅವುಗಳನ್ುು ಯಾರು ಸತ ಿವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಆತನ್ ಕೃತ್ತಗಳ ಪರಕಾರ 
ಪರತ್ತ ಒಂದು ತ್ತೇರ್ಾಥನಸಲಾಗುತಿದಪ. 14 ಆಗ ಡಪತ್ ಮತುಿ ಹಪೇಡಸ್ ಬಪಂಕ್ತಯ ಸರಪ ೇವರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಯಲಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಈ 
ಎರಡನಪೇ ಸ್ಾವು 15 ಕಂಡು ಲಪೈಫ್ ಪುಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬರಪಯಲೆಡಲ್ಲಲವಿೊೇ ಯಾರಾದರ  ಬಪಂಕ್ತಯ ಸರಪ ೇವರದ ಪಾತರ 
(ಪರಕಟನಪ 20: 7-8, 11-15).. 

ರಿವಪಲಪಶನ್ ಪುಸಿಕ ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ ಆಳಿಾಕಪ ನ್ಂತರ ಮತುಿ ಎರಡನಪೇ ಸ್ಾವಿನ್ ನ್ಂತರ ಬರುತಿದಪ ಒಂದು ನ್ಂತರದ ಹಂತದ 
ಇರುತಿದಪ ಎಂದು ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ: 

1 ಈಗ ನಾನ್ು ಮೊದಲ ಸಾಗಥ, ಒಂದು ಹಪ ಸ ಸಾಗಥ ಮತುಿ ಹಪ ಸ ಭ ಮಿ ಕಂಡಿತು ಮತುಿ ಮೊದಲ ಭ ಮಿಯ ದ ರ 
ಹಪ ೇದ. ಅಲಿದಪ, ಯಾವುದಪೇ ಸಮುದರಕಪೆ. 2 ಆಗ ನಾನ್ು, ಜಾನ್, ಪವಿತರ ನ್ಗರ, ಹಪ ಸ ಜಪರುಸಲಪಮ್, ಕಂಡಿತು 
ದಪೇವರಿಂದ ಸಾಗಥದ ಔರ್ಟ ಕಪಳಗಪ ಬರುವ, ಪತ್ತ. 3 ಸಿಂಗರಿಸಲೆಟಟ ಒಂದು ವಧ್ು ರ್ಾಹತ್ತ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತಿದಪ ನಾನ್ು 
ಹಪೇಳುವ ಪರಲಪ ೇಕದ ಒಂದು ದಪ ಡಡ ಧ್ವನ ಕಪೇಳಿದ " ಇಗಪ ೇ, ದಪೇವರ ಗುಡಾರದ ಪುರುಷ್ರು, ಮತುಿ ಅವರು 
ಅವುಗಳನ್ುು ವಾಸರ್ಾಡಿ, ಮತುಿ ಅವರು ಅವನ್ ಜ್ನ್ರು ಕಂಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ ದಪೇವರ ಸಾತಃ ಅವರಪ ಂರ್ದಗಪ ಮತು ಿ
ಇರುತಿದಪ ತಮಮ ದಪೇವರಾದ 4 ದಪೇವರು ದ ರ ಅವರ ಕರ್ುುಗಳಲ್ಲಿ ಪರತ್ತ ಕಣ್ಣುೇರಿನ್ ತಪ ಡಪ;.. ಸ್ಾರುತಿದಪ ಯಾವುದಪೇ 
ಸ್ಾವು, ಅರ್ವಾ ದುಃಖ, ಅರ್ವಾ ಅಳುವುದು. ಇಲಿ ರ್ಾಜಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ವಿದಪೇಶ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದುದ, ಯಾವುದಪೇ ಹಪಚುಿ 
ನಪ ೇವು ಕಂಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ. " (ಪರಕಟನಪ 21: 1-4) 



1 ಅವನನ ನನಗೆ ಜೀವನದ ನೀರಿನ ಒೊಂದನ ಶ್ನದಧ ನದಿ, ಸೂಟಿಕ ಸಾಷು, ದೆೀವರ ಸಿೊಂಹಾಸನ ಮತನ ಿಕನರಿಮರಿ 
ಮನೊಂದನವರಿಯನವುದಕೆೊ 2 ಅದರ ಬಿೀದಿಯ ಮಧೆದಲ್ಲ ಿತೆ ೀರಿಸಿದರನ., ಮತನಿ ನದಿಯ ಎರಡ  ಬದಿಯಲ್ಲ,ಿ ಜೀವನದ ಮರದ 
ಆಗತನ,ಿ ಇದನ ಹನೆುರಡನ ಹಣನಣಗಳು ಬೆ ೀರ್ ಪರತ್ತ ಮರದ ಪರತ್ತ ತ್ತೊಂಗಳು ತನು ಹಣನಣ ನೀಡನವ. ಮರದ ಎಲ್ೆಗಳನನು 3 ರಾಷರಗಳ 
ಚಿಕ್ತತೆಿ. ನೀಡಿದಾವು ಮತನಿ ಯಾವುದೆೀ ಹೆಚಿಚನ ಶ್ಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ,ಿ ಆದರೆ ದೆೀವರ ಲ್ಾೆೊಂಬ್ ಮತನಿ ಸಿೊಂಹಾಸನವನನು ಇದನ ಎೊಂದನ 
ಹಾಗಲಿ, ಅವರನ ತಮಮ ಮನಖ ನೆ ೀಡಿ ಹಾಗಲಿ ಅವನ ಸ್ೆೀವಕರನ ಅವನ 4 ಸ್ೆೀವಸಬೆೀಕನ ಅೊಂದನನ., ಮತನ ಿತನು ಹೆಸರನನು ತಮಮ 
ಹಣೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಇರಬೆೀಕನ 5 ಯಾವುದೆೀ ರಾತ್ತರ ರಿೀತಾೆ. ದೆೀವರನ ಅವುಗಳನನು ಬೆಳಕ್ತನ ನೀಡನತಿದೆ ಅವರನ, ಯಾವುದೆೀ ದಿೀಪ 
ಅರ್ವಾ ಸ ಯಸನ ಬೆಳಕ್ತನ ಅಗತೆವದೆ. ಅವರನ ಸದಾಕಾಲ ಆಳಿವಕೆ ಹಾಗಲಿ. (ಪರಕಟ್ನೆ 22: 1-5) 

ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ ನ್ಂತರ ಈ ಆಳಿಾಕಪಯ, ದಪೇವರ ಸ್ಪೇವಕರು ಹಾಗ  ಶಾಶಾತವಾಗಿ ಇರುತಿದಪ ಗಮನಸಿ. ಸಾಗಥದಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾದ ಇದು ಪವಿತರ ನ್ಗರ, ಸಾಗಥ ಬಟುಟ ಭ ಮಿಗಪ ಬರುತಿದಪ. ಈ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಅಂತ್ತಮ ಹಂತದ 
ಪಾರರಂಭ.ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಾವುದಪೇ ಹಪಚುಿ ನಪ ೇವು ಅರ್ವಾ ನಪ ೇವು! 

ಸ್ೌಮಯ ಭ ಮಿಯ (ರ್ಾಯರ್ ಯ 5: 5) ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕವಾಗಿ ಮತುಿ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು (ಪರಕಟನಪ 21: 7). ಇದು ಮೇಲಪ ಇದು 
ಪವಿತರ ನ್ಗರ ಸ್ಪೇರಿದಂತಪ ಭ ಮಿ, ದಪೇವರ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗಪ ಏಕಪಂದರಪ ಉತಿಮ ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ. ಅರ್ಥ: 

7 ಅವರ ಸಕಾಥರ ಮತುಿ ಶಾಂತ್ತ ಹಪಚಿಳದ ಯಾವುದಪೇ ಕಪ ನಪಯಲ್ಲ ಿಇರುತಿದಪ (ಯಶಾಯ 9: 7). 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಅಂತ್ತಮ ಹಂತದ ನ್ಂತರ ಎಲಾಿ ದಪೇವರ ಸಕಾಥರದ ಪಾಲ್ಲಸಬಪೇಕಪಂದು ಎಂದು ಪಾರರಂಭಿಸಿದಪ ಸೆಷ್ಟವಾಗಿ 
ಬಪಳವಣ್ಣಗಪ ಇರುತಿದಪ. 

ಈ ಒಂದು ಅತಯಂತ ವಪೈಭವವನ್ುು ಸಮಯ ಇರುತಿದಪ: 
9 ಆದರಪ ಎಂದು ಬರಪರ್ದರುವ: ". ಐ ನಪ ೇಡರ್ದದದರ , ಅರ್ವಾ ಕ್ತವಿ ಕಪೇಳಿದ, ಅರ್ವಾ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ ಅವನ್ನ್ುು ಪಿರೇತ್ತ 
ಯಾರು ದಪೇವರ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದಪ ವಸುಿಗಳ ಹೃದಯ ಒಳಪಟ್ಟಟದಾದರಪ" 10 ಆದರಪ ದಪೇವರು ತನ್ು ಆತಮನ್ ಮ ಲಕ ನ್ಮಗಪ 
ಅವರನ್ುು ಬಹರಂಗ ( 1 ಕಪ ರಿಂರ್ದವರಿಗಪ 2: 9-10). 

ಇದು ಪಿರೇತ್ತ, ಸಂತಪ ೇಷ್, ಮತುಿ ಶಾಶಾತ ಆರಾಮ ಒಂದು ಸಮಯ. ಇದು ಅದುುತ ಸಮಯ ಇರುತಿದಪ! 

ನೇವು ನಮಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಯಸುವುರ್ದಲ?ಿ 

5. ಹೆ ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಹೆ ರಗೆ ಮ ಲಗಳು ಕಲ್ಲಸಿದ  
ದೆೀವರ ರಾಜೆದ 
ಕ್ತರಸಿನ ಆರೊಂಭಕ ಪಾರಧಾೆಪಕರನ ಅವರನ ದೆೀವರ ಒೊಂದನ ಅಕ್ಷರಶ್ಃ ಸ್ಾಮಾರಜೆದ ಸನವಾತೆಸಯನನು ಭಾವಸಲ್ಾಗತನ ಿ ಎೊಂದನ 
ಯೀಚಿಸನವರಿ? 
ಹೌದನ. 
ವಷ್ಥಗಳ ಹಂದಪ, ಉತಿರ ಕಪರಪ ಲ್ಲನಾ ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯದ ಪಾರಧಾಯಪಕ ಬಾರ್ಟಥ ನೇಡಿದ ಉಪನಾಯಸ, ಅವರು ಪದಪೇ ಪದಪೇ, ಮತುಿ 
ಸರಿಯಾಗಿ, ಅತಯಂತ ಇಂದು ಕಪೈಸಿರು ತಮಗಿರುವ ಭಿನ್ುವಾಗಿ, ಜಿೇಸಸ್ ಮತುಿ ಅವನ್ ಆರಂಭಿಕ ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳು ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಘ ೇಷ್ಟಸಿದರು ಎಂದು ಒತ್ತಿ. ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮಥ ಡಾ ಒಟಾಟರಪ ತ್ತಳುವಳಿಕಪ ದಪೇವರ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ ಎಂದು 



ಬಹಳವಾಗಿ ಭಿನ್ುವಾಗಿರುತಿದಪ ಆದರ , ನಾವು ಜಿೇಸಸ್ ಸಾತಃ ಘ ೇಷ್ಣಪಯನ್ುು ಅವರ ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳು ನ್ಂಬಕಪ ರಾಜ್ಯದ 
ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಎಂದು ಒಪಿೆಕಪ ಳುಿತಾಿರಪ. ನಾವು ಅನಪೇಕ ಇಂದು ಕಪೈಸಿರು ಬಲ್ಲತಪಗಪದುಕಪ ಂಡ ಒಪಿೆಕಪ ಳುಿತಾಿರಪ ಇಲಿ ಎಂದು 
ಅರ್ಥ. 

ಅತೆೊಂತ ಪಾರಚಿೀನ ನೊಂತರದ ಹೆ ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲ ಿಬರವಣಿಗೆ & ಸಮಸನ್ 
ಗಿರೇಕ್ಸ ಟಪಕ್ಸ್ಟ್ ಮತುಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಅನ್ುವಾದಗಳು, 2 ನಪೇ ಆವೃತ್ತಿ ಬಪೇಕರ್ ಪುಸಿಕಗಳು, ಗಾರಯಂರ್ಡ ರಪೇಪಿರ್ಡ್.. ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು 
(ಹಪ ೇಮ್್ ಮವಾಯ ಪುರಾತನ್ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಥನ್ ಅಪೊೇಸ್ಪ ಟೇಲ್ಲಕ್ಸ ಫಾದಸ್ಥ "ಉಳಿದುಕಪ ಂಡಿದಪ ಹಳಪಯ ಸಂಪೂರ್ಥ 
ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮೊೇಥಪದಪೇಶ" ಎಂದು ಏನ್ು ಹಪೇಳಲಾಗುತಿದಪ ಗಮನಾಹಥ ಭಾಗವಾಗಿತುಿ 2004, ಪು. 102). ಪುರಾತನ್ 
ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಥನ್ ಅದರ ಬಗಪೆ ಈ ಹಪೇಳಿಕಪಗಳನ್ುು ಒಳಗಪ ಂಡಿದಪ: 

5: ಸಹಪ ೇದರರು,, 5 ಇದಲಿದಪ ನಮಗಪ ರ್ಾಂಸದ ಜ್ಗತ್ತಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ವಾಸಿವಯದ ಅತಯಲೆ ಮತುಿ ಕ್ಷಣ್ಣಕ, ಆದರಪ ಕ್ತರಸಿನ್ 
ಭರವಸ್ಪಯನ್ುು ಅದುುತ ಮತುಿ ಹಪ ಂರ್ದದಪ: ಬರಲ್ಲರುವ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ ಮತುಿ ಜಿೇವನ್ದ ಶಾಶಾತ ಉಳಿದ. 

ಮೇಲ್ಲನ್ ಹಪೇಳಿಕಪ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಈಗ ಎಂಬುದನ್ುು ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ, ಆದರಪ ಬಂದು ಶಾಶಾತ ಇರುತಿದಪ. ಇದಲಿದಪ, ಈ ಪಾರಚಿೇನ್ 
ಧ್ಮೊೇಥಪದಪೇಶ ಹಪೇಳುತಿದಪ: 

6: 9 ಈಗ ತಮಮ ಮಕೆಳನ್ುು ಉಳಿಸಲು ತಮಮ ನಾಯಯದ ಕಾಯಥಗಳು ಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ ಮ ಲಕ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ ಈ ಸಹ 
ಇಂತಹ ನಾಯಯದ ಪುರುಷ್ರು ವಪೇಳಪ, ನಾವು ನ್ಮಮ ಬಾಯಪಿಟಸಮ್ ಶುದಧ ಮತುಿ ಕಲುಷ್ಟತವಾದ ಇರಿಸಿಕಪ ಳಿಲು 
ವಿಫಲಗಪ ಂಡರಪ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸುವ ಯಾವ ಭರವಸ್ಪ ಹಪ ಂರ್ದಲ?ಿ ಅರ್ವಾ ನ್ಮಮ ವಕ್ತೇಲ, ನಾವು 
ಪವಿತರ ಮತುಿ ನಾಯಯದ ಕೃತ್ತಗಳು ಹಪ ಂದಲು ಕಂಡುಬಂರ್ದಲ ಿ ಇರುತಿದಪ 9: 6 ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಎಲಾಿ ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸಬಹುದಾಗಿದಪ ಎಂದು ಪರಸೆರ ಪಿರೇತ್ತಸ್ಪ ೇರ್ 11:. ಆದದರಿಂದ, ನಾವು ತ್ತಳಿರ್ದದದರಪ 7 ದಪೇವರ 
ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಸರಿ, ನಾವು ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು ಮತುಿ ಭರವಸ್ಪಗಳನ್ುು ಸಿಾೇಕರಿಸುತ್ತಿೇರಿ "ಕ್ತವಿ ಕಪೇಳಿ ರ್ಾಡಿಲಿ 
ಅರ್ವಾ ಕಣ್ಣುನ್ ಕಾರ್ಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಕಣ್ಣುನ್ ಕಾರ್ಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲೆಸಿಕಪ ಂಡ." 
12: ನ್ನ್ು ತಂದಪಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು 6 ಅವರು ಹಪೇಳುತಾಿರಪ: 1 ನ್ಮಗಪ ಗಂಟಪಗಪ, ನಾವು ದಪೇವರ ಕಾಣ್ಣಸಿಕಪ ಂಡ ರ್ದನ್ ಅಲಿ 
ಅರಿತ್ತರುತಾಿರಪ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯಕಪೆ ಪಿರೇತ್ತ ಮತುಿ ನೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಆದದರಿಂದ ಗಂಟಪ ಲಪರ್ಟ 12.. 

ಮೇಲ್ಲನ್ ಹಪೇಳಿಕಪಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಪೇಶ ಮ ಲಕ ಪಿರೇತ್ತ ಅಗತಯವಿದಪ, ನಾವು ಇನ್ ು ನ್ಮ ರ್ದಸಿರ್ದದೇರಿ ಎಂದು ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಮತುಿ ತಪ ೇರಿಸಲು, ಇದು ರ್ದನ್ದ ನ್ಂತರ ಬರಲ್ಲರುವ ದಪೇವರ ಕಾಣ್ಣಸಿಕಪ ಳುಿವ ಅಂದರಪ ಯೇಸು ಮತಪಿ 
ಹಂರ್ದರುಗಿಸುತಿದಪ ನ್ಂತರ. ಇದು ತಂದಪಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತುಿ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಪೇವಲ ಜಿೇಸಸ್ ಅಲಿ. 

ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ ಮತುಿ ದಪೇವರ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ ಈಗ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ (ಇದು ಸ್ಾಧ್ಯ, ಇದು ದಪೇವರ 
ನಜ್ವಾದ ಚಚ್ಥ ಎಂದು ಎಂದು ದಪೇವರ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹಳಪಯ ಸೆಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮೊೇಥಪದಪೇಶ ದಪೇವರ 
ಅದಪೇ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ ಎಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದಪ ಆದರಪ ಗಿರೇಕ್ಸ ನ್ನ್ು ಸಿೇಮಿತ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಒಂದು ಗಟ್ಟಟ ಘ ೇಷ್ಣಪ 
ರ್ಾಡಲು) ನ್ನ್ು ಸ್ಾಮರ್ಯಥವನ್ುು ಮಿತ್ತಗಪ ಳಿಸುತಿದಪ. 

ಎರಡನೆ ಶ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚ್ರ್ಚಸ ನಾಯಕರನ ಮತನಿ ರಾಜೆದ ಸನವಾತೆಸಯನನು 



ಇದು ಆರಂಭಿಕ 2 ಶತರ್ಾನ್ದ ಪಾಪಿಎಸ್, ಜಾನ್ ಒಂದು ಕಪೇಳುಗ ಮತುಿ ಪೊಲ್ಲಕಾಪ್ಟಥ ಸ್ಪುೇಹತ ಮತುಿ ರಪ ೇಮನ್ 
ಕಾಯಥಪ ಲ್ಲಕ್ಸ ಸಂತ ಪರಿಗಣ್ಣಸಲಾಗಿದಪ, ಸಹಸರವಷ್ಥದ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಲ್ಲಸಿದರು ರಲ್ಲಿ ಗಮನಸಬಪೇಕು.  ಪಾಪಿಎಸ್ ಕಲ್ಲಸಿದರು 
ರಪಕಾರ್ಡಥ 

..., ಸತಿ ಕ್ತರಸಿನ್ ವಪೈಯಕ್ತಿಕ ಆಳಿಾಕಪಯ ಈ ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಸ್ಾಿಪಿಸಲಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ನ್ಂತರ 
ಒಂದು ಸ್ಾವಿರ ಇರುತಿದಪ. (ಪಾಪಿಎಸ್, VI ನ್ ತುಂಡುಗಳು. ನಪ ೇಡಿ ಸಹ, ಚಚ್ಥ ಇತ್ತಹಾಸ, ಪುಸಿಕ 3, XXXIX, 12) 

ಪಾಪಿಎಸ್ ಈ ಮಹಾನ್ ಸಂಪತ್ತಿನ್ ಸಮಯ ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ: 

ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ,ಿ [ಅವರು ಹಪೇಳಿದರು] ಗಪ ೇಧಿ ಧಾನ್ಯದ ಉತಾೆರ್ದಸುವ ಎಂದು ಹತು ಿ

ಸ್ಾವಿರ ಕ್ತವಿಗಳು ಪರತ್ತ ಕ್ತವಿ ಹತುಿ ಸ್ಾವಿರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಪ ಂರ್ದರುತಿದಪ, ಮತುಿ ಪರತ್ತ ಧಾನ್ಯ ಸೆಷ್ಟ, ಶುದಧ ನ್ಯವಾದ 
ಹಟುಟ ಹತುಿ ಪೌಂರ್ಡ ನೇಡುತಿದಪ ಎಂದು, ಮತು;ಿ ಮತುಿ ಸ್ಪೇಬು, ಮತುಿ ಬೇಜ್ಗಳು, ಮತುಿ ಹುಲುಿ ರಿೇತ್ತಯ 
ಪರರ್ಾರ್ದಲ್ಲಿ ಉತಾೆರ್ದಸುವ ಎಂದು; ಮತುಿ ಕಪೇವಲ ಭ ಮಿಯ ನರ್ಾಥರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಂತರ ಆಹಾರ ಎಲಾಿ ಪಾರಣ್ಣಗಳು, 
ಸ್ಾಧ್ು ಮತುಿ ಸ್ಾಮರಸಯ ಆಗಲು ಎಂದು, ಮತುಿ ಮನ್ುಷ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಥ ಪರಾಧಿೇನ್ ಎಂದು. "[ಟಪಸಿಟಮನ ಒಂದು 
ಕಪೇಳುಗ ಯಾರು ಪಾಪಿಎಸ್, ಪುರಾತನ್ ಮನ್ುಷ್ಯ, ಬರಪಯುವ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಹಪ ರು ಜಾನ್ ಮತುಿ ಪೊಲ್ಲಕಾಪ್ಟಥ 

ಒಂದು ಸ್ಪುೇಹತ, ತಮಮ ಪುಸಿಕಗಳನ್ುು ನಾಲೆನಪೇ ರಲ್ಲಿ; ಐದು ಪುಸಿಕಗಳು ಅವನ್ನ್ುು ಸಂಯೇಜ್ನಪ ರ್ಾಡಿದಾದರಪ ...] 
(ಪಾಪಿಎಸ್ ತುಂಡುಗಳು, ಐವಿ) 

ಕಪ ರಿಂರ್ದವರಿಗಪ ನ್ಂತರದ ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲ ಿಪತರ ಹಪೇಳುತಿದಪ: 
42: 1-3 ಏಸುದ ತರ ಕತಥನಾದ ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನಂದಲ  ನ್ಮಗಪ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಪಡಪಯಿತು; ಯೇಸುಕ್ತರಸಿನ್ ದಪೇವರ 
ಮುಂದಕಪೆ ಕಳುಹಸಲಾಗಿದಪ. ಆದದರಿಂದ ಕ್ತರಸಿನ್ ದಪೇವರಿಂದ, ಮತುಿ ಏಸುದ ತರ ಕ್ತರಸಿನ್ ಬಂದವರು. ಎರಡ  
ಆದದರಿಂದ ನಪೇಮಕ ಸಲುವಾಗಿ ದಪೇವರ ಇಚಪಛಯನ್ುು ಬರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಚಾಜ್ಥ ಪಡಪರ್ದದದ ಮತುಿ ಸಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ 
ನ್ಮಮ ಕತಥನಾದ ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನ್ ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ಮ ಲಕ ಭರವಸ್ಪ ಮತುಿ ದಪೇವರ ಪದ ಪವಿತರ ಆತಮ ಪೂರ್ಥ 
ಭರವಸ್ಪ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ನ್ಂತರ, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬರಬಪೇಕು ಎಂದು ಸಂತಪ ೇಷ್ವನ್ುು ಸರ್ಾಚಾರ ಹಪ ರಟನ್ು. 

ಸಿಮನಾಥ ಪೊಲ್ಲಕಾಪ್ಟಥ ಜಾನ್ ಶ್ಚಷ್ಯನಾಗಿದದ ಒಬಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕ, ಆಗಿತು,ಿ ಮ ಲ ದಪೇವದ ತರು ಕಪ ನಪಯ 
ಸ್ಾಯುವ. ಪೊಲ್ಲಕಾಪ್ಟಥ ಸಿ. 120-135 ಕ್ತರ.ಶ. ಕಲ್ಲಸಿದ: 

ಪೂಜ್ಯ ಬಡ ಮತುಿ ನೇತ್ತಯ ನಮಿತಿ ಕ್ತರುಕುಳ ಆ ಮೇಲು ದಪೇವರ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ. (ಪೊಲ್ಲಕಾಪ್ಟಥ. ಪತರ ಫಿಲ್ಲಪಿೆ, 
ಅಧಾಯಯ II. ಆಂಟಪ-ನಪೈಸಿೇನ್ ತಂದಪಯಿಂದ, ಸಂಪುಟ 1 ಅಲಪಕಾ್ಂಡರ್ ರಾಬರ್ಟ್ಥ & ಜಪೇಮ್್ ಡಪ ನಾಲಡ್ನ್ 
ಸಂಪಾರ್ದತ. ಅಮರಿಕನ್ ಆವೃತ್ತ,ಿ 1885) 

"ದಪೇವರು, ಅಪಹಾಸಯ ಇದಪ" ಎಂದು ನಾವು ಅವರ ಆಜ್ಞಪಯ ಮತುಿ ವಪೈಭವವನ್ುು ... ಅವರು ವಿಶಾದ ಎಂದು 
ದುರಾಶಪಗಳ ಕತಿರಿಸಿ ಎಂದು ಚಪನಾುಗಿ ಫಾರ್ ಯೇಗಯವಾಗಿದಪ ನ್ಡಪಯಲು ಸ್ಪ ನಪು, "ರಿಂದ ವಿರುದಧ ಪರತ್ತ ಕಾಮ 
ನ್ಂತರ, ತ್ತಳಿವಳಿಕಪ, ಆತಮ; "ಮತುಿ" ಎರಡ , ಅರ್ವಾ ದುಬಥಲ, ಅರ್ವಾ ರ್ಾನ್ವಕುಲದ ತಮಮನ್ುು ವಯಸನಗಳು, 
ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕವಾಗಿ "ಅರ್ವಾ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಅಸಮಂಜ್ಸ ಮತುಿ ಯೇಗಯವಲಿದ ಯಾರು 
ಹಾಗಿಲಿ. (ಇಬರ್ಡ, ಚಾಯಪಟರ್ V) 



ಅವರು ಸಾತಃ ನ್ಮಗಪ ಆದಪೇಶ ಸಹ, ನ್ಮಗಪ ನ್ಂತರ ಭಯ ಅವನ್ನ್ುು ಸ್ಪೇವಪ, ಮತುಿ ಎಲಾಿ ಪೂಜ್ಯತಪಯಂರ್ದಗಿನ್, 

ಮತುಿ ನ್ಮಗಪ ಹೇಗಪ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ದಪೇವದ ತರು, ಮತುಿ ಲಾರ್ಡಥ ಬರುವ ಮೊದಲಪೇ ಘ ೇಷ್ಟತ ಯಾರು 
ಪರವಾರ್ದಗಳು. (ಇಬರ್ಡ, ಅಧಾಯಯ VI) 

ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲಿ ಇತರ, ಪೊಲ್ಲಕಾಪ್ಟಥ ನಾಯಯದ, ಅಲಿ ಅಪೆಣಪ ಬಪರೇಕರ್, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕವಾಗಿ ಹಾಗಿಲಿ 
ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ. 

