
ദൈവത്തിന്റെ 
രാജ്യത്തിന്റെ 
സുവിശേഷം 

ഇത് പരിഹാരശ ാ! 

നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം സാക്ഷിയായി ശ ാകം പ്പസംഗിച്ചു വറര 
അവസാനം വരും കഴിയി ല ശയേു പെഞ്ഞ 

 നസ്സി ാക്കുന്നുശടാ? 

 
" റെന്നായ ഭൂ ിയുറെ കർത്താവിന്റെ അെിവ് നിെയും ശവടി 

സ ുപ്ൈം റവള്ളംറകാടു, ആട്ടിൻ പാർക്കും ... 9 അവര് നെുക 
ആരും എന്റെ വിേുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ എങ്ങും.” (റയേയ്യാവ് 11:6-

9) 
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എന്തുറകാട്  നുഷയരാേിക്ക് അതിന്റെ പ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ 
കഴിയി ല? 

നിങ്ങൾ ആൈയ, അവസാന കാരയങ്ങൾ ദ  ിൾ ശയേു ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ 
സുവിശേഷം സം ന്ധിച്ചിെശത്താളം പ്പസംഗിച്ചു കാണിക്കുന്ന അെിയാശ ാ? 

നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അവറര അനുഗ ിച്ച അറപ്പാസ്ത ന്മാരുറെ ഊന്നൽ ആ 
ആൈയ ായി എന്ന് നിങ്ങൾക്കെിയാശ ാ? 

ദൈവരാജ്യം ശയേുവിന്റെ വയക്തി ആശണാ? ഇശപ്പാൾ ന ുക്കു തന്റെ 
ജ്ീവറന ജ്ീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശയേു ആധിപതയം? ദൈവരാജ്യം 
ഭാവിയിൽ യഥാർത്ഥ രാജ്യത്തിന്റെ െി  തരം ആശണാ? ദ  ിൾ 

പഠിപ്പിക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ വിേവസിക്കുന്നത്? 

ഒരു രാജ്യം എന്താണ്? ദൈവരാജ്യം ജ്സ്റ്റ് എന്താണ്? ദ  ിൾ എന്തു 
പഠിപ്പിക്കുന്നു? ആൈയ ദപ്കസ്തവ സഭ എന്തു പഠിപ്പിച്ചു? 

നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം സാക്ഷിയായി ശ ാകം പ്പസംഗിച്ചു വറര അവസാനം 
വരും എന്നു തിരിച്ചെിയണം ഇശ ല? 

കവർ ശ ാശട്ടാപ്ഗാഫ്  ുർഡിറന അച്ചെി പ്ഗാ ികസും ഈണം ശപാറ  റെന്നായ് 
കൂറെ കിെന്ന് കുഞ്ഞാെിറന കാണിക്കുന്നു. തിരിറക കവർ ശ ാശട്ടാ റയരൂേശ  ിൽ 
യഥാർത്ഥ െർച്ച് ദൈവത്തിന്റെ റകട്ടിെം ശഡാ ശ ാബ് ത്തിൽ 2013 ൽ എെുത്ത 
ഭാഗ ാണ്.  



 

ഉള്ളെക്കം 

 

1.  നുഷയരാേിറക്കതിരായ നൽകുന്നത് പരിഹാരങ്ങൾ ഉട്? 

2. ശയേു എന്തു സുവിശേഷം പ്പസംഗിച്ചു? 

3. പഴയ നിയ ത്തിൽ അെിയറപ്പെുന്ന ദൈവരാജ്യം 
റെയ്തിട്ടിശ ല? 

4. അറപ്പാസ്ത ന്മാർ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിച്ചു? 

5. പുതിയനിയ ത്തിറ  പുെത്തുള്ള ഉെവിെങ്ങൾ 
ദൈവരാജ്യം പഠിപ്പിച്ചു. 

6. പ്ഗീക്ക്-ശൊ ൻ സഭകൾ റക പ്പധാന ാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ, 

പശക്ഷ ... 

7. ദൈവരാജ്യം? 

 ന്ധറപ്പൊനുള്ള വിവരങ്ങൾ 

 

 

 

1. മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ നൽകുന്നത് പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട്? 

ലലാകം പല പ്പശ്നങ്ങള ം ലനരിടുന്നുണ്ട്. 

നിരവധി ആള കൾ പട്ടിണിയിലാണ്. നിരവധി ആള കൾ അപ്കമത്തിന്. നിരവധി 
ആള കൾ ദാരിപ്ദയം ലനരിടുന്നു. പല ജാതികള ം ഗുരുതരമായ കടവും 
ആകുന്നു. കുട്ടികൾ, ഗർഭസ്ഥ പശുെൾ, മുഖം ദുരുപലയാഗം 
ഉൾക്കെക്കട. മരുന്നുകലളാട് പ്പതിലരാധം ലരാഗങ്ങൾ പല ല ാക്ടർമാർ കാരയത്തിൽ 
പ്പധാനമാണ്. ലമജർ വയവസായ നഗരം ആലരാഗയമുള്ളവർ കഴിയാത്തപ്ത 
മലിനമായ അവയുക്കട ഞങ്ങൾെുണ്ട്. വിവിധ രാപ്രീയൊർ യുദ്ധം 
ഭീഷ്ണിക്കെടുത്തരുത്. ഭീകരാപ്കമണങ്ങൾ സംഭവിെുന്നത് പ്പമാണിച്ച . 



ലലാക ലനതാെള ക്കട മനുഷ്യകുലക്കത്ത ലനരിടുന്ന പ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരിൊൻ 
കഴിയുലമാ? 

പലരും അങ്ങക്കന കരുതുന്നു. 

നയൂ യൂണിലവഴ്സൽ അജണ്ട 

ക്കസപ്റ്റംബർ 25, 2015, വത്തിൊൻ പ്രാൻസിസ് മാർപാെ ഒരു കീ-കുറിെ് 
പ്പസംഗത്തിന് ലശഷ്ം, ഐകയരാപ്രസഭ (യു.എൻ) യുക്കട 193 ജാതികൾ നയൂ 
യൂണിശവഴ്സൽ അജ്ട തുടന്നു എന്താണ് "17 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ" 
നടൊൊൻ ലവാട്ട് ക്കെയ്തു. ഇവിക്കട ഐകയരാപ്ര 17 ലക്ഷ്യങ്ങൾ: 

എലലായിടത്തും അതിന്ക്കറ എലലാ രൂപങ്ങളിൽ ലഗാൾ 1. അവസാനിെിെുക 
ദാരിപ്ദയം 

ലക്ഷ്യം 2. അന്തയം വിശെ്, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്, ക്കമച്ചക്കെട്ട ലപാഷ്കാഹാരം 
ലനടാൻ സുസ്ഥിര കൃഷ്ി ക്കപ്പാലമാട്ട് 

ലക്ഷ്യം 3. ആലരാഗയമുള്ള ജീവിതങ്ങക്കള ഉറൊെുക, എലലാ 
പ്പായൊർെും ഒട്ട ം ലവണ്ടി ലക്ഷ്മത്തിനും ക്കപ്പാലമാട്ട് 

ലക്ഷ്യം 4. ഉൾക്കെക്കട നിഷ്പക്ഷ്മായ നിലവാരമുള്ള വിദയാഭയാസം 
ഉറൊെുക, എലലാവർെും ലവണ്ടി ആജീവനാന്ത പഠന അവസരങ്ങൾ 
ക്കപ്പാലമാട്ട് 

ലക്ഷ്യം 5. ലിംഗ സമതവം കകവരിെുകയും എലലാ സ്പ്തീകൾെും 
ക്കപൺകുട്ടികൾെും ശക്തിക്കെടുത്തുന്ന 

ലക്ഷ്യം 6. ലഭയത എലലാ ക്കവള്ളം ശുെിതവ സുസ്ഥിര മാലനജ്ക്കമന്് 
ഉറൊെുക 

ലക്ഷ്യം 7. ലവണ്ടി താങ്ങാവുന്ന വിശവസനീയമായ, സുസ്ഥിര ആധുനിക 
ഊർജ്ജ ആക്സസ് ഉറൊെുക 

ലക്ഷ്യം 8. രൂപക്കയ ഉൾക്കെക്കട സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 
നിറഞ്ഞതും ഉൽപാദന ക്കതാഴിൽ എലലാവർെും ലവണ്ടി മാനയമായ 
പ്പവർത്തനങ്ങൾ പ്പെരിെിൊനും 

ലക്ഷ്യം 9., രൂപലരഖ അടിസ്ഥാന ഉൾക്കെക്കട സുസ്ഥിര 
വയവസായവൽെരണനയക്കത്തയും ലരാസ്റ്റർ നവീകരണത്തിന്ക്കറ 
ക്കപ്പാലമാട്ട് 

ലക്ഷ്യം 10. അകത്തും ഇടയിൽ രാജയങ്ങളിൽ അസമതവം കുറയ്െുക 

ലക്ഷ്യം 11. പട്ടണവും ആവാസ ഉൾക്കെക്കടയുള്ള സുരക്ഷ്ിതം, 

മാനവകുലത്തിലനാ സുസ്ഥിര വരുത്തുക 



ലക്ഷ്യം 12. സുസ്ഥിര ഉപലഭാഗം ഉത്പാദനവും പാലറണുകൾ ഉറൊെുക 

ലക്ഷ്യം 13. കാലാവസ്ഥാ മാറം അതിന്ക്കറ പ്പതയാഘാതങ്ങളാണ് 
പ്പതിലരാധിൊൻ അടിയന്തിര നടപടി എടുെുക 

ലക്ഷ്യം 14. സംരക്ഷ്ണ ആൻഡ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി 
മഹാസമുപ്ദങ്ങൾ, സമുപ്ദങ്ങള ം മകറൻ ഉറവിടങ്ങൾ ഉപലയാഗിെുക 

ലക്ഷ്യം 15., പരിരക്ഷ്ിെുക പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ക്കഭൌമ 
ആവാസവയവസ്ഥകള ക്കട സുസ്ഥിര ഉപലയാഗം ക്കപ്പാലമാട്ട് വനങ്ങൾ 
നിയപ്ന്തിെുക, ലകാംബാറ്, ഒെം ഇടറി ലദശം ജീര്ണരത നിര്ത്താറുണ്ട് 
കജവകവവിധയ നരം റിലവഴ്സ് 

ലക്ഷ്യം 16. എലലാ തലത്തിലും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി 
സമാധാനപരവും ഇൻക്ലൂസീവ് ക്കസാകസറികൾ, രലപ്പദമായ കണെു 
ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്കപ്പാലമാട്ട് എലലാവർെും നീതി 
ആക്സസ് നൽകുന്നതിന് പണിയും 

ലക്ഷ്യം 17. നടൊൊൻ മാർഗങ്ങളിലൂക്കട ശക്തിക്കെടുത്തുകയും സുസ്ഥിര 
വികസനത്തിനായി ആലഗാള കൂട്ട ക്കകട്ട് റാബില് 

ഈ അജണ്ട പൂർണ്ണമായി 2030 നടൊെും കുറിെും കൂടാക്കത സുസ്ഥിര 
വികസനത്തിനായി 2030 കാരയപരിപാെി വിളിെുന്നു. അതു നിയപ്ന്തണം, 

വിദയാഭയാസം, അന്താരാപ്ര  യലലാഗ് സഹകരണവും വഴി മാനവികത 
ലനരിടുന്ന ലരാഗങ്ങൾെ് പരിഹരിൊൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അതിന്ക്കറ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
പല നലല സമയത്ത്, അതിന്ക്കറ രീതികൾ ലക്ഷ്യങ്ങള ം ലദാഷ്ം ആകുന്നു (രള 
ഉല്പത്തി 3: 4). ഈ അജണ്ട, പുറലമ പാെ ന്ക്കറ  ൗശഡറ്റ 
സിൊപ്കികലലഖനത്തിൽ മുടൊറിലല. 

പദം "കലത്താലിെ" എന്നാണ് "പുതിയ യൂണിലവഴ്സൽ അജണ്ട" "നയൂ കാത്തലിക് 
അജണ്ട" വിളിെക്കെടും കഴിഞ്ഞിലല "സാർവപ്തിക." മാർൊെ പ്രാൻസിസ് നയൂ 
യൂണിശവഴ്സൽ അജ്ട മറുവശവുമുണ്ട് വിളിച്ച  "പ്പതയാശയുക്കട ഒരു പ്പധാന 
അടയാളം." 

പ്രാൻസിസ് മാർപാെ  ിസംബർ 2015 21 (ഓൺ ദൈ റ്റ് ശെഞ്ച് യുഎൻ 
റപ് യിംവർക്ക് കൺറവൻഷൻ ശ ക്കുള്ള പാര്ട്ടികള് 
ഔശൈയാഗിക ായിലപരിട്ടിരിെുന്ന 21 ശകാൺ െൻസ്) വിളിച്ച  അന്താരാപ്ര 
കരാർ സ്തുതിച്ച  ലശഷ്ം "പ്ശദ്ധാപൂർവ്വം മുലന്നാടിയായി ലറാഡ് പിന്തുടരാൻ 
ജാതികക്കള ഉപലദശിച്ച  ഐകയദാർഢ്യം എലൊഴും വളരുന്ന സാമാനയബുദ്ധി . " 

ആരും, ശവാസം മലിനമായ എയർ ആപ്ഗഹിെുന്നു, പട്ടിണി ഇതിക്കലാക്കെ 
സമയത്തു മുതലായവ, ആപത്തും ഈ അന്താരാപ്ര ഐകയദാർഢ്യം മാനവികത 
ലനരിടുന്ന പ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരിെും? 



ഐകയരാപ്ര പ്ടാെ് ക്കറലൊർഡ് 

യുകണറഡ് ലനഷ്ൻസ് 1945 ഒക്ലടാബർ 24 ന് മക്കറാരു അത്തരം സംഘട്ടനം 
തടയാൻ ലലാകത്ത് സമാധാനം ലപ്പാത്സാഹിെിൊൻ പരീക്ഷ്ിെുവാനായിട്ട്, 
രണ്ടാം ലലാകമഹായുദ്ധത്തിന് രൂപീകരിെക്കെട്ടതും സ്ഥാപിെക്കെട്ട . പ്പഥമ, 

യുഎൻ 51 അംഗ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; 193 ഇലൊൾ ഉണ്ട്. 

യുകണറഡ് ലനഷ്ൻസ് രൂപവത്കരണത്തിനു ലശഷ്ം നൂറുകണെിന്, എങ്കിൽ 
ആയിരെണെിന്, ലലാകക്കമമ്പാടുമുള്ള സംഘർഷ്ം ഉണ്ടായിട്ട ണ്ട്, എന്നാൽ 
ഞങ്ങൾ ഇതുവക്കരയും മൂന്നാം ലലാക മഹായുദ്ധം വിവരിെുന്നതിന് 
എന്താക്കണന്ന് ഭാഗയമാണ്. 

ഐകയരാപ്ര ലപാലുള്ള അന്താരാപ്ര സഹകരണം, ക്കപ്പാലമാട്ട് അവകാശക്കെടുന്ന 
പാെ മറ് പല മത ലനതാെൾ ക്കപ്പാലമാട്ട് പ്ശമിെുന്നക്കതന്നും  യലലാഗ് ആൻഡ് 
എകയുക്കമനിെൽ അജണ്ടയുക്കട തരം കൂടിലച്ചർന്ന് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും 
വരുത്തും െില വിശവസിെുന്നു. 

എന്നാൽ യുകണറഡ് ലനഷ്ൻസ് ഇതു ക്കെയ്യാൻ ലവണ്ടി പ്ടാെ് ക്കറലൊർഡ് നലല 
നടന്നിട്ടിലല. ഐകയരാപ്ര ലശഷ്ം നിരവധി ആയുധ സംഘർഷ്ം രൂപം പുറലമ, 

ഒന്നിലധികം ദശലക്ഷ്െണെിന്, വിശെുന്ന അഭയാർത്ഥികക്കള ഒെം / അക്കലലങ്കിൽ 
ദരിപ്ദ ആകുന്നു. 

പത്ത് വർഷ്ലത്തൊണ് മുമ്പ് ഐകയരാപ്ര അതിന്ക്കറ സഹപ്സാബ്ദ വികസന 
 ക്ഷയങ്ങൾ നടൊൊൻ അണിനിരത്തും. എട്ട മണി "വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ," 

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ലപാലും യുഎൻ സവയം തെവണ്ണം 
വിജയിച്ചിലല. അതുക്കകാണ്ട്, 2015 ൽ, അതിക്കല "17 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ" 
വിളിെക്കെടുന്ന സവീകരിെക്കെട്ട . െില ശുഭപ്പതീക്ഷ്യാണുള്ളത്. െില അത് ഒരു 
ഉലട്ടാപയൻ രാന്റസി പരിഗണിെുക. 

ഉദയം അനനയവും ലപാകുന്നിടലത്താളം ലമയ് 6 2016 ന് പാെ തന്ക്കറ സഭക്കയ ആ 
ഭൂഖണ്ഡത്തിക്കല ലനടാനാവിലല സഹായിെുന്ന മനുഷ്യതവ യൂലറാപയൻ 
സാങ്കല്പിക സവപ്റ്നം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, മാർപാെയുക്കട സവപ്റ്നം ഒരു 
ലപടിസവപ്റ്നം (രള ക്കവളിൊടു 18) ആകും തിരിെും. 

െില സഹകരണത്തിനും വിജയം ഉണ്ടാകും, പലക്ഷ് ക്കമയ് ... 

ശ രിയം റവബ്സ്റ്റർ നിഘടു അനനയവും "എന്നും ഭരണഘടന ഏത് സർൊർ, 

നിയമങ്ങൾ, സാമൂഹിക അവസ്ഥ അതയുത്തമം സാങ്കൽെിക സ്ഥലം." 

കബബിൾ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ സവന്തം അതിന്ക്കറ പ്പശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിൊൻ പറിലല പഠിെിെുന്നു: 



23 കർത്താലവ, മനുഷ്യന്നു തന്ക്കറ വഴിയും ഇലല അറിയുന്നു; അതു സവന്തം 
കാലടികക്കള നടെുന്നവന്നു മനുഷ്യൻ ഇലല. (യിക്കരമയാവു 10:23, എന്താകുന്നു 
നയത്തിനും വിലധയമായിരിെും മുഴുവൻ) 

കബബിൾ അന്താരാപ്ര സഹകരണം പരാജയക്കെടും പഠിെിെുന്നു: 

16 നാശവും അരിരതയും അവരുക്കട വഴികളിൽ ഉണ്ടു. 17 അവർ അറിയാത്ത 
സമാധാനത്തിന്ക്കറ വഴി 18 അവരുക്കട ദൃരയിൽ ഭയമിലല. (ലറാമർ 3: 16-18) 

എന്നാൽ, പലരും മനുഷ്യർെ് ഒരു ഉലട്ടാപയൻ സമൂഹത്തിന്ക്കറ അവരുക്കട 
വീക്ഷ്ണം ലനക്കര പ്പവർത്തിെുകയാണ് ലപാലും െിലലൊൾ മതം 
പക്കങ്കടുെിൊനുള്ള പ്ശമിെുക. എന്നാൽ ഏതാണ്ട് ആരും ഏകസതയകദവലമ 
മാർഗങ്ങളിൽ തയ്യാറാണ്. 

ഇത് യു എൻ അക്കലലങ്കിൽ വത്തിൊൻ ലഗാള കൾ ഏക്കതങ്കിലും ഒട്ട ം പുലരാഗതി 
ഉണ്ടാകും എന്നു അലല. െിലർ, അതുലപാക്കല െില തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകും. 

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഒരുപലക്ഷ് വമ്പിച്ച സംഘട്ടനം ലശഷ്ം അന്താരാപ്ര സമാധാന 
കരാർ ഒരു തരം സമ്മതിച്ച  സ്ഥിരീകരിച്ച  ക്കെയ്യ ം (ദാനീലയൽ 9:27). അതു 
എലൊഴാണ്, പല വയാജമായി മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കൂടുതൽ 
സമാധാനപരവും ഉലട്ടാെിയൻ സമൂഹത്തിന് ക്കകാണ്ടുവരുന്നതും എന്ന് അവർ 
വിശവസിെുന്നു പകർന്നുക്കകാടുെുന്നു. 

പല വിവിധ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം (: 9-12 2 ക്കതസ്സക്കലാനീകയർ 2) പ്പകാരം 
അതുലപാക്കല ലപാലുള്ള അന്താരാപ്ര 'ഉലട്ടാപയൻ പുലരാഗതി' (രള ക്കയക്കഹസ്ലകൽ 
13:10) വഴി പിടിക്കപടും. എന്തു ലനതാെൾ ക്കക്ലയിം വകവയ്ൊക്കത (1 

ക്കതസ്സക്കലാനീകയർ 5: 3; ക്കയശയ്യാ 59: 8):; എന്നാൽ കബബിളിൽ അത്തരം സമാധാനം 
പറയാന് ഞാന് (31-44 11  ാനിയൽ 9:27) പറയുന്നു. 

മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ തീർച്ചയായും അനനയവും കുറിച്ച് ക്കകാണ്ടുവരുന്ന 
അലശഷ്ം കഴിവിലലാത്തവരും എങ്കിൽ സാധയത അനനയവും ഏക്കതങ്കിലും 
തരത്തിലുള്ള? 

അക്കത. 

2. ലയശു സുവിലശഷ്ം പ്പസംഗിച്ച ? 
ദ  ിൾ ഒരു ഉശട്ടാപയൻ റസാദസറ്റി, ദൈവരാജ്യം വിളിച്ചു 
പഠിപ്പിക്കുന്നു,  നുഷയ സർക്കാരുകൾ (ൈാനീശയൽ 2:44; റവളിപ്പാട് 11:15; 19: 1-21) 

 ാറ്റിസ്ഥാപിക്കും. 

ശയേു തന്റെ പരസയ േുപ്േൂഷ ആരംഭിച്ചശപ്പാൾ, കദവ രാജയത്തിന്ക്കറ 
സുവിലശഷ്ം പ്പസംഗിച്ചുറകാടാണ് തുെങ്ങി. ഇവിറെ അെയാളറപ്പെുത്തുക 
െിശപ്പാർട്ട് ഇതാണ്: 



14 എന്നാൽ ശയാഹന്നാൻ തെവിൽ ആയശേഷം ശയേു ഗ ീ യിൽ 
ദൈവം, 15 രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്പസംഗിച്ചു എറന്തന്നാൽ "കാ ം 
തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സ ീപിച്ചിരിക്കുന്നു.  ാനസാന്തരറപ്പട്ടു 
സുവിശേഷത്തിൽ വിേവസിപ്പിൻ" ( ർശക്കാസ് 1: 14-15). 

കാ ാവധി സുവിശേഷം, യൂൻശഗ ിശയാൺ ആയി  ിപയന്തരണം പ്ഗീക്ക് 
വാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു; "ന ല സശേേം" അറ ലങ്കിൽ "സുവിശേഷം." പുതിയ 
നിയ ം ഇംഗ്ലീഷ് പൈം "രാജ്യം," ദൈവരാജ്യം  ന്ധറപ്പട്ട ൽ  ാർഗങ്ങൾ, 

എന്താകുന്നു ഏകശൈേം 149 തവണ 
പ്പസ്താവിക്കറപ്പെുകയും .പടു ദകപ്പള്ളിയുറെ ദ  ിളിൽ151. ഇത് 
രാജ്കുെും ത്തിന്റെ െട്ടം അറ ലങ്കിൽ റപെുന്നു സൂെിപ്പിക്കുന്നു 
ഏത്  സി ിയ ആയി  ിപയന്തരണം പ്ഗീക്ക് വാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 
 ാനവ രാജ്യങ്ങറള, അതുശപാറ  ദൈവരാജ്യം ഒരു രാജ്ാവിറന (റവളി 17:14) 

ഞങ്ങൾക്കുട്, അവർ ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തിൽ (റവളിപാട് 11:15)  ൂെി അവർ 
നിയ ങ്ങൾ (: 3-4; 30: റയേയ്യാവു 2 9) അവ ഞങ്ങൾക്കുട് വിഷയങ്ങൾ 
( ൂശക്കാ 13:29). 
ഇവിറെ  ത്തായി ശരഖറപ്പെുത്തുന്നു ശയേു നിന്ന് ആൈയറത്ത റപാതു 
ഉപശൈേം ഇതാണ്: 

23 ശയേു രാജ്യം ( ത്തായി 4:23) സുവിശേഷം പ്പസംഗിച്ചു എ ലാ കുെിച്ച് 
ഗ ീ യിൽ അവരുറെ പള്ളികളിൽ ഉപശൈേിച്ചു ശപായി. 

 ത്തായി പുെശ  ശരഖറപ്പെുത്തുന്നു: 
35 ശയേു പട്ടണംശതാെും പ്ഗാ ംശതാെും അവരുറെ പള്ളികളിൽ 
ഉപശൈേിക്കയും രാജ്യത്തിന്റെ ( ത്തായി 9:35) സുവിശേഷം പ്പസംഗിച്ചു 
ശപായി. 

പുതിയ നിയ ത്തിൽ എശന്നക്കും വാഴും കാണിക്കുന്നു: 
33 അവൻ യാശക്കാബ് ഗൃഹത്തിന്നു എശന്നക്കും രാജ്ാവായിരിക്കും 
അവൻറെ രാജ്യത്തിന്നു അവസാനം ( ൂശക്കാസ് 1:33) ഉടാകും. 

ലൂലൊസ് ലയശു അയച്ച  എന്ന് ഉലേശയം കദവരാജയം പ്പസംഗിൊനും 
ആയിരുന്നു ലരഖക്കെടുത്തിയിട്ട ണ്ട് ശയേു പഠിപ്പിച്ചു എന്തു പ്ശദ്ധിെുക.: 

43 അവൻ ( ൂശക്കാസ് 4:43) "ഞാൻ ഈ ആവേയത്തിനായി ഞാൻ 
അയച്ചു കാരണം,  റ്റുള്ള പട്ടണങ്ങളി ും ദൈവരാജ്യം 
സുവിശേഷിശക്കടതാകുന്നു" അവശരാെു പെഞ്ഞു. 

നിങ്ങൾ എശപ്പാറഴങ്കി ും പ്പസംഗിച്ച ശകട്ടിട്ടുശടാ? നിങ്ങൾ എശപ്പാറഴങ്കി ും 
അയച്ചു റെയ്യറപ്പട്ടതിന് ശയേുവിൻറെ ഉശേേയം ദൈവരാജ്യം പ്പസംഗിപ്പാനും 
ആയിരുന്നു  നസ്സി ാക്കിയത്? 
 ൂശക്കാസ് ശയേു ശപായി ദൈവരാജ്യം 
പ്പസംഗിക്കുക റെയ്തു ശരഖറപ്പെുത്തിയിട്ടുട്: 



10 അറപ്പാസ്ത ന്മാർ  െങ്ങിവന്നിട്ടു വന്നശപ്പാൾ തങ്ങൾ റെയ്തതു 
ഒറക്കയും അവശനാെു അെിയിച്ചു. പിറന്ന അവൻ അവറര 
കൂട്ടിറക്കാടു ശ ത്ത്സയിൈ എന്ന 11 പുരുഷാരം അതു അെിഞ്ഞു 
അവറന അനുഗ ിച്ചു പട്ടണത്തിൽ റപെുന്ന ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥ ത്തു 
തനിച്ചു വാങ്ങിശപ്പായി.അവൻ അവറര ദകറക്കാടു ദൈവം 
( ൂശക്കാസ് 9: 10-11) ദൈവരാജ്യം അവശരാട് സംസാരിക്കുകയും. 

ശയേു ദൈവത്തിൻറെ രാജ്യം അവന്റെ അനുഗ ിക്കുന്ന റെയ്തവറര 
 ുൻഗണന ആയിരിക്കണം പഠിപ്പിച്ചു: 

33  ുറെ അവന്റെ നീതി ( ത്തായി 6:33) രാജ്യം അശനവഷിപ്പിൻ. 
31 എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം അശനവഷിപ്പിൻ; ഇതു ഒറക്കയും നിങ്ങൾക്കു 
ഇതും കിട്ടും 32 അതു നിങ്ങൾക്കു രാജ്യം നൽകാൻ ( ൂശക്കാസ് 12: 31-32) 

നിങ്ങളുറെ പിതാവ് പ്പസാൈിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭയറപ്പശെടാ റെെിയ 
ആട്ടിൻ റെയ്യരുത്.. 

പ്കിസ്തയാനികൾ ഒന്നാ തു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അശനവഷിപ്പിൻ 
ആകുന്നു. പ്കിസ്തു അവറര ജ്ീവശനാറെ ഞങ്ങൾക്കുട് അവൻറെ  െക്കം 
രാജ്യം ഉറ്റു ശനാക്കുന്നു തറന്ന ശപാറ  ജ്ീവിച്ചും ഇത് തങ്ങളുറെ പ്പധാന 
 ുൻഗണന ഇത് ഇങ്ങറന റെയ്യാൻ. എന്നാൽ, പ്കിസ്തുവിറന 
ഇവറരക്കുെിച്ചാറണന്നും  ാപ്ത  ല ഏറ്റവും ആൈയം ദൈവരാജ്യം 
അശനവഷിക്കുന്നി ല അവർ അത് എന്താറണന്ന് അെിയി ല. പ രും വയാജ് ായി 
ഐഹിക രാപ്രീയത്തിൽ പങ്കുറടന്നാണ് ദൈവം പ്കിസ്തയാനികൾ നിന്നും 
പ്പതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് വിേവസിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യം  നസ്സി ാക്കുന്നതിൽ 
വഴി, അവർ ശപാറ  ഇശപ്പാൾ ജ്ീവിക്കാൻ അറ ലങ്കിൽ  നുഷയകു റത്ത 
അങ്ങറന വിക  ായ എന്തുറകാട്  നസ്സി ാകുന്നി ല. 
അെിയിപ്പ് പുെശ  രാജ്യം ഒരു റെെിയ ആട്ടിൻ (രള ശൊ ർ 11: 5) ശ ക്ക് 
നല്കറപ്പെും എന്നു. അത് സതയം റെെിയ ആട്ടിൻ ഭാഗ ാകാൻ 
തയ്യാൊയിരിക്കണം താഴ്  എെുക്കും. 
കദവരാജയം ഇതുവക്കര ക്കസൌകരയം ഭൂമിയിൽ ക്കെയ്തിട്ടിലല 
ശയേു തന്റെ അനുയായികറള ഇവിറെനിന്നു അവർ ശനരറത്ത തറന്ന ഇത് 
ഇ ലാത്ത, വരുവാനുള്ള രാജ്യം ശതെുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു: 

9 സവർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുറെ പിതാശവ, നിന്റെ നാ ം 
വിേുദ്ധീകരിക്കറപ്പശെണശ . 10 നിന്റെ രാജ്യം വശരണശ . നിങ്ങളുറെ 
ഭവിക്കറട്ട ( ത്തായി 6: 9-10) റെയ്യും. 

ശയേു ദൈവരാജ്യം പ്പസംഗിക്കാനുള്ള േിഷയന്മാറര അയച്ചു: 
1 അവൻ തന്റെ പപ്ന്തടു േിഷയന്മാറരയും വിളിച്ചു സക  
ഭൂതങ്ങളുറെശ  ും േക്തിയും അധികാരവും റകാെുത്തു വയാധികറള 



റസൗഖയ ാക്കുവാനും 2 ദൈവം ( ൂശക്കാസ് 9: 1-2) ദൈവരാജ്യം 
പ്പസംഗിപ്പാനും അവറര അയച്ചു.. 

ശയേു അവൻറെ സാന്നിധയം രാജ്യം തുെർന്ന് റസൗകരയം ഭൂ ിയിൽ എന്ന് 
ശൊൈിച്ച് രാജ്യം ആയിരുന്നിറ ലന്ന് പഠിപ്പിച്ചു: 

28 എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭൂതങ്ങറള പുെത്താക്കുന്നു 
എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ തീർച്ചയായും ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുറെ 
വന്നിരിക്കുന്നു ( ത്തായി 12:28). 

യഥാർഥ രാജ്യം ഭാവിയിൽ ഉള്ളതാണ്. അെയാളറപ്പെുത്താൻ ശഷായിൽ 
നിന്നും ഈ വാകയങ്ങൾ ഇശപ്പാൾ ഇവിറെ ഇ ല; 

47 നിന്റെ കണ്ണു നിനക്കു അതിറന െൂറന്നെുത്തു പാപം 
ആയാല്. എെിഞ്ഞു ശനൊൻ നിങ്ങൾ രടു കണ്ണുകൾ ഉള്ളവനായി 
ഒറ്റക്കണ്ണനായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കെക്കുന്നതു ഉത്ത ം ... ( ർശക്കാസ് 
9:47). 
23 ശയേു െുറ്റും ശനാക്കി തന്റെ േിഷയന്മാശരാെു പെഞ്ഞു, 
"ദൈവരാജ്യത്തിൽ കെക്കുന്നതു സെത്തുള്ളവർ എപ്ത 
ഹാർഡ്!" 24 അവന്റെ ഈ വാക്കിനാൽ േിഷയന്മാർ വിസ് യിച്ചു. ശയേു 
അതു ദൈവരാജ്യത്തിൽ കെക്കുന്നതു സെത്തിൽ ആപ്േയിക്കുന്നവർ 
എപ്ത ഹാർഡ് പിറന്നയും അവശരാെു ഉത്തരം പെഞ്ഞതു 
" ക്കശള! 25 ധനവാൻ അശപക്ഷിച്ച് ഒരു സൂെിയുറെ ൈവാരത്തി ൂറെ കെന്ന് 
ശപാകാൻ ഒട്ടകം എളുപ്പം ദൈവരാജ്യം നൽകുക "( ർശക്കാസ് 10: 23-25). 
25 സതയ ായി ഞാൻ ഇനി അന്നു ഞാൻ അതു ദൈവരാജ്യത്തിൽ 
പുതുതായി അനുഭവിക്കുംനാൾവറര  ുന്തിരിവള്ളിയുറെ അനുഭവം 
കുെിക്കും "( ർശക്കാസ് 14:25) നിങ്ങശളാെു പെയുന്നു. 

അരി ത്ഥയയിറ  43 ശയാശസഫ് ഒരു പ്പ ുഖ കൗൺസിൽ അംഗം, 

ദൈവരാജ്യം തറന്നത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നു വരുന്നവരും ദധരയം 
എെുക്കൽ ആയിരുന്ന ... ( ർശക്കാസ് 15:43). 

ശയേു രാജ്യം ഇശപ്പാൾ ഈ ശ ാകത്തിറ  ഭാഗ റ ലങ്കി ും പഠിപ്പിച്ചത്: 
36 ശയേു പെഞ്ഞു, "എന്റെ രാജ്യം എറന്ന യഹൂൈന്മാരുറെ കയ്യിൽ 
പാെി ല അങ്ങറന ഈ ശ ാകത്തിറ  അ ല എന്റെ രാജ്യം ഐഹികം 
ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എൻറെ ൈാസന്മാർ യുദ്ധം വിൊരിച്ചിട്ടും എന്റെ 
രാജ്യം ഐഹിക  ല എന്നു." (ശയാഹന്നാൻ 18: 36). 

അവൻ വീടും വരുന്നു ശേഷം ശയേു രാജ്യം വരും പഠിപ്പിച്ചു അവൻ 
അതിന്റെ രാജ്ാവ് ആയിരിക്കും എന്ന്: 

31 " നുഷയപുപ്തൻ തന്റെ ശതജ്ശസ്സാറെ വരുശൊൾ, അവശനാട് 
സക വിേുദ്ധൈൂതന്മാരു ായി അവൻ തന്റെ ശതജ്സ്സിന്റെ 
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും. അവന്റെ  ുെിൽ 32 സക ജ്ാതികളും 



ശെരും റെയ്യും, അങ്ങറന അവർക്ക് തമ്മിൽ ശവർറപെുത്തും, ഒരു 
ഇെയൻ റെമ്മരിയാെുകറള തന്റെ ആെുകറള വിഭജ്ിക്കുന്നു. 33 അവൻ 
തന്റെ വ ത്തും റെമ്മരിയാെുകറള റെയ്യും, ശകാ ാെുകറള 
ഇെത്തും. 34 രാജ്ാവു തന്റെ വ ത്തുള്ളവശരാെു പെയും വരുവിൻ 
നിങ്ങൾ എന്റെ പിതാവിന്റെ അനുപ്ഗഹിച്ചു ശ ാകസ്ഥാപനത്തിന്നു (: 
31-34  ത്തായി 25) നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം 
അവകാേ ാക്കിറക്കാൾവിൻ. 

