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सुसमाचार श्वरको राज्य 

परमे को  
 

हो समाधा न यो ! 

संसारमा प्रचार नगरेसम्म परमेश्वरको राज्यलाई साक्षीको रूपमा अन्त आउन सकै्दन भनेर येशूले 

भनु्नभएको कुरा के तपाईंले परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्नुहुन्छ? 

 
"ब्ााँसो पनन थुमासाँग बसे्नछ ... नतनीहरूले मेरो सबै पनित्र पहाडमा हानन िा निनाश गनेछैनन्, 

नकननक समुद्रको पानीले ढाकेझैं पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भररनेछ।" (यशैया 11:6, 9) 
 

द्वारा 

बब नथएल, पीएच.डी. 
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सुसमाचार श्वरको राज्य 

परमे को  
 

हो समाधा न  यो ! 

  

द्वारा बब नथएल, पीएच.डी. 

प्रनतनलनप अनधकार ©2016/2017/2018/2019/2022 नाजरेन बुक्स द्वारा। संस्करण 1.5. को लानग उत्पादन 

पुस्तिका परमेश्वरको ननरन्तर चचच र उत्तरानधकारी, एकमात्र ननगम। 1036 ग्रैंड एिेनू्य, ग्रोिर बीच, कैनलफोननचया, 

93433, संयुक्त राज्य अमेररका ISBN: 978-1-940482-09-5. 

मानवजातिले आफ्ना समस्याहरू तकन समाधान गनन सकै्दन? 

के िपाईंलाई थाह छ, बाइबलले येशूलाई देखाउने पतहलो र अन्तिम कुराहरूले सम्बन्तिि सुसमाचारको 

राज्य परमे को बारेमा प्रचार गनुनभयो ? 

के िपाईंलाई थाह छ, परमेश्वरको राज्यले पे्रररिहरू र त्यसको पतछ लागे्नहरूलाई जोड तदइरहेको तथयो? 

के परमेश् वरको राज्य येशूको व्यक् ति हो? के परमेश्वर येशूको राज्य अतहले हामीमा उहााँको जीवन 

तबिाइरहेको छ? के परमेश् वरको राज्य कुनै प्रकारको भतवष्यको वास्ततवक राज्य हो? के िपाई ं

बाइबलले तसकाएको कुरा तवश्वास गनुनहुन्छ? 

राज्य भनेको के हो? परमेश् वरको राज्य के हो? बाइबलले के तसकाउाँछ? प्रारन्तिक मसीही मण्डलीले 

के तसकायो? 

परमेश् वरको राज्यको साक्षीको रूपमा संसारलाई प्रचार नगरेसम्म अि आउन सकै्दन भनेर के 

िपाईलंाई थाह छ? 

अगानडको आिरणमा रास्तिएको तस्वीरमा बडाचइन नप्रस्तिङ र ग्रानफक्सले तयार पारेको ब्ााँसोसाँग एउटा थुमा सुतेको देिाइएको 

छ। पछानडको आिरणमा रास्तिएको यो तस्वीर सन् 2013 मा डा बब नथएलले स्तिचेको जेरुसेलममा रहेको चचच अफ गडको मूल 

भिनको एक भाग हो। 
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चोिेंट्स 
 

1. डोएस हुमतनि हव ठ सोलुशन? 

2. व्हि गोसे्पल दीद येशु पे्रअच? 

3. वास ठ तकन्दोम ओफ गोद क्नोवं इन द ओल्ड िेस्तामेंट? 

4. दीद ठ अपोस्तले  िेअच द गोसे्पल ओफ द तकन्दोम? 

5. सौचेस ओउन्तिदे द नु्य िेस्तामेंट िौघ्ि द तकन्दोम ओफ गोद 

6. गरेको-रोमन चुचेस िेअच द तकन्दोम इस इम्पोिंि, बुट… 

7. वह्य द तकन्दोम ओफ गोद 

 

चोिच्ि इन्फोमेशन 
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1.  डोएस हुमतनि हव ठ सोलुशन? 

संसारले धेरै समस्याहरूको सामना गरररहेको छ। 

धेरै माननस भोकै छन् । धेरै माननसहरू उत्पीनडत छन्। धेरै माननसहरू गररबीको सामना गछच न्। धेरै 

राष्ट्र हरू गम्भीर ऋणमा छन्। बच्चाहरू, न जने्मकाहरू सनहत, दुर्व्चिहारको सामना गछच न्। औषनध 

प्रनतरोधी रोगहरूले धेरै डाक्टरहरूलाई नचन्ता गछच न्। ठूला औद्योनगक सहरहरूमा स्वास्थ्यका लानग 

पनन िायु प्रदूनषत छ। निनभन्न राजनीनतज्ञहरूले युद्धको धम्की नदन्छन्। आतंकिादी हमला भइरहेका 

छन् । 

के निश्व नेताहरूले मानिताको सामना गरररहेका समस्याहरू समाधान गनच सक्छन्? 

धेरैलाई लाग्छ । 

नयााँ तवश्वव्यापी एजेन्डा 

सेपे्टम्बर 25, 2015 मा, भ्यानटकनका पोप फ्रास्तिसको मुख्य-नोट भाषण पनछ, संयुक्त राष्ट्र  संघ 

(UN) का 193 राष्ट्र हरूले कनहलेकाही ाँ नयााँ निश्वर्व्ापी एजी एन्डा भननने "17 नदगो निकास 

लक्ष्यहरू" लागू गनच मतदान गरे । यहााँ संयुक्त राष्ट्र  संघका 17 लक्ष्यहरू छन्: 

लक्ष्य 1. सबै ठाउाँमा गररबीको अन्त्य गनुचहोस् 

लक्ष्य 2. भोक अन्त्य गने, िाद्य सुरक्षा र सुधाररएको पोषण प्राप्त गने र नदगो कृनषलाई 

प्रिद्धचन गने 

लक्ष्य 3. स्वस्थ जीिन सुनननित गनुचहोस् र सबै उमेरका सबैको लानग कल्याण प्रिद्धचन 

गनुचहोस् 

लक्ष्य 4. समािेशी र समतामूलक गुणिरीय नशक्षा सुनननित गने र सबैका लानग जीिनभर 

नसके्न अिसरहरू प्रिद्धचन गने 

लक्ष्य 5. लैनिक समानता हानसल गने र सबै मनहला र केटीहरूलाई सशस्तक्तकरण गने 

लक्ष्य 6. सबैका लानग पानी र सरसफाइको उपलब्धता र नदगो र्व्िस्थापन सुनननित गने 

लक्ष्य 7. सबैका लानग नकफायती, भरपदो, नदगो र आधुननक ऊजाचमा पहुाँच सुनननित गने 

लक्ष्य 8. सबैका लानग नदगो, समािेशी र नदगो आनथचक िृस्तद्ध, पूणच र उत्पादक रोजगारी र 

मयाचनदत कामको प्रिद्धचन गने 

 लक्ष्य 9. लनचलो पूिाचधार ननमाचण, समािेशी र नदगो औद्योगीकरणको प्रिद्धचन र 

निाचारलाई प्रोत्साहन गने 
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लक्ष्य 10. देश नभत्र र नबचको असमानता घटाउने 

लक्ष्य 11. सहर र मानि बिीलाई समािेशी, सुरनक्षत, लनचलो र नदगो बनाउने 

लक्ष्य 12. नदगो उपभोग र उत्पादन ढााँचा सुनननित गनुचहोस् 

लक्ष्य 13. जलिायु पररितचन र यसको प्रभािहरू निरुद्ध लड्न तत्काल कदम चाल्नुहोस् 

लक्ष्य 14. नदगो निकासका लानग महासागर, समुद्र र सामुनद्रक स्रोतहरूको संरक्षण र 

नदगो उपयोग गने 

लक्ष्य 15. स्थलीय इकोनसस्टमको नदगो प्रयोगको संरक्षण, पुनस्थाचपना र प्रिद्धचन गने, 

िनको नदगो र्व्िस्थापन गने, मरुभूनमकरणसाँग लड्ने, र जनमनको क्षयलाई रोके्न र 

उल्टाउने र जैनिक निनिधताको क्षनतलाई रोके्न 

लक्ष्य 16. नदगो निकासका लानग शास्तन्तपूणच र समािेशी समाजको प्रिद्धचन गने, न्यायमा 

सबैको पहुाँच प्रदान गने र सबै तहमा प्रभािकारी, जिाफदेही र समािेशी संस्थाहरूको 

ननमाचण गने 

लक्ष्य 17. कायाचन्वयनका माध्यमहरूलाई सुदृढ पानुचहोस् र नदगो निकासका लानग 

निश्वर्व्ापी साझेदारीलाई पुनजीनित गनुचहोस् 

यो एजेन्डा 2030 सम्ममा पूणच रूपमा लागू हुने अपेक्षा गररएको छ र यसलाई नदगो निकासका लानग 

2030 एजेन्डा पनन भननन्छ । यसले ननयमन, नशक्षा, र अन्तराचनष्ट्र य र अन्तरनिश्वास सहयोगको 

माध्यमबाट मानिताले सामना गने रोगहरू समाधान गने लक्ष्य रािेको छ। यद्यनप यसका धेरै 

उदे्दश्यहरू राम्रा छन्, यसका केही निनधहरू र लक्ष्यहरू िराब छन् (cf. उत्पनत्त 3:5)। यो एजेन्डा, 

पोप फ्रास्तिसको लाउडाटो सी एिायकनलकलसाँग पनन मेल िान्छ । 

" नयााँ निश्वर्व्ापी एजेन्डा" लाई "नयााँ क्याथोनलक एजेन्डा" भन्न सनकन्छ नकनभने "क्याथोनलक" 

शब्दको अथच "सािचभौनमक" हो। पोप फ्रास्तिसले गोद नलन बोलाए 

नयााँ निश्वर्व्ापी एजेन्डाको "आशाको महत्त्वपूणच नचन्ह।" 

संयुक्त राष्ट्र  संघ सम्झौताको फलोअपको रूपमा, नडसेम्बर 2015 मा पेररसमा एक बैठक भएको 

नथयो (आनधकाररक रूपमा जलिायु पररितचन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र  फे्रमिकच  कन्भेिनमा पक्षहरूको 

21 औ ंसमे्मलनको शीषचक नथयो )। पोप फ्रास्तिसले पनन त्यो अन्तराचनष्ट्र य सम्झौताको प्रशंसा गरे र राष्ट्र हरूलाई 

"सािधानीपूिचक अगानडको बाटो पछ्याउन र एकताको बढ्दो भािनाका साथ" सल्लाह नदए। 
 

निश्वका लगभग सबै राष्ट्र  पेररस सम्झौतामा सहमत भए, जसमा निशेष िातािरणीय लक्ष्य र नित्तीय 

प्रनतबद्धताहरू नथए। (तत्कालीन अमेररकी राष्ट्र पनत बाराक ओबामाले सन् 2016 मा संयुक्त राज्य 

अमेररकालाई यसका लानग प्रनतबद्ध गने कागजातमा हिाक्षर गरे, तर 2017 मा अमेररकी राष्ट्र पनत 

डोनाल्ड टरम्पले पेररस सम्झौतालाई अमेररकाले स्वीकार नगने बताए। यसले अन्तराचनष्ट्र य आक्रोश 

ननम्त्यायो र अमेररकालाई एक्लो पानच मद्दत गरेको छ। युरोप र निश्वका अन्य धेरै भागहरूबाट।) पोप 

फ्रास्तिसले पनछ भनेका नथए नक यनद यसले जलिायुसाँग सम्बस्तन्धत पररितचनहरू गदैन भने मानिता 

"पतन हुनेछ"। 
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प्रदूनषत हािामा सास फेनच, भोकाउनु, गररब हुनु, लोपोनु्मि हुनु आनद कोही पनन चाहाँदैन, के मानि 

प्रयासले संयुक्त राष्ट्र  संघको 2030 एजेन्डा र/िा पेररस सम्झौताले मानिताले सामना गरररहेका 

समस्याहरूको समाधान गनेछ? 
 

संयुक्त राष्ट्र  संघको टर ्याक रेकडन 

यिै अको द्वन्द्व रोक्न र निश्वमा शास्तन्त प्रिद्धचन गने प्रयास गनच दोस्रो निश्वयुद्धपनछ सन् 1945 

अक्टोबर 24 मा संयुक्त राष्ट्र  संघको स्थापना र स्थापना भएको नथयो। यसको स्थापनामा, संयुक्त 

राष्ट्रको 51 सदस्य राष्ट्र हरू नथए; त्यहााँ अनहले 193 छन्। 

संयुक्त राष्ट्र  संघ गठन भएदेस्ति निश्वभर सयौ,ं हजारौ ंहोइन, द्वन्द्वहरू भइसकेका छन्, तर हामीसाँग 

तेस्रो निश्वयुद्धको रूपमा िणचन गनच सनकएको छैन। 

पोप फ्रास्तिस र अन्य धेरै धानमचक नेताहरूले प्रिद्धचन गनच िोजेका अन्तर-निश्वास र सािचभौनमक 

एजेन्डाको प्रकारसाँग नमलेर संयुक्त राष्ट्र  संघ जिा अन्तराचनष्ट्र य सहयोगले शास्तन्त र समृस्तद्ध ल्याउने 

दाबी गछच न् भनी कनतपय निश्वास गछच न्। 

तर, संयुक्त राष्ट्र  संघको यो गनचको लानग टर ्याक रेकडच राम्रो छैन। संयुक्त राष्ट्र  संघ गठन भएदेस्ति धेरै 

सशस्त्र द्वन्द्वहरू बाहेक, लािौ ंभोका, शरणाथी, र/िा असाधै्य गररब छन्। 

एक दशकअनघ संयुक्त राष्ट्र संघले सहस्राब्दी निकास लक्ष्यहरू कायाचन्वयन गनच अगानड बढेको नथयो 

। यसका आठ "निकास लक्ष्यहरू" नथए, तर यो सफल हुन सकेन, संयुक्त राष्ट्र संघले नै बताएको छ। 

त्यसैले, 2015 मा, यसको तथाकनथत "17 नदगो निकास लक्ष्यहरू" अपनाइयो। कनतपय आशािादी 

छन् । कनतपयले यसलाई काल्पननक काल्पननक ठान्छन्। 

जहााँसम्म यूटोनपया जान्छ, मे 6, 2016 मा, पोप फ्रास्तिसले भने नक उनले मानिीय युरोपेली 

यूटोनपयाको सपना देिेका नथए जुन उनको चचचले त्यो महाद्वीप प्राप्त गनच मद्दत गनच सक्छ। यद्यनप, 

पोपको सपना दुुःस्वप्नमा पररणत हुनेछ (cf. प्रकाश 18)। 

त्यहााँ केही सहयोग र सफलिा हुन सक्छ, िर ... 