ಕಪಳಗಿನ್ ಸಹ ಪೊಲ್ಲಕಾಪ್ಟಥ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ಆರಪ ೇಪಿಸಿದಾದನಪ ರ್ಾಡಲಾಯಿತು: 

ಮತುಿ ಕಪಳಗಿನ್ ಸಬಿತ್ ರ್ದವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಪೇಳಿದರು; 'ನೇವು ನ್ನ್ು ಪಪರೇಮ, ದಪೇವರ ಪಿರೇತ್ತಯ ಮಕೆಳು 
ಹಯರ್. ಬಷ್ಪ್ಟ ಉಪಸಿಿತರಿದದರು ನಾನ್ು ನೇವು, ಮತುಿ ಈಗ ಮತಪಿ ನಾನ್ು ನಮಮ ಎಲಾಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಪಳಗಪ ತ ಗಿ 
ಬಪೇಡ ನೇವು ಲಾರ್ಡಥ ... ವಾಚ್ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಭಯವಾಗಿ ಮತುಿ ಯೇಗಯವಾಗಿ ನ್ಡಪಯಲು, ಮತುಿ ಮತಪಿ ನೇವು 
ಸಿದಧರಾಗಿ,  ಹಪ ಸ ಆಜ್ಞಪಯನ್ುು ಅವರ ಆಗಮನ್ರ್ದಂದ ಇದದಕ್ತೆದದಂತಪ ಕ್ಷಿಪರ ಮಿಂಚಿನ್ ಬಪಂಕ್ತಯಿಂದ ಮಹಾನ್ ತ್ತೇಪುಥ, 

ನತಯಜಿೇವವನ್ುು, ಅವರ ಅಮರ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಕಾಣ್ಣಸಿಕಪ ಳುಿತಿವಪ, ಪಿರೇತ್ತ ಮತಪ ಿಂದು ಕಡಪಗಪ ಒಂದು 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಪ. ಮತುಿ ಎಲಿವೂ ದಪೇವರಿಂದ ನೇವು ಆಫ್ ಕಲ್ಲಸಿಕಪ ಡಲಾಗುತಿದಪ ಇಲಿ ಗಪ ತುಿ, ನೇವು ಸ ಫತ್ತಥ 
ಸಿೆಿಪಿಸ್ಥ ಹುಡುಕಲು ಆಜ್ಞಪಗಳನ್ುು ನೇವು ಅಳಿಸಲಾಗದ ಬದಧರಾಗಿರಬಪೇಕಾಗುತಿದಪ ಎಂದು, ನಮಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲಪ 
ಪವಿತರ ಆತಮದ ಪಪನುನಂದ ಕಪತಿಬಪೇಕು. ' (ಲಪೈಫ್ ಪೊಲ್ಲಕಾಪ್ಟಥ, ಅಧಾಯಯ 24. ಜಪ.ಬ. ತ್ತೇವರವಪೇಗದ, ಅಪೊೇಸ್ಪ ಟೇಲ್ಲಕ್ಸ 
ಫಾದಸ್ಥ, ಸಂಪುಟ. 3.2, 1889, ಪುಟಗಳು. 488-506) 

ಸ್ಾಡಿಥಸು ಮಲ್ಲಟಾ ದಪೇವರ ನಾಯಕ, ಸಿ ಒಂದು ಚಚ್ಥ ಯಾರು. 170 ಕ್ತರ.ಶ., ಕಲ್ಲಸಿದ: 

ವಾಸಿವವಾಗಿ ಹಪ ಸ ಸುವಾತಪಥ ಹರಪಯದ ಬಡುಗಡಪ ಕಾನ್ ನ್ು, ಎರಡ  ಜಿಯಾನ್ ಯರ ಸಲಪೇಮಿನಂದ ಒಟ್ಟಟಗಪ 
ಮುಂದಕಪೆ ಬರುವ; ಮತುಿ ಆಜ್ಞಪಯನ್ುು ಅನ್ುಗರಹರ್ದಂದ ಬಡುಗಡಪ, ಮತುಿ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಉತೆನ್ುದಲ್ಲಿ ಟಪೈಪ್ಟ, ಮತುಿ 
ಸನ್ ಕುರಿ, ಮತುಿ ಮನ್ುಷ್ಯ ಕುರಿ, ಮತುಿ ದಪೇವರಲ್ಲಿ ಮನ್ುಷ್ಯ ... 

ಆದರಪ ಸುವಾತಪಥ ಕಾನ್ ನ್ು ಮತುಿ ಅದರ ವಿವರಣಪಯನ್ುು ಆಯಿತು 

ನಪರವಪೇರಿಸುವಿಕಪಯ, ಚಚ್ಥ ಸತಯದ ಉಗಾರರ್ವನ್ುು ರ್ಾಪಥಟಟರು ... 

ಈ ನ್ಮಗಪ ಇದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಸ್ಾಾತಂತರಯವನ್ುು ಒಳಗಪ, ಕತಿಲಪಯಿಂದ ಬಪಳಕ್ತಗಪ ಸ್ಾವಿನ್ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲ,ಿ 

ದಬಾಿಳಿಕಪಯಿಂದ ಶಾಶಾತ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಹಪರಿಗಪ ರ್ಾಡಿದ ಒಂದಾಗಿದಪ. (. ಮಲ್ಲಟಾ ಪಾಸ್ಓವರ್ ರಂದು ಧ್ಮಥ 
ಪರವಚನ್ ವಸಥಸ್ 7,40, ಕಪೇಸ್ಥ ರಿಂದ 68. ಅನ್ುವಾದ.. ಜ್ನ್ಥಲ್ ಆನಪಿೈನ್ ದಪೇವತಾಶಾಸರ 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

ಹೇಗಾಗಿ, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಶಾಶಾತ ಏನಪ ೇ, ಮತುಿ ಕಪೇವಲ ಪರಸುಿತ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಅರ್ವಾ ಕಾಯಥಪ ಲ್ಲಕ್ಸ ಚಚ್ಥ ಎಂದು 
ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ ಮತುಿ ದಪೇವರ ಕಾನ್ ನ್ು ಸ್ಪೇರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಮತಪ ಿಂದು ಮಧ್ಯದ ನ್ಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನಪೇ ಶತರ್ಾನ್ದ ಬರವಣ್ಣಗಪ ಜ್ನ್ರು ರಾಜ್ಯವನ್ುು ನಪ ೇಡಲು ಎಸ್ಪ ೊರ್ಟ್ಥ: 

ಆದದರಿಂದ ನೇವು ಮುಂದಪ ನಲಥಕ್ಷಿಸು ಅರ್ವಾ ಹಂದಕಪೆ ನಪ ೇಡಿ, ಆದರಪ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು 
ಸಾಇಚಪಛಯಿಂದ ಅನ್ುಸಂಧಾನ್ ಯಾವುದಪೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. (ರಪ ೇಮನ್ ಕಪಿಮಂರ್ಟ. ರ್ಾನ್ಯತಪಗಳು ಪುಸಿಕ ಎಕ್ಸ್, 



ಅಧಾಯಯ XLV. ಆಂಟಪ-ನಪೈಸಿೇನ್ ಫಾದಸ್ಥ ನಂದ ಬರಪರ್ದರುವಂತಪ, ಸಂಪುಟ 8. ಅಲಪಕಾ್ಂಡರ್ ರಾಬರ್ಟ್ಥ & ಜಪೇಮ್್ 
ಡಪ ನಾಲಡ್ನ್ ಸಂಪಾರ್ದತ. ಅಮರಿಕನ್ ಆವೃತ್ತ,ಿ 1886) 

ಇದಲಿದಪ, ಇದು ಸೆಷ್ಟವಾಗಿ ನಜ್ವಾದ ಚಚುಥಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಪದ ಇಲಿ ಮಧಾಯವಧಿಯಿಂದ ಎರಡನಪೇ ಶತರ್ಾನ್ದ 
ಬರವಣ್ಣಗಪ ಹಪರ್ಾಸರ ಶಪಫರ್ಡಥ ರಾಬರ್ಟ್ಥ & ಡಪ ನಾಲಡ್ನ್ ಅಭಿವಯಕ್ತಿ "ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು" ಹರ್ದನಾಲುೆ ಬಾರಿ ಬಳಸುತಿದಪ 
ಮ ಲಕ ಅನ್ುವಾದ ಹಪಸರಿನ್. 

ಸತಯ ಕಪೈಸಿರು, ಮತುಿ ಅನಪೇಕ ರ್ಾತರ ತಮಗಿರುವ ಕ್ತರಸಿನ್ ಎರಡನಪೇ ಶತರ್ಾನ್ದಲ್ಲಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬಗಪೆ ಏನಾದರ  
ಗಪ ತ್ತಿತುಿ. 

ಸಹ ಕಾಯಥಪ ಲ್ಲಕ್ಸ ಮತುಿ ಈಸಟನ್ಥ ಆಥಪ ೇಥಡಾಕ್ಸ್ ಸಂತ ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ನ್ಂತರ, ಕಪೈಸಿರು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪರವಪೇಶ್ಚಸಲು 
ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅವರು ಬರಪರ್ದದಾದರಪ, ಸಿ ಏನ್ು ಗಮನಸಿ. 180 ಜಾಹೇರಾತು: 

ಇಂತಹ ಅವುಗಳನ್ುು ನರಂತರವಾಗಿ ಬಾಯಪಿಟಸಮುಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ್ುು ನೇಡಲಾಯಿತು ಪವಿತರ ಆತಮದ, ಬದಧವಾಗಿದಪ ಆ 
ನ್ಂತರದ ನ್ಂಬಲಾಗಿದಪ ರ್ಾಡಿದ, ಮತುಿ ಅವರು ಸತಯ ಮತುಿ ಹಪ ೇಲ್ಲನಪಸ್ ಮತುಿ ಸದಾಚಾರ ಮತುಿ ರಪ ೇಗಿಯ 
ಸಹಷ್ುುತಪ ನ್ಡಪದು ವಪೇಳಪ, ರಿಸಿೇವರ್ ಉಳಿಸಿಕಪ ಂಡಿರುತಿದಪ ಆ ಸಿಿತ್ತ. ಈ ಆತಮ ಆತಮ ಮತಪಿ, ಪವಿತರ ಆತಮದ ವಿದುಯತ್ 
ಮ ಲಕ ದಪೇಹದ ಪಡಪದುಕಪ ಂಡಿದದರು, ಮತುಿ ಅದರಪ ಂರ್ದಗಪ ಅಪ್ಟ ನ್ಡಪಯರ್ದದಾದಗ ಮತುಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು 
ಪರವಪೇಶ್ಚಸುವ, ನ್ಂಬುತಾಿರಪ ಅವುಗಳನ್ುು ಒಂದು ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ಹಪ ಂರ್ದದಪ. ... ರ್ಾಯಕ್ತಮಲನ್: (ಸ್ಪೇಂರ್ಟ ಲ್ಲಯಾನ್ 
ಬಷ್ಪ್ಟ ಅಮೇಥನಯನ್ ರಿಂದ ಆಮಿಥಟಪೇಜ್ ರಾಬನ್್ನ್ ಅಪೊೇಸ್ಪ ಟೇಲ್ಲಕ್ಸ ಪಿರೇಚಿಂಗ್ ಪರದಶಥನ್, ಅಧಾಯಯ 42. 

ವಪಲ್್, ಸ್ಾಮಸ್ಪಥರ್ಟ, ಅಕಪ ಟೇಬರ್ 1879 ಫಾರ್ ಪರಮೊೇಟ್ಟಂಗ್ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಲಪಜ್ ನ್ ಯಯಾಕ್ಸಥ ಸ್ಪ ಸ್ಪೈಟ್ಟ ಆಸ್ 
ಪಬಿಶ್ಡಡ ಇನ್ ಅನ್ುವಾದ ಕಪ ೇ, 1920). 

ಎರಡನ ಮತನ ಿಮ ರನೆೀ ಶ್ತಮಾನಗಳಲ್ಲ ಿಸಮಸ್ೆೆಗಳು 
ಅದರ ವಾಯಪಕ ಸಿಾೇಕೃತ್ತ ಹಪ ರತಾಗಿಯ , ಎರಡನಪೇ ಶತರ್ಾನ್ದಲ್ಲ,ಿ ಮಸಿಥಯನ್ ಎಂಬ ವಿರಪ ೇಧಿ ಕಾನ್ ನ್ು 
ಸಾಧ್ಮಥಪರಿತಾಯಗಿ ನಾಯಕ ಗುಲಾಬ. ಮಸಿಥಯನ್ ದಪೇವರ ಕಾನ್ ನ್ು, ಸಬಿತ್, ಮತುಿ ದಪೇವರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬರಟನ್ ವಿರುದಧ 
ಕಲ್ಲಸಿದ.ಅವರು ಪೊಲ್ಲಕಾಪ್ಟಥ ಮತುಿ ಇತರರು ಖಂಡಿಸಿದರು ಸಹ ಅವರಪ ಂದು ಒಂದಷ್ುಟ ಕಾಲ ರಪ ೇಮ್ ಚಚ್ಥ ಸಂಪಕಥ 
ಮತುಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಭಾವ ಕಾರ್ುತಿದಪ. 

ಎರಡನಪೇ ಮತುಿ ಮ ರನಪೇ ಶತರ್ಾನ್ಗಳಲ್ಲ,ಿ ಅಲಪಿಗಪ ೇರಿಸ್ಟ್ ಅಲಪಕಾ್ಂಡಿರಯಾ (ಈಜಿಪ್ಟಟ) ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಿಪಿಸಲಾಯಿತು 
ಹಪ ೇದವು. ಅನಪೇಕ ಅಲಪಿಗಪ ೇರಿಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲರುವ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ ಸಿದಾಧಂತ ವಿರಪ ೇಧಿಸಿದರು. ಆ ಅಲಪಿಗಪ ೇರಿಸ್ಟ್ ಬಗಪೆ ವರರ್ದ 
ಗಮನಸಿ: 

ಥಪರೇಸ್ ರಲ್ಲಿ ಉದಾತಿ ಮತುಿ ಶ್ಚರೇಮಂತ ಪಪೇಗನ್ ಕುಟುಂಬದ ಜ್ನಸಿದರು, ಮತುಿ ತಮಮ ತತಾಶಾಸರವನ್ುು ದಲ್ಲಿ 
ನ್ಡಪಯಿತು. ಅವರು ಅಲಪಕಾ್ಂಡಿರಯಾದ ಶಾಲಪಯ ಉಸುಿವಾರಿ ಯಶಸಿಾಯಾದರು ಇವರಲ್ಲಿ ಮ ಲ, ಒಂದು ಶ್ಚಷ್ಯ 
ಆಗಲು ಪಪೇಗನ್ ಶಾಲಪಗಳು ಬಟುಟ ... 

ಕಪಿಮಂರ್ಟ, ಮ ಲ, ಮತುಿ ಗಾುಸಿಟಕ್ಸ ಶಾಲಪಯ ತಮಮ ಕಾಲೆನಕ ಮತುಿ ಸ್ಾಂಕಪೇತ್ತಕತಪಯನ್ುು ಅರ್ಥವಿವರಣಪಗಳು ಪವಿತರ 
ಒರಾಕಲ್ ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ವಿರುದಧ ರ್ಾಡಲಾಯಿತು ... ಅವರು ಹಪಸರು ತಮಮನ್ುು ಪಡಪದ "ಅಲಪಿಗಪ ೇರಿಸ್ಟ್." 



ನಪಪೊೇಸ್ ಸ್ಾವಥಜ್ನಕವಾಗಿ ಅಲಪಿಗಪ ೇರಿಸ್ಟ್ ಎದುರಿಸುವ, ಮತುಿ ಕ್ತರಸಿನ್ ಒಂದು ಆಳಿಾಕಪಯ ಇರುತಿದಪ ಎಂದು 
ಸಮಥಿಥಸಿದಾದರಪ ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ... 

ಥಪರೇಸ್ ನಪಪೊೇಸ್ ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳು ವಾಯಜ್ಯದಲ್ಲಿದಪ, ಮತುಿ ತಮಮ ಖಾತಪಯನ್ುು ಮ ಲಕ ... "ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಒಂದು 
ಸಿಿತ್ತ ಎಂದು ಈಗ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಿದಪ." ಈ ಚಚುಥಗಳು ಪರಸುಿತ ರಾಜ್ಯದ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲಿರುವ ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಉಲಪಿೇಖ ... 

ನಪಪೊೇಸ್ ಪರಲಪ ೇಕರಾಜ್ಯವು, ಅನಪ ಯೇಕ್ತಿಯ ಆದರಪ ನತಯಜಿೇವಕಾೆಗಿ ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಲಾರ್ಡಥ ಅಕ್ಷರಶಃ 
ಬರಲ್ಲರುವ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ ಎಂದು ತಪ ೇರಿಸುವ, ಅವರ ದಪ ೇಷ್ ಖಂಡಿಸಿದರು ... 

ಆದದರಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ವಸುಿಗಳ ಪರಸುಿತ ರಾಜ್ಯದ ಬಂದು ಕಲೆನಪಯನ್ುು ಕಲ್ಲೆಸಿಕಪ ಂಡ ಮತುಿ ಈಜಿಪ್ಟಟ 
ಅಲಪಿಗಪ ೇರಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾುಸಿಟಕ್ಸ ಶಾಲಪಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕಪೆ ತರಲಾಯಿತು, ಕ್ತರ.ಶ. 200 250, ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಬಷ್ಪ್ಟ 
ಮೊದಲು ಪೂರ್ಥ ಶತರ್ಾನ್ದ ಸಿಂಹಾಸನ್ವನ್ುು ನವಾಸಿಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣ್ಣತವಾಯಿತು ಬಂರ್ದತು ... 

ಕಪಿಮಂರ್ಟ ದಪೇವರ ನಜ್ವಾದ ರ್ಾನ್ಸಿಕ ಜ್ಞಾನ್ದ ರಾಜ್ಯದ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಲೆನಪಯನ್ುು ಕಲ್ಲೆಸಿಕಪ ಂಡ. ಮ ಲ 
ಆಧಾಯತ್ತಮಕ ಅರ್ಥವನ್ುು ಗರಂರ್ಗಳ ಸರಳ ಅಕ್ಷರದ ಮರಪಯಾಗಿರಿಸಿತು ಎಂದು ನಯಮದಲ್ಲಿ. (ವಾರ್ಡಥ, ಹಪನರ ಡಾನಾ 
ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು.. ಈ ವಿಶಾ ರಾಜ್ಯವೊಂದನ್ುು ರ್ಾಡಿರುವುರ್ದಲಿ; ಈ ಜ್ಗತ್ತನಿ್; ಆದರಪ ಹಪವಪನಿ ಕಂಟ್ಟರ 
ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ಸ್ಾವಿನಂದ ಮತುಿ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್್ ಕಾಿಯಕ್ಟನ್ ಪರಕಟ್ಟತ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಬನು 1870, ಪುಟಗಳು. 124-

125) 
ಹೇಗಾಗಿ, ಬಷ್ಪ್ಟ ನಪಪೊೇಸ್ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಕಲ್ಲಸಿದ ಹಾಗಪಯೇ, ಅಲಪಿಗಪ ೇರಿಸ್ಟ್ ತಪುೆ ಕಡಿಮ ಅಕ್ಷರಶಃ, 
ಇದು ತ್ತಳುವಳಿಕಪ ಬರಲು ಪರಯತ್ತುಸಿದರು.  ಬಷ್ಪ್ಟ ಸಹ ಅದಪೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲಪಿಗಪ ೇರಿಸ್ಟ್ ದಪ ೇಷ್ಗಳನ್ುು ಹಪ ೇರಾಡಲು 
ಪರಯತ್ತುಸಿದರು. ನಜ್ವಾಗಿಯ  ದಪೇವರ ಚಚ್ಥ ಆ ದಪೇವರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಇತ್ತಹಾಸದುದದಕ ೆ ಸತಯ ಸೆಧಿಥಸಿದರು. 

ಹಬಸಟ್ಸ ಡಬ ಿಾ ಆಮಾಿರಾಸೊಂ್  ರಾಜೆದ ಸನವಾತೆಸಯನನು ಟ್ರಾಟ್, ಪಿಸ್ 
20 ನಪೇ ಶತರ್ಾನ್ದಲ್ಲ,ಿ ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಹಬಥರ್ಟಥ ಡಬ ಿಯ ಆರ್ಾ್ಟಿಥಂಗ್ ಬರಪದರು: 

ಅವರು ಕ್ತರಸಿನ್ ಸುವಾತಪಥ ತ್ತರಸೆರಿಸಿದರು ಕಾರರ್. . . , ವಿಶಾದ ತನ್ು ಸಿಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ ೇ ಸ್ಾಿನ್ವನ್ುು 
ಹಪ ಂರ್ದತುಿ. ರ್ಾನ್ವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉತಿಮ ಮನಪ ೇಭಾವನಪ - - ಅವರು ಒಂದು ನ್ಕಲ್ಲ ಆವಿಷ್ೆರಿಸಿದ ಆದದರಿಂದ 
ನಾವು ಕಪೇವಲ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಂತಪ ಪುರಾರ್ ರ್ಾತನಾಡಿದರು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಕಪೇಳಿದ! ಒಂದು ಅಲೌಕ್ತಕ, 

ಅವಾಸಿವ ಏನ್  ತಗಿೆಸುವ! ಇತರಪ ತಪಾೆಗಿ ಎಂದು "ಚಚ್ಥ" ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ ಎಂದು. . . ಕಪೈಸ್ಟ ಮೊದಲು 600 ವಷ್ಥಗಳ 
ಜಿೇವಿಸಿದದ ಪರವಾರ್ದ ಡಪೇನಯಲ್, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯಕಪೆ ನಜ್ವಾದ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ ಎಂದು ಗಪ ತ್ತಿತುಿ - ಸಕಾಥರಿ ಭ ಮಿಯ 
ಮೇಲಪ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜ್ನ್ರು ಆಳುತ್ತಿದದ. . . 

ಇಲ್ಲಿ. . . ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ದಪೇವರ ವಿವರಣಪಯಾಗಿದಪ: "ಮತುಿ ಈ ರಾಜ್ರ ... ರ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ" - ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಬಿರ್ 
ಮತುಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣ್ಣುನ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಹತುಿ ಕಾಲಪಿರಳುಗಳನ್ುು ರ್ಾತನಾಡುತ್ತಿದಾದರಪ. ಈ ಡಪನಯಲ್ 7, ಮತುಿ 
ರ್ದವಯಜ್ಞಾನ್ 13 ಮತುಿ 17 ಭವಿಷ್ಯವಾಣ್ಣಯ ಸಂಪಕ್ತಥಸುವ ಮ ಲಕ, ಈಗ ಬಡಲು ಯುರಪ ೇಪ್ಟ ಹಪ ಸ ಯುನಪೈಟಪರ್ಡ 
ಸ್ಪಟೇರ್ಟ್ ಹಪೇಳಬಪೇಕಾಗುತಿದಪ. . . ನಮಮ ತುಂಬಾ ಕರ್ುುಗಳು ಮೊದಲು! ಹಳಪಯ ರಪ ೇಮನ್ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ 



ಪುನ್ರುತಾಿನ್ಗಪ ಳುಿವಂತಪ ಹಾಗಿಲಿ: ರಪವಪಲಪಶನ್ 17:12 ಹತುಿ ರಾಜ್ರು ಅರ್ವಾ (8 ರಪವ್ 17) ಎಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿ
ಸಂಯೇಗ ಕಂಗಪ ಳಿಸುತಿವಪ ಸರಳ ವಿವರ ರ್ಾಡುತಿದಪ. . . 

ಕ್ತರಸಿನ್ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಇಡಿೇ ಭ ಮಿಯ (ರಪವ್ 19: 11-16) ಆಡಳಿತ ರಾಜ್ರ ರಾಜ್ ಶ್ಚಬರಗಳು; ಮತುಿ ಅವನ್ --
 ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಡಪೇನಯಲ್ --ಈ ಲಪ ೇಕ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯಗಳು ಬಳಸುತಿದಪ ರ್ಾಡುವುದು. ಪರಕಟನಪ 11:15 ಇದು 
ಹಪೇಳುತಿದಪ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ: "ಈ ವಿಶಾದ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯಗಳ, ನ್ಮಮ ಲಾರ್ಡಥ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯಗಳ ಆಗಲು ಮತುಿ ತನ್ು ಕ್ತರಸಿನ್ 
ಅವನ್ು ಎಂದಪಂರ್ದಗ  ಆಳಿಾಕಪ ಹಾಗಿಲಿ"! ಈ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ದಪೇವರ ಆಗಿದಪ. ಹೌದು, ಮತುಿ ಯುನಪೈಟಪರ್ಡ ಸ್ಪಟೇರ್ಟ್ ಮತು ಿ
ಬರಟ್ಟೇಷ್ ರಾಷ್ರಗಳ - ಇದು ಪರಸುಿತ ಸಕಾಥರಗಳು ಅಂತಯ. ಇಡಿೇ ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಕತಥನಾದ ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನ್ 
ನ್ಂತರ ರಾಜ್ರು ರಾಜ್ - ಸಕಾಥರಗಳು - ಅವರು ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯಗಳ ಆಗಲು ಹಾಗಿಲಿ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ ಸರಳ 
ವಾಸಿವವಾಗಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಕಾಥರದ ಎಂದು. ಸಹ ಕಾಯಲ್ಲಡೇಯನ್ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ - 
ರಪ ೇಮನ್ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ ಸಹ - ಆದದರಿಂದ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಕಾಥರಿ ಆಗಿದಪ. ಇದು ವಿಶಾದ 
ರಾಷ್ರಗಳ ಸಕಾಥರದ ಮೇಲಪ ತಪಗಪದುಕಪ ಳಿಲು ಹಪ ಂರ್ದದಪ. ಆಡಳಿತಗಾರ - ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನ್ ಒಂದು ರಾಜ್ ಎಂದು 
ಜ್ನಸಿದರು! . . . 

1,900 ವಷ್ಥಗಳ ಹಂದಪ ಬಪಟಟಗಳ ಪವಿತರ ಜಾಗದ ಕಣ್ಣವಪಗಳಲ್ಲಿ ಯರ ಸಲಪೇಮಿನ್ ಬೇರ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಡಪದರು ಅದಪೇ 
ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನ್ ಮತಪಿ ಬರುತ್ತಿದಪ. ಅವರು ಮತಪಿ ಬರುತಿದಪ ಹಪೇಳಿದರು. ಅವರು ಶ್ಚಲುಬಪಗಪೇರಿಸುವ ನ್ಂತರ, ದಪೇವರ 
ಮ ರು ರ್ದನ್ ಮತುಿ ಮ ರು ರಾತ್ತರಗಳವರಪಗಪ ನ್ಂತರ ಸತ ಿ ಅವನ್ನ್ುು ಬಪಳಪದ (. ರ್ಾಯರ್ಟ 12:40; ಕಾಯಿದಪಗಳು 
2:32; ನಾನ್ು ಕಾಗಪಥ 15: 3-4.). ಅವರು ದಪೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಏರಿದನ್ು. ಸಕಾಥರದ ಯ ನವಸ್ಥ 
ಮುಖಯಕಾಯಾಥಲಯಗಳು (:; 1 ಇಬರ 9-11. ಕಾಯಿದಪಗಳು 1 3; 8: 1; 10:12; ಪರಕ 3:21). 