ദൈവരാജ്യം ഇവിറെ ഇ ല, ഞങ്ങൾ അതു സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം 
വറര ഒരു യഥാർത്ഥ സാങ്കല്പിക കാണി ല. ഏറ്റവും ദൈവരാജ്യം 
 നസ്സി ായി ല കാരണം, അവൻറെ സ്ശനഹനിർഭര ായ സർക്കാർ എങ്ങറന 
പ്പവർത്തിക്കുന്നു  നസ്സി ാക്കാൻ ഭാവ ി ല. 
ലയശു രാജയം ആയിരുന്നു എന്തു പറഞ്ഞു? 
ശയേു ദൈവശത്താെുള്ള സൈൃേം െി  വിേൈീകരണങ്ങൾ നൽകിയ: 

26 "അശേഹം പെഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം ഒരു  നുഷയൻ നി ത്തു വിത്തു 
െിതെിച്ചുകളയും ശപാറ  ശവണം 27 രാവും വർധന വഴി ഉെങ്ങിയും 
പകൽ, സന്തതി  ുളച്ച് വളരുന്നതുശപാറ  അവൻ തന്നിൽ എങ്ങറന 
അെിയുന്നി ല ആണ്. 28 ത  നിെഞ്ഞ ശേഷം,  ുറെ ഞാെും പിറന്ന 
ത  29 ധാനയം വിളയുന്നു അവൻ ഉെറന അരിവാൾ, റകായ്ത്തു വരുന്നു 
"കാരണം ഇെുന്നു ( ർശക്കാസ് 4: ഭൂ ി സവതറവ വിളകൾ 
നൽകിറക്കാടിരിക്കും. 26- 29). 
18 പിറന്ന അവൻ, "ദൈവരാജ്യം എങ്ങറനയുറടന്ന് ഞാൻ അതിറന 
ഏതിശനാെു ഉപ ിശക്കടു ഒരു  നുഷയൻ എെുത്തു തന്റെ ശതാട്ടത്തിൽ 
ഇട്ട കെുകു ണിശയാെു അതു സൈൃേം പെഞ്ഞു 19;? അതു വളർന്നു 
വൃക്ഷ ായി, ഒപ്പം ദൈവരാജ്യം ഏതിശനാെു എന്താണ് അതിന്റെ 
റകാെുകളിൽ ശെർത്തിട്ടി ല ആകാേത്തിറ  പെവകൾ. "20 പിറന്നയും 
അവൻ പെഞ്ഞു,"? 21 അതു ഒരു സ്പ്തീ എെുത്തു എ ലാം 
പുളിച്ചുവരുശവാളം വറര ഭക്ഷണം  ൂന്നുപെ  ാവിൽ ഒളിച്ചുറവച്ച 
പുളിച്ചുവരുശവാളം തു യൻ "( ൂശക്കാസ് 13: 18-21). 

ഈ ഉപ കറള ആൈയം ദൈവരാജ്യം റെെുതാറണങ്കി ും, നിർശേേിക്കുന്നു, 
എന്നാൽ വ ിയ തീരും. 
 ൂശക്കാസ് ശരഖറപ്പെുത്തും: 

29 അവർ റതക്കുനിന്നും വെക്കുനിന്നും, കിഴക്കുനിന്നും പെിഞ്ഞാെുനിന്നും 
വന്നു ദൈവത്തിന്റെ ( ൂശക്കാസ് 13:29) രാജ്യത്തിൽ പന്തിയി ിരിക്കും. 

ഇപ്പകാരം ദൈവരാജ്യം ശ ാകം  ുഴുവൻ നിന്ന് ആളുകറള 
ഉടായിരിക്കും. ഇത് ഇപ്സാശയ യ വംേപരനവര ഉള്ളവർക്ക് ശ ക്ക് 
പരി ിത ായ കഴിയി ല.ആളുകൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിൽ പന്തിയി ിരിക്കും. 
ലൂലൊസ് 17 കിംഗ് ം 



 ൂശക്കാസ് 17: 20-21 െി . എന്നാൽ ആ പ്പശവേിക്കുന്നതിന്  ുെ് 
പ്േദ്ധിക്കറപ്പൊറത ജ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ തിന്നും എന്നു 

15 "ഭാഗയവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അപ്പം തിന്നും അവൻ തശന്ന!" ( ൂശക്കാ 
14:15). 

ജ്നം (ഭാവിയിൽ) ദൈവരാജ്യത്തിൽ തിന്നും എന്നതിനാൽ റവെും 
എറന്തങ്കി ും ഇശപ്പാൾ അവരുറെ ഹൃൈയങ്ങളിൽ നീക്കിറവച്ച, അ ലാത്തപക്ഷം 
നിർശേേിക്കുന്നു  ൂശക്കാസ് 17:21 / റതറ്റിദ്ധാരണകൾ വകവയ്ക്കാറത ആണ്. 
 ൂശക്കാസ് 17 ശകളവിയാ ും വിവർത്തനം: 20-21 െി   നസ്സി ാക്കാൻ 
സഹായിക്കണം: 

20 അവൻ അവശരാെു "നിങ്ങൾ അത് കാൺറക പിെിപ്പാൻ 
പ്പതീക്ഷിക്കുന്നു ശപാറ  ദൈവരാജ്യം വരുന്നു അ ല ദൈവരാജ്യം 
എശപ്പാഴാണു വരുന്നത് എന്നു പരീേന്മാർ ശൊൈിച്ചശപ്പാൾ ആരും 
'അത് ഇതാ പെയും അറ ലങ്കിൽ' ഇ ല 21 അതു 'ഇതു ദൈവരാജ്യം 
നിങ്ങളുറെ ഇെയിൽ ഇശപ്പാൾ തശന്ന. "( ൂശക്കാസ് 17: 20-21, 

ശകളവിയാ ും) 
ശയേു  ാനസാന്തരറപ്പൊത്തവശരാറൊപ്പം ജ്ഡികരും കാപെയ ുള്ളവരും 
പരീേന്മാർ സംസാരിച്ചു പ്േദ്ധിക്കുക. ശയേു "അവശരാട്," - ശയേു യഥാസ യം 
പരീേന്മാരും ആയിരുന്നു. അവറന തിരിച്ചെിഞ്ഞി ല വിസമ്മതിച്ചു. 

സഭയിൽ ആയിരുശന്നാ? ഇ ല! 
ഒരു സഭയിൽ ഉെൻ ശവണം കുെിച്ച് ശയേു സംസാരിക്കുന്നത് 
റെയ്തു. അവൻ  നസ്സിൽ അറ ലങ്കിൽ ഹൃൈയത്തിൽ വികാരം 
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. 

ശയേു തന്റെ വാഴ്െയുറെ വാൈിക്കുന്നു! പരീേന്മാർ ഒരു പള്ളിയുറെ 
കുെിച്ച് അയാശളാട് ആവേയറപ്പെുന്നത് റെയ്തിട്ടി ല. അവർ ഉെൻ 
ആരംഭിക്കും ഏറതങ്കി ും പുതിയ നിയ  സഭയുറെ ഒന്നും 
അെിഞ്ഞിരുന്നി ല. അവർ റപ്പറ്റി വികാരം ഒരു തരം ശൊൈിച്ചതിന് 
റെയ്തിട്ടി ല. 
ദൈവരാജ്യം പരീേന്മാർ "ഉള്ളിൽ" ആയിരുന്നു - - ദൈവ രാജ്യത്തിൽ 
സഭയാകുന്ന ശതാന്നിയാൽ പരീേന്മാർ ഉള്ളിൽ സഭ 
ആയിരുന്നു? തീർച്ചയായും അ ല! 

അത്തരം ഒരു നിഗ നത്തിൽ അതു അ ല  െിച്ച് പരിഹാസയ ാണ്? െി  
റപ്പാട്ടസ്റ്റന്് വിവർത്തനങ്ങൾ  ൂശക്കാസ് 17:21 ഭാഗ ായി വിവർത്തനം 
സ യത്ത് ഉള്ളിൽ "ദൈവരാജ്യം" എന്ന് ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുറെ ഇെയിൽ 
തശന്ന "(എന്താകുന്നു / ദൈവികഭവനം), ശപാ ും കശത്താ ിക്കാ പുതിയ 
റയരൂേശ ം ദ  ിൾ േരിയായി ശപാറ  ശപരിനർത്ഥം". " 



ശയേു നെുവിൽ പരീേന്മാരുറെ, ഒരാൾ  ാപ്ത ാണ്. ഇശപ്പാൾ പരീേന്മാർ 
ദൈവരാജ്യം  ുശന്നാട്ട് ശനാക്കി വിൊരിച്ചു. എന്നാൽ അവർ അതിറന 
റതറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ശയേു (െി  വിേവസിക്കുന്നുശവാ ശപാറ  ഒരു പള്ളി 
ശവടാ) ഒരു പ്പാശൈേിക, അറ ലങ്കിൽ യഹൂൈന്മാരുറെ പരി ിത ായ റക 
അവർ െിന്തിക്കാൻ ശതാന്നി എന്നശപാറ  അ ല വിേൈീകരിച്ചു. ദൈവരാജ്യം 
ആളുകറള "ഇവിറെ ഈ അത്" െൂടിക്കാണിക്കുക ഏത് കഴിഞ്ഞി ല 
അറ ലങ്കിൽ കാണുന്നു, പ രും പെയുന്നു  ാനുഷിക കാണാവുന്ന രാജ്യങ്ങറള 
ഒന്ന് പാെി ല; അറ ലങ്കിൽ " ീറത അവിറെ, പ് ിട്ടനി ാണ്." 
ശയേു താൻ സ്പര ായി പീ ാശത്താസ് (: 36-37 ശയാഹന്നാൻ 18) 

പെഞ്ഞതുശപാറ , ആ രാജ്യത്തിൻറെ രാജ്ാവായി ജ്നിച്ചത്. "രാജ്ാവ്," "രാജ്യം" 
(: 17-18,23 ഉൈാ ൈാനിശയൽ 7) നി ന്ധനകൾ ദ  ിൾ ഉപശയാഗിക്കുന്ന 
 നസ്സി ാക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ഭാവി റക രാജ്ാവ് അെുത്ത പരീേന്മാരുറെ 
അെുക്കൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു തുെർന്ന് അവിറെ ഉടായിരുന്നു. എന്നാൽ 
അവർ അവരുറെ രാജ്ാവു (ശയാഹന്നാൻ 19:21) ശപാറ  അവറന 
തിരിച്ചെിയാൻ തറന്ന. അവൻ  െങ്ങി വരുശൊൾ ശ ാകം അവന്റെ (റവളി 
19:19) നിരസിക്കും. 
ശയേുവിൽ  ൂശക്കാസ് 17 ൽ താറഴ വാകയങ്ങളിൽ വരുന്നു ദൈവരാജ്യം 
സർവ്വഭൂ ിയി ും ഭരിക്കും വരുശൊൾ രടാം വിവരിക്കാൻ (ഈ 
അധയായം ശവടി സ്ഥിരത ശകളവിയാ ും തുെരുന്നതിന്) ശപായി: 

അശേഹം പെഞ്ഞു േിഷയന്മാശരാെു 22 "ൈിനങ്ങൾ വരും എന്നു നീ നീട 
 നുഷയപുപ്തന്റെ ശപാ ും ഒരു ൈിവസം ഞങ്ങൾക്കുട് വൃഥാ 
നീട. 23പുരുഷന്മാർ പെയും റെയ്യും 'ഇതാ അവൻ 
തറന്നയാണ് 'അവിറെ അവൻ തശന്ന കാണുക!' എന്നാൽ അരുതു 
അവരുറെ പിന്നാറ  ഓെുന്നു ആകാേത്തിന്റെ ഒരു വേത്ത്  ശറ്റ 
ഫ്ലാഷ് ശപാറ   ിന്നൽ 24 അങ്ങറന  നുഷയപുപ്തൻ തന്റെ സവന്തം 
ൈിവസം ആയിരിക്കും. 25 എന്നാൽ അവൻ ആൈയം വ ിയ കരപ്പാെും 
സഹിക്ക ഒപ്പം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇന്നറത്ത ത  ുെ ( ൂശക്കാസ് 17: 22-25, 

ശകളവിയാ ും). 
ശ ാകം  ുഴുവൻ പാെി ല വരുന്നു രടാ റത്ത വിേൈ ാക്കുന്ന 27-31: ശയേു 
 ിന്നൽ   പ്പുെം ശ ക്ക്, റവെും  ത്തായി 24 എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ശയേു 
തന്റെ ജ്നറത്ത അവൻ വരുശൊൾ അവറന കാണാൻ കഴിയി ല എന്ന് 
പെയുന്നി ല. ആളുകൾക്ക് അവരുറെ രാജ്ാവായി  നസി ാശയാ 
റെയ്യാത്തതിനാൽ അവശനാെു റപാരുതുവാൻ (റവളി 19:19)! പ രും ശയേു 
എതിർപ്കിസ്തു പ്പതിനിധാനം വിൊരിക്കുന്ന. 
ശയേു ദൈവരാജ്യം സവയം ഉള്ളിൽ പരീേന്മാർ-അവർ തങ്ങളുറെ കാപെയം 
(: 13-14  ത്തായി 23) രാജ്യത്തിൽ ശപാകുന്ന ഇരുന്ന ആ എവിറെറയങ്കി ും 



അെിയിച്ചു പെയുന്നതു് റെയ്തു. ശയേുവിൻറെ െർച്ച് റക ആയിരിക്കും 
എന്ന് പെയുകയായിരുന്നു. 
റവെും പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ശപാറ  - ദൈവരാജ്യം എറന്തങ്കി ും  നുഷയർക്ക് 
ഒരു ൈിവസം പ്പശവേിക്കാൻ കഴിയും എന്നു ആണ്! എങ്കി ും അപ് ാഹാം 
 റ്റ് ശഗാപ്തപിതാക്കന്മാർക്ക് അ ല ഇനിയും (രള എപ് ായർ 11: 13-40) 

എന്നിവയാണ്. 
: േിഷയന്മാർ ദൈവരാജ്യം വയക്തിപര ായി പിന്നീട് അവരുറെ ഉള്ളിൽ 
ആയിരുന്നു എന്നു, അതു  ൂശക്കാസ് 17:21 ശേഷം വന്ന താറഴ, ൈൃേയ ാകും 
റെശയ്യടതു എന്നും കാണിക്കുന്നു അെിഞ്ഞു 

11 അവർ ഇതു ശകട്ടുറകാടിരിക്കുശൊൾ അവൻ  ററ്റാരു ഉപ , അവന് 
റയരൂേശ  ിന്നു സ ീപിച്ചിരിക്കയാ ും ദൈവരാജ്യം ക്ഷണത്തിൽ 
റവളിറപ്പെും ( ൂശക്കാസ് 19:11) വിൊരിച്ചു കാരണം സംസാരിച്ചു. 

രാജയം ഭാവിയിൽ വയക്തമായി ആയിരുന്നു 

രാജ്യം അെുത്തു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങറന പെയാനാകും? ആ ശൊൈയത്തിന് 
അഭിസംശ ാധന ഭാഗ ായി ശയേു പ്പാവെനിക ഇവന്െുകൾ ( ൂശക്കാസ് 21: 

8-28)  ിസ്റ്റുറെയ്ത തുെർന്ന് പഠിപ്പിച്ചു: 
അത്തി 29 ശനാക്കി സക  വൃക്ഷങ്ങളും. 30 അവർ ഇതിനകം 
വളർന്നുവരുന്ന, നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾക്കു അെിയാം എന്ന് ശവനൽ 
അെുത്തിരിക്കുന്നു. 31 അങ്ങറന നിങ്ങൾ, ഇതു സംഭവിെുന്നതു 
കാണുലമ്പാൾ കദവരാജയം അറിയുന്നു സമീപം ( ൂശക്കാസ് 21: 29-31). 

ശയേു തന്റെ ജ്നറത്ത രാജ്യം വരുന്നത് അെിയുന്നതിന് പ്പാവെനിക 
ഇവന്െുകൾ പാ ിക്കുക ആപ്ഗഹിച്ചു. ശയേു  ററ്റവിറെറയങ്കി ും 
കാണുന്നതിനും പ്പാവെനിക ഇവന്െുകൾ (;: 33-37  ർശക്കാസ് 13  ൂശക്കാസ് 
21:36) പ്േദ്ധ തന്റെ ജ്നശത്താെു പെഞ്ഞു. ശയേുവിൻറെ വാക്കുകൾ 
നൽകിയിട്ടും പ  കുെഞ്ഞ പ്പവെനപര ായി- ിങ്ക്ഡ് ശ ാക സംഭവങ്ങൾ 
ജ്ാഗരിച്ചും. 
 ൂശക്കാസ് 22 & 23, ശയേു വീടും ദൈവരാജ്യം അവൻ പഠിപ്പിച്ച ഭാവിയിൽ 
നിവൃത്തി എറന്തങ്കി ും റതളിയിച്ച: 

15 "തീക്ഷ്ണ ായ ആപ്ഗഹം ഞാൻ കരം അനുഭവിക്കും  ുറെ ഈ 
റപസഹ കഴിപ്പാൻ വാഞ്ഛശയാറെ ഞാൻ നിങ്ങശളാെു 
പെയുന്നു 16 ഞാൻ ഇനി അതു ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുശവാളം 
അതു തിന്നും." 17 പിറന്ന പാനപാപ്തം എെുത്തു വാഴ്ത്തി റകാെുത്തു, 
"ഇതു വാങ്ങി അശനയാനയം വിഭാഗിക്ക; ഞാൻ നിങ്ങശളാെു പെയുന്നു, 
ഞാൻ ദൈവരാജ്യം വരുശവാളം  ുന്തിരിവള്ളിയുറെ അനുഭവം 
കുെിക്കി ല എന്നു ഞാൻ 18" പെഞ്ഞു ( ൂശക്കാസ് 22: 15-18). 
39 അവശനാെുകൂറെ പ്കൂേിക്കറപ്പട്ട റെയ്തവരുറെ അപ്ക ികൾ ഒരുത്തൻ 
ദൈവൈൂഷണം അശേഹം പെഞ്ഞു, "നീ പ്കിസ്തുവാറണങ്കിൽ, സവയം 



സംരക്ഷിക്കാനും നറമ്മ രക്ഷിക്കും." 40 അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവറന 
ോസിച്ചു അവൻ "നിങ്ങൾ ശപാ ും അ ലശയാ അവശനാെു പെഞ്ഞു 
ദൈവറത്ത ഭയറപ്പട്ടുശപായി? നിങ്ങളും അവശനാെുകൂറെ േിക്ഷാവിധി, 
ഞങ്ങൾ ശയാഗയൻ കാരണം, നാം റെയ്തതു പ്പകാരം പ്പതി  ം 
ശവടി, പശക്ഷ ഒന്നും ശൈാഷം ഈ ഒരു പ്പവർത്തിച്ചിട്ടി ല സ്പരം. 
ആകുന്നു. 41 നീതിപൂർവം അങ്ങറന നാം "42 അവൻ ശയേു പെഞ്ഞു," 

ശവടി . എൻറെ രക്ഷിതാവ്, നീ രാജ്തവം പ്പാപിച്ചു വരുശൊൾ 
എറന്ന ഓർത്തിരിക്കുക "43 ശയേു അവശനാെു പെഞ്ഞു," ആശ ൻ, ഞാൻ 
നിങ്ങശളാെു ഇന്നു നീ എശന്നാെുകൂറെ പെുൈീസയിൽ ഇരിക്കും എന്നു 
പെയുന്നു "( ൂശക്കാസ് 23:. 39-43, ഇംഗ്ലീഷി ുള്ള അര ായ ) 

ദൈവരാജ്യം ഉെൻ  ർശക്കാസ്  ൂശക്കാസ് ഇരുവരും നറമ്മ കാണിക്കുന്നത് 
ശയേുവിറന ഒന്നുകിൽ റകാ ലറപ്പട്ടു ശപാറ  വന്നി ല: 

അരി ത്ഥയയിറ  43 ശയാശസഫ് ഒരു പ്പ ുഖ കൗൺസിൽ അംഗം, 

ദൈവരാജ്യം തറന്നത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നു വരുന്നവരും ദധരയം 
എെുക്കൽ ആയിരുന്ന ... ( ർശക്കാസ് 15:43). 
51 അവൻ താനും ദൈവം ( ൂശക്കാസ് 23:51) ദൈവരാജ്യം 
കാത്തിരിക്കുന്ന റെയ്യുകയായിരുന്ന അരി ത്ഥയയിറ  റയഹൂൈന്മാരുറെ 
ഒരു പട്ടണ ായ ആയിരുന്നു. 

അതു ശയാഹന്നാൻ ശരഖകള് ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ വീടും ജ്നിക്കാൻ 
എന്നു പുനരുത്ഥാനം ശേഷം പ്േദ്ധിക്കുക: 

3 ശയേു അവശനാെു പെഞ്ഞു, "സതയ ായി ഞാൻ വീടും ജ്നിച്ചി ല 
എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയുകയി ല നിങ്ങശളാെു 
പെയുന്നു." 4നിശക്കാശൈറ ാസ് അവശനാട് പെഞ്ഞു, "എങ്ങറന ഒരു 
 നുഷയൻ വൃദ്ധനായശേഷം ജ്നിക്കുന്നതു എങ്ങറന? അമ്മയുറെ 
ഉൈരത്തിൽ കെന്നു രടാ തും നൽകാം ജ്നിക്കാശ ാ എന്നു "5 ശയേു 
പെഞ്ഞു," സതയ ായി ഞാൻ റവള്ളത്താ ും ആത്മാവിനാ ും ജ്നിച്ചി ല 
എങ്കിൽ നിങ്ങശളാെു പെയുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ കെപ്പാൻ ആർക്കും 
കഴികയി ല (ശയാഹന്നാൻ 3: 3 -5). 

ശയേുവിൻറെ പുനരുത്ഥാനറത്ത തുെർന്ന് അശേഹം വീടും 
ദൈവരാജ്യത്തിന്നു പഠിപ്പിച്ച പരിഗണിക്കുക: 

3 അവനും താൻ ജ്ീവിച്ചിരിക്കുന്നു അനുഭവിച്ച ശേഷം പ  
അവതരിപ്പിച്ച 
അപ്പ ാൈിതവം റതളിവുകൾ നാല്പതു ൈിവസങ്ങളിൽ അവരുറെ കട 
ദൈവരാജ്യം (പ്പവൃത്തികൾ 1: 3) പെഞ്ഞിരുന്നറതാക്കയും 
സംസാരിക്കുന്ന റെയ്തുറകാടിരിക്കുന്നു. 

ലയശു നൽകിയ കദവരാജയത്തിന്നു ആയിരുന്നു ആദയ, അവസാന 
പ്പഭാഷ്ണങ്ങൾ! ലയശു ആ രാജയം പഠിെിെലും ദൂതനായി വന്നു. 



ശയേു ഭൂ ിയിൽ ആയിരിക്കുറ ന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരിാസ്തു കുെിച്ച് 
അറപ്പാസ്ത നായ ശയാഹന്നാൻ എഴുതുക ഉടായിരുന്നു. ശജ്ാൺ എഴുതുക 
എന്ത് പ്േദ്ധിക്കുക: 

4 ഞാൻ ശയേുവിന്റെ അവരുറെ സാക്ഷയ ായി  ൃഗവും അറ ലങ്കിൽ 
അശേഹത്തിന്റെ െിപ്തം ആരാധിക്കു ായിരുന്നി ല ആർ റനറ്റിയിൽ 
അവരുറെ ദകകളും തന്റെ അെയാളം ഭാഗിച്ചു കിട്ടാതിരുന്ന ദൈവ 
വെനം, ത റവട്ടിറക്കാന്നു റെയ്തിരുന്നു റെയ്തവറര  രിപ്പിക്കുശൊൾ 
കടു. അവർ ജ്ീവിച്ചു ആയിരം വർഷം (റവളി 20: 4) 

പ്കിസ്തുവിശനാെുകൂെി വാണു. 
ആൈയകാ  പ്കിസ്തയാനികൾ ദൈവത്തിന്റെ കരിാസ്തു ഭൂ ിയിൽ 
ആയിരിക്കും ദ  ിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് (രള റവളിപ്പാെു 5:10, 11:15) 

ശ ാകത്തിറ  ഭരണകൂെങ്ങൾ  െക്കാതിരിക്കുക പഠിപ്പിച്ചു. 
എന്തിന്, ദൈവരാജ്യം പ്പധാനറപ്പട്ടത് എങ്കിൽ ഏറ്റവും അതിറനക്കുെിച്ച് 
വളറര ശകട്ടിട്ടി ലശയാ? 
ഭാഗിക ായി ശയേു നിഗൂഢത എന്ന് ശപരിട്ടു കാരണം: 

11 അവൻ നിങ്ങൾക്കു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ  ർമ്മം അെിയാൻ 
നൽകറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു "അവശരാെു പെഞ്ഞു; എന്നാൽ പുെത്തുള്ളവറര 
സക വും ഉപ കളായി വരും ( ർശക്കാസ് 4:11). 

ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ യഥാർഥ റക ഏറ്റവും ഒരു രഹസയ ാണ്. 
പുെശ  രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സാക്ഷിയായി എ ലാ ശ ാകത്തിൽ 
പ്പസംഗിക്കറപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ (പ്പായം) അവസാനം (ഉെൻ) വരും എന്നു 
ശയേു പെഞ്ഞ കാരയറ െുക്കുക: 

14 ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സക ജ്ാതികൾക്കും സാക്ഷിയായി 
എ ലാ ശ ാകത്തിൽ പ്പസംഗിക്കറപ്പെും; അശപ്പാൾ അവസാനം വരും 
( ത്തായി 24:14). 

കദവത്തിന്ക്കറ രാജയത്തിന്ക്കറ സുവിലശഷ്ം പ്പസംഗിെയും പ്പധാനമാണ് ഈ 
അവസാന സമയങ്ങൾ പൂർത്തിയാെും എന്നതാണ്. അത് രാപ്രീയ ലനതാെൾ 
ഉപലദശിെും ആക്കരലലാം എക്കന്തലലാം ഹയുമാനിറീസ് തിൻമകൾ യഥാർത്ഥ പ്പതയാശ 
പ്പദാനം ലപാക്കല ഒരു "നലല സലേശം" ആണ്. 
നിങ്ങൾ ലയശുവിൻക്കറ വാെുകൾ പരിഗണിെുകയാക്കണങ്കിൽ, ഇത് സതയമാണ് 
കപ്കസ്തവസഭയുക്കട ഇലൊൾ രാജയത്തിന്ക്കറ ആ സുവിലശഷ്ം അറിയിെുന്ന 
ലവണം വയക്തമായ ആയിരിെണം. ഈ സഭയും അതിന്ക്കറ പ്പഥമ പരിഗണന 
ലവണം. േരിയായി ഇത് റെയ്യാൻ പ്ക ത്തിൽ ഒന്നി ധികം ഭാഷകളിൽ 
വിനിശയാഗിച്ചു ശവണം. 



നിരന്തര ായുള്ള ഈ െർച്ച് ദൈവത്തിന്റെ റെയ്യാൻ പ്പയത്നിച്ചത ലാറത 
ആണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൻറെ ഭാഷകളുറെ സ്ശകാെുകൾ വിവർത്തനം 
റെയ്യറപ്പട്ട അതുറകാടു തറന്ന. 
ലയശു ഏറവും അവന്ക്കറ വഴി സവീകരിൊൻ മനസ്സിലലാക്കത പഠിെിച്ച : 

13 "ഇെുങ്ങിയ വാതി ി ൂറെ നൽകുക; ദവഡ് വാതിൽ വീതിയുള്ളതും 
നാേത്തിശ ക്കു നയിക്കുന്ന വഴി, അത് വഴി നെക്കുന്ന പ  ഉട് 14 

ഇെുങ്ങിയ വാതിൽ  ുദ്ധി ുട്ടുള്ള ജ്ീവിതം നയിക്കുന്ന  ാർഗ ാണ് 
കാരണം,. അതു കറടത്തുന്നവർ െുരുക്ക ശപ്ത ഉട് ( ത്തായി 7: 13-14). 

ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ജ്ീവിതം നയിക്കുന്നു! 
 ിക്ക സവീകരിക്കുന്ന പ്കിസ്തുവിൻറെ ഊന്നൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ 
സുവിശേഷം പ്പസംഗിച്ചു ആയിരുന്നു െിന്തയാണ് അപ്പാപ്പന് ശതാന്നുന്ന 
വരാറ ങ്കി ും  ശതതര ദൈവോസ്പ്തജ്ഞരും െരിപ്തകാരന്മാരും പ ശപ്പാഴും 
ഈ ദ  ിൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്  നസ്സി ാക്കി 
പ്േശദ്ധയ ാണ് താൽപരയം ഉടാകുറ ന്ന്. 
എന്നിട്ടും ശയേു അതിനുശവടി അവന്റെ േിഷയന്മാർ ദൈവരാജ്യം (: 2,60 

 ൂശക്കാസ് 9) സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കാൻ പ്പതീക്ഷിക്കുന്നത്. 
ഭാവിയിൽ രാജ്യം ദൈവത്തിൻറെ നിയ ങ്ങൾ അെിസ്ഥാനത്തിൽ റെയ്യും 
എന്നതിനാൽ, സ ാധാനവും വരുത്തും ഐേവരയത്തിന്റെയും-ഈ യുഗത്തിൽ 
ആ നിയ ങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് യഥാർഥ സ ാധാനവും (സങ്കീർത്തനം 119: 

165; എറ സയർ 2:15) നയിക്കുന്നു. 
രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം പഴയനിയ ം അെിയറപ്പട്ടിരുന്നത്. 

3. പഴയ നിയമത്തിൽ അറിയക്കെടുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നിലല? 

ശയേുവിൻറെ ആൈയ, അവസാന ശരഖറപ്പെുത്തി പ്പഭാഷണം ദൈവത്തിന്റെ 
രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്പസംഗിക്കയും ഉൾറപ്പട്ട (: 14-15; പ്പവൃത്തികൾ 
1:  ർശക്കാസ് 1 3). 
ദൈവരാജ്യം നാം ഇശപ്പാൾ പഴയ നിയ ം വിളിക്കുന്ന അത് അവരുറെ 
തിരുറവഴുത്തുകളിൽ പ്പതിപാൈിച്ചിരുന്നതിനാൽ ശയേുവിൻറെ സ യം 
യഹൂൈന്മാരുറെ കുെിച്ച് എറന്തങ്കി ും അെിയു ായിരുന്നു എറന്തങ്കി ും 
ആണ്. 

 ാനിയൽ ക്കക പഠിെിച്ച 
പ്പവാെകനായ ൈാനീശയൽ എഴുതി: 

40 നാ ാ റത്ത രാജ്തവം കഷണങ്ങൾ ഇരുെ് ശപാറ  ആണ ഇരുെ് 
ശപ് ക്കുകൾ ശപാറ  േക്ത ായി ആയിരിക്കും എ ലാം 
തകർത്തുകളയുന്നു റെയ്യും; . നിങ്ങൾ ഒട്ടു കളി ണ്ണും പാതി ഇരുെ് 
കാൽ വിര ും കടു തകർത്ത് ആ രാജ്യത്തിനു തകർത്തു 



 റ്റുള്ളവറയ ലാം തകർത്തു ഇരിെുശപാറ  41 എന്നാൽ, ഭിന്നരാജ്തവം 
ആയിരിക്കും; എങ്കി ും ഇരുെ്   ം നിങ്ങൾ റസൊ ിക കളി ണ്ണും 
ഇെക ർന്നതായി കടതുശപാറ , അതിൽ ഇരിക്കും. 42 കാൽവിരൽ 
പാതി പാതി ഇരുെുംറകാടുള്ളതായി ഭാഗിക ായി കളി ൺ 
ആയിരുന്നു രാജ്തവം ഒട്ടു    ുള്ളതും ഒട്ടു ഉെഞ്ഞുശപാകുന്നതും 
ആയിരിക്കും. 43 നിങ്ങൾ റസൊ ിക കളി ണ്ണും ഇെക ർന്നതായി 
കടതുശപാറ , അവർ  നുഷയരുറെ സന്തതി ഇെറപെുകശയാ 
റെയ്യും; എന്നാൽ അവർ ഇരിെും കളി ണ്ണും ഇളക്കുക ഇ ല ശപാറ  
അശനയാനയം നിയ ാനുസൃത ായി പ്പവർത്തിക്കും 44 ഈ രാജ്ാക്കന്മാരുറെ 
കാ ത്തു സവർഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരുനാളും നേിച്ചുശപാകാത്ത ഒരു 
രാജ്തവം സ്ഥാപിക്കും. രാജ്യം ശവറെ ഒരു ജ്ാതിക്കു വരികയി ല; അതു 
തകർത്തു ഈ രാജ്തവങ്ങറള ഒറക്കയും നേിപ്പിക്കയും എശന്നക്കും 
നി നിൽക്കയും റെയ്യും (ൈാനീശയൽ 2: 40-44). 
18 എന്നാൽ അതയുന്നതനായവന്റെ വിേുദ്ധന്മാർ രാജ്തവം പ്പാപിക്കും; 

ശപാ ും എശന്നക്കും എശന്നക്കും രാജ്തവം അനുഭവിക്കും. ' (ൈാനീശയൽ 
7:18). 
21 "ഞാൻ ശനാക്കിറക്കാടിരിറക്ക; അവൻ വശയാധികന്റെ വന്നു ഒരു 
നയായവിധി അതയുന്നതനായവന്റെ വിേുദ്ധന്മാറര അനുകൂ  ായി 
ഉളവായി; കാ ം വരുശവാളം ഒശര റകാെു വിേുദ്ധന്മാരുറെ യുദ്ധം 
റെയ്തു അവറര നി നിൽക്കുന്ന, 22 രാജ്യം ദകവേ ാശക്കടതിന്നു 
വിേുദ്ധന്മാരുറെ (ൈാനീശയൽ 7: 21-22). 

ൈാനിശയൽ നിന്നും നാം ദൈവരാജ്യം ശ ാകരാജ്യങ്ങളും നേിപ്പിക്കും 
ൈൃഢതര ാകാനും കാ ം വരും  നസ്സി ാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വിേുദ്ധന്മാരുറെ 
ഈ രാജ്യം സവീകരിക്കുന്നത് അവരുറെ ഭാഗം ഉടായിരിക്കും 
 നസ്സി ാക്കുന്നു. 
ൈാനീശയ ിൻറെ പ്പവെനങ്ങളിൽ പ  ഭാഗങ്ങളിശ ക്കും 21 നൂറ്റാടിൽ നമ്മുറെ 
സ യം ആയിരിക്കുന്നു. 
പുതിയ നിയ ം െി  ഭാഗങ്ങളുട് പ്േദ്ധിക്കുക: 

12 "പത്തു റകാെും നിങ്ങൾ ഏത് കട പത്തു രാജ്ാക്കന്മാർ ഇതുവറര 
രാജ്തവം പ്പാപിച്ചിട്ടി ല, എന്നാൽ അവ  ൃഗം രാജ്ാക്കന്മാരായി ഒരു 
 ണിക്കൂർ അധികാരം പ്പാപിക്കും. 13 ഇവർ ഒശര നിന്നുടായി, 
 ൃഗറത്തയും തങ്ങളുറെ േക്തിയും അധികാരവും തരാം 
. 14 കുഞ്ഞാെിന്റെ യുദ്ധം, അവൻ രാജ്ാധിരാജ്ാവും രാജ്ാക്കന്മാരുറെ 
രാജ്ാവ് രക്ഷിതാവും കുഞ്ഞാെിന്റെ, അവർക്കു പിെിറപെും;. 

അശേഹശത്താറൊപ്പ ുള്ള അശപ്ത വിളിച്ചിരിക്കുന്ന 
തിരറഞ്ഞെുത്തിരിക്കുന്നതു എന്നു വിേവസ്ത " (റവളിപ്പാെു 17: 12-14) 

അതുറകാട് ന ുക്ക് പത്തു ഭാഗങ്ങൾ ഒരു അവസാനിക്കുന്ന സ യം 
ഭൂ ിയിൽ ഉടാകും ദൈവം നേിപ്പിക്കും അവൻറെ രാജ്യം 



സ്ഥാപിക്കുകയും റെയ്യുന്ന എന്ന് സങ്കൽപ്പം പുതിയ നിയ വും പഴയ 
ഇരുവരും കാണുന്നു. 

ക്കയശയ്യാവ് ക്കക പഠിെിച്ച 
ദൈവം ഈ വഴി ദൈവരാജ്യം, ആയിരം വർഷറത്ത ഭരണം  ിശ ലനിയം 
അെിയറപ്പെുന്ന ആൈയ ഭാഗം കുെിച്ച് എഴുതാൻ റയേയ്യാവ് നൽകി: 

1 യിശ്ശായിയുറെ ദപ് ൻ നിന്ന് ഒരു  ുള റപാട്ടി, ഒരു പ് ാഞ്ച് 
അവന്റെ ശവരുകളിൽനിന്നുള്ള കായിക്കും. 2 കർത്താവിന്റെ ആത്മാവു 
അവറന ആവസിക്കും; ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിശവകത്തിന്റെയും 
ആത്മാവു, ആശ ാെനയുറെയും ആത്മാവു, ആത്മാവു 
പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും യശഹാവാഭക്തിയുറെയും. 
3 അവന്റെ പ്പശ ാൈം കർത്താവിശനാെുള്ള ഭക്തിയി ും, അവൻ 
കണ്ണുറകാടു വഴി വിധിക്കും, റതരുവീഥിയിൽ തന്റെ റെവിറകാടു 
ശകൾക്കുന്നതുശപാറ  തീരു ാനിക്കാൻ; 4 
നീതി അശേഹം പാവറപ്പട്ട നയായം സാധുക്കൾക്കു ശനശരാറെ 
വിധികല്പിക്കയും റെയ്യും; തന്റെ വായ് എന്ന വെിറകാടു അവൻ 
ഭൂ ിറയ അെിക്കും; തന്റെ അധരങ്ങളുറെ േവാസംറകാടു 
ൈുരറനറകാ ലു ം റകാ ലു ം. 5 നീതി അവന്റെ അരക്കച്ച ആയിരിക്കും, 

അവന്റെ അര ുതൽ റ ൽറ്റ് വിേവസ്തത. 