मररयम िेबस्टसच नडक्सनरीले यूटोनपया “एक काल्पननक ठाउाँ हो जहााँ सरकार, कानुन र सामानजक 

अिस्थाहरू नसद्ध हुन्छन्” भनी बताउाँछ। बाइबलले नसकाउाँछ नक मानिताले आफ्ना समस्याहरू 

आफैं  समाधान गनच सकै्दन: 

23 हे परमप्रभु, मलाई थाहा छ माननसको मागच आफैमा छैन। आफ्नो पाइला आफैं  

डोर्याएर नहाँड्ने कुरा माननसमा छैन । (यनमचया 10:23, NKJV भरर अन्यथा संकेत 

नगरेसम्म) 

बाइबलले अन्तराचनष्ट्र य सहयोग असफल हुनेछ भनेर नसकाउाँछ: 
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16 निनाश र दु:ि नतनीहरूको बाटोमा छ। 17 र शास्तन्तको बाटो नतनीहरूले जानै्दनन्। 18 

नतनीहरूका आाँिासामु परमेश्िरको डर छैन। (रोमी 3:16-18) 

तैपनन, धेरै माननसहरू एक काल्पननक समाजको आफ्नो दृनष्ट्कोणमा काम गरररहेका छन् र 

कनहलेकाही ंधमचलाई पनन समािेश गने प्रयास गछच न्। तर लगभग कोही पनन एक सााँचो परमेश्वरको 

मागच पछ्याउन इचु्छक छैनन्। संयुक्त राष्ट्र  संघ िा भ्यानटकनको कुनै पनन लक्ष्यमा प्रगनत हुनेछैन भने्न 

होइन। त्यहााँ केही (र धेरै लक्ष्यहरू राम्रा छन्), साथै केही अिरोधहरू हुनेछन्। 

िाििमा, र सम्भितुः ठूलो द्वन्द्व पनछ, एक प्रकारको अन्तराचनष्ट्र य शास्तन्त सम्झौतामा सहमत र पुनष्ट् 

हुनेछ (दाननयल 9:27)। जब यो हुन्छ, मानिताले अझ शान्त र काल्पननक समाज ल्याउनेछ भनेर 

धेरैले झटूो निश्वास गने झुकाि राख्छन्। 

धेरैलाई यिो अन्तराचनष्ट्र य 'काल्पननक प्रगनत' (cf. इजनकएल 13:10) साथै निनभन्न नचन्हहरू र 

आियचहरू (2 थेसलोननकी 2:9-12) द्वारा नलइनेछ। तर बाइबलले यिो शास्तन्त कायम रहने छैन भनी 

बताउाँछ (दाननयल 9:27; 11:31-44), नेताहरूले जनत दाबी गरे पनन (1 थेसलोननकी 5:3; यशैया 

59:8)। 

 

येशू बाहेक (cf. यूहन्ना 15:5; मत्ती 24:21-22), मानिताले यस 'ितचमान दुष्ट् युग' मा यूटोनपया 

ल्याउन सक्छ भने्न धारणा झुटो सुसमाचार हो (गलाती 1:3-10)। 

यनद मानिता मात्र सााँचै्च यूटोनपया ल्याउन पूणच रूपमा असक्षम छ भने, कुनै पनन प्रकारको यूटोनपया 

सम्भि छ? 

हो। 

परमेश्िरको राज्यले यस ग्रहलाई र पनछ, सबै अनन्तकाललाई उतृ्कष्ट् बनाउनेछ। 
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2.  व्हि गोसे्पल दीद येशु पे्रअच? 

बाइबलले नसकाउाँछ नक एक काल्पननक समाज, जसलाई परमेश्वरको राज्य भननन्छ, मानि 

सरकारहरूलाई प्रनतस्थापन गनेछ (दाननयल 2:44; प्रकाश 11:15; 19:1-21)। 

जब येशूले आफ्नो सािचजननक सेिकाई सुरु गनुचभयो, उहााँले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार 

प्रचार गरेर सुरु गनुनभयो । यहााँ माकच  के ररपोटच गररएको छ: 

14 अब यूहन््नालाई झ्यालिानामा रािेपनछ, येशू गालीलमा आउनुभयो, परमेश्िरको 

राज्यको सुसमाचार प्रचार गदै, 15 र भन््नुभयो, “समय पूरा भएको छ, र परमेश्िरको राज्य 

ननजकै छ। पिात्ताप गर, र सुसमाचारमा निश्वास गर" (मकूच स 1:14-15)। 

शब्द सुसमाचार, ग्रीक शब्द को रूपान्तररत बाट आएको हो , र यसको अथच "राम्रो सने्दश" िा 

"सुसमाचार" हो। नयााँ ननयममा, परमेश्वरको राज्यसाँग सम्बस्तन्धत अंगे्रजी शब्द "राज्य" NKJV मा 

लगभग 149 पटक र बाइबलमा 151 पटक उले्लि गररएको छ । यो ग्रीक शब्दबाट आएको हो 

जसलाई को रूपमा टर ािनलटेट गररएको छ जसले राजपररिारको ननयम िा के्षत्रलाई जनाउाँछ। 

मानि राज्यहरू, साथै परमेश्वरको राज्य, एक राजा छ (प्रकाश 17:14), नतनीहरूले भौगोनलक के्षत्र 

(प्रकाश 11:15), नतनीहरूसाँग ननयमहरू छन् (यशैया 2:3-4; 30:9), र नतनीहरूसाँग छन्। 

निषयहरू (लूका 13:29)। 

यहााँ येशूको पनहलो सािचजननक नशक्षा हो जुन मत्तीले रेकडच गदचछ: 

23 अनन येशू सारा गालील घुम्नुभयो, नतनीहरूका सभाघरहरूमा नशक्षा नदनुभयो, राज्यको 

सुसमाचार प्रचार गनुचभयो (मत्ती 4:23)। 

म्याथू्यले पनन रेकडच गदचछ: 

35 त्यसपनछ येशू सबै सहर र गाउाँहरूमा घुम्नुभयो, नतनीहरूका सभाघरहरूमा नशक्षा 

नदनुभयो, राज्यको सुसमाचार प्रचार गनुचभयो (मत्ती 9:35)। 

नयााँ ननयमले देिाउाँछ नक येशूले सधैंभरर शासन गनुचहुनेछ: 

33 अनन उहााँले याकूबको घरानामानथ सधैंभरर शासन गनुचहुनेछ, र उहााँको राज्यको अन्त्य 

हुनेछैन (लूका 1:33)। 

लूकाले रेकडन गदनछ तक येशूलाई पठाइएको उदे्दश्य परमेश्वरको राज्यको प्रचार गनुन तथयो। 

येशूले के नसकाउनुभयो ध्यान नदनुहोस्: 
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43 उहााँले नतनीहरूलाई भनु्नभयो, "मैले अन्य सहरहरूमा पनन परमेश्वरको राज्यको प्रचार 

गनुचपछच , नकनभने म यसै उदे्दश्यको लानग पठाइएको छु" (लूका 4:43)। 

के तपाईंले कनहलै्य प्रचार गरेको सुनु्नभएको छ? के तपाईंले कनहलै्य महसुस गनुचभयो नक येशू 

पठाउनुको उदे्दश्य परमेश्वरको राज्यको प्रचार गनुच नथयो? 

लूकाले यो पनन रेकडच गदचछ नक येशू जानुभयो र परमेश्वरको राज्य प्रचार गनुचभयो : 

10 अनन पे्रररतहरू फकेर आएपनछ उनीहरूले गरेका सबै कुरा उहााँलाई बताए। त्यसपनछ 

उहााँले नतनीहरूलाई लगेर बेथसैदा भने्न सहरको ननजचन ठाउाँमा एकान्तमा जानुभयो। 11 

तर जब भीडले यो थाहा पाए, नतनीहरूले उहााँको पनछ लागे। र उहााँले नतनीहरूलाई 

ग्रहण गनुचभयो र नतनीहरूसाँग परमेश्वरको राज्यको बारेमा कुरा गनुचभयो (लूका 9:10-11)। 

उहााँलाई पछ्याउनेहरूका लानग परमेश्िरको राज्य सिोच्च प्राथनमकता हुनुपछच  भनी येशूले 

नसकाउनुभयो: 

33 तर पनहले परमेश्वरको राज्य र उहााँको धानमचकता िोजु्नहोस् (मत्ती 6:33)। 

31 तर परमेश्वरको राज्य िोज, र यी सबै चीजहरू नतमीहरूलाई थनपनेछन्। 32 हे सानो 

बगाल, नडराओ, नकननक नतमीलाई राज्य नदनु नतम्रो नपताको िुसीको कुरा हो (लुका 

12:31-32)। 

ईसाईहरूले पनहले परमेश्वरको राज्य िोजु्न पछच । ख्रीष्ट्ले उनीहरूलाई बााँच्न र उहााँको पुनरागमन र 

राज्यको लानग पिाचइ रािेर जीिन नबताएर यसलाई आफ्नो शीषच प्राथनमकता बनाएर नतनीहरूले यो 

गछच न्। तैपनन, धेरै जसो ख्रीष्ट्को दाबी गछच न्, केिल परमेश्वरको राज्यलाई पनहले िोजै्दनन्, 

उनीहरूलाई यो के हो भनेर पनन थाहा छैन। धेरैले सांसाररक राजनीनतमा संलग्न हुनु भनेको 

ख्रीनष्ट्यनहरूबाट परमेश्वरको अपेक्षा गनुचहुन्छ भनेर पनन झटूो निश्वास गछच न्। परमेश्वरको राज्य 

नबुझेर, नतनीहरूले गदैनन् 

बााँचु्नहोस् िा बुझ्नुहोस् नकन मानिता यनत तु्रनटपूणच छ। 

यो पनन ध्यान नदनुहोस् नक राज्य सानो बगाललाई नदइनेछ (cf. रोमी 11:5)। सााँचो सानो बगालको 

नहस्सा बन्न इचु्छक हुन नम्रता चानहन्छ। 

पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य अझै स्थातपि भएको छैन 

येशूले नसकाउनुभयो नक उहााँका अनुयायीहरूले राज्य आउनको लानग प्राथचना गनुचपछच , त्यसैले 

नतनीहरूसाँग पनहले नै यो अनधकार छैन: 
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9 हाम्रा स्वगचमा हुनुहुने नपता, तपाईंको नाउाँ  पनित्र होस्। 10 नतम्रो राज्य आओस्। नतम्रो 

इच्छा पूरा होस् (मत्ती 6:9-10)। 

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार गनच पठाउनुभयो: 

1 त्यसपनछ उहााँले आफ्ना बाह्र जना चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाउनुभयो र नतनीहरूलाई 

सबै भूतहरूमानथ र रोगहरू ननको पाने शस्तक्त र अनधकार नदनुभयो। 2 उहााँले 

नतनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार गनच पठाउनुभयो (लूका 9:1-2)। 

येशूले नसकाउनुभयो नक उहााँको एक्लो उपस्तस्थनत राज्य होइन, नकननक पृथ्वीमा राज्य स्थानपत भएको 

नथएन त्यसैले उहााँले आफ्नो नाममा भूतहरूलाई नफटाएका कामहरू गनुचभयो: 

28 तर यनद मैले परमेश्वरको आत्माद्वारा भूतहरूलाई ननकालें भने, पकै्क पनन परमेश्वरको 

राज्य नतमीहरूमानथ आएको छ (मत्ती 12:28)। 

सााँचो राज्य भनिष्यमा छ - न त यो अनहले यहााँ छ जिै माकच ले देिाउाँछ: 

47 अनन यनद नतम्रो आाँिाले नतमीलाई पाप गराउाँछ भने, त्यसलाई ननकाल। दुइटा आाँिा 

भएकाले फ्ााँनकनुभन्दा, एउटा आाँिाले परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गनुच नतम्रो लानग राम्रो 

हो... (मकूच स 9:47)। 

23 येशूले िररपरर हेनुचभयो र आफ्ना चेलाहरूलाई भन््नुभयो, “धनी भएकाहरूलाई 

परमेश्िरको राज्यमा प्रिेश गनच कनत्त गाह्रो छ!” 24 अनन उहााँका िचनहरूमा चेलाहरू 

छक्क परे। तर येशूले फेरर जिाफ नदनुभयो र नतनीहरूलाई भनु्नभयो, “बालबानलकाहरू, 

धन-सम्पनत्तमा भरोसा गनेहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गनच कनत्त गाह्रो छ! 25 धनी 

माननसलाई परमेश्िरको राज्यमा पस््नुभन्दा ऊाँ टलाई नसयोको नाकाबाट नछनच सनजलो छ” 

(मकूच स 10:23-25)। 

25 म नतमीहरूलाई ननश्चय भन््दछु, परमेश्िरको राज्यमा म नयााँ नपउने नदनसम््म अब 

उप्रान्त दािको फल नपउनेछैनाँ” (मकूच स 14:25)। 

43 अररमानथयाका जोसेफ, एक प्रमुि पररषद् सदस्य, जो आफैं  परमेश्वरको राज्यको लानग 

पस्तिचरहेका नथए, आएर साहस नलएर ... (माकच  15:43)। 

राज्य अनहले यस ितचमान संसारको भाग होइन भनेर येशूले नसकाउनुभयो: 

36 येशूले जिाफ नदनुभयो, “मेरो राज्य यस संसारको होइन। यनद मेरो राज्य यस संसारको 

भएको भए, मेरा सेिकहरूले लड्ने नथए, तानक म यहूदीहरूको हातमा सुस्तम्पन नपरोस्। 

तर अब मेरो राज्य यहााँबाट आएको होइन” (यूहन्ना 18:36)। 
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येशूले नसकाउनुभयो नक राज्य आउनेछ पनछ उहााँ आफ्नो राजाको रूपमा फकच नुभयो: 

31 “जब माननसको पुत्र उहााँको मनहमामा आउाँछ, र सबै पनित्र स्वगचदूतहरू उहााँसाँगै 

आउाँछन्, तब उहााँ आफ्नो मनहमाको नसंहासनमा बसु्नहुनेछ। 32 सबै जानतहरू उहााँको 

सामु भेला हुनेछन्, र गोठालोले आफ्ना भेडाहरूलाई बाख्राहरूबाट छुट्याएझैं उहााँले 

नतनीहरूलाई एक अकाचबाट अलग गनुचहुनेछ। 33 अनन उहााँले भेडाहरूलाई आफ्नो दानहने 

हातमा राख्नुहुनेछ, तर बाख्राहरूलाई देबे्रपनि। 34 तब राजाले आफ्नो दानहने हातमा 

भएकाहरूलाई भने्नछन्, 'आऊ, मेरा नपताका आशीिाचनदत हो , संसारको सृनष्ट्देस्ति नै 

नतमीहरूका लानग तयार गररएको राज्यको उत्तरानधकारी होओ (मत्ती 25:31-34)। 

परमेश्वरको राज्य यहााँ नभएकोले, यो स्थानपत नभएसम्म हामीले िािनिक यूटोनपया देखे्न छैनौ।ं 

नकनभने धेरैजसोले परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्दैनन्, उहााँको मायालु सरकारले कसरी काम गछच  भनेर 

बुझ्न नतनीहरू असफल हुन्छन्। 

परमेश्वरको राज्य "अन्यजानतहरूको पूणचता नआएसम्म" आउनेछैन (रोमी 11:25) - र त्यो 

अनहलेसम्म भएको छैन। 

येशूले राज्य कस्तो हो भनु्नभयो? 