"ದ ರದ ದಪೇಶದ" - - ಅವರು ದಪೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಹಪ ೇದ ನೇತ್ತಕಥಪ ಆಫ್ "ಕುಲ್ಲೇನ್" ಎಲಾಿ ರಾಷ್ರಗಳ ಮೇಲಪ 
ರಾಜ್ರ ರಾಜ್, ಮತುಿ ನ್ಂತರ ಭ ಮಿಯ ಮರಳಲು (ಲ ಯಕ್ಸ 19: 12-27 ). 

ಮತಪ,ಿ "ಎಲಿ ವಸುಿಗಳು ಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ" ರವರಪಗಪ ಸಾಗಥದಲ್ಲಿ (ಕಾಯಿದಪಗಳು 3: 19-

21). ಪಡಿಸಲಾಯಿತು ರ್ಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ವಾ ಸಿಿತ್ತಗಪ ತರುವ ಅರ್ಥ. ಈ ಸಂದಭಥದಲ್ಲಿ, ದಪೇವರ ಸಕಾಥರದ ಭ ಮಿಯ 
ಮೇಲಪ, ವಿಶಾ ಶಾಂತ್ತ, ಮತುಿ ಆದಶಥ ಪರಿಸಿಿತ್ತಗಳ ಕಾಪಾಡುವ ಕಾಪಾಡುವ, ಹೇಗಾಗಿ. 

ಪರಸುಿತ ವಿಶಾದ ಸಂಕ್ಪ ೇಭಪ, ಉಲಿಣ್ಣಸಿ ಯುದಧಗಳು ಮತುಿ ವಾದವನ್ುು ವಿಶಾದ ತಪ ಂದರಪ ದಪೇವರ 
ಮಧ್ಯಪರವಪೇಶ್ಚಸುತಾಿನಪ ಹಪ ರತು, ಯಾವುದಪೇ ರ್ಾನ್ವ ರ್ಾಂಸದ ಜಿೇವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ ಎಂದು, ಆದದರಿಂದ 
ಮಹಾನ್ (ಮಂಕಾದ. 24:22) ರಲ್ಲಿ ಕಪಿೈರ್ಾಯಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ. ವಿಳಂಬ ಈ ಗರಹವನ್ುು ಎಲಾಿ ಜಿೇವನ್ದ ಸ್ಪ ಫೇಟ 
ಕಾರರ್ವಾಗಬಹುದು ಅದರ ಅತಯಂತ ಪರಾಕಾಷಪಾಯಲ್ಲ,ಿ ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನ್ ಹಂರ್ದರುಗುವ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ದಪೈವಿಕ 
ದಪೇವರು ಬರುತ್ತಿದಪ. ಅವರು ಎಲಾಿ ಶಕ್ತಿ ಮತುಿ ಬರಹಾಮಂಡದ ಆಡಳಿತ ಸೃಷ್ಟಟಕತಥನ್ ವಪೈಭವವನ್ುು ಬರುತ್ತಿದಪ. (ಮತಾಿ 
24:30;.. 25:31) ಅವರು "ರಾಜ್ರ ರಾಜ್, ಅಂರ್ಡ ಲಾರ್ಡಥ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಥ" ಎಂದು ಶ್ಚಬರಗಳು (ಪರಕ 19:16), ವಿಶಾ 
ಸ ಪರ್ ಸಕಾಥರ ಸ್ಾಿಪಿಸಲು ಮತುಿ ಕಬಿರ್ದ ಸರಳಿನಂದ ಎಲಾಿ ರಾಷ್ರಗಳು "ಆಳುವ "(ಪರಕ 19:15; 12: 5). . . 

ಕ್ತರಸಿನ ಇಷುವಲಿದ? 



ಆದರಪ ಸಂತಪ ೇಷ್ ರ್ಾನ್ವಿೇಯತಪ ಹುಯಿಲ್ಲಡು, ಮತುಿ ಅವರನ್ುು ಸ್ಾಾಗತ್ತಸುತಾಿರಪ ಭಾವಪರವಶತಪ ಮತುಿ ಉತಾ್ಹ 
- ತ್ತನ್ುುವಪ ಸ್ಾಂಪರದಾಯಿಕ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮಥ ಚಚುಥಗಳ? 

ಅವರು ತ್ತನ್ುುವಪ! ಅವುಗಳನ್ುು ಮೊೇಸ ಗಪ ಳಿಸಿ ಅವರು ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ ಎಂದು: ಅವರು ಸ್ಪೈತಾನ್ನ್ ಸುಳುಿ ಮಂತ್ತರಗಳು (. 
13-15 II ನಪೇ ಕಾಗಪಥ 11) ಏಕಪಂದರಪ, ನ್ಂಬಕಪ. ತನ್ು ಮುಂಬರುವ (11:18 ಜಪ ತಪ ರಪವರಪಂರ್ಡ 11:15) ನ್ಲ್ಲಿ ಚಚುಥಗಳು 
ಮತುಿ ರಾಷ್ರಗಳು ಕಪ ೇಪಗಪ ಂಡರು, ಮತುಿ ಸ್ಪೇನಾ ಪಡಪಗಳು ವಾಸಿವವಾಗಿ ಅವನ್ನ್ುು ನಾಶ ಹಪ ೇರಾಡಲು (ಪರಕ 
17:14) ಪರಯತ್ತುಸುತಿದಪ ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ! 

ರಾಷ್ರಗಳು ಜಪರುಸ್ಪಿೇಮ್ (. ಬಪೈಬಲ್ಲಿನ್ ಹಳಪಯ ಒಡಂಬಡಿಕಪ 14: 1-2) ನ್ಲ್ಲಿ ಯುದಧಭ ಮಿ ಜಪ ತಪಗಪ, ಮುಂಬರುವ 
ವಲ್ಡಥ ವಾರ್ III ನಣಾಥಯಕ ಯುದಧಕಪೆ ತಪ ಡಗಿರಬಹುದು ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ ನ್ಂತರ ಕ್ತರಸಿನ್ು ಹಂರ್ದರುಗುವ. ಅಲೌಕ್ತಕ ಶಕ್ತಿ 
ಆತ ವಿರುದಧ ಹಪ ೇರಾಟ (ಪದಯ 3) "ಆ ರಾಷ್ರಗಳ ವಿರುದಧ ಹಪ ೇರಾಡಲು" ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ 
ಅವುಗಳನ್ುು ಸ್ಪ ೇಲ್ಲಸುತಾಿರಪ (ಪರಕ 17:14)! ಜಪರುಸಲಪಮ್ ಪೂವಥಕಪೆ "ಅವರ ಅಡಿ ರ್ದನ್ದಲ್ಲಿ ಎಣಪುೇಮರಗಳ ಗುಡಡಕಪೆ 
ಮೇಲಪ, ನಂತ್ತೇತು" ಬಹಳ ಸಾಲೆ ದ ರ (ಬಪೈಬಲ್ಲಿನ್ ಹಳಪಯ ಒಡಂಬಡಿಕಪ 14:. 4). (ಆರ್ಾ್ಟಿಥಂಗ್ ಹಪಚ್. ಯುಗದ 
ಮಿಸಟರಿ, 1984) 

ಬಪೈಬಲ್ ಜಿೇಸಸ್ ಮರಳಲು ಮತುಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿತು, ಇನ್ ು ಅನಪೇಕ ಹಪ ೇರಾಟ ಘ ೇಷ್ಟಸುತಿದಪ 

ಅವರ ವಿರುದಧ (ಪರಕಟನಪ 19:19). ಅನಪೇಕ ಹಕುೆ (ಬಪೈಬಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣ್ಣಯ ತಪುೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಪ, ಆದರಪ ಭಾಗಶಃ ಏಕಪಂದರಪ 
ಸುಳುಿ ಪರವಾರ್ದಗಳು ಮತುಿ ಅತ್ತೇಂರ್ದರಯ) ಹಂರ್ದರುಗಿದ ಯೇಸು ಅಂತ್ತಮ ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ ಎಂದು! 

ಕಪಳಗಿನ್ ಹಬಥರ್ಟಥ ಆರ್ಾ್ಟಿಥಂಗ್ ಸಹ: 

ನಜ್ವಾದ ಧ್ಮಥ - ದಪೇವರ ಸತಯ ದಪೇವರ ಪಿರೇತ್ತ ಪವಿತರ ಆತಮದ ಮ ಲಕ ಆವರಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ... 
ಸಂತಪ ೇಷ್ ಅನವಥಚನೇಯ ದಪೇವರು ಮತುಿ ಜಿೇಸಸ್ ಕ್ತರಸಿನ್ ತ್ತಳಿಯುವ - ಸತಯ ತ್ತಳಿಯುವ - ಮತುಿ ದಪೇವರ ದಪೈವಿಕ 
ಪಿರೇತ್ತ ಬಪಚಿಗಿರುತಿದಪ ... 

ದಪೇವರ ನಜ್ವಾದ ಚಚ್ಥ ಬಪ ೇಧ್ನಪಗಳಿಗಪ ಕಪೇವಲ ಪವಿತರ ಬಪೈಬಲ್ "ಪರತ್ತಯಂದು ರ್ಾತ್ತನಂದ ದಪೇಶ" ಆ ... 

ಪಿರೇತ್ತಯ ದಪೇವರ ದಾರಿ - ಮನ್ "ಕಪ ಡುವ" ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ "ಪಡಪಯಲು" ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ತ್ತರುಗಿಕಪ ಂಡರಪ ಹಾಗಿಲಿ. 

ಒಂದು ಹಪ ಸ ನಾಗರಿಕತಪಯ ಈಗ ಶಲ್ ಹಡಿತ ಭ ಮಿಯ! (ಐಬರ್ಡ) 

ಹಪ ಸ ನಾಗರಿಕತಪಯ ದಪೇವರ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ. ಹಪ ಸ ನಾಗರಿಕತಪಯ ಬಂದು ಪಿರೇತ್ತಯ ಮೇಲಪ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದಪ ಎಂದು 
ಘ ೇಷ್ಟಸುವ ಏನ್ು ಜಿೇಸಸ್ ಮತುಿ ಅವನ್ ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳು ಕಲ್ಲಸಿದರು ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ನಜ್ವಾದ ಸುವಾತಪಥ ಬಗಪೆ ಒಂದು 
ಪರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದಪ. ಮತುಿ ನಾವು ದಪೇವರ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ ಜಪ ತಪಗಪ ಬಪ ೇಧಿಸುವರು ವಿಷ್ಯ. 

ಹಬಥರ್ಟಥ ಆರ್ಾ್ಟಿಥಂಗ್ ಯೇಸು ರ್ಾನ್ವ ಸರ್ಾಜ್ದ ಬಪ ೇಧ್ನಪ ಅರಿವಾಯಿತು 

ಇದು ಪಾಲ್ಲಸಬಪೇಕಪಂದು ಬಯಸಿದಪ ಯೇಚಿಸುತಾಿನಪ ಸಹ, ಜಿೇವನ್ದ 'ನೇಡಲು ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ,ಿ ಪಿರೇತ್ತಯ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ 
ತ್ತರಸೆರಿಸಿತು. ಯಾವುದಪೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಿೇಸಸ್ ಬಪ ೇಧ್ನಪ ಮಹತಾ ಗರಹಸಲು ತಪ ೇರುತಿದಪ. 

ಯೀಸನವನ ಮ ಲಕ ಮೊೀಕ್ಷ ಗಾಸ್ೆಾಲ್ ಭಾಗವಾಗದೆ 



ಈಗ ಈ ಓದಲು ಕಪಲವು ದ ರದ ಬಹುಶಃ ಮೊೇಕ್ಷ ಯೇಸುವಿನ್ ಸ್ಾವು ಮತುಿ ಪಾತರದ ಬಗಪೆ ಆಶಿಯಥ. ಹೌದು, ನ್ ಯ ಟಪಸಟಮಂರ್ಟ 
ಮತುಿ ಹಬಥರ್ಟಥ ಡಬ ಿಯ ಆರ್ಾ್ಟಿಥಂಗ್ ಎರಡ  ಬರಪಯುತ್ತಿದದ ಸುವಾತಪಥ ಭಾಗವಾಗಿದಪ. 

ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲಿ ಸುವಾತಪಥ ಯೇಸುವಿನ್ ಮ ಲಕ ಮೊೇಕ್ಷ ಒಳಗಪ ಂಡಿದಪ ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ: 

ನಾನ್ು 16 ಕ್ತರಸಿನ್ ಸುವಾತಪಥಗಪ ತಲಪತಗಿೆಸಿದ ಇಲಿ ಇದು ನ್ಂಬಕಪ ಎಲಿರ  ಮೊೇಕ್ಷಕಪೆ ದಪೇವರ ಶಕ್ತಿ, ಯಹ ರ್ದ ಮೊದಲ 
ಮತುಿ ಗಿರೇಕ್ಸ (ರಪ ೇಮನ್್ 1:16) ಆಗಿದಪ ಫಾರ್. 
4 ಆದದರಿಂದ ಆ ಎಲಪಿಡಪ ಪದ ಬಪ ೇಧಿಸಿದರು ಹಪ ೇದರು ಅಲಿಲ್ಲಿ ಇವರು. 5 ಆಗ ಫಿಲ್ಲಪ್ಟ ಕಪಳಗಪ ಸರ್ಾಯಥದ ಪಟಟರ್ಕಪೆ 
ಹಪ ೇದರು ಮತುಿ ಅವರಿಗಪ ಕ್ತರಸಿನ್ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ. ... 12 ಆದರಪ ಅವರು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಮತುಿ ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನ್ 
ಹಪಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಯವಾದವುಗಳನ್ುು ಬಪ ೇಧಿಸುವ ಫಿಲ್ಲಪ್ಟ ನ್ಂಬದ, ಪುರುಷ್ರು ಮತುಿ ಮಹಳಪಯರಿಗಪ ಬಾಯಪಪಟೈಜ್ 
ರ್ಾಡಲಾಯಿತು. ... 25 ಅವರು ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಮತುಿ ಕತಥನ್ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ಎಂದು ಆದದರಿಂದ, ಅವರು ಯರ ಸಲಪೇಮಿಗಪ 
ಸರ್ಾಯಥದ ಅನಪೇಕ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಈಗ ಲಾರ್ಡಥ ಒಂದು ಏಂಜಪಲ್ ಮರಳಿದರು. 26 ಫಿಲ್ಲಪ್ಟ 
ರ್ಾತನಾಡಿದರು ... 40 ಫಿಲ್ಲಪ್ಟ ಕಂಡುಬಂರ್ದತು. ಮತುಿ ಮ ಲಕ ಹಾದುಹಪ ೇಗುವ, ಅವರು ಕಪೈಸರಪೈಯಕಪೆ ಬಂದರು 
ತನ್ಕ ಎಲಾಿ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ. (ಕಾಯಿದಪಗಳು 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 ಅವರು ಅವುಗಳನ್ುು ಜಿೇಸಸ್ ಮತುಿ ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ. (ಕಾಯಿದಪಗಳು 17:18) 
30 ಆಗ ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಬಾಡಿಗಪ ಮನಪಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಡಿೇ ವಷ್ಥಗಳ ವಾಸವಾಗಿದುದ ಅವರಿಗಪ ಬಂದ ಎಲಾಿ, 31 ದೆೀವರ 
ರಾಜೆವನನು ಬೆ ೀಧಿಸಿದರನ ಮತನ ಿಎಲಾಿ ವಿಶಾಾಸ್ಾಹಥ, ಅವನ್ನ್ುು ನಷಪೇಧಿಸುವ ಯಾರ  ಕತಸನಾದ ಯೀಸನ ಕ್ತರಸಿನ 
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದವರ ವಷಯಗಳ ಬೆ ೀಧನೆ ಪಡಪದರು. (ಕಾಯಿದಪಗಳು 28: 30-31) 

ಉಪದಪೇಶ ಜಿೇಸಸ್ ಮತುಿ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಒಳಗಪ ಂಡಿತುಿ ಗಮನಸಿ. ದುಃಖಕರವಪಂದರಪ, ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಒಂದು 
ಸರಿಯಾದ ತ್ತಳುವಳಿಕಪ ಗಿರೇಕ್ಸ ಮತುಿ ರಪ ೇಮನ್ ಚಚ್ಥ ಬಪ ೇಧ್ನಪಗಳು ಕಾಣಪಯಾಗಿದಪ ಹಪೇಳಲೆಡುತಿದಪ. 

ವಾಸಿವವಾಗಿ, ಆ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತುಿ ಸಹಾಯ ದಪೇವರು ರ್ಾನ್ವರು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು 

ಅವರು ನ್ಮಗಪ ಸ್ಾಯುವ (: 16-17 ಜಾನ್ 3) ಜಿೇಸಸ್ ಕಳುಹಸಿದ ತುಂಬಾ. 

ರಾಜೆದ ಸನವಾತೆಸಯನನು ವಲ್್ಸ ನೀಡ್ಿ ಏನನ ಆದರೆ, ... 
ಆದರಪ ಧಾಮಿಥಕ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಪೇರಿದಂತಪ ಅನಪೇಕ ವಿಶಾ ನಾಯಕರು, ಇದು ಶಾಂತ್ತ ಮತುಿ ಸಮೃರ್ದಧಯ ತರುತ್ತಿರುವ, ಮತುಿ 
ದಪೇವರ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ರ್ಾನ್ವ ಸಹಕಾರ ಎಂದು ನ್ಂಬುತಾಿರಪ. ಮತುಿ ಅವರು ಕಪಲವು ಅಲೆಕಾಲ್ಲಕ ಯಶಸು್ 
ಹಪ ಂರ್ದರುತಿದಪ, ಅವರು ಕಪೇವಲ ಯಶಸಿಾಯಾಗಲೆಡುತಿದಪ, ತಮಮ ರ್ಾನ್ವ ಪರಯತುಗಳು ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ಜಿೇವನ್ 
ಸಮರ್ಥನೇಯವಲಿದ ರ್ಾಡುವುದಾಗಿ ಜಿೇಸಸ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯವೊಂದನ್ುು ಸ್ಾಿಪಿಸಲು ಹಂತ್ತರುಗಲ್ಲಲಿ ವಪೇಳಪ ಪಾಯಿಂರ್ಟ 
ಭ ಮಿಯ ತರುವ. ಇದು ತಪಾೆದ ಸುವಾತಪಥ. 

ವಿಶಾದ ಅನಪೇಕ 21 ನಪೇ ಶತರ್ಾನ್ದಲ್ಲಿ ಹಪ ಸ ವಿಶಾ ವಯವಸ್ಪ ಿ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಅರಪ-ಧಾಮಿಥಕ ಬಾಯಬಲಪ ೇನಯನ್ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ಯೇಜ್ನಪ ಒಟಾಟಗಿ ಪರಯತ್ತುಸುತ್ತಿದಾದರಪ. ಈ ದಪೇವರ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ ಆರಂಭರ್ದಂದಲ  ಟ್ಟೇಕ್ತಸಿದ 
ಬಹರಂಗವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯೇಜ್ನಪ ಎಂದು ಏನಪ ೇ. ಸ್ಪೈತಾನ್ ಸುರ್ಾರು 6000 ವಷ್ಥಗಳ ಹಂದಪ 



(ಆರ್ದಕಾಂಡ 3) ತಮಮ ದಪೇವವಾಣ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೇಳಲು ಈವ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಜ್ನ್ಪಿರಯತಪಯಿಂದ ರಿಂದ, ರ್ಾನ್ವರು ಅವರಿಗಪ 
ಮತುಿ ವಿಶಾದ ಉತಿಮ ರ್ಾಡುತಿದಪ ದಪೇವರ ಉತಿಮವಾಗಿ ತ್ತಳಿರ್ದರುವ ನ್ಂಬದಪದೇವಪ. 

ಬಪೈಬಲ್ ಪರಕಾರ, ಇದು (ರಾಜ್ ಉತಿರ ಕರಪಯಲಾದ ರಪವಪಲಪಶನ್ 13 ಬೇಸ್ಟ ಎಂಬ: 1-10) ಯುರಪ ೇಪುಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಮುಖಂಡ 
ಸಂಯೇಜ್ನಪಯನ್ುು ತಪಗಪದುಕಪ ಳುಿತಿದಪ ಧಾಮಿಥಕ ಮುಖಂಡ (ಸುಳುಿ ಪರವಾರ್ದ ಎಂಬ ಜಪ ತಪಗಪ ಸಹ ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ ಅಂತ್ತಮ 
ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ ಮತುಿ ಎರಡು ಕಪ ಂಬನ್ ರಪವಪಲಪಶನ್ 13 ಬೇಸ್ಟ: ಏಳು ಬಪಟಟಗಳ ನ್ಗರರ್ದಂದ 11-17) (ಪರಕಟನಪ 17: ಒಂದು 
'ಬಾಯಬಲಪ ೇನಯನ್' ತರಲು 9,18) (ಪರಕಟನಪ 17 & 18) ವಿಶಾ ವಯವಸ್ಪಿ. ರ್ಾನ್ವಕುಲದ ಕ್ತರಸಿನ್ ರಿಟನ್ಥ ಮತುಿ ತನ್ು 
ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಸ್ಾಿಪನಪ ಅಗತಯವಿದಪ ಆದಾಗ ಯ, ವಿಶಾದ ಅನಪೇಕ ಈ ಸಂದಪೇಶವನ್ುು ಗಮನ್ ಪಾವತ್ತ ರ್ಾಡುವುರ್ದಲಿ 
21 ನಪೇ ಶತರ್ಾನ್ದ ಅವರು ಸ್ಪೈತಾನ್ನ್ ಸುಳುಿ ಸುವಾತಪಥ ವಿವಿಧ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಂಬಲು ಮುಂದುವರಿಯುತಿದಪ. ಆದರಪ ವಿಶಾದ 
ಒಂದು ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಸಿಾೇಕರಿಸುತ್ತಿೇರಿ. 

ಯೇಸು ಕಲ್ಲಸಿದ ಸಮರಿಸುತಾಿರಪ: 

14 ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಈ ಸುವಾತಪಥ ಎಲಾಿ ಜ್ನಾಂಗಗಳಿಗಪ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ವಿಶಾದ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ, ಮತುಿ ನ್ಂತರ 
ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿವಪ. (ಮತಾಿಯ 24:14) 

ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ವಿಶಾದ ತಲುಪುತಿದಪ ಎಂದು ಗಮನಸಿ, ನ್ಂತರ ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿವಪ. 

ಇದಕಪೆ ಹಲವು ಕಾರರ್ಗಳಿವಪ. 

ಒಂದು ದಪೇವರು (ರ್ಾಯರ್ ಯ 24:21 ಆರಂಭಿಸಲು ತಪ ೇರಿಸಲಾಗಿದಪ ಇದು) ಗಪರೇರ್ಟ ಕಪಿೇಶವನ್ುು ಆರಂಭ ಮೊದಲು ನಜ್ವಾದ 
ಸುವಾತಪಥ ಕಪೇಳಲು ವಿಶಾದ ಬಯಸಿದಪ. ಆದದರಿಂದ ಸುವಾತಪಥ ಸಂದಪೇಶವನ್ುು ಒಂದು ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಮತುಿ ಒಂದು ಎಚಿರಿಕಪ ಎರಡ  
(ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಎಝೆಕ್ತಯಲ್ 3; ಅಮೊೇಸ್ 3: 7). 

ಮತಪ ಿಂದು ಸಂದಪೇಶದ ಸ್ಾರಾಂಶ ತಪುೆ ಪರವಾರ್ದ ಅಂತ್ತಮ ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ ಜಪ ತಪಗಪ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೇಸ್ಟ, ಉತಿರ ಅಧಿಕಾರದ 
ಕ್ತಂಗ್ ದೃಷ್ಟಟಕಪ ೇನ್ಕಪೆ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಎಂದು ಆಗಿದಪ. ಅವರು ಮ ಲತಃ ರ್ಾನ್ವ ಪರಯತುದ ಮ ಲಕ ಶಾಂತ್ತ ಭರವಸ್ಪ, ಆದರಪ 
ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ (ರ್ಾಯರ್ ಯ 24:14) ಮತುಿ ವಿನಾಶ ಕಾರರ್ವಾಗುತಿದಪ (ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ 1 ಥಪಸಲಪ ನೇಕ 5: 3). 

ಚಿಹಪುಗಳು ಮತುಿ ಅವುಗಳಿಗಪ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಳುಿ ಅದುುತಗಳ ಬದಲ್ಲಗಪ ಸುವಾತಪಥ ಸಂದಪೇಶ (2 ಥಪಸಲಪ ನೇಕ 2: 9), ವಿಶಾದ 
ಅತಯಂತ ಒಂದು ಸುಳುಿ (9-12 2 ಥಪಸಲಪ ೇನಕದವರಿಗಪ 2) ನ್ಂಬಲು ಆಯೆ ರ್ಾಡುತಿದಪ. ಏಕಪಂದರಪ ದಪೇವರ ಸಹಸರವಷ್ಥದ 
ಕ್ತಂಗಡಮ್ ರಪ ೇಮನ್ ಕಾಯಥಪ ಲ್ಲಕರು, ಈಸಟನ್ಥ ಆಥಪ ೇಥಡಾಕ್ಸ್, ಲುಥಪರನ್, ಮತುಿ ಇತರರು ಅನ್ುಚಿತ ಖಂಡನಪಗಳ, ಅನಪೇಕ 
ತಪಾೆಗಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಸರವಷ್ಥದ ಸುವಾತಪಥ ಸಂದಪೇಶವನ್ುು ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಳುಿ ಸುವಾತಪಥ ಹಕುೆ. 

ನಷಾಾವಂತ ಫಿಲಡಪಲ್ಲಫಯಾನ್ ಕಪೈಸಿರು (ಪರಕಟನಪ 3: 7-13) ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಸಹಸರವಷ್ಥದ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಘ ೇಷ್ಟಸಿದ ಹಾಗಪಯೇ 
ಲೌಕ್ತಕ ನಾಯಕರು (ಪಾರಣ್ಣ ಮತುಿ ನ್ಕಲ್ಲ ಪರವಾರ್ದಯನ್ುು ಸ್ಪೇರಿದಂತಪ) ವರಪಗಪ ಏನಪಂದು ವಿಶಾದ ಹಪೇಳುವ ಇರುತಿದಪ. 

ಅವರು ಬೇಸ್ಟ, ಉತಿರ ಅಧಿಕಾರದ ಕ್ತಂಗ್, ತಪುೆ ಪರವಾರ್ದ ಜಪ ತಪಗಪ, ಅಂತ್ತಮ ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ, ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ (ಅವರ 
ಮಿತರಪಡಪಗಳು ಕಪಲವು ಜಪ ತಪಗಪ) ನಾಶ ಎಂದು ವಿಶಾದ ಸಂದಪೇಶವನ್ುು ಹಪೇಳುವ ಬಪಂಬಲ್ಲಸುತಿದಪ ಯು. ಎಸ್. ಎ ಮತುಿ 
ಯುನಪೈಟಪರ್ಡ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಆಂಗಪ ಿೇ ರಾಷ್ರಗಳ , ಕಪನ್ಡಾ, ಆಸ್ಪರೇಲ್ಲಯಾ, ಮತುಿ ನ್ ಯಜಿಲಾಯಂರ್ಡ (ಡಪೇನಯಲ್ 11:39) ಮತುಿ ಅವರು 
ಶ್ಚೇಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಅರಪೇಬಕ್ಸ / ಇಸ್ಾಿಮಿಕ್ಸ ಒಕ ೆಟ (ಡಪೇನಯಲ್ 11: 40-43) ಹಾಳುರ್ಾಡುತಿದಪ, ರಾಕ್ಷಸರ ವಾದಯಗಳನ್ುು 



ಕಾಯಥ (ರಪವಪಲಪಶನ್ 16: 13-14), ಮತುಿ ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ವಾಪಸ್ಾದ ಮೇಲಪ ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನ್ ಹಪ ೇರಾಟ (ಪರಕಟನಪ 16:14; 19: 

19-20). ನಷಾಾವಂತ ಫಿಲಡಪಲ್ಲಫಯನ್್ (ಪರಕಟನಪ 3: 7-13) ಸಹಸರವಷ್ಥದ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಶ್ಚೇಘ್ರದಲಪಿೇ ಬರಲ್ಲದಪ ಎಂದು 
ಘ ೇಷ್ಟಸುವ ರ್ಾಡಲಾಗುತಿದಪ. ಈ ಸ್ಾಧ್ಯತಪ ಹಪಚುಿ ರ್ಾಧ್ಯಮ ಪರಸ್ಾರ ರಚಿಸಲು ಮತುಿ ರ್ಾಯರ್ ಯ 24:14 ಈಡಪೇರಿದ ಕಪ ಡುಗಪ 
ಎಂದು. 