അവരുറെ; 6 "റെന്നായി, കുഞ്ഞാെിശനാെുകൂറെ പാർക്കും പുള്ളിപ്പു ി 
ആട്, പേുക്കിൊവും  ാ സിംഹവും തെിപ്പിച്ച  ൃഗവും ഒരു ിച്ചു 
കിെക്കും വരും; ഒരു റെെിയ കുട്ടി അവറയ നെത്തും 7 പേു 
കരെിശയാെുകൂറെ ശ യും. കുട്ടികൾ ഒരു ിച്ചു കിെക്കും; സിംഹം കാള 
എന്നശപാറ  ദവശക്കാൽ തിന്നും 8 കുഞ്ഞിറന  ൂർഖൻ ന്റെ 
ൈവാരത്തിൽ കൂെി കളിക്കും;  ു കുെി ാെിയ ദപതൽ അണ ിയുറെ 
തന്റെ ദക ഇെും 9 അവര് നെുക ആരും എ ലാ.. റവള്ളം സ ുപ്ൈത്തിൽ 
എന്റെ വിേുദ്ധപർവ്വത ായ, ഭൂ ി യശഹാവയുറെ പരിജ്ഞാനംറകാടു 
നിെയും. 
10 "അന്നു ജ്നം ഒരു റകാെി ആയി നി ക്കും യിശ്ശായിയുറെ ഒരു െൂട്ട്, 
ഉടാകും; ജ്ാതികളുറെ അവറന അശനവഷിച്ചിട്ടും; അവന്റെ 
വിപ്ോ സ്ഥ ം  ഹതവ ുള്ളതായിരിക്കും." (റയേയ്യാവു 11: 1-10) 

ഞാൻ ആൈയഭാഗം അറ ലങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം ഒന്നാം ഘട്ട ഈ 
വിശേഷണങ്ങളും കാരണം, ( ുൻകൂർ സ യം വിേുദ്ധ നഗര ായ സ യത്ത് 
പുതിയ റയരൂേശ ം ആകാേത്ത് നിന്ന് ഇെങ്ങുന്നതും റവളിപാട് 21) ഈ 
എവിറെ  ിസിക്കല് റെയ്യും സ യ ാണ് എന്നതാണ് ആയിരം സംവത്സരം 
നി നിൽക്കും.അവൻ തുെർന്നു റയേയ്യാവ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ോരീരികവേറത്ത 
സ്ഥിരീകരിച്ചു: 



11 അതു യശഹാവ ദക വീടും അശ്ശൂർരാജ്ാവിറനയും ഈജ്ിപ്തത് ൽ 
നിന്നും പശപ്താസ് അരയില്നിന്നു നിന്നും ഏ ാ ിന്റെ 
േിനാരിൽനിന്നും, ഹ ാത്ത്, അവശേഷിക്കുന്നു തന്റെ ജ്നത്തിൽ 
ശേഷിപ്പുള്ളവർ വീറടെുക്കാൻ രടാം പ്പാവേയം സജ്ജ ാക്കാനും 
എന്നു അന്നു സംഭവിക്കും സ ുപ്ൈത്തിറ  ൈവീപുകൾ. 
12 അവൻ ജ്ാതികൾക്കു ഒരു റകാെി ഉയർത്തി, യിപ്സാശയ ിന്റെ 
പ്ഭരന്മാറര റെയ്യും ഭൂ ിയുറെ നാ ു ശകാണി ും റയഹൂൈയുറെ 
െിതെിശപ്പായവറര കൂട്ടുകയും. 13 എപ് യീ ിന്റെ അസൂയ 
നീങ്ങിശപ്പാകും; റയഹൂൈറയ ദവരികറള ആയിരിക്കും 
വിശേൈിക്കുക; എപ് യീം റയഹൂൈശയാെു അസൂയറപ്പെുകയി ല 
വരികയി ല, റയഹൂൈാ എപ് യീ ിറന അവശഹളനം എന്നു 14 അവർ 
പെിഞ്ഞാെു റ  ിസ്തയരുറെ ശതാളിൽ ഇെക്കി പെന്നുശപാകും. അവർ 
ഒരു ിച്ച് കിഴക്കിന്റെ ജ്നറത്ത കവർച്ച റെയ്യും; ഏശൈാ ിശന്മ ും 
ശ ാവാബ് അവർ ദക റെയ്യും;അശമ്മാനയരുറെയും അവറര 
അനുസരിക്കും 15 കർത്താശവ അശേഷം ഈജ്ിപ്തത് കെ ിന്റെ നാവു 
നേിപ്പിക്കും. അവന്റെ അവൻ ഉഷ്ണക്കാശറ്റാെുകൂറെ നൈിയുറെ  ീറത 
ഉരുക്കു ുരി ഇളക്കും; ഏഴു അത് അെിക്കും;  നുഷയരിൽ ഉണങ്ങിയ-
ഇട്ടുറകാള്ളാം കെന്നു വരുവാനും ഉടാശക്കണം. 16 അവിറെ, 

അശ്ശൂരിൽനിന്നു ഉശപക്ഷിക്കും തന്റെ ജ്നത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുള്ളവശരാെു 
ഒരു റപരുവഴി ആയിരിക്കും അതു  ിപ്സയീംശൈേത്തു നിന്നു വന്നു 
അന്നാളിൽ യിപ്സാശയൽ ശവടി ആയിരുന്നു. (റയേയ്യാവു 11: 11-16) 

റയേയ്യാവ് എഴുതാൻ നിേവസ്തനാക്കറപ്പട്ടു: 
2 ഇശപ്പാൾ കർത്താവിന്റെ ആ യം ഉള്ള പർവ്വതം, പർവ്വതങ്ങളുറെ 
േിഖരത്തിൽ സ്ഥിര ാകും എന്നു കുന്നുകൾക്കു  ീറത ഉയർന്നിരിക്കും 
ഭാവികാ ത്തു സംഭവിക്കും; സക ജ്ാതികളും അതിശ ക്കു 
ഒഴുകിറച്ച ലും 3 നിരവധി ആളുകൾ വന്നു പെയുന്നു, "വരുവിൻ, ന ുക്കു 
യാശക്കാ ിൻ ദൈവത്തിന്റെ ആ യത്തിശ ക്കു കർത്താവിന്റെ 
  യിൽ വിട്ടയച്ചു. അവൻ സീലയാനിൽനിന്നു 
ഉപലദശവും റയരൂേശ  ിൽനിന്നു കർത്താവിന്റെ വെനം 
ലപാകും ന ുക്കു തന്റെ വഴികറള ഉപശൈേിച്ചുതരികയും നാം 
അവന്റെ പാതകളിൽ നെക്കും "4 അവൻ ജ്ാതികളുറെ ഇെയിൽ നയായം 
വിധിക്കയും  ഹുവംേങ്ങൾക്കു..; അവർ തങ്ങളുറെ വാളുകറള ത ലി 
എന്നു പ യിെങ്ങളില് റകാളുത്തും അവരുറെ കുന്തം; ജാതി ജാതിെു 
ലനക്കര വാലളാങ്ങുകയിലല;, അവർ ഇനി യുദ്ധം അഭയസിെയുമിലല ... 
 നുഷയന്റെ 11 ഉന്നത ായ താഴും ആയിരിക്കും, പുരുഷന്മാരുറെ 
ഉന്നതഭാവം ആയിരിെും. കുനിഞ്ഞു യശഹാവ  ാപ്തം അന്നാളിൽ 
ഉന്നതനായിരിക്കും. (റയേയ്യാവു 2: 2-4,11) 



അങ്ങറന അത് ഭൂ ിയിൽ സ ാധാനം ഒരു ഉശട്ടാപയൻ സ യം 
ആയിരിക്കും. ആതയന്തിക ായി, ശയേു  ഖെഃ എശന്നക്കും ഇരിക്കും. വിവിധ 
തിരുറവഴുത്തുകറള ശ ൽ അെിസ്ഥാന ാക്കി (:;: 1; റയേയ്യാവു 2:11; ശഹാശേയ 
6: 92 4 സങ്കീർത്തനം 90 2), യഹൂൈ താൽ ുദ് ഈ 1,000 വർഷം നീടുനിൽക്കും 
(:നയായാധിപസഭയുറെ ശ ാളിശയാ 97  ാ ിശ ാണിയൻ താൽ ുദ്) 
പഠിപ്പിക്കുന്നു. 
താറഴ എഴുതാൻ റയേയ്യാവ് നിേവസ്തനായി: 

6 ന ുക്കു ഒരു േിേു ഒരു  കൻ നല്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ന ുക്കു 
ജ്നിച്ചിരിക്കുന്നു; ആധിപതയം അവന്റെ ശതാളിൽ ഇരിക്കും. അവന്നു 
അത്ഭുത പ്ന്തി, വീരനാം ദൈവം, നിതയപിതാവു, സ ാധാന പ്പഭു എന്നു 
ശപർ വിളിക്കറപ്പെും. 7 അവന്റെ ആധിപതയത്തിന്റെ വർധന 
സ ാധാനവും അവിറെ അവസാന ി ല ൈാവീൈിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ 
തന്റെ രാജ്തവത്തില്, ഓർഡർ സ്ഥാപിപ്പാൻ ആയിരിക്കും നീതിയും 
നയായവും അന്നു ുതൽ  ുശന്നാട്ട് ശപാ ും എശന്നക്കും 
അതു. ദസനയങ്ങളുറെ യശഹാവയുറെ തീക്ഷണത 
നിവർത്തിക്കും. (റയേയ്യാവ് 9: 6-7) 

റയേയ്യാവ് ശയേു വന്നു ഒരു സർക്കാരു ായി ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ 
എന്നും ശൊൈിച്ചു പ്േദ്ധിക്കുക. പ്കിസ്തു ഇവറരക്കുെിച്ചാറണന്നും പ  ഓശരാ 
വർഷവും പ്പശതയകിച്ച് ഡിസം െിൽ ഈ ശവൈഭാഗം ഉദ്ധരിക്കറട്ട തറന്ന, 

ശയേു ജ്നിക്കുറ ന്ന് വസ്തുത കൂെുതൽ പ്പവെിക്കുന്നു എന്ന് വിട്ടുവീഴ്െ 
പ്പവണത. ദൈവരാജ്യറത്തക്കുെിച്ചു ദ  ിൾ വിഷയങ്ങൾ ശ ൽ നിയ ങ്ങൾ 
സർക്കാർ ഉട്, ശയേു അതു ഉടാകും എന്നു ഞാൻ 
കാണിക്കുന്നു.റയേയ്യാവു, ഡാനിയൽ, അത്  റ്റുള്ളവർ പ്പവെിച്ചു. 
ദൈവത്തിന്റെ നിയ ങ്ങൾ സ്ശനഹം  ാർഗ്ഗവും ആകുന്നു ( ത്തായി 22: 37-40; 

ശയാഹ 15:10) ദൈവരാജ്യം ആ നിയ ങ്ങൾ അെിസ്ഥാന ാക്കി 
തകർക്കും.അതിനാൽ ദൈവരാജ്യം ശ ാകത്തിൽ എപ്ത വകവയ്ക്കാറത അത് 
കാണാനും, സ്ശനഹ ാണ് അെിസ്ഥാനത്തിൽ റെയ്യും. 
സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും കൂടുതൽ 
ദൈവത്തിൻറെ രാജ്യം കുെിച്ച് എഴുതാൻ ദൈവം ശ ാധനം റവെും 
ൈാനിശയൽ റയേയ്യാവ് ആയിരുന്നി ല. 

യിപ്സാലയൽ ലഗാപ്തങ്ങളിൽ ആ (ക്കവറും ക്കയഹൂദന്മാർ അലല) മഹാകരത്തിൻക്കറ 
സമയത്ത് െിതറിലൊയി ആർ സഹപ്സാബ്ദ രാജയത്തിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി 
ലഭിെുക്കമന്ന് എഴുതാൻ ലയലഹസ്ലകൽ നിശവസ്തനായി: 

17 അതുക്കകാണ്ടു പറയും ഇപ്പകാരം പറയുന്നു കർത്താവായ കദവം: ". 
ഞാൻ ജാതികളിൽ നിന്നു ലശഖരിെുലമ്പാൾ നിങ്ങൾ െിതറിലൊയിരിെുന്ന 
രാജയങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടിലച്ചർത്തു ഞാൻ നിക്കന്ന യിപ്സാലയൽഗൃഹത്തിന്നു 



തരും എന്നു" '18 അവർ അവിക്കട ലപാകും, അവർ അവിക്കട നിന്ന് അതിക്കല 
സകലമലിനബിംബങ്ങക്കളയും അതിന്ക്കറ എലലാ ്ലള്ഛവവിപ്ഗഹങ്ങക്കള 
എടുെും. 19 അലൊൾ ഞാൻ അവർെു ലവക്കറാരു ഹൃദയക്കത്ത നലകുകയും 
ഞാൻ അവക്കര പുതിക്കയാരു ആത്മാവിക്കന ഉള്ളിൽ ആെുകയും ക്കെയ്യ ം; 

അവരുക്കട ജ ത്തിൽനിന്നു നീെി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം അവർെു ഒരു 
ഹൃദയം തരും മാംസം, 20 എന്ക്കറ െട്ടങ്ങക്കള അനുസരിച്ചിലല ലവണ്ടി എന്ക്കറ 

വിധികക്കള പ്പമാണിച്ച  അനുസരിച്ചാൽ അവർ എനിെു ജനമായും ഞാൻ 
അവർെു കദവമായും ഇരിെും. 21 എന്നാൽ മനസ്സ കളിൽ തങ്ങള ക്കട 
മലിനബിംബങ്ങള ക്കടയും അവരുക്കട ്ലള്ഛവവിപ്ഗഹങ്ങലളാടു ആപ്ഗഹം 
പിന്തുടരുന്ന ആ ഞാൻ അവരുക്കട തലലമൽ അവരുക്കട കർമ്മങ്ങൾ പകരം 
ക്കെയ്യ ം " 
കർത്താവായ കദവം പറയുന്നു. (ക്കയക്കഹസ്ലകൽ 11: 17-21) 

യിപ്സാശയൽശഗാപ്തങ്ങളുറെ സന്താനങ്ങറള ഇനി െിതെിശപ്പാകും, പശക്ഷ 
ദൈവത്തിൻറെ െട്ടങ്ങളും അനുസരിക്കുക അറെപ്പായ തിന്നും നിർത്തും 
(ശ വയപുസ്തകം 11; ആവർത്തനം 14). 
ദൈവരാജ്യറത്തക്കുെിച്ചു സ ൂെിൽ ഇനിപ്പെയുന്ന ശനാട്ടീസ്: 

ശ ാകത്തിറ  27 അെുതികൾ ഒറക്കയും ഓർത്തു യശഹാവയിങ്കശ ക്കു 
തിരിയും; ജ്ാതികളുറെ സക  കുെും ങ്ങൾക്കും നിന്റെ  ുൊറക 
ന സ്കരിക്കും. 28 രാജ്തവം കർത്താവിന്റെ, അവൻ ജ്ാതികറള 
ഭരിക്കുന്നു. (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 22: 27-28) 
6 നിന്റെ സിംഹാസനം ദൈവശ , എന്നും എശന്നക്കു ുള്ളതു; നീതിയുറെ 
നിന്റെ രാജ്തവത്തിന്റെ റെശങ്കാൽ. (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 45: 6) 
10 നിന്റെ സക പ്പവൃത്തികറളയും യശഹാശവ സ്തുതിക്കും നിന്റെ 
ഭക്തന്മാർ നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തും. 11 അവർ നിന്റെ രാജ്തവത്തിന്റെ 
 ഹതവം നിന്റെ േക്തി സംസാരിക്കും എന്നു 12 ശപറര അവന്റെ 
വീരയപ്പവൃത്തികളും  ക്കൾശക്കാ അെിയറപ്പെുന്ന, കൂൊറത അവന്റെ 
രാജ്തവത്തിന്റെ  ഹതവം. 13 നിന്റെ രാജ്തവം നിതയരാജ്തവം ആകുന്നു; 
നിന്റെ ആധിപതയം ത  ുെത  ുെയായി ഇരിക്കുന്നു. (സങ്കീർത്തനം 
145: 10-13) 

പഴയ നിയമത്തിൽ വിവിധ എഴുത്തുകാർ (ഉദാ ലയലഹസ്ലകൽ 20:33; ഓബദയാവു 
21 മീഖാ 4: 7) രാജയത്തിന്ക്കറ വശങ്ങൾ എഴുതി. 
അതുക്കകാണ്ട്, ലയശു കദവ രാജയത്തിന്ക്കറ സുവിലശഷ്ം ഉപലദശിച്ച  
തുടങ്ങിയലൊൾ അലേഹത്തിന്ക്കറ ലപ്പക്ഷ്കക്കര അടിസ്ഥാന ആശയം െില 
ഉണ്ടായിരുന്നു. 



4. അക്കൊസ്തലന്മാർ രാജയത്തിന്ക്കറ സുവിലശഷ്ം പഠിെിച്ച ? 

സുവിലശഷ്ം ലപാലുള്ള നിരവധി ആക്ട് ലയശുവിന്ക്കറ വയക്തി മാപ്തമലല നലല 
വാർത്ത തക്കന്ന, റിയാലിറി ലയശുവിൻക്കറ അനുഗാമികള ക്കട കദവ രാജയത്തിന്ക്കറ 

സുവിലശഷ്ം പഠിെിച്ച  എന്നതാണ്. ലയശു ക്കകാണ്ടുവന്ന സലേശം. 
പൌലലാസ് കദവരാജയം പഠിെിച്ച  
പരിേുദ്ധനായ റപൗശ ാസ് ദൈവവും ശയേുവും ദൈവരാജ്യം എഴുതി: 

8 പിറന്ന അവൻ പള്ളിയിൽ റെന്നു  ൂന്നു  ാസശത്താളം 
പ്പാഗത്ഭയശത്താറെ പ്പസംഗിച്ചു നയായവാൈം (നെപെി 19: 8) 

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കാരയങ്ങൾ സം ന്ധിച്ചു സമ്മതിപ്പിച്ചുംറകാടു. 
25 തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇശപ്പാൾ എ ലാവരും ഇെയിൽ ദൈവരാജ്യം 
(പ്പവൃ 20:25) പ്പസംഗിച്ചും ശപായിരിക്കുന്നു അെിയുന്നു. 
23 അങ്ങറന ഒരു ൈിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ടു പ രും അവന്റെ 
പാർപ്പിെത്തിൽ, രാവിറ  തുെങ്ങി സന്ധയവറര വന്നു; അവശരാെു അവൻ 
വിേൈീകരിച്ചു ശെർത്തുവച്ച് ദൈവരാജ്യം സാക്ഷയം ശ ാറേയുറെ 
നയായപ്പ ാണവും പ്പവാെകന്മാരും ഇരു നിന്ന് ആധാര ാക്കി 
ശയേുവിറനക്കുെിച്ചു അവർക്കും ശ ാധം. ... 31 കദവരാജയം 
പ്പസംഗിച്ച ം എ ലാ ആത്മവിേവാസം, ആരും അവറന വി ക്കുകയും 
(പ്പവൃ 28: 23,31) കർത്താവായ ലയശുപ്കിസ്തു കാരയത്തിൽ ഉപശൈേിച്ചു. 

ദൈവരാജ്യം പൗശ ാസ് ദൈവരാജ്യം പഠിപ്പിച്ച കാരയങ്ങൾക്ക് നിന്ന് ശവെിട്ട് 
ശയേു പഠിപ്പിച്ച ശപാറ   ാപ്ത  ല ശയേുവിന്റെ (അവൻ അതു പ്പധാന 
ഭാഗ ാണ് വാൈ ുട്) പ്േദ്ധിക്കുക. 
പൗശ ാസ് അതു ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം വിളിച്ചു, എന്നാൽ ഇശപ്പാഴും 
ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ആയിരുന്നു: 

9 ... ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തൻറെ സവന്തം രാജ്യം  ഹതവവും നിങ്ങറള 
വിളിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശയാഗയരായി നെക്കുന്ന ദൈവം 
... 12 സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്കു പ്പസംഗിച്ചു. (1 റതസ്സറ ാനീകയർ 2: 9,12) 

പൗശ ാസ് അതു പ്കിസ്തു (ശൊ ർ 1:16) സുവിശേഷം വിളിച്ചു. ശയേുവിന്റെ 
"ന ല സശേേം" അവൻ പഠിപ്പിച്ച സശേേം. 
അതു ശകവ ം ശയേുപ്കിസ്തുവിന്റെ വയക്തി അറ ലങ്കിൽ വയക്തിപര ായ 
രക്ഷ കുെിച്ച് കുെിച്ച് ഒരു സുവിശേഷം എന്ന് െിന്തിക്കുക. പൗശ ാസ് 
പ്കിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ശയേു തന്റെ  െക്കം ദൈവത്തിന്റെ 
നയായവിധി അനുസരിക്കുന്നത് ഉൾറപ്പെുത്തിയിട്ടുട് പെഞ്ഞു: 

6 ... ദൈവം കരതയി ും റകാട് നിങ്ങൾ ആ ക ക്കി 
പകരം, 7 കർത്താവായ ശയേു തന്റെ േക്തിയുള്ള ൈൂതന്മാരു ായി 



സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു റവളിറപ്പെുന്നു ഞങ്ങശളാട് ക ങ്ങി െിയുന്ന 
 ാക്കി ആർ നൽകാൻ, ദൈവറത്ത അെിയാത്ത റെയ്തവറര 
പ്പതികാരം അഗ്നിജ്വാ യിൽ 8 ശ ക്ക്, നമ്മുറെ കർത്താവായ 
ശയേുപ്കിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കുകയും. 
ശപാകരുത് 9 ഇവർ വരുശൊൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു 
അവൻറെ േക്തിയുറെ  ഹതവം നിന്ന് നിതയനാേത്തിൻറെ, 10 േിക്ഷ 
കിട്ടും അന്നു  ഹതവറപ്പശെടതിന്നു ആ ന് അവൻറെ 
വിേുദ്ധന്മാരുറെയും ഞങ്ങളുറെ സാക്ഷയം നിങ്ങൾ വിേവസിച്ചതുശപാറ  
കാരണം, വിേവസിക്കുന്ന എ ലാവരും (2 റതസ്സറ ാനീകയർ 1: 6-10) ഇെയിൽ 
ആരാധകനായിരുന്നു എന്നു. 

പുതിയ നിയ ത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇശപ്പാൾ പൂർണ്ണ ായി അതു അവകാേ ായി 
ആ രാജ്യറത്തയും നാം  ഭിക്കും എന്നു ഒന്നാറണന്നാണ് കാണിക്കുന്നു: 

28 ഞങ്ങൾ കു ുക്കിയാൽ സാധയ  ല രാജ്യം  ഭിക്കുന്നത് (എപ് ായർ 
12:28). 

നാം പ്ഗഹിക്കാൻ കഴിയും ഇശപ്പാൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭാഗ ായിരുന്ന 
പ്പതീക്ഷശയാറെ കാത്തിരിക്കുന്നു, പശക്ഷ  ുഴുവനായും നൽകിയിട്ടി ല. 
പൗശ ാസ് പ്പശതയക ായി ഒറ്റ പൂർണ്ണ ായി ദൈവരാജ്യം അതു 
പുനരുത്ഥാനം ശേഷം സംഭവിക്കുശൊൾ, ഒരു  നുഷയൻ  നുഷയനായി നൽകുക 
ഇ ല സ്ഥിരീകരിച്ചു: 

50 ഇശപ്പാൾ ഈ ഞാൻ സശഹാൈരന്മാശര,  ാംസരക്തങ്ങൾക്കു 
ദൈവരാജ്യം അവകാേ ാക്കാൻ കഴിയുകയി ല പെയുന്നു; . പ്ൈവതവം 
അപ്ൈവതവറത്ത അവകാേ ാക്കുകയു ി ല 51 ഇതാ, ഞാൻ ഒരു  ർമ്മം 
നിങ്ങശളാെു പെയുന്നു: ഞങ്ങൾ എ ലാവരും ഉെക്കം; ഞാൻ ഞങ്ങൾ 
എ ലാവരും - 52ക്ഷണശനരത്തിൽ, ഒരു ഇ റവട്ടൽ കഴിഞ്ഞ കാഹളം 
സംഭവിക്കും. കാഹളം ധവനിക്കും റെയ്യും,  രിച്ചവർ അക്ഷയരായി 
റെയ്യും, ഞങ്ങൾ (1 റകാരിന്തയർ 15: 50-52)  ാെിശപ്പാകുന്നു. 
1 ഞാൻ ദൈവറത്തയും അവന്റെ പ്പതയക്ഷതയും രാജ്യവും (: 1 2 

തിറ ാറഥറയാസ് 4) ജ്ീവികൾക്കും  രിച്ചവർക്കും വിധിക്കും 
കർത്താവായ ശയേുപ്കിസ്തു ആകയാൽ ൊർജ്. 

പൗശ ാസ്  ാപ്ത  ല പഠിച്ചിട്ടു ി ല, ശയേുപ്കിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ 
ദൈവറത്ത രാജ്യം വിെുവിക്കും എന്ന്: 

20 എന്നാൽ പ്കിസ്തു  നുഷയൻ  ൂ ം  രണം  നുഷയൻ  രിച്ചവരിൽ 
നിന്നു ഉയിർറത്തഴുശന്നറ്റു, നിപ്ൈപ്പാപിച്ച റെയ്തവരുറെ ആൈയ  ം 
 ാെിയിരിക്കുന്നു. 21 നു ശേഷം  രിച്ചവരുറെ പുനരുത്ഥാനവും 
വന്നു. 22 ആൈാ ിൽ എ ലാവരും ഇങ്ങറന  രിക്കും അന്നു അവന് ഒരു 
അതുശപാ ും അവൻ ദൈവറത്ത രാജ്യം പിതാവായ 
രക്ഷറപ്പെുത്തുശൊശളാ വരുന്നു ആൈയ  ം പ്കിസ്തു ശേഷശ ാ 
പ്കിസ്തുവിൻറെ അവന്റെ വരവിങ്കൽ റെയ്തവർക്ക് 24: പ്കിസ്തു എ ലാ 



ജ്ീവശനാറെ പ്പാപിക്കും 23 എന്നാൽ സവന്തം ഓർഡർ ഓശരാ.. എ ലാ 
ഭരണം എ ലാ അധികാരവും അധികാരത്തിൽ അവസാനിക്കും. 
അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു സക  േപ്തുക്കറളയും വറര 
വാഴ്െ ശവണം 25. (1 റകാരിന്തയർ 15: 20-25). 

പൗശ ാസ് റകട്ടവൻ (കല്പന ശപ് ശക്കർസ്) ദൈവരാജ്യം 
അവകാേ ാക്കുകയി ല എന്നു പഠിപ്പിച്ചു: 

9 അനയായം റെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാേ ാക്കുകയി ല എന്നു 
അെിയുന്നി ലശയാ? വഞ്ചനറപ്പൊതിരിപ്പിൻ. ൈുർന്നെപ്പുകാർ, 

വിപ്ഗഹാരാധികൾ, വയഭിൊരികൾ, സവവർഗാനുരാഗികൾ, ശവടാ 
പുരുഷദ ഥുനക്കാരുറെ 10 കള്ളന്മാർ, അതയാപ്ഗഹികൾ,  ൈയപന്മാർ, 

വാവിഷ്ഠാണക്കാർ, ദൈവരാജ്യം (1 റകാരിന്തയർ 6: 9-10) അവകാേി. 
19 ജ്ഡത്തിന്റെ പ്പവൃത്തികശളാ, റവളിവായിരിക്കുന്നു: ൈുർന്നെപ്പു, 
അേുദ്ധി, ൈുഷ്കർമ്മം, 20 ആഭിൊരം, പക, പിണക്കം, ജ്ാരേങ്ക, ശപ്കാധം, 

സവാർഥ ഉയർച്ചയും, കുഴപ്പം, ോഠയം, 21 അസൂയ, അസൂയ,  ൈയപാനം 
ആത്മീകവര്ദ്ധറനക്കായിട്ടശപ്ത, ഒപ്പം അതുശപാ ുള്ളവ; ഇതിൽ ഞാൻ 
നിങ്ങറള ഞാനും നിങ്ങറള വക പ്പവർത്തിക്കുന്നവൻ ആ ദൈവം (: 
19-21 ഗ ാതയർ 5) ദൈവരാജ്യം അവകാേ ാക്കുകയി ല എന്നു, പടു 
പെഞ്ഞതു ശപാറ   ുൻകൂട്ടി പെയുന്നു. 
5 ഇതു നിങ്ങൾ അെിയുന്നു ആരും ൈുർന്നെപ്പുകാരശനാ അേുദ്ധൻ, 

പ്ൈവയാപ്ഗഹി, വിപ്ഗഹാരാധിയായ ആർ അവകാേ ി ല ഉറടന്ന് 
പ്കിസ്തു ദൈവം (: 5 എറ സയർ 5) ദൈവരാജ്യം. 

ദൈവം  ാനൈണ്ഡങ്ങൾ ഉട് അവന്റെ രാജ്യം നൽകുക കഴിയും ശവടി 
പാപം നിന്ന് പശ്ചാത്താപം ആവേയറപ്പെുന്നു. െി  എന്നു പഠിപ്പിക്കുവാൻ 
അറപ്പാസ്ത നായ പൗശ ാസ്  ുന്നെിയിപ്പു നൽകി: 

6 ഞാൻ നിറന്ന അകറ  അതിനാൽ ഉെൻ അവനിൽ നിന്ന് 
പ്കിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങറള വിളിച്ചവറന,  ററ്റാരു 
സുവിശേഷം, 7  ററ്റാരു ആണ് തിരിയുന്ന ഞാൻ 
ആശ്ചരയറപ്പെുന്നു; എന്നാൽ അവിറെ െി  പ്പശ്നങ്ങൾ നാം ശപാറ , 

നിങ്ങൾ പ്കിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം  െിച്ചുകളവാൻ 
ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. 8 നാം ആകറട്ട സവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു ൈൂതൻ, ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്ക് പ്പസംഗിച്ചശേഷം അതിറനക്കാളും നിങ്ങൾക്ക്  ശറ്ററതങ്കി ും 
സുവിശേഷം അെിയിച്ചാൽ ശപാ ും അവൻ 
േപിക്കറപ്പട്ടവൻ. 9  ുെുതറന്ന പെഞ്ഞിട്ടുടശ ലാ അതിനാൽ ഇശപ്പാൾ 
ഞാൻ വീടും പെയുന്നു, നിങ്ങറള ആറരങ്കി ും  ഭിച്ചു എന്താണ് 
നിങ്ങൾക്ക്  ശറ്ററതങ്കി ും സുവിശേഷ ാണ് എങ്കിൽ അവൻ 
േപിക്കറപ്പട്ടവൻ. (ഗ ാതയർ 1: 6-9) 



3 എന്നാൽ സർപ്പം ഹവ്വറയ ഉപായത്താല് ഹവ്വറയ െതിച്ചതുശപാറ  
നിങ്ങളുറെ  നസ്സു പ്കിസ്തുവിശനാെുള്ള ഏകാപ്ഗതയും നിന്ന് 
ശകൊയതാകാം, എങ്ങറനശയാ ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ 
ഭയറപ്പെുന്നു. 4 വരുവാനുള്ളവൻ അവൻ ഞങ്ങൾ പ്പസംഗിച്ചു ആറര, 

അറ ലങ്കിൽ  ഭിക്കുകയാറണങ്കിൽ  ററ്റാരു ശയേുവിറന പ്പസംഗിക്കുന്നു 
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ  ഭിച്ചിട്ടി ല വയതയസ്ത ാറയാരു ആത്മാവ് അഥവാ 
അ ല നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു വയതയസ്ത സുവിശേഷം - നിങ്ങൾ 
നന്നായി സഹിക്കും റെയ്യാം! (2 റകാരിന്തയർ 11: 3-4) 

"വിവിധ" യഥാർത്ഥത്തിൽ കള്ള, സുവിശേഷം " റ്റുള്ളവ" ഉം എന്തായിരുന്നു? 
ഉത്ഭവം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉട്. 
റപാതുറവ, ഉത്ഭവം നിങ്ങൾ ദൈവറത്ത അനുസരിക്കുക േരിക്കും ദൈവം (: 
21-23 രള  ത്തായി 7) അെിയാൻ റൈയിം തന്റെ വഴി യഥാർഥ ജ്ീവിക്കാൻ 
സ രം ഇ ല വിേവസിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇത് സവാർഥപൂർവം ഓെിയന്െഡ് 
റെയ്യുന്നത് കുെവു ാണ്. 
സർപ്പം ഏതാട് 6000 വർഷം  ുെ് ഒരു ഉത്ഭവം വീഴും ഹവ്വറയ വഞ്ചിച്ചു 
(ഉല്പത്തി 3) കളിയാെുറ ന്നാണ്  നുഷയർക്ക് അവർ ദൈവറത്ത കൂെുതൽ 
അെിവുള്ളത് തങ്ങൾക്കും നന്മതിന്മകറള തീരു ാനിക്കാൻ ആരും 
വിേവസിച്ചിരുന്നി ല. അറത, ശയേു വന്നു ശേഷം, അശേഹത്തിന്റെ ശപര് 
പ ശപ്പാഴും വിവിധ കള്ള ഘെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങൾ ഈ 
നിരന്തര ായുള്ള റെയ്തു അവസാന .ശ ാകം കാ ത്തിന്റെ തുെരുകയും 
റെയ്യും റെയ്തു. 
ഇശപ്പാൾ തിരിറക അപ്പസ്ശതാ ൻ പൗശ ാസ് സ യം, ഉത്ഭവം 
അെിസ്ഥാനപര ായി സതയവും പിേക ജ്ഞാനവാൈപാരെരയത്തിറ  /  ികസ് 
ആയിരുന്നു. ജ്ഞാനവാൈിയായി അെിസ്ഥാനപര ായി പ്പശതയക അെിവ് രക്ഷ 
ഉൾറപ്പറെ ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്െ, ദകവരിക്കുന്നതിന് ആവേയ ായ എന്തു 
അശേഹം വിേവസിച്ചു. ജ്ഞാനവാൈിയായി ഒരു പ്പശതയക പരയവസാനം എന്തു 
 ാംസം റെയ്തു ആയിരുന്നു അവർ റസവൻത് ശഡ സാ ത്ത് ശപാ ുള്ള 
കാരയങ്ങളിൽ ദൈവ റത്ത നിന്നതിൻറെ വിേവസിക്കാൻ പാ ിച്ചു. കപെ ായ 
ശനതാവ് ഒന്ന് അറപ്പാസ്ത നായ പശപ്താസ് (: 18-21 പ്പവൃത്തികൾ 8) താക്കീത് 
േിശ ാൻ, ആയിരുന്നു. 

എന്നാൽ അതു എള െമലല 
പുതിയനിയ ത്തിറ   ി ിപ്പ് ദൈവരാജ്യം പഠിപ്പിച്ച കാണിക്കുന്നു: 

5  ി ിറപ്പാസ് േ രയപട്ടണത്തിൽ റെന്നു അവശരാെു പ്കിസ്തുവിറന 
പ്പസംഗിച്ചു. അവൻ ദൈവരാജ്യം കുെിച്ചുള്ള അെിയിക്കുശൊൾ 
... 12 അവർ  ി ിപ്പ് വിേവസിച്ചു ... (പ്പവൃ 8: 5,12). 