परमेश्वरको राज्य किो छ भनेर येशूले केही र्व्ाख्याहरू नदनुभयो: 

26 अनन उहााँले भनु्नभयो, “परमेश्िरको राज्य भनेको माननसले जनमनमा बीउ छनुचजिै हो, 
27 र रातमा सुते्न र नदनमा उठ्ने र बीउ उनम्रने र हुकच ने, कसरी उसलाई थाहा छैन। 28 

नकननक पृथ्वीले आफैं ले बाली नदन्छ: पनहले धागो, त्यसपनछ टाउको, त्यसपनछ टाउकोमा 

पूरा अन्न। 29 तर जब अन्न पाक्छ, तुरुनै्त उसले हाँनसया हाल्छ, नकननक फसलको समय 

आएको छ" (मकूच स 4:26-29)। 

18 तब उहााँले भनु्नभयो, “परमेश्िरको राज्य किो छ? र म यसलाई केसाँग तुलना गरूाँ ? 19 

यो रायोको दाना जिै हो, जसलाई एक जना माननसले आफ्नो बगैंचामा राख्यो। अनन त्यो 

बढेर ठूलो रूि भयो, र त्यसका हााँगाहरूमा आकाशका चराचुरुिीहरूले बास बसे।” 20 

अनन फेरर उहााँले भनु्नभयो, “म परमेश्वरको राज्यलाई केसाँग तुलना गरूाँ ? 21 यो िमीरजिै 

हो, जसलाई एउटी स्त्रीले नलई र सबै िमीर नहोउन्जेल तीनिटा मापमा लुकाई।" (लूका 

13:18-21)। 

यी दृष्ट्ान्तहरूले सुझाि नदन्छ नक, सुरुमा, परमेश्वरको राज्य एकदम सानो छ, तर ठूलो हुनेछ। 

लुकाले पनन रेकडच गरे: 

29 नतनीहरू पूिच र पनिमबाट, उत्तर र दनक्षणबाट आउनेछन् र परमेश्वरको राज्यमा 

बसे्नछन् (लूका 13:29)। 
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यसरी, परमेश्वरको राज्यमा संसारभरका माननसहरू हुनेछन्। यो इजरायली िंश िा निनशष्ट् जातीय 

समूहहरू भएकाहरूमा सीनमत हुनेछैन। यस राज्यमा चारैनतरबाट माननसहरू बसे्नछन्। 

लुका 17 र राज्य 

लुका 17:20-21 ले कसैलाई अलमलमा पाछच । तर त्यसमा पुगु्न अनघ, ध्यान नदनुहोस् नक 

माननसहरूले िाििमा परमेश्वरको राज्यमा िानेछन्: 

15 “परमेश्िरको राज्यमा रोटी िाने माननस धन्य हो!” (लूका 14:15)। 

माननसहरूले (भनिष्यमा) परमेश्िरको राज्यमा िानेछन्, लुका 17:21 को गलत अनुिाद/गलत 

बुझाइको बािजुद, यो अनहले नतनीहरूको हृदयमा अलग गररएको कुरा मात्र होइन जुन अन्यथा 

सुझाि नदन्छ। 

लूका 17:20-21 को अनुिादले केनह बुझ्न मद्दत गनच सक्छ: 

20 परमेश्वरको शासन कनहले आउाँदैछ भनेर फररसीहरूले सोध्दा उहााँले नतनीहरूलाई 

जिाफ नदनुभयो, “परमेश्िरको शासन नतमीहरूले देखे्न आशा गरेअनुसार आउाँदैन। 21 

कसैले पनन 'यो यहााँ छ' िा 'त्यहााँ छ' भने्नछैन, नकननक परमेश्वरको शासन अब 

नतमीहरूको बीचमा छ।” (लूका 17:20-21, NASB र अनुिादहरू पनन हेनुचहोस्) 

ध्यान नदनुहोस् नक येशू अपररिनतचत, शारीररक, र कपटी फररसीहरूसाँग कुरा गदै हुनुहुन्थ्यो। येशूले 

“नतनीहरूलाई जिाफ नदनुभयो” — फररसीहरूले येशूलाई प्रश्न सोधेका नथए। नतनीहरूले उहााँलाई 

नचन्न इन्कार गरे। 

के नतनीहरू मण्डलीमा नथए? होइन! 

येशूले चााँडै संगनठत हुने चचचको बारेमा पनन कुरा गनुच भएको नथएन। न त उहााँले नदमाग िा हृदयमा 

भािनाहरूको बारेमा कुरा गनुचभएको नथयो। 

येशू आफ्नो शासनको बारेमा कुरा गदै हुनुहुन्थ्यो! फररसीहरूले उहााँलाई मण्डलीको बारेमा 

सोनधरहेका नथएनन्। उनीहरूलाई नयााँ ननयमको कुनै पनन चचच चााँडै सुरु हुने बारे केही थाहा नथएन। 

नतनीहरूले एक प्रकारको सुन्दर भािनाको बारेमा सोनधरहेका नथएनन्। 

यनद कसैले परमेश्वरको राज्यलाई मण्डली हो भने्न सोच्दछ - र परमेश्वरको राज्य फररसीहरू नभत्र 

नथयो - के मण्डली फररसीहरू नभत्र नथयो? पकै्क होइन! 
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यिो ननष्कषच ननकै्क हास्यास्पद छ हैन र ? केही प्रोटेसे्टि अनुिादहरूले लुका 17:21 को अंशलाई 

"परमेश्िरको राज्य "तपाईहरू नभत्र छ" (NKJV/KJV) को रूपमा अनुिाद गदाच पनन क्याथोनलक नू्य 

जेरुसेलम बाइबलले पनन "परमेश्िरको राज्य नतमीहरूमाझ छ" भनी सही रूपमा अनुिाद गछच । 

येशू फररसीहरूका बीचमा हुनुहुन्थ्यो। अब, फररसीहरूले सोचेका नथए नक नतनीहरूले परमेश्वरको 

राज्यको लानग पस्तिचरहेका छन्। तर नतनीहरूले यसलाई गलत बुझे। येशूले र्व्ाख्या गनुचभयो नक यो 

स्थानीय, िा यहूदीहरूका लानग मात्र सीनमत राज्य हुनेछैन, नतनीहरूले सोचेको जिो देस्तिन्छ (न त 

अनहले कसैले निश्वास गरे जिो चचच )। परमेश्वरको राज्य केिल धेरै मानि र दृश्य राज्यहरू मधे्य 

एक मात्र हुनेछैन जसलाई माननसहरूले औलं्याउन िा देख्न सक्छन् र भन्न सक्छन्, "यही हो, यहााँ"; 

िा "उहााँको राज्य हो।" 

येशू, आफैं , त्यो राज्यको राजा हुनको लानग जन्मनुभएको नथयो, जसरी उहााँले नपलातसलाई स्पष्ट् 

रूपमा भनु्नभयो (यूहन्ना 18:36-37)। बुझ्नुहोस् नक बाइबलले "राजा" र "राज्य" शब्दहरू एक 

अकाचको रूपमा प्रयोग गदचछ (जिै दाननयल 7:17-18,23 ) । परमेश्वरको भनिष्यको राज्यको राजा, 

त्यसपनछ र त्यहााँ, फररसीहरूको छेउमा उनभएको नथयो। तर नतनीहरूले उहााँलाई आफ्नो राजाको 

रूपमा नचनेनन् (यूहन्ना 19:21)। जब उहााँ फकच नुहुन्छ, संसारले उहााँलाई अस्वीकार गनेछ (प्रकाश 

19:19)। 

येशूले लूका 17 मा ननम्न पदहरूमा उहााँको दोस्रो आगमनको िणचन गनच जानुभयो, जब परमेश्वरको 

राज्यले समू्पणच पृथ्वीलाई शासन गनेछ (यस अध्यायमा स्तस्थरताको लानग मोफटसाँग जारी राख्दै): 

22 उहााँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन््नुभयो, “नतमीहरूले माननसको पुत्रको एक नदन पनन 

पाउनको लानग र्व्थचको लालसा गने समय आउनेछ। 23 माननसहरूले भने्नछन्, 'हेर, उहााँ 

यहााँ हुनुहुन्छ!' 'हेर, उ त्यहााँ छ!' तर बानहर नजानुहोस् िा नतनीहरूको पनछ दौडनुहोस्, 24 

नकननक आकाशको एक छेउबाट अकोनतर चम्कने नबजुली जिै माननसको पुत्र पनन 

आफ्नै नदन हुनेछ। 25 तर उसले पनहले ठूलो पीडा सहनु पछच  र ितचमान पुिाद्वारा 

अस्वीकार गनुचपछच । (लूका 17:22-25, मोफट) 

नबजुली चस्तम्करहेको कुरालाई उले्लि गनुचभयो , जिै मत्ती 24:27-31 मा, सारा संसारमा शासन गनच 

उहााँको दोस्रो आगमनको िणचन। उहााँ फनकिं दा उहााँका माननसहरूले उहााँलाई देख्न सके्न छैनन् भनी 

येशूले भनु्न भएको छैन। 

माननसहरूले उहााँलाई आफ्नो राजाको रूपमा नचने्न छैनन् (प्रकाश 11:15) र उहााँको निरुद्धमा 

लड्नेछन् (प्रकाश 19:19)! धेरैले सोचे्नछन् नक येशूले ख्रीष्ट् निरोधीलाई प्रनतनननधत्व गनुचहुन्छ। 

परमेश्वरको राज्य ती फररसीहरूमा छ भनेर येशूले भनु्नभएन-उहााँले नतनीहरूलाई अरू ठाउाँमा 

भनु्नभयो नक नतनीहरू आफ्नो कपटको कारण राज्यमा हुनेछैनन् (मत्ती 23:13-14)। न त येशूले 

मण्डली नै राज्य हुनेछ भनी भनु्नभएको नथयो। 

परमेश्वरको राज्य भनेको माननसले एक नदन प्रिेश गनच सके्न कुरा हो - धमीहरूको पुनरुत्थानमा 

जिै! यद्यनप, अब्राहाम र अन्य कुलनपताहरू पनन त्यहााँ छैनन् (cf. नहबू्र 11:13-40)। 



  

15 
 

चेलाहरूलाई थाहा नथयो नक परमेश्वरको राज्य र्व्स्तक्तगत रूपमा नतनीहरूमा नथएन, र यो ननम्न 

रूपमा देिा पनुचपदचछ, जुन लुका 17:21 पनछ आयो, देिाउाँछ: 

11 अब जब नतनीहरूले यी कुराहरू सुने, उहााँले अको दृष्ट्ान्त भनु्नभयो, नकनभने उहााँ 

यरूशलेमको ननजक हुनुहुन्थ्यो र नतनीहरूले सोचेका नथए नक परमेश्वरको राज्य तुरुनै्त 

देिा पनेछ (लूका 19:11)। 

राज्य भतवष्यमा स्पष्ट् तथयो 

राज्य ननजक छ नक छैन भनेर कसरी भन्न सकु्नहुन्छ? त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गने भागको रूपमा, 

येशूले भनिष्यसूचक घटनाहरू सूचीबद्ध गनुचभयो (लूका 21:8-28) र त्यसपनछ नसकाउनुभयो: 

2 9 नेभाराको रूि र सबै रूिहरूलाई हेर। 30 जब नतनीहरू पनहले नै बढ्दैछन्, तपाईंले 

देख्नुहुन्छ र आफैलाई थाहा छ नक गमी अब ननजकै छ। 31 त्यसैकारण नतमीहरूले पनन 

यी कुराहरू भइरहेका देख्दा परमेश्वरको राज्य नतजकै छ भनी जानु्नहोस् (लूका 

21:29-31)। 

राज्य कनहले आउाँछ भनी जान्नको लानग उहााँका माननसहरूले भनिष्यसूचक घटनाहरू पछ्याएको 

येशू चाहनुहुन्छ। येशूले अन्यत्र आफ्ना माननसहरूलाई भनिष्यसूचक घटनाहरू हेनच र ध्यान नदन 

भनु्नभयो (लूका 21:36; मकूच स 13:33-37)। येशूका शब्दहरूको बािजुद, धेरैले भनिष्यसूचक-

सम्बस्तन्धत निश्व घटनाहरू हेरररहेका छन्। 

लुका 22 र 23 मा, येशूले फेरर देिाउनुभयो नक परमेश्वरको राज्य भनेको भनिष्यमा पूरा हुने कुरा हो 

जब उहााँले नसकाउनुभयो: 

15 “मैले दुुःि भोगु्नअनघ नै यो ननिार चाड नतमीहरूसाँग िाने तीव्र इच्छा रािेको छु। 16 

नकननक म नतमीहरूलाई भन्दछु, यो परमेश्िरको राज्यमा पूरा नभएसम्म म यो िानेछैनाँ।” 
17 तब उहााँले कचौरा नलनुभयो, र धन्यिाद नदनुभयो, र भनु्नभयो, “यो नलनुहोस् र यसलाई 

आपसमा बााँड्नुहोस्। 18 नकननक म नतमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्िरको राज्य नआउञे्जल 

म दािको बोटको फल नपउनेछैनाँ” (लूका 22:15-18)। 

39 तर उहााँसाँगै कू्रसमा टााँनगएका ती दुष्ट्हरूमधे्य एक जना उहााँको ननन्दा गदै नथए र 

उहााँले भनु्नभयो, “यनद तपाईं मसीह हुनुहुन्छ भने, आफूलाई बचाउनुहोस् र हामीलाई पनन 

बचाउनुहोस्।” 40 अनन उसको साथीले उसलाई हप्कायो र उसले उसलाई भन्यो, “के नतमी 

परमेश्वरसाँग पनन डराउाँ दैनौ? नकननक नतमीहरू पनन उहााँसाँगै दोषी छौ। 41 अनन हामी 

न्यायसंगत छौ,ं नकनभने हामी योग्य छौ,ं नकननक हामीले जे गरेका छौ,ं त्यसको बदला 

हामीले पाएका छौ,ं तर यसबाट कुनै िराबी भएको छैन।” 42 अनन उहााँले येशूलाई 

भनु्नभयो , "हे मेरा प्रभु, तपाईं आफ्नो राज्यमा आउाँदा मलाई सम्झनुहोस्।" 43 तर येशूले 

उहााँलाई भनु्नभयो, "आमेन, म नतमीलाई भन्छु नक आज नतमी मसाँग प्रमोदिनमा हुनेछौ।" 

(लूका 23:39-43, सादा अंगे्रजीमा अरामी) 
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देिाए जिै येशूलाई माररएपनछ परमेश्वरको राज्य आएको नथएन : 

43 अररमानथयाका जोसेफ, एक प्रमुि पररषद् सदस्य, जो आफैं  परमेश्वरको राज्यको लानग 

पस्तिचरहेका नथए, आएर साहस नलएर ... (माकच  15:43)। 

51 उहााँ यहूदीहरूको सहर अररमनथयाका हुनुहुन्थ्यो, जो आफै पनन परमेश्वरको राज्यको 

पिाचइमा नथए (लूका 23:51)। 

यो पुनरुत्थान पनछ (1 कोररन्थी 15:50-55) हो नक ईसाईहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गनचको लानग 

पुनजचन्म हुनेछन्, जोनले रेकडच गरेझैं: 