'ಸುಳುಿ ಸುವಾತಪಥ' ಘ ೇಷ್ಟಸಿದ ವಿಶಾ ನಾಯಕರು (ಸ್ಾಧ್ಯತಪ ಕಪಲವು 'ಹಪ ಸ' ಕಾಯಥಪ ಲ್ಲಕ್ಸ ಒಂದು ರ ಪ ಪಡಪಯಲು ಯಾರು 
ರಾಜಿ ಮಠಾಧಿೇಶ ಜಪ ತಪಗಪ ಯುರಪ ೇಪ್ಟ ಅಗರ ನಾಯಕ ರ್ಾದರಿ) ನ್ಂತಹ ಎಂದು ಅವರು ತ್ತಳಿಯಲು ವಿಶಾದ ಬಯಸುವುರ್ದಲಿ 
ಅವರು ನಜ್ವಾಗಿಯ  ತ್ತನ್ುುವಪ (, ಸಿಎಫ್ ಯಶಾಯ 10 ಮತುಿ ಇದು ಮೊದಲು ಸಾತಃ ನ್ಂಬುವುದರ ಇರಬಹುದು: 5-7) 

ರ್ಾಡಲು. ಅವರು ಮತುಿ / ಅರ್ವಾ ತಮಮ ಬಪಂಬಲ್ಲಗರು ಸ್ಾಧ್ಯತಪ ತಪಾೆಗಿ ನಷಾಾವಂತ ಫಿಲಡಪಲ್ಲಫಯನ್್ ಮುಂಬರುವ 
ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ ಒಂದು ತತಾ (ಧ್ಮಥರಾಜ್ಯವಾದ) ಸಮಥಿಥಸುವ ಎಂದು ಬಪ ೇಧಿಸುವುದಾಗಿ. ಅವರು ಮತುಿ / ಅರ್ವಾ ಅವರ 
ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳು ಫಿಲಡಪಲ್ಲಫಯಾನ್ ನಷಾಾವಂತ ಮತು ಿದಪೇವರ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ ರ್ದಕ್ತೆನ್ಲ್ಲಿ ರ್ಾಡುವಶಪ್ ೇಷ್ಣಪಗಪ 
ಪರಚಪ ೇರ್ದಸುತಿದಪ ಯಾವುದಪೇ ಖಂಡನಪಗಳ (ಡಪೇನಯಲ್ 11: 29-35; ಪರಕಟನಪ 12: 13-15). ಇದು ಅಂತ್ತಮ ಗಪರೇರ್ಟ ಕಪಿೇಶವನ್ುು 
ಆರಂಭಕಪೆ ಕಾರರ್ವಾಗಬಹುದು (ಮತಾಿಯ 24:21; ಡಪೇನಯಲ್ 11:39; ಸಿಎಫ್ ರ್ಾಯರ್ ಯ 24: 14-15; ಡಪೇನಯಲ್ 11:31) 

ಹಾಗ  ನಷಾಾವಂತ ಫಿಲಡಪಲ್ಲಫಯಾ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಿದಪ ಸಮಯ ಕಪೈಸಿರು (ಪರಕಟನಪ 3:10; 12: 14-16). 

ನಯಂತರರ್ ಹಪ ಂದಲು ಪಾರಣ್ಣ ಮತುಿ ನ್ಕಲ್ಲ ಪರವಾರ್ದಯನ್ುು ಶಕ್ತಿ, ಆಥಿಥಕ ಬಪದರಿಕಪ, ಚಿಹಪುಗಳು, ಅದುುತಗಳ ಕಪ ಲಪ, ಮತುಿ ಇತರ 
ಒತಿಡಗಳು (9-10:;: 2 ಥಪಸಲಪ ೇನಕದವರಿಗಪ 2 14; ಡಪೇನಯಲ್ 7:25 16 10-17 ರಪವಪಲಪಶನ್ 13) ಸುಳುಿ ಪರಯತ್ತುಸಿ . ಕಪೈಸಿರು 
ಕಪೇಳುತಪಿೇವಪ: 

10 "ಎಷ್ುಟ ಓ ಕತಥನಪೇ, ನೇವು ನರ್ಥಯ ಮತುಿ ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ವಾಸಿಸುತಿವಪ ಯಾರು ನ್ಮಮ ರಕಿದ ಸ್ಪೇಡು 
ತ್ತೇರಿಸಿಕಪ ಳಿಲು ರವರಪಗಪ, ಪವಿತರ ಮತುಿ ನಜ್ವಾದ?" (ಪರಕಟನಪ 6:10) 

ಬಹಳಕಾಲರ್ದಂದ, ದಪೇವರ ಜ್ನ್ರು "ಎಷ್ುಟ ಯೇಸು ಆದಾಯ ರವರಪಗಪ ಇರುತಿದಪ?", ಯೇಚಿಸಿರುವಿರಪ 

ನಾವು ರ್ದನ್ ಅರ್ವಾ ಗಂಟಪ ಗಪ ತ್ತಿಲಿ, ನಾವು ಜಿೇಸಸ್ ಅನಪೇಕ ಗರಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಪ 21 ನಪೇ ಶತರ್ಾನ್ದ ಮರಳಲು 
(ಮತುಿ ದಪೇವರ ಸಹಸರವಷ್ಥದ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾಿಪಿಸಿದರು) ನರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಉದಾ ರ್ಾಯರ್ ಯ 24: 4-34; ಕ್ತೇತಥನಪ 90: 4; 

ಹಪ ಸಿಯ 6: 2; ಲ ಕ 21: 7-36; ಇಬರಯರಿಗಪ 1: 1-2; 4: 4,11; 2 ಪಪೇತರನ್ು 3: 3-8; 1 ಥಪಸಲಪ ನೇಕ 5: 4), ನಾವು ಈಗ 
ನಪ ೇಡಿ ಕಪಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಪೈಸಿದಪದೇನಪ ಎಂಬ. 

ಯೇಸು ಮಧ್ಯಸಿಿಕಪ ಇಲ,ಿ ವಿಶಾದ ಎಲಾಿ ಜಿೇವನ್ದ ಸಂಹರಿಸುತಾಿನಪ ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ: 

ಇಂತಹ ವಿಶಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರಪಗ  ರಿಂದ ಇರಲ್ಲಲಿ ಮಹಾನ್ ಕಪಿೇಶವನ್ುು ಇರುತಿದಪ 21, ಯಾವುದಪೇ, ಅರ್ವಾ 
ಇದುವರಪಗಪ ರಿೇತಾಯ 22 ಆ ರ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕೆದಾಗಿ ಹಪ ರತು, ಯಾವುದಪೇ ರ್ಾಂಸವನ್ುು ಉಳಿಸಲಾಗಿದಪ ಎಂದು.;ಆದರಪ 
ಚುನಾಯಿತ ತಂದಪಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ರ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕೆದಾಗಿ ನ್ಡಪಯಲ್ಲದಪ. (ಮತಾಿಯ 24: 21-22) 
29 ತಕ್ಷರ್ವಪೇ ಆ ರ್ದನ್ಗಳ ಕಪಿೇಶವನ್ುು ನ್ಂತರ ಸ ಯಥನ್ ಕಪಾೆಗಿಸಿತು, ಮತುಿ ಚಂದರನ್ು ತನ್ು ಬಪಳಕನ್ುು ನೇಡಲು 
ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ; ನ್ಕ್ಷತರಗಳು ಸಾಗಥರ್ದಂದ ಕುಸಿಯುತಿದಪ, ಮತು ಿ ಸಾಗಥಕಪೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ುು ಅಲಾಿಡುವಂತಪ 
ನ್ಡಪಯಲ್ಲದಪ. 30ಆಗ ಮನ್ುಷ್ಯಕುರ್ಾರನ್ ಸ್ಪೈನ್ ಸಾಗಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ, ಮತುಿ ನ್ಂತರ ಭ ಮಿಯ ಎಲಾಿ ಬುಡಕಟುಟ 



ರ್ೌನ್ಥ ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ, ಮತುಿ ಅವರು ಮನ್ುಷ್ಯಕುರ್ಾರನ್ು ನಪ ೇಡುತಾಿರಪ ವಿದುಯತ್ ಮಹಾ ಮಹಮ. 31 ಸಾಗಥದ 
ಮೊೇಡಗಳ ಬರುವ ಮತುಿ ಅವರು ಕಹಳಪ ಒಂದು ದಪ ಡಡ ಧ್ವನ ಅವನ್ ದಪೇವತಪಗಳ ಕಳುಹಸಲು, ಮತುಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಟಗಪ 
ತನ್ು ಚುನಾಯಿತ ಸಾಗಥದ ಒಂದು ಕಡಪಯಿಂದ ಮತಪ ಿಂದು ಕಡಪಗಪ, ನಾಲುೆ ರ್ದಕುೆಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಸುತಿವಪ. (ಮತಾಿಯ 
24: 29-31) 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ವಿಶಾದ ಅಗತಯವಿದಪ ಏನ್ು. 

ಕ್ತೊಂಗ್ಮ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು 
ಕ್ತಂಗಡಮುಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪಾತರವಪೇನ್ು? 

ಇರ್ದೇಗ, ನೇವು ನಜ್ವಾದ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು, ನೇವು ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿ ಇರಬಪೇಕು. ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಬರಪದದುದ 
ಗಮನಸಿ: 

20 ಈಗ ನ್ಂತರ, ನಾವು ಕ್ತರಸಿನ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ದಪೇವರು ನ್ಮಗಪ ಮ ಲಕ ಪರತ್ತವಾದ ಭಾವಿಸಿ ಇವಪ: ನಾವು ಕ್ತರಸಿನ್ 
ಪರವಾಗಿ ನೇವು ಬಪೇಡು ದಪೇವರಿಗಪ ರಾಜಿ. (2 ಕಪ ರಿಂರ್ 5:20) 
14 ಆದದರಿಂದ ಸ್ಾಟಯಂರ್ಡ, ಸತಯ ನಮಮ ಸ್ಪ ಂಟದ ನ್ಂತರ ಸದಾಚಾರ 15 ಎದಪಯ ಮೇಲಪ ನ್ಂತರ ಮತುಿ ಶಾಂತ್ತ 
ಸುವಾತಪಥ ತಯಾರಿಕಪಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಅಡಿ ಮೊಳಪಗಳನ್ುು ಮಟ್ಟಟರುವ ರ್ಾಡಿಸಿದದರು, ಅದ  16 ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತಿದಪ ಇದು 
ನ್ಂಬಕಪಯ ಗುರಾಣ್ಣ ತಪಗಪದುಕಪ ಳುಿವ ಈ ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ಎಂದು, ಸಿೆರಿರ್ಟ ಎಲಾಿ ಪಾರರ್ಥನಪ ಮತುಿ ದಪೈನ್ಯದ 
ಯಾವಾಗಲ  ಪಾರರ್ಥನಪ 18; 17 ಕಪಡುಕನ್ ಎಲಾಿ ಡಾರ್ಟಥ ತಣ್ಣಸುವ ಮತುಿ ಮೊೇಕ್ಷದ ಹಪಲಪಮರ್ಟ, ಮತುಿ ದಪೇವರ ಪದ 
ಸಿೆರಿರ್ಟ ಕತ್ತಿಯನ್ುು ತಪಗಪದುಕಪ ಳಿಬಹುದು. ಎಲಾಿ - 19 ಮತುಿ ನ್ನ್ಗಪ ಎಲಾಿ ಪರಿಶರಮ ಮತುಿ ದಪೈನ್ಯದ ಎಂದು ಹಪೇಳಿಕಪ 
ನ್ನ್ಗಪ ನೇಡಬಹುದು ನಾನ್ು ಬಾಯಿ ತಪರಪದರಪ ಎಂದು ಧಪೈಯಥರ್ದಂದ ನಾನ್ು ಅಲ್ಲಸ್ ಇನ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ 20 ಇದು 
ಸುವಾತಪಥ, ಆಫ್ ಮಿಸಟರಿ ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ ಗಪ; ಅದು ನಾನ್ು ರ್ಾತನಾಡಲು ಬರಬಪೇಕಾಗುತಿದಪ ಎಂದು, 
ಧಪೈಯಥರ್ದಂದ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದಪ. (ಎಫಪಸಿಯನ್್ 6: 14-20) 

ಏನ್ು ರಾಯಭಾರಿ ಮರಿಯಮ್ ವಪಬ್ಟರ್ ಕಪಳಗಿನ್ ವಿವರಣಪಯನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ: 

1: ಅಧಿಕೃತ ಪರತ್ತನಧಿ ವಶ್ೆೀಷವಾಗ: ಅತುಯನ್ುತ ಹುದಪದ ಒಂದು ರಾಷ್ರದ ಪರತ್ತನಧಿಗಳು ವಿಶಪೇಷ್ ಮತುಿ ತಾತಾೆಲ್ಲಕ 
ರಾಜ್ತಾಂತ್ತರಕ ಹುದಪದ ತನ್ು ಸಾಂತ ಸಕಾಥರ ಅರ್ವಾ ಸ್ಾವಥಭೌಮ ನವಾಸಿ ಪರತ್ತನಧಿಯಾಗಿ ವಿದಪೇಶ್ಚ ಸಕಾಥರದ 
ಅರ್ವಾ ಸ್ಾವಥಭೌಮನಗಪ ರ್ಾನ್ಯತಪ ಅರ್ವಾ ನಪೇಮಕ 

2: ಅಧಿಕೃತ ಪರತ್ತನಧಿ ಅರ್ವಾ ಸಂದಪೇಶವಾಹಕ 

ನೇವು ನಜ್ವಾದ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಇದದರಪ, ನೇವು ಕ್ತರಸಿನ್ ಅಧಿಕೃತ ಪರತ್ತನಧಿ, ಅವು! ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಪಿೇಟರ್ ಬರಪದದುದ ಗಮನಸಿ: 
9 ಆದರಪ ನೇವು ಆಯೆ ವಿಕಾಸ, ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಪೌರಪ ೇಹತಯ, ಒಂದು ಪವಿತರ ರಾಷ್ರ, ತನ್ು ವಿಶಪೇಷ್ ಜ್ನ್ರು, ನೇವು 
ಅವರ ಅದುುತ ಬಪಳಕ್ತಗಪ ನೇವು ಕತಿಲಪಯ ಕರಪದರು ಅವನ್ನ್ುು ಶಾಿಘ್ನಪಗಳು ಪರಕಟ್ಟಸಿದಾದರಪ ಎಂದು ಇವಪ; ಒಮಮ ಒಂದು 
ಜ್ನ್ರು ಯಾರು 10 ಆದರಪ ಈಗ ಕರುಣಪ ಪಡಪದ ಯಾರು ಆದರಪ ಈಗ ದಪೇವರ ಜ್ನ್ರು, ಕರುಣಪ ಪಡಪರ್ದರುವುದರಿಂದ. (1 

ಪಪೇತರ 2: 9-10) 



ಕಪೈಸಿರಾದ ನಾವು ಒಂದು ಪವಿತರ ರಾಷ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಬಪೇಕು. 

ಇದು ರಾಷ್ರದ ಈಗ ಪವಿತರ? 

ಸರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಈ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯಗಳ ಯಾವುದಪೇ ವಿಶಾ ಆದರಪ ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ತರಸನಿ್ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ (ರಪವಪಲಪಶನ್ 11:15) 

ಭಾಗವಾಗಿ ಇರುತಿದಪ. ಇದು ದಪೇವರ ರಾಷ್ರ, ಅವರ ರಾಜ್ಯವು ಪವಿತರ ಎಂದು. 

ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ನಾವು ಸ್ಾರ್ಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಶಾದ ರಾಷ್ರಗಳ ನಪೇರ ರಾಜ್ಕ್ತೇಯದಲ್ಲಿ ತಪ ಡಗಿಸಿಕಪ ಳಿಲು ಇಲಿ. ಆದರಪ ನಾವು 
ಈಗ ಜಿೇವನ್ದ ದಪೇವರ ಹಪ ರಪ ಇವಪ. ಹಾಗಪ, ನಾವು ಉತಿಮ ಏಕಪ ದಪೇವರ ದಾರಿಗಳ ಆದದರಿಂದ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ರ 
ಮತುಿ ಪುರಪ ೇಹತರು ಮತುಿ ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಕ್ತರಸಿನ್ ಆಳಿಾಕಪ ರ್ಾಡಬಹುದು, ಅತುಯತಿಮ ತ್ತಳಿಯಲು: 

5 ಅವನ್ನ್ುು ಯಾರು ನ್ಮಗಪ ಬಹುವಾಗಿ ತನ್ುದಪೇ ನ್ಮಮ ಪಾಪಗಳ ನ್ಮಿಮಂದಲಪೇ ತಪ ಳಪದು 

ರಕಿ, 6 ಮತುಿ ನ್ಮಗಪ ಅವನ್ನ್ುು ಸದಾಕಾಲ ವಪೈಭವ ಮತುಿ ಪರರ್ಾಧಿಕಾರ ಎಂದು, ತನ್ು ತಂದಪಯಾದ ದಪೇವರಿಗಪ 
ರಾಜ್ರು ಮತುಿ ಪುರಪ ೇಹತರು ರ್ಾಡಿದಾದರಪ. ಅಮನ್. (ಪರಕಟನಪ 1: 5-6) 

10 ನ್ಮಮ ದಪೇವರ ರಾಜ್ರು ಮತುಿ ಪುರಪ ೇಹತರು ರ್ಾಡಿದ; ನಾವು ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಆಳಿಾಕಪ ಹಾಗಿಲಿ. (ಪರಕಟನಪ 
5:10) 

ಎಂದು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಕಾರ ದಪೇವರ ರ್ಾಗಥಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಡಪದು ನ್ಂತರ ಮತಯಥ ಯಾರು ಬಪ ೇಧ್ನಪ ಇರುತಿದಪ: 

ಜ್ನ್ರು ಯರ ಸಲಪೇಮಿನ್ಲ್ಲಿ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಗಿಲ ಿ19; ನೇವು ಯಾವುದಪೇ ಅದಪೇನಪಂದರಪ ಹಾಗಿಲಿ. ಅವರು ನಮಮ ಕ ಗು 
ಧ್ವನ ನ್ಲ್ಲಿ ನಮಗಪ ಬಹಳ ಕಪ ೇಪ ಇರುತಿದಪ; ಅವರು ಕಪೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ನೇವು 21 ನಮಮ ಕ್ತವಿ 
ಉತಿರಿಸುವರು.20 ಕತಥನಾದ ನೇವು ಇನ್ುು ಮುಂದಪ ಪರತ್ತಕ ಲ ಬಪರರ್ಡ ಇಕೆಟ್ಟಟನ್ ನೇರು, ನೇಡುತಿದಪ ಇನ್ ು ನಮಮ 
ಶ್ಚಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಮ ಲಪಯಲ್ಲಿ ಸಿಳಾಂತರಿಸಿದ, ಆದರಪ ನಮಮ ಕರ್ುುಗಳು ನಮಮ ಶ್ಚಕ್ಷಕರು ನಪ ೇಡಿ ಹಾಗಿಲಿ. 
ಹಪೇಳಿದಪದೇನ್ಂದರಪ-- ನೇವು ಹಂದಪ ಒಂದು ಪದ ಕಪೇಳಲು ಹಾಗಿಲ ಿ "ಈ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ, ಇದು ನ್ಡಪದು" ನೇವು ಬಲಗಪೈ 
ಅರ್ವಾ ನೇವು ಎಡಕಪೆ ತ್ತರುಗಿ ಬಂದ ತ್ತರುಗುತಿದಪ ಯಾವಾಗ. (ಯಶಾಯ 30: 19-21) 

ಎಂದು ಸಹಸರವಷ್ಥದ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಒಂದು ಕಾಲಜ್ಞಾನ್, ಈ ವಯಸಿ್ನ್ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಕಲ್ಲಸಲು ಸಿದಧತಪ ಅಗತಯ ನ್ಡಪಸುತ್ತಿರುವಾಗ: 
12 ... ಈ ಬಾರಿ ಶ್ಚಕ್ಷಕರು ಸಮವಾಗಿಲಿ (ಇಬರಯ 5:12) ಮ ಲಕ 
15 ಆದರಪ ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡಥ ದಪೇವರ ಪರಿಶುದಧ: ಮತು ಿನೇವು ಭರವಸ್ಪಯ ಕಾರರ್ ಸ್ೌಮಯತಪ ಮತುಿ ಭಯ 
(1 ಪಪೇತರ 3:15, ಕಪಜಪವಿ) ನಮಗಪ ಎಂದು ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತಿ ಉತಿರವನ್ುು ನೇಡಲು ಯಾವಾಗಲ  ಸಿದಧವಾಗಬಪೇಕ್ತದಪ. 

ಬಪೈಬಲ್ ಹಪಚುಿ ನಷಾಾವಂತ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ುರ ಅನಪೇಕ, ಕಪೇವಲ ಗಪರೇರ್ಟ ಕಪಿೇಶವನ್ುು ಪಾರರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅನಪೇಕ ಸ ಚನಪ 
ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ: 

33 ತ್ತಳಿವಳಿಕಪಯುಳಿ ಅನಪೇಕ ಸ ಚನಪ ಹಾಗಿಲಿ ಜ್ನ್ರು ಆ (ಡಪೇನಯಲ್ 11:33) 

ಆದದರಿಂದ, ಕಲ್ಲಕಪ, ಚಪಂದದ ಜ್ಞಾನ್ (2 ಪಿೇಟರ್ 3:18) ಬಪಳಪಯುತ್ತಿದಪ, ನಾವು ಈಗ ಏನ್ು ರ್ಾಡಬಪೇಕು ಸಂಗತ್ತಯಾಗಿದಪ. ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪಾತರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಲ್ಲಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತಿದಪ ಎಂದು ಆಗಿದಪ. ಮತುಿ ಹಪಚುಿ ನಷಾಾವಂತ, ಫಿಲಡಪಲ್ಲಫಯಾನ್ 



(ಪರಕಟನಪ 3: 7-13) ಫಾರ್, ಕಪೈಸಿರು, ಇದು ಮುಖಯ ಸುವಾತಪಥ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಸಹಸರವಷ್ಥದ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ (ಸಿಎಫ್ ರ್ಾಯರ್ ಯ 24:14) 

ಆರಂಭಕಪೆ ಮೊದಲು ಪೊೇಷ್ಕ ಒಳಗಪ ಂಡಿರಬಪೇಕು. 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಸ್ಾಿಪಿಸಿದರು ನ್ಂತರ, ದಪೇವರ ಜ್ನ್ರು ಹಾನಗಪ ಳಗಾದ ಗರಹದ ಮರಳಿ ಸಹಾಯ ಬಳಸಲಾಗುತಿದಪ: 

12 ನೇವು ಹಳಪಯ ತಾಯಜ್ಯ ಸಿಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿಥಸಲು ಶಲ್ ಪಪೈಕ್ತ ಆ;  

ನೇವು ಅನಪೇಕ ಪಿೇಳಿಗಪಗಳ ಅಡಿಪಾಯ ಅಪ್ಟ ಸಂಗರಹಸಲು ಹಾಗಿಲಿ; ಮತುಿ ನೇವು ಉಲಿಂಘ್ನಪ ರಿಪಪೇರಿಗಾರ ಎಂದು 
ಹಾಗಿಲಿ, ಸಿರೇರ್ಟ್ ನಪಲಪಸುತಾಿರಪ. (ಯಶಾಯ 58:12) 

ಹೇಗಾಗಿ, ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಪೇವರ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತದ ದಪೇವರ ಜ್ನ್ರು ಜ್ನ್ರು ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಿನ್ (ಮತುಿ ಬಪೇರಪಡಪ) ಪುನ್ಃ ಈ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಪಲಪಸುತಾಿರಪ ಸುಲಭವಾಗುತಿದಪ. ವಿಶಾದ ನಜ್ವಾಗಿಯ  ಉತಿಮ ಸಿಳವಾಗಿರುತಿದಪ. ನಾವು ಈಗ ಕ್ತರಸಿನ್ 
ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಇರಬಪೇಕು, ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಬಳಸಲೆಡುತಿದಪ. 

ಟ್ ರ ಗಾಸ್ೆಾಲ್ ಸೊಂದೆೀಶ್ ಪರಿವತಸಕ ಆಗದೆ 

ಜಿೇಸಸ್ (ಜಾನ್ 8: 31-32) ಹಪೇಳಿದರು, "ನೇವು ನ್ನ್ು ಪದ ಬದಧರಾಗಿರಬಪೇಕಾಗುತಿದಪ, ನೇವು ವಾಸಿವವಾಗಿ ನ್ನ್ು ಶ್ಚಷ್ಯರಪಂದು 32 

ನೇವು ಸತಯವನ್ುು ತ್ತಳಿದುಕಪ ಳಿಲು ಹಾಗಿಲಿ, ಮತುಿ ಸತಯವನ್ುು ನೇವು ಉಚಿತ ರ್ಾಡುವ ಹಾಗಿಲಿ.". ಸುವಾತಪಥ ಬಗಪೆ ಸತಯವನ್ುು 
ತ್ತಳಿದುಕಪ ಳುಿವುದು .! ಮತುಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ನಜ್ವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದಪ: ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಈ ವಿಶಾದ ಸುಳುಿ 
ಭರವಸ್ಪಯನ್ುು ಸಿಕ್ತೆಬದದ ಅದನ್ುು ನ್ಮಗಪ ಬಡುಗಡಪ ನಾವು ಧಪೈಯಥರ್ದಂದ ಕಪಲಸ-ದಪೇವರು ತಂದಪಯ ಯೇಜ್ನಪ ಯೇಜ್ನಪ 
ಬಪಂಬಲ್ಲಸುತಿದಪ ಸ್ಪೈತಾನ್ ಇಡಿೇ ವಿಶಾದ (9 ಪರಕಟನಪ 12) ವಂಚಿಸಿದ ರ್ಾಡಿದಪ. ನಾವು ನಲುಿವ ಮತುಿ ಸತಯ (ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಜಾನ್ 
18:37) ಸಲಹಪ ಅಗತಯವಿದಪ. 