എന്നാൽ അതു ദൈവരാജ്യത്തിൽ കെക്കുന്നതു എളുപ്പ  ലാത്തതു ായ ശയേു, 
പൗറ ാസ്, േിഷയന്മാറര പഠിപ്പിച്ചു: 



24 ശയേു അതിൈുഃഖതിനായിത്തീർന്നു  ാെി കടശപ്പാൾ അതിറന അവൻ 
ദൈവരാജ്യം കെക്കുന്നതു സെത്തുള്ളവർ എപ്ത ൈുഷ്കര ായ 
"പെഞ്ഞു 25അതു ശവടി അതിറനക്കാൾ സൂെിയുറെ ൈവാരത്തി ൂറെ 
കെന്ന് ശപാകാൻ ഒട്ടകം എളുപ്പം ആകുന്നു ദൈവരാജ്യം കെക്കുന്നതു 
ധനവാൻ. " 
26 ശകട്ടവർ ആ "രക്ഷിക്കറപ്പെുവാൻ ആർക്കും കഴിയും?" പെഞ്ഞു 
27 എന്നാൽ " നുഷയരാൽ അസാദ്ധയ ായതു ദൈവത്താൽ 
സാദ്ധയ ാകുന്നു" എന്നു പെഞ്ഞു. ( ൂശക്കാ 18: 24-27) 
22 "ദൈവരാജ്യം നൽകുക അശനകം കരതകൾ നാം  ുശഖന ശവണം 
ദൈവം "(പ്പവൃ 14:22). 
3 ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുറെ വിേവാസം ഏറ്റവും വളരുന്നു, ന ുക്കു 
നശമ്മാെുതറന്ന സഭകൾ ഇെയിൽ ശ  ാണ് 4 അതിനാൽ നിങ്ങൾ 
എ ലാവർക്കും അശനയാനയം സ്ശനഹം, പരസ്പരം ശനറര കാരണം, 

നിങ്ങൾക്കു ശവടി എശപ്പാഴും ദൈവത്തിനു നേി സശഹാൈരന്മാശര 
അതു ഉെിത ാകും വണ്ണം  ന്ധിക്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 6 അതു ആയതിനാൽ; 

നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന കരങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം, ശയാഗയരായി എണ്ണുക 
ഉടാക്കുകയും നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന സക  ഉപപ്ൈവങ്ങളി ും 
കരങ്ങളി ു ുള്ള നിങ്ങളുറെ സഹിഷ്ണുതയും വിേവാസവും നി ിത്തം 
ദൈവം 5 ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വയക്ത ായ റതളിവാണ്, 

 ഹാകരം നിങ്ങറള ക ക്കി റെയ്തവറര, 7 തിരിച്ചെയ്ക്കാൻ 
കർത്താവായ ശയേു തന്റെ േക്തിയുള്ള ൈൂതന്മാരു ായി, (: 3-7 2 

റതസ്സറ ാനീകയർ 1) സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു റവളിറപ്പെുന്നു ഞങ്ങശളാട് 
ക ങ്ങി െിയുന്ന  ാക്കി ആർ നൽകാൻ ദൈവവു ായി ഒരു 
നീതിയുള്ള കാരയം. 

കാരണം  ുദ്ധി ുട്ടുകൾ, െി ർ  ാപ്തം അത് ഇശപ്പാൾ ഭാഗ ായി (4-6:; 

ശയാഹന്നാൻ 6:44 എപ് ായർ 6 1-14  ത്തായി 22) ആയിരിക്കാൻ ഈ യുഗത്തിൽ 
വിളിച്ചു തിരറഞ്ഞെുത്ത റെയ്യറപ്പെുന്നത്. ആ "ആത്മാവു ജ്ഞാനം 
പ്ഗഹിക്കയും വരും; പരാതി ആ ഉപശൈേം പഠിക്കയും റെയ്യും" എന്ന് 
ദ  ിൾ കാണിക്കുന്നു (റയേയ്യാവു 29:24)  െെുളളവയും പിന്നീട് 
വിളിക്കറപ്പെും. 

പീറർ ക്കക പഠിെിച്ച  
പശപ്താസ് അറപ്പാസ്ത ൻ രാജ്യം ോേവത എന്നു പഠിപ്പിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ 
സുവിശേഷം ജ്ാപ്ഗതശയാറെ അനുസരിക്കറപ്പെുവാൻ എന്നുള്ള അറ ലങ്കിൽ 
നയായവിധി ഉടാകും: 

10 അതുറകാടു സശഹാൈരന്മാശര, നിങ്ങൾ ഇങ്ങറന റെയ്താൽ 
നിങ്ങൾക്കു ഇെർച്ച ഒരിക്ക ും ശവടി, നിങ്ങളുറെ ശകാൾ 
തിരറഞ്ഞെുപ്പും ഉെപ്പാക്കുവാൻ കൂെുതൽ ഉത്സാഹിച്ചുറകാടു 



അങ്ങറന പ്പശവേനം ധാരാള ായി നമ്മുറെ കർത്താവും രക്ഷകനു ായ 
ശയേുപ്കിസ്തുവിന്റെ നിതയരാജ്യത്തിശ ക്കുള്ള നിങ്ങറള വിതരണം 
റെയ്യും ശവടി 11 (2 പശപ്താസ് 1: 10-11). 
17 സ യം ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തുെങ്ങും നയായവിധി 
വന്നിരിക്കുന്നു; അതു ആൈയം നറമ്മ ആരംഭിക്കുന്നറതന്നും എന്തു 
ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ചു ശപാകരുത് പരയവസാനം 
എന്തായിരിക്കും? (1 പശപ്താസ് 4:17). 

കബബിളിൻക്കറ അവസാന പുസ്തകങ്ങൾ കിംഗ് ം 
ശയേു (ശയാഹന്നാൻ 1: 1,14) ആണ്: ദ  ിൾ "ദൈവം സ്ശനഹം" എന്ന് (8,16 

1 ശയാഹന്നാൻ 4) പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അതായത് ആധിപതയം, 

സ്ശനഹത്തിനും ആരുറെ നിയ ങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നി ല സ്ശനഹ ാണ് ഒരു 
രാജ്ാവു ശവണം ശൈവഷിക്കുന്നു (രള റവളിപ്പാെു 22: 14-15). 
ദ  ിളിൻറെ അവസാന പുസ്തകം പ്പശതയക ായി ദൈവരാജ്യം 
വിേൈീകരിയ്ക്കുന്നു. 

15 ഏഴാം ൈൂതൻ ഊതി: ആകാേത്ത് ഉെറക്ക  ുട്ടിച്ചു ഉടായിരുന്നു 
എന്നു "ശ ാകരാജ്യങ്ങളും നമ്മുറെ രക്ഷിതാവിൻറെയും അവൻറെ 
പ്കിസ്തുവിന്റെ രാജ്യങ്ങറള തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ എറന്നശന്നക്കും 
വാഴും!" (റവളിപ്പാെു 11:15). 

ശയേു രാജ്യത്തിൽ വാഴും! പിറന്ന ദ  ിൾ നാ ങ്ങൾ രടു 
റവളിറപ്പെുത്തുന്നു: 

16 എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു നാ വും അവന്റെ വസ്പ്തത്തിന്റെ അവൻറെ 
തുെയിൽ ഉട്: രാജ്ാധിരാജ്ാവും രാജ്ാക്കന്മാരുറെ രാജ്ാവും യശഹാവ 
(റവളിപ്പാെു 19:16). 

ശയേു വാഴും  ാപ്തം ആണ്? റവളിപാട് നിന്ന് ഈ ശവൈഭാഗം പ്േദ്ധിക്കുക: 
4 ഞാൻ നയായാസനങ്ങറള കടു; അവർ അവറര ഇരുന്നു 
നയായവിധിയുറെ പ്പതിജ്ഞാ ദ്ധ ാണ് റെയ്തു. അശപ്പാൾ ഞാൻ 
 ൃഗറത്തയും അതിന്റെ പ്പതി റയയും ന സ്കരിച്ചു അ ല ശയേു 
അവരുറെ സാക്ഷയ ായി ദൈവവെനം ത റവട്ടിറക്കാന്നു റെയ്തിരുന്നു 
റെയ്തവറര ആത്മാക്കറള കടു റനറ്റിയിൽ അവരുറെ ദകകളും 
തന്റെ അെയാളം  ഭിച്ചു റെയ്തിരുന്നി ല. അവർ ജ്ീവിച്ചു ആയിരം 
വർഷം പ്കിസ്തു വാണു. .. 6 ഭാഗയവാനും വിേുദ്ധ ഒന്നാ റത്ത 
പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഭാഗം അവൻ തറന്ന. അത്തരം രടാം  രണം 
യാറതാരു അധികാരവു ി ല എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ 
പ്കിസ്തുവിന്റെ പുശരാഹിതന്മാർ ആകും; വാഴും ആയിരം വർഷം 
(റവളി 20: 4,6) റെയ്യും. 



സതയപ്കിസ്തയാനികൾ ആയിരം വർഷം പ്കിസ്തുവിശനാെുകൂറെ വാഴ്െ 
പുനരുത്ഥാനം റെയ്യും! രാജ്യം എശന്നക്കും നി നിൽക്കുറ ന്നും (റവളിപാട് 
11:15), പശക്ഷ പരാ ർേിച്ച വാഴ്െയുറെ  ാപ്തശ  ആയിരം സംവത്സരം 
ആയിരുന്നു. ഞാൻ രാജ്തവം- ിസിക്കൽ, സഹപ്സാബ്ദ, ദ നൽ കൂെുതൽ 
ആത്മീയ, ഘട്ടത്തിൽ എതിറരയുളള ഘട്ടത്തിൽ ആൈയ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ശനരറത്ത 
വിശേഷണങ്ങളും ഇതുറകാടാണ്. 
ഏതാനും ഇവന്െുകൾ ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സഹപ്സാബ്ദ അവസാന 
ഘട്ടങ്ങളും തമ്മി ുള്ള സംഭവിച്ചുറകാടിരിക്കുന്ന റവളിപാട് 
പുസ്തകത്തിൽ പട്ടികറപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നു: 

7 ആയിരം ആടു കഴിയുശൊശഴാ കഴിയുശൊശഴാ സാത്താറന 
തെവിൽ 8  ുതൽ പുെത്തിെങ്ങിയ പെയിൽ കൂട്ടിശച്ചർശക്കടതിന്നു 
ഭൂ ിയുറെ നാ ു ശകാണി ും ശഗാഗ്,  ാശഗാഗ് ആകുന്നു ജ്ാതികറള 
വഞ്ചിക്കാൻ പുെറപ്പെും റെയ്യും, ആരുറെ നെർ ആയി ആണ് 
കെ ിന്റെ  ണൽ. ... 11 ഞാൻ വ ിശയാരു സിംഹാസനത്തിന് അവന്റെ 
സന്നിധിയിൽനിന്നു ഭൂ ിയും നിന്ന് അതിശന്മൽ കയെി ആകാേവും 
ഓെിശപ്പായി കടു. പിറന്ന അവറയ പിറന്ന കടി ല. 12 ഞാൻ,  രിച്ചവർ 
ആ ാ വൃദ്ധം കടു ദൈവം  ുെിൽ നി ക്കുന്നതും പുസ്തകങ്ങൾ 
തുെന്നു.  ററ്റാരു പുസ്തകവും തുെന്നു ജ്ീവന്റെ പുസ്തകം 
ഏത്.  രിച്ചവർക്കും പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന്നു വഴി, 
അവരുറെ പ്പവൃത്തികൾ ശപാറ  നയായവിധി ഉടായി. 13സ ുപ്ൈം 
തന്നി ുള്ള  രിച്ചവറര ഏല്പിച്ചുറകാെുത്തു;  രണവും പാതാളവും 
തങ്ങളി ുള്ള  രിച്ചവറര ഏല്പിച്ചുറകാെുത്തു. അവർ അവന്റെ 
പ്പവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം ഓശരാ വിധി ഉടായി. 14  രണറത്തയും 
പാതാളറത്തയും തീറപ്പായ്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു. . ഈ രടാ റത്ത 
 രണം 15ദ ഫ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു കറടത്തിയി ല 
ആറരയും തീ (: 7-8, 11-15 റവളിപ്പാെു 20) തൊകം തള്ളിയിെും. 

റവളിപ്പാെു പുസ്തകം ആയിരവർഷവാഴ്െയുറെ ശേഷം രടാ റത്ത 
 രണശേഷം വരുന്ന ഒരു പിന്നീട് ഘട്ട ഉടാകും എന്നു കാണിക്കുന്നു: 

1 ഞാൻ ഒന്നാ റത്ത ആകാേവും ഒന്നാ റത്ത ഭൂ ിയും ഒഴിഞ്ഞുശപായി, 
ഒരു പുതിയ ആകാേവും പുതിയ ഭൂ ിയും കടു. എതിറര 
സ ുപ്ൈവും ഇനി ഉടായിരുന്നു. 2 അശപ്പാൾ ഞാൻ ശയാഹന്നാൻ, വിേുദ്ധ 
നഗര ായ പുതിയ റയരൂേശ ം കടു ദൈവം സവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു 
ഇെങ്ങുന്നതും ഭർത്താവിറന അ ങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള  ണവാട്ടിറയശപ്പാറ  
ഒരുങ്ങി. 3 ഞാൻ എന്നു സവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു  ഹാേബ്ദം പെയുന്നതു 
ശകട്ടു, " ഇതാ, ദൈവത്തിന്റെ കൂൊരം  നുഷയശരാെു കൂറെ അവൻ 
അവശരാെുകൂറെ വസിക്കും; അവർ അവന്റെ ജ്ന ായിരിക്കും; ദൈവം 
തറന്ന അവറര ഇരിക്കും അവർക്കും ദൈവ ായിരിക്കയും 
റെയ്യും 4 അവരുറെ കണ്ണിൽ നിന്നു കണ്ണുനീർ തുെച്ചു റെയ്യും; 



ഉടാകും.. കൂെുതൽ  രണം ഇ ല, ൈുഃഖവും  ുെവിളിയും. പുരാതന 
കഴിഞ്ഞുശപായി ശവടി, ഇനി ശവൈന ആയിരിക്കും. " (റവളി 21: 1-4) 

1 അവൻ കദവത്തിന്ക്കറയും കുഞ്ഞാടിന്ക്കറയും സിംഹാസനം നിന്നും തുടരുന്നത് 
എക്കന്ന പള ങ്കുലപാക്കല വയക്തമായ ജീവന്ക്കറ ക്കവള്ളം ഒരു ശുദ്ധമായ നദി, 

കാണിച്ച . 2 വീഥിയുക്കട നടുവിൽ നദീതീരത്തു ഇരുവശങ്ങളിലും, ജീവന്ക്കറ 
വൃക്ഷ്ം ആയിരുന്നു പപ്ന്തണ്ടു പഴങ്ങൾ, മാസംലതാറും അതതു രലം കായിെുന്ന 
ഓലരാ മരത്തിനും പ്പസവിച്ച . വൃക്ഷ്ത്തിന്ക്കറ ഇല ജാതികള ക്കട ലരാഗശാന്തിെു 
ലവണ്ടി ആയിരുന്നു. 3 യാക്കതാരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകയിലല; കദവത്തിന്ക്കറയും 
കുഞ്ഞാടിന്ക്കറയും സിംഹാസനം അതിൽ ഇരിെും; അവന്ക്കറ ദാസന്മാർ അവക്കന 
ആരാധിെും. 4 അവർ അവൻക്കറ മുഖം കാണും . അവന്ക്കറ നാമം അവരുക്കട 
ക്കനറിയിൽ ഇരിെും 5 ഇനി രാപ്തി ഉണ്ടാകയിലല; കദവമായ കർത്താവു അവരുക്കട 
ക്കവളിച്ചം ക്കകാടുെുന്നു അവർ സൂരയന്ക്കറ യാക്കതാരു ദീപം ക്കവളിച്ചം 
ലവണം. അവർ എക്കന്നലന്നെും വാഴും. (ക്കവളിൊടു 22: 1-5) 

ഈ വാഴ്െയുറെ, ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് ദൈവത്തിന്റെ 
ൈാസന്മാർ ഉൾറപ്പെുന്നു പ്േദ്ധിക്കുക എശന്നക്കും നീടുനിൽക്കും. ആകാേത്ത് 
തയ്യാൊക്കിയിരുന്നു വിേുദ്ധ നഗര ായ സവർഗ്ഗത്തിൽ പുെറപ്പട്ട് 
ഭൂ ിയിശ ക്കു ഇെങ്ങും. ഇതു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൻറെ അവസാനഘട്ട 
ആരംഭ ാണ്. ഇനി ശവൈനശയാ യാതനയുറെ സ യം! 
റസൗ യതയുള്ളവർ ഭൂ ിറയ അവകാേ ാക്കും ( ത്തായി 5: 5), എ ലാം 
(റവളിപ്പാെു 21: 7). അതു സംഭവിക്കും എന്നു വിേുദ്ധ സിറ്റി ഉൾറപ്പറെ ഭൂ ി, 
ദൈവത്തിൻറെ വഴികൾ നെപ്പി ാക്കും കാരണം ഉത്ത ം. തിരിച്ചെിയണം: 

7 അവന്റെ ആധിപതയത്തിന്റെ വർദ്ധറനക്കും സ ാധാനത്തിന്നും 
അവസാനം (: 7 റയേയ്യാവു 9) ഉടാകും. 

ദൈവത്തിന്റെ സർക്കാർ അനുസരിക്കുകയും ശപാറ  ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ 
അവസാനഘട്ട ആരംഭിച്ച ശേഷം വളർച്ച ഉടാകും. 
ഇത് ഒരു ഏറ്റവും  ഹതവ ുള്ള സ യം ആയിരിക്കും: 

9 എന്നാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുശപാറ : "കണ്ണിന്റെ കടിശ ല, റെവി 
ശകട്ടിട്ടി ല, ഒരു  നുഷയന്റെയും ഹൃൈയത്തിൽ ദൈവം തറന്ന 
സ്ശനഹിക്കുന്നവർക്കും ഒരുക്കിറവച്ചിട്ടുട് വക നൽകി." 10 എന്നാൽ 
ദൈവം (അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ ന ുക്കു അവറര 
റവളിറപ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നു 1 റകാരിന്തയർ 2: 9-10). 

അത് സ്ശനഹം, സശന്താഷം, നിതയാനേം സുഖപ്പൈ ായ ഒരു സ യം. തറന്ന ഒരു 
റതെി സ യം ആയിരിക്കും! 
നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുറെ ഭാഗം ആപ്ഗഹിക്കുന്നി ല ഇശ ല? 

5. പുതിയ നിയമത്തിൽ പുറത്ത് ഉറവിടങ്ങൾ പഠിെിച്ച   
കദവരാജയം 



പ്കിസ്തുവിന്ക്കറ ആദയകാല ക്കപ്പാരസർമാർ അവർ കദവത്തിന്ക്കറ 
അക്ഷ്രാർഥത്തിൽ രാജയത്തിന്ക്കറ സുവിലശഷ്ം പ്പസംഗിൊൻ .അതിനും 
കണൊെിയിരിെുകയാലണാ? 
അക്കത. 
വർഷങ്ങൾക്ക്  ുെ് ശനാർത്ത് കശരാ ിന സർവക ാോ യിറ  റപ്പാ സർ 
വാകയഖണ്ഡത്തിന്റെ തരുന്ന ഒരു റ കെർ അവൻ ആവർത്തിച്ചു, 

േരിയായി, ഏറ്റവും ഇന്ന് പ്കിസ്തയാനികൾക്ക് സവീകരിക്കുന്ന വയതയസ്ത ായി 
ശയേുവും ആൈയകാ  ദൈവരാജ്യം ശഘാഷിച്ചു ഊന്നിപ്പെഞ്ഞു.പ്കിസ്തു തം 
ശഡാ എപ്ഹ ാൻ റ ാത്തം  ുദ്ധി ദൈവത്തിന്റെ തുെർ സഭ നിന്നും ഏറ്റവും 
വയതയാസറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു ആറണങ്കി ും നാം രാജ്യത്തിൻറെ സുവിശേഷം 
ശയേു തറന്നത്തറന്ന ശഘാഷിച്ചു എന്താണ് ആണ് പിന്തുണശയാറെ 
വിേവസിച്ചു സമ്മതിക്കുന്നു തറന്ന. നാം പ  ഇന്ന് പ്കിസ്തയാനികൾ റൈയിം 
റെയ്യാത്തത് സമ്മതിക്കുന്നു തറന്ന  നസ്സി ാക്കുന്നു. 

സംരക്ഷ്ിെക്കെട്ട ഏറവും പുരാതനമായ ലപാസ്റ്റ്-പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുത്ത് & 

ഗിരിപ്പഭാഷ്ണം 
ദൈവരാജ്യം "അതിജ്ീവിച്ചത് എന്ന് റെന്ന പൂർണ്ണ ായ പ്കിസ്തീയ 
പ്പഭാഷണം" (ശഹാംസ് റ ഗാവാട്ട് പുരാതന പ്കിസ്തയൻ ഗിരിപ്പഭാഷണം 
അവകാേറപ്പട്ടിരുന്നു എന്തു ഭാഗ ാണ് ആയിരുന്നു 
അപ്പസ്ശതാ ികസഭാപിതാക്കന്മാരിൽ:.. പ്ഗീക്ക് എഴുത്തുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് 
പരിഭാഷകൾ, 2 ശ ക്കർ പുസ്തകങ്ങൾ, പ്ഗാൻഡ് രയാപിഡ്സ്, 2004, ശപ. 
102). ഈ പുരാതന പ്കിസ്തയൻ ഗിരിപ്പഭാഷണം അതിറനക്കുെിച്ച് ഈ 
പ്പസ്താവനകൾ അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു: 

5: 5 നിങ്ങൾ അെിയുന്ന സശഹാൈരന്മാശര, ജ്ഡത്തിന്റെ ശ ാകത്തിൽ 
ഞങ്ങളുറെ താ സം നിസ്സാരറ ന്ന് ആൻഡ് യാണ് ഉറടന്നും എന്നാൽ 
പ്കിസ്തുവിന്റെ വാഗ്ൈാനം വ ുതും അതിേയ ായി വരുന്നവരും 
രാജ്യത്തിൽ വിപ്േ വും നിതയജ്ീവൻ. 

 ുകളി ുള്ള പ്പസ്താവന രാജ്യം ഇശപ്പാൾ ഇ ല എന്നു കാണിക്കുന്നു, പശക്ഷ 
വന്നു നിതയ ആയിരിക്കും. കൂൊറത പുരാതന പ്പഭാഷണം പെയുന്നു: 

6: 9 ഇവ തശന്ന നീതി ാന്മാർ കഴിയുന്നിറ ലങ്കിൽ, അവരുറെ  ക്കൾ 
സംരക്ഷിക്കാൻ സവന്തം സൽകർമ്മങ്ങൾ ശപറ , റെയ്തുറകാട് ഏതു 
ഉെപ്പ് നാം ദൈവരാജ്യം നൽകി നാം േുദ്ധ ായ അനാഥറരയും 
ഞങ്ങളുറെ സ്നാനം നി നിർത്താൻ പരാജ്യറപ്പെുകയാറണങ്കിൽ 
ഉട്? അത ല നാം വിേുദ്ധ സൽകർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുട് 
കറടത്തിയിട്ടുട് ഇ ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുറെ അഭിഭാഷകൻ 
ആയിരിക്കും 9: അതുറകാടു ഞങ്ങൾ അെിയാറ ങ്കിൽ7: 6 അതുറകാടു 
നാം അശനയാനയം സ്ശനഹിക്ക ദൈവത്തിനു നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ 
കെക്കുന്നതു ശവടി റെയ്യറട്ട 11. േരിയായ അ ലാഹുവിൻറെ അെുക്കൽ, 



അശേഹത്തിൻറെ ആധിപതയം നാം നൽകുക ഏത് വാഗ്ൈാനങ്ങൾ 
 ഭിക്കും ആണ് "റെവി ശകട്ടിട്ടുട് അത് വിട്ട് കണ്ണ് കടിട്ടി ല കണ്ണ് 
കടിട്ടി ല  നുഷയന്റെ ഹൃൈയം സങ്കൽപ്പിച്ചു." 
12: 1 12 നാം ദൈവത്തിൻറെ ഹാജ്രായ ൈിവസം അെിയുന്നി ല ശേഷം 
ഞങ്ങറള, കാത്തിരിക്കുക ആകയാൽ സ്ശനഹം നീതിയി ും ദൈവരാജ്യം 
നാഴിക  ണിക്കൂർ; എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരും, 6 അശേഹം 
പെയുന്നു.. 

ശ ൽപ്പെഞ്ഞ പ്പസ്താവനകൾ നാം ഇശപ്പാഴും ദൈവരാജ്യം നൽകിയ അ ല, 
അതു ദൈവത്തിൻറെ പ്പതയക്ഷറപ്പെുന്നത്-ശയേു വീടും തിരിറച്ചത്തി ശേഷം 
ൈിവസം സംഭവിക്കുന്നത്, േരിയായ ജ്ീവനുള്ള വഴി സ്ശനഹം 
ആവേയ ാറണന്ന് കാണിക്കും. അതു പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആണ് രാജ്യം 
റവെും ശയേു അ ല. 
ദൈവം അതിജ്ീവിക്കാൻ അനുവൈിച്ചു എന്ന് പഴക്ക ുള്ള പ്പതയക്ഷ ായും 
പ്കിസ്തീയ പ്പഭാഷണം പുതിയനിയ ത്തിറ  പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് 
ദൈവത്തിന്റെ അശത റക പഠിപ്പിക്കുന്നു തുെർ െർച്ച് ദൈവത്തിന്റെ 
ഇശപ്പാൾ (അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇെവകയിൽ നിന്നു 
കഴിഞ്ഞി ല സാധയതയുട് പഠിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ രസകര ായ ആണ് പ്ഗീക്ക് 
എന്റെ പരി ിത ായ അെിവ് േക്ത ായി പ്പഖയാപനം ഉടാക്കുവാൻ) 
എന്റെ കഴിവ് പരി ിതറപ്പെുത്തുന്നു. 

രണ്ടാം നൂറാണ്ടിക്കല െർച്ച് ലനതാെൾ രാജയത്തിന്ക്കറ സുവിലശഷ്ം 
ഇത് ശനരറത്തയാണ് 2 ND നൂറ്റാടിൽ കുെിക്കുകയും റെയ്യണം പാപിഎസ് 

ശയാഹന്നാന്റെ ശകൾക്കുന്നവൻ ശപാളികാർപ്പ് ഒരു സുഹൃത്തും ശൊ ൻ 
കശത്താ ിക്കർ വിേുദ്ധനായി കണക്കാക്കറപ്പെുന്ന, കരിാസ്തു 
പഠിപ്പിച്ച. യൂസീ ിയസ് പാപിഎസ് പഠിപ്പിച്ച ശരഖറപ്പെുത്തി: 

... പ്കിസ്തുവിന്റെ സവകാരയ ഭരണകാ ത്ത് ഈ റസൗകരയം ഭൂ ിയിൽ 
റെയ്യുന്ന  രിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനറത്ത, ശേഷം ഒരു 
സഹപ്സാബ്ദം ഉടാകും. (പാപിഎസ് ന്റെ അവയാണ് ആൊ ൻ. 
പുെശ  യൂസീ ിയസ്, സഭാെരിപ്തം,  ുക്ക് 3, അപ്ത, 12 കാണുക) 

പാപിഎസ് ഈ വ ിയ സ ൃദ്ധ ായ ഒരു സ യം പഠിപ്പിച്ചു: 

സ ാന ായ വിധത്തിൽ, [അശേഹം പെഞ്ഞു] ശഗാതെു ണി പത്തു 
ഉളവാക്കുറ ന്ന് ആ 
ആയിരം റെവി, ഓശരാ റെവി പതിനായിരം ധാനയങ്ങൾ 
 ഭിക്കു ായിരുന്നു, ഏതു ധാനയം വയക്ത ായ നിർമ്മ വും  ാവു 
പത്തു പൗട്  ാവിറന എന്നും ആപ്പിൾ, വിത്തുകളും പു ലു 
സ ാന ായ  ുെപ്പകാരം ഉത്പാൈിപ്പിക്കാൻ 
ശനാക്കുന്നു; സാക്ഷിറ ാഴികളും പാപിഎസ് പുരാതന  നുഷയൻ 
ശകൾക്കുന്നവൻ ആയിരുന്ന ശരഖാ ൂ ം ഇതു വഹിക്കും 



ജ്ീവികറളയും  ാപ്തം ഭൂ ിയിറ  റപ്പാഡക്ഷൻസിന്റെ തുെർന്ന് 
ശ യിക്കുന്ന സ ാധാനവും റസൗഹാര്ൈപൂര്ണ്ണവു ായിരിക്കും 
ആകു ായിരുന്നു, അനുശയാജ്യ ായ കീഴെങ്ങി  നുഷയൻ ആയിരിക്കും. 
"എന്ന് [ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളും അശേഹം വിനയസിക്കറപ്പട്ട ...] 
(പാപിഎസ് ന്റെ അവയാണ്, ഐ.വി.); പ്ഗന്ഥങ്ങളും നാ ാം ശജ്ാൺ 
ശപാളികാർപ്പിശനയും സുഹൃത്തു ായ എന്ന 

റകാരിന്തയർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശപാസ്റ്റ് പുതിയ നിയ ത്തിൽ കത്ത്: 
42: 1-3 അറപ്പാസ്ത ന്മാർ കർത്താവായ ശയേുപ്കിസ്തുവിന്റെ നിന്നു 
ന ുക്കു സുവിശേഷം  ഭിച്ചത്; ദൈവം ശയേു പ്കിസ്തുവിറന 
അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങറന പ്കിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ നിന്നുള്ളതാണ് 
അറപ്പാസ്ത ന്മാരു ായി പ്കിസ്തു നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇരു അതിനാൽ 
നിശ്ചയിച്ച പ്ക ത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇോേക്തിയുറെ 
വന്നു. ആകയാൽ കല്പന കിട്ടുകയാൽ, നമ്മുറെ കർത്താവായ 
ശയേുപ്കിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ പൂർണ്ണ ായി ഉറെച്ചു 
പരിേുദ്ധാത്മാവും നിെഞ്ഞ ൈൃഢവിേവാസം ദൈവത്തിന്റെ വെനം 
സ്ഥിരീകരിച്ചു തനിക്കായി ദൈവരാജ്യം വരണം സശന്താഷവാര്ത്ത 
പുെറപ്പട്ടു. 

സ് ിർണയിറ  ശപാളികാർപ്പ് ശജ്ാൺ േിഷയനായിരുന്നു ഒരു 
ആൈയകാ ജ്ീവനക്കാരനും പ്കിസ്തീയ ശനതാവ്,  രിക്കാൻ യഥാർത്ഥ 
അറപ്പാസ്ത ന്മാർ അവസാന ആയിരുന്നു. ശപാളികാർപ്പ് സി. 120-135 എഡി 
പഠിപ്പിച്ചു: 

ഭാഗയവാന്മാർ ൈരിപ്ൈരാണ് നീതി നി ിത്തം ഉപപ്ൈവം ആ അവർക്ക് 
ശവടി ദൈവരാജ്യം. (ശപാളികാർപ്പ്  ി ിപ്പിയർക്കുള്ള. കത്ത്, 
അദ്ധയായം രടാം. ശപാശ സ് ാച്ച്-നിഖയാസ വാകയശത്താട് 
പിതാക്കന്മാർ, വാ യം 1 അ കസാടർ ശൊ ർട്സ് & റജ്യിംസ് 
ഗതിയിൽ ശപാറ . അശ രിക്കൻ എഡിഷൻ, 1885) 
പിറന്ന, അെിഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങൾ അവന്റെ കല്പന  ഹതവവും 
ശയാഗയ ാകുംവണ്ണം നെന്നു  ുെപ്പകാരം "ദൈവശ , പരിഹസിച്ചു 
വയക്ത ാക്കുന്നത്" ... തറന്ന "ശനറര ഓശരാ കാ ം ജ്ീവനകാരയങ്ങളിൽ 
ശേഷം, ശ ാകത്തിൽ ശ ാഹങ്ങറള നിന്നു ശഛൈിച്ചുകളശയണം ശവണം 
നന്നായി ആകുന്നു ആത്മാവു; "കൂൊറത"  നുഷയർക്ക് കൂറെ 
ൈുർന്നെപ്പുകാർ, സവയശഭാഗികൾ, തങ്ങറള പുരുഷകാ ികൾ, ദൈവരാജ്യം 
അവകാേ ാക്കുകയി ല "അരുതു അസ്ഥിര ാറണന്നും ആൻഡ് 
അ ാനയ ായ ആവക പ്പവർത്തിക്കുന്നവരുറെ. (സ്ശനഹ ാകുന്നു, 
അദ്ധയായം വി) 
താൻ നശമ്മാെു കല്പിച്ചതുശപാറ  ശപാറ , എ ലാ ആേിച്ച് ഞങ്ങറള 
പിന്നീട് ഭയം അവശനാട് ശസവിക്കറട്ട; ഞങ്ങൾക്കു സുവിശേഷം 
പ്പസംഗിച്ച അറപ്പാസ്ത ന്മാരും കർത്താവിന്റെ പ്പതയക്ഷതവറര 



 ുെുകൂട്ടി വിളം രം റെയ്തവർ പ്പവെിക്കുന്നു. (സ്ശനഹ ാകുന്നു, 
അദ്ധയായം ആൊ ന്) 

പുതിയ നിയ ത്തിൽ  റ്റുള്ളവറര ശപാറ  ശപാളികാർപ്പ്, നീതി ാൻ അ ല 
കല്പന പ്പാവർത്തിക ാക്കറപ്പെുക ദൈവരാജ്യം അവകാേ ാക്കുകയി ല 
പഠിപ്പിച്ചു. 
താറഴ പുെശ  ശപാളികാർപ്പ് ഉപശൈേം  ഭിച്ചു അവകാേറപ്പട്ടിരുന്നു 
റെയ്തു: 

പിറന്ന താറഴ േബ്ബത്തിൽ അവൻ പെഞ്ഞു; 'നിങ്ങൾ എന്റെ 
പ്പശ ാധനം ദൈവത്തിന്റെ പ്പിയ  ക്കൾ ശകൾപ്പിൻ.  ിഷപ്പു ാറരയും 
പറങ്കെുത്തു വരുശൊൾ ഞാൻ നിറന്ന ശതന്, ഇശപ്പാൾ വീടും നിങ്ങറള 
 ുഴുവൻ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ  ാർഗ്ഗത്തിൽ ഒപ്പം പ്പ  നും 
നെപ്പാൻ അശപക്ഷിക്കുന്നു ... പീന്നീട് നിങ്ങൾ വീടും തയ്യാൊണ് 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുറെ ഹൃൈയം ഇെിഞ്ഞിട്ടുട് വരറട്ട പുതിയ കൽപ്പന 
 ററ്റാരു ശനറര കാരയത്തിൽ സ്ശനഹം, അവന്റെ പുനരാഗ റത്ത 
പ്ൈുതഗതിയി ുള്ള  ിന്നൽ ൈഹനയാഗ ായി വ ിയ നയായവിധി 
നിതയജ്ീവൻ, അവന്റെ അനേവരനായ രാജ്യത്തിന്റെ ശപാറ  റപറട്ടന്നു 
വയക്ത ായ. ദൈവം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു റെയ്തുറകാടിരിക്കുന്നു 
ഒറക്കയും കല്പനകൾ  ായാത്ത നിങ്ങളിൽ വസിക്കറട്ട ശവടി, 
നിങ്ങളുറെ ഹൃൈയങ്ങളിൻശ ൽ പരിേുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശപന റകാട് 
റകാത്തും നിങ്ങൾ ശ ാധനം തിരുറവഴുത്തുകൾ തിരയുശൊൾ, 

അെിയുന്നു. ' (ശപാളികാർപ്പ് ദ ഫ്, പാഠം 24. റജ്. ി. 
അപ്പസ്ശതാ ികസഭാപിതാക്കന്മാരിൽ, വാ യം. 3.2, 1889, ശപ. 488-506) 

ഒരു സഭയ്ക്കും ശനതാവ്, സി ആർ സർേിസിറ  ഓഫ് റ  ിശട്ടാ. 170 എഡി, 
പഠിപ്പിച്ചു: 

പുതിയ സുവിശേഷം പഴക്ക ുള്ള ഇഷയു തീർച്ചയായും നിയ ം, രടും 
സീശയാൻ റയരൂേശ  ിൽനിന്നു ഒന്നിച്ച് വന്നതിന്; ഒരു  നുഷയനിൽ 
കല്പന കൃപ ഇഷയു റെയ്തു ഉൽപന്നം ദെപ്പ് റെയ്യുക, പുപ്തനിൽ 
കുഞ്ഞാെിറന, ആെു, ദൈവം  നുഷയറന ... 
എന്നാൽ സുവിശേഷം നയായ വിേൈീകരണവും  ാെി അതിന്റെ 
നിവൃത്തി, സഭ സതയത്തിന്റെ പാടികോ യും അശതസ യം ... 
ഇത് ഞങ്ങറള അെി ത്തത്തിൽ നിന്നു സവാതപ്ന്തയത്തിശ ക്കു, ഇരുട്ടിൽ 
നിന്ന് റവളിച്ചത്തിശ ക്ക്  രണം വിട്ടു ജ്ീവനിൽ പ്പശവേിച്ചു 
എശന്നക്കു ുശള്ളാരു രാജ്യം കെന്നു സഹായ ർഹിക്കുന്നുറടങ്കിൽ 
നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഒന്നാണ്. (റ  ിശട്ടാ ഓശെതെുരാന് റപസഹാ ന് 
വാകയങ്ങൾ 7,40, ശക്സ് നിന്ന് 68. പരിഭാഷ:.. ഓൺദ ൻ 
ദൈവോസ്പ്തത്തിൽ ശജ്ണൽ http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 



ഇപ്പകാരം, ദൈവരാജ്യം നിതയ എശന്താ ശകവ ം ഒഴുക്ക് പ്കിസ്തയൻ 
അറ ലങ്കിൽ കശത്താ ിക്കാ സഭ അെിയറപ്പട്ടിരുന്നത് അ ല ദൈവത്തിന്റെ 
നിയ ം ഉൾറപ്പെുത്തിയിട്ടുട്. 
 ററ്റാരു  ിഡ്-കളുറെ രടാം നൂറ്റാടിൽ എഴുത്തു ജ്നം രാജ്യം 
ശനാക്കണറ ന്നു ഉദ്ശ ാധിപ്പിക്കുന്നു: 

അതുറകാടു നിങ്ങളിൽ ആരും ഇനി ശവടാ പിെശകാട്ടാണ് 
ശനാക്കരുത്  നശസ്സാറെ ദൈവരാജ്യം സുവിശേഷ 
സ ീപിക്കരുത്. (ശൊ ൻ റൈ ന്്. അംഗീകാരങ്ങളും,  ുക്ക് എകസ്, 

അദ്ധയായം XLV. ശപാശ സ് ാച്ച്-നിഖയാസ വാകയശത്താട് പിതാക്കന്മാർ 
ശരഖ, ശവാളിയം 8. അ കസാടർ ശൊ ർട്സ് & റജ്യിംസ് എഡിറ്റു. 
അശ രിക്കൻ എഡിഷൻ 1886) 

 ാപ്ത  ല, പ്പതയക്ഷ ായും യഥാർഥ സഭയിൽ ഒറ്റ എഴുതിയത ല. 
സ യത്തു ശൊ ർട്സ് & വറര ഇൻ പരിഭാഷറയ രെനയായി 
ഇെയനുംശപരിട്ടിരിക്കുന്ന പകുതിശയാറെ രടാം നൂറ്റാടിൽ 
എഴുത്തു പൈപ്പശയാഗം "ദൈവരാജ്യം" ഉപശയാഗിക്കുന്നു പതിനാ ു തവണ. 
സതയപ്കിസ്തയാനികൾ, ശപാ ും പ   ാപ്തം സവീകരിക്കുന്ന പ്കിസ്തു രടാം 
നൂറ്റാടിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്നു എറന്തങ്കി ും അെിയാ ായിരുന്നു. 
ശപാ ും കശത്താ ിക്കാ കിഴക്കൻ ഓർത്തശഡാകസ് ഐശെനിയസ് 
പുനരുത്ഥാനം ശേഷം പ്കിസ്തയാനികൾ ദൈവരാജ്യം കെക്കുറ ന്നും 
 നസ്സി ാക്കിയിരുന്നു. അവൻ എഴുതി പ്േദ്ധിക്കുക, സി. 180 എഡി: 

ഇത്തരം അവയിൽ എശപ്പാഴും അവൻ സതയവും വിേുദ്ധി നീതിയും 
സഹിഷ്ണുത നെക്കുന്നവശനാ അവറന, സ്നാനത്തിൽ തന്നു, 
 ഭിച്ചുറവന്ന് ദകവേം പരിേുദ്ധാത്മാവിനാൽ, വസിക്കുന്നു ശേഷം, 

സതയവിേവാസികറള സ്ഥിതിയാണിത്. ഈ പ്പാണൻ േരീരം വീടും 
പ്പാണറന വാങ്ങി വിേവസിക്കുന്നവറര ഒരു പുനരുത്ഥാനം ഉട്, അത് 
റകാട് സഹിതം, പരിേുദ്ധാത്മാവിന്റെ േക്തിയാൽ 
ഉയിർറത്തഴുശന്നല്പിച്ചു ദൈവരാജ്യം കെക്കുന്നു 
റെയ്തുറകാടിരിക്കുന്നു. (ഇരശണവൂസ്, റസന്്, ദ യന്  ിഷപ്ത 
ശപായിട്ടി ല ശൊ ിൻസൺ വഴി അർ ീനിയൻ നിന്ന് വിവർത്തനം 
അശപ്പാസ്ശതാ ിക പ്പസംഗത്തിന്റെ അവതരണം അദ്ധയായം 42. 