3 येशूले जिाफ नदनुभयो र उसलाई भनु्नभयो, "सााँचै्च, म नतमीलाई भन्दछु, जबसम्म कोही 

नयााँ जस्तन्मएन भने, उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सकै्दन।" 4 ननकोदेमसले उहााँलाई भने, 

“माननस बुढेसकालमा कसरी जस्तन्मन सक्छ? के उसले आफ्नी आमाको गभचमा दोस्रो 

पटक प्रिेश गरेर जन्म नलन सक्छ?” 5 येशूले जिाफ नदनुभयो, "सााँचै्च, म नतमीलाई 

भन्दछु, जबसम्म कोही पानी र आत्माबाट जस्तन्मएको छैन, ऊ परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश 

गनच सकै्दन (यूहन्ना 3:3-5)। 

केिल परमेश्वरका माननसहरूले परमेश्वरको अस्तन्तम सहस्राब्दी पनछको राज्य देखे्नछन्। 

अब कृपया थप बुझ्नुहोस् नक येशू पुनरुत्थान भएपनछ, उहााँले फेरर परमेश्वरको राज्यको बारेमा 

नसकाउनुभयो: 

3 चालीस नदनसम्म उनीहरूद्वारा देस्तिएका र परमेश्िरको राज्यसाँग सम्बस्तन्धत कुराहरू 

बोलै्द, धेरै अचम्मका प्रमाणहरूद्वारा उहााँले आफूलाई दुुःिकष्ट्पनछ जीनितै प्रिुत 

गनुचभयो (पे्रररत 1:3)। 

येशूले तदनुभएको पतहलो र अन्तिम उपदेश परमेश्वरको राज्यको बारेमा तथयो! त्यो राज्यबारे 

तसकाउन येशू सने्दशवाहकको रूपमा आउनुभयो। 

येशूले पे्रररत यूहन्नालाई पनन पृथ्वीमा हुने परमेश्वरको सहस्राब्दी राज्यको बारेमा लेख्न लगाउनुभयो। 

ध्यान नदनुहोस् नक उनले यूहन्नालाई के लेिेका नथए: 

4 येशू र परमेश्वरको िचनको लानग गिाहीको लानग टाउको कानटएका माननसहरूलाई 

मैले देिेको छु, जसले पशु िा उहााँको मूनतचको पूजा गरेका नथएनन्, र आफ्नो ननधारमा िा 

हातमा उहााँको छाप पाएका नथएनन्। र नतनीहरू बााँचे र ख्रीष्ट्साँग हजार िषचसम्म शासन 

गरे (प्रकाश 20:4)। 
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प्रारस्तम्भक नक्रस्तस्चयनहरूले परमेश्वरको सहस्राब्दी राज्य पृथ्वीमा हुनेछ र बाइबलले नसकाउाँदा 

संसारका सरकारहरूलाई प्रनतस्थापन गनेछ भनेर नसकाए (cf. प्रकाश 5:10, 11:15)। 

नकन, यनद परमेश्वरको राज्य यनत महत्त्वपूणच छ भने, यसको बारेमा धेरैले सुनेका छैनन्? 

आंनशक रूपमा नकनभने येशूले यसलाई रहस्य भनु्नभयो: 

11 अनन उहााँले नतनीहरूलाई भनु्नभयो, “नतमीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको रहस्य जान्न 

नदइएको छ; तर जो बानहर छन्, सबै कुरा दृष्ट्ान्तमा आउाँछन् (मकूच स 4:11)। 

आज पनन परमेश्वरको सााँचो राज्य धेरैजसोको लानग परमेश्वरको योजना जिै रहस्य हो (हेनुचहोस् हाम्रो 

नन: शुल्क पुिक, अनलाइन www.ccog.org शीषचक: ईश्वरको योजनाको रहस्य नकन परमेश्वरले 

केनह पनन नसजचना गनुचभयो? परमेश्वरले तपाईंलाई नकन बनाउनुभयो? ? ) 

सारा संसारमा साक्षीको रूपमा राज्यको सुसमाचार प्रचार गररसकेपनछ (युगको) अन्त्य (चााँडै) 

आउनेछ भनी येशूले भनु्नभएको कुरालाई पनन निचार गनुचहोस् : 

14 अनन राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै राष्ट्र हरूलाई साक्षीको रूपमा प्रचार 

गररनेछ , र त्यसपनछ अन्त आउनेछ (मत्ती 24:14)। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार घोषणा गनुन महत्त्वपूणन छ र यो अन्तिम समयमा पूरा 

गनुनपदनछ। यो एक "राम्रो सने्दश" हो तकनतक यसले मानविाको रोगको लातग वास्ततवक 

आशा प्रदान गदनछ, राजनीतिक नेिाहरूले जे तसकाउन सक्छ। 

यतद िपाईलें येशूका शब्दहरूलाई तवचार गनुनभयो भने, यो स्पष्ट् हुनुपछन  तक सााँचो तितियन 

मण्डलीले अतहले राज्यको सुसमाचार घोषणा गरररहेको हुनुपछन । यो चचनको लातग यसको 

शीषन प्राथतमकिा हुनुपछन । र यो ठीकसाँग गनचको लानग, धेरै भाषाहरू प्रयोग गनुचपछच । परमेश्वरको 

ननरन्तर मण्डलीले गनच िोजेको यही हो । र यसैले यो पुस्तिका धेरै भाषाहरूमा अनुिाद गररएको छ। 

येशूले नसकाउनुभयो नक उहााँको मागच स्वीकार गनुचहुन्न: 

13 “सााँघुरो ढोकाबाट नभत्र पस। नकनभने ढोका फरानकलो छ र निनाशमा पुर्याउने बाटो 

फरानकलो छ, र त्यहााँबाट नभत्र पसे्नहरू धेरै छन्। 14 नकननक जीिनमा पु¥याउने ढोका 

सााँघुरो र कनठन बाटो हो, र त्यसलाई भेिाउने थोरै छन्। (मत्ती 7:13-14) 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारले जीिनमा डोयाचउाँछ! 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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यो नोट गनच चासोको हुन सक्छ नक धेरै जसो दािी गने ईसाईहरूले ख्रीष्ट्को जोड परमेश्वरको 

राज्यको सुसमाचार प्रचारमा नथयो भने्न धारणालाई बेिािा गरेको देस्तिन्छ, धमचननरपेक्ष 

धमचशास्त्रीहरू र इनतहासकारहरूले प्राय: बाइबलले िाििमा यही नसकाउाँछ भनेर बुझेका छन्। 

यद्यनप, येशू आफैले आफ्ना चेलाहरूले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार नसकाउने अपेक्षा गनुचभएको 

नथयो (लूका 9: 2,60 )। नकनभने भनिष्यको राज्य परमेश्वरको ननयमहरूमा आधाररत हुनेछ, यसले 

शास्तन्त र समृस्तद्ध ल्याउनेछ - र यस युगमा ती ननयमहरूको पालना गदाच सााँचो शास्तन्त हुन्छ (भजन 

119:165; एनफसी 2:15)। 

र राज्यको यो सुसमाचार पुरानो ननयमका शास्त्रहरूमा थाहा नथयो। 
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3.  वास ठ तकन्दोम ओफ गोद क्नोवं इन द ओल्ड 

िेस्तामेंट? 

येशूको पनहलो र अस्तन्तम रेकडच गररएको उपदेशमा परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको घोषणा 

गररएको नथयो (मकूच स 1:14-15; पे्रररत 1:3)। 

परमेश्िरको राज्य भनेको येशूको समयका यहूदीहरूले नतनीहरूको धमचशास्त्रमा उले्लि 

गररएबमोनजम केही थाहा पाउनु पने कुरा हो, जसलाई हामी अनहले पुरानो ननयम भन्छौ।ं 

दाननयलले राज्यको बारेमा नसकाए 

अगमिक्ता दाननयलले यिो लेिे: 

40 अनन चौथो राज्य फलामजिै बनलयो हुनेछ, जसरी फलामले टुक्रा-टुक्रा पाछच  र सबै 

कुरा चकनाचुर पाछच । र चकनाचूर गने फलामले जिै, त्यो राज्य टुक्रा टुक्रा पानेछ र अरू 

सबैलाई चकनाचूर पानेछ। 41 जहााँ तपाईंले िुिा र औलंाहरू देख्नुभयो, केही कुमालेको 

माटोको र केही फलामको, राज्य निभानजत हुनेछ; तैपनन फलामको बल त्यसमा हुनेछ, 

जसरी नतमीहरूले फलामलाई नसरेनमक माटो नमनसएको देख्यौ। 42 र जसरी िुिाका 

औलंाहरू केही फलामका र केही माटोका नथए, त्यसरी नै राज्य केही हदसम्म बनलयो र 

आंनशक रूपमा कमजोर हुनेछ। 43 जसरी तपाईंले फलामलाई नसरेनमक माटो नमसाएको 

देख्नुभयो, नतनीहरू माननसहरूको बीउसाँग नमनसनेछन्। तर नतनीहरूले एकअकाचलाई 

पछ्याउने छैनन्, जसरी फलाम माटोसाँग नमलै्दन। 44 अनन यी राजाहरूको समयमा 

स्वगचका परमेश्वरले एउटा राज्य स्थापना गनुचहुनेछ जुन कनहलै्य नष्ट् हुनेछैन। र राज्य अरू 

माननसहरूलाई छोनडने छैन। यसले टुक्रा-टुक्रा पानेछ र यी सबै राज्यहरूलाई भस्म 

गनेछ, र यो सधैंभरर िडा हुनेछ (दाननयल 2:40-44)। 

18 तर सिोच्चका सन्तहरूले राज्य ग्रहण गनेछन्, र राज्य सदासिचदाको लानग अनधकार 

गनेछन्। (दाननयल 7:18)। 

21 “मैले हेरररहेको नथएाँ ; र एउटै नसङले सन्तहरू निरुद्ध लनडरहेको नथयो, र नतनीहरूको 

निरुद्धमा प्रबल हुाँदै नथयो, 22 जबसम्म प्राचीन नदनहरू नआउन्जेल, र सिोच्चका 

सन्तहरूको पक्षमा फैसला गररयो, र सन्तहरूले राज्य अनधकार गने समय आयो। । 

(दाननयल 7:21-22) 

दाननयलबाट, हामीले समय आउनेछ जब परमेश्वरको राज्यले यस संसारका राज्यहरूलाई नाश 

गनेछ र सधैंभरर रहनेछ भनेर नसक्छौ।ं यो राज्य प्राप्त गनचमा सन्तहरूको पनन भूनमका हुन्छ भने्न कुरा 

पनन हामी जान्दछौ।ं 

दाननयलका भनिष्यिाणीहरूका धेरै भागहरू 21 औ ंशताब्दीमा हाम्रो समयका लानग हुन् । 
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नयााँ ननयमका केही अंशहरूलाई ध्यान नदनुहोस्: 

12 “नतमीले देिेका दश नसङहरू दश राजाहरू हुन् जसले अनहलेसम्म कुनै राज्य पाएका 

छैनन्, तर नतनीहरूले पशुसाँग राजाको रूपमा एक घण्टाको लानग अनधकार पाउाँछन्। 13 

नयनीहरू एउटै मनका छन्, र नतनीहरूले आफ्नो शस्तक्त र अनधकार पशुलाई नदनेछन्। 14 

नयनीहरूले थुमासाँग युद्ध गनेछन्, र थुमाले नतनीहरूलाई नजते्नछ, नकननक उहााँ 

प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ; र उहााँसाँग भएकाहरू बोलाइएका, 

चुननएका र निश्वासयोग्य छन्।” (प्रकाश 17:12-14) 

त्यसोभए, हामी पुरानो र नयााँ ननयम दुिैमा यो अिधारणा देख्छौ ं नक अन्त्य समयको पानथचि राज्य 

हुनेछ जसमा दस भागहरू हुनेछन् र परमेश्वरले यसलाई नष्ट् गनुचहुनेछ र आफ्नो राज्य स्थापना 

गनुचहुनेछ। 

यशैयाले राज्यको बारेमा नसकाए 

परमेश्वरले यशैयालाई परमेश्वरको राज्यको पनहलो भाग, सहस्राब्दी भनेर नचननने हजार िषचको 

शासनको बारेमा यसरी लेख्न पे्रररत गनुचभयो: 

1 नयशैको डााँठबाट एउटा लट्ठी ननस्कनेछ, र त्यसको जराबाट एउटा हााँगा ननस्कनेछ। 2 

परमप्रभुको आत्मा उहााँमा रहनुहुनेछ, बुस्तद्ध र समझको आत्मा, सल्लाह र शस्तक्तको 

आत्मा, ज्ञान र प्रभुको भयको आत्मा। 

3 परमप्रभुको भयमा उहााँको आनन्द हुन्छ, र उहााँले आफ्नो आाँिाको दृनष्ट्ले न्याय गनुचहुन्न, 

न कानले सुनेर ननणचय गनुचहुन्छ। 4 तर उहााँले धानमचकताले गररबको न्याय गनुचहुनेछ, र 

न्यायपूिचक ननणचय गनुचहुनेछ 

पृथ्वी को नम्र को लागी ; उहााँले आफ्नो मुिको लट्ठीले पृथ्वीलाई प्रहार गनुचहुनेछ, र 

आफ्नो ओठको सासले उहााँले दुष्ट्हरूलाई मानुचहुनेछ। 5 धानमचकता उहााँको कम्मरको 

बेल्ट हुनेछ, र निश्वासयोग्यता उहााँको कम्मरको बेल्ट हुनेछ। 

6 “ब्ााँसो पनन थुमासाँग बसे्नछ, नचतुिा बाख्राको पाठोसाँग, बाछो र जिान नसंह र मोटा 

बोकाहरू साँगै सुते्नछन्। अनन एउटा सानो बालकले नतनीहरूलाई अगुिाइ गनेछ। 7 गाई र 

भालु चनेछन्। नतनीहरूका केटाकेटीहरू साँगै सुते्नछन्। अनन नसंहले गोरुले जिै पराल 

िानेछ। 8 दूध िुिाउने बालकले सपचको प्वालमा िेल्नुपछच , र दूध छुटाएको बालकले सपचको 

ओडारमा आफ्नो हात राख्नुपछच । 9 नतनीहरूले मेरो सबै पनित्र पिचतमा हानन िा निनाश 

गनेछैनन्, नकननक समुद्रको पानीले ढाकेझैाँ पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भररनेछ। 

10 “त्यस नदन त्यहााँ नयशैको जरा हुनेछ, जो माननसहरूको लानग झण्डाको रूपमा िडा 

हुनेछ। नकननक अन्यजानतहरूले उहााँलाई िोजे्नछन्, र उहााँको निश्राम स्थान मनहनमत 

हुनेछ।” (यशैया 11:1-10) 
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मैले यसलाई परमेश्वरको राज्यको पनहलो भाग िा पनहलो चरणको रूपमा उले्लि गनुचको कारण यो 

हो नक यो एक समय हो जहााँ यो भौनतक हुनेछ (पनित्र सहर, नयााँ यरूशलेम स्वगचबाट तल आउनु 