ಸುವಾತಪಥ ಸಂದಪೇಶವನ್ುು ವಪೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊೇಕ್ಷ ಬಗಪೆ ಹಪಚುಿ. ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ರ ಪಾಂತರ ರ್ಾಡಬಪೇಕು: 

2 ಇಹಲಪ ೇಕವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸದಪ ಇಲ,ಿ ಆದರಪ ಮ ಲಕ ಪರಿವತ್ತಥಸಲು 

, ನಮಮ ಮನ್ಸಿ್ನ್ ನ್ವಿೇಕರಿಸುವ ನೇವು ದಪೇವರ ಉತಿಮ ಮತುಿ ಸಿಾೇಕಾರಾಹಥ ಮತುಿ ಪರಿಪೂರ್ಥ ಇಚಪಛಯನ್ುು ಏನ್ು 
ಸ್ಾಬೇತು ಎಂದು. (ರಪ ೇಮನ್ುರು 12: 2) 

ಸತಯ ಕಪೈಸಿರು ದಪೇವರು ಮತುಿ ಇತರರು ನೇಡಲು ಪರಿವತ್ತಥಸಲಾಗುವುದು: 

22 ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ನಮಮ ರ್ಾಸಟಸ್ಥ ರ್ಾಂಸ ಪರಕಾರ, ಜಪ ತಪ, ದಪೇವರ ಹಪದರಿ ಪಾಲ್ಲಸಬಪೇಕಪಂದು ಪುರುಷ್ರು- 

ಆದರಪ ಹೃದಯದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ. 23 ನೇವು ಏನಪೇ ಇದು ಹೃತ ೆವಥಕವಾಗಿ, ಲಾರ್ಡಥ ನೇವು ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕತಪಯ 
ಪರತ್ತಫಲ ಸಿಾೇಕರಿಸುತ್ತಿೇರಿ ತ್ತಳಿಸುವ, 24 ಮತುಿ ಲಾರ್ಡಥ ಎಂದು ಪುರುಷ್ರಿಗಪ ರ್ಾಡಿ; ನೇವು ಕತಥನಾದ ಕ್ತರಸಿ 
ಸ್ಪೇವಪ. (ಕಪ ಲಪ ಸ್ಪ್ಯವರಿಗಪ 3: 22-24) 

28 ಆದದರಿಂದ, ನಾವು ಇದು ಅಲಾಿಡಿಸಿದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಪಡಪದ ಕಾರರ್, ನ್ಮಗಪ ಇದು ನಾವು ಗೌರವವನ್ುು ಮತುಿ 
ಧಾಮಿಥಕ ಭಯ ಸಿಾೇಕಾರಾಹಥವಾಗಿ ದಪೇವರ ಸ್ಪೇವಪ ರ್ಾಡಬಹುದು ಅನ್ುಗರಹರ್ದಂದ, ಅವಕಾಶ. (ಇಬರಯ 12:28) 

ಸತಯ ಕಪೈಸಿರು ಪರಪಂಚದ ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದಾದರಪ. ನಾವು ವಿಶಾದ ಬಲ ಮತುಿ ತಪುೆ ಯಾವ ಮೇಲಪ ದಪೇವರ 
ಗುರ್ಮಟಟವನ್ುು ಸಿಾೇಕರಿಸಲು. ಅದನ್ುು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಪೇವರ ಹಪ ರಪ ನ್ಂಬಕಪ ತಪಗಪದುಕಪ ಳುಿತಿದಪ ಎಂದು, ನ್ಂಬಕಪ (ಇಬರಯ 



10:38) ಮ ಲಕ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದಾದರಪ. (ಕಾಯಿದಪಗಳು 9: 2; 19: 9; 24: 14,22) ಕಪೈಸಿರು ಜಿೇವನ್ ಅವರ ಕರಮವನ್ುು ಹಪ ಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲಿ "ಪರ್" ಎಂದು ಉಲಪಿೇಖಿಸಲಾಗುತಿದಪ, ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದದರು ವಿಶಾ ನಂದ ಬಪೇರಪಯಾಗಿದಪ 
ಪರಿಗಣ್ಣಸಲಾಗಿತುಿ. ಸ್ಾಾರ್ಥರ್ದಂದ, ಸ್ಪೈತಾನ್ನ್ ಕಪಳಪಗಪ, ಎಂದು ರ್ಾಡಲಾಗಿದಪ ಏನ್ು ರ್ಾಡಿದಪ "ಕಪೇನ್ ದಾರಿ" (ಯ ದ 11) 

ವಿಶಾದ ವಾಸಿಸುತಾಿರಪ. 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಪುರ್ಯಶ್ಚೇಲತಪ, ಸಂತಪ ೇಷ್, ಮತುಿ ಶಾಂತ್ತ (ರಪ ೇಮನ್್ 14:17) ಒಂದು 
ಸಂದಪೇಶ. ಪರವಾರ್ದಯ ಪದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ, ಇದಪ (ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ 1 ಕಪ ರಿಂರ್ 14: 3; 1 ಥಪಸಲಪ ನೇಕ 4:18), ನಾವು ವಿಶಾದ 
ಕುಸಿಯಲು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶಪೇಷ್ವಾಗಿ (ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಲ ಕ 21: 8-36). ಜಿೇವನ್ದ ನಜ್ವಾದ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಆಧಾಯತ್ತಮಕ 
ಸಮೃರ್ದಧ ಮತುಿ ದಪೈಹಕ ಆಶ್ಚೇವಾಥದ (: 29-30 ರ್ಾಕಥ 10) ಕಾರರ್ವಾಗುತಿದಪ. ಇದು ವಾಸಿಸುವ ಆ ವಿಶಾದ ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಅಗತಯವಿದಪ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಏಕಪ ಭಾಗವಾಗಿದಪ. ಕಪೈಸಿರು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. 

ಕಪೈಸಿರು ನಾವು ಭೌತ್ತಕ ಪರಪಂಚದ (: 5-8 ರಪ ೇಮನ್ುರು 8) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದಾದರಪ ಆದರ , ಆಧಾಯತ್ತಮಕ, ಭೌತ್ತಕ ನ್ಮಮ ಭರವಸ್ಪ 
ಪುರ್ಟ. ನಾವು "ಸುವಾತಪಥ ಭರವಸ್ಪ" ಹಪ ಂರ್ದವಪ (ಕಪ ಲಪ ಸ್ಪ್ಯವರಿಗಪ 1:23). ಈ ಆರಂಭದ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಇಂದು ಯೇಸು 
ಶರದಾಧಭಕ್ತಿಯನ್ುು ಅನಪೇಕ ನಜ್ವಾಗಿಯ  ಗರಹಸಲು ಎಂದು ಅರ್ಥ ವಿಷ್ಯ. 

6. ಗರೀಕ್ ಮತನಿ ರೆ ೀಮನ್ ಚ್ರ್ಚಸ ಕಲ್ಲಸಲನ ಕ್ತೊಂಗ್ಮ್ ಮನಖೆ, ಆದರೆ ... 
. ಗರೀಕ್ ಮತನ ಿ ರೆ ೀಮನ್ ಚ್ಚ್ನಸಗಳು ಅವರನ ದೆೀವರ ರಾಜೆದ ಅೊಂಶ್ಗಳನನು ಕಲ್ಲಸನವ, ಆದರೆ ನಜವಾಗಯ  ಅದನ 

ನಜಕ ೊ ಉದಾಹರಣಪಗಪ, ಕಾಯಥಪ ೇಲ್ಲಕ್ಸ ವಿಶಾಕಪ ೇಶ ಈ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಬಗಪೆ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ ಏನನ ಅರ್ಸ ತೆ ೊಂದರೆನ್ಂಬುತಾಿರಪ: 
ಕ್ತರಸಿನ್ ... ಅವರ ಬಪ ೇಧ್ನಪಯನ್ುು ಈ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಆಗಮನ್ರ್ದಂದ, ಇದರ ವಿವಿಧ್ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ತನ್ು ಸರಿಯಾದ 
ಅರ್ಥ, ಇದು ಹಪ ಂದಬಹುದಾಗಿದಪ ಆಗಿದಪ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹಸ್ ಡಿಸ್ಪ ೆಸಥಸ್ ಪರಧಾನ್ ರ ಪಿಸಲು, ಅವರ 
ಪರವಚನ್ "ಸುವಾತಪಥ ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಟಗಪಂದರಪ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು "" ... ಅವರು ಚಚ್ಥ 
ರ್ಾತನಾಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು "; ಸಿಎಫ್ ಕನ್ಥಲ್, ನಾನ್ು, 13; ನಾನ್ು ಥಪಸ, II, 12.; ಎಪೊೇಕ್ಸ.ಆಫ್, ನಾನ್ು, 6, 

9.; ವಿ, 10, ಇತಾಯರ್ದ ... ಇದು ಡಿವಪೈನ್ ಸಂಸ್ಪಯಿವರು ಚಚ್ಥ ... ಅರ್ಥ (ಪೊೇಪ್ಟ ಎಚ್ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ. 
ಕಾಯಥಪ ೇಲ್ಲಕ್ಸ ವಿಶಾಕಪ ೇಶ, ಸಂಪುಟ VIII. 1910). 

ಮೇಲಪ "ಕನ್ಥಲ್ ತಪ ೇರಿಸಿದರು, ನಾನ್ು, 13; ನಾನ್ು ಥಪಸ, II, 12.; ಎಪೊೇಕ್ಸ.ಆಫ್, ನಾನ್ು, 6, 9.; ವಿ, 10, "ನೇವು ನಪ ೇಡಲು 
ಹಪ ೇದರಪ, ಆ ಶಪ್ ಿೇಕದ ಒಂದು ಚ್ರ್ಚಸ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬಗಪ ೆಏನ್ು ಹಪೇಳಲು ಎಂದು ಕಾರ್ಬಹುದು. ಅವರು ಕಲ್ಲಸಲು ಭಕಿರ 
ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಯೇಸುವಿನ್ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ. ಬಪೈಬಲ್ ಅನಪೇಕ ಸುವಾತಪಥ ಒಂದು ಸುಳುಿ 
ಒಂದು (: 6-9 ಗಲಾತಯದವರಿಗಪ 1) ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ವಾ ಇನಪ ುಂದು ರ್ಾಡಿ ಎಂದು, ಎಚಿರಿಕಪ.ದುಃಖಕರವಪಂದರಪ, ವಿವಿಧ್ 
ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಎಂದು ರ್ಾಡಿದ. 

ಯೇಸು ಕಲ್ಲಸಿದ "ನಾನ್ು ದಾರಿ, ಸತಯ ಮತುಿ ಜಿೇವನ್. ಯಾರ  "ಮಿ ಮ ಲಕ ಹಪ ರತುಪಡಿಸಿ ತಂದಪಯ ಬರುತಿದಪ (ಜಾನ್ 14: 

6). ಪಿೇಟರ್, ಕಲ್ಲಸಿದ "ಅರ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೊೇಕ್ಷ ಯಾವುದಪೇ ಇತರ, ಇದು ನಾವು ಉಳಿಸಿದ ರ್ಾಡಬಪೇಕು ಪುರುಷ್ರಲ್ಲಿ ನೇಡಿದ 
ಸಾಗಥ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪೇ ಹಪಸರು ಇಲಿ ಆಗಿದಪ" (ಕಾಯಿದಪಗಳು 4:12). ಪಿೇಟರ್ ಯಹ ರ್ದಗಳು ಹಪೇಳಿದರು ಉಳಿಸಲು 
(ಕಾಯಿದಪಗಳು 2:38) ಎಲಾಿ ಪಶಾಿತಾಿಪ ಮತುಿ ಯೇಸು ಸಿಾೇಕರಿಸಲು ನ್ಂಬಕಪ ಹಪ ಂರ್ದರಬಪೇಕು. 



ಈ ವಿರುದಧವಾಗಿ, ಪೊೇಪ್ಟ ಫಾರನ್ಸ್ ನಾಸಿಿಕರು, ಜಿೇಸಸ್ ಇಲಿದಪ, ಸತಾೆಯಥ ಮ ಲಕ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು 
ಕಲ್ಲಸಿದರು! ಅವರು ಯಹ ರ್ದಗಳು ಯೇಸುವಿನ್ ಸಿಾೇಕರಿಸುವ ಇಲಿದಪ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ! ಇದರ ಜಪ ತಪಗಪ, 
ಆತನ್ನ್ುು ಮತುಿ ಕಪಲವು ಗಿರೇಕ್ಸ ರಪ ೇಮನ್ುರು 'ಮೇರಿ' ಒಂದು ಅಲಿದ ಬಪೈಬಲು ಆವೃತ್ತಿ ಸುವಾತಪಥ ಪರಮುಖ ಹಾಗ  ಕಪೈಸ ಿ
ಧ್ಮಥದ ಮತುಿ ಇಂಟರ್ ಏಕತಪ ಒಂದು ಪರಮುಖ ಎಂದು ಪರಿಗಣ್ಣಸುತಾಿರಪ ತಪ ೇರುತಿದಪ. ದುಃಖಕರವಪಂದರಪ, ಅವರು ಮತು ಿ
ಇತರರು ಜಿೇಸಸ್ ಮತುಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನಜ್ವಾದ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಪಾರಮುಖಯತಪಯನ್ುು ಅರ್ಥ ಇಲಿ. ಅನಪೇಕ ಸುಳುಿ ತತಾಗಳನ್ುು 
ಪರವತಥನಪ. 

ಅನಪೇಕ ದೃಷ್ಟಟ ಮ ಲಕ ನ್ಡಪದು ವಿಶಾದ ನ್ಂಬಕಪ ಹಪ ಂದಲು ಬಯಸುವ. ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ ಕಪೈಸರಿು ಮೇಲಪ 
ನಪ ೇಡಲು ಎಂದು: 

2 ನಮಮ ಮನ್ಸಿ್ನ್ ವಸುಿಗಳ ಮೇಲಪ ಭ ಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ವಸುಿಗಳ ಮೇಲಪ, ಮೇಲಪ ಹಪ ಂರ್ದಸಿ. (ಕಪ ಲಪ ಸ್ಪ್ಯವರಿಗಪ 
3: 2) 
7 ನಾವು ದೃಷ್ಟಟ ಮ ಲಕ ನ್ಂಬಕಪ ನ್ಡಪಯುತ್ತಿರುವುದು ಫಾರ್. (2 ಕಪ ರಿಂರ್ದವರಿಗಪ 5: 7) 

ಇನ್ ು, ಪೊೇಪ್ಟ ಪಯಸ್ XI ಮ ಲತಃ ತನ್ು ಚಚ್ಥ ತನ್ು ದೃಷ್ಟಟ ನ್ಡಪಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಲ್ಲಸಿದ: 

... ಕಾಯಥಪ ಲ್ಲಕ್ಸ ಚಚ್ಥ ... ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಕ್ತರಸಿನ್ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ. (ಪಯಸ್ ನ್ ಸುತಪ ಿೇಲಪಯನ್ುು  ಕಾರಮರ್. ರ್ದ 
ಡಪವಿಲ್್ ಫಪೈನ್ಲ್ ಬಾಯಟಲ್ ರಲ್ಲಿ ಉಲಪಿೇಖಿಸಿದಂತಪ. ಗುರ್ಡ ಕೌನ್ಲ್ ಪಬಿಕಪೇಷ್ನ್್, 2002, ಪು. 73). 

ಕಾಯಥಪ ೇಲ್ಲಕ್ತಿಬ್ಿ101 ವಪಬಪ್ೈರ್ಟ ಹಕುೆ, "ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅವರ ಚಚ್ಥ ರ ಪದಲ್ಲಿ, ಪಿೇಟರ್ ... ಕಾಯಥಪ ೇಲ್ಲಕ್ಸ ಚಚ್ಥ 
ನಪೇತೃತಾದ, ವಷ್ಥದ 33 ಕ್ತರ.ಶ. ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಸ್ಾಿಪಿಸಲಾಯಿತು ಯೇಸು ಕ್ತರಸಿನ್ ಮ ಲಕ." ಆದರಪ ದಪೇವರ ಸಹಸರವಷ್ಥದ 
ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ ು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾ ರಪ ೇಮ್ ಚಚ್ಥ, ಆದರಪ ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಇರುತಿದಪ. 

ರಪ ೇಮ್ ಚಚ್ಥ ದಪೇವರ ಶ್ಚೇಘ್ರದಲಪಿೇ ಬರುತ್ತಿರುವ ಐಹಕ ಸಹಸರವಷ್ಥದ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಇದು ಮ ಲತಃ ಕಪೇವಲ "ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ 
ಸಿದಾಧಂತ" ಕಾಯಥಪ ಲ್ಲಕ್ಸ ಚಚ್ಥ ಅಧಿಕೃತ ಪರಶಪ್ ುೇತಿರ ಪಟ್ಟಟ ಎಂದು ವಿರುದಧ ದೃಢವಾಗಿ ಬಪ ೇಧಿಸುತಿದಪ: 

676 ಆಂಟ್ಟಕಪೈಸ್ಟ ವಂಚನಪ ಈಗಾಗಲಪೇ ಹಕುೆ ಇತ್ತಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ರ್ಾಡಿದ ಪರತ್ತ ಬಾರಿ ವಿಶಾದ ಆಕಾರವನ್ುು 
ಪಡಪಯಲು ಆರಂಭವಾಗುವ ರ್ಾತರ ಅಂತ್ತಮಗತ್ತಶಾಸರದ ತ್ತೇಪುಥ ಮ ಲಕ ಇತ್ತಹಾಸದ ಆಚಪಗಪ ಅರಿತುಕಪ ಂಡ 
ರ್ಾಡಬಹುದು ಉದಾಧರಕ ಆಶಯ. ಚಚ್ಥ ಧ್ಮಥರಾಜ್ಯವಾದ ಹಪಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಈ ಖಪ ೇಟಾ ಸಹ 
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತುಿ ರ ಪಗಳು ... ತ್ತರಸೆರಿಸಿತು (ಪರಶಪ್ ುೇತಿರ ಕಾಯಥಪ ೇಲ್ಲಕ್ಸ ಚಚ್ಥ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಪ ೇಮನ್ 
ಕಾಯಥಪ ಲ್ಲಕ್ಸ ಚಚುಥ ಕಪ ಟಟ ಮುದರಣಾಧಿಕಾರ ರ್ಾಡಬಹುದು + ಜಪ ೇಸ್ಪಫ್ ಕಾಡಿಥನ್ಲ್ ರಾಟ್ಟಿನಪಿರ್. ಡಬಲಪಡೇ, ಎನಪಾೈ 
1995, ಪು. 194) 

ದುಃಖಕರವಪಂದರಪ, ಆ ಒಪುೆತಪಿೇನಪ ಯಾರು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಘ ೇಷ್ಟಸಿದ ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ ಸಮಸ್ಪಯಗಳನ್ುು 
ಹಪ ಂರ್ದರುತಿದಪ. ಕಪಲವು ಇದು ಘ ೇಷ್ಟಸಿದ ವಿರುದಧ ಭಯಾನ್ಕ ಕರಮಗಳನ್ುು ತಪಗಪದುಕಪ ಳುಿತಿದಪ (ಡಪೇನಯಲ್ 7:25; 11: 30-

36). 
ಆದರಪ, ನೇವು ಲಾರ್ಡಥ ಜಿೇಸಸ್ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಎಂದು ಶರದಾಧಭಕ್ತಯಿನ್ುು ಎಲಾಿ ರ್ಾಡುವುರ್ದಲಿ, ಭಾವಿಸುತಪಿೇನಪ ಇರಬಹುದು? ಇಲಿ, 
ಅವರು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಯೇಸು ಏನ್ು ಗಮನಸಿ: 



21 "ನ್ನ್ಗಪ ಹಪೇಳುತಾಿರಪ ಎಲಿರ , 'ಕತಥನಪೇ, ಕತಥನಪೇ' ಸಾಗಥದ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ನ್ಮ ರ್ದಸಿ ಹಾಗಿಲ,ಿ ಆದರಪ 
ರ್ಾಡುತಿದಪ 22 ಅನಪೇಕ ಸಾಗಥದಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು ತಂದಪಯ ಇಚಪಛಗಪ. ಆ ರ್ದನ್, 'ಕತಥನಪೇ, ಕತಥನಪೇ ಮಿ ಹಪೇಳುವುರ್ದಲಿ, ಹಪ ಂರ್ದವಪ 
ನಾವು ನಮಮ ಹಪಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ದಪವಾಗಳನ್ುು, ನಮಮ ಹಪಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಮತುಿ ನಮಮ ಹಪಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಅನಪೇಕ ಅದುುತಗಳನ್ುು 
ರ್ಾಡಲಾಗುತಿದಪ 23 ಮತುಿ ನ್ಂತರ ನಾನ್ು ಅವರಿಗಪ ತ್ತಳಿಸು 'ನಾನ್ು ತ್ತಳಿರ್ದಲ;ಿ?!, ನೇವು ಅರಾಜ್ಕತಪ ಅಭಾಯಸ ನ್ನ್ಗಪ 
ನಗಥಮಿಸುತಿದಪ' (ಮತಾಿಯ 7: 21-23) 

ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ: ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಗಮನಸಿದರು "ದುಷ್ಟತಾದ ಮಮಥವು" "ಕಪಲಸ ಈಗಾಗಲಪೇ" (7 2 

ಥಪಸಲಪ ೇನಕದವರಿಗಪ 2). ಈ ಅರಾಜ್ಕತಪ ಬಪೈಬಲ್ "ಮಿಸಟರಿ ಬಾಯಬಲಪ ೇನ್ ಗಪರೇರ್ಟ" (: 3-5 ರಪವಪಲಪಶನ್ 17) ಎಂದು 
ನಗರ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದಪ ಕಪ ನಪಯ ಬಾರಿ ವಿರುದಧ ಎಚಿರಿಕಪ ಏನಪ ೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಪ. 

"ನಗ ಢ ಕಾನ್ ನ್ು" ಅವರು ದಪೇವರ ಹತುಿ ದಪೈವಾಜ್ಞಪಗಪ ಕಾನ್ ನ್ು, ಇತಾಯರ್ದ ಇರಿಸಿಕಪ ಳಿಲು ಮತುಿ / ಅರ್ವಾ ಅನಪೇಕ 
ಸಿಾೇಕಾರಾಹಥ ವಿನಾಯಿತ್ತಗಳನ್ುು ಮತುಿ / ಅರ್ವಾ ಮುರಿಯಲು ಪಾರಯಶ್ಚಿತಿ ರ ಪಗಳು ಇವಪ ದಪೇವರ ಅಗತಯವಿಲಿ ಎಂದು 
ನ್ಂಬುವ ತಮಗಿರುವ ಕಪೈಸಿರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಪ ಕಾನ್ ನ್ು, ಅವರು ದಪೇವರ ಕಾನ್ ನನ್ ರ ಪ ಹಪ ಂರ್ದರುವ ಭಾವಿಸುತಪಿೇನಪ, 
ಅವರು ಜಿೇಸಸ್ ಅರ್ವಾ ಅವರ ದಪೇವದ ತರು ಕಾನ್ ನ್ುಬದಧ ಗುರುತ್ತಸುವ ಎಂದು ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮಥ ಒಂದು ರ ಪ ಕ್ತೇಪಿಂಗ್ 
ಇಲಿ ಆದದರಿಂದ. 

ಗಿರೇಕ್ಸ ರಪ ೇಮನ್ುರು ದಪೇವರ ಅನ್ುಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು ಉಲಿಂಘಿಸುವವರಿಗಪ ಫರಿಸ್ಾಯರು ಹಾಗಪ, ಆದರಪ ಈ ಸಿಾೇಕಾರಾಹಥ-ಯೇಸು 
ಖಂಡಿಸಿದರು ತಮಮ ಸಂಪರದಾಯಗಳು ರ್ಾಡಿದ ಹಕುೆ ವಿಧಾನ್ (ರ್ಾಯರ್ ಯ 15: 3-9)! ಯಶಾಯ ಅವರ ಕಾನ್ ನ್ು ವಿರುದಧ 
ದಪೇವರ ಎಂದು ಬಂಡಾಯ ಎಂದು ಆರಪ ೇಪಿಸಿ ಜ್ನ್ರು ಎಂದು ಎಚಿರಿಕಪ (ಯಶಾಯ 30: 9). ಈ ಕಾನ್ ನ್ು ರಹತ ದಂಗಪ ನಾವು, 
ದುಃಖರ್ದಂದ, ಇಂರ್ದಗ  ಈ ನಪ ೇಡಿ ಸಂಗತ್ತಯಾಗಿದಪ. 