റവൽസ്, ശസാ ർറസറ്റ്, ഒകശൊ ർ 1879 പ്കിസ്തീയ പരിജ്ഞാനവും 
ശപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ ൂഹത്തിൽ പ്പസിദ്ധീകരിച്ച നയൂ 
ശയാർക്ക്:...  ക ി ലൻ സി.ഒ., 1920). 

രണ്ടാമക്കത്തയും മൂന്നാമക്കത്തയും നൂറാണ്ടുകളിൽ പ്പശ്നങ്ങൾ 
അതിന്റെ വയാപക ായ സവീകാരയത ഉടായിരുന്നിട്ടും, രടാം നൂറ്റാടിൽ 
സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു ശപരുള്ള വിരുദ്ധ നിയ ം ഭവിച്ച ശനതാവ് 
എഴുശന്നറ്റു. ാർഷന്റെ ദൈവം, സാ ത്ത് ദൈവത്തിന്റെ 



അക്ഷരാർഥത്തി ുള്ള റക നയായപ്പ ാണറത്ത പഠിപ്പിച്ചു. അവൻ 
ശപാളികാർപ്പ്  റ്റുള്ളവരും പ്പഗല്ഭരായ ആയിരുറന്നങ്കി ും അവൻ കുെച്ച് 
കാ  ായി ശൊ ിറ  സഭ സെർക്കം ഉടായിരുന്നു അവിറെ സവാധീനം 
ശതാന്നി. 
രടാ റത്തയും  ൂന്നാ റത്തയും നൂറ്റാടുകളിൽ അറ ഗ്സയാംപ്ഡിയ 
(ഈജ്ിപ്തറ്റ്) ൽ സ്ഥാപിത ായ ഭീശ േവരി റെയ്തു. പ  അറ ലശഗാെിസ്്സ് 

വരുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഉപശൈേത്തിൽ എതിർത്തു. ആ അറ ലശഗാെിസ്്സ് 

െി  െിശപ്പാര്ട്ട് പ്േദ്ധിക്കുക: 
ൈീവന്നാസിശയാസ് അറ കസാൻപ്ഡിയയിറ   ാനയ ായ സെത്തിന്റെ 
പുെജ്ാതീയ കുെും ം ജ്നിച്ചിരിക്കുന്നു, അവരുറെ തത്തവെിന്ത 
വിൈയാഭയാസം റെയ്തു. അവൻ അ കസാപ്ടിയയിറ  
ശവൈപാഠോ യിൽ െു ത യുള്ള വിജ്യിച്ചു ആറര ഒരിജ്ൻ, ഒരു 
കൃഷ്ണ ണി ആകുവാൻ പുെജ്ാതി സ്കൂളുകൾ ശേഷിക്കുന്നു ... 
റൈ ന്് ഓെിറജ്ൻ,, ജ്ഞാനവാൈ സ്കൂൾ അവരുറെ ഭാവനാത്മക ായ 
ആൻഡ് സാൈൃേയ ുള്ള വയാഖയാനങ്ങളി ൂറെ വിേുദ്ധ 
അരുളപ്പാെുകളുറെ ഉപശൈേങ്ങൾ തിരുത്തിറയന്നാണ് റെയ്തു ... 
തങ്ങൾക്കു  ഭിച്ച ശപര് "അറ ലശഗാെിസ്്സ്." റനശപാസ് പരസയ ായി 
അറ ലശഗാെിസ്്സ് റെെുശക്കട പ്കിസ്തുവിന്റെ ഒരു വാഴ്െയുറെ 
ഉടാകും എന്നു പരിപാ നവും ഭൂ ിയിൽ ... 
ൈീവന്നാസിശയാസ് "ഇശപ്പാൾ ദൈവരാജ്യം നി വി ുള്ളതിനാൽ ഇപ്ത 
എ ലാം സംസ്ഥാന." റനശപാസ് അനുയായികറള തർക്കത്തിൽ അവന്റെ 
അക്കൗട് വഴി ... ഈ സഭകളുറെ അവസ്ഥയിൽ നി വി ുള്ള 
ദൈവരാജ്യം ആൈയ ഏകപരാ ർേ ാണ് ... 
റനശപാസ് സവർഗ്ഗ രാജ്യം സാൈൃേയ ുള്ള അ ല, നിതയജ്ീവങ്കശ ക്കു 
പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നമ്മുറെ കർത്താവിന്റെ അക്ഷരാർഥത്തി ുള്ള 
വരുന്ന ആധിപതയം പ്പകെ ാക്കിറക്കാട് അവരുറെ പിേക ോസിച്ചു 
... 
അങ്ങറന രാജ്യം എന്ന ആേയം കാരയങ്ങൾ ഇന്നറത്ത ശകരളം വരും, 

ഈജ്ിപ്തതിൽ അറ ലശഗാെിസ്്സ് എന്ന ജ്ഞാനവാൈപാരെരയത്തിറ  
സ്കൂളിൽ ഗർഭം റകാടുവന്നു എഡി 200  ുതൽ 250 വറര, ഒരു 
 ുഴുവൻ നൂറ്റാടിൽ സാപ് ാജ്യത്തിന്റെ റ പ്താന്മാരുറെ 
സിംഹാസനത്തിന്റെ കാന്ത് പരിഗണിക്കുന്നു വരുന്നതിനു ുെ് ... 
റൈ ന്് ദൈവത്തിന്റെ യഥാർഥ  ാനസിക അെിവിന്റെ ഒരു 
സംസ്ഥാനം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആേയം ഗർഭം. ഓെിഗൻ ഒരു 
ആത്മീയ അർഥം തിരുറവഴുത്തുകളുറെ റെയിൻ കത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നു 
അതിറന അണിനിരത്തും. (വാർഡ്, അവയാറണങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ 
സുവിശേഷം:.. ഈ ശ ാകത്തിന്റെ ആധിപതയം പാെി ല ഈ 
ശ ാകത്തിൽ; എന്നാൽ സവർഗ്ഗത്തിൽ രാജ്യത്തിനവരുറെ 



 രിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർറത്തഴുശന്നൽപിൻറെ എ ലാറ്റിന്റെയും 
വന്നു''റവന്നു പ്പസിദ്ധീകരിച്ചത് ൈാകസ്റ്റൺ വഴി, 1870, ശപ. 124-125) 

ഇപ്പകാരം,  ിഷപ്പ് റനശപാസ് ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിച്ചു 
അശതസ യം, അറ ലശഗാെിസ്്സ് അതു റതറ്റായ, കുെവ് അക്ഷരാർഥത്തി ുള്ള, 

 ുദ്ധി കയെി വന്നു പ്േ ിച്ചു. ഹിയരശപ്പാ ിസിൽ  ിഷപ്പ് ഒശര സ യം 
കുെിച്ച് അറ ലശഗാെിസ്്സ് റതറ്റുകൾ യുദ്ധം പ്േ ിച്ചു. തീർച്ചയായും 
ദൈവത്തിന്റെ സഭയിറ  അവരാണ് െരിപ്തത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ 
അക്ഷരീയ രാജ്യത്തിൻറെ സതയത്തിനുശവടി നിന്നു. 

ക്കഹർബർട്ട്  ബ്ല്യൂ ആംസ്ലപ്ടാങ് രാജയത്തിന്ക്കറ സുവിലശഷ്ം ഉപലദശിച്ച  പ്ലസ് 
20 ാാാം നൂറ്റാടിൽ, പശരതനായ റഹർ ർട്ട് ഡബ്ല്യൂ ആംസ്ശപ്ൊങ് എഴുതി: 

അവർ പ്കിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം നിരസിച്ചു കാരണം. . . ശ ാകറത്ത 
അതിന്റെ സ്ഥ ത്തു  ററ്ററന്തങ്കി ും ഉപായം ഉടായിരുന്നു. അവർ 
ഒരുവയാജ് റകട്ടിച്ച യ്ക്കുവാനാണ് ഉടായിരുന്നു അങ്ങറന ഞങ്ങൾ 
ശപാറ  ശകവ ം ഒരു റപ്പറ്റി പെഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം 
ശകട്ടിരിക്കുന്നു -!  നുഷയ  നസ്സുകളിൽ ഒരു ന ല വികാരം - ഒരു 
ഗുണ ാണ്, ഭാവനയാണ് ഒന്നും അതു കുെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള!  റ്റുള്ളവർ 
"സഭ" രാജ്യം എന്നു റെയ്തിരിക്കുന്നു. . . പ്കിസ്തു  ുെ് 600 വർഷം 
ജ്ീവിച്ചിരുന്ന ൈാനിശയൽ, ദൈവരാജ്യം ഒരു യഥാർത്ഥ രാജ്യം എന്നു 
പ്ഗഹിച്ചു - ഭൂ ിയിൽ അക്ഷരീയ ജ്നങ്ങളുറെ ശപരിൽ സർക്കാർ 
ഭരണകക്ഷിയിൽ. . . 

ഇവിറെ . . . ദൈവരാജ്യം ഓഫ് എന്താണ് ദൈവം വിേൈീകരണം 
ഇതാണ്: "ഈ രാജ്ാക്കന്മാരുറെ കാ ത്തു ..." - അതു പത്തു വിര ും 
സംസാരിക്കുന്ന ഇരുെും റപാട്ടുന്ന കളി ണ്ണും പാതി ഭാഗ ായി 
ഇവിറെ. ഇത് ൈാനിശയൽ 7, റവളിപ്പാെു 13, 17 കൂറെ പ്പവെനം 
 ന്ധിപ്പിച്ചുറകാട് യൂശൊപ്പിന്റെയും പുതിയ യുദണറ്റഡ് 
ശസ്റ്ററ്റ്സിശനാട് ഇശപ്പാൾ ജ്നിക്കാനുള്ള എന്ന് പരാ ർേിച്ച് 
ആണ്. . . നിങ്ങളുറെ കണ്ണിന്നു  ുെിൽ! (: 8 റവളി 17) പഴയ ശൊ ാ 
സാപ് ാജ്യം ഉയിർപ്പിക്കുറ ന്നു എന്നു റവളിപ്പാെു 17:12 ആ പത്തു 
രാജ്ാക്കന്മാർ അറ ലങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളുറെ ഒരു യൂണിയൻ ആകും 
പ്തറളയിൻ വിേൈ ായി റെയ്യുന്നു. . . 
പ്കിസ്തു വരുശൊശഴാ അവൻ രാജ്ാക്കൻ ാരുറെ രാജ്ാവ് 
ഭരണകക്ഷിയായ ഭൂ ി  ുഴുവൻ (റവളി 19: 11-16) 

വരുന്നതുശപാറ ; വയതയാസവും അവന്റെ -- ദൈവരാജ്യം, ൈാനിശയൽ -- 
ഈ  ൗകിക രാജ്യങ്ങറള ഉപശഭാഗം ആണ്. റവളിപ്പാെു 11:15 ഈ 
വാക്കുകളിൽ അതു പ്പസ്താവിക്കുന്നു: 
"ശ ാകരാജ്യങ്ങളും തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുറെ നാഥാ, അവന്റെ 
പ്കിസ്തുവിന്റെ രാജ്യങ്ങറള; അവൻ എറന്നശന്നക്കും വാഴും"! ഈ 



ദൈവരാജ്യം. അറത, ശപാ ും അശ രിക്കൻ ഐകയനാെുകൾ, പ് ിട്ടീഷ് 
ജ്ാതികറള - അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരുകൾ 
അവസാനം.സർക്കാരുകൾ - - കർത്താവായ ശയേുപ്കിസ്തുവിന്റെ, 

 ുഴുഭൂ ിയുറെയുംശ  ുളള രാജ്ാക്കന്മാരുറെ അശപ്പാൾ രാജ്ാവു പിറന്ന 
അവർ രാജ്യങ്ങറള തീരും. ഈ പൂർണ്ണ ായും റെയിൻ ദൈവരാജ്യം 
ഒരു അക്ഷരീയ ഗവറെന്ൊണ് വസ്തുത റെയ്യുന്നു. കൽൈായ 
സാപ് ാജ്യം ഒരു രാജ്യം ശപാറ  തശന്ന - ശൊ ാ സാപ് ാജ്യം ഒരു 
രാജ്യം ശപാറ  - അങ്ങറന ദൈവരാജ്യം ഒരു സർക്കാരാണ്. ഇത് 
ശ ാകത്തിന്റെ ശനഷൻസ് സർക്കാർ ഏററ്റെുക്കാൻ ആണ്. ഒരു 
ഭരണാധികാരി - ശയേുപ്കിസ്തു രാജ്ാവായി ജ്നിച്ച! . . . 
അശത ശയേുപ്കിസ്തു 1,900 വർഷങ്ങൾക്ക്  ുെ് വിേുദ്ധ ശൈേത്തിറ  
  കളും താഴ്വരകളും ശ ൽ നെന്നു റയരൂേശ ം വീഥികളി ും ആർ 
വീടും വരുന്നു. താൻ വീടും വരാം പെഞ്ഞു. അവറന പ്കൂേിച്ച 
ശേഷം ദൈവം അവറന  രിച്ചവരിൽ നിന്നു  ൂന്നു രാവും  ൂന്നു 
പക ും ശേഷം ( ത്താ 12:40; പ്പവൃത്തികൾ 2:32 ഞാൻ ശകാെി 15..: 3-4) 

ഉയർത്തി. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം കയെി. യൂണിശവഴ്സ് 
സർക്കാരിന്റെ ആസ്ഥാനം (പ്പവൃത്തികൾ 1: 9-11; റഹപ് ാ 1:. 3; 8: 1; 10:12; 

െവ 3:21). 
12-27: - "ൈൂരശൈേത്തുനിന്നു" - ഭൂ ി  െങ്ങാൻ പിറന്ന എ ലാ ജ്ാതികളുറെ 
ശ ൽ രാജ്ാക്കന്മാരുറെ രാജ്ാവായി ശ ക്കും, ( ൂശക്കാസ് 19 അതു 
ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ശപായ ഉപ യിറ  "രാജ്ഭൃതയൻ" ആണ് 
). 
പിറന്നയും "എ ലാം യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാ ം" (പ്പവൃ 3: 19-21) വറര 
സവർഗ്ഗത്തിൽ ആകുന്നു. രിക്കണം  ുൻ അറ ലങ്കിൽ അവസ്ഥ 
പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ്. ഈ സാഹെരയത്തിൽ, ഭൂ ിയിൽ 
ദൈവത്തിൻറെ സർക്കാരിന്റെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, അങ്ങറന, 

ശ ാകസ ാധാനം, ഉശട്ടാപയനു ായ അവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. 
ശ ാകത്തിറ  ക ാപങ്ങൾക്കും, പ്പവണത യുദ്ധങ്ങളും പിണക്കം 
ദൈവം ഇെറപട്ടു അ ലാറത ആശരാെും  ാംസം ജ്ീവശനാറെ 
രക്ഷിക്കറപ്പെുകയി ല വ ിയ ശ ാകം ( ത്താ. 24:22) ൽ ദൈ ാകസ് 
റെയ്യും. അതിന്റെ വളറര ദൈ ാകസ് സ യത്ത് കാ താ സം ഈ 
പ്ഗഹം ഓഫ് നിന്നുള്ള എ ലാ ജ്ീവിതം റവൺകതിർ കാരണ ാകുന്നു 
ശയേു പ്കിസ്തു  െങ്ങിവരും. ഈ സ യം റകാട് ൈിവയ ദൈവം 
വരുന്നതുശപാറ . അവൻ പ്പപഞ്ചറത്ത-ഭരണകക്ഷിയിൽ പ്സരാവിന്റെ 
എ ലാ േക്തിയും  ഹതവവും വരുന്നു. ( ത്താ 24:30;.. 25:31) അവൻ 
" ഹത്തുക്കളുറെ രാജ്ാക്കന്മാരുറെ രാജ്ാവ്, കർത്താവായ" (റവളി 19:16) 

ശപാറ  സൂപ്പർ-സർക്കാർ ശ ാകം  ുെശപാറ  സക ജ്ാതികറളയും 
ഭരിക്കാൻ ഇരിെുശകാൽറകാടു കൂറെ വരുന്നു " "(റവളി 19:15; 12: 5). . . 



പ്കിസ്തു ക്കപടാതിരിൊൻ? 
എന്നാൽ സശന്താഷശത്താറെ  ാനവരാേിറയ തറന്ന; ഒപ്പം റവെി 
  ിപ്പിക്കാനാവാത്തവയാണ് ആൻഡ് ആശവേം അവറന സവാഗതം - 
പരെരാഗത പ്കിസ്തു തം സഭകളിൽ ശപാ ും റെയ്യും? 

അവർ എന്നു! അവറര െതിച്ചു അവൻ അന്തിപ്കിസ്തുശവാ എന്നു 
സാത്താൻ (. 13-15 രടാ ൻ ശകാെി 11) കള്ളസാക്ഷയം  പ്ന്തി ാർ അവർ 
വിേവസിക്കുന്നത്. പള്ളികളും ജ്ാതികൾ അവന്റെ വരുന്നു (11:18 കൂറെ 
റവളി 11:15) ശകാപിച്ചു റെയ്യും, ദസനികറര യഥാർത്ഥത്തിൽ അവറന 
നേിപ്പിപ്പാൻ (റവളി 17:14) അങ്കം പ്േ ിക്കും! 
(സിച്ച 14: 1-2) ജ്ാതികൾ റയരൂേശ  ിൽ ശപാരാട്ട കൂറെ വരുന്നു 
 ൂന്നാ ൻ ശ ാക ഹായുദ്ധത്തിന്റെ ൊന്സും യുദ്ധത്തിൽ 
ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന റെയ്ശതക്കും പ്കിസ്തു  െങ്ങിവരും. അ ാനുഷിക 
േക്തി അവറന (വാകയം 3) ശനറര യുദ്ധം "ആ ജ്ാതികശളാെു 
റപാരുതും" റെയ്യും. അവൻ അവറര തികച്ചും ശതാൽപ്പിക്കാൻ റെയ്യും 
(റവളി 17:14)! "കാൽ ഒ ിവു  യിൽ അന്നു നി ക്കും" റജ്െൂസ  ിന്റെ 
കിഴശക്കാട്ടു വളറര കുെച്ചു ൈൂരം (സിച്ച 14: 4). (ആംസ്ശപ്ൊങ് HW. യുഗം 
 ർമ്മം, 1984) 

ദ  ിൾ ശയേുവിറന തിരിറക അശപ്പാൾ അവൻ വിജ്യം പ റരയും 
യുദ്ധം റെയ്യും പ്പഖയാപിക്കുന്നു 

അവറന (റവളിപ്പാെു 19:19) ശനറര. പ  (ദ  ിൾ പ്പവെന റതറ്റിദ്ധാരണ 
അെിസ്ഥാനറപ്പെുത്തി, പശക്ഷ അതിരുന്ന കള്ള പ്പവാെകന്മാരും  ിസ്റ്റികസ് 
എന്ന)  െങ്ങിവരുന്ന ശയേു അന്തി  എതിർപ്കിസ്തു നി പാട് റെയ്യും! 
താറഴ റഹർ ർട്ട് ആംസ്ശപ്ൊങ് നിന്ന് ആണ്: 

യഥാർഥ  തം - ദൈവത്തിന്റെ സതയം ദൈവത്തിന്റെ സ്ശനഹം 
പരിേുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ി ലഴില് കൂറെ ഉന്നതാധികാര ... ദൈവവും 
ശയേുപ്കിസ്തുവും അെിയാറത സശന്താഷം പാെി ലാത്തതും - സതയം 
അെിയാറത ഓഫ് - ദൈവത്തിൻറെ ൈിവയ സ്ശനഹത്തിൻറെ ഊഷ് ളത 
...! 
ദൈവത്തിൻറെ യഥാർഥ െർച്ച് ഉപശൈേങ്ങൾ ശകവ ം വിേുദ്ധ 
ദ  ിൾ "സക  വെനം ജ്ീവനുള്ള" കൂൊറത ... 
സ്ശനഹത്തിൻറെ ദൈവത്തിൻറെ വഴി - പുരുഷന്മാർ "ശനെുകയും" 
 ാർഗത്തിൽ നിന്ന് "തരും" വഴി തിരിയും. 
ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം ഇശപ്പാൾ കഴിക്കുന്നു പിെി 
ഭൂ ി! (സ്ശനഹ ാകുന്നു) 

പുതിയ സംസ്കാരം ദൈവരാജ്യം. പുതിയ സംസ്കാരം വരുവാനുള്ള 
സ്ശനഹവും അെിസ്ഥാനറപ്പെുത്തി ശവണം എന്നു ശഘാഷിക്കുന്ന എന്തു 



ശയേുവും േിഷയന്മാരും ഉപശൈേിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർഥ സുവിശേഷം 
കുെിച്ച് ഒരു പ്പധാന ഭാഗ ാണ്. ആ നാം ദൈവത്തിന്റെ തുെർ സഭയിൽ 
പ്പസംഗിക്കുന്ന ശപാറ  എശന്താ. 
റഹർ ർട്ട് ആംസ്ശപ്ൊങ് ശയേു  നുഷയ സ ൂഹറത്ത ഉപശൈേിച്ചു 
 നസ്സി ായി 
അത് അനുസരിക്കാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു കരുതുശൊൾ ശപാ ും, ജ്ീവന്റെ 
റകാെുക്കും വഴി 'സ്ശനഹത്തിന്റെ വഴി തള്ളി. ഏതാട് ആരും േരിയായി 
ശയേു ഉപശൈേിച്ചു എന്താണ് പ്പാധാനയം പ്ഗഹിക്കാൻ ശതാന്നുന്നു. 
ലയശുവിലൂക്കട രക്ഷ് സുവിലശഷ്ത്തിക്കല ഭാഗമാണ് 
ഇശപ്പാൾ ജ്യത്തിൽ ശയേുവിൻറെ  രണറത്ത പങ്കും െിന്തിശച്ചക്കാം 
 ഹുൈൂരം ഒരുപശക്ഷ ഈ വായിച്ച് െി രുട്. അറത, ആ പുതിയ 
നിയ ത്തിൽ, റഹർ ർട്ട് ഡബ്ല്യൂ ആംസ്ശപ്ൊങ് ഇരുവരും എഴുതി 
സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗ ാണ്. 
പുതിയ നിയ ത്തിറ  സുവിശേഷം ശയേു രക്ഷ ഉൾറപ്പെുന്നു കാണിക്കുന്നു: 

16 ഞാൻ അതു പ്ഗീക്ക് (ശൊ ർ 1:16), ആൈയറത്ത ഒപ്പം റയഹൂൈന്നും 
വിേവസിക്കുന്ന എ ലാവർക്കും രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ േക്തി തശന്ന 
പ്കിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്നു  ജ്ജിച്ചു ശപായിട്ടി ല. 
4 അതുറകാടു ആ െിതെിശപ്പായവർ വെനം സുവിശേഷിച്ചുംറകാടു 
അവിെവിറെ സഞ്ചരിച്ചു. 5  ി ിറപ്പാസ് േ രയപട്ടണത്തിൽ റെന്നു 
അവശരാെു പ്കിസ്തുവിറന പ്പസംഗിച്ചു. ... 12 എന്നാൽ അവൻ 
ദൈവറത്തയും ശയേുപ്കിസ്തുവിന്റെ നാ ത്തിൽ ദൈവരാജ്യം 
കുെിച്ചുള്ള അെിയിക്കുശൊൾ അവർ  ി ിശപ്പാസ് വിേവസിച്ചശപ്പാൾ 
പുരുഷന്മാരും സ്പ്തീകളും സ്നാനം ഏറ്റു. ... 25 അവർ സാക്ഷീകരിച്ചു 
കർത്താവിന്റെ വെനം അെിയിച്ച ശേഷം അവർ റയരൂേശ  ിശ ക്കു 
 െങ്ങിശപ്പായി േ രയക്കാരുറെ അശനക പ്ഗാ ങ്ങളിൽ സുവിശേഷം 
അെിയിച്ചുറകാടു. 26കർത്താവിന്റെ ൈൂതൻ  ി ിറപ്പാസിശനാെു 
സംസാരിച്ചു ... 40  ി ിശപ്പാസ് അസ്ശതാൈിൽ കടു. പിറന്ന അവൻ 
സഞ്ചരിച്ചു ദകസരയയിൽ എത്തി എ ലാ പട്ടണങ്ങളി ും 
സുവിശേഷം. (പ്പവൃത്തികൾ 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 അവൻ ശയേുവിറനയും പുനരുത്ഥാനറത്തയും പ്പസംഗിക്ക. (പ്പവൃ 
17:18) 
30 അശപ്പാൾ പൗശ ാസ് സവന്തം വാെക വീട്ടിൽ രടു സംവത്സരം 
 ുഴുവൻ പാർത്തു, കദവരാജയം പ്പസംഗിച്ച ം എ ലാ ആത്മവിേവാസം, 

ആരും അവറന വി ക്കുകയും കർത്താവായ ലയശുപ്കിസ്തുവിന്ക്കറ 
കാരയത്തിൽ ഉപലദശം അയാൾക്ക് വന്ന എ ലാവരും 31  ഭിച്ചു. (പ്പവൃ 28: 

30-31) 



പ്പസംഗം ശയേു രാജ്യം ഉൾറപ്പെുത്തിയിട്ടുട് പ്േദ്ധിക്കുക. ൈുഃഖകരറ ന്നു 
പെയറട്ട, ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഉെിത ായ  ുദ്ധി പ്ഗീശക്കാ-
ശൊ ൻ സഭകളുറെ പഠിപ്പിച്ച നര ായി റെയ്യുന്നത് കുെവു ാണ്. 
യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഞങ്ങറള ആ രാജ്യം ഭാഗ ാകാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, ദൈവം 
 നുഷയറര അങ്ങറന സ്ശനഹിച്ചു 
അവൻ ഞങ്ങറള (: 16-17 ശയാഹന്നാൻ 3) ശയേു  രിപ്പാൻ വളറര. 

രാജയത്തിന്ക്കറ സുവിലശഷ്ം ലലാകം ആവശയങ്ങള് എന്താണ്, പലക്ഷ് ... 
എന്നാൽ പ  ശ ാക ശനതാക്കൾ  ത പേുക്കൾ ഉൾറപ്പറെയുള്ള അതു 
സ ാധാനവും സ ൃദ്ധിയും വരുത്തും അ ല ദൈവരാജ്യം അന്താരാപ്ര 
 ാനുഷിക സഹകരണം എന്നു വിേവസിക്കാൻ. അവർ െി  ക്ഷണിക ായ 
ശനട്ടങ്ങറള വരും അവർ  ാപ്ത  ല വിജ്യിക്കുകയി ല അവരുറെ  ാനുഷിക 
പ്േ ങ്ങൾ ആതയന്തിക ായി ശയേു അവന്റെ അെുക്കല്  െങ്ങി വന്നി ല 
എങ്കിൽ അതു ജ്ീവിതം കീഴ്ശകാെതിയുറെ ഉെപ്പാക്കിറക്കാട് 
ശപായിന്െിശ ക്ക് ഭൂ ി വരുത്തും. ഇത് ഒരു റതറ്റായ നിര്ണായക. 

ശ ാകത്തിറ  അശനകർ ഒരു ിച്ചു 21 നൂറ്റാടിൽ ഒരു പുതിയ ശ ാകം 
ഓർഡർ ഇട്ടു ഒരു റസ ി  ത  ാ ിശ ാണിയൻ അന്താരാപ്ര പദ്ധതി 
പ്േ ിക്കുന്നു.നിരന്തര ായുള്ള ഈ പള്ളി ദൈവത്തിന്റെ ശനതാജ്ി ആൻഡ് 
ഭര്ത്സിക്കുക തുെരാൻ പദ്ധതികൾ ശേഷം പ്പഗല്ഭരായ റെയ്തു 
സംഗതിയാണത്. സാത്താൻ (ഉല്പത്തി 3) ഏതാട് 6000 വർഷം  ുെ് 
സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പിന്റെ വീഴും ഹവ്വറയ വഞ്ചിച്ചു ശേഷം, 

 നുഷയർ അവർ അവറര ശ ാകറത്ത  ികച്ചതാക്കാൻ എന്തു ദൈവം 
കൂെുതൽ അെിവുള്ളത് എന്നു വിേവസിച്ചു ിരിക്കുന്നു. 

ഒരു  ത ശനതാവ് (കള്ള പ്പവാെകൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചു സഹിതം: 
ദ  ിൾ പ്പകാരം ഇത് (1-10 റവളിപാട് 13  ീസ്റ്റ് വിളിച്ചു ശനാർത്ത് 
രാജ്ാവ് വിളിച്ചു) യൂശൊപ്പിൽ ഒരു ദസനിക ശനതാവായിരുന്നു ഒരു 
ശകാെിശനഷൻ എെുക്കും അവസാന അന്തിപ്കിസ്തുവിശനയും റവളിപ്പാെു 13 

രടുറകാെുള്ള  ീസ്റ്റ്: 11-17) ഏഴു കുന്നുകൾ (റവളി 17 നഗരത്തിൽ നിന്നും: 
9,18) ഒരു ' ാ ിശ ാണിയൻ' (റവളി 17 & 18) ശ ാക ഓർഡർ 
റകാടുവരുവാൻ.  നുഷയരാേിക്ക് പ്കിസ്തുവിന്റെ  െക്കം അവൻറെ രാജ്യം 
സ്ഥാപിത ായശതാറെ ആവേയങ്ങറള, ശ ാകത്തിറ  പ  21 റസന്് ഈ സശേേം 
പ്േദ്ധ റെയ്യും നൂറ്റാടിൽ-സാത്താൻറെ ഉത്ഭവം വിവിധ പതിപ്പുകൾ 
വിേവസിക്കാൻ തുെരും. എന്നാൽ ശ ാകം സാക്ഷിയായി  ഭിക്കും. 

ശയേു പഠിപ്പിച്ച ഓർക്കുക: 
14 ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സക ജ്ാതികൾക്കും സാക്ഷിയായി 
എ ലാ ശ ാകത്തിൽ പ്പസംഗിക്കറപ്പെും; അശപ്പാൾ അവസാനം 
വരും.( ത്തായി 24:14) 



അശപ്പാൾ അവസാനം വരും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സാക്ഷിയായി 
ശ ാകറത്ത എത്തും പ്േദ്ധിക്കുക. 

ഈ പ  കാരണങ്ങൾ ഉട്. 

ഒരു ദൈവം ശപ്ഗറ്റ് ഉപപ്ൈവകാ ം ( ത്തായി 24:21 ആരംഭിക്കും 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഏത്) ആരംഭം  ുെ് യഥാർഥ സുവിശേഷം ശകൾക്കാൻ 
ശ ാകം ആപ്ഗഹിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതുറകാട് സുവിശേഷം സശേേം ഒരു 
സാക്ഷിയും  ുന്നെിയിപ്പ് ആണ് (രള ശയശഹസ്ശകൽ 3; ആശ ാസ് 3: 7). 

 ററ്റാരു സശേേം െുമ്മാ റതറ്റ് ന ി, അവസാന അന്തിപ്കിസ്തുശവാ 
സഹിതം, ഉയരുന്ന  ീസ്റ്റ്, ശനാർത്ത് ദവൈയുതി രാജ്ാവ് കാഴ്െകൾ 
വിരുദ്ധ ായി എന്നതാണ്. അവർ അെിസ്ഥാനപര ായി  നുഷയ 
പ്പയത്നത്തി ൂറെ സ ാധാനം വാഗ്ൈാനം, എന്നാൽ അത് അവസാനം 
( ത്തായി 24:14) നാേവും (രള 1 റതസ്സറ ാനീകയർ 5: 3) നയിക്കും. 

പകരം സുവിശേഷ സശേേത്തിൻറെ: ശ ാകത്തിറ  ഏറ്റവും കള്ളം (9-12 2 

റതസ്സറ ാനീകയർ 2) വിേവസിക്കുകയും തിരറഞ്ഞെുക്കുന്ന: കാരണം 
അെയാളങ്ങളും അവയു ായി  ന്ധറപ്പട്ട കിെക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും (9 2 

റതസ്സറ ാനീകയർ 2). കാരണം ശൊ ൻ കശത്താ ിക്കാ സഭ, പൗരസ്തയ 
ഓർത്തശഡാകസ്,  ൂഥെൻ ഉം  റ്റുള്ളവരും ദൈവത്തിന്റെ സഹപ്സാബ്ദ 
രാജ്യത്തിൻറെ അനുെിത ായ,  ിക്ക റതറ്റായി ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ 
സഹപ്സാബ്ദ സുവിശേഷത്തിന്റെ സശേേം അന്തിപ്കിസ്തു  ന്ധറപ്പട്ട ഉത്ഭവം 
നി പാട് റെയ്യും. 