अनघ, प्रकाश 21)। र हजार िषचसम्म रहनेछ। यशैयाले यस चरणको भौनतक पक्षलाई पुनष्ट् गरे जब 

उनले जारी रािे: 

11 त्यस नदनमा यिो हुन आउनेछ नक परमप्रभुले दोस्रो पटक आफ्नो हात राख््नुहुने 

उहााँका बााँकी रहेका आफ्ना जनहरूलाई जो अशू्शर र नमश्रबाट, पाथ्रोस र कुशबाट, 

एलाम र नशनारबाट, हमातबाट र त्यसका बााँकी रहेकाहरूलाई पुन: प्रास्तप्त गनुचहुनेछ। 

समुद्र को टापुहरु। 

12 उहााँले जानतहरूका लानग एउटा झण्डा िडा गनुचहुनेछ, र इस्राएलका बनहषृ्कतहरूलाई 

भेला गनुचहुनेछ, र यहूदाका छररएकाहरूलाई पृथ्वीको चारै कुनाबाट भेला गनुचहुनेछ। 13 

एफ्राइमको ईष्याच पनन हट्नेछ, र यहूदाका शतु्रहरू नष्ट् हुनेछन्। एपै्रमले यहूदालाई ईष्याच 

गनेछैन, र यहूदाले एपै्रमलाई सताउने छैन। 14 तर नतनीहरू पनलश्तीहरूको कााँधमा 

पश्नचमनतर उड्नेछन्। नतनीहरूले नमलेर पूिचका माननसहरूलाई लुट्नेछन्। नतनीहरूले 

एदोम र मोआबमानथ आफ्नो हात राखे्नछन्। अनन अम्मोनका माननसहरूले नतनीहरूको 

आज्ञा पालन गनेछन्। 15 परमप्रभुले नमश्रको समुद्रको नजब्रोलाई पूणच रूपमा नष्ट् गनुचहुनेछ। 

उहााँले आफ्नो शस्तक्तशाली बतासले नदीमानथ आफ्नो मुट्ठी हल्लाउनुहुन्छ, र सात 

िोलाहरूमा प्रहार गनुचहुनेछ, र माननसहरूलाई सुक्खा झोला पार गनुचहुनेछ। 16 

अशू्शरबाट छोनडने उहााँका जनहरूका बााँकी रहेकाहरूका लानग त्यहााँ एउटा राजमागच 

हुनेछ, जसरी इस्राएलको लानग उहााँ नमश्रको भूनमबाट आउनुभएको नदनमा नथयो। (यशैया 
11:11-16) 

यशैया पनन लेख्न पे्रररत नथए: 

2 अब पनछल्ला नदनहरूमा यिो हुन आउनेछ नक परमप्रभुको मस्तन्दरको पहाड 

पहाडहरूको टुप्पोमा स्थानपत हुनेछ, र पहाडहरू भन्दा मानथ उचाइनेछ; अनन सबै 

जानतहरू त्यसमा बगे्नछन्। 3 धेरै माननसहरू आउनेछन् र भने्नछन्, "आऊ, र हामी 

परमप्रभुको पहाडमा, याकूबका परमेश्वरको घरमा जाऔ।ं उहााँले हामीलाई उहााँका 

मागचहरू नसकाउनुहुनेछ, र हामी उहााँका मागचहरूमा नहाँड्नेछौ।ं” तकनतक तसयोनबाट 

व्यवस्था , र यरूशलेमबाट परमप्रभुको िचन ननस्कनेछ। 4 उहााँले राष्ट्र हरू बीच न्याय 

गनुचहुनेछ, र धेरै माननसहरूलाई हप्काउनुहुन्छ। नतनीहरूले आफ्ना तरिारहरू नपटेर 

हलोको फाली बनाइनदनेछन्, र नतनीहरूका भालाहरू कााँट्ने अङ्कुसेहरू बनाउनेछन्। 

जातिले राष्ट्रको तवरुद्धमा िरवार उठाउनेछैन, न ि तिनीहरूले फेरर युद्ध 

तसके्नछन्। ... 11 माननसको उच्च रूपलाई नम्र बनाइनेछ, माननसहरूको अहङ्कार 

झुकाइनेछ, र त्यस नदनमा परमप्रभु मात्र उच्च हुनेछ। (यशैया 2: 2-4,11 ) 

यसरी, यो पृथ्वीमा शास्तन्तको काल्पननक समय हुनेछ। अन्ततुः, यो सदाको लानग हुनेछ, येशूको 

शासनको साथ। निनभन्न धमचशास्त्रहरूमा आधाररत (भजन 90:4; 92:1; यशैया 2:11; होसे 6:2), 

यहूदी तालु्मडले यो 1,000 िषचसम्म नसकाउाँछ (बेनबलोननयन तालु्मड: टर ्याके्टट सेने्हनडर न फोनलयो 

97a)। 
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यशैया लाई ननम्न लेख्न पे्रररत गररएको नथयो: 

6 नकननक हाम्रा ननस्ति एउटा बालक जस्तन्मएको छ, हामीलाई पुत्र नदइएको छ। र सरकार 

उनको कााँधमा हुनेछ। र उहााँको नाउाँ  अद्भुत, सल्लाहकार, शस्तक्तशाली परमेश्वर, अनन्त 

नपता, शास्तन्तका राजकुमार भनननेछ। 7 उहााँको शासन र शास्तन्तको बृस्तद्धको कुनै अन्त 

हुनेछैन, डेनभडको नसंहासनमा र उहााँको राज्यमानथ, त्यसलाई आदेश नदन र न्याय र 

न्यायको साथ स्थापना गनच त्यस समयदेस्ति अगानडसम्म, सदाको लानग पनन। सेनाहरूका 

परमप्रभुको जोशले यो कायच गनेछ। (यशैया 9:6-7) 

ध्यान नदनुहोस् नक यशैयाले येशू आउनुहुनेछ र सरकारको साथ राज्य स्थापना गनुचहुनेछ। ख्रीष्ट्को 

दाबी गने धेरैले यस िण्डलाई निशेष गरी प्रते्यक िषच नडसेम्बरमा उद्धृत गरे तापनन नतनीहरूले 

येशूको जन्म हुनेछ भने्न तथ्यभन्दा बढी भनिष्यिाणी गरररहेको कुरालाई बेिािा गछच न्। बाइबलले 

देिाउाँछ नक परमेश्वरको राज्यमा प्रजाहरूमानथ कानुन भएको सरकार छ, र येशू त्यसमानथ 

हुनुहुनेछ। यशैया, दाननयल र अरूले यो भनिष्यिाणी गरे। 

परमेश्वरका ननयमहरू पे्रमको मागच हुन् (मत्ती 22:37-40; यूहन्ना 15:10) र परमेश्वरको राज्य ती 

ननयमहरूमा आधाररत हुनेछ। त्यसकारण, परमेश्वरको राज्य, संसारमा धेरैले यसलाई हेदाच पनन, 

पे्रममा आधाररत हुनेछ। 

भजन र थप 

यो दाननयल र यशैया मात्र नथएनन् नक परमेश्वरले परमेश्वरको आउाँदै गरेको राज्यको बारेमा लेख्न 

पे्रररत गनुचभयो। 

इजनकएललाई लेख्न पे्रररत गररएको नथयो नक इजरायलका जनजानतहरू (केिल यहूदीहरू मात्र 

होइन) जो महासङ्कष्ट्को समयमा छररएका नथए सहस्राब्दी राज्यमा एकसाथ भेला हुनेछन्: 

17 यसकारण भन, ' परमप्रभु परमेश्िर यसो भन््नुहुन््छ: “म नतमीहरूलाई जानत-

जानतहरूबाट भेला गनेछु, नतमीहरूलाई नततर-नबतर भएका देशहरूबाट भेला गनेछु, र 

म नतमीहरूलाई इस्राएलको भूनम नदनेछु।”' 18 अनन नतनीहरू त्यहााँ जानेछन् । अनन 

नतनीहरूले त्यहााँबाट त्यसका सबै नघनलाग्दो चीजहरू र त्यसका सबै नघनलाग्दा चीजहरू 

हटाउनेछन्। 19 तब म नतनीहरूलाई एउटा हृदय नदनेछु, र नतनीहरूमा नयााँ आत्मा 

हानलनदनेछु, र नतनीहरूको शरीरबाट ढुिाको हृदय ननकाल्नेछु, र नतनीहरूलाई मासुको 

हृदय नदनेछु, 20 तानक नतनीहरू मेरा ननयमहरूमा नहाँड्न र मेरा ननयमहरू पालन गनच 

सकून्। नतनीहरूलाई गर; अनन नतनीहरू मेरा माननसहरू हुनेछन्, र म नतनीहरूको 

परमेश्वर हुनेछु। 21 तर जसको हृदयले नघनलाग्दा कुराहरू र नघनलाग्दा कामहरू गने 

इच्छालाई पछ्याउाँछ, म नतनीहरूका कामको दण्ड नतनीहरूकै नशरमा नदनेछु,” परमप्रभु 

परमेश्िर भन््नुहुन््छ। (इजनकएल 11:17-21) 
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इस्राएलका कुलहरूका सन्तानहरू अब उप्रान्त नततरनबतर हुनेछैनन्, तर नतनीहरूले परमेश्वरका 

ननयमहरू पालन गनेछन् र नघनलाग्दो चीजहरू िान छोड्नेछन् (लेिी 11; र्व्िस्था 14)। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको बारेमा भजनसंग्रहमा ननम्नलाई ध्यान नदनुहोस्: 

27 संसारका सबै छेउछाउका माननसहरूले सम्झनेछन् र परमप्रभुनतर फकच नेछन्, र 

राष्ट्र हरूका सबै पररिारहरूले तपाईंको सामुन््ने आराधना गनेछन्। 28 नकननक राज्य 

परमप्रभुको हो, र उहााँले राष्ट्र हरूमानथ शासन गनुचहुन्छ। (भजन 22:27-28) 

6 हे परमेश्वर, तपाईंको नसंहासन सदासिचदा रनहरहन्छ। धानमचकताको राजदण्ड तपाईको 

राज्यको राजदण्ड हो । (भजनसंग्रह 45:6) 

1 हे परमप्रभुको ननस्ति एउटा नयााँ गीत गाओ! सारा पृथ्िी हो, परमप्रभुको ननम््नत गाओ। 2 

परमप्रभुको ननस्ति गाओ, उहााँको नाउाँको प्रशंसा गर। नदननदनै उहााँको मुस्तक्तको 

सुसमाचार घोषणा गनुचहोस्। 3 जानतहरूका बीचमा उहााँको मनहमा, सबै माननसहरूका 

बीचमा उहााँका अचम्मका कुराहरू घोषणा गनुचहोस्। (भजन 96:1-3; पनन cf। 1 इनतहास 
16:23-24) 

10 हे परमप्रभु, तपाईंका सबै कामहरूले तपाईंको प्रशंसा गनेछन्, र तपाईंका सन्तहरूले 

तपाईंलाई आशीिाचद नदनेछन्। 11 नतनीहरूले तपाईंको राज्यको मनहमाको कुरा गनेछन् , र 

तपाईंको शस्तक्तको कुरा गनेछन्, 12 माननसहरूका छोराहरूलाई उहााँका शस्तक्तशाली 

कायचहरू, र उहााँको राज्यको मनहनमत मनहमाको बारेमा बताउन। 13 तपाईंको राज्य 

अनन्त राज्य हो, र तपाईंको प्रभुत्व सबै पुिासम्म रनहरहन्छ। (भजन 145:10-13) 

पुरानो ननयमका निनभन्न लेिकहरूले पनन राज्यका पक्षहरूको बारेमा लेिेका छन् (जिै इजनकएल 

20:33; ओबनदया 21; मीका 4:7)। 

त्यसोभए, जब येशूले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार नसकाउन थाल्नुभयो, उहााँका तत्काल 

श्रोताहरूले आधारभूत अिधारणासाँग केही पररनचत नथए। 
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4.  दीद ठ अपोस्तले  िेअच द गोसे्पल ओफ द 

तकन्दोम? 
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सुसमाचार जिो धेरै कायचहरू येशूको र्व्स्तक्तको बारेमा मात्र सुसमाचार हो, िािनिकता यो हो नक 

येशूका अनुयायीहरूले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार नसकाए। येशूले ल्याउनुभएको सने्दश यही 

हो। 

पे्रररत पािलले परमेश्वर र येशूको राज्यको बारेमा लेिे: 

8 अनन उहााँ सभाघरमा जानुभयो र परमेश्वरको राज्यका कुराहरूको बारेमा तकच  गदै र 

मनाउन तीन मनहनासम्म साहसपूिचक बोल्नुभयो (पे्रररत 19:8)। 

25 अनन सााँचै्च, अब मलाई थाहा छ नक तपाईंहरू सबै, जसमधे्य म परमेश्वरको राज्यको 

प्रचार गनच गएको छु (पे्रररत 20:25)। 

23 त्यसैले जब नतनीहरूले उहााँलाई एक नदन तोकेका नथए, धेरै उहााँको बासस्थानमा 

उहााँकहााँ आए, जसलाई उहााँले र्व्ाख्या गनुचभयो र गस्तम्भरताका साथ परमेश्वरको राज्यको 

गिाही नदनुभयो, नतनीहरूलाई मोशाको र्व्िस्था र अगमिक्ताहरू दुिैबाट येशूको बारेमा 

नबहानदेस्ति सााँझसम्म मनाउनुभयो। … 31 परमेश्वरको राज्यको प्रचार गदै र प्रभु येशू 

ख्रीष्ट्साँग सम्बस्तन्धत कुराहरू पूणच निश्वासका साथ नसकाउाँदै, उहााँलाई कसैले ननषेध गदैन 

(पे्रररत 28:23,31 ) । 

ध्यान नदनुहोस् नक परमेश्वरको राज्य येशूको बारेमा मात्र होइन (यद्यनप उहााँ यसको एक प्रमुि भाग 

हुनुहुन्छ), जिै पािलले पनन येशूको बारेमा उहााँले परमेश्वरको राज्यको बारेमा नसकाएका 

कुराहरूबाट अलग नसकाउनुभयो। 

पािलले यसलाई परमेश्वरको सुसमाचार पनन भने, तर त्यो अझै पनन परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार 

नथयो: 

9 ... हामीले नतमीहरूलाई परमेश्िरको सुसमाचार प्रचार गर्यौ ं ... 12 नक नतमीहरूलाई 

उहााँको आफ्नै राज्य र मनहमामा बोलाउनुहुने परमेश्िरको योग्यको नहंड्न। (1 

थेसलोननकी 2:9 ,12 ) 

पािलले यसलाई ख्रीष्ट्को सुसमाचार पनन भने (रोमी 1:16)। येशूको "असल सने्दश", उहााँले 

नसकाउनुभएको सने्दश।  

निचार गनुचहोस् नक यो केिल येशू ख्रीष्ट्को र्व्स्तक्त िा र्व्स्तक्तगत मुस्तक्तको बारेमा मात्र सुसमाचार 

नथएन। पािलले भने नक ख्रीष्ट्को सुसमाचारमा येशूको आज्ञापालन, उहााँको पुनरागमन र परमेश्वरको 

न्याय समािेश छ: 