ಮತಪ ಿಂದು "ರಹಸಯ" ರಪ ೇಮ್ ಚಚ್ಥ ತನ್ು ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಕಪೈಸಿ ಧ್ಮಥದ ಮತುಿ ಇಂಟರ್ ಕಾಯಥಸ ಚಿಗಳು ಶಾಂತ್ತ ಮತು ಿ
ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಒಂದು ಅಲಿದ ಬಪೈಬಲು ಆವೃತ್ತಿ ಕಾರರ್ವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಂಬಲು ತಪ ೇರುತಿದಪ 
ತಪ ೇರುತಿದಪ. ಸಿೆಿಪಿರ್, ಇದು ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ ಮುಂಬರುವ ಕಪೈಸಿ ಧ್ಮಥದ ಏಕತಪ ವಿರುದಧ ಎಚಿರಿಕಪ ಕಪಲವು ವಷ್ಥಗಳ ಯಶಸಿಾ 
(ಗಮನಸಿ: ಹಪ ಸ ಜಪರುಸಲಪಮ್ ಬಪೈಬಲ್, ಕಾಯಥಪ ೇಲ್ಲಕ್ಸ ಅನ್ುಮೊೇದನಪ ಅನ್ುವಾದ, ತಪ ೇರಿಸಲಾಗಿದಪ): 

4 ಅವರು ತನ್ು ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಪಾರಣ್ಣಯ ನೇಡಿದ ಕಾರರ್ ಡಾರಯಗನ್ ಮುಂದಪ ತಮಮನ್ುು; ಮತುಿ ಅವರು ತಮಮನ್ುು 
ಪಾರಣ್ಣಯ ಮುಂದಪ ಹಪೇಳಿ 'ಯಾರು ಪಾರಣ್ಣಯ ಜಪ ತಪಗಪ ಹಪ ೇಲ್ಲಕಪ ರ್ಾಡಬಹುದು? ಪಾರಣ್ಣಯ ಬಾಯಿ ತನ್ು ಹಪ ಂರ್ದದಪ 
ಮತುಿ ಮತುಿ ನ್ಲವತಪಿರಡು ತ್ತಂಗಳ ಸಕ್ತರಯ ಎಂದು ಅವಕಾಶವಿತುಿ 5 ಯಾರು ವಿರುದಧ ಹಪ ೇರಾಡಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ 
'; 6 ಮತುಿ ಅವರ ಹಪಸರು, ತನ್ು ಸಾಗಿೇಥಯ ಟಪಂರ್ಟ ವಿರುದಧ ದಪೇವರ ವಿರುದಧ ದಪೇವ ದ ಷ್ಣಪಗಳು ಗಂಟಲ್ಲನ್ ಮತುಿ 
ಎಲಾಿ ರಕ್ಷಿತ ಯಾರು . ಅಲ್ಲಿ 7 ಸಂತರು ವಿರುದಧ ಯುದಧ ರ್ಾಡಲು ಮತುಿ ಅವುಗಳನ್ುು ವಶಪಡಿಸಿಕಪ ಳಿಲು ಅವಕಾಶ, 

ಮತುಿ ಪರತ್ತ ರಪೇಸ್ ಮೇಲಪ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು, ಜ್ನ್ರು, ಭಾಷಪ ಮತುಿ ರಾಷ್ರಗಳ 8ಮತುಿ ವಿಶಾದ ಎಲಾಿ ಜ್ನ್ರು, ಅಂದರಪ, 
ಅವರ ಹಪಸರು ಎಲಿರಿಗ  ಬರಪದ ರ್ಾಡಿಲಿ ಪೂಜಪ ಕಪಳಗಪ ಪರಪಂಚದ ಅಡಿಪಾಯ ಜಿೇವನ್ ತಾಯಗದ ಲಾಯಂಬ್್ ಪುಸಿಕದಲ್ಲಿ 
ರಿಂದ 9 ಕಪೇಳಲು ಯಾರು ಯಾರಾದರ  ಕಪೇಳಲು ಲಪರ್ಟ. 10 ಸ್ಪರಪಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರಪಯಲ್ಲಿ ಆ; ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತಿ ಸ್ಾವಿಗಪ ಮರರ್ಕಪೆ 
ಆ. ಈ ಸಂತರು ಪರಿಶರಮ ಮತುಿ ನ್ಂಬಕಪ ಹಪ ಂರ್ದರಬಪೇಕು ಏಕಪ ಇದು. (ಪರಕಟನಪ 13: 4-10, NJB) 

ಬಪೈಬಲ್ ಕಪ ನಪಯ ಬಾರಿ ಬಾಯಬಲಪ ೇನ್ ಏಕತಪ ವಿರುದಧ ಎಚಿರಿಕಪ: 



1 ಏಳು ಬಟಟಲುಗಳು ಎಂದು ಏಳು ದಪೇವತಪಗಳ ಒಂದು ನ್ನ್ಗಪ ರ್ಾತನಾಡಲು ಬಂದು ಹಪೇಳಿದರು 'ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನ್ು 
ನೇವು ಸಿಂಹಾಸನ್ವನಪುೇರಿದನ್ು ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಹಪೇರಳವಾಗಿ ನೇರಿನ್ ಭ ಮಿಯ ಎಲಾಿ ರಾಜ್ರು ಅವರಪ ಂರ್ದಗಪ 2ಮಹಾನ್ 
ವಪೇಶಪಯ ಶ್ಚಕ್ಪ ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ ತಮಮನ್ುು ವಯಭಿಚಾರಿಯಾಗದಪ, ಮತು ಿತನ್ು ವಯಭಿಚಾರ ದಾರಕ್ಾರಸವನ್ುು ಕುಡಿದು ವಿಶಾದ 
ಜ್ನ್ಸಂಖಪಯಯ ರ್ಾಡಿದಪ. '3 ಅವರು ಒಂದು ಮರುಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಹದಲ್ಲಿ ನ್ನ್ಗಪ ತಪಗಪದುಕಪ ಂಡಿತು, ಮತುಿ ನಾನ್ು 
ಏಳು ಮುಖಂಡರು ಮತುಿ ಹತುಿ ಕಪ ಂಬುಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದದ ಒಂದು ಕಡುಗಪಂಪು ಪಾರಣ್ಣಯ ಸವಾರಿ ಮಹಳಪ ಕಂಡಿತು 
ಮತುಿ ಎಲಾಿ ಬರಪದ ಧ್ಮಥವಿರಪ ೇಧಿ ಹಪಸರುಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದದವು 4 ಮಹಳಪ ನಪೇರಳಪ ಮತುಿ ಕಡುಗಪಂಪು ಧ್ರಿಸುತಾಿರಪ 
ಮತುಿ ಚಿನ್ು ಮತುಿ ಆಭರರ್ಗಳು ಮತುಿ ಮುತುಗಿಳು, ಮತುಿ ತನ್ು ವಪೇಶಾಯವಾಟ್ಟಕಪ ಅಸಹಯಕರ ಕಪ ಳಪ ತುಂಬದ ಚಿನ್ುದ 
ನ್ಡಪಸುತ್ತಿದದಂತಹ;. ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ 5 ಬರೆದ ಹೆಸರಿಸಲನ, ಒೊಂದನ ರಹಸೆವಾದ ಹೆಸರನ: '. ಬಾೆಬಿಲ್ೆ ೀನ್ ಗೆರೀಟ್, 

ತಾಯ ಎಲ್ಾಿ ವೆೀಶ್ೆೆಯರ ಮತನಿ ಭ ಮಯ ಎಲ್ಾಿ ಹೆ ಲಸನ ಆಚರಣಪಗಳ' 6 ನಾನ್ು ಅವಳು ಸಂತರ ರಕಿ ಕುಡಿದು, 
ಕುಡಿದು ಎಂದು ಕಂಡಿತು, ಮತುಿ ಹುತಾತಮರುಗಳ ರಕಿದ ಯೇಸು;ನಾನ್ು ಅವಳ ಕಂಡಾಗ, ನಾನ್ು ಸಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ 
ಆಗಿತುಿ. (ಪರಕಟನಪ 17: 1-6, NJB) 
9 'ಈ ಕುಶಲತಪ ಕರಪ. ಏಳು ತಲ್ೆಗಳು ಆ ಸಿರೇ ಕುಳಿತು ಇದರಲ್ಲ ಿಏಳು ಬೆಟ್ುಗಳ, ಅವು. . . 18 ನೇವು ನಪ ೇಡಿದ ಮಹಳಪ 
ಭ ಮಿಯ ಎಲಾಿ ರಾಜ್ರು ಮೇಲಪ ಅಧಿಕಾರವಿಲಿದಪ ಮಹಾನ್ ನಗರ. ' (ಪರಕಟನಪ 17: 9,18, NJB) 
1 ಈ ನ್ಂತರ, ನಾನ್ು ಮತಪ ಿಂದು ದಪೇವತಪ ನೇಡಿದ ಮಹಾನ್ ಅಧಿಕಾರ, ಸಾಗಥರ್ದಂದ ಕಪಳಗಪ ನಪ ೇಡಿ; ಭ ಮಿಯ 
ಅವರು ಕ ಗಿದರು ತನ್ು ಧ್ವನ ಮೇಲಪ 2 ತನ್ು ಮಹಮಯ ಮಿಂಚುತದಿಪ., 
'ಬಾಯಬಲಪ ೇನ್ ಎಲಾಿ ಬರ್ದದದಪ, ಬಾೆಬಿಲ್ೆ ೀನ್ಗಪರೇರ್ಟ, ಕುಸಿರ್ದದಪ ಮತುಿ ದಪವಾಗಳ ಹುಟ್ಟಟನ್ ಮತುಿ ಪರತ್ತ ಫೌಲ್ ಆತಮ 
ಮತುಿ ಕಪ ಳಕು, ಅಸಹಯಕರ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಬಡರ್ದ ರ್ಾಪಥಟ್ಟಟದಪ. 3 ರಾಷ್ರಗಳು ತಮಮ ವಪೇಶಾಯವಾಟ್ಟಕಪ ವಪೈನ್ ಆಳವಾದ 
ಕುಡಿದು ಹಪ ಂರ್ದವಪ; ಮತಪ ಿಂದು ಧ್ವನ ಸಾಗಥರ್ದಂದ ರ್ಾತನಾಡಿದರು 4 ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಪರತ್ತ ರಾಜ್ ತನ್ು ಸಾತಃ 
ವಯಭಿಚಾರಿಯಾಗದಪ, ಮತುಿ ಪರತ್ತ ವಾಯಪಾರಿ ತನ್ು ವಯಭಿಚಾರ ಮ ಲಕ ಶ್ಚರೇಮಂತ ಬಪಳಪದ.; ನಾನ್ು ಆದಾರಿೊಂದ ನೀವು 
ಹೆ ರಲನ ಅದೆೀ ಕದನಗಳ ಹೆ ೊಂದಿವೆ ತನು ಅಪರಾಧಗಳನನು ಹೊಂಚಿಕೆ ಳಿಲನ ಮತನಿ ಇಲ ಿಇದು ', ತನು ದ ರ, ಔಟ್ 
ಬೊಂದನ ನನು ಜನರನ ಹಪೇಳುತಾಿರಪ ಕಪೇಳಿ. 5 ಅವಳ ಪಾಪಗಳು ಆಕಾಶದ ವರಪಗಪ ತಲುಪಿದ, ದಪೇವರ ಮನ್ಸಿ್ನ್ಲ್ಲಿ ತನ್ು 
ಅಪರಾಧ್ಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ : ಆಕಪ ಚಿಕ್ತತಪ್ ತನ್ು ಚಿಕ್ತತಪ್ 6 ಅವಳು ತಪ ೇರಬಪೇಕ್ತತುಿ ಪರರ್ಾರ್ವನ್ುು ಡಬಲ್ 
ಪಾವತ್ತಸಬಪೇಕು.. ಆಕಪ ತಮಮ ಮಿಶರರ್ದ ದುಪೆಟುಟ ಬಲವಾದ ಕಪ್ಟ ಹಪ ಂದಲ್ಲದಪ. 7 ತನ್ು ಮತುಿ ಪರತ್ತ ಒಂದು ಒಂದು 
ಚಿತರಹಂಸ್ಪ ಅರ್ವಾ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಹಪ ಂದುತಿದಪ ನೇಡಬಪೇಕಾಗಿರುತಿದಪ. ನಾನ್ು ರಾಣ್ಣ, ಅವರು ಭಾವಿಸುತಾಿರಪ 
ಸಿಂಹಾಸನ್ವನಪುೇರಿದನ್ು; ನಾನ್ು ಯಾವುದಪೇ ವಿಧ್ವಪ ಮತು,ಿ ಸೆಂದನಪ ಅದಕಾೆಗಿ 8 ಗಪ ತ್ತಿಲಿ ಒಂದು ರ್ದನ್ದಲ್ಲ,ಿ 

ಸ್ಾಂಕಾರಮಿಕ ರಪ ೇಗಗಳು ತನ್ು ಮೇಲಪ ಕುಸಿಯುತಿದಪ. ರಪ ೇಗ ಮತುಿ ಶಪ್ ೇಕ ಮತುಿ ಬರಗಾಲ. ಅವರು ನಪಲಕಪೆ ಸುಟುಟ 
ನ್ಡಪಯಲ್ಲದಪ. ತನ್ು ಖಂಡಿಸಿದಾದನಪ ದಪೇವರು '9' ಇಲಿ ಶಪ್ ೇಕ ಮತುಿ ಭ ಮಿಯ ರಾಜ್ರು ತನ್ು ತಮಮನ್ುು 
ವಯಭಿಚಾರಿಯಾಗದಪ ಮತುಿ ತನ್ು ಲಪೈಂಗಿಕ ಇರಲ್ಲಲಿ ಪಡಪರ್ದದದರು ಯಾರು ತನ್ು ಅಳುವುದನ್ುು ನ್ಡಪಯಲ್ಲದಪ 
ಮೈಟ್ಟ.. ಅವರು ಅವರು ಸುಟಟ ಹಪ ಗಪ, ( 1-9, NJB ಪರಕಟನಪ 18) ನಪ ೇಡಿ 

ಜಪಕಯಥ, ಬಪೈಬಲ್ ಮುಂಬರುವ ಬಾಯಬಲಪ ೇನ್ ವಿರುದಧ ಎಚಿರಿಕಪ ಮತುಿ ಸರಿಯಾದ ಏಕತಪ ಯೇಸು 
ಹಂರ್ದರುಗಿಸುತಿದಪ ಮುಗಿಯುವವರಪಗಪ ಉಂಟಾಗುವುರ್ದಲಿ ಎಂದು ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ: 



10 ಔರ್ಟ ಲುಕ್ಸ! ಔರ್ಟ ಲುಕ್ಸ! ಉತಿರ ದಪೇಶರ್ದಂದ ಪಲಾಯನ್ - ನಾನ್ು ಸಾಗಥಕಪೆ ನಾಲುೆ ಗಾಳಿ ನೇವು ಅಲಿಲ್ಲಿ 
ಕತಥನಗಪ - - ಕತಥನ್ು ಘ ೇಷ್ಟಸುತಿದಪ 11 ಔರ್ಟ ಲುಕ್ಸ.! ನಮಮ ಪಾರು, ಜಯಾನ್, ಈಗ ಬಾಬೆಲ್ಲನ ಮಗಳು 
ಜೀವಸಲನ ರ್ಾಡಿ! 

ಕತಥನ್ು ಸಂಕುಲಗಳ 12 ಗಪ ಿೇರಿ, ನೇವು ಲ ಟ್ಟ ಯಾರು ಯಾರು ನೇವು ಮುಟ್ಟಟದರಪ ನ್ನ್ು ಕಣ್ಣುನ್ ಸ್ಪೇಬು ಮುಟ್ಟಟದರಪ 
ರಾಷ್ರಗಳ ಬಗಪ,ೆ ನ್ನ್ು ಕಾಯಾಥರಂಭ, ಈ ಹಪೇಳುತಾಿರಪ. 13 ಈಗ ನಪ ೇಡಿ, ನಾನ್ು ಅವುಗಳನ್ುು ನ್ನ್ು ಕಪೈ ಅಲಪಗಳ 
ಹಾಗಿಲಿ ಮತುಿ ಅವರು ಆ ಯಾರಿಂದ ಲ ಟ್ಟ ನ್ಡಪಯಲ್ಲದಪ ಅವರು ಗುಲಾಮರನಾುಗಿ. ' ನ್ಂತರ ನೇವು ಕತಥನ್ 
ಸಂಕುಲಗಳ ನ್ನ್ುನ್ುು ಕಳುಹಸಿದಾದರಪ ಎಂದು ಈಗ ನಾನ್ು - ಘ ೇಷ್ಟಸುತಿದಪ! 15 ಮತುಿ ಆ ರ್ದನ್ ಅನಪೇಕ ರಾಷ್ರಗಳ 
ಕತಥನಗಪ ಪರಿವತಥನಪಯಾಗುತಿದಪ ನೇವು ನ್ಡುವಪ ಬದುಕಲು ಬರುವ ನಾನ್ು, ತ್ತಳಿಯುವುರ್ದಲಿ! 14 ಸಿಂಗ್, ಹಗುೆ 
ಜಿಯಾನ್ ಮಗಳು. ಹೌದು, ಅವರು ತನ್ು ಜ್ನ್ರು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುರ್ದಲ,ಿ ಮತುಿ ಅವರು ನೇವು ನ್ಡುವಪ 
ಬದುಕಬಪೇಕು.ನ್ಂತರ ನೇವು ಕತಥನ್ ಸಂಕುಲಗಳ ನೇವು ನ್ನ್ುನ್ುು ಕಳುಹಸಿದಾದರಪ ಎಂದು ತ್ತಳಿಯುವುರ್ದಲಿ! 16 ಕತಥನ್ು 
ಯಹ ದದ, ಪವಿತರ ಭ ಮಿಯಲ್ಲಿನ್ ತನ್ು ಭಾಗವನ್ುು ಹಡಿತ, ಮತುಿ ಮತಪಿ ಜಪರುಸಲಪಮ್ ತನ್ು ಆಯೆ 
ರ್ಾಡುತಪಿೇವಪ.(ಜಪಕರಾಯಾ 2: 10-16, NJB; ಕಪಜಪವಿ / NKJV ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪದಯಗಳನ್ುು ಜಪಕರಾಯಾ 2 ಪಟ್ಟಟರ್ಾಡಿದಪ 
ಗಮನಸಿ: 6-12) 

ವಿಶಾಸಂಸ್ಪ,ಿ ವಾಯಟ್ಟಕನ್, ಹಲವಾರು ಪೊರಟಪಸ್ಪಟಂರ್ಟ ಮತುಿ ಪೂವಥ ಸ್ಾಂಪರದಾಯಿಕ ನಾಯಕರು ಪರಚಾರ ಎಂದು ಕಪೈಸಿ ಧ್ಮಥದ 
ಮತುಿ ಇಂಟರ್ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸೆಷ್ಟವಾಗಿ ಬಪೈಬಲ್ ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದಪ ರ್ಾಡಬಪೇಕು ಪೊರೇತಾ್ಹ ಇಲಿ. ಜಿೇಸಸ್ ಅವನ್ನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸಲು ಯಾರು "ಅನಪೇಕ ಮೊೇಸಗಪ ಳಿಸಲು" ಎಂದು (: 4-5 ರ್ಾಯರ್ ಯ 24) ಆರಪ ೇಪಿಸಿ ಇಚಪಛಗಳ ಎಚಿರಿಕಪ. 1-2 (ಅಲಿ 
ಜಿೇಸಸ್ ಯಾರು) ಮತುಿ ರ್ದವಯಜ್ಞಾನ್ 17 ಸ ಳಪ: ಹಪಚುಿ "ಬಳಿ ಕುದುರಪ" ರಪವಪಲಪಶನ್ 6 ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಪ. 

ಜಪಕಯಥ ಲಪೈಕ್ಸ, ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಕ ಡ ನ್ಂಬಕಪ ನಜ್ವಾದ ಏಕತಪ ಯೇಸು 
ಹಂರ್ದರುಗಿಸುತಿದಪ ಮುಗಿಯುವವರಪಗಪ ನ್ಡಪಯುತ್ತಿಲಿ ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ: 

13 ನಾವು ಎಲಾಿ ದಪೇವಕುರ್ಾರನ್ ನ್ಂಬಕಪ ಮತುಿ ಜ್ಞಾನ್ ಏಕತಪ ತಲುಪಲು ಮತುಿ ಪರಿಪೂರ್ಥ ರ್ಾಯನ್, ಕ್ತರಸಿನ್ ಸಾತಃ 
ಉಬುಿವಿಕಪ ಸಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ ಬಪಳಪದ ರ ಪಿಸಲು ರವರಪಗಪ. (ಎಫಪಸಿಯನ್್ 4:13, NJB) 

ಮೊದಲು ಯೇಸುವಿನ್ ರಿಟನ್ಥ ನ್ಂಬುವ ಈ ಏಕತಪ ಬರುತಿದಪ ಆ ದಪ ೇಷ್ ಇವಪ. ವಾಸಿವವಾಗಿ, ಜಿೇಸಸ್ ಮರಳಿದಾಗ, ಅವರ 
ವಿರುದಧ ಒಟುಟಗ ಡಿಸಲು ಎಂದು ರಾಷ್ರಗಳ ಏಕತಪ ನಾಶ ರ್ಾಡಬಪೇಕು: 

11:15 ನ್ಂತರ ಏಳನಪೇ ದಪೇವತಪ, ಕರಪ, ತನ್ು ಕಹಳಪ ಬೇಸಿದ, ಮತುಿ ಧ್ವನಗಳು ಸಾಗಥದಲ್ಲಿ ಜಪ ೇರಾಗಿ ಕಪೇಳಿಸಿಕಪ ಂಡ 
'ವಿಶಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ನ್ಮಮ ಲಾರ್ಡಥ ಮತುಿ ತನ್ು ಕ್ತರಸಿನ್ ರಾಜ್ಯದ ರ್ಾಪಥಟ್ಟಟದಪ, ಮತುಿ ಅವರು ಎಂದಪಂರ್ದಗ  ಆಳಿಾಕಪ 
ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ.' 16 ಇಪೆತಾುಲುೆ ಹರಿಯರ ದಪೇವರ ಸಮುಮಖದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ್ವನಪುೇರಿದನ್ು ತಮಮನ್ುು ಮತುಿ 'ಈ ಸುಂದರ 
ದಪೇವರ 17 ಪೂಜಪ ತಮಮ ಹಣಪಯ ನಪಲದ ಮುಟಟಲ್ಲಲಿ ನಾವು ನಮಗಪ ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳು ನೇಡಲು, ಆಲಪೈಟ್ಟ ಲಾರ್ಡಥ ದಪೇವರ 
ಅವರು ಯಾರು, ಅವರು ವಹಸಿಕಪ ಳುಿವ, ಯಾರು ಆಗಿದಪ ನಮಮ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಮತುಿ ನಮಮ ಆಳಿಾಕಪಯ 
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. 18 ರಾಷ್ರಗಳು ನಮಮ ಸ್ಪೇವಕರು ಪರವಾರ್ದಗಳು ಸಂತರು ಮತುಿ ನಮಮ ಹಪಸರು ಕುರಿತ  ಯಾರು, 
ಕಪ ೇಲಾಹಲವನ್ುು ರಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಈಗ ಸಮಯ ನಮಮ ಪರತ್ತೇಕಾರ ಬಂರ್ದದಾದರಪ, ಮತುಿ ಸತಿ ತ್ತೇರ್ಾಥನಸಬಹುದು 



ರ್ಾಡಲು, ಮತುಿ ಸರ್ು ಮತುಿ ದಪ ಡಡ ಸರ್ಾನ್ವಾಗಿ, ಪುರಸೃತಗಪ ಳುಿತಿದಪ. ಸಮಯ ಭ ಮಿಯ ನಾಶ ನಾಶ ಬರಲು. 
'ರ್ಾಡಿದಪ (ಪರಕಟನಪ 11: 15-18, NJB) 
19: 6 ನಾನ್ು ಉತಿರಿಸುವ, 'ದಪೇವರಿಗಪ ಜ್ಯವಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ದಪ ಡಡ ಗುಂಪು ಧ್ವನಗಳು ಸಮುದರದ ಧ್ವನ ಅರ್ವಾ 
ಗುಡುಗು ಮಹಾನ್ ಘ್ಜ್ಥನಪ ಹಾಗಪ ಕಾರ್ುತಿದಪ ಏನ್ು ಕಪೇಳಿದ! ಲಾರ್ಡಥ ನ್ಮಮ ದಪೇವರು ಆಲಪೈಟ್ಟ ಆಳಿಾಕಪಯ 
ಪಾರರಂಭಿಸಿದಪ;. . . 19 ಆಗ ನಾನ್ು ಭ ಮಿಯ ಎಲಾಿ ರಾಜ್ರು ಮತುಿ ತಮಮ ಸ್ಪೇನಪಯನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದರುವ ಪಾರಣ್ಣ ಕಂಡಿತು 
ರಪೈಡರ್ ಮತುಿ ತನ್ು ಸ್ಪೈನ್ಯವನ್ುು. 20 ಹಪ ೇರಾಡಲು ಸ್ಪೇರುತಾಿರಪ ಆದರಪ ಪಾರಣ್ಣ ಪಾರಣ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಪವಾಡಗಳನ್ುು ಕಪಲಸ 
ರ್ಾಡಿದದ ನ್ಕಲ್ಲ ಪರವಾರ್ದಯನ್ುು ಒಟ್ಟಟಗಪ ಖಪೈರ್ದಯನಾುಗಿಸಲಾಯಿತು ಮತುಿ ಅವರಿಂದ ಪಾರಣ್ಣಯ ಗುರುತು ಮತುಿ ಅವರ 
ಪರತ್ತಮಯನ್ುು ಆರಾಧಿಸಿದರು ರ್ಾಡಿದ ಆ ಬಾರಯಂಡಿಂಗ್ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದದರು ಯಾರು ವಂಚಿಸಿದ ಎಂದು. ಈ ಎರಡು 
ಸಲಫರ್ ಬರಪಯುವ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸರಪ ೇವರಕಪೆ ಜಿೇವಂತವಾಗಿ ಬಸ್ಾಡಿದದರು ರ್ಾಡಲಾಯಿತು. 21 ಎಲಾಿ ಉಳಿದ 
ತನ್ು ಬಾಯಿಯ ಔರ್ಟ ಬಂದ ರಪೈಡರ್ ಕತ್ತಿಯನ್ುು ಕಪ ಲಿಲೆಟಟರು, ಮತುಿ ಎಲಾಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮಮ ಚಮಥಗಳ 
ತಮಮನ್ುು. . . 20: 4 ಆಗ ಅವರು ತಮಮ ಸ್ಾಿನ್ಗಳನ್ುು ಪಡಪದುಕಪ ಂಡ, ಮತುಿ ನಾಯಯ ನೇಡಲು ಶಕ್ತಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು 
ಸಿಂಹಾಸನ್ದ ಕಂಡಿತು. ನಾನ್ು ಪಾರಣ್ಣಯ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಪರತ್ತಮ ಪೂಜಪ ನರಾಕರಿಸಿದರು ಮತುಿ ತಮಮ ಹಣಪಯ 
ಅರ್ವಾ ಕಪೈಗಳಿಗಪ ಒಪಿೆಕಪ ಳಿಲ್ಲಲಿ ಯಾರು ಜಿೇಸಸ್ ಮತುಿ ದಪೇವರ ಪದ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ನ್ಂತರ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಪ ನ್ಂತರ 
ಶ್ಚರಚಪಛೇದನ್ ಎಂದು ಎಲಾಿ ಆತಮಗಳು ಕಂಡಿತು, ಮತು;ಿ ಅವರು ಜಿೇವ ಬಂರ್ದತು, ಮತುಿ ಒಂದು ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ 
ಕ್ತರಸಿನ್ ಆಳಿಾಕಪ. (ಪರಕಟನಪ 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

ಜಿೇಸಸ್ ಅವನ್ನ್ುು ವಿರುದಧ ಏಕ್ತೇಕೃತ ವಿಶಾದ ಸ್ಪೇನಪಗಳ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಹಪ ಂರ್ದರುತಿದಪ ಗಮನಸಿ. ನ್ಂತರ ಅವರು ಮತು ಿ
ಸಂತರು ಆಳಿಾಕಪ ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ. ನ್ಂಬಕಪಯ ಸರಿಯಾದ ಏಕತಪ ಇರುತಿದಪ ಎಂಬುದು. 

ದುಃಖಕರವಪಂದರಪ, ಅನಪೇಕ ಧ್ಮಥಪರಚಾರಕ ಪಾಲ್ ಎಚಿರಿಕಪ (14-15 2 ಕಪ ರಿಂರ್ದವರಿಗಪ 11), ಉತಿಮ ಕಂಡುಬರುವ, ಆದರಪ 
ಅಲಿ ಸುಳುಿ ಮಂತ್ತರಗಳು ಕಪೇಳಲು ರ್ಾಡುತಿದಪ. 

ಹಪಚುಿ ಕರಾರುವಾಕಾೆಗಿ ಬಪೈಬಲ್ ಮತುಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಅರ್ಥ ಜಿೇಸಸ್ ವಿರುದಧ ಕಡಿಮ ಹಪ ೇರಾಡಲು. 

7. ಏಕೆ ದೆೀವರ ರಾಜೆದ? 
ರ್ಾನ್ವರು ನಾವು ಸ್ಾಮರ್ಟಥ ಭಾವಿಸುತಪಿೇನಪ ನೇವು, ನ್ಮಮ ಗರಹಕಪಗಪ ಮಿತ್ತಗಳಿರುತಿವಪ, ಇನ್ ು ದಪೇವರ "ತ್ತಳುವಳಿಕಪ ಅನ್ಂತ" 
(ಪಾ್ಲ್ಮ 147: 5). 

ಅದು ಈ ಭ ಮಿಯ ಸರಿಪಡಿಸಲು ದಪೇವರ ಹಸಿಕ್ಪೇಪ ತಪಗಪದುಕಪ ಳುಿತಿದಪ ಏಕಪ ಇದು. 