വിേവസ്ത  ി ാറഡൽ ിൻ പ്കിസ്തയാനികൾ (റവളിപ്പാെു 3: 7-13) രാജ്യത്തിന്റെ 
സഹപ്സാബ്ദ സുവിശേഷം അെിയിക്കുന്ന റെയ്യും അതുശപാറ  െി   ൗകിക 
ശനതാക്കൾ ( ൃഗവും കള്ളപ്പവാെകനും അെക്കം) എറന്താരു ശ ാകം 
അെിയിച്ചു. 

അവർ ശ ാകറത്ത പെഞ്ഞതിന്  ീസ്റ്റ്, ശനാർത്ത് േക്തിയുറെ രാജ്ാവ്,  ാൾസ് 
ന ി ശെർന്ന് അവസാന എതിർപ്കിസ്തു, ആതയന്തിക ായി (രക്ഷാധികാരികൾ 
െി  സഹിതം) നേിപ്പിക്കും ഇംഗ്ലടിറ  യുഎസ്എ ആംശഗ്ലാ-ജ്ാതികൾ 
സശേേം പിന്തുണയ്ക്കും , കാനഡ, ഓസ്ശപ്െ ിയ, നയൂസി ാന്് (ൈാനിശയൽ 
11:39) അവർ അതിനുശേഷം ഉെൻ ഒരു അെ ി / ഇസ്ലാ ിക 
ശകാൺറ ഡശെഷൻ (ൈാനീശയൽ 11: 40-43) നേിപ്പിക്കും എന്നു ഭൂതങ്ങറള 
ആയുധങ്ങളായി  ംഗ്ഷൻ (റവളി 16: 13-14), ആതയന്തിക ായി അവന്റെ 
 െക്കം (;: 19-20 19 റവളിപ്പാെു 16:14) ശ ൽ ശയേുപ്കിസ്തു യുദ്ധം 
റെയ്യും.വിേവസ്ത  ി ാറഡൽ ിൻs (റവളിപാട് 3: 7-13) കരിാസ്തു ഉെറന 
തറന്ന പ്പഖയാപിച്ച റെയ്യും. ഈ സാധയത വളറര  ാദ്ധയ പ്േദ്ധ സൃരിച്ച് 
 ത്തായി 24:14 നിവൃത്തി ശ ക്ക് സംഭാവന റെയ്യും. 

'ഉത്ഭവം' ശ ാക ശനതാക്കളുറെ ശഘാഷിക്കുന്ന (സാധയത െി  'പുതിയ' 

കശത്താ ിക്കാ ഒരു രൂപം റൈയിം ആർ അപഹരിക്കറപ്പട്ട  ാർപ്പാപ്പയുറെ 
സഹിതം യൂശൊപ്പിറ  ശനതാവ് തരം) ശപാ ുള്ള ആ-ശ ാകത്തിറ  അവർ 



േരിക്കും കൂെുത െിയുക.ശബ്ല്ാഗ് ആപ്ഗഹിക്കുന്നി ല റെയ്യും റെയ്യുക 
റെയ്യാൻ (ശപാ ും ആൈയം തങ്ങറള വിേവസിക്കി ല രള റയേയ്യാ 10 റെയ്യാവൂ 
5-7). അവർ / അറ ലങ്കിൽ അനുഭാവികളുറെ പുെശ  സാധയത വയാജ് ായി 
വിേവസ്ത  ി ാറഡൽ ിൻs ഒരു വരുന്നു എതിർപ്കിസ്തുവിന്റെ ഉപശൈേം 
( ിറ ലന്നെിയാനിസം) സ്ശപാസ്സിങ് റെയ്യും എന്നു ഉപശൈേിക്കും. എന്തുതറന്ന 
അവരും / അറ ലങ്കിൽ അവരുറെ അനുയായികറള  ി ാറഡൽ ിൻ വിേവസ്ത 
ശനറര വരുത്തിയും തുെർ െർച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പീഡനം പ്െിഗർ റെയ്യും (:; 
റവളിപ്പാെു 12 29-35: 13-15 ൈാനീശയൽ 11). ഇതും നയിക്കും അവസാനം-ശപ്ഗറ്റ് 
ഉപപ്ൈവകാ ം ( ത്തായി 24:21; ൈാനീശയൽ 11:39; രള  ത്തായി 24: 14-15; 

ൈാനീശയൽ 11:31) ആരംഭം അതുശപാറ  വിേവസ്ത  ി ാഡൽ ിയയിറ  ഒരു 
സംരക്ഷക സ യം പ്കിസ്തയാനികൾ (റവളിപ്പാെു 3:10; 12: 14-16). 

നിയന്ത്െണങ്ങൾ (9-10: 2 റതസ്സറ ാനീകയർ 2; ഡാനിയൽ 7:25;: 14 റവളിപ്പാെു 13 

10-17 16)  ൃഗവും കള്ളപ്പവാെകനും ശ ാഴ്സ്, സാെത്തിക ഭീഷണിയുറെയും 
അെയാളങ്ങളും, കിെക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും, റകാ പാതകം,  റ്റ് സമ്മർൈങ്ങൾ 
പ്േ ിക്കും . പ്കിസ്തയാനികൾ ശൊൈിക്കും: 

10 "എപ്തശത്താളം കർത്താശവ, വിേുദ്ധനും സതയവാനും നിങ്ങൾ 
ഭൂ ിയിൽ വസിക്കുന്നവശരാെു വിധിക്കും ഞങ്ങളുറെ രക്തം 
പ്പതികാരവും?"(റവളിപ്പാെു 6:10) 

അനാൈികാ ം ദൈവജ്നം, അത്ഭുതറപ്പെുത്തുന്നു "ശയേു  െങ്ങി എപ്തശത്താളം 
അത്?" 

ഞങ്ങൾ നാളും നാഴികയും ഓർക്കാത്ത, ഞങ്ങൾക്കു ശയേുവിറന  െങ്ങാൻ 
പ്പതീക്ഷിക്കാൻ (ദൈവത്തിന്റെ സഹപ്സാബ്ദ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു) 
എന്നുള്ളതാണ് (ഉൈാ  ത്തായി 24 അെിസ്ഥാന ാക്കി 21 നൂറ്റാടിൽ: 4-34; 

സങ്കീർത്തനം 90: 4; ശഹാശേയ 6: 2  ൂക്കാ 21: 7-36; എപ് ായർ 1: 1-2; 4: 4,11; 2 

പശപ്താസ് 3: 3-8; 1 റതസ്സറ ാനീകയർ 5: 4), െി  ഭാഗങ്ങൾ അതു ഇശപ്പാൾ 
നിവൃത്തി കാണാം. 
ശയേു ഇെറപൊൻ ഇ ല എങ്കിൽ ശ ാകം എ ലാ ജ്ീവിതം 
വിശട്ടക്കു ായിരുന്നി ല റെയ്യും: 

. 21 അശപ്പാൾ  ഹാകരം ഇരിക്കും ഈ സ യം വറര ശ ാകാരംഭം 
 ുതൽ റെയ്തിട്ടി ല ശപാ ുള്ള ഇ ല, എശന്നക്കും 22 ആകും ആ നാളുകൾ 
െുരുങ്ങും റെയ്തു എങ്കിൽ ഒരു ജ്ഡവും 
രക്ഷിക്കറപ്പെുകയി ല; വൃതന്മാർ നി ിത്തശ ാ ആ നാളുകൾ െുരുങ്ങും 
റെയ്യും. ( ത്തായി 24: 21-22) 
29 ഉെറന ആ കാ ത്തിറ  കരം കഴിഞ്ഞ സൂരയന് ഇരുടുശപാകും; 

െപ്േൻ പ്പകാേം റകാെുക്കാതിരിക്കും; നക്ഷപ്തങ്ങൾ ആകാേത്തു നിന്നു 
വീഴും; ആകാേത്തിറ  േക്തികൾ ഇളകിശപ്പാകും റെയ്യും. 30 അശപ്പാൾ 
 നുഷയപുപ്തന്റെ അെയാളം ആകാേത്തു ൈൃേയ ാകും, തുെർന്ന് 



ഭൂ ിയിറ  സക  ശഗാപ്തങ്ങൾ വി പിക്കും;  നുഷയപുപ്തൻ കാണും 
 ഹാേക്തിശയാെും ശതജ്ശസ്സാെും കൂറെ ആകാേശ ഘങ്ങശളാറെ 
വരുന്നതും. 31 അവൻ കാഹളം ഒരു വ ിയ േബ്ദം തന്റെ ൈൂതന്മാറര 
അയക്കും; അവർ നാ ു ൈിക്കിൽ നിന്നും തന്റെ വൃതന്മാറര 
കൂട്ടിശച്ചർക്കും ആകാേത്തിന്റെ ഒരറ്റം  ുതൽ  ശറ്റ. ( ത്തായി 24: 29-31) 

ദൈവരാജ്യം ശ ാകം ആവേയ ാണ് എന്താണ്. 

ക്കക സ്ഥാനപതികൾ 
റ  നിങ്ങളുറെ പങ്ക് എന്താണ്? 
ഇശപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്കിസ്തയാനി എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിന് ഒരു 
അം ാസഡർ ആയിരിശക്കണം. അറപ്പാസ്ത നായ പൗശ ാസ് എഴുതി 
എന്താണ് പ്േദ്ധിക്കുക: 

20 ആകയാൽ, ഞങ്ങൾ പ്കിസ്തുവിന്നു ശവടി സ്ഥാനാപതികളായി 
ദൈവശത്താെു നിരന്നു ഞങ്ങളാൽ ആനേവും ആകുന്നു; നാം 
പ്കിസ്തുവിൽ ശവടി അശപക്ഷിക്കുന്നു ദൈവശത്താെു നിരന്നു. (2 

റകാരിന്തയർ 5:20) 
14 ആകയാൽ സ്റ്റാൻഡ്, സതയവു ായി നിൻറെ അരയിൽ റകട്ടിയും നീതി 
എന്ന കവെം ധരിച്ചും, 15 സ ാധാനവും സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരുക്കം 
നിങ്ങളുറെ കാൽ ഇട്ടുറകാള്ളാം കരുതിയിരുന്നു; എ ലാ 
 ുകളിൽ 16, നിങ്ങൾ കഴിയും വിേവാസം എന്ന പരിെ എെുക്കൽ 
ഉപശയാഗിച്ച് ഈ അവസാനം ജ്ാഗരിച്ചും, 18 ആത്മാവിൽ പ്പാര്ത്ഥനയും 
യാെനയും എ ലാം കൂറെ എശപ്പാഴും പ്പാർത്ഥിച്ചുറകാടിരിക്കുശൊൾ; 

ൈുരന്റെ തീയെുകറള ഒറക്കയും റകെുക്കുവാന്തക്കതായ 17 രക്ഷ എന്ന 
േിരസ്പ്തവും ദൈവവെനം ആത്മാവിന്റെ വാളും എെുത്തു. എ ലാ -

 19 എ ലാ യാെനയാ ും യാെന എനിക്കു ശവടി, െങ്ങ  അെുക്കൽ 
ഞാൻ െങ്ങ  ഒരു അം ാസഡർ ആകുന്നു 20 ഏത് നൽകാം 
സുവിശേഷത്തിന്റെ  ർമ്മം പ്പാഗത്ഭയശത്താറെ എന്റെ വായി 
തുെക്കുശൊൾ; അതിൽ ഞാൻ സംസാരിശക്കടുംവണ്ണം അതിൽ 
പ്പാഗത്ഭയശത്താറെ സംസാരിക്കുന്നു ശവടി.(എറ സയർ 6: 14-20) 

ഒരു ൈൂതറന എന്താണ് റ രിയം-റവബ്ശസ്റ്റഴ്സ് താറഴ നിർവെനം ഉട്?: 
1: ഒരു ഔശൈയാഗിക പ്പതിനിധി; പ്പലതയകിച്ച്: ഏറ്റവും ൊങ്കി ുള്ള ഒരു 
നയതപ്ന്ത ഏജ്ന്് ഒരു വിശൈേ സർക്കാരിന് അപ്കഡിശറ്റഷൻ 
അറ ലങ്കിൽ അവന്റെ അറ ലങ്കിൽ അവളുറെ സവന്തം സർക്കാരിന്റെ 
െസിഡന്് പ്പതിനിധിയായി പര ാധികാര അറ ലങ്കിൽ പര ാധികാര 
അറ ലങ്കിൽ ഒരു പ്പശതയക പ ശപ്പാഴും താൽക്കാ ിക നയതപ്ന്ത 
നിയ നം നിയ ിക്കറപ്പട്ട 

2: അംഗീകൃത പ്പതിനിധി അറ ലങ്കിൽ ൈൂതൻ 



നിങ്ങൾ ഒരു പ്കിസ്തയാനി ആറണങ്കിൽ, ഒരു ഔശൈയാഗിക പ്പതിനിധി 
പ്കിസ്തുവിന്നു ശവടി ആകുന്നു! അറപ്പാസ്ത നായ പശപ്താസ് എഴുതി 
പ്േദ്ധിക്കുക: 

9 എന്നാല് തിരറഞ്ഞെുക്കറപ്പട്ട, രാജ്കീയപുശരാഹിതവര്ഗ്ഗവും, ഒരു 
വിേുദ്ധ ജ്നത തന്റെ പ്പശതയക ജ്നങ്ങശള, തന്റെ അത്ഭുത 
പ്പകാേത്തിശ ക്കു നിങ്ങറള ഇരുട്ടിൽ വിളിച്ചു തശരടത് സ്തുതിറയ 
ശവടി-ആകുന്നു; 10 ഒരിക്കൽ ജ്ന  ലാത്തവർ ഇശപ്പാശഴാ ആർ ഇശപ്പാൾ 
കരുണ  ഭിക്കാത്തവർ വന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജ്നം കരുണ 
 ഭിച്ചതുശപാറ . (1 പശപ്താസ് 2: 9-10) 

പ്കിസ്തയാനികളായ ന ുക്ക് ഒരു വിേുദ്ധ ജ്നത ഭാഗ ായി ആകുന്നു. 
ജ്ാതിയുറെ ഇശപ്പാൾ വിേുദ്ധം? 
േരി, ഈ ശ ാകത്തിറ -എന്നാൽ രാജ്യങ്ങറള ആരും അവർ ആതയന്തിക ായി 
പ്കിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം (റവളി 11:15) ഭാഗ ായിരിക്കും. അതു വിേുദ്ധ ാകുന്നു 
അവന്റെ രാജ്തവം ദൈവത്തിൻറെ രാപ്ര ാണ്. 
സ്ഥാനപതികൾ എന്ന നി യിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഈ ശ ാകത്തിന്റെ 
ജ്ാതികളുറെ ശനരിട്ട് രാപ്രീയത്തിൽ ഏർറപ്പെരുത്. അതു ഇശപ്പാൾ ജ്ീവന്റെ 
ദൈവത്തിന്റെ വഴി ജ്ീവിക്കാൻ ആകുന്നു. തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഞങ്ങൾ 
രാജ്ാക്കന്മാരും പുശരാഹിതന്മാരും ഭൂ ിയിൽ പ്കിസ്തുവിന്റെ വാണു 
കഴിയും അങ്ങറന ദൈവത്തിൻറെ വഴികൾ,  ികച്ച എന്തുറകാടാണ് 
അങ്ങറന റെയ്യുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അവറരക്കാൾ പഠിക്കാൻ: 

നറമ്മ സ്ശനഹിച്ചു തന്റെ സവന്തം നമ്മുറെ പാപം ശപാക്കി നറമ്മ 
കഴുകി തശന്നാെു 5 
രക്തം, 6 അവന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു നറമ്മ രാജ്യവും 
പുശരാഹിതന്മാരും റെയ്തിരിക്കുന്നു അവശനാട്  ഹതവവും   വും 
എറന്നശന്നക്കും. ആശ ൻ. (റവളിപ്പാെു 1: 5-6) 
10 നമ്മുറെ ദൈവം നറമ്മ രാജ്യവും പുശരാഹിതന്മാരും 
ഉടാക്കി; ഞങ്ങൾ ഭൂ ിയിൽ വാഴും. (റവളിപ്പാെു 5:10) 

ആ ഒന്ന് ഭാവി വേം ദൈവത്തിൻറെ വഴികളിൽ നെപ്പാൻ പിന്നീട് 
 ർതയരാണ് റെയ്തവർക്ക് പഠിപ്പിക്കണം റെയ്യും: 

19 റയരൂേശ  യരായ സീശയാൻ നിവാസികശള, ഇനി; ഇനി 
കരയുന്നു. നിങ്ങളുറെ നി വിളിയുറെ േബ്ദം നിങ്ങശളാെു കരുണ 
ശതാന്നും; അതു ശകൾക്കുശൊൾ തശന്ന അവൻ ഉത്തരം 
പെയും. 20 കർത്താവു നിങ്ങൾക്കു കരത്തിന്റെ അപ്പവും 
റഞരുക്കത്തിന്റെ റവള്ളവും, ഇനി നിന്റെ ഉപശൈരാവു ഒരു 
 ൂ യിൽ നീക്കി റെയ്യി ല, നിന്റെ കണ്ണു നിന്റെ ഉപശൈരാവിറന 
കടുറകാടിരിക്കും. 21 നിന്റെ റെവി ആയാ ും , നിങ്ങളുറെ പിന്നിൽ 



ഒരു വാക്കു ശകൾക്കും എന്നു "വഴി ഇതാകുന്നു, അത് നെക്കും" നീ 
വ ശത്താശട്ടാ ഓണാക്കുശൊശഴാ അറ ലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇെശത്താശട്ടാ 
ഓണാക്കുശൊശഴാ. (റയേയ്യാവു 30: 19-21) 

ആ സഹപ്സാബ്ദ രാജ്യത്തിനായി ഒരു പ്പവെനം തറന്ന, ഈ ശ ാകത്തി ും 
പ്കിസ്തയാനികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാൊയ ആവേയ ാണ്: 

12 ... ഈ സ യം ഉപശൈരാക്കന്മാർ (എപ് ായർ 5:12) ആയിരിശക്കടുന്ന 
15 എന്നാൽ നിങ്ങളുറെ ഹൃൈയങ്ങളിൽ കർത്താവായി വിേുദ്ധീകരിപ്പിൻ 
നിങ്ങൾ റസൗ യതയും ഭയഭക്തിയും (1 പശപ്താസ് 3:15, ദൈവികഭവനം) 
നിങ്ങറള പ്പതയാേറയക്കുെിച്ചു ഒരു ശൊൈിക്കുന്ന ഏതു  നുഷയറനയും 
ഉത്തരം എശപ്പാഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. 

ദ  ിൾ കൂെുതൽ വിേവസ്ത പ്കിസ്തയാനികളുറെ പ  റെയ്യും, റവെും 
 ഹാകരം ആരംഭിക്കുന്നതിന്  ുെ്, പ ർക്കും ശ ാധം കാണിക്കുന്നു: 

33 െിന്തിക്കുന്ന പ ർക്കും ശ ാധം (ൈാനീശയൽ 11:33) ജ്നത ആ 
അതുറകാട്, പഠന കൃപ അെിവും വളരുന്ന (2 പശപ്താസ് 3:18) നാം ഇശപ്പാൾ 
റെയ്യുന്നത് ശവണം എശന്താ. ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളുറെ ശൊൾ ഭാഗം 
പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. കൂെുതൽ വിേവസ്തൻ  ി ാറഡൽ ിൻ 
(റവളിപ്പാെു 3: 7-13) പ്കിസ്തയാനികളും, അതും കരിാസ്തു (രള  ത്തായി 24:14) 

ആരംഭം  ുൻപ്ത പ്പധാനറപ്പട്ട സുവിശേഷം സാക്ഷയം പിന്തുണക്കുന്ന 
ഉൾറപ്പെുത്തും. 
ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ ജ്നം തകർന്ന പ്ഗഹം 
പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉപശയാഗിക്കും: 

12 നിങ്ങൾ പഴയ  ാ ിനയങ്ങൾ പണിയും ഇെയിൽനിന്നു ഉടാക്കുന്നു;  
ത  ുെത  ുെയായി കിെക്കുന്ന അെിസ്ഥാനങ്ങറള നീ 
റകട്ടിറപ്പാക്കും; നിങ്ങൾ പാർപ്പിച്ചു ശകെുതീർക്കുന്നവറനന്നും 
വീഥികളിൽ യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നവറനന്നും വിളിക്കറപ്പെും. (റയേയ്യാവു 
58:12) 

ഇപ്പകാരം, ഈ യുഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴി ജ്ീവിച്ചിരുന്ന 
ദൈവത്തിൻറെ ജ്നം ഈ പുനഃസ്ഥാപന സ യത്ത് ജ്നം പട്ടണങ്ങളിൽ 
( റ്റിെങ്ങളി ും) പാർപ്പാൻ എളുപ്പ ാക്കും. ശ ാകം തീർച്ചയായും ഉത്ത  ായ 
ഒരു സ്ഥ ം ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഇശപ്പാൾ പ്കിസ്തു സ്ഥാനപതികൾ ശവണം, 

അങ്ങറന ഞങ്ങൾ അവന്റെ രാജ്യം േുപ്േൂഷ കഴിയും. 

സുവിലശഷ്ം സലേശം പ്ടാന്സ്ലരാര്മറിലവ ആണ് 

. ശയേു "നിങ്ങൾ എൻറെ വെനത്തിൽ നി നി ക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ 
എന്റെ േിഷയന്മാർ ആയിരിക്കും 32 സതയം അെികയും സതയം നിങ്ങറള 
സവതപ്ന്തരാക്കുകയും റെയ്യും." പെഞ്ഞു (ശയാഹന്നാൻ 8: 31-32) സുവിശേഷം 
സതയം അെിയുന്നത് ദൈവരാജ്യം ഈ ശ ാകത്തിൻറെ വയാശ ാഹങ്ങൾ റ  



കുെുക്കി നിന്ന് നറമ്മ ശ ാെിപ്പിക്കുന്നു ദധരയപൂർവം പ്പവർത്തിക്കുന്നു-
ദൈവം പദ്ധതി ഒരു ൊൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സാത്താൻ ശ ാകം  ുഴുവൻ 
െതിച്ചു (റവളിപാട് 12: 9).? ദൈവരാജ്യം യഥാർഥ പരിഹാര ാണ്. നാം 
നിൽക്കാൻ സതയത്തി ും (രള ശയാഹ 18:37) വാൈിക്കുന്ന റെശയ്യടതുട്. 

സുവിശേഷം സശേേം സവകാരയ രക്ഷ കുെിച്ച് കൂെുതൽ 
ആണ്. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൻറെ സുവിശേഷം ഈ ശ ാകത്തിൽ ഒന്ന് 
രൂപാന്തരറപ്പെുത്തിശയാ ശവണം: 

2 ഈ ശ ാകത്തിന്റെ അനുരൂപ ാകാറത റെയ്യരുത്, പശക്ഷ വഴി 
രൂപാന്തരം 

നിങ്ങളുറെ  നസ്സിന്റെ പുതുക്കുകയും നീ ദൈവത്തിന്റെ ന ലതും 
സവീകാരയവും തികഞ്ഞ ഇരം എന്താറണന്ന് റതളിയിക്കാൻ 
ശവടി. (ശൊ ർ 12: 2) 

സതയപ്കിസ്തയാനികൾ ദൈവം  റ്റുള്ളവറര ശസവിക്കാൻ രൂപാന്തരറപ്പെുന്നു: 

22 അെി കൾ, എ ലാം യജ് ാനന്മാറര ജ്ഡപ്പകാരം, ദൈവഭയ ുള്ള 
അനുസരിക്കാറത ദൈശവരം,  നുഷയറര പ്പസാൈിപ്പിക്കുന്നവറരശപ്പാറ , 

ഹൃൈയത്തിന്റെ ആത്മാർഥ ായി. 23 നിങ്ങൾ പ്പവർത്തിക്കുന്ന ഏറതാരു 
 നശസ്സാറെ കർത്താവിറന തശന്ന  നുഷയറരയ ല, 24 കർത്താവിന്റെ 
അവകാേറ ന്ന പ്പതി  ം  ഭിക്കും എന്നെിഞ്ഞു 
റെയ്യാൻ; കർത്താവായ പ്കിസ്തുവിറന ശസവിപ്പിൻ. (റകാറ ാസ്സയർ 3: 22-

24) 

28 അതുറകാടു ഞങ്ങൾ കു ുക്കിയാൽ സാധയ  ല രാജ്യം  ഭിക്കുന്നത് 
ശേഷം, ഞങ്ങറള കൃപ, ഞങ്ങൾ നേിയുള്ളവരായി ദൈവഭയം 
ദൈവത്തിന്നു പ്പസാൈംവരു ാെു സംവിധാന ാണ് റെയ്യറട്ട. (എപ് ായർ 
12:28) 

സതയപ്കിസ്തയാനികൾ വയതയസ്ത ായി ശ ാകത്തിൽ നിന്ന് 
ജ്ീവിക്കുന്നത്. ശ ാകത്തിറ  ഏറ്റവും േരിയും റതറ്റും എന്താറണന്ന് 
 ുകളി ുള്ള ദൈവത്തിൻറെ നി വാരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതു റവെും 
ഈ യുഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴി ജ്ീവിക്കാൻ കാരണവ ോ ും 
വിേവാസം (എപ് ായർ 10:38) ജ്ീവിക്കും. പ്കിസ്തയാനികൾ അവരുറെ 
ജ്ീവിതത്തിന്റെ ശ ാഡിൽ പുതിയ നിയ ത്തിൽ (:;: 9; 24: 14,22 19 2 

പ്പവൃത്തികൾ 9) "വഴി" എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്നു അവർ ജ്ീവിച്ചു 
ശ ാകം തികച്ചും വയതയസ്ത ായിരുന്നു പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ശ ാകം 
സവാർത്ഥപര ായി "കയീന്റെ വഴിയിൽ" (യൂൈാ 11) വിളിച്ച ശവൈത്തി ും, 

സാത്താൻറെ ശപറരാഴിച്ച് താ സിക്കുന്നത്. 

ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം നീതി, സശന്താഷം, സ ാധാനം 
(ശൊ ർ 14:17) ഒരു സശേേ ാണ്. ഞങ്ങൾ ശ ാകറത്ത റപാെിയാക്കി (: 8-36 രള 
 ൂശക്കാസ് 21) കാണുന്നതിന് പ്പശതയകിച്ച്; പ്പവെനസശേേം, േരിയായി 
 നസ്സി ാക്കിയിരുറന്നങ്കിൽ, ആേവാസം പകരുന്നത് (1 റതസ്സറ ാനീകയർ 4:18 3 രള 



1 റകാരിന്തയർ 14). ജ്ീവിതത്തിന്റെ യഥാർഥ പ്കിസ്തീയ വഴി ആത്മീയ 
സ ൃദ്ധി ോരീരിക അനുപ്ഗഹങ്ങൾ (: 29-30  ർശക്കാസ് 10) നയിക്കുന്നു. ഇത് 
അതിന്റെ ജ്ീവിക്കുന്നവർ ശ ാകം ദൈവരാജ്യം ആവേയ ാണ് 
 നസ്സി ാക്കുന്നു എന്തുറകാട് ഭാഗ ാണ്. പ്കിസ്തയാനികൾ ദൈവ 
രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാപതികളായി. 

പ്കിസ്തയാനികൾ ഞങ്ങൾ ഒരു  ിസിക്കൽ ശ ാകം (: 5-8 ശൊ ർ 8) 

ജ്ീവിക്കുന്നത് എങ്കി ും ആത്മീയ, അ ല ോരീരിക നമ്മുറെ പ്പതയാേ 
റവച്ചു. നാം "സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്പതയാേ" (റകാറ ാസ്സയർ 1:23) 

ഞങ്ങൾക്കുട്. ഈ ആൈി  പ്കിസ്തയാനികൾ ശയേു ഇന്ന് 
ഇവറരക്കുെിച്ചാറണന്നും പ  തീർച്ചയായും പ്ഗഹിക്കാത്ത പ്ഗഹിച്ചു 
സംഗതിയാണത്. 

6. പ്ഗീെ്-ലറാമൻ സഭകൾ ക്കക പ്പധാനമാണ് പഠിെിൊൻ, പലക്ഷ് 
... 
പ്ഗീെ്-ലറാമൻ സഭകൾ അവർ കദവത്തിന്ക്കറ രാജയത്തിൻക്കറ വശങ്ങൾ 
പഠിെിൊൻ വിശവസിെുന്നു ക്കമങ്കിലും എന്താക്കണന്ന് തീർച്ചയായും ബുദ്ധി 

ബുദ്ധിമുട്ട ക്കണ്ടങ്കിൽ ഉൈാഹരണത്തിന്, കശത്താ ിക്കാ വിജ്ഞാനശകാേം രാജ്യം 
ഈ പഠിെിെുന്നു:. 

പ്കിസ്തുവിൻറെ ... ഓശരാ ഘട്ടത്തി ും തന്റെ ഈ രാജ്യം 
ആസന്ന ായശപ്പാൾ, വിവിധ വേങ്ങൾ അതിന്റെ കൃതയ ായ അർത്ഥം 
ഇതിൽ അതു ശനൊനും എന്നതാണ് വഴി, തന്റെ 'പ്പഭാഷണങ്ങളിൽ 
എന്ന പ്പധാന രൂപം ഉപശൈേത്തിൽ, ഇപ്തയധികം സുഭാഷിതം 
"സുവിശേഷം വിളിക്കുന്നു അങ്ങറന രാജ്യത്തിന്റെ ദൈവരാജ്യം "" ... 
അവർ സഭയുറെ സംസാരിച്ചു തുെങ്ങി "; രള ശകണൽ ഞാൻ, 13; ഞാൻ 
റതസ്സ, II, 12. അപ്പൂസി ഞാൻ, 6, 9. വി, 10  ുത ായവ ... ആ ൈിവയ 
സ്ഥാപന ായി പള്ളി ... (ദൈവത്തിന്റെ  ാർപ്പാപ്പ എച്ച് റക. 
കശത്താ ിക്കാ വിജ്ഞാനശകാേം, ശവാളിയം എട്ടാ ൻ. 1910). 

 ുകളി ുള്ള "ശകണൽ ഞാൻ 13 ശ ക്ക് സൂെിപ്പിറച്ചങ്കി ും; ഞാൻ റതസ്സ, II, 

12. അപ്പൂസി ഞാൻ, 6, 9. വി, 10, "നിങ്ങൾ അവറര ശനാക്കും, ആ സൂക്തങ്ങൾ 
ആരുംെർച്ച് ദൈവരാജ്യം ഒരാളായി എറന്തങ്കി ും കറടത്തും. അവർ 
വിേവാസികൾ ദൈവരാജ്യം ഭാഗ ാകാൻ അറ ലങ്കിൽ അത് ശയേുവിൻറെ 
രാജ്യം എന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദ  ിൾ ഒരു അസതയശ ാ ഒറ്റ (: 6-9 ഗ ാതയർ 
1), പ  സുവിശേഷം  ാറ്റാശനാ  ററ്റാരു  െങ്ങിശച്ചരും  ുന്നെിയിപ്പു 
നൽകുന്നു.ൈുഃഖകരറ ന്നു പെയറട്ട, വിവിധ പേുക്കൾ റെയ്തിരിക്കുന്നു. 

ശയേു "പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ വഴിയും സതയവും ജ്ീവനും ആകുന്നു. ആരും 
എറന്ന ആരും പിതാവിൻറെ അെുക്കൽ എത്തുന്നി ല "(ശയാഹ 14: 

6). പശപ്താസ്, ഉപശൈേിച്ചു "ആകാേത്തിശ ാ കീഴിൽ ശവറൊരു നാ വും നാം 



രക്ഷിക്കറപ്പെുവാൻ ഏത് റെയ്താൽ  നുഷയരുറെ ഇെയിൽ നല്കറപ്പട്ട 
ശവറൊരു അവിറെ,  ശറ്ററതങ്കി ും രക്ഷ ഇ ല" (പ്പവൃത്തികൾ 4:12). പശപ്താസ് 
റയഹൂൈന്മാശരാെു അെിയിച്ചു എ ലാം പശ്ചാത്തപിക്കുകയും (പ്പവൃ 2:38) 

സവീകരിക്കാൻ ശയേു രക്ഷറപ്പെുന്നവനാണ് വിേവാസം ഉടായിരിക്കണം. 
ഈ വിപരീത ായി പാപ്പ നിരീേവരവാൈികൾ ശയേു ഇ ലാറത, ന ല 
പ്പവൃത്തികളാൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പഠിപ്പിച്ചുതന്ന! അവൻ റയഹൂൈന്മാർ 
ശയേു സവീകരിക്കുന്നതിൽ ഇ ലാറത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു 
പഠിപ്പിക്കുന്നു! കയൂ യിറ  െി  പ്ഗീശക്കാ-ശൊ ർ പുെശ  ' െിയ' ഒരു 
ശനാൺ-ശവൈപുസ്തക പതിപ്പ് സുവിശേഷം ഒരു താശക്കാൽ അതുശപാറ  
എകയൂറ നിക്കൽ ആൻഡ് ഡയശ ാഗ് ഐകയം ഒരു താശക്കാൽ കരുതുന്നു 
ശതാന്നുന്നി ല. ൈുഃഖകരറ ന്നു അവർ  റ്റുള്ളവരും ശയേു 
ദൈവരാജ്യറത്തക്കുെിച്ചു യഥാർത്ഥ സുവിശേഷറത്ത പ്പാധാനയം 
 നസ്സി ാക്കുന്നി ല. പ രും കള്ള സുവിശേഷങ്ങൾ 
ശപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നറതങ്കിൽ. 
പ  കാഴ്െ നെക്കും ശ ാകറത്ത വിേവാസം 
ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. പുതിയനിയ ത്തിറ  പ്കിസ്തയാനികൾ  ുകളിൽ ശനാക്കൂ 
പഠിപ്പിക്കുന്നത്: 

2  ുകളിൽ കാരയങ്ങൾ, അ ലാറത ഭൂ ിയിൽ കാരയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുറെ 
 നസ്സ് സജ്ജ ാക്കുക. (റകാറ ാസ്സയർ 3: 2) 

7 ഞങ്ങൾ വിേവാസത്താ ശപ്ത കാഴ്െയാൽ അ ല നെക്കും. (2 റകാരിന്തയർ 
5: 7) 

എന്നാൽ, പീയൂസ്  ാർപ്പാപ്പ ഇ വൻ അെിസ്ഥാനപര ായി അവന്റെ 
സഭയുറെ തന്റെ കാഴ്െയാൽ നെപ്പാൻ പഠിപ്പിച്ചു: 

... കശത്താ ിക്കാ സഭ ... ഭൂ ിയില് പ്കിസ്തുവിന്റെ 
ആധിപതയം. (പീയൂസ് ന്റെ ൊപ്കികശ ഖനത്തിൽ കവസ് പ്പി സ് പ്കാ ർ 
പി ൈി പിോെിൻറെ അവസാന ധർമ്മം. ന ല ആശ ാെനറയ 
പ്പസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, 2002, ശപ. 73 അതിശകപ്േീകരണശ ാ ശപാറ ). 