6 ...परमेश्िरले नतमीहरूलाई सताउनेहरूलाई सङ्कष्टमा बदला नदनुहुन्छ, 7 र 

परमेश्िरलाई नचन््न नसके्नहरूलाई बदला नलने ज्योनत आगोमा प्रभु येशू उहााँका 

शस्तक्तशाली स््िगचदूतहरूसाँग प्रकट हुाँदा हामीसाँग निस््ताररत भएकाहरूलाई निश्राम 



  

27 
 

नदनुहुनेछ। र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट्को सुसमाचार नमाने्नहरूमानथ। 9 नयनीहरूलाई 

परमप्रभुको उपस्तस्थनतबाट र उहााँको शस्तक्तको मनहमाबाट अनन्त निनाशको साथ दण्ड 

नदइनेछ, 10 जब उहााँ आउनुहुन्छ, उहााँका सन्तहरूमा मनहमा हुन र निश्वास गनेहरूका 

बीचमा प्रशंसाको लानग, नकनभने हाम्रो गिाही। नतमीहरूका बीचमा निश्वास गररएको 

नथयो (2 थेसलोननकी 1:6-10)। 

नयााँ ननयमले देिाउाँछ नक राज्य भनेको हामीले प्राप्त गने चीज हो, न नक हामी अब यसलाई पूणच 

रूपमा प्राप्त गछौं: 

28 हामी एक राज्य प्राप्त गदैछौ ंजुन हल्लाउन सकै्दन (नहबू्र 12:28)। 

हामी अनहले परमेश्वरको राज्यको नहस्सा बन्न पाउाँछौ ं र हेनच सक्छौ,ं तर पूणच रूपमा प्रिेश गरेका 

छैनौ।ं 

पािलले निशेष रूपमा पुनष्ट् गरे नक एक र्व्स्तक्त एक मत्यच मानिको रूपमा परमेश्वरको राज्यमा पूणच 

रूपमा प्रिेश गदैन, जिै यो पुनरुत्थान पनछ हुन्छ: 

50 अब म यो भन्छु, भाइहरू, मासु र रगतले परमेश्वरको राज्यको उत्तरानधकारी हुन 

सकै्दन। न त भ्रष्ट्ाचारले भ्रष्ट्ाचारलाई िंशानुगत गदैन। 51 हेर, म नतमीलाई एउटा रहस्य 

भन्छु: हामी सबै सुते्न छैनौ,ं तर हामी सबै पररितचन हुनेछौ ं - 52 एक क्षणमा, आाँिाको 

नझल्कामा, अस्तन्तम तुरहीमा। नकननक तुरही बजे्नछ, र मरेकाहरू अनिनाशी बौरी 

उठ्नेछन्, र हामी पररितचन हुनेछौ ं(1 कोररन्थी 15:50-52)। 

1 यसकारण म नतमीहरूलाई परमेश्िर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सामुन््ने आज्ञा नदन्छु, जसले 

उहााँको आगमन र उहााँको राज्यमा जीनित र मरेकाहरूको न्याय गनुचहुनेछ। 

(2 नतमोथी 4:1)। 

पािलले त्यो मात्र नसकाएनन्, तर येशूले परमेश्वर नपतालाई राज्य सुम्पनुहुनेछ: 

20 तर अब ख्रीष्ट् मरेकाहरूबाट बौरी उठ्नुभएको छ, र ननद्रामा परेकाहरूको पनहलो फल 

हुनुभएको छ। 21 नकननक माननसद्वारा मृतु्य आयो, माननसद्वारा मरेकाहरूको पुनरुत्थान 

पनन आयो। 22 नकननक जसरी आदममा सबै मछच न्, त्यसरी नै ख्रीष्ट्मा सबै जीनित हुनेछन्। 
23 तर प्रते्यकले आ-आफ्नो क्रममा: ख्रीष्ट् पनहलो फल , पनछ जो उहााँको आगमनमा 

ख्रीष्ट्का हुन्। 24 त्यसपनछ अन्त आउाँछ , जब उहााँले राज्यलाई परमेश्वर नपतालाई 

सुम्पनुहुन्छ, जब उहााँले सबै शासन र सबै अनधकार र शस्तक्तको अन्त्य गनुचहुन्छ। 25 

नकननक उहााँले सबै शतु्रहरूलाई उहााँको िुिामुनन नरािुन्जेल उहााँले शासन गनुचपछच । (1 

कोररन्थी 15:20-25)। 

पािलले यो पनन नसकाए नक अधमी (आज्ञा तोड्नेहरू) परमेश्वरको राज्यको उत्तरानधकारी हुनेछैनन्: 
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9 के नतमीलाई थाहा छैन नक अधमीहरूले परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछैनन्? 

धोकामा नपनुच होला। न त र्व्नभचारीहरू, न मूनतचपूजकहरू, न र्व्नभचारीहरू, न 

समनलिीहरू, न त सदोमाइटहरू, 10 न चोरहरू, न लोभीहरू, न त मतिालाहरू, न 

गाली गनेहरू, न लूटपाट गनेहरूले परमेश्वरको राज्यको उत्तरानधकारी हुनेछन् (1 

कोररन्थी 6:9-10) । 

19 अब शरीरका कामहरू स्पष्ट् छन्, जुन: र्व्नभचार, र्व्नभचार, अशुद्धता, कामुकता, 20 

मूनतचपूजा, जादू, घृणा, झगडा, ईष्याच, क्रोधको प्रकोप, स्वाथी महत्वाकांक्षा, कलह, निधमच, 
21 ईष्याच, हत्या, मतिालापन, र जिै; जसको बारेमा म नतमीहरूलाई पनहलै्य भन्दछु, 

जसरी मैले निगतमा पनन भनेको नथएाँ , नक त्यिा कुराहरू गनेहरूले परमेश्वरको राज्यको 

हकदार हुनेछैनन् (गलाती 5:19-21)। 

5 यसकारण नतमीहरूलाई थाहा छ, नक कुनै र्व्नभचारी, अशुद्ध माननस िा लोभी माननस, 

जो मूनतचपूजक हो, ख्रीष्ट् र परमेश्वरको राज्यमा कुनै उत्तरानधकार हुाँदैन (एनफसी 5:5)। 

परमेश्वरसाँग िरहरू छन् र उहााँको राज्यमा प्रिेश गनच सक्षम हुनको लानग पापबाट पिात्तापको माग 

गनुचहुन्छ। पे्रररत पािलले चेताउनी नदए नक कसै-कसैले येशूको सुसमाचारको जिाफ हो भनेर 

नसकाउाँ दैनन्, तर अको हो: 

3 परमेश्िर नपता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टबाट नतमीहरूलाई अनुग्रह र शान््नत होस्, 4 जसले 

हाम्रा पापहरूका ननम््नत आफैलाई अपचण गनुचभयो, तानक हाम्रा परमेश्िर र नपताको 

इच््छाअनुसार उहााँले हामीलाई यस ितचमान दुष्ट युगबाट छुटकारा नदनुभयो, 5 जसको 

मनहमा होस्। सधै सधैका लानग। आमेन। 6 म अचम्म मान्छु नक तपाईं ख्रीष्ट्को अनुग्रहमा 

बोलाउनुहुने उहााँबाट यनत चााँडै टाढा जााँदै हुनुहुन्छ, अको सुसमाचारमा, 7 जुन अको 

होइन। तर नतमीहरूलाई दुुःि नदने र ख्रीष्ट्को सुसमाचारलाई नबगानच चाहनेहरू छन्। 8 

तर हामीले नतमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार बाहेक हामीले िा स्वगचको स्वगचदूतले 

नतमीहरूलाई अरू कुनै सुसमाचार सुनाउनुभयो भने पनन त्यो श्रानपत होस्। 9 जसरी 

हामीले पनहले नै भनेका छौ ाँ, त्यसरी नै अब म फेरर भन्छु, नतमीहरूले पाएको 

सुसमाचारबाहेक अरू कुनै सुसमाचार नतमीहरूलाई कसैले सुनाउाँछ भने, त्यो श्रानपत 

होस्। (गलाती 1:3-9) 

3 तर मलाई डर छ, नक कतै सपचले आफ्नो धूतचताले हव्वालाई धोका नदयो, त्यसरी नै 

ख्रीष्ट्मा भएको सरलताबाट नतमीहरूको मन भ्रष्ट् होस्। 4 नकननक यनद आउनुहुनेले 

हामीले प्रचार नगरेको अको येशूको प्रचार गछच  भने, िा तपाईंले नपाएका अकै आत्मा िा 

तपाईंले स्वीकार नगरेको अको सुसमाचार पाउनुभयो भने - तपाईंले त्यसलाई सहनु होला! 

(2 कोररन्थी 11:3-4) 

"अको" र "नभन्न," िाििमा झटूो, सुसमाचार के नथयो? 

झटूो सुसमाचारको निनभन्न भागहरू छन्। 
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सामान्यतया, झटूो सुसमाचार भनेको निश्वास गनुच हो नक तपाईंले परमेश्वरको आज्ञापालन गनुचपदैन र 

परमेश्वरलाई नचने्न दाबी गदै उहााँको मागचमा सत्य जीिन नजउनको लानग िाििमै प्रयास गनुचपछच  (cf. 

मत्ती 7:21-23)। यो स्वाथच उनु्मि हुन जान्छ। 

सपचले हव्वालाई झनै्ड 6000 िषच पनहले झटूो सुसमाचारको लानग बहकाएको नथयो (उत्पनत्त 3) - र 

माननसहरूले निश्वास गरेका छन् नक उनीहरूले परमेश्वर भन्दा राम्रो जान्दछन् र आफ्नो लानग राम्रो र 

िराबको ननणचय गनुचपछच । हो, येशू आउनुभएपनछ, उहााँको नाम प्रायुः निनभन्न झटूा सुसमाचारहरूमा 

जोनडएको नथयो — र यो जारी छ र अस्तन्तम निरोधीको समयसम्म जारी रहनेछ। 

अब पे्रररत पािलको समयमा, झटूा सुसमाचार अननिायच रूपमा सत्य र तु्रनटको एक 

ज्ञानिादी/रहस्यिादी नमश्रण नथयो। ज्ञानिादीहरूले मूल रूपमा निश्वास गथे नक निशेष ज्ञान भनेको 

मुस्तक्त सनहत आध्यास्तत्मक अन्तरदृनष्ट् प्राप्त गनच आिश्यक नथयो। ज्ञाननिद्हरूले शरीरले गरेको 

कामको कुनै िास ननतजा होइन भने्न निश्वास गने झुकाि नथयो र नतनीहरू सातौ ं नदनको सब्बथ 

जिा मानमलामा परमेश्वरको आज्ञापालन गने निपक्षमा नथए। त्यिा एक झटूा नेता नसमोन म्यागस 

नथए, जसलाई पे्रररत पतु्रस (पे्रररत 8:18-21) द्वारा चेतािनी नदइएको नथयो। 

तर यो सनजलो छैन 

नयााँ ननयमले देिाउाँछ नक नफनलपले परमेश्वरको राज्य नसकाए: 

5 त्यसपनछ नफनलप तल सामररया सहरमा गए र नतनीहरूलाई ख्रीष्ट्को प्रचार गरे। ... 12 

नतनीहरूले नफनलपलाई निश्वास गरे जब उनले परमेश्वरको राज्यको बारेमा कुराहरू प्रचार 

गरे ... (पे्रररत 8:5,12 ) । 

तर येशू, पािल र चेलाहरूले परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गनच सनजलो छैन भनेर नसकाउनुभयो: 

24 अनन जब येशूले देख्नुभयो नक उहााँ साहै्र दु:िी हुनुभयो, उहााँले भनु्नभयो, “धनी 

भएकाहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गनच कनत्त गाह्रो छ! 25 नकननक धनी माननसलाई 

परमेश्िरको राज्यमा पस््नुभन्दा ऊाँ टलाई नसयोको नाकाबाट नछनच सनजलो छ।” 

26 अनन सुने्नहरूले भने, “त्यसो भए कसलाई बचाउन सनकन्छ?” 

27 तर उहााँले भनु्नभयो, “माननसहरूमा असम्भि कुराहरू परमेश्िरबाट सम्भि छ।” (लूका 
18:24-27) 

22 "हामीले धेरै सङ्कष्ट्हरू पार गरेर परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गनुचपछच  " ( पे्रररत 14:22)। 

3 भाइहरू हो, नतमीहरूको लानग सधैं परमेश्वरलाई धन्यिाद नदन हामी बाध्य छौ ं
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उपयुक्त छ, नकननक नतमीहरूको निश्िास एकदमै बढ्दै गएको छ, र नतमीहरू सबैको 

पे्रम एक-अकाचप्रनत प्रशि छ, 4 तानक नतमीहरूले सहने सबै सतािटहरू र सङ्कष्ट्हरूमा 

नतमीहरूको धैयचता र निश्िासको लानग हामी आफैं ले नतमीहरूलाई परमेश्िरका 

मण्डलीहरूमा घमण्ड गछौं, 5 जुन परमेश्वरको धानमचक न्यायको स्पष्ट् प्रमाण हो, तानक 

तपाईं परमेश्वरको राज्यको योग्यको गननयोस्, जसको लानग तपाईंले दुुःि पनन भोगु्न हुन्छ। 
6 नकननक तपाईलाई सताउनेहरूलाई सङ्कष्ट्मा बदला नदनु परमेश्वरको लानग उनचत कुरा 

हो, 7 र प्रभु येशू उहााँका शस्तक्तशाली स्वगचदूतहरूसाँग स्वगचबाट प्रकट हुाँदा हामीसाँग 

निचनलत भएका नतमीहरूलाई निश्राम नदनु, (2 थेसलोननकी 1:3-7) )। 

कनठनाइहरूको कारणले गदाच, केहीलाई मात्र बोलाइन्छ र यस युगमा यसको भाग हुन चुननएको छ 

(मत्ती 22:1-14; यूहन्ना 6:44; नहबू्र 6:4-6)। अरूलाई पनछ बोलाइनेछ, जिै बाइबलले देिाउाँछ नक 

"आत्मामा गल्ती गनेहरूले बुझे्नछन्, र गुनासो गनेहरूले नसद्धान्त नसके्नछन्" (यशैया 29:24)। 

पे्रररत पतु्रसले नसकाउनुभयो नक राज्य अनन्त नथयो, र परमेश्वरको सुसमाचार लगनशीलताका साथ 

पालन गनुचपदचछ िा त्यहााँ न्याय हुनेछ: 

10 यसकारण, भाइहरू हो, नतमीहरूको आह्वान र चुनािलाई पक्का गनच अझ बढी 

लगनशील हुनुहोस्, नकननक यनद नतमीहरूले यी कुराहरू गयौ भने नतमीहरूले कनहलै्य 

ठेस िानेछैनौ। 11 नकननक हाम्रा प्रभु र मुस्तक्तदाता येशू ख्रीष्ट्को अनन्त राज्यमा 

नतमीहरूलाई प्रशि मात्रामा प्रिेश प्रदान गररनेछ (2 पतु्रस 1:10-11)। 

17 नकननक परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। र यनद यो पनहले हामीबाट 