ಅನಪೇಕ ದಪೇವರ ನ್ಂಬಕಪ ಆದರಪ, ರ್ಾನ್ವರು ಬಹುಪಾಲು ಅವರು ನಜ್ವಾಗಿಯ  ನದಪೇಥಶ್ಚಸುತಿದಪ ವಾಸಿಸಲು 
ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಪಳಗಿನ್ ಗಮನಸಿ: 

8 ಅವರು, ನೇವು ತಪ ೇರಿಸಲಾಗಿದಪ ಒ ಮನ್ುಷ್ಯ, ಉತಿಮ ಏನ್ು ರ್ಾಡಿದಪ; ಮತುಿ ಲಾರ್ಡಥ ನೇವು ಅಗತಯವಿರುವುರ್ದಲ ಿ
ಆದರಪ, ಯುಕಿವಾಗಿ ರ್ಾಡಲು ಕರುಣಪ ಪಿರೇತ್ತ, ಮತುಿ ನಮಮ ದಪೇವರಪ ಂರ್ದಗಪ ನ್ಮರತಪಯಿಂದ ನ್ಡಪಯಲು? (ವಿಾಕನ್ 6: 

8) 



ದಪೇವರ ನ್ಮರತಪಯಿಂದ ನ್ಡಪಯಲು ಅಲಿ ಏನಪ ೇ ರ್ಾನ್ವಕುಲದ ನಜ್ವಾಗಿಯ  ರ್ಾಡಲು ಸಿದಧರಿದಾದರಪ ಬಂರ್ದದಪ. ಆಡಮ್ 
ಮತುಿ ಈವ್ (ಆರ್ದಕಾಂಡ 3: 1-6) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ಾನ್ವರು ಅವರ ಅನ್ುಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು (: 3-17 ಎಕಪ ್ೇಡಸ್ 20) 

ಹಪ ರತಾಗಿಯ , ತಮಮನ್ುು ಮತುಿ ದಪೇವರ ಮೇಲಪ ತಮಮ ಆದಯತಪಗಳನ್ುು ಅವಲಂಬಸಿವಪ ಆಯೆ. 

ನಾರ್ುುಡಿಗಳ ಪುಸಿಕ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ: 
5 ಹೃದಯರ್ದಂದ ಲಾರ್ಡಥ ಟರಸ್ಟ, ಮತುಿ ನಮಮ ಸಾಂತ ತ್ತಳುವಳಿಕಪ ರ್ಾಡುವಪ;. 6 ನಮಮ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಅವರನ್ುು 
ಗುರುತ್ತಸಿ, ಮತುಿ ಅವರು ನಮಮ ರ್ಾಗಥಗಳನ್ುು ನದಪೇಥಶ್ಚಸಲು ಹಾಗಿಲಿ 7 ನಮಮ ಸಾಂತ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಬುರ್ದಧವಂತ 
ಬಪೇಡಿ; ಲಾರ್ಡಥ ಕುರಿತ  ಮತುಿ ದುಷ್ಟ ನಗಥಮಿಸುತಿದಪ. (ನಾರ್ುುಡಿ 3: 5-7) 

ಇನ್ ು, ಹಪಚಿಿನ್ ಜ್ನ್ರು ನಜ್ವಾಗಿಯ  ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಪ ತಪ ದಪೇವರನ್ುು ನ್ಂಬುವುರ್ದಲಿ ಅರ್ವಾ ತಮಮ ಹಪಜಪಿಗಳನ್ುು 
ನದಪೇಥಶ್ಚಸಲು ಅವರನ್ುು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ರ್ಾಡುವುರ್ದಲಿ. ಅನಪೇಕ ಅವರು ದಪೇವರ ಬಯಸುತಾಿನಪ ಏನ್ು ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ ಹಪೇಳುತಾಿರಪ, 
ಆದರಪ ರ್ಾಡಬಪೇಡಿ. ಹುಯರ್ಾನಟ್ಟ ಸ್ಪೈತಾನ್ ಮ ಲಕ ವಂಚಿಸಿದ ರ್ಾಡಲಾಗಿದಪ (ಪರಕಟನಪ 12: 9) ಮತುಿ ವಿಶಾದ ದುರಾಶಪಗಳ 
ಮತುಿ 'ಜಿೇವನ್ದ ಹಪಮಮ' (1 ಜಾನ್ 2:16) ಫಾರ್ ಬರ್ದದದಪ. 

ಆದದರಿಂದ, ಅನಪೇಕ ತಮಮ ಧಾಮಿಥಕ ಸಂಪರದಾಯಗಳು ಮತುಿ ಜಾತಯತ್ತೇತ ಸಕಾಥರಗಳು, ಅವರು ಅತುಯತಿಮ ತ್ತಳಿರ್ದರುವ 
ಭಾವಿಸುತಪಿೇನಪ ಏಕಪಂದರಪ ಬಂರ್ದದಪದೇನಪ. ಆದಾಗ ಯ, ಅವರು (ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಜಪರಪೇಮಿಃ 10:23) ರ್ಾಡಲು ಅರ್ವಾ ಅತಯಂತ 
ನಜ್ವಾಗಿಯ  ಪಶಾಿತಾಿಪ. 

ರ್ಾನ್ವಿೇಯತಪಯ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು (: 21-22 ಸಿಎಫ್ ರ್ಾಯರ್ ಯ 24) ಅಗತಯವಿದಪ ಏಕಪ ಎಂಬುದು. 

ದೆೀವರ ವಧಾನಗಳಿವೆ ರೆೈಟ್ 

ಮತುಿ ದಪೇವರ ಸ್ಾಾಥಿಥ ಅಲಿ: ಸತಯ ದಪೇವರು ಪಿರೇತ್ತ (8,16 ಜಾನ್ 1 4) ಎಂದು. (:; ಜಪೇಮ್್ 2 29-31: 8-11 ರ್ಾಕ್ಸಥ 12) 

ದಪೇವರ ನಯಮಗಳನ್ುು ದಪೇವರ ಮತುಿ ನ್ಮಮ ನಪರಪಯ ಕಡಪಗಪ ಪಿರೇತ್ತ ತಪ ೇರಿಸಲು. ವಿಶಾದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಿನ್ ಸ್ಾಾಥಿಥ ಮತುಿ 
ತುರ್ದ (ರಪ ೇಮನ್ುರು 8: 6). 

ಬಪೈಬಲ್ ತಪ ೇರಿಸುವ ನಜ್ವಾದ ಕಪೈಸಿರು ಆಜ್ಞಪಗಳನ್ುು ಕಪೈಕಪ ಂಡು ಗಮನಸಿ: 
1 ಯಾರು ಸಹ ಅವನ್ನ್ುು ಪಿರೇತ್ತಸುವ ಎಲಿರ  ನಾವು ದಪೇವರ ಪಿರೇತ್ತ ಮತುಿ ಅವರ ಅನ್ುಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು 
ಇರಿಸಿಕಪ ಳಿಲು ರ್ಾಡಿದಾಗ, ಅವನ್ನ್ುು ಹುಟ್ಟಟದ. 2 ಈ ಮ ಲಕ ನಾವು ದಪೇವರ ಮಕೆಳು ಪಿರೇತ್ತಸುತಪಿೇನಪ ಎಂದು 
ಗಪ ತ್ತಿಲಿ ಅವನ್ನ್ುು ಪಿರೇತ್ತಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಯೇಸುಕ್ತರಸಿನ್ ದಪೇವರ ಜ್ನ್ನ್ ಇದಪ ನ್ಂಬಕಪ, ಮತುಿ . ಇದಕಾೆಗಿ 3 ನಾವು 
ಅವರ ಅನ್ುಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು ಇರಿಸಿಕಪ ಳಿಲು ಎಂದು ದಪೇವರ ಪಿರೇತ್ತ. ಮತುಿ ಅವರ ಅನ್ುಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು ತಾರಸದಾಯಕ 
ಅಲಿ. (1 ಯೇಹಾನ್ನ್ು 5: 1-3) 

ದಪೇವರ ಎಲಾಿ (: 172 ಪಾ್ಲ್ಮ 119) "ಆಜ್ಞಪಗಳನ್ುು ಸದಾಚಾರ" ಎಂದು. ಅವರ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಶುದಧ (1 ತ್ತಮೊೇತ್ತ 1:15) 

ಇವಪ. ದುಃಖಕರವಪಂದರಪ, ಅನಪೇಕ ತಮಮ ನಜ್ವಾದ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸುವ ಮತುಿ ಅನಪೇಕ ಮಿೇರಿ ಅವುಗಳನ್ುು ವಿಸಿರಿಸಿ "ಅರಾಜ್ಕತಪ" 
ವಿವಿಧ್ ರಿೇತ್ತಯ ಸಮಮತ್ತಸಿದ ಮತುಿ ಜಿೇಸಸ್ ಕಾನ್ ನ್ು ಅರ್ವಾ ಪರವಾರ್ದಗಳು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಬಂರ್ದದಪದೇನಪ ಎಂದು, ಆದರಪ 
ಅವುಗಳನ್ುು (ಮತಾಿಯ 5:17) ಪೂರಪೈಸಲು ತ್ತಳಿರ್ದರುವುರ್ದಲ,ಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದಪ (ಉದಾ ರ್ಾಯರ್ ಯ 5: 21-27). ಜಿೇಸಸ್ 



(ರ್ಾಯರ್ ಯ 5:19) "ಯಾರು ರ್ಾಡುತಿದಪ ಮತುಿ ಅವರನ್ುು ಬಪ ೇಧಿಸುತಿದಪ ಅವರು ಸಾಗಥದ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ದಪ ಡಡ ಎಂದು ಹಾಗಿಲಿ" 
ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ (ನಯಮಗಳು 'ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡ' ಮತುಿ 'ಪರಲಪ ೇಕರಾಜ್ಯವು' ಪರಸೆರ). 

ಬಪೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ ಕೃತ್ತಗಳು ಇಲದಿಪ ನ್ಂಬಕಪ ಸತಿ ಎಂದು (ಜಪೇಮ್್ 2:17). ಅನಪೇಕ ಹಕುೆ ಜಿೇಸಸ್ ಅನ್ುಸರಿಸಲು, ಆದರಪ 
ನಜ್ವಾಗಿಯ  ಅವನ್ ಬಪ ೇಧ್ನಪಗಳು (ಮತಾಿಯ 7: 21-23) ನ್ಂಬುವುರ್ದಲಿ ಮತುಿ ಅವನ್ನ್ುು ಅನ್ುಕರಿಸಲು ಎಂದು ಅವರು 
ರ್ಾಡಬಪೇಕಾದುದು (ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ 1 ಕಪ ರಿಂರ್ದವರಿಗಪ 11: 1). ಮತುಿ ಎಲಾಿ ಪಾಪ (ರಪ ೇಮನ್್ 3:23): "ಸಿನ್ ಕಾನ್ ನನ್ 
ಉಲಿಂಘ್ನಪಯಾಗಿದಪ" (4, ಕಪಜಪವಿ 1 ಶೌಚಗೃಹ 3). ಆದಾಗ ಯ, ಬಪೈಬಲ್ ಕರುಣಪ ದಪೇವರ ನಜ್ವಾದ ಎಲಾಿ ಒಂದು 
ಯೇಜ್ನಪಯನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ ಎಂದು ತ್ತೇಪುಥ ಮೇಲಪ ರ್ದಗಿಾಜ್ಯ ಎಂದು (ಜಪೇಮ್್ 2:13) ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ (ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಲ ಯಕ್ಸ 3: 6). 

ರ್ಾನ್ವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ುು ಹಪ ರತುಪಡಿಸಿ ದಪೇವರ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ,ಿ ಕಪಲಸ ರ್ಾಡುವುರ್ದಲಿ. ಈ ವಶ್ವದ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಿದೆೀವರನ ಮತನ ಿ
ಅವನ ಕಾನ ನನ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೀಕೆೊಂದನ ನರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಹಸರವಷ್ಥದ ಕ್ತಂಗಡಮುಲ್ಲ,ಿ ಜಿೇಸಸ್ "ಕಬಿರ್ದ ಸರಳಿನಂದ" 
(ರಪವಪಲಪಶನ್ 19:15) ಆಳುವ, ಮತುಿ ಜ್ನ್ರು ದಪೇವರ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಪೇಕು ಉತಿಮ ಮೇಲುಗಪೈ ರ್ಾಡುತಿದಪ. ಎಲ್ಾಿ ವಶ್ವದ 
ಸಮಸ್ೆೆಗಳನನು ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿವೆ . ಇತ್ತಹಾಸವನ್ುು ತಪ ೇರಿಸಿ ರ್ಾನ್ವಿೇಯತಪ ಸರ್ಾಜ್ದ ಸಮಸ್ಪಯಗಳನ್ುು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸ್ಾಮರ್ಯಥ 
ಅಲಿ: 

ವಿಷ್ಯಲಪ ೇಲುಪತಪಯ ಮನ್ಸ್ನ್ುು ದಪೇವರ ವಿರುದಧ ದಪಾೇಷ್ವನ್ುು ಏಕಪಂದರಪ 6 ವಿಷ್ಯಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನ್ಸಿ್ನ್ ಸ್ಾವು, 
ಆದರಪ ಆಧಾಯತ್ತಮಕವಾಗಿ ಮನ್ಸಿ್ನ್ ಎಂದು ರ್ಾಡಲು ಜಿೇವನ್ ಮತುಿ ಶಾಂತ್ತ 7.; ಇದು ದಪೇವರ ನಯಮಕಪೆ 
ಒಳಪಡುವುರ್ದಲ,ಿ ಆದದರಿಂದ, ರ್ಾಂಸ ದಪೇವರನ್ುು ಮಚಿಿಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ ಯಾರು ಆಗಿದಪ ಅರ್ವಾ ವಾಸಿವವಾಗಿ 
ರ್ಾಡಬಹುದು. 8. (ರಪ ೇಮನ್ುರು 8: 6-8) 

ಕಪೈಸಿರು ಆಧಾಯತ್ತಮಕ ಗಮನ್, ಮತುಿ ಈ ಯುಗದ (ರಪ ೇಮನ್ುರು 8: 9) ಹಾಗಪ ದಪೇವರ ಸಿೆರಿರ್ಟ ನೇಡಲಾಗುತಿದಪ ನ್ಮಮ ವಪೈಯಕ್ತಿಕ 
ದೌಬಥಲಯಗಳಿಗಪ ಹಪ ರತಾಗಿಯ ,: 

26 ನಮಮ ಕರಪ ಸಹಪ ೇದರರಪೇ ನಪ ೇಡಿ ರ್ಾಂಸವನ್ುು ಪರಕಾರ ಅನಪೇಕ ಬುರ್ದಧವಂತ ಅಲಿ, ಅನಪೇಕ, ಮೈಟ್ಟ ಅನಪೇಕ 
ಉದಾತಿ, ಎಂದು ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ. 27 ಆದರಪ ದಪೇವರು ಅವರ್ಾನ್ ಬುರ್ದಧವಂತ ಹಾಕಲು ವಿಶಾದ ಮ ಖಥತನ್ದ 
ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಆಯೆ, ಮತುಿ ದಪೇವರ ಹಪ ಂರ್ದದಪ ಏನ್  ವಸುಿಗಳನ್ುು ತರಲು, 28 ಮತುಿ ಜ್ಗತ್ತಿನ್ ಮ ಲ 
ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಮತುಿ ಅವು ತ್ತರಸ್ಾೆರ ದಪೇವರ ಆಯೆ ವಸುಿಗಳನ್ುು, ಮತುಿ ಇಲಿರ್ದರುವ ವಸುಗಿಳನ್ುು; ಪರಬಲ 
ವಸುಿಗಳನ್ುು ಹಾಕಲು ಅವರ್ಾನ್ ವಿಶಾದ ದುಬಥಲ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಆಯೆ 29 ಯಾವುದಪೇ ರ್ಾಂಸವನ್ುು ರ್ಾಡಬಪೇಕು 
ಅವರ ಉಪಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ವಪೈಭವ. 30 ಆದರಪ ಅವನ್ನ್ುು ನೇವು ದಪೇವರನ್ುು ಮತುಿ ಸದಾಚಾರ ಮತುಿ ಪವಿತ್ತರೇಕರರ್ದ 
ನ್ಮಮನ್ುು ಫಾರ್ ರ್ಾಪಥಟಟ ಬುರ್ದಧವಂತ್ತಕಪ ಮತುಿ - 31, ಎಂದು ಬರಪರ್ದರುವ, "ಅವರು ಯಾರು ಕ್ತೇತ್ತಥಗಳನ್ುು, ಅವಕಾಶ 
ಕ್ತರಸಿ ಯೇಸು, ನ್ಲ್ಲಿದಾದರಪ ಆತನ್ನ್ುು ಕತಥನ್ು ಘ್ನ್ತಪಯನ್ುು. " (1 ಕಪ ರಿಂರ್ 1: 26-31) 

ಕಪೈಸಿರು ದಪೇವರ ಯೇಜ್ನಪ ಗಪ ಿೇರಿ ಇನ್ ಇವಪ! ನಾವು ಈಗ ನ್ಂಬಕಪ ನ್ಡಪಯುತ್ತಿರುವುದು (2 ಕಪ ರಿಂರ್ದವರಿಗಪ 5: 7), ಮೇಲಪ 
ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ (ಕಪ ಲಪ ಸ್ಪ್ಯವರಿಗಪ 3: 2) ನ್ಂಬಕಪ (ಇಬರಯ 11: 6). ನಾವು ದಪೇವರ ಅನ್ುಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು (ಪರಕಟನಪ 22:14) 

ಇರಿಸಿಕಪ ಳಿಬಪೇಕಾದ ಸುಖಿ ನ್ಡಪಯಲ್ಲದಪ. 

ಬಪೈಬಲ್ ಕಪೈಸಿರು ಯೇಸುವಿನಪ ಂರ್ದಗಪ ಆಳುವ, ಆದರಪ ನೇವು ನಜ್ವಾದ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ುರು ವಾಸಿವವಾಗಿ ನ್ಗರಗಳು ಆಳಲು ಎಂದು 
ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಇಲಿ ಎಂದು ಹಪೇಳುತಾಿರಪ? ಯೇಸು ಕಲ್ಲಸಿದ: 



ಸಾತಃ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಅಂಗಿೇಕರಿಸರ್ದದದರಪ ಮತುಿ ಮರಳಲು ಒಂದು ದ ರ ದಪೇಶಕಪೆ 12 "ಒಂದು ನರ್ದಥಷ್ಟ ಕುಲ್ಲೇನ್ 
ಹಪ ೇದರು. 13 ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಹತುಿ ಮಿನಾಸ್ ಅವರಿಗಪ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ತನ್ು ಸ್ಪೇವಕರಿಗಪ, ಹತುಿ ಕರಪದು ಅವರಿಗಪ 
'ನಾನ್ು ಬರುವವರಪಗಪ ವಾಯಪಾರ ಡು.' 14 ಅವರ ಪಟಟರ್ದವರು ಅವನ್ನ್ುು ದಪಾೇಷ್ಟಸಿ ಆತನಗಪ ನ್ಂತರ ನಯೇಗ 
ಕಳುಹಸಲಾಗಿದಪ 'ನಾವು ಈ ಮೇಲಪ ಆಡಳಿತ ರ್ಾಡುವದು ನ್ಮಗಪ ಬೇರುವುರ್ದಲಿ.' 

ಅವರು ಹಂತ್ತರುಗಿದಾಗ, ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ಎಂದು ಆದದರಿಂದ 15 "ಎಂದು ಅವರು ನ್ಂತರ, ಯಾರಪ ಂರ್ದಗಪ 
ಆತನ್ು ಅವನಗಪ ಎಂದು, ಹರ್ ನೇಡಿದದ ಈ ಸ್ಪೇವಕರು ಅಪೆಣಪ ಅವರು ಗಪ ತ್ತಿಲಿ ಎಂದು ಹಪೇಗಪ 

ಹಪಚುಿ ಪರತ್ತ ಮನ್ುಷ್ಯ ವಾಯಪಾರಗಾರಿಕಪಯಿಂದ ಪಡಪರ್ದದುದದು 16 ಆಗ ಹಪೇಳುವ ಮೊದಲ ಬಂದು 17 ಅವನ್ು 'ಸರಿ, ಇದನ್ುು 
ಒಳಪಿಯ ಸ್ಪೇವಕ ಅಂದನ್ು.' ರ್ಾಸಟರ್, ನಮಮ ಮಿನ್ ಹತು ಿಮಿನಾಸ್ ಗಳಿಸಿದಪ. '; ನೇವು ಬಹಳ ಕಡಿಮ ನಷಾಾವಂತ 
ಏಕಪಂದರಪ ಹತುಿ ಪಟಟರ್ಗಳ ಮೇಲಪ ಅಧಿಕಾರವಿದಪ. ರ್ಾಸಟರ್, ನಮಮ ಮಿನ್ ಐದು ಬಪದರಿಕಪಗಳನ್ುು 
ಗಳಿಸಿದಪ '18 ಎರಡನಪಯವನ್ು ಬಂದು '. ನೇವು ಸಹ ಐದು ಪಟಟರ್ಗಳ ಮೇಲಪ' 19 ಅಂತಪಯೇ ಅವನ್ು ಹಪೇಳಿದರು. 
' (ಲ ಯಕ್ಸ 19: 12-19) 

ಸಾಲೆ ನೇವು ಈಗ ಮೇಲಪ ನಷ್ಾರಾಗಿರಿ. ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಒಂದು ನಜ್ವಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ,ಿ ನಜ್ವಾದ ನ್ಗರಗಳು ಆಳಲು ಅವಕಾಶ 
ಹಪ ಂರ್ದರುತಿದಪ. ಜಿೇಸಸ್ (ಪರಕಟನಪ 22:12) "ನ್ನ್ು ಪರತ್ತಫಲ ನ್ನಪ ುಂರ್ದಗಪ, ತನ್ು ಕಪಲಸ ಪರಕಾರ ಪರತ್ತ ಒಂದು ನೇಡಲು", 
ಹಪೇಳಿದ. (; ಪರಕಟನಪ 17:14 ಜಾನ್ 6:44) ಸತಯವಾಗಿ ಅವನ್ನ್ುು ಸೆಂರ್ದಸುತಾಿರಪ ಆ ದಪೇವರು ಯೇಜ್ನಪ (ಜಾಬ್ 14:15) ಮತು ಿ
ಒಂದು ಸಿಳದಲ್ಲಿ (2 ಜಾನ್ 14) ಹಪ ಂರ್ದದಪ. ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ನಜ್ ಮತುಿ ನೇವು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ರ್ಾಡಬಹುದು! 

2016 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲ,ಿ ಜ್ನ್ಥಲ್ ಸ್ಪೈನ್್ ಕೃತಕ ಬುರ್ದಧಮತಪಿ ಮತು ಿ ಕೌರಡಪ ್ೇಸಿಥಂಗ್ "ದುಷ್ಟ ಸಮಸ್ಪಯಗಳನ್ುು ಎದುರಿಸುತ್ತರಿುವ 
ರ್ಾನ್ವಿೇಯತಪಯ ಪರಿಹರಿಸಲು ಎಂದು ಸ ಚಿಸಿದ" ಪಪರೇಕ್ಷಕರು ಶಕ್ತಿ "ಎಂಬ ಲಪೇಖನ್ವೊಂದನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದತುಿ. ಇನ್ ು, ಲಪೇಖನ್ 
ಏನ್ು ನೇಚತನ್, ಇದು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಪೇಗಪ ಲಕ್ಷಯ ಅರ್ಥರ್ಾಡಿಕಪ ಳಿಲು ವಿಫಲವಾಗಿದಪ. 

ಸಹಕಾರ ಹಪ ರತುಪಡಿಸಿ ದಪೇವರ ನಜ್ವಾದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅನ್ುಸರಿಸದಂತಪ, ರ್ಾನ್ವಿೇಯತಪಯ ಬಾಬಪಲ್ ವಿಫಲವಾಗಿದಪ ಟವರ್ 
(: 1-9 ಜಪನಪಸಿಸ್ 11) ನಮಿಥಸಲು ಸಹಕಾರ ಅದು ದಪ ಡಡ ಉಬಿರದ ನ್ಂತರ ಮತಪಿ 21 ಸಟ ಶತರ್ಾನ್ದ ವಿಫಲವಾದ ಅವನ್ತ್ತ 
ಹಪ ಂರ್ದದಪ. 

ವಿಶಾದ ಸಮಸ್ಪಯಗಳು, ಮಧ್ಯಪಾರಚಯ ಸಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ (ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದಪ ಅಲೆಕಾಲ್ಲಕ ಲಾಭದ ಹಪ ರತಾಗಿಯ , ಉದಾ 
ಡಪೇನಯಲ್ 9: 27; 1 ಥಪಸಲಪ ನೇಕ 5: 3), ಮ ಲಕ ಅಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ರ್ಾನ್ವರು ನಾವು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ (ರಪ ೇಮನ್್ 
14 ಶಾಂತ್ತ ಅಗತಯವಿದಪ: 17). 

ಅಂತರರಾಷ್ಟರೇಯ ಭಯೇತಾೆದನಪಯ ಸಮಸ್ಪಯಗಳು, ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಹಪ ರತಾಗಿಯ , ಆಗುವುರ್ದಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು 
(ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಎಝೆಕ್ತಯಲ್ 21:12) ವಿಶಾಸಂಸ್ಪಿಯ ವಂಚಿಸಿದ ಮ ಲಕ (ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಪರಕಟನಪ 12: 9) -ನಾವು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ 
ಸಂತಪ ೇಷ್ ಮತುಿ ಆರಾಮ ಅಗತಯವಿದಪ. 

ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಪಯಗಳಿಗಪ ಅಂತರರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಹಕಾರ ಮ ಲಕ ವಿಶಾದ ಸುರ್ಾರು ದಪೇಶಗಳು ಭ ಮಿಯ ನಾಶ ಸಹಾಯ 
ರ್ಾಡುತಿದಪ ಎಂದು (ಪರಕಟನಪ 11:18) ಪರಿಹಾರ, ಆದರಪ ಅವರು ದಪೇವರ ಅರಸ್ಪ ತ್ತಿಗಪ ಪರಿಹಾರವಾಗಲ್ಲದಪ. 

ಲಪೈಂಗಿಕ ಅಮರತಾ, ಗಭಥಪಾತ, ಮತುಿ ರ್ಾನ್ವ ದಪೇಹದ ರ್ಾರುವ ಸಮಸ್ಪಯಗಳನ್ುು 



ಭಾಗಗಳು ಅಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, ಆದರಪ ದಪೇವರ ಅರಸ್ಪ ತ್ತಿಗಪ ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ. 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಮ ಲಕ: ಅಮೇರಿಕಾ, ಯುಕಪ, ಮತುಿ ಅನಪೇಕ ಇತರ ರಾಷ್ರಗಳು ಹಪ ಂರ್ದರುವ ಬೃಹತ್ ಸ್ಾಲ (6-8 

ಹಬಾಕುೆಕ್ಸ 2 ಪರತ್ತ ನಾಶ ನ್ಂತರ) ಅಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಧ್ಯವತ್ತಥ ಮ ಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಆಗುವುರ್ದಲಿ, ಆದರಪ 
ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ. 

ಅಜ್ಞಾನ್ ಮತುಿ ತಪುೆ ಶ್ಚಕ್ಷರ್ ಯುನಪೈಟಪರ್ಡ ಬಗಪಹರಿಸಬಪೇಕು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುರ್ದಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು 
ಅಗತಯವಿದಪ. ಧಾಮಿಥಕ ಕಲಹ ನಜ್ವಾಗಿಯ  ಯಾವುದಪೇ ಕಪೈಸಿ ಧ್ಮಥದ-ಇಂಟರ್ ಚಳುವಳಿ ಹಪ ರತುಪಡಿಸಿ ಬಪೈಬಲ್ ಟ ರ 
ಜಿೇಸಸ್ ಮೊೇಕ್ಷ ಒಪುೆವ ಮ ಲಕ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುರ್ದಲಿ. ಸಿನ್ ವಿಶಾದ ಸಮಸ್ಪಯ ಮತುಿ ಆ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನ್ ತಾಯಗ ಮತು ಿ
ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಾದ ಅಗತಯವಿದಪ. 