കാശതാ ിക്ക ിൽ101 റവബ്ദസറ്റ് റൈയി ുകൾ, "ദൈവരാജ്യം ഭൂ ിയിൽ 
ശയേുപ്കിസ്തു  ുഖാന്തരം വർഷം 33 എഡി അവന്റെ സഭയുറെ ശ ാം, 

പശപ്താസ് ... കശത്താ ിക്കാ സഭയുറെ ശനതൃതവത്തിൽ  ാണ്." എന്നാൽ 
ദൈവത്തിന്റെ കരിാസ്തു ഇതുവറര ഇവിറെ അത് ശൊ ിറ  സഭ, എന്നാൽ 
ഭൂ ിയിൽ ആയിരിക്കും. 
സഭ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഉെൻ-വരുന്നു ഭൗ ിക സഹപ്സാബ്ദ റക അതു 
അെിസ്ഥാനപര ായി  ാപ്തം "എതിർപ്കിസ്തു ആളതവറ ന്നത്" കശത്താ ിക്കാ 
സഭയുറെ ഔശൈയാഗിക െർഛ്ൿ  ിസ്റ്റ് റെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശനറര 
േക്ത ായി പഠിപ്പിക്കുന്നു: 



676 അന്തിപ്കിസ്തു ന്റെ ആത്മവഞ്ചന ശ ാകത്തിറ  റൈയിം 
 ിേിദഹക പ്പതയാേ  ാപ്തം യുഗാന്തപര ായ നയായവിധി വഴി 
െരിപ്തത്തിൽ അപ്പുെം തിരിച്ചെിഞ്ഞു കഴിയുന്ന ആ െരിപ്തം ഉള്ളിൽ 
പ്ഗഹിക്കാൻ ഉടാക്കിയ ഓശരാ പ്പാവേയവും ആകാരം എെുത്തു 
തുെങ്ങുന്നു. സഭ  ിറ ലന്നെിയാനിസം ശപര് കീഴിൽ വരാൻ 
രാജ്യത്തിന്റെ ഈ പള്ളി ശപാ ും പുതുക്കറപ്പട്ടത് ശ ാ ുകൾ 
(കശത്താ ിക്കാ സഭയുറെ  തശ ാധനപ്ഗന്ഥം കർൈിനാൾ ൊറ്റ്സിംഗർ. 
ഡൗശബ്ല്ഡായ്, നയൂശയാർക്ക് 1995, ശപ. 194. പപ്തവാര്ത്ത റപാറ്റസ്് + 

ശജ്ാസഫ്) തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ... 
ൈുഃഖകരറ ന്നു പെയറട്ട, ആ ശയാജ്ിപ്പി ല റെയ്തവർക്ക് ഒെുവിൽ ദൈവ 
രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശഘാഷിക്കുന്ന കൂറെ പ്പധാന പ്പശ്നങ്ങൾ 
ഉടാകും. െി ർ അതിറന ശഘാഷിക്കുന്ന ആ ശനറര ഭയങ്കരൻ ഘട്ടങ്ങൾ 
എെുക്കും (ൈാനീശയൽ 7:25; 11: 30-36). 
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവായ ശയേുവിറന ഇവറരക്കുെിച്ചാറണന്നും 
എ ലാ രാജ്യത്തിൽ കഴിയി ല െിന്തിശച്ചക്കാം? ഇ ല, അവർ കഴിയി ല. ശയേു 
പെഞ്ഞത് പ്േദ്ധിക്കുക: 

21 "എശന്നാെു ഇപ്പകാരം ഏവരും 'കർത്താശവ, കർത്താശവ എന്ന് 
ദൈവരാജ്യം പ്പശവേിക്കും, അവൻ സവർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ 
പിതാവിന്റെ ഇരം റെയ്യുന്നവൻ. 22 പ രും ആ നാളിൽ എശന്നാെു 
പെയും കർത്താശവ, കർത്താശവ, ഞങ്ങൾക്കുട് ഞങ്ങള് നിന്റെ 
നാ ത്തില് പ്പവെിക്കുകയും നിന്റെ നാ ത്തില് ഭൂതങ്ങറള 
പുെത്താക്കുകയും നിന്റെ നാ ത്തില് നിരവധി അത്ഭുതങ്ങളും 
റെയ്തു '23 അന്നു ഞാൻ അവശരാെു പ്പസ്താവിക്കും' നാളും നിങ്ങറള 
അെിഞ്ഞിട്ടി ല;? എറന്ന വിട്ടുശപാകുന്നവറര നിങ്ങൾ അധർമ്മം ആവക 
'! ( ത്തായി 7: 21-23) 

പൗശ ാസ് അപ്പസ്ശതാ ൻ "അധർമ്മത്തിന്റെ  ർമ്മം" നാസ "ഇതിനകം 
ശജ്ാ ിസ്ഥ ത്ത്" (2 റതസ്സറ ാനീകയർ 2: 7) ആയിരുന്നു സ യത്തു. ഈ അധർമ്മം 
പുെശ  അവസാന സ യങ്ങൾ " ിസ്റ്റെി,  ഹതിയാം" (: 3-5 റവളിപ്പാെു 17) 

എന്നു ശപരുള്ള റ  ശനറര ദ  ിൾ  ുന്നെിയിപ്പ് എറന്തങ്കി ും 
 ന്ധറപ്പട്ടാണ്. 
"അധർമ്മത്തിന്റെ  ർമ്മം" ദൈവത്തിൻറെ പത്ത് കൽപ്പനശയാെുള്ള നിയ ം 
നി നിർത്താൻ ശവട വിേവസിക്കുന്ന പ്കിസ്തയാനികൾ സവീകരിക്കുന്ന 
 ന്ധ ുട്  ുത ായവ ഒപ്പം / അറ ലങ്കിൽ പ  സവീകാരയ ായ 
അപവാൈങ്ങൾ ഇവിറെയു ുട് / അറ ലങ്കിൽ ദൈവത്തിൻറെ തകർക്കാൻ 
പ്പായശ്ചിത്തവിധിശയയും സവീകാരയ ായ രൂപങ്ങളുട് നിയ ം, അവർ 
ദൈവത്തിന്റെ നിയ ം ഒരു ശ ാം വിൊരിക്കുകയും അങ്ങറന അവർ 
പ്കിസ്തു തം ഒരു രൂപം നി നിർത്തുന്നി ല ശയേു അറ ലങ്കിൽ അവൻറെ 
ൈൂതൻ ാറര യഥാർത്ഥ തിരിച്ചെിയാൻ തറന്ന ആകുന്നു. 



പ്ഗീശക്കാ-ശൊ ർ ദൈവത്തിൻറെ കൽപ്പനകൾ  ംഘിച്ചുറവന്ന്, എന്നാൽ ഈ 
സവീകാരയ ായ-ശയേു സ ീപനം (: 3-9  ത്തായി 15) പ്പഗല്ഭരായ ഉടാക്കി 
അവരുറെ പാരെരയങ്ങൾ അവകാേറപ്പട്ട പരീേന്മാർ 
ശപാറ യാണ്! അശേഹത്തിന്റെ നിയ  ാണ് (: 9 റയേയ്യാവു 30) 

ദൈവത്തിന്റെ വി ത നന്നായിരുശന്നറന അവകാേറപ്പെുന്ന ജ്നം ആ 
റയേയ്യാവ്  ുന്നെിയിപ്പ്. ഈ നിയ വിരുദ്ധ ായ  ത്സരത്തിനു എറന്തങ്കി ും 
ഞങ്ങൾ പെയറട്ട, ഇന്നു ഈ കാണുന്നത്. 
 ററ്റാരു "രഹസയം" സഭ അതിന്റെ എകയൂറ നിക്കൽ ആൻഡ് ഡയശ ാഗ് 
അജ്ൻഡകൾ സ ാധാനവും ഭൂ ിയിൽ ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ ശനാൺ-
ശവൈപുസ്തക പതിപ്പിശ ക്ക് നയിക്കും വിേവസിക്കുന്നു ശതാന്നിക്കുന്ന 
ശതാന്നുന്നു. ശവൈപ്ഗന്ഥം ഇോേക്തിയുറെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വരുന്നു 
എകയുറ നിക്കൽ ഐകയം ശനറര വിജ്യം, ഏതാനും വർഷങ്ങളായി 
 ുന്നെിയിപ്പു (പ്േദ്ധിക്കുക: പുതിയ റയരൂേശ ം ദ  ിൾ, കശത്താ ിക്ക-
അംഗീകാരം പരിഭാഷറയ, കാണിച്ചിരിക്കുന്നു): 

4 അവർ അവൻ  ൃഗങ്ങൾക്കും അധികാരം റകാെുത്ത കാരണം 
പ്ഡാഗൺ  ുന്നിൽ പ്പണ ിച്ചു; അവർ തങ്ങറള ആർ  ൃഗശത്താെുംകൂറെ 
താരത യം കഴിയും എന്നു പെഞ്ഞു ' ൃഗത്തിന്റെ  ുൻപിൽ 
സാരാംഗം? അവന്റെ നാ ം സവർഗീയ കൂൊരവും അഭയം 
എ ലാവറരക്കാളും ശനറര 6 അതു ദൈവത്തിന്റെ ശനറര അതിന്റെ 
ൈൂഷണം െൂഷയനു; ആർ  ൃഗറത്ത വായിൽ അതിന്റെ 
അവിറെത്തറന്നയാണ് ൈൂഷണവും അനുവൈിച്ച 5നാല്പത്തിരടു  ാസം 
സജ്ീവ ായിരുന്നു അതിറന യുദ്ധം കഴിയും? അവിറെ 7 വിേുദ്ധന്മാശരാെു 
യുദ്ധം റെയ്തു അവറര കീഴെക്കാൻ അനുവൈിക്കുന്നുറടങ്കി ും 
ഓശരാ വംേം, ജ്നം, ഭാഷ, ജ്ാതി ശ ൽ അധികാരം  ഭിച്ചു. 8 ശ ാകത്തിറ  
സക  ജ്നം അതായത് അതിന്റെ ന സ്കരിച്ചു, ശപരുള്ള എഴുതിയ 
റെയ്തിട്ടി ല എ ലാവശരയും . ഇെങ്ങി ജ്ീവിതം   ി രണത്തിന് 
കുഞ്ഞാെിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ശ ാകസ്ഥാപനം  ുതൽ 9, ശകൾക്കാൻ 
കഴിയുന്ന ആർക്കും അനുവൈിക്കുക ശകൾക്കാൻ: പ്പവാസികളുറെ 
പ്പവാസികളുറെ ആ 10; വാളാൽ വാളാൽ ആ. ഭക്തന്മാർ 
സഹിഷ്ണുതയും വിേവാസവും ഉടായിരിക്കണം 
ഇതുറകാടാണ്. (റവളിപ്പാെു 13: 4-10, NJB) 

ഒരു അവസാനിക്കുന്ന സ യം  ാ ിശ ാൺ ഐകയം ശനറര ദ  ിൾ 
 ുന്നെിയിപ്പു നൽകുന്നു: 

1 ഏഴു ക േ ുള്ള ഏഴു ൈൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ എശന്നാട് സംസാരിക്കൂ 
വന്നു, ഇവിറെ വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങറള രാജ്ാറവന്ന പുെറ  ധാരാളം 
റവള്ളം ആരാണ് വ ിയ ശവേയയുറെ േിക്ഷ ഭൂ ിയുറെ 2 ആരു ായി 
സക രാജ്ാക്കന്മാരും കാണിക്കും പെഞ്ഞു പരസംഗം റെയ്തു, 
അവളുറെ വയഭിൊരം വീഞ്ഞു കുെിച്ചു ശ ാകത്തിറ  എ ലാ 
ജ്നസംഖയ ഉടാക്കിയ റെയ്തിരിക്കുന്നു. '3 അവൻ ഒരു 



 രുഭൂ ിയിശ ക്കു ആത്മാവിൽ എറന്ന പിെിച്ചു അവിറെയുള്ള ഞാൻ 
ഏഴു ത യും പത്തു റകാെുള്ള ഒരു െുവപ്പു  ൃഗറത്ത 
കയെിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പ്തീ കടു . അതിന്റെ എ ലാ  ീറത ൈൂഷണം 
ത റക്കട്ടിശനാ ഉടായിരുന്നു 4 സ്പ്തീ ധൂപ് നൂൽ, െുവപ്പുനൂൽ ധരിച്ചു 
റെയ്തു സവർണ്ണവും ആഭരണങ്ങളും  ുത്തും അവൾ 
ശവേയാവൃത്തിയുറെ അെപ്പുളവാക്കുന്ന പടം നിെഞ്ഞ ഒരു സവർണം 
താങ്ങിറയെുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവളുറെ ക്കനറിയിൽ 5എഴുതിയിരു
ന്നു ലപര്, ഒരു നിഗൂഢ് ലപര്: '. മഹാബാബിലലാൺ, ഭൂമിയിക്കല സകല 
ലവശയകക്കളയും എലലാ മുഷ്ിഞ്ഞ രീതികള ം അമ്മയുറെ 6 അവൾ  ൈയപിച്ച് 
കടു വിേുദ്ധന്മാരുറെ രക്തവും സാക്ഷികളുറെ രക്തവും കുെിച്ചു 
ശയേു; ഞാൻ അവളുറെ കടശപ്പാൾ ഞാൻ പൂർണ്ണ ായും 
ആയിരുന്നു. (റവളിപ്പാെു 17: 1-6, NJB) 
9 'ഈ വിളിശച്ചാതുന്നത്. ഏഴു തല ഏഴും സ്പ്തീ ഇരിക്കുന്ന ഏഴു 
കുന്നുകൾ, ആകുന്നു. . . 18 നീ കട സ്പ്തീ ഭൂ ിയിറ  സക  
ഭരണാധികാരികൾ അധികാര ുള്ള വലിയ നഗരമാണ്. ' (റവളിപ്പാെു 17: 

9,18, NJB) 
1 അനന്തരം ഞാൻ തനിക്കു  ഭിച്ച വ ിയ അധികാരശത്താറെ ശവറൊരു 
ൈൂതൻ സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഇെങ്ങുന്നതു കടു; ഭൂ ിറയ അവൻ 
ആർത്തു ' ാ ിശ ാൺ വീണുശപായി അവന്റെ േബ്ദം  ുകളിൽ 
തന്റെ  ഹതവം െുക്കാന്. 2, മഹതിയാം വീണിരിക്കുന്നു ഭൂതങ്ങളുറെ 
അവിെങ്ങളിൽ ഓശരാ ഇവറന ആൻഡ് ശഡർട്ടി, ഓക്കാനം പക്ഷി 
പാർപ്പിെം  ാെിയിരിക്കുന്നു. 3 ജ്ാതികൾ അവളുറെ ശവേയാവൃത്തിയുറെ 
കുെിച്ചു ആഴ ുള്ള ഉടു;ഭൂ ിയിറ  ഓശരാ രാജ്ാവു അവറള 
തറന്നത്താൻ പരസംഗം റെയ്തു, ഓശരാ വയാപാരി അവളുറെ 
ൈുർ ാർഗത്തിശ ക്കു വഴി സെന്ന ായ കൃഷി 'ശവശൊരു േബ്ദം 
സവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു സംസാരിച്ചു 4.; ഞാൻ പെഞ്ഞാ ും 'ഔട്ട് എന്ക്കറ 
ജനക്കത്ത, അവലളാടു, അതുവഴി അവള ക്കട കുറകൃതയങ്ങൾ പങ്കിടാനും 
വഹിെും അലത ബാധകൾ ഇലല വരിക ശകട്ടു. 5 അവളുറെ പാപം 
ആകാേശത്താളം എത്തുന്ന റെയ്തു, ദൈവം  നസ്സിൽ അവളുറെ 
കുറ്റകൃതയങ്ങൾ ഉട് : അവൾ  റ്റുള്ളവറര റപരു ാെിയാ ും 6 അവൾ 
വാങ്ങാ ായിരുന്നു ഇരട്ടി തുക ശവണം ശപാറ  
റപരു ാെുകയും. അവൾ സവന്തം  ിപ്േിതം ഒരു വതിയാക്കുന്നു 
േക്ത ായ കപ്പ് എന്നതാണ്. 7 അവൾ ആൻഡ് അസൂയ ഓശരാരുത്തന്നു 
പീഡനത്തിന്റെയും പ്പാണശവൈനയി ായി റപാരുത്തറപ്പട്ടു 
ശയാഗയൻ. ഞാൻ രാജ്ഞിയായി രാജ്ാറവന്ന ആകുന്നു അവൾ 
കടതിനാൽ; ഞാൻ വിധവയ ല ആൻഡ്  ിെീവ്റ ന്് ഒരിക്ക ും 
അെിയാൻ 8 അതിനായി ഒരു ൈിവസം, വയാധികളും അവളുറെ വീഴും. 
ശരാഗം, ൈുഃഖം, ക്ഷാ ം. അവൾ നി ത്തു െുട്ടുകളകയും 



റെയ്യും. അവളുറെ വീരനായ േപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവ ായ 
കർത്താവു. '9' ൈുഃഖവും തങ്ങൾക്കു അവളുറെ കൂറെ പരസംഗം 
അവളുറെ കൂറെ അസൂയ നെന്ന ഭൂ ിയിറ  രാജ്ാക്കന്മാർ അവറള 
വി പിക്കും. അവൾ കത്തുന്ന അവർ പുക കാണുശൊൾ, (റവളി 18: 1-9, 

NJB) 
റസഖർയ്യാവു ദ  ിൾ ഒരു വരുന്നു  ാശ  ിന്റെ ശനറര  ുന്നെിയിപ്പു 
േരിയായ ഐകയം ശയേു  െങ്ങി ശേഷം സംഭവിക്കാൻ പ്പകെ ാക്കുന്നു: 

10 ശനാക്കൂ! നിരീക്ഷിക്കുക! വെറക്ക ശൈേം ഓെിശപ്പാകുവിൻ - യശഹാവ 
ഞാൻ ആകാേത്തിറ  നാ ു കാറ്റു െിതെിച്ചിരിക്കുന്നുവശ ലാ ശവടി - 

-. യശഹാവ പ്പഖയാപിക്കുന്നു 11 ശനാക്കൂ! ഇലൊൾ ബാലബൽ പുപ്തിയുക്കട 
ജീവിെുന്ന, നിങ്ങളുറെ എസ്ശകപ്പ് സീലയാൻ വരുത്തു! 
12 യശഹാവ ദസനയങ്ങളുറെ ഈ  ഹതവം കവർച്ച റെയ്ത 
ജ്ാതികളുറെ കുെിച്ച് എറന്ന കമ്മീഷൻ എന്നതിനാൽ, എന്റെ 
കെണിറയ റതാെുന്നു ഇശപ്പാൾ ആറരങ്കി ും, ശനാക്കൂ ഞാൻ അവരുറെ 
ശനറര ദക നീരാജ്നം അവർ റെയ്തവരിൽ വഴി കവർച്ച റെയ്യും 
പെയുന്നു '. 13 അവർ അെി കളാക്കി റെയ്തു. ' സീശയാൻ പുപ്തിയുറെ, 

ഇശപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു - യാഹ്റവഹ് ഇെയിൽ പാർക്കാൻ 
വരുന്നു ശവടി പ്പഖയാപിക്കുന്നു അശപ്പാൾ നിങ്ങൾ യശഹാവ 
ദസനയങ്ങളുറെ എറന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നീ 
അെിയും! 14 പാെുവിൻ സശന്താഷിക്കുന്നു! 15 അന്നു അശനകം ജ്ാതികറള 
യശഹാവ പരിവർത്തനം റെയ്യും. അറത, അവർ തന്റെ ജ്നറത്ത 
ആകും, നിങ്ങളുറെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ജ്ീവിക്കും. നിങ്ങൾ 
യശഹാവയുറെ ദസനയങ്ങളുറെ എറന്ന നിങ്ങളുറെ അെുക്കൽ 
അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നീ അെിയും! റയഹൂൈാ ദകവേ ാക്കി; 
വിേുദ്ധ ശൈേത്തു തന്റെ പങ്കു വീടും റയരൂേശ  ിശ ക്കു തന്റെ 
റതരറഞ്ഞെുക്കുവാൻ 16 യശഹാവ എെുത്തു. (റസഖരയാവു 2: 10-16, NJB; 

കാല് / എന്താകുന്നു പതിപ്പുകളിൽ പ്േദ്ധിക്കുക വാകയങ്ങൾ 
റസഖരയാവു 2 െൂടിക്കാണിക്കറപ്പെുന്നത്: 6-12) 

എകയൂറ നിക്കൽ ആൻഡ് ഡയശ ാഗ് പ്പസ്ഥാനങ്ങൾ യുദണറ്റഡ് ശനഷൻസ്, 

വത്തിക്കാൻ, പ  റപ്പാട്ടസ്റ്റന്്, പൗരസ്തയ ഓർത്തശഡാകസ് ശനതാക്കൾ 
പ്പശ ാട്ടുറെയ്യുന്നതി ൂറെ ദ  ിൾ വയക്ത ായി അപ പിച്ചു റെയ്യുന്നു 
ശപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പാെി ല റെയ്യുന്നു. ശയേു അവറന പിന്തുെരാൻ 
"അശനകറര റതറ്റിക്കും" ഭാവിക്കുന്ന (: 4-5  ത്തായി 
24) അവകാേറപ്പൊനുള്ള കൂട്ടത്തിൽ  ുന്നെിയിപ്പു നൽകി. 1-2 (ആർ ശയേു 
അ ല) റവളിപ്പാെു 17 പരസംഗം: വളറര സദഭകയപ്പസ്ഥാനം റവളിപ്പാെു 6 

"ദവറ്റ് കുതിരപ്പുെത്തു"  ന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
റസഖർയ്യാവു ശതാന്നുന്നു അശപ്പാസ്ത നായ പൗശ ാസ് വിേവാസത്തിന്റെ 
യഥാർഥ ഐകയം ശയേു  െങ്ങി ശേഷം സംഭവിക്കാൻ തറന്ന പഠിപ്പിച്ചു: 



13 ദൈവപുപ്തന്റെ വിേവാസം അെിവും ഐകയവും എത്താൻ 
തികഞ്ഞ  നുഷയാ, പ്കിസ്തുവിന്റെ നിെവ് പൂർണ്ണ ായും പകവത 
രൂപം വറര.(എറ സയർ 4:13, NJB) 

ഈ ഐകയം ശയേുവിൻറെ  െക്കം  ുൻപ്ത വരുന്നു വിേവസിക്കുന്നവർ 
വഴിശകെി ാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ശയേു  െങ്ങി വരുശൊൾ അവറന 
അണിനിരത്താനും എന്നു ജ്ാതികളുറെ ഐകയം നേിപ്പിക്കാൻ 
ഉടായിരിക്കും: 

11:15 ഏഴാം ൈൂതൻ കാഹളം ഊതി നാൈവും സവർഗ്ഗത്തിൽ 
ആർപ്പുവിളിക്കുന്ന ശകട്ടു കഴിഞ്ഞി ല, എന്നു വിളിച്ചു 'ശ ാകരാജ്തവം 
നമ്മുറെ കർത്താവായ അവന്റെ പ്കിസ്തുവിന്റെ 
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; അവൻ എറന്നശന്നക്കും 
വാഴും.' 16 ഇരുപത്തുനാ ു  ൂപ്പന്മാരും, ദൈവസന്നിധിയിൽ 
സ്ഥാനാശരാഹണം, പ്പണ ിച്ചു ഈ വാക്കുകൾ ദൈവറത്ത 17 ആരാധിച്ച് 
റനറ്റിയിൽ നി ത്തു റതാട്ടു ഞങ്ങൾ സർവേക്തനും കർത്താവു ായ 
ദൈവം നിനക്കു സ്ശതാപ്തം അവൻ ആരാണ്, അവൻ ആർ 
ഏററ്റെുക്കുന്നതിന് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുറെ  ഹത്തായ േക്തിയും 
നിങ്ങളുറെ ഭരണകാ ത്ത് തുെങ്ങി. 18 ജ്ാതികൾ ക ഹം ഒപ്പം സ യം, 

വിധി  രിച്ചവറര നിന്റെ ൈാസന്മാരായ പ്പവാെകന്മാർ 
വിേുദ്ധന്മാരുറെ ശവടി നിന്റെ നാ റത്ത ഭയറപ്പെുന്നവരുറെ 
നിങ്ങളുറെ േിക്ഷ ശവടി വന്നു, റെെിയവനും വ ിയവനും 
ഒരുശപാറ  പ്പതി  ം ശ ക്ക്. സ യം ഭൂ ിയിൽ നേിപ്പിക്കും ആ 
നേിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ' (റവളിപ്പാെു 11: 15-18, NJB) 
19: 6 ഞാൻ സ ുപ്ൈം അറ ലങ്കിൽ ഇെി ുഴക്കത്തിന്റെ വ ിയ ഇരെം 
ഉത്തരം 'ഹശ ല ുയ്യ േബ്ദം ശപാറ യുള്ള ഒരു വ ിയ പുരുഷാരറത്ത 
േബ്ദം ശതാന്നുന്നു ശകട്ടശപ്പാൾ! കർത്താവിന്റെ വാഴ്െയുറെ നമ്മുറെ 
സർവേക്തനായ ദൈവം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു; . . . 19 അശപ്പാൾ  ൃഗവും 
ഭൂ ിയിറ  രാജ്ാക്കന്മാറര ഒറക്കയും അവരുറെ ദസനയങ്ങൾ, ദെഡർ 
അവന്റെ ദസനയം യുദ്ധം ഒന്നിച്ചു കടു. 20  ൃഗറത്ത ഒരുശപാറ  
 ൃഗറത്ത ശവടി അത്ഭുതങ്ങൾ ശജ്ാ ി റെയ്തിരുന്ന കള്ള 
പ്പവാെകൻ കൂറെ തെവുകാരൻ പിെിക്കറപ്പട്ടു അവിറെ അവരുറെ 
 ൃഗത്തിന്റെ  ുപ്ൈ കൂറെ പ് ാൻഡിംഗ് സവീകരിച്ചു റെയ്തവറരയും 
പ്പതി  ആരാധിക്കു ായിരുന്നി ല റെയ്തവർക്ക് വഞ്ചിക്കറപ്പട്ട 
റെയ്തിരുന്നു. ഈ രട് ഗന്ധകവും കത്തുന്ന എരിയുന്ന തൊകത്തിൽ 
ജ്ീവശനാറെ എെിയുകയായിരുന്നു റെയ്തു. 21 എ ലാ ശേഷികളും തന്റെ 
വായിൽ നിന്നു വന്ന ദെഡർ വാളും റകാ ലറപ്പട്ടത്, എ ലാം പക്ഷികൾ 
അവരുറെ  ാംസം തങ്ങറള. . . 20: 4 അശപ്പാൾ ഞാൻ അവരുറെ സീറ്റുകൾ 
ശനെി സിംഹാസനങ്ങൾ, കടു നയായവിധി േക്തി  ഭിച്ചു. ഞാൻ 
ശയേുവിറന സാക്ഷയം ശവടി ദൈവത്തിൻറെ വെനം അെിയിച്ച 
ശപരിൽ േിരശഛൈം റെയ്യറപ്പട്ട എ ലാവറരയും  ൃഗറത്തയും 



അറ ലങ്കിൽ അശേഹത്തിന്റെ പ്പതി  ആരാധിക്കാൻ തയ്യാൊയി ല 
അവരുറെ റനറ്റിയിൽ അറ ലങ്കിൽ ദകകളിൽ സവീകരിക്കാൻ 
 നസ്സി ലാറത റെയ്തവറര  രിപ്പിക്കുശൊൾ കടു; ജ്ീവന്റെ വന്നു, 
ആയിരം സംവത്സരം പ്കിസ്തു വാണു. (റവളിപ്പാെു 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

ശയേു അവശനാെു ഒരു ിപ്പിച്ചു ശ ാകത്തിറ  ദസനയശത്തയും വരും 
പ്േദ്ധിക്കുക. പിറന്ന അവൻ വിേുദ്ധന്മാരുറെ വാഴും. വിേവാസത്തിന്റെ 
േരിയായ ഐകയം ഉടാകും എന്ന്. 
ൈുഃഖകരറ ന്നു പ  ന ല ൈൃേയ ാകുന്ന കള്ള  പ്ന്തി ാർ ശകൾക്കാൻ, എന്നാൽ 
പൗശ ാസ് അപ്പസ്ശതാ ൻ (2 റകാരിന്തയർ 11: 14-15) താക്കീത് ശപാറ  അ ല 
റെയ്യും. 
കൂെുതൽ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദ  ിൾ  നസ്സി ാക്കാൻ തറന്ന 
ശയേുവിന്റെ ശനറര ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കുെവ് 
ശപാരാെു ായിരുന്നു. 

7. കദവരാജയം? 
 നുഷയർക്ക് അങ്ങറന സ് ാർട്ട് കരുതുന്നു ഇരറപ്പെുന്നവർക്ക് ആറണങ്കി ും 
ഞങ്ങളുറെ വിശവകം പരിധികൾ ഉട് എങ്കി ും ദൈവത്തിന്റെ 
(സങ്കീർത്തനം 147: 5) " ുദ്ധി അന്ത ി ല". 
ഈ പ്ഗഹത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻറെ ഇെറപെൽ എെുക്കും 
അതുറകാടാണ്. 
പ  ദൈവത്തിൽ വിേവസിക്കുന്നു സ യത്ത്,  നുഷയർക്ക്  ഹുഭൂരിപക്ഷം 
തീർച്ചയായും അവൻ നിർശൈേം ജ്ീവിക്കാൻ താല്പരയ ി ല. ഇനിപ്പെയുന്ന 
ശനാട്ടീസ്: 

8 അവൻ നിങ്ങറള ദൈവശ , ന ലതു എറന്തന്നു കാണിച്ചശേഷം 
 നുഷയൻ; യശഹാവ നിറന്ന എന്ത് അനുശപക്ഷണീയ ാണ് എന്നാൽ, 

ൈയാതല്പരനായിരിപ്പാനും കരുണ സ്ശനഹിച്ചു നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ 
സന്നിധിയിൽ താഴ് ശയാറെ നെപ്പാനും? ( ീഖാ 6: 8) 

ദൈവത്തിന്റെ താഴ് ശയാറെ നെപ്പാനും  നുഷയരാേിക്ക് എറന്തങ്കി ും 
തീർച്ചയായും റെയ്യാൻ തയ്യാൊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടി ല അ ല. ആൈം ഹവ്വ 
(ഉല്പത്തി 3: 1-6) ആരംഭിച്ചതു  ുതൽ  നുഷയർക്ക് തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുറെ 
പ്ക ങ്ങളു ായി ആപ്േയിശക്കട, ദൈവത്തിൻറെ  ീറത അവന്റെ കല്പനകൾ 
(: 3-17 പുെപ്പാട് 20) വകവയ്ക്കാറത തിരറഞ്ഞെുത്തു. 
സുഭാഷിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: 

പൂർണ്ണഹൃൈയശത്താറെ കർത്താവിൽ 5 ആപ്േയം, സവന്ത വിശവകത്തിൽ 
ഊന്നരുതു; 6 നിന്റെ എ ലാവഴികളി ും അവറന നിറനച്ചുറകാൾക 
അവൻ നിന്റെ പാതകറള ശനറരയാക്കും; 7 നിങ്ങളുറെ സവന്തം 



ജ്ഞാനിയായ്ശതാന്നരുതു റെയ്യരുത്. യശഹാവറയ ഭയറപ്പട്ടു ശൈാഷം 
വിട്ടു ാെുക.(സൈൃേവാകയങ്ങൾ 3: 5-7) 

എന്നാൽ, അധികശപരും തീർച്ചയായും അ ലാഹു അവരുറെ ഹൃൈയങ്ങറള 
അറ ലങ്കിൽ വിേവസിക്കരുത് അവറന അവരുറെ കാ െികറള 
കാത്തിരിക്കുന്നു.പ രും അവർ ദൈവറത്ത ആപ്ഗഹിക്കുന്നത് എന്തു റെയ്യും 
പെയുന്നു പറക്ഷ ഇതു റെയ്യരുത്.  നുഷയതവം സാത്താൻ (റവളിപാട് 12: 9) 

വഞ്ചനയ്ക്ക് റെയ്തു (1 ശയാഹന്നാൻ 2:16) ശ ാകത്തിറ  ശ ാഹങ്ങളിൽ 
'ജ്ീവിതത്തിൻറെ പ്പതാപം' നുള്ള വീണുശപായി. 
അതുറകാടു പ  സവന്തം പാരെരയത്തിൽറപ്പട്ടവരായാ ും  ശതതര 
സർക്കാരുകളും ഉപശയാഗിച്ച് അവർക്ക്  ികച്ച കരുതുന്നതു കാരണം 
വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ (രള യിറര യാവു 10:23) ഒരിെത്തും 
സതയ ായി പശ്ചാത്തപിക്കുകയും റെയ്യും. 
 നുഷയരാേിറക്കതിരായ ദൈവരാജ്യം (: 21-22 രള  ത്തായി 24) ആവേയ ാണ് 
അതുറകാടാണ്. 
കദവത്തിൻക്കറ വഴികൾ നയായം, 
സതയം ദൈവം സ്ശനഹം (1 ശയാഹ 4: 8,16) ആണ് ദൈവം സവാർത്ഥ 
കാണുക. ദൈവത്തിൻറെ നിയ ങ്ങൾ ദൈവത്തിനും നമ്മുറെ 
അയൽക്കാരശനാെുള്ള സ്ശനഹം കാണിക്കാൻ ( ർശക്കാസ് 12: 29-31; യാശക്കാബ് 
2: 8-11). ശ ാകത്തിന്റെ വഴികൾ  രണത്തിൽ 
സവാർഥ ുദ്ധികളായിരുന്നുറകാട് അവസാനം ആകുന്നു (ശൊ ർ 8: 6). 
യഥാർത്ഥ പ്കിസ്തയാനികൾ കൽപ്പനകൾ ദ  ിൾ കാണിക്കുന്നു പ്േദ്ധിക്കുക: 

1 ആറരങ്കി ും ശയേു പ്കിസ്തു ജ്നിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു, ഒപ്പം ജ്നിപ്പിച്ച 
സ്ശനഹിക്കുന്നു എ ലാവരും അവറന അവനിൽനിന്നു അവറന 
സ്ശനഹിക്കുന്നു വിേവസിക്കുന്നു. 2 നാം ദൈവത്തിന്റെ  ക്കൾ സ്ശനഹം 
ന ുക്ക് ദൈവറത്ത സ്ശനഹിച്ചു അവന്റെ കല്പനകറള അനുസരിച്ചു 
നെക്കുശൊൾ അെിയാം . 3 അവന്റെ കല്പനകറള നാം പ്പ ാണിച്ചു 
ദൈവശത്താെുള്ള സ്ശനഹ ാണ്. അവന്റെ കല്പനകൾ 
ഭാര ുള്ളവയ ല. (1 ശയാഹന്നാൻ 5: 1-3) 

ദൈവത്തിൻറെ എ ലാ (: 172 സങ്കീർത്തനം 119) "കല്പനകൾ 
നീതിയായിരിക്കയാൽ". അവന്റെ വഴികൾ േുദ്ധ ായ (1 തിറ ാറഥറയാസ് 1:15) 

ആകുന്നു.ൈുഃഖകരറ ന്നു പ രും തങ്ങളുറെ യഥാർഥ അർഥം 
വിവരിച്ചുറകാടിരുന്നു എന്തു പ  അപ്പുെം വികസിപ്പിച്ച്, 'അധർമ്മം 
"വിവിധ രൂപങ്ങൾ സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ശയേു നയായ പ്പവാെകന്മാറരശയാ 
നീശക്കടതിന്നു വന്നു പെയുന്നിറ ലന്നും പറക്ഷ അവരിൽ നിെശവറ്റാൻ 
 നസ്സി ാക്കുന്നി ല ( ത്തായി 5:17) അനുസരിച്ചാണ് വിൊരിച്ചു (ഉൈാ  ത്തായി 
5: 21-27). ശയേു "ആറരങ്കി ും അവറര പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൻ 
സവർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ വ ിയവൻ എന്നു വിളിക്കറപ്പെും വരും '( ത്തായി 5:19) 



(നി ന്ധനകൾ' ദൈവരാജ്യം 'കൂൊറത' സവർഗ്ഗരാജ്യം 'പരസ്പരം ആകുന്നു) 
പഠിപ്പിച്ചു. 
ദ  ിൾ പ്പവൃത്തികൾ വിേവാസവും നിർജ്ജീവ ാകുന്നു (യാശക്കാബ് 2:17) 

പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശയേുവിറന പിന്തുെരും പ  റൈയിം, എന്നാൽ തീർച്ചയായും 
അശേഹം ഉപശൈേിച്ചത് ( ത്തായി 7: 21-23) വിേവസിക്കാറതയും അവർ 
ശപാറ  അനുകരണീയ ായ റെയ്യും (രള 1 റകാരിന്തയർ 11: 1). "പാപറത്ത 
അതിപ്ക ം ഇത്" (1 ശയാഹന്നാൻ 3: 4, ദൈവികഭവനം) എ ലാ (ശൊ ർ 3:23) 

പാപം റെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാ ും, ദ  ിൾ ദൈവത്തിൻറെ േരിക്കും 
എ ലാ (: 6 രള  ൂശക്കാസ് 3) ഒരു പദ്ധതി ഉട് ശപാറ  കരുണ നയായവിധി 
(യാശക്കാബ് 2:13) ജ്യം പ്പകെ ാക്കുന്നു. 
 ാനവ പരിഹാരങ്ങൾ പുെറ  ദൈവത്തിൻറെ വഴികൾ നിന്ന്, 
പ്പവർത്തിക്കി ല. സഹപ്സാബ്ദ രാജ്യത്തിൽ ശയേു ന ല "ഇരിെുശകാൽ" 
ഭരിക്കും (റവളി 19:15), ജ്നം അ ലാഹുവിന്റെ  ാർഗത്തിൽ ജ്ീവിക്കും 
ശപാറ  ജ്യിക്കും. ലലാകത്തിക്കല എലലാ പ്പശ്നങ്ങൾ ഈ ലലാകത്തിക്കല 
ക്കസാകസറികൾ കദവം അവന്ക്കറ നിയമം അനുസരിച്ച  വിസമ്മതിെുന്നു 
കാരണം . െരിപ്തം ശഷാ  ാനവരാേിറയ സ ൂഹത്തിന്റെ പ്പശ്നങ്ങൾക്ക് 
പരിഹാരം കഴിവുള്ള അ ല: 

ജ്ഡത്തിന്റെ െിന്ത ദൈവശത്താെു േപ്തുതവം ആകുന്നു 6 ജ്ഡത്തിന്റെ 
െിന്ത  രണം; ആത്മാവിന്റെ െിന്തശയാ ജ്ീവനും സ ാധാനവും 7. അതു 
ദൈവത്തിന്റെ നയായപ്പ ാണത്തിന്നു വിഷയം തറന്ന ആണ് 
തീർച്ചയായും കഴിയും. 8 ആകയാൽ ജ്ഡത്തിൽ റെയ്തവർക്ക് 
ദൈവറത്ത പ്പസാൈിപ്പിപ്പാൻ കഴിവി ല. (ശൊ ർ 8: 6-8) 