सुरु हुन्छ भने, परमेश्वरको सुसमाचार नमाने्नहरूको अन्त के हुनेछ? (1 पतु्रस 4:17)। 

बाइबल र राज्यको अस्तन्तम पुिकहरू 

बाइबलले नसकाउाँछ नक "परमेश्वर पे्रम हुनुहुन्छ" (1 यूहन्ना 4:8,16) र येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ (यूहन्ना 

1:1,14)—परमेश्िरको राज्यमा एक राजा हुनेछ जो पे्रम हो र जसको कानूनले पे्रमलाई समथचन गछच , 

घृणा होइन। (cf. प्रकाश 22:14-15)। 

बाइबलले यो पनन देिाउाँछ नक परमेश्वरले एउटा स्वगचदूत पठाउनुहुनेछ जसले परमेश्वरको राज्यको 

अनन्त सुसमाचार घोषणा गनेछ (प्रकाश 14:6-7) र त्यसपनछ अको स्वगचदूतले महान् देस्तिए पनन 

बेनबलोनको पतन हुन्छ भनेर औलं्याउनुहुनेछ (प्रकाश 14:8-9)। यी सने्दशहरू सुसमाचारको 

अलौनकक पुनष्ट्करणहरू हुनेछन् जुन संसारले पनहले साक्षीको रूपमा प्राप्त गरेको नथयो र अन्तको 

समयमा परमेश्वरमा आउने "ठूलो भीड" को लानग कारक बने्न देस्तिन्छ (प्रकाश 7:9-14) । उठ्ने र 

पतन हुने अस्तन्तम बेनबलोनी शस्तक्तको निपरीत (cf. प्रकाश 18:1-18), परमेश्वरको राज्यको अस्तन्तम 

चरण सधैंभरर रहन्छ: 
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15 तब सातौ ं स्वगचदूतले बजाए: अनन स्वगचमा चको स्वरहरू सुननए, “यस संसारका 

राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहााँका ख्रीष्ट्का राज्यहरू भएका छन्, र उहााँले सदासिचदा राज्य 

गनुचहुनेछ!” (प्रकाश 11:15)। 

येशू राज्यमा शासन गनुचहुनेछ! र बाइबलले उहााँका दुई शीषचकहरू प्रकट गदचछ: 

16 अनन उहााँको लुगामा र उहााँको नतघ्रामा एउटा नाउाँ लेस्तिएको छ: राजाहरूका राजा र 

प्रभुहरूका प्रभु (प्रकाश 19:16)। 

तर के येशूले मातै्र शासन गनुचहुनेछ? यो िण्डलाई ध्यान नदनुहोस्: 

4 अनन मैले नसंहासनहरू देिें, र नतनीहरू नतनीहरूमा बसे, र न्याय नतनीहरूलाई 

सुस्तम्पएको नथयो। त्यसपनछ मैले ती माननसहरूका आत्माहरूलाई देिे जो येशू र 

परमेश्वरको िचनको लानग उनीहरूको गिाहीको लानग टाउको कानटएका नथए, जसले 

जनािर िा उसको मूनतचको पूजा गरेका नथएनन्, र उनीहरूको ननधारमा िा हातमा उनको 

छाप पाएका नथएनन्। अनन नतनीहरू बााँचे र ख्रीष्ट्साँग हजार िषचसम्म शासन गरे। । । 6 

धन््य र पनित्र उहााँ हुनुहुन््छ, जसको पनहलो पुनरुत्थानमा भाग छ। त्यिामानथ दोस्रो 

मृतु्यको कुनै शस्तक्त छैन, तर नतनीहरू परमेश्वर र ख्रीष्ट्का पूजाहारीहरू हुनेछन्, र 

उहााँसाँग हजार िषच राज्य गनेछन् (प्रकाश 20:4,6 ) । 

सााँचो ख्रीनष्ट्यनहरू ख्रीष्ट्साँग हजार िषचसम्म शासन गनच पुनरुत्थान हुनेछन्! नकनभने राज्य सधैंभरर 

रहनेछ (प्रकाश 11:15), तर उले्लि गररएको त्यो शासन एक हजार िषच मात्र नथयो। यसैले मैले 

यसलाई पनहले राज्यको पनहलो चरणको रूपमा उले्लि गरें  - भौनतक, सहस्राब्दी, अस्तन्तम चरणको 

निपररत, अनधक आध्यास्तत्मक, चरण। 

परमेश्वरको राज्यको सहस्राब्दी र अस्तन्तम चरणहरू बीचमा हुने केही घटनाहरू प्रकाशको पुिकमा 

सूचीबद्ध छन्: 

7 अब हजार िषचको अिनध सनकएपनछ शैतान आफ्नो जेलबाट छुटकारा पाउनेछ 8 र 

पृथ्वीको चारै कुनामा रहेका जानतहरू, गोग र मागोगलाई बहकाउन बानहर ननस्कनेछ, 

नतनीहरूलाई लडाइाँमा जम्मा गनच, जसको सङ्ख्या जनत छ। समुद्रको बालुिा। ... 11 तब 

मैले एउटा ठूलो सेतो नसंहासन र त्यसमा निराजमान हुनुहुनेलाई देिेाँ, जसको अनुहारबाट 

पृथ्वी र स्वगच भागे। र नतनीहरूको लानग कुनै ठाउाँ फेला परेन। 12 अनन मैले मरेका, साना 

र ठूला, परमेश्वरको अगानड उनभरहेको देिें, र पुिकहरू िोनलएका नथए। अनन अको 

पुिक िोनलयो, जुन जीिनको पुिक हो। अनन मरेकाहरूलाई नतनीहरूका कामहरू 

अनुसार, पुिकहरूमा लेस्तिएका कुराहरूद्वारा न्याय गररयो। 13 समुद्रले त्यसमा भएका 

मरेकाहरूलाई छोनडनदए, र मृतु्य र पातालले नतनीहरूमा भएका मरेकाहरूलाई 

सुस्तम्पनदए। अनन नतनीहरूको न्याय गररयो, प्रते्यकलाई उसको काम अनुसार। 14 त्यसपनछ 

मृतु्य र पाताललाई आगोको तालमा फानलयो। यो दोस्रो मृतु्य हो। 15 अनन जीिनको 
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पुिकमा लेस्तिएको नभेनटएको कोही पनन आगोको कुण्डमा फानलयो (प्रकाश 20:7-8, 

11-15)। 

प्रकाशको पुिकले देिाउाँछ नक त्यहााँ पनछको चरण हुनेछ जुन हजार िषचको शासन पनछ र दोस्रो 

मृतु्य पनछ आउनेछ: 

1 अब मैले एउटा नयााँ स्वगच र नयााँ पृथ्वी देिें, नकननक पनहलो स्वगच र पनहलो पृथ्वी 

नबनतसकेको नथयो। साथै त्यहााँ कुनै समुद्र नथएन। 2 त्यसपनछ म, जोनले, पनित्र सहर, नयााँ 

यरूशलेम, परमेश्वरबाट स्वगचबाट तल ओनलचएको, आफ्नो पनतको लानग दुलहीको रूपमा 

तयार पाररएको देिें। 3 अनन मैले स्वगचबाट एउटा ठूलो आिाज सुनें, “हेर, परमेश्िरको 

िासस्थान माननसहरूसाँग छ, र उहााँ नतनीहरूसाँग िास गनुचहुनेछ, र नतनीहरू उहााँका 

माननसहरू हुनेछन्। परमेश्िर आफै नतनीहरूसाँग हुनुहुनेछ र नतनीहरूका परमेश्िर 

हुनुहुनेछ। 4 अनन परमेश्वरले नतनीहरूका आाँिाबाट सबै आाँसु पुनछनदनुहुनेछ। त्यहााँ फेरर 

मृतु्य हुनेछैन, न शोक हुनेछ, न रुनेछ। त्यहााँ कुनै पीडा हुनेछैन, नकननक पनहलेका 

कुराहरू नबनतसकेका छन्।” (प्रकाश 21:1-4) 

1 अनन उहााँले मलाई जीिनको पानीको शुद्ध नदी देिाउनुभयो, स्फनटकजिै स्वच्छ, 

परमेश्वर र थुमाको नसंहासनबाट ननस्तस्करहेको नथयो। 2 त्यसको गल््लीको बीचमा र नदीको 

दुिैपनि जीिनको रूि नथयो, जसमा बाह्रिटा फल लाग््दथ्यो, र हरेक रूिले हरेक 

मनहना आफ््नो फल फलाउाँछ। रूिका पातहरू राष्ट्र हरूको ननको पानचका लानग नथए। 3 

र त्यहााँ अब कुनै श्राप हुनेछैन , तर परमेश्वर र थुमाको नसंहासन यसमा हुनेछ, र उहााँका 

सेिकहरूले उहााँको सेिा गनेछन्। 4 नतनीहरूले उहााँको अनुहार देखे्नछन्, र उहााँको नाउाँ 

नतनीहरूको ननधारमा हुनेछ। 5 त्यहााँ कुनै रात हुनेछैन: नतनीहरूलाई कुनै बत्ती िा सूयचको 

उज्यालो चानहाँदैन, नकननक परमप्रभु परमेश्वरले नतनीहरूलाई उज्यालो नदनुहुन्छ। अनन 

नतनीहरूले सदासिचदा शासन गनेछन्। (प्रकाश 22:1-5) 

पनछको यो शासनमा परमेश्वरका सेिकहरू समािेश छन् र सधैंभरर रहन्छ। स्वगचमा तयार पाररएको 

पनित्र सहर स्वगच छोडेर पृथ्वीमा आउनेछ। यो परमेश्वरको राज्यको अस्तन्तम चरणको सुरुिात हो। थप 

पीडा िा पीडाको समय! 

नम्रहरूले पृथ्वी (मत्ती 5:5) र सबै चीजहरूको उत्तरानधकारी हुनेछन् (प्रकाश 21:7)। पृथ्वी, पनित्र 

शहर सनहत यसमा हुनेछ, राम्रो हुनेछ नकनभने परमेश्वरको मागचहरू लागू हुनेछ। बुझ्नुहोस् नक: 

7 उहााँको शासन र शास्तन्तको िृस्तद्धको कुनै अन्त हुनेछैन (यशैया 9:7)। 

परमेश्वरको राज्यको अस्तन्तम चरण सुरु भइसकेपनछ सबैले परमेश्वरको सरकारको आज्ञा पालन 

गनेछन् भनी स्पष्ट् रूपमा त्यहााँ िृस्तद्ध हुनेछ। 

यो सबैभन्दा गौरिशाली समय हुनेछ: 
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9 तर जसरी लेस्तिएको छ: “आाँिाले देिेको छैन, कानले सुनेको छैन, न त माननसको 

हृदयमा प्रिेश गरेको छ, जुन कुरा परमेश्वरले उहााँलाई पे्रम गनेहरूका लानग तयार 

गनुचभएको छ।” 10 तर परमेश्वरले उहााँको आत्माद्वारा हामीलाई प्रकट गनुचभएको छ (1 

कोररन्थी 2:9-10)। यो पे्रम, आनन्द र अनन्त सान्त्वनाको समय हो। यो एक शानदार 

समय हुनेछ! परमेश्वरको राज्यले उतृ्कष्ट् अनन्तकालको लानग उतृ्कष्ट् बनाउनेछ। के तपाईं 

यसमा आफ्नो भाग नलन चाहनुहुन्न? 
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5. सौचेस ओउस्तत्सदे द नु्य तेिामेंट तौघ्त द नकन्ग्दोम ओफ 

गोद 

के ख्रीष्ट्का प्रारस्तम्भक प्राध्यापकहरूले उनीहरूले परमेश्वरको शास्तब्दक राज्यको सुसमाचार प्रचार 

गनुचपछच  भनेर सोचेका नथए? 
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हो। 

एरम्यानले नदएको र्व्ाख्यानमा , उहााँले बारम्बार र सही रूपमा जोड नदनुभयो नक आजका 

अनधकांश नक्रस्तस्चयनहरू जिै, येशू र उहााँका प्रारस्तम्भक अनुयायीहरूले परमेश्वरको राज्यको 

घोषणा गरे। यद्यनप डा. एरम्यानको ईसाई धमचको समग्र बुझाइ ईश्वरको ननरन्तर चचचको भन्दा धेरै 

फरक छ , हामी सहमत हुनेछौ ं नक राज्यको सुसमाचार भनेको येशू आफैले घोषणा गनुचभयो र 

उहााँका अनुयायीहरूले निश्वास गरे। हामी यो पनन सहमत हुनेछौ ंनक आज धेरै दािी गने ईसाईहरूले 

निश्वास गदैनन्। त्यो बुझ्नुहोस्। 

सबैभन्दा पुरानो संरनक्षत पोस्ट-नयााँ ननयम लेिन र उपदेश 

परमेश्वरको राज्य "सबैभन्दा पुरानो पूणच नक्रनियन प्रिचन जो बााँचेको छ" भनेर दाबी गररएको एउटा 

महत्त्वपूणच भाग नथयो (होल्स MW प्राचीन नक्रनियन उपदेश। अपोस्टोनलक फादसच: ग्रीक टेक््स्टस र 

अंगे्रजी अनुिाद, दोस्रो संस्करण। बेकर बुक्स, ग्रान्ड याचनपड्स, 2004, पृष्ठ 102)। यो पुरातन ईसाई 

उपदेशमा यसको बारेमा यी कथनहरू छन्: 

5:5 यसबाहेक, भाइहरू, नतमीहरूलाई थाहा छ, शरीरको संसारमा हाम्रो बसाइ नगण्य र 

क्षनणक छ, तर ख्रीष्ट्को प्रनतज्ञा महान् र अद्भुत छ: आउने राज्य र अनन्त जीिनमा 

निश्राम। 

मानथको भनाइले देिाउाँछ नक राज्य अनहले छैन, तर आउनेछ र अनन्त हुनेछ। यसबाहेक, यो 

पुरातन उपदेश यसो भन्छ: 

6:9 अब नयनीहरू जिा धमी माननसहरूले पनन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बचाउन 

आफ्नो धमी कायचहरूद्वारा सक्षम छैनन् भने, हामीले आफ्नो बस्तप्तस्मालाई शुद्ध र अपनित्र 

राख्न असफल भयौ ंभने परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गने हाम्रो के आश्वासन छ? िा यनद 

हामीले पनित्र र धानमचक कामहरू पाएका छैनौ ं भने हाम्रो पक्षधर को हुनेछ ? 9:6 

यसकारण हामी एकअकाचलाई पे्रम गरौ,ं तानक हामी सबै परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गनच 

सकौ।ं 11:7 त्यसकारण, यनद हामीले परमेश्िरको दृष्नटमा के ठीक छ भनी जान््यौ ंभने, 

हामी उहााँको राज्यमा प्रिेश गनेछौ ंर “कानले सुनेका छैनन्, आाँिाले देिेका छैनन् र 

माननसको हृदयले कल्पना पनन गरेका छैनन्” भनी प्रनतज्ञाहरू पाउनेछौ।ं 

12:1 त्यसकारण हामी परमेश्वरको राज्यको पे्रम र धानमचकतामा घण्टा घण्टा पिौं, नकननक 

हामीलाई परमेश्वरको प्रकट हुने नदन थाहा छैन। 12:6 उहााँले भनु्नहुन्छ, मेरो नपताको राज्य 

आउनेछ। 

मानथका कथनहरूले देिाउाँदछ नक उनचत जीिनको माध्यमबाट पे्रम आिश्यक छ, नक हामी अझै 

पनन परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश गरेका छैनौ,ं र यो परमेश्वरको प्रकट भएको नदन पनछ हुन्छ - त्यो येशू 

फेरर फनकच नु पनछ। यो बाबाको राज्य हो र राज्य येशूको मात्र होइन। 
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यो चािलाग्दो छ नक परमेश्वरले बााँच्नको लानग अनुमनत नदनुभएको सबैभन्दा पुरानो स्पष्ट् रूपमा 

नक्रनियन प्रिचनले नयााँ ननयमले नसकाउने परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको ननरन्तर चचचले नसकाउाँदछ 

(यो सम्भि छ नक यो परमेश्वरको िािनिक चचचबाट हुन सक्छ, तर ग्रीकको मेरो सीनमत ज्ञानले 

बनलयो घोषणा गने मेरो क्षमतालाई सीनमत गदचछ)। 

दोस्रो शताब्दीका चचचका नेताहरू र राज्यको सुसमाचार 

शताब्दीको प्रारम्भमा जोनका श्रोता र पोलीकापचका साथी र रोमन क्याथोनलकहरूद्वारा सन्त माननने 

पानपयासले सहस्राब्दी राज्यलाई नसकाउनुभएको नथयो भनेर ध्यान नदनु पछच । यूसेनबयसले रेकडच गरे 

नक पानपयासले नसकाए: 

... मृतकबाट पुनरुत्थान पनछ एक सहस्राब्दी हुनेछ, जब ख्रीष्ट्को र्व्स्तक्तगत शासन यस 

पृथ्वीमा स्थानपत हुनेछ। (को टुक्रा , VI. यो पनन हेनुचहोस्, चचच इनतहास, पुिक 3, 
XXXIX, 12) 

पानपयासले नसकाउनुभयो नक यो ठूलो प्रचुरताको समय हुनेछ: 

त्यसैगरी, गहुाँको एउटा दानाले दश दाना उत्पादन गछच  भनेर [उहााँले भनु्नभयो] 

हजार कानहरू, र प्रते्यक कानमा दश हजार दानाहरू हुनेछन्, र प्रते्यक अन्नबाट दश 

पाउन्ड सफा, शुद्ध, मनसनो पीठो हुनेछ। र त्यो स्याउ, बीउ, र घााँस समान अनुपातमा 

उत्पादन हुनेछ; र नक सबै जनािरहरू, पृथ्वीको उत्पादनमा मात्र िुिाउने, शास्तन्तमय र 

सामंजस्यपूणच हुनेछन्, र माननसको पूणच अधीनमा हुनेछन्। "[यी कुराहरूको गिाही 

पानपयास , एक पुरातन माननस, जो जोनका श्रोता र पोलीकापचका साथी नथए, आफ्नो 

पुिकको चौथो भागमा लेस्तिएको छ; पााँचिटा पुिकहरू उहााँद्वारा रनचत नथए...] (को 

टुक्राहरू , IV) 

कोररन्थीहरूलाई नयााँ ननयम पनछको पत्रले यसो भन्छ: 

42:1-3 पे्रररतहरूले हाम्रा लानग प्रभु येशू ख्रीष्ट्बाट सुसमाचार पाएका नथए। येशू ख्रीष्ट्लाई 

परमेश्वरबाट पठाइएको नथयो। त्यसोभए ख्रीष्ट् परमेश्वरबाट हुनुहुन्छ, र पे्रररतहरू ख्रीष्ट्बाट 

हुन्। त्यसकारण दुिै परमेश्वरको इच्छाले तोनकएको क्रममा आएका नथए। त्यसकारण 

आरोप पाएपनछ, र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट्को पुनरुत्थानको माध्यमबाट पूणच रूपमा आश्वि 

भएको र पनित्र आत्माको पूणच आश्वासनको साथ परमेश्वरको िचनमा पुनष्ट् भएको, 

नतनीहरू परमेश्वरको राज्य आउनुपछच  भने्न सुसमाचारको साथ अगानड बढे। 

स्तस्मनाचको पोलीकापच प्रारस्तम्भक ईसाई नेता नथए, जो जोनका चेला नथए, मृतु्य हुने अस्तन्तम पे्रररतहरू। 

पोलीकापच ग। 120-135 ईस्वी नसकाइएको : 
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धन््य गररबहरू, र धानमचकताको िानतर सताइएकाहरू, नकनभने परमेश्िरको राज्य 

नतनीहरूकै हो। (पोलीकापच। नफनलप्पीहरूलाई पत्र, अध्याय II। एिे-ननसेन फादसचबाट, 

अलेक्ज्याण्डर रोबट्चस र जेस डोनाल्डसन द्वारा सम्पादन गररएको भोलु्यम 1 । अमेररकी 

संस्करण, 1885) 

त्यसकारण, "परमेश्िरलाई नगल््ला गनुचहुन््न" भनी जान््दा, हामीले उहााँको आज्ञा र 

मनहमाको योग्य नहाँड्नुपछच ...नकननक नतनीहरू संसारमा भएका अनभलाषाहरूबाट अलग 

हुनु असल हो, नकननक "हरेक अनभलाषाको निरुद्धमा लडाइाँ हुन्छ। आत्मा; "र "र्व्नभचार 

गनेहरू, न त अपमानजनक, न त माननसजानतसाँग आफूलाई दुर्व्चिहार गनेहरू , 

परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछैनन्, " न त असंगत र असंगत काम गनेहरू। (अध्याय 
V) 

त्यसोभए हामी उहााँलाई डरमा, र समू्पणच आदरका साथ उहााँको सेिा गरौ,ं जसरी उहााँले 

हामीलाई आज्ञा गनुचभएको छ, र हामीलाई सुसमाचार प्रचार गने पे्रररतहरू र प्रभुको 

आगमन अनघ नै घोषणा गने अगमिक्ताहरूको रूपमा। (अध्याय VI) 

नयााँ ननयमका अरूहरू जिै, पोलीकापचले नसकाउनुभयो नक धमीहरू, आज्ञा तोड्नेहरू होइनन्, 

परमेश्वरको राज्यको उत्तरानधकारी हुनेछन्। 

ननम्न कुराहरू पनन द्वारा नसकाइएको दाबी गररएको नथयो: 

अनन अको शबाथमा उहााँले भनु्नभयो; 'परमेश्िरका नप्रय सन्तानहरू, मेरो आग्रह सुन। 

निशपहरू उपस्तस्थत हुाँदा मैले नतमीहरूलाई प्रनतज्ञा गरेको नथएाँ , र अब फेरर म नतमीहरू 

सबैलाई प्रभुको मागचमा सजग र योग्यताका साथ नहंड्न आग्रह गदचछु... हेरररहनुहोस्, र 

फेरर तयार रहनुहोस्, नयााँ आज्ञा , नतमीहरूका हृदयहरूलाई भाररत नहोस् । एक 

अकाचप्रनतको पे्रमको बारेमा, उहााँको आगमन अचानक दु्रत नबजुलीको रूपमा प्रकट हुन्छ, 

आगोले ठूलो न्याय, अनन्त जीिन, उहााँको अमर राज्य। र परमेश्वरबाट नसकाइएका सबै 

कुराहरू तपाईलाई थाहा छ, जब तपाइाँ पे्रररत धमचशास्त्रहरू िोजु्नहुन्छ, आफ्नो हृदयमा 

पनित्र आत्माको कलमले कुाँ द्नुहोस्, तानक आज्ञाहरू नतमीहरूमा अनमट रहनेछन्।' (को 

जीिन, अध्याय 24. लाइटफुट, अपोस्टोनलक फादसच, भोलु्यम. 3.2, 1889, pp. 488-
506) 

मेनलटो , जो ईश्वरको चचचका नेता नथए, सी। 170 ईस्वी, नसकाइएको: 

नकननक सााँचै्च सुसमाचारमा जारी गररएको र्व्िस्था - नयााँमा पुरानो, दुिै नसयोन र 

यरूशलेमबाट एकसाथ ननसे्कको छ। र अनुग्रहमा जारी गररएको आज्ञा, र तयार 

उत्पादनमा प्रकार, र पुत्रमा भेडा, र माननसमा भेडा, र परमेश्वरमा माननस... 

तर सुसमाचार र्व्िस्था र यसको र्व्ाख्या भयो 
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पूनतच , जब मण्डली सत्यको भण्डार बन्यो... 

यही हो जसले हामीलाई दासत्वबाट स्वतन्त्रतामा, अन्धकारबाट उज्यालोमा, मृतु्यबाट 

जीिनमा, अत्याचारबाट अनन्त राज्यमा छुटाउनुभयो। ( मेनलटो । ननिार चाड मा श्रद्धा। 

पदहरू 7,40 , 68। केरुक्सबाट अनुिाद : अनलाइन धमचशास्त्रको जनचल। 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

यसरी, परमेश्वरको राज्यलाई अनन्तको रूपमा नचननन्थ्यो, र ितचमान नक्रनियन िा क्याथोनलक चचच 

मात्र होइन र परमेश्वरको र्व्िस्था समािेश गररएको नथयो। 

मध्यनतरको अको लेिले माननसहरूलाई राज्य हेनच आग्रह गछच : 

यसकारण, तपाईंहरू मधे्य कोही पनन अब उप्रान्त नहोस् िा पछानड नहेनुचहोस्, तर 

से्वच्छाले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारमा जानुहोस्। (रोमन के्लमेि। मान्यता, पुिक 

X, अध्याय XLV। एिे-ननसेन फादसचबाट उद्धृत, िण्ड 8। अलेक्जेंडर रोबट्चस र जेस 

डोनाल्डसन द्वारा सम्पादन। अमेररकी संस्करण, 1886) 

यसबाहेक, जब यो स्पष्ट् रूपमा सााँचो मण्डलीमा एकले लेिेको नथएन, मध्य दोस्रो शताब्दीको द 

शेफडच अफ हमाचस शीषचकको लेिन रोबट्चस र डोनाल्डसनले अनुिादमा "भगिानको राज्य" 

शब्दलाई चौध पटक प्रयोग गरेको छ। 

सााँचो ख्रीनष्ट्यनहरू, र ख्रीष्ट्को दािी गने धेरैले पनन दोस्रो शताब्दीमा परमेश्वरको राज्यको बारेमा 

केही थाहा पाएका नथए। 

क्याथोनलक र पूिी अथोडक्स संत इरेननयसले पनन पुनरुत्थान पनछ ईसाईहरू परमेश्वरको राज्यमा 

प्रिेश गनेछन् भनेर बुझेका नथए। उसले के लेख्यो ध्यान नदनुहोस्, सी। 180 ईस्वी: 

नकननक निश्वास गनेहरूको अिस्था यिो छ, नकननक नतनीहरूमा पनित्र आत्मा ननरन्तर 

रहन्छ, जो उहााँद्वारा बस्तप्तस्मामा नदनुभएको नथयो, र ग्रहणकताचद्वारा रास्तिन्छ, यनद उहााँ 

सत्य र पनित्रता र धानमचकता र धैयचतामा नहंड्नुहुन्छ भने। नकननक निश्वास गनेहरूमा यो 

आत्माको पुनरुत्थान हुन्छ, शरीरले फेरर आत्मालाई ग्रहण गछच , र त्यससाँगै पनित्र आत्माको 

शस्तक्तद्वारा उठेर परमेश्वरको राज्यमा प्रिेश हुन्छ । (इरेनेयस, सेि, नलयोनको नबशप। 

आनमचटेज रोनबिन द्वारा आमेननयालीबाट अनुिाद गररएको। अपोस्टोनलक प्रचारको 

प्रदशचन, अध्याय 42। िेल्स, सोमरसेट, अक्टोबर 1879। नक्रस्तस्चयन ज्ञानको प्रिद्धचन गनच 

सोसाइटीमा प्रकानशत। नू्ययोकच : द म्याकनमलन 1920)। 

एस्तिओकको नथयोनफलसले नसकायो: 

म तर उहााँको भलाइ उले्लि गछुच । यनद मैले उहााँलाई राज्य भननन्छ भने, म उहााँको 

मनहमा उले्लि गछुच  ... नकननक यनद उहााँले उहााँलाई सुरुदेस्ति अमर बनाउनुभएको नथयो 
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भने, उहााँले उहााँलाई परमेश्वर बनाउनुहुनेछ। … न त, त्यसोभए, न त अमर न त अझै 

नश्वर उहााँले उहााँलाई बनाउनुभयो, तर, हामीले मानथ भनेझैं, दुिैमा सक्षम; तानक यनद 

उसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गदै अमरताका कुराहरूमा झुक्यो भने, उसले उहााँबाट 

अमरताको इनाम पाउनु पछच , र परमेश्वर बनु्नपदचछ। ( नथयोनफलस , अटोनलकसलाई , 
1:3, 2:27) 

तेस्रो शताब्दीको प्रारम्भमा क्याथोनलक संत, नहप्पोनलटसले लेिे: 

र तपाईंले स्वगचको राज्य प्राप्त गनुचहुनेछ, तपाईं जसले यस जीिनमा प्रिास गदाच, स्वगीय 

राजालाई नचनु्नभयो। र तपाईं देिताको साथी बनु्नहुनेछ, र ख्रीष्ट्को सह-उत्तरानधकारी 

बनु्नहुनेछ, अब उप्रान्त लालसा िा अनभलाषाको दास बनु्नहुने छैन, र फेरर कनहलै्य रोगले 

बबाचद हुनेछैन। नकननक नतमी ईश्वर बनेका छौ: नतमीले माननस भएर जे-जिो पीडा 

भोगु्नभयो, त्यो उहााँले नतमीलाई नदनुभयो, नकनभने नतमी नश्वरको ढााँचामा नथयौ , तर जुन 

कुरा प्रदान गनचको लानग परमेश्वरसाँग नमल्दोजुल्दो छ, यी परमेश्िरले नतमीलाई नदने 

प्रनतज्ञा गनुचभएको छ, नकननक नतमीले देिता बनाइयो, र अमरताको लानग जस्तन्मयो। 

(नहप्पोनलटस। सबै पािण्डहरूको िण्डन, पुिक X, अध्याय 30) 

माननसहरूको लानग लक्ष्य परमेश्वरको आउाँदै गरेको राज्यमा देिता बनाइन्छ। 

दोस्रो र तेस्रो शताब्दीमा समस्याहरू 

यसको र्व्ापक स्वीकृनतको बािजुद , दोस्रो शताब्दीमा, मानसचयन नामक कानून निरोधी धमचत्यागी 

नेता उठे। मानसचयनले परमेश्वरको र्व्िस्था, सब्बथ र परमेश्वरको शास्तब्दक राज्यको निरुद्धमा 

नसकाए। पोलीकापच र अरूहरूले उहााँलाई ननन्दा गरे तापनन, उहााँ रोमको चचचसाँग केही समयको 

लानग सम्पकच मा हुनुहुन्थ्यो