ಹಸಿವು ಸಮಸ್ಪಯಗಳು ಕಾಣ್ಣಸುತಿದಪ ಸಂಭಾವಯ ಬಪಳಪ ಬರಗಾಲದ ಅಪಾಯ ಜ್ಗತ್ತಿನ್ ಕಪಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ 
ಸ್ಾಮರ್ಯಥವುಳಿ ತಳಿೇಯವಾಗಿ ರ ಪಾಂತರಿಸಿದ ಜಿೇವಿಗಳ ಬಗಪಹರಿಸಬಪೇಕು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುರ್ದಲಿ ವಪೈಫಲಯಗಳಿಗಪ ನಾವು ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಅಗತಯವಿದಪ. 

ಆಧ್ುನಕ ವಪೈದಯಕ್ತೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ರ್ಾನ್ವ ಆರಪ ೇಗಯ ನಾವು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಎಲಾಿ ಉತಿರಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದಲಿ. 

ಆಫಿರಕಾ, ಏಷಾಯ, ಮತುಿ ಬಪೇರಪಡಪ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಡತನ್, ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ 'ಬಾಯಬಲಪ ೇನ್' (ಹಪ ೇಲ್ಲಸಿ ಪರಕಟನಪ 18: 1-

19) ಒಂದು ಬಾರಿಗಪ ಅನ್ುಕ ಲದಪ ಂರ್ದಗಪ, ಸಮಸ್ಪಯಯನ್ುು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ ಬಡತನ್ದ ನಾವು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು 
ಅಗತಯವಿದಪ. 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಸರವಷ್ಥದ ಹಂತದ ಎಂದು ಭ ಮಿಯ ಮೇಲಪ ಸ್ಾಿಪಿತವಾದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ. ಇದು ದಪೇವರ ಪಿರೇತ್ತಯ 
ಕಾನ್ ನ್ುಗಳು ಮತುಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಒಂದು ಪಿರೇತ್ತಸುವ ದಪೇವರ ಮೇಲಪ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತಿದಪ. ಸಂತರು ಒಂದು ಸ್ಾವಿರ 
ವಷ್ಥಗಳ ಕ್ತರಸಿನ್ ಆಳಿಾಕಪ (ಪರಕಟನಪ 5:10; 20: 4-6). ಈ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯದ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ವಾಸಿವವಾಗಿ ಚಚ್ಥ (ಕಾಯಥಪ ಲ್ಲಕ್ಸ 
ಅರ್ವಾ) ಯಾವುದಪೇ ಗರಂರ್ವನ್ುು ರಾಜ್ಯಗಳು, ನಜ್ವಾಗಿಯ  ದಪೇವರ ಚಚ್ಥ ಸ್ಪೇರಿರುತಿದಪ ಆದರಪ.ರಪ ೇಮ್ ಚಚ್ಥ 
ಸಹಸರವಷ್ಥದ ಬಪ ೇಧ್ನಪ ವಿರುದಧವಾಗಿ, ಮತುಿ ನಾವು ಕಪ ನಪಯಲ್ಲ ಿಹತ್ತಿರವಾಗುವುದು ನ್ಂತರ ಹಪಚುಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬಪೈಬಲ್ 
ಸುವಾತಪಥ ಸಂದಪೇಶವನ್ುು ವಿರಪ ೇಧಿಸುತಿದಪ. ಈ ಸ್ಾಧ್ಯತಪ ರ್ಾಯರ್ ಯ 24:14 ಪೂರಪೈಸಲು ಸಹಾಯ ರ್ಾಡಬಹುದು ಇದು 
ಗಮನಾಹಥ ರ್ಾಧ್ಯಮ ಪರಸ್ಾರ ಪಡಪಯುತಾಿನಪ. 

ತನ್ು ಅಂತ್ತಮ ಹಂತದಲ್ಲ,ಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು "ಹಪ ಸ ಜಪರುಸಲಪಮ್, ಕಪಳಗಪ ದಪೇವರಿಂದ ಸಾಗಥದ ಬಂರ್ದದುದ" (ಪರಕಟನಪ 21: 2) 

ಒಳಗಪ ಂಡಿರುತಿದಪ ಮತುಿ ಅದರ ಹಪಚಿಳ ಯಾವುದಪೇ ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಇರುತಿದಪ. ಯಾವುದಪೇ ಅನಾಯಯದ ನ್ಡವಳಿಕಪ ಇರುತದಿಪ 
ಯಾವುದಪೇ, 

ದುಃಖ, ಮತುಿ ಯಾವುದಪೇ ಸ್ಾವಿನ್. 

ಉಪದಪೇಶ ಮತುಿ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಅರ್ಥ ಬಪೈಬಲ್ ಒಂದು ಪರಮುಖ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದಪ. ಹಳಪಯ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯ 
ಬರಹಗಾರರು ಅದರ ಬಗಪೆ ಕಲ್ಲಸಿದ. ಯೇಸು, ಪಾಲ್, ಮತುಿ ಜಾನ್ ಅದರ ಬಗಪೆ ಕಲ್ಲಸಿದ. 



ಹಪ ಸ ಒಡಂಬಡಿಕಪಯಲ್ಲಿ ಬಗಪೆ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತಿದಪ ಹಪ ರಗಪ ಬದುಕಲು ಹಳಪಯ 'ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್' ಧ್ಮೊೇಥಪದಪೇಶ. ಎರಡನಪೇ 
ಶತರ್ಾನ್ದ ಆರಂಭದ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕರು, ಮತುಿ ಹಾಗಪ, ಅದರ ಬಗಪೆ ಕಲ್ಲಸಿದ. ನಾವು ಮುಂದುವರಿಕಪದಪೇವರ ಚಚ್ಥ ಇಂದು 
ಕಲ್ಲಸಲು. 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ಬಪೈಬಲ್ ಜಿೇಸಸ್ ಬಗಪೆ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ತಪ ೇರಿಸುವ ಮೊದಲ ವಿಷ್ಯ ಎಂದು ನಪನ್ಪಿಸಿಕಪ ಳುಿತಾಿರಪ. ಇದು 
ಅವರು ನ್ಂತರ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ಸಹ ಇತುಿ ಪುನ್ರುತಾಿನ್ದ ಮತುಿ ಕಪೈಸಿರ ಮೊದಲ ಪಡಪಯಬಪೇಕು ಸಂಗತ್ತಯಾಗಿದಪ. 

ಸುವಾತಪಥ ಜಿೇವನ್ ಮತುಿ ಯೇಸು ಸ್ಾವಿನ್ ಬಗಪೆ ರ್ಾತರವಲಿ. ಜಿೇಸಸ್ ಮತುಿ ಅವನ್ ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳು ಕಲ್ಲಸಿದರು ಸುವಾತಪಥ 
ಒತುಿ ದಪೇವರ ಬರುವ ಸ್ಾರ್ಾರಜ್ಯ. ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಕ್ತರಸಿನ್ ಮ ಲಕ ಮೊೇಕ್ಷ ಒಳಗಪ ಂಡಿದಪ, ಆದರಪ ರ್ಾನ್ವ 
ಸರಕಾರಗಳು ಕಪ ನಪಯಲ್ಲಿ ಬಪ ೇಧ್ನಪ (ಪರಕಟನಪ 11: 5). 

ನಪನ್ಪಿಡಿ, ಜಿೇಸಸ್ ನ್ಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ಎಲಾಿ ರಾಷ್ರಗಳ (ಮತಾಿಯ 24:14) ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಜ್ಗತ್ತಿಗಪ ಬಪ ೇಧಿಸಿದ 
ತನ್ಕ ಬರಲಾರರು ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ. ಮತುಿ ಉಪದಪೇಶ ಈಗ ನ್ಡಪಯುತ್ತಿದಪ. 

ಒಳಪಿಯ ಸುರ್ದದ ಎಂದು ದೆೀವರ ರಾಜೆವನನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಎದನರಿಸನತ್ತಿರನವ ಸಮಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ . ಇನ್ ು ಹಪಚಿಿನ್, 

ಇದನ್ುು ಬಪಂಬಲ್ಲಸುವ ಅರ್ವಾ ಕಪೇಳಲು, ಅರ್ವಾ ಸತಯ ನ್ಂಬುತಾಿರಪ ಬಯಸುವ ಬಯಸುವುರ್ದಲಿ. "ಈ ಜ್ಗತ್ತಿನ್ 
ಕಪ ನಪಗಾರ್ುತ್ತಿರುತಿದಪ" ಆದರಪ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಶಾತ (ಮತಾಿಯ 6:13) (1 ಕಪ ರಿಂರ್ 7:31). 

ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ುು ನಜ್ವಾದ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಘ ೇಷ್ಟಸಿದ ನಾವು ವಿಷ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕಪ ದಪೇವರ ಚಚ್ಥ ಬಗಪೆ ಗಂಭಿೇರ. , ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯದ (ಮತಾಿಯ 24:14) ಸ್ಪೇರಿದಂತಪ: ನಾವು ಬಪೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುತಿದಪ ಎಂದು ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು (19-20 ರ್ಾಯರ್ ಯ 28) 

ಕಲ್ಲಸಲು ಶರಮಿಸಬಪೇಕು. ನಾವು ಆ ರಾಜ್ಯವು ಹಂತದಲ್ಲಿದಪದೇವಪ, ನಾವು ತ್ತಳಿಯಲು ಮತುಿ ದಪೇವರ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಸತಯ 
ನ್ಂಬುತಾಿರಪ ಬಯಸುವ ಆರಾಮ ಇತರರು ಪಾಲ್ಲಸಬಪೇಕು. 

ನೇವು ದಪೇವರ ಬರುವ ಕ್ತಂಗಡಮ್ ಸುವಾತಪಥ ಘ ೇಷ್ಟಸುವ ಬಪಂಬಲ್ಲಸುವುರ್ದಲಿ ರ್ಾಡಬಪೇಕು? ನೇವು ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ 
ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು ನ್ಂಬಕಪ? 

 

 

ದಪೇವರ ಚಚ್ಥ ಮುಂದುವರಿಕಪ 
 

ದಪೇವರ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಫಿೇಸುಲಿ್ಲ ಇದಪ: 1036 ಗಾರಂರ್ಡ ಅವಪನ್ ಯ, ಗಪ ರೇವರ್ 
ಬೇಚ್, ಕಾಯಲ್ಲಫೇನಥಯಾ, 93433 ಅಮೇರಿಕಾ. 
 

ದಪೇವರು (CCOG) ವಪಬ್ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ 

 



CCOG.ASIA ಈ ಸ್ಪೈರ್ಟ ಏಷಾಯ ಗಮನ್ ಹಪ ಂರ್ದದಪ ಮತು ಿಅನಪೇಕ ಏಷ್ಯನ್ ಭಾಷಪಗಳಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ್ 
ಲಪೇಖನ್ಗಳು, ಹಾಗ  ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಕಪಲವು ವಸುಿಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ. 
CCOG.IN ಈ ಭಾರತ್ತೇಯ ಪರಂಪರಪಯ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕಪ ಂಡು ಒಂದು ವಪಬಪ್ೈರ್ಟ ಆಗಿದಪ. ಇದು 
ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಭಾಷಪ ಮತುಿ ವಿವಿಧ್ ಭಾರತ್ತೇಯ ಭಾಷಪಗಳಲಿ್ಲ ವಸುಿಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ. 
CCOG.EU ಈ ಯುರಪ ೇಪ್ಟ ಕಡಪಗಪ ಗುರಿ ಒಂದು ವಪಬಪ್ೈರ್ಟ ಆಗಿದಪ. ಇದು ಬಹು ಯುರಪ ೇಪಿಯನ್ 
ಭಾಷಪಗಳಲಿ್ಲ ವಸುಿಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ. 
CCOG.NZ ಈ ಬರಟ್ಟಷ್ ವಂಶಸಿರಪಂದು ಹನಪುಲಪಯಲಿ್ಲ ನ್ ಯಜಿಲಾಯಂರ್ಡ ಮತುಿ ಇತರರು 
ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕಪ ಂಡು ಒಂದು ವಪಬಪ್ೈರ್ಟ ಆಗಿದಪ. 
CCOG.ORG ಈ ದಪೇವರ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ ಮುಖಯ ತಾರ್. ಇದು ಎಲಾಿ ಖಂಡಗಳ ಜ್ನ್ರು 
ಕಾಯಥನವಥಹಸುತಿದಪ. ಇದು ಲಪೇಖನ್ಗಳು, ಕಪ ಂಡಿಗಳು, ಮತುಿ ವಿೇಡಿಯಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ. 
CCOGCANADA.CA ಈ ಕಪನಪಡಾ ದಪೇಶಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕಪ ಂಡು ಒಂದು ವಪಬಪ್ೈರ್ಟ ಆಗಿದಪ. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ಈ ದಪೇವರ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ 
ಸ್ಾೆಯನಷ್ ಭಾಷಪ ತಾರ್. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ಈ ದಪೇವರ ಮುಂದುವರಿಕಪ ಚಚ್ಥ ಫಿಲ್ಲಪಪೈನ್್ ತಾರ್. 
ಇದು ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಮತುಿ ಟಾಯಗಲಾಗ್ ರ್ಾಹತ್ತ ಹಪ ಂರ್ದದಪ. 
 

ಸುರ್ದದ ಮತುಿ ಇತ್ತಹಾಸ ವಪಬಪ್ೈಟೆಳು 
 

COGWRITER.COM ಈ ವಪಬಪ್ೈರ್ಟ ಪರಮುಖ ಘ ೇಷ್ಣಪ ಸ್ಾಧ್ನ್ವಾಗಿದಪ ಮತುಿ ಸುರ್ದದ, ಸಿದಾಧಂತ 
ಐತ್ತಹಾಸಿಕ ಲಪೇಖನ್ಗಳು, ವಿೇಡಿಯಗಳು, ಮತುಿ ಪರವಾರ್ದಯ ನ್ವಿೇಕರರ್ಗಳನ್ುು ಹಪ ಂರ್ದದಪ. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM ಈ ಚಚ್ಥ ಇತ್ತಹಾಸ ಲಪೇಖನ್ಗಳು ಮತುಿ ರ್ಾಹತ್ತ ವಪಬಪ್ೈರ್ಟ 
ನಪನ್ಪಿಡುವ ಸುಲಭ. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET ಈ ಸುರ್ದದ ಮತುಿ ಬಪೈಬಲು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಆವರಿಸುತಿದಪ ಇದು 
ಆನಪಿೈನ್ ರಪೇಡಿಯೇ ತಾರ್. 
 

ಧ್ಮೊೇಥಪದಪೇಶದ ಅಂರ್ಡ ಸ್ಪಮೊೇಥನಪರ್ಟಟ್ ಯೌಟ ಯಬ್ ವಿೇಡಿಯ ಚಾನಪಲೆಳು 
 

BibleNewsProphecy ಚಾನ್ಲ್. CCOG ಧ್ಮೊೇಥಪದಪೇಶ ವಿೇಡಿಯಗಳು. 



CCOGAfrica ಚಾನ್ಲ್. ಆಫಿರಕನ್ ಭಾಷಪಗಳಲಿ್ಲ CCOG ಸಂದಪೇಶಗಳನ್ುು. 
CDLIDDSermones ಚಾನ್ಲ್. ಸ್ಾೆಯನಷ್ ಭಾಷಪಯಲಿ್ಲ CCOG ಸಂದಪೇಶಗಳನ್ುು. 
ContinuingCOG ಚಾನ್ಲ್. CCOG ವಿೇಡಿಯ ಧ್ಮೊೇಥಪದಪೇಶದ.  
 
 
 
ಫೇಟಪ ೇ ಕಪಲವು ಉಳಿದ ಇಟ್ಟಟಗಪಗಳ ಕಪಲವು ಕಪಳಗಪ ತಪ ೇರಿಸುತಿದಪ (ಮತು ಿಕಪಲವು ನ್ಂತರ ಸ್ಪೇರಿಸಲಾಗಿದಪ) 
ಜಪರುಸಲಪಮ್ ಕಟಟಡದ ಕಪಲವೊಮಮ ಸ್ಾುಯಕ್ಸಿ ಎಂಬ, ಆದರಪ ಉತಿಮ ಚಚ್ಥ ದಪೇವರ ಜಪರುಸಲಪಮ್ ನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಲುಲ್ಲ ಿ
(ಪರಸುಿತ ರ್ೌಂರ್ಟ ಜಿಯಾನ್ ಎಂದು ಕರಪಯಲಾಗುತಿದಪ) ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದಪ: 
 

 
 
ಈ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ನಜ್ವಾದ ಕ್ತರಶ್ಚಿಯನ್ ಚಚ್ಥ ಕಟಟಡದ ಸ್ಪೈರ್ಟ ಎಂದು ನ್ಂಬಲಾಗಿದಪ. ಯೇಸುವಿನ್ 'ದಪೇವರ 
ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು' ಬಪ ೇಧಿಸಿದ ರ್ಾಡಲಾಗಿದಪ ಎಂದು ಒಂದು ಕಟಟಡ. ಈ ದಪೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತಪಥಯನ್ುು 
ಕಲ್ಲಸಿದರು ಜಪರುಸಲಪಂನ್ಲ್ಲ ಿಒಂದು ಕಟಟಡವಾಗಿತುಿ. 
 
 
ಈ ಕಾರಣಕಾೊಗ ನಾವು ನಲ್ಲಿಸನತ್ತಿರನವುದಾಗ ಇಲಿದೆ ದೆೀವರಿಗೆ ಧನೆವಾದ, ಏಕೆೊಂದರೆ ... ನೀವು 
ಸಹೆ ೀದರರೆೀ, 
ದೆೀವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯ  ಯ ದಾಯ ಕ್ತರಸಿನ ಇದನ ಯೀಸನ ಅನನಯಾಯಗಳು ಆಯತನ. 
(1 ಥೆಸಲ್ೆ ನೀಕ 2: 13-14) 
 
ಎಲ್ಾಿ ಸೊಂತರನ ವತರಿಸಲ್ಾಯತನ ಯಾವ ಹಿೊಂದೆ ಮೆಮ ನೊಂಬಿಕೆ ಶ್ರದೆಧಯೊಂದ ವಾದಿಸಿದರನ. 
(ಜ ಡ್ 3) 
 
ಅವರನ (ಯೀಸನ) "ಅವರಿಗೆ ನಾನನ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ದೆೀವರ ರಾಜೆವನನು ಸ್ಾರನ ಮಾಡಬೆೀಕನ 



ಸಹ, ಏಕೆೊಂದರೆ ಈ ಉದೆಾೀಶ್ಕಾೊಗ ನಾನನ ಕಳುಹಿಸಲ್ಾಗದೆ. "(ಲ ಕ 4:43) 
 
ಆದರೆ ದೆೀವರ ರಾಜೆವನೆುೀ ಹನಡನಕ್ತರಿ, ಮತನಿ ಈ ಎಲ್ಾಿ ವಷಯಗಳನನು [ಸಿ] ನೀವು ಸ್ೆೀರಿಸಬಹನದನ ಹಾಗಲಿ. 
ಯಾಕೊಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜೆವನನು ಕೆ ಡನವದಕೆೊ ನಮಮ ತೊಂದೆಯನ ಸೊಂತೆ ೀಷವುಳಿವನಾಗದಾಾನೆ, ಭಯ, ಸವಲಾ 
ಹಿೊಂಡನ ಇಲ.ಿ (ಲ ಕ 12: 31-32) 
 
ಮತನಿ ಸ್ಾಮಾರಜೆದ ಈ ಸನವಾತೆಸ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಾಗ ಎಲ್ಾಿ ವಶ್ವದ ಬೆ ೀಧಿಸಿದ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ 
ಎಲ್ಾಿ ರಾಷರಗಳು, ಮತನಿ ನೊಂತರ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರನತಿವೆ. (ಮತಾಿಯ 24:14) 


	1. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?
	ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
	ಅನೇಕ ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರೊಂದಿಗೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬಡತನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಗಂಭೀರ ಸಾಲ ಇವೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಹುಟ್ಟುವ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಸೇರಿದಂತೆ, ನಿಂದನೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿ ನಿರೋಧಕ ರೋಗಗಳು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕ...
	ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?
	ಅನೇಕ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
	ಹೊಸ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಅಜೆಂಡಾ
	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2015, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಭಾಷಣದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (ಯುಎನ್) 193 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೂಲತಃ ಹೊಸ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಜೆಂಡಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತ್ತು "ಎಂದು 17 ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್" ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 17 ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿ:
	ಗೋಲ್ 1. ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಡ್ ಬಡತನ
	ಗೋಲ್ 2. ಎಂಡ್ ಹಸಿವು, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟಿಕರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಚಾರ
	ಗೋಲ್ 3. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಪ್ರಚಾರ
	ಗೋಲ್ 4. ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಕಲಿಕಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ
	ಗೋಲ್ 5. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಅಧಿಕಾರ
	ಗೋಲ್ 6. ಎಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
	ಗೋಲ್ 7. ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
	ಗೋಲ್ 8. ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಗತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸ
	ಗೋಲ್ 9. ಬಿಲ್ಡ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಕು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ರಚಾರ
	ಗೋಲ್ 10. ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆ
	ಗೋಲ್ 11. ಮಾಡಿ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಸತಿ, ಅಂತರ್ಗತ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ
	ಗೋಲ್ 12. ಸಮರ್ಥನೀಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
	ಗೋಲ್ 13. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎದುರಿಸಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
	ಗೋಲ್ 14. ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿ ಸಾಗರಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಸಲು
	ಗೋಲ್ 15. ರಕ್ಷಿಸಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳು, ಯುದ್ಧ ಮರುಭೂಮೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸವೆತ ರಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ತಡೆಯಲು
	ಗೋಲ್ 16., ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸೇರಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇರಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ
	ಗೋಲ್ 17. ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ
	ಈ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 2030 ಜಾರಿಗೆ ಇಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2030 ಅಜೆಂಡಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಸಹಕಾರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಆದರೆ, ಇದರ ವ...
	ಪದ "ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್" ಎಂದರ್ಥ "ಹೊಸ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಅಜೆಂಡಾ" "ಹೊಸ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅಜೆಂಡಾ" ಎಂಬ ಮಾಡಬಹುದು "ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ." ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೊಸ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಜೆಂಡಾ ದತ್ತು ಎಂಬ "ಭರವಸೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆ."
	ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ 21 ಎಂಬ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುಎನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ 21 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಬ), ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ "ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಹೊಗಳಿದರು, ಮತ್ತು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆ...
	ಯಾರೂ ಉಸಿರಾಟದ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯ ಬಯಸಿದರೆ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಹೋಗಿ, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಎಂದು, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು?
	ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
	ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಎನ್ 51 ಸದಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು; ಈಗ 193 ಇವೆ.
	ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ಇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು.
	ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವುದು, ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಅಜೆಂಡಾ ಮಾದರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಚಾರ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
	ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಾಡಲು, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದುದಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕದನಗಳನ್ನು ರೂಪುಗೊಂಡ ಜೊತೆಗೆ, ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ, ಹಸಿದ ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ತನ್ಮೂಲಕ ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ.
	ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ. ಇದು ಯುಎನ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾರ ", ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು" ಎಂಟು ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2015 ರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ "17 ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್...
	ರಾಮರಾಜ್ಯ ಹೋಗುತ್ತದೆ ದೂರದ, ಮೇ 6, 2016 ರಂದು, ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ತನ್ನ ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ಖಂಡದ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಹಾಯ ಎಂದು ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಕನಸು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೂ, ಪೋಪ್ ಕನಸು ಒಂದು ದುಃಸ್ವಪ್ನ (ಹೋಲಿಸಿ ಪ್ರಕಟನೆ 18) ಎಂದು ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
	ಮೇ ದೇರ್ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು, ಆದರೆ ...
	ಮೆರಿಯಮ್ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ", ಕಾನೂನುಗಳು, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ಥಳ."
	ಬೈಬಲ್ ಮಾನವೀಯತೆಯ ತನ್ನದೇ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ:
	23 ಓ ಕರ್ತನೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಾರ್ಗವು ತನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಗೊತ್ತು; ಇದು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಡೆದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. (ಜೆರೇಮಿಃ 10:23, NKJV ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)
	ಬೈಬಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ:
	16 ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ; 17 ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ 18 ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ.. (ರೋಮನ್ನರು 3: 16-18)
	ಇನ್ನೂ, ಅನೇಕ ಮಾನವರು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜದ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧರ್ಮ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ರೀತಿಗಳ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.
	ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಗುರಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಹಿನ್ನಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.
	ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು (ಡೇನಿಯಲ್ 9:27). ಅದು, ಅನೇಕ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ.
	(: 9-12 2 ಥೆಸಲೊನೀಕ 2) ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಆದರ್ಶ ಪ್ರಗತಿ' (ಹೋಲಿಸಿ ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 13:10) ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಇಂತಹ ಶಾಂತಿ ಕಾಲ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ (ಡೇನಿಯಲ್ 9:27; 11: 31-44) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹು...
	ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಿಜವಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥ ವೇಳೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯ?
	ಹೌದು.
	2. ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಯೇಸು ಬೋಧಿಸು ಮಾಡಿದರು?
	ಜೀಸಸ್ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಲಿಸಿದ:
	3. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?
	ಡೇನಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಟ್
	ಯೆಶಾಯ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಟ್
	ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಇಸ್ರೇಲ್ (ಕೇವಲ ಯಹೂದಿಗಳು) ಸಹಸ್ರವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಾರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಆ ಬರೆಯಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ:
	17 ಆದ್ದರಿಂದ 'ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ನಾನು ಜನರಿಂದ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೀವು ಚದುರಿದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ನೀವು ಜೋಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ."', ಹೇಳಲು18 ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಅದರ ಹೇಸಿಗೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್...
	ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. (ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 11: 17-21)
	ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ (ಉದಾ ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 20:33; ಓಬದ್ಯನಿಗೆ 21; ವಿಾಕನ 4: 7).
	ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವನ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
	4. ಏಸುದೂತರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಡಿಡ್?
	ಸುವಾರ್ತೆ ಅನೇಕ ಆಕ್ಟ್ ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಯೇಸು ತಂದ ಸಂದೇಶ.
	ಪಾಲ್ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಟಾಟ್
	ಆದರೆ ಅದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ
	ಪೀಟರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟಾಟ್
	ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು
	1 ಅವನು ನನಗೆ ಜೀವನದ ನೀರಿನ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ನದಿ, ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟ, ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕುರಿಮರಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ 2 ಅದರ ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು., ಮತ್ತು ನದಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಮರದ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೋರ್ ಪ್ರತಿ ಮರದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಹಣ್ಣು ನಿ...
	5. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಮೂಲಗಳು ಕಲಿಸಿದ  ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ
	ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಿರಿ?
	ಹೌದು. (1)
	ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಂತರದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ & ಸರ್ಮನ್
	ಎರಡನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು
	ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
	ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಟಾಟ್, ಪ್ಲಸ್
	ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನು ಆದರೆ, ...
	ಬಹಳಕಾಲದಿಂದ, ದೇವರ ಜನರು "ಎಷ್ಟು ಯೇಸು ಆದಾಯ ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ?", ಯೋಚಿಸಿರುವಿರೆ
	ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು
	1: ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ: ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕ
	2: ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವಾಹಕ
	6. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಕಲಿಸಲು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ...
	. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಚರ್ಚುಗಳು ಅವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಏನು ಅರ್ಥ ತೊಂದರೆನಂಬುತ್ತಾರೆ:
	7. ಏಕೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ?
	ನೀವು ದೇವರ ಬರುವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಘೋಷಿಸುವ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆ?