ഞങ്ങളുറെ വയക്തിപര ായ   ഹീനതകൾ വകവയ്ക്കാറത, 

പ്കിസ്തയാനികളും (9 ശൊ ർ 8) ആത്മീയ പ്േദ്ധ ഉട്, ഈ ശ ാകത്തി ും 
അങ്ങറന റെയ്യാൻ ദൈവാത്മാവ് നല്കിയിരിക്കുന്നു: 

26 നിങ്ങൾ പ രുറെയും ജ്ഞാനികൾ തക്കവണ്ണം അശനകർ ഏറെയി ല, 
വീരൻ  ാനയ ായ. 27 വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ദൈവം തിരിച്ചുള്ള 
 ജ്ജിച്ചു ശ ാകത്തിൽ ശഭാഷതവ ായതു തിരറഞ്ഞെുത്തു, ദൈവറത്ത 
ഉട് എന്ന്, നിങ്ങളുറെ വിളിയും, സശഹാൈരന്മാറര ഒന്നും ശപാകുന്നു 
എന്നും റകാടുവരാൻ, 28 ശ ാകത്തിൽ കു ഹീനവും ദൈവം 
തിരറഞ്ഞെുത്തിരിക്കുന്നു റവെുക്കറപ്പട്ടവരായും കാരയത്തില് അ ല 
കാരയങ്ങൾ; വീരന്മാർ കാരയങ്ങൾ  ജ്ജിച്ചു ശ ാകത്തിൽ ൈുർ   
തിരറഞ്ഞെുത്തു 29 ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജ്ഡവും 
പ്പേംസിക്കുന്നു. 30 അവനാൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം-നീതിയും 
േുദ്ധീകരണവും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവശ ലാ ശപാറ  31  - 

" ഹി റയയും അവൻ ന ുക്കു ജ്ഞാനവും  ാെി പ്കിസ്തുശയേുവിൽ 
ഇരിക്കുന്നു കർത്താവിൽ പ്പേംസിക്കറട്ട. " (1 റകാരിന്തയർ 1: 26-31) 



ദൈവത്തിൻറെ പദ്ധതി  ഹതവം ഉൾറക്കാള്ളാനാവി ല! വിേവാസം (എപ് ാ .11: 

6) ൽ:,  ുകളിൽ ശനാക്കി (2 റകാറ ാസ്സയർ 3): ഞങ്ങൾ ഇശപ്പാൾ (7 2 റകാരിന്തയർ 
5) വിേവാസത്താൽ നെക്കും. നാം ദൈവത്തിൻറെ കൽപ്പനകൾ (റവളി 22:14) 

സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ുള്ള അനുപ്ഗഹിക്കറപ്പെും. 
ദ  ിൾ പ്കിസ്തയാനികൾ ശയേുവിന്റെ ഭരിക്കും പെയുന്നു, എന്നാൽ ആ 
യഥാർത്ഥ പ്കിസ്തയാനികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നഗരം ഭരിക്കും ഇതിനർത്ഥം 
അെിയിശ ല? ശയേു പഠിപ്പിച്ചു: 

12 "ഒരു കു ീനനാശയാരു ഒരു രാജ്തവം പ്പാപിച്ചു  െങ്ങിവശരണം 
പരശൈേത്തു ശപായി. 13 അങ്ങറന അവൻ പത്തു ൈാസന്മാറര വിളിച്ചു 
പത്തു ൊത്തൽ അവറര ഏല്പിച്ചു, അവശരാെു പെഞ്ഞു ഞാൻ 
വരുശവാളം വയാപാരം റെയ്തുറകാൾവിൻ. '14 അവന്റെ റപൗരന്മാശരാ 
അവറന പറകച്ചു, എന്നു പെഞ്ഞു അവറന പിന്നാറ  പ്പതിനിധികറള 
അയച്ചു ഞങ്ങൾക്കു രാജ്ാവായിരിക്കുന്നതു ഞങ്ങൾക്കു സമ്മത  ല ഈ 
 നുഷയൻ ഇ ല. ' 
15 "ഇങ്ങറന അവൻ തിരിറച്ചത്തിയശപ്പാൾ രാജ്യം വാങ്ങി, പിറന്ന ഈ 
ൈാസന്മാർ താൻ പ്ൈവയം അവശനാെു വിളിക്കറപ്പെും നൽകിയ ശ ക്ക് 
കല്പിച്ച എങ്ങറന അെിയാൻ തക്കവണ്ണം ആയിരുന്നു 
വളറര കല്പിച്ചു .നീയും 16 എന്നു ആൈയം വന്നു 17 അവൻ അവശനാെു 
പെഞ്ഞു നന്നു ന ല ൈാസൻ.  ാസ്റ്റർ, നിങ്ങളുറെ ൊത്തൽറകാടു 
പത്തുൊത്തൽ സൊൈിച്ചു. '; പത്തു പട്ടണത്തിന്നു അധികാര ുള്ളവൻ 
നിങ്ങൾ ഒരു വളറര റെെിയ വിേവസ്തൻ കാരണം.  ാസ്റ്റർ, നിങ്ങളുറെ 
ൊത്തൽറകാടു അഞ്ചു ൊത്തൽ ആൾക്കും '18 രടാ ത്തവൻ വന്നു'. 
നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു പട്ടണത്തിന്നു ശ ൽവിൊരകൻ 
ആയിരിക്ക '19 അതുശപാറ  അവൻ അവശനാെു പെഞ്ഞു. ' ( ൂശക്കാസ് 
19: 12-19) 

റെെിയ ഇശപ്പാൾ വിേവസ്തനായിരുന്നു. പ്കിസ്തയാനികൾ ഒരു യഥാർത്ഥ 
രാജ്യത്തിൽ, യഥാർത്ഥ നഗരം ഭരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉടായിരിക്കും.ശയേു 
(റവളിപ്പാെു 22:12) "അവന്റെ പ്പവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം ഒന്നു റകാെുക്കുറ ന്നു, 
എനിക്കുള്ള പ്പതി  ം എറന്ന കൂറെ പെഞ്ഞു,". ദൈവം ഒരു ൊൻ 
(ഇശയ്യാബ് 14:15) ഒരു സ്ഥ ം (ശയാഹന്നാൻ 14: 2) ഉട് തീർച്ചയായും 
അവൻറെ ആഹവാനം റെയ്യും റെയ്തവർക്ക് (ശയാഹന്നാൻ 6:44; റവളിപ്പാെു 
17:14).ദൈവരാജ്യം യഥാർഥ അതിൽ ഒരു ഭാഗ ാകാൻ കഴിയും! 
2016 ആരംഭത്തിൽ സയൻസ് ശജ്ർണ ിൽ കൃപ്തി  രഹസയാശനവഷണ 
പ്കൗഡ്ശസാഴ്സിംഗ്  ാനവികത ശനരിെുന്ന "ൈുരൻ പ്പശ്നങ്ങൾ 
'പരിഹരിക്കാറത സൂെിപ്പിച്ചു എന്ന്" പുരുഷാരം േക്തി "എന്ന ശ ഖനം 
ഉടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ശ ഖനം എന്തു ശൈാഷം എപ്ത പരിഹരിക്കാൻ 
വിശട്ടക്കുക  നസ്സി ാക്കാൻ പരാജ്യറപ്പട്ടു. 



സഹകരണം, ഞങ്ങളുറെ ദൈവത്തിന്റെ സതയവെനം വഴികൾ താറഴ നിന്ന്, 
 നുഷയരാേിറക്കതിരായ  ാശ ൽ (: 1-9 ഉല്പത്തി 11) പരാജ്യറപ്പട്ടു 
ശഗാപുരം പണിയാൻ സഹകരിച്ചുറവന്നതിനപ്പെും അതു  ഹാപ്പളയം 
ശേഷം തിരിറക ആയിരുന്നു 21 റസന്് നൂറ്റാടിൽ പരാജ്യറപ്പെും കൂട്ടർ 
ഇരിക്കുന്നു. 
ശ ാകത്തിൽ പ്പശ്നങ്ങൾ,  ിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തുെങ്ങിയ സ്ഥ ങ്ങളിൽ 
(പ്പതീക്ഷിക്കുന്ന ക്ഷണിക ായ ശനട്ടം വകവയ്ക്കാറത, ഉൈാ ൈാനീശയൽ 9: 27; 1 

റതസ്സറ ാനീകയർ 5: 3),  നുഷയർ-ദൈവരാജ്യറത്ത (ശൊ ർ 14 സ ാധാനം 
ശവണറ ങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ റെയ്യി ല: 17). 
 ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സശന്താഷവും ആേവാസവും ശവണറ ങ്കിൽ: 
അന്താരാപ്ര ഭീകരതയുറെ പ്പശ്നങ്ങൾ, പ്പതീക്ഷിക്കുന്നത് ശനട്ടം 
വകവയ്ക്കാറത, ഐകയരാപ്രസഭയിൽ െതിച്ചു (9 രള റവളിപ്പാെു 12) 

പരിഹരിക്കാൻ റെയ്യി ല (രള റയറഹസ്ശകൽ 21:12). 
ശ ാകത്തിറ  ജ്ാതികൾ ഭൂ ിയുറെ (റവളി 11:18) നേിപ്പിക്കും 
സഹായിക്കുകയുള്ളൂ പരിസ്ഥിതി പ്പശ്നങ്ങൾ, അന്താരാപ്ര സഹകരണം 
പരിഹരിക്കാൻ റെയ്യും, എന്നാൽ അവർ ദൈവരാജ്യം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ 
റെയ്യും. 
ദ ംഗിക അ രതം, ഗർഭേിപ്ൈം,  നുഷയ േരീരം വിൽക്കുന്ന പ്പശ്നങ്ങൾ 
ഭാഗങ്ങൾ പരിഹരിച്ച റെയ്യും അശ രിക്ക, ദൈവത്തിന്റെ കിങ്ഡം റെയ്യാൻ. 
വൻശതാതിൽ കെം ആ യുഎസ്എ, യുറക,  റ്റ് രാജ്യങ്ങറള (ഹ ക്കൂക 2 

േത ാനം നാേം ശേഷം: 6-8) അന്താരാപ്ര വഴി പരിഹരിച്ചത് റെയ്യും, 

എന്നാൽ ആതയന്തിക ായി ദൈവരാജ്യം വഴി. 
അജ്ഞതയും റതറ്റായി വിൈയാഭയാസം ഐകയരാപ്രസഭ-ദൈവരാജ്യറത്ത 
ശവണറ ങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ റെയ്യി ല.  തപര ായ പിണക്കം തീർച്ചയായും 
ഏറതങ്കി ും എകയൂറ നിക്കൽ-ഡയശ ാഗ് പ്പസ്ഥാനം ദ  ിൾ യഥാർത്ഥ 
ശയേു പുെറ  രക്ഷ വിട്ടുവീഴ്െയും പരിഹരിക്കാനാകി ല 
റെയ്യും.ശ ാകത്തിൽ പ്പശ്നം ആണ് ആ ശവടി നാം ശയേുവിൻറെ 
  ിയുറെ ദൈവരാജ്യം തൻറെ  െക്കം ആവേയ ാണ്. 
വിേപ്പും പ്പശ്നങ്ങൾ കാരണം സാധയതയുള്ള വിള പരാജ്യങ്ങൾ-
ദൈവരാജ്യറത്ത ശവണറ ങ്കിൽ ക്ഷാ ം െിസ്ക ശ ാകത്തിൻറെ വിവിധ 
ഭാഗങ്ങളിൽ ഇട്ട ഏത് ജ്നിതക ാറ്റം-പുതുക്കറപ്പട്ടത് ജ്ീവികൾ 
പരിഹരിക്കാൻ റെയ്യി ല. 
ആധുനിക റ ഡിക്കൽ സയൻസ്  നുഷയ എ ലാ ഉത്തരങ്ങൾ ഇ ല ആശരാഗയ-
ദൈവരാജ്യറത്ത ആവേയ ാണ്. 
ആപ് ിക്കയിറ  െി  പ്പശൈേങ്ങളിൽ വൻശതാതിൽ ൈാരിപ്ൈയം, ഏഷയ, 

 റ്റിെങ്ങളി ും, ' ാ ിശ ാൺ' (രള റവളിപ്പാെു 18: 1-19) അവസാനിക്കുന്ന 
സ യം നിന്നും ഒരു കാ ം പ്പശയാജ്നം സ യത്ത്, ൈാരിപ്ൈയം-ദൈവരാജ്യറത്ത 
ശവണറ ങ്കിൽ പ്പശ്നം പരിഹരിക്കാൻ റെയ്യും. 



ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സഹപ്സാബ്ദ ഘട്ടത്തിൽ ഭൂ ിയിൽ നി വിൽ വരുന്ന 
അക്ഷരാർഥത്തി ുള്ള ആധിപതയം. അങ്ങറന അ ലാഹുവിന്റെ ശനതാവായി 
സ്ശനഹവാനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്ശനഹ ുള്ള നിയ ങ്ങൾ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 
റെയ്യും. വിേുദ്ധന്മാരുറെ ആയിരം വർഷം (;: 4-6 20 റവളിപ്പാെു 5:10) പ്കിസ്തു 
വാഴും. ഈ രാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ സഭയിറ  തീർച്ചയായും ഉൾറപ്പെുത്തും, 

പശക്ഷ തിരുറവഴുത്തും ദൈവരാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭയും (കശത്താ ിക്കാ 
അറ ലങ്കിൽ  ററ്ററന്തങ്കി ും) പ്പസ്താവിക്കുന്നു. െർച്ച് ശൊ ിൽ സഹപ്സാബ്ദ 
ഉപശൈേം എതിർത്തിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അവസാനം 
അെുത്തുറകാടിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് കൂെുതൽ േക്ത ായി ദ  ിൾ 
സുവിശേഷം സശേേം എതിർക്കും. ഈ സാധയത  ത്തായി 24:14 നിെശവറ്റാൻ 
സഹായകര ാശയക്കാവുന്ന കാരയ ായ  ാദ്ധയ പ്േദ്ധ  ഭിക്കും. 
അന്തി  ഘട്ടത്തിൽ ദൈവരാജ്യം "ദൈവത്തിൻറെ സവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു 
ഇെങ്ങുന്നതു പുതിയ റയരൂേശ ം" ഉൾറപ്പെുന്നു (റവളി 21: 2) അതിന്റെ 
വിളവിന്റെ അവസാനം ഉടാകയി ല റെയ്യും. ഇനി, ഇനി അനീതി 
ആയിരിക്കും 
ൈുഃഖം, ഇനി  രണം. 
പ്പസംഗ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം  നസ്സി ാക്കുന്നതിൽ 
ദ  ിൾ ഒരു പ്പധാന തീം ആണ്. അതിറനക്കുെിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു പഴയ 
നിയ ം എഴുത്തുകാർ. ശയേു പൗശ ാസ്, ശജ്ാൺ അതിറനക്കുെിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. 
പുതിയ നിയ ത്തിൽ അതിറനക്കുെിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു പുെത്ത് അതിജ്ീവിക്കാൻ 
പഴക്ക ുള്ള 'പ്കിസ്തീയ' പ്പഭാഷണം. രടാം നൂറ്റാടിന്റെ തുെക്കത്തിൽ 
പ്കിസ്തീയ ശനതാക്കൾ ശപാളികാർപ്പും റ  ിശട്ടാ ശപാറ , അതു 
പഠിപ്പിച്ചു. നാം തുെർ ദൈവത്തിന്റെ ഇന്ന് സഭ പഠിപ്പിക്കാൻ. 
ദൈവരാജ്യം ശയേു പ്പസംഗിച്ചു ദ  ിൾ കാണിക്കുന്ന ആൈയ വിഷയം 
ഓർക്കുക. അവനാണ് ശേഷം കുെിച്ച് പ്പസംഗിച്ചത് ആയിരുന്നു 
പുനരുത്ഥാനം-ഒപ്പം എറന്തങ്കി ും പ്കിസ്തയാനികൾ ആൈയം ശതശെടതാണ് 
ആണ്. 
സുവിശേഷം ശയേുവിന്റെ ജ്ീവിതവും  രണവും  ാപ്ത ായി. സുവിശേഷം 
ശയേുവും േിഷയന്മാരും പഠിപ്പിച്ചു ഊന്നൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം 
ആയിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ശയേുപ്കിസ്തു വഴി രക്ഷ 
ഉൾറപ്പെുന്നു,  ാപ്ത  ല  നുഷയ സർക്കാരുകൾ (റവളിപാട് 11: 5) അവസാനം 
ഉപശൈേിച്ചു ഉൾറപ്പെുന്നു. 
ഓർക്കുക, ശയേു അവസാനം രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം 
സക ജ്ാതികൾക്കും ( ത്തായി 24:14) ശ ക്ക് സാക്ഷിയായി ശ ാകം പ്പസംഗിച്ച 
ശേഷം റെന്നി ല പഠിപ്പിച്ചു. ആ പ്പസംഗം ഇശപ്പാൾ സംഭവിക്കുന്നത്. 
ന ല വാർത്ത എന്നതാണ് കദവരാജയം മാനവരാശിക്കയ ലനരിടുന്ന പ്പശ്നങ്ങൾെ് 
പരിഹാരമാണ് . എന്നാൽ, ഏറ്റവും പിന്തുണ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന റെയ്യരുത് അതു 
ശകൾക്കുകശയാ, അതു സതയം വിേവസിക്കാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യം 



"ഈ ശ ാകവും കെന്നു" (1 റകാരിന്തയർ 7:31) അശതസ യം, നിതയ ( ത്തായി 
6:13) ആണ്. 
ദൈവരാജ്യം യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം പ്പസംഗിച്ചു നാം 
സംഗതിയാണത് തുെർ ദൈവത്തിൻറെ സഭറയ ഗൗരവ ായി. ദൈവരാജ്യം 
( ത്തായി 24:14) ഉൾറപ്പറെ നാം ദ  ിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് (19-20 

 ത്തായി 28) സക വും പഠിപ്പിക്കാൻ സ രം. ഞങ്ങൾ രാജ്യം 
പ്പതീക്ഷിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻറെ വഴികളും വിേവസിക്കുന്നു ആപ്ഗഹിക്കുന്ന 
സൗകരയങ്ങൾ  റ്റുള്ളവറര പഠിക്കുകയും പാ ിക്കുക ശവണം. 
നീ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സുവിശേഷത്തിന്റെ ശഘാഷിക്കുന്ന 
പിന്തുണയ്ക്കുന്നി ല ശവണം? നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം സുവിശേഷം 
വിേവസിക്കും? 

 

 

ദൈവത്തിന്റെ തുെരുന്നത് െർച്ച് 
 

ദൈവത്തിന്റെ തുെർ സഭയുറെ യുഎസ്എ ഓ ീസ് സ്ഥിതി: 
1036 ഡബ്ല്യൂ പ്ഗാൻഡ് അവനയൂ, ശപ്ഗാവർ  ീച്ച്, 
കാ ിശ ാർണിയ, 93433 യുഎസ്എ. 
 

തുെരുന്നത് ദൈവത്തിൻറെ സഭറയ (CCOG) റവബ്ദസറ്റുകൾ 
 

CCOG.ASIA ഈ ദസറ്റ് ഏഷയ പ്േദ്ധ ഉട് ഒന്നി ധികം 
ഏഷയൻ ഭാഷകളിൽ വിവിധ ശ ഖനങ്ങൾ, അതുശപാറ  
ഇംഗ്ലീഷിൽ െി  ഇനങ്ങൾ ഉട്. 
CCOG.IN ഈ ഇന്തയൻ പാരെരയം കൂട്ടത്തിൽ വച്ചുള്ളതാണ് 
ഒരു റവബ്ദസറ്റ് ആണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വിവിധ 
ഇന്തയൻ ഭാഷകളിൽ വസ്തുക്കൾ ഉട്. 
CCOG.EU ഈ യൂശൊപ്ത ശനറര  ക്ഷയ ിെുന്ന ഒരു റവബ്ദസറ്റ് 
ആണ്. ഒന്നി ധികം യൂശൊപയൻ ഭാഷകളിൽ വസ്തുക്കൾ 
ഉട്. 
CCOG.NZ ഇത് ഒരു പ് ിട്ടീഷ്-ഇെങ്ങി പശ്ചാത്ത വും 
നയൂസി ാൻഡ്  റ്റുള്ളവരും വച്ചുള്ളതാണ് ഒരു 
റവബ്ദസറ്റ് ആണ്. 



CCOG.ORG ഇതു ദൈവത്തിന്റെ തുെർ സഭയുറെ പ്പധാന 
റവബ്ദസറ്റ് ആണ്. അത് എ ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളി ും ജ്നം 
റ . ഇത് ശ ഖനങ്ങൾ,  ിങ്കുകളും വീഡിശയാകളും 
അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
CCOGCANADA.CA ഈ കാനഡ ആ  ക്ഷയം വച്ചുള്ളതാണ് ഒരു 
റവബ്ദസറ്റ് ആണ്. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ഇതു ദൈവത്തിന്റെ 
തുെർ സഭയും സ്പാനിഷ് ഭാഷ റവബ്ദസറ്റ് ആണ്. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ഇതു ദൈവത്തിന്റെ തുെർ 
സഭയുറെ  ി ിപ്പീൻസ് റവബ്ദസറ്റ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, 

തഗാശ ാഗ് വിവരങ്ങൾ ഉട്. 
 

വാർത്ത െരിപ്ത റവബ്ദസറ്റുകള് 
 

COGWRITER.COM ഈ റവബ്ദസറ്റിറന പ്പധാന പ്പശഘാഷണം 
ഉപകരണ ാണ് വാർത്തകളും ഉപശൈേത്തിന്റെ, 

െരിപ്തപര ായ ശ ഖനങ്ങളും വീഡിശയാകളും 
പ്പവാെകന്മാശരാട് അപ്തശഡറ്റുകൾ ഉട്. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM ഈ ശ ഖനങ്ങളും സഭയുറെ െരിപ്തം 
വിവരങ്ങളാണ് റവബ്ദസറ്റ് ഓർക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ ാണ്. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET ഈ വാർത്ത & ദ  ിൾ 
വിഷയങ്ങളും ഉൾറകാള്ളുന്ന ഒരു ഓൺദ ൻ ശെഡിശയാ 
റവബ്ദസറ്റ് ആണ്. 
 

പ്പഭാഷണങ്ങളു ാണ് റസെശ ാറണറ്റ്സ് ശവടി യൂെയൂബ് 
വീഡിശയാ ൊന ുകൾ 
 

BibleNewsProphecy ൊനൽ. CCOG റസെശ ാറണറ്റ്സ് 
വീഡിശയാകൾ. 
CCOGAfrica ൊനൽ. ആപ് ിക്കൻ ഭാഷകളിൽ CCOG സശേേങ്ങൾ. 
CDLIDDSermones ൊനൽ. സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ CCOG 

സശേേങ്ങൾ. 
ContinuingCOG ൊനൽ. CCOG വീഡിശയാ പ്പഭാഷണങ്ങൾ.  
 



 
 
ശ ാശട്ടാ െി ശപ്പാൾ Cenacle അെിയറപ്പെുന്ന റയരൂേശ  ിൽ ഒരു 
റകട്ടിെത്തിന്റെ ഏതാനും അവശേഷിക്കുന്ന ഇരിക െി  (െസ് െി  
പിന്നീട് ശെർത്തു) താറഴ കാണിക്കുന്നു, പശക്ഷ റ ച്ചറപ്പട്ട റയരൂേശ ം 
പെിഞ്ഞാെൻ ഹിൽ (നി വിൽ  ത്താ സീശയാൻ വിളിച്ചു) 
ദൈവത്തിന്റെ സഭ വിവരിച്ചു: 
 

 
 
ഈ ഒരുപശക്ഷ ആൈയകാ  പ്കിസ്തയാനി സഭയുറെ റകട്ടിെത്തിന്റെ 
ദസറ്റ് റെയ്തിരിക്കുന്നു വിേവസിക്കറപ്പെുന്നു. ശയേുവിൻറെ 
'ദൈവരാജ്യം സുവിശേഷം' എന്ന പ്പസംഗിച്ച വശന്നറന ഒരു റകട്ടിെം. 
ഇതു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിച്ച 
റയരൂേശ  ിൽ ഒരു റകട്ടിെ ായിരുന്നു. 
 
 
ഇൊരണത്താൽ പുറലമ സ്ഥലമലല ... സലഹാദരന്മാലര, ഇടവിടാക്കത 
കദവത്തിന് നേി 

കദവത്തിന്ക്കറ സഭകളിൽ ക്കയഹൂദയയിലുള്ളവർ പ്കിസ്തുവിലുള്ള 
അനുയായികക്കള മാറി. 

(1 ക്കതസ്സക്കലാനീകയർ 2: 13-14) 

 

വിശുദ്ധന്മാർെും ഏല്പിച്ച  എലലാ ഒരിെലായിട്ട  വിശവാസത്തിന്നു 
ലവണ്ടി ലപാരാലടണ്ടതിന്നു. 

(യൂദാ 3) 



 

അവൻ (ലയശു) "അവലരാടു പറഞ്ഞു മറ ള്ള പട്ടണങ്ങളിലും 
കദവരാജയം സുവിലശഷ്ിലെണ്ടതാകുന്നു 

പുറലമ, ഈ ആവശയത്തിനായി കാരണം ഞാൻ അയച്ചത്. 
"(ലൂലൊസ് 4:43) 

 

എന്നാൽ കദവരാജയം അലനവഷ്ിെിൻ; ഇതു ഒക്കെയും [സി] നിങ്ങൾ 
കിട്ട ം. , ഭയക്കെലടണ്ട ക്കെറിയ ആട്ടിൻ രാജയം നിങ്ങൾെു തരും 
നിങ്ങള ക്കട പിതാവു പ്പസാദിച്ചിരിെുന്നു. (ലൂലൊസ് 12: 31-32) 

 

രാജയത്തിന്ക്കറ ഈ സുവിലശഷ്ം സാക്ഷ്ിയായി ഭൂലലാകത്തിൽ 
ഒക്കെയും പ്പസംഗിെക്കെടും ക്കെയ്യ ം 

സകലജാതികള ം അലൊൾ അവസാനം വരും. (മത്തായി 24:14) 


	1. മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ നൽകുന്നത് പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട്?
	ലോകം പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്.
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	പലരും അങ്ങനെ കരുതുന്നു.
	ന്യൂ യൂണിവേഴ്സൽ അജണ്ട
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	ലക്ഷ്യം 8. രൂപയെ ഉൾപ്പെടെ സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിറഞ്ഞതും ഉൽപാദന തൊഴിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മാന്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും
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	ലക്ഷ്യം 10. അകത്തും ഇടയിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ അസമത്വം കുറയ്ക്കുക
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	ലക്ഷ്യം 15., പരിരക്ഷിക്കുക പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഭൌമ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ സുസ്ഥിര ഉപയോഗം പ്രൊമോട്ട് വനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, കോംബാറ്റ്, ഒപ്പം ഇടറി ദേശം ജീര്ണരത നിര്ത്താറുണ്ട് ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം റിവേഴ്സ്
	ലക്ഷ്യം 16. എല്ലാ തലത്തിലും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി സമാധാനപരവും ഇൻക്ലൂസീവ് സൊസൈറ്റികൾ, ഫലപ്രദമായ കണക്കു ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് എല്ലാവർക്കും നീതി ആക്സസ് നൽകുന്നതിന് പണിയും
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	ഈ അജണ്ട പൂർണ്ണമായി 2030 നടപ്പാക്കും കുറിക്കും കൂടാതെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി 2030 കാര്യപരിപാടി വിളിക്കുന്നു. അതു നിയന്ത്രണം, വിദ്യാഭ്യാസം, അന്താരാഷ്ട്ര ഡയലോഗ് സഹകരണവും വഴി മാനവികത നേരിടുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പല...
	പദം "കത്തോലിക്ക" എന്നാണ് "പുതിയ യൂണിവേഴ്സൽ അജണ്ട" "ന്യൂ കാത്തലിക് അജണ്ട" വിളിക്കപ്പെടും കഴിഞ്ഞില്ല "സാർവത്രിക." മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് ന്യൂ യൂണിവേഴ്സൽ അജണ്ട മറുവശവുമുണ്ട് വിളിച്ചു "പ്രത്യാശയുടെ ഒരു പ്രധാന അടയാളം."
	ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ഡിസംബർ 2015 21 (ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് യുഎൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ലേക്കുള്ള പാര്ട്ടികള് ഔദ്യോഗികമായിപേരിട്ടിരിക്കുന്ന 21 കോൺഫറൻസ്) വിളിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര കരാർ സ്തുതിച്ചു ശേഷം "ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുന്നോടിയായി റോഡ് പിന്തുടരാൻ ജാതികളെ ഉപദേ...
	ആരും, ശ്വാസം മലിനമായ എയർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പട്ടിണി ഇതിലൊക്കെ സമയത്തു മുതലായവ, ആപത്തും ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്യദാർഢ്യം മാനവികത നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും?
	ഐക്യരാഷ്ട്ര ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്
	യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് 1945 ഒക്ടോബർ 24 ന് മറ്റൊരു അത്തരം സംഘട്ടനം തടയാൻ ലോകത്ത് സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. പ്രഥമ, യുഎൻ 51 അംഗ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; 193 ഇപ്പ...
	യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് രൂപവത്കരണത്തിനു ശേഷം നൂറുകണക്കിന്, എങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം വിവരിക്കുന്നതിന് എന്താണെന്ന് ഭാഗ്യമാണ്.
	ഐക്യരാഷ്ട്ര പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം, പ്രൊമോട്ട് അവകാശപ്പെടുന്ന പാപ്പ മറ്റ് പല മത നേതാക്കൾ പ്രൊമോട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഡയലോഗ് ആൻഡ് എക്യുമെനിക്കൽ അജണ്ടയുടെ തരം കൂടിച്ചേർന്ന് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും വരുത്തും ചില വിശ്വസിക്കുന്നു.
	എന്നാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇതു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നല്ല നടന്നിട്ടില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്ര ശേഷം നിരവധി ആയുധ സംഘർഷം രൂപം പുറമേ, ഒന്നിലധികം ദശലക്ഷക്കണക്കിന്, വിശക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികളെ ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്ര ആകുന്നു.
	പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് മുമ്പ് ഐക്യരാഷ്ട്ര അതിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അണിനിരത്തും. എട്ടുമണി "വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ," ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പോലും യുഎൻ സ്വയം തക്കവണ്ണം വിജയിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട്, 2015 ൽ, അതിലെ "17 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ" വി...
	ഉദയം അനന്യവും പോകുന്നിടത്തോളം മേയ് 6 2016 ന് പാപ്പ തന്റെ സഭയെ ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ നേടാനാവില്ല സഹായിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വ യൂറോപ്യൻ സാങ്കല്പിക സ്വപ്നം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, മാർപാപ്പയുടെ സ്വപ്നം ഒരു പേടിസ്വപ്നം (രള വെളിപ്പാടു 18) ആകും തിരിക്കും.
	ചില സഹകരണത്തിനും വിജയം ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ മെയ് ...
	മേരിയം വെബ്സ്റ്റർ നിഘണ്ടു അനന്യവും "എന്നും ഭരണഘടന ഏത് സർക്കാർ, നിയമങ്ങൾ, സാമൂഹിക അവസ്ഥ അത്യുത്തമം സാങ്കൽപ്പിക സ്ഥലം."
	ബൈബിൾ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ സ്വന്തം അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു:
	23 കർത്താവേ, മനുഷ്യന്നു തന്റെ വഴിയും ഇല്ല അറിയുന്നു; അതു സ്വന്തം കാലടികളെ നടക്കുന്നവന്നു മനുഷ്യൻ ഇല്ല. (യിരെമ്യാവു 10:23, എന്താകുന്നു നയത്തിനും വിധേയമായിരിക്കും മുഴുവൻ)
	ബൈബിൾ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം പരാജയപ്പെടും പഠിപ്പിക്കുന്നു:
	16 നാശവും അരിഷ്ടതയും അവരുടെ വഴികളിൽ ഉണ്ടു. 17 അവർ അറിയാത്ത സമാധാനത്തിന്റെ വഴി 18 അവരുടെ ദൃഷ്ടയിൽ ഭയമില്ല. (റോമർ 3: 16-18)
	എന്നാൽ, പലരും മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ അവരുടെ വീക്ഷണം നേരെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പോലും ചിലപ്പോൾ മതം പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ ഏതാണ്ട് ആരും ഏകസത്യദൈവമേ മാർഗങ്ങളിൽ തയ്യാറാണ്.
	ഇത് യു എൻ അല്ലെങ്കിൽ വത്തിക്കാൻ ഗോളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒട്ടും പുരോഗതി ഉണ്ടാകും എന്നു അല്ല. ചിലർ, അതുപോലെ ചില തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകും.
	യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഒരുപക്ഷേ വമ്പിച്ച സംഘട്ടനം ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന കരാർ ഒരു തരം സമ്മതിച്ചു സ്ഥിരീകരിച്ചു ചെയ്യും (ദാനീയേൽ 9:27). അതു എപ്പോഴാണ്, പല വ്യാജമായി മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കൂടുതൽ സമാധാനപരവും ഉട്ടോപ്പിയൻ സമൂഹത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നതും എന്ന് അവർ വിശ്...
	പല വിവിധ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും (: 9-12 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2) പ്രകാരം അതുപോലെ പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര 'ഉട്ടോപ്യൻ പുരോഗതി' (രള യെഹെസ്കേൽ 13:10) വഴി പിടിപെടും. എന്തു നേതാക്കൾ ക്ലെയിം വകവയ്ക്കാതെ (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5: 3; യെശയ്യാ 59: 8):; എന്നാൽ ബൈബിളിൽ അ...
	മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ തീർച്ചയായും അനന്യവും കുറിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന അശേഷം കഴിവില്ലാത്തവരും എങ്കിൽ സാധ്യത അനന്യവും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള?
	അതെ.
	2. യേശു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു?
	യേശു ഏറ്റവും അവന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചു:
	3. പഴയ നിയമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല?
	ഡാനിയൽ കെ പഠിപ്പിച്ച
	യെശയ്യാവ് കെ പഠിപ്പിച്ച
	യിസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ആ (വെറും യെഹൂദന്മാർ അല്ല) മഹാകഷ്ടത്തിൻറെ സമയത്ത് ചിതറിപ്പോയി ആർ സഹസ്രാബ്ദ രാജ്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് എഴുതാൻ യേഹേസ്കേൽ നിശ്വസ്തനായി:
	17 അതുകൊണ്ടു പറയും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കർത്താവായ ദൈവം: ". ഞാൻ ജാതികളിൽ നിന്നു ശേഖരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഞാൻ നിന്നെ യിസ്രായേൽഗൃഹത്തിന്നു തരും എന്നു" '18 അവർ അവിടെ പോകും, അവർ അവിടെ നിന്ന് അതിലെ സകലമ...
	കർത്താവായ ദൈവം പറയുന്നു. (യെഹെസ്കേൽ 11: 17-21)
	പഴയ നിയമത്തിൽ വിവിധ എഴുത്തുകാർ (ഉദാ യേഹേസ്കേൽ 20:33; ഓബദ്യാവു 21 മീഖാ 4: 7) രാജ്യത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എഴുതി.
	അതുകൊണ്ട്, യേശു ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകരെ അടിസ്ഥാന ആശയം ചില ഉണ്ടായിരുന്നു.
	4. അപ്പൊസ്തലന്മാർ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിച്ചു?
	സുവിശേഷം പോലുള്ള നിരവധി ആക്ട് യേശുവിന്റെ വ്യക്തി മാത്രമല്ല നല്ല വാർത്ത തന്നെ, റിയാലിറ്റി യേശുവിൻറെ അനുഗാമികളുടെ ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിച്ചു എന്നതാണ്. യേശു കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശം.
	പൗലോസ് ദൈവരാജ്യം പഠിപ്പിച്ചു
	എന്നാൽ അതു എളുപ്പമല്ല
	പീറ്റർ കെ പഠിപ്പിച്ചു
	ബൈബിളിൻറെ അവസാന പുസ്തകങ്ങൾ കിംഗ്ഡം
	1 അവൻ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനം നിന്നും തുടരുന്നത് എന്നെ പളുങ്കുപോലെ വ്യക്തമായ ജീവന്റെ വെള്ളം ഒരു ശുദ്ധമായ നദി, കാണിച്ചു. 2 വീഥിയുടെ നടുവിൽ നദീതീരത്തു ഇരുവശങ്ങളിലും, ജീവന്റെ വൃക്ഷം ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ടു പഴങ്ങൾ, മാസംതോറും അതതു ഫലം കായിക്...
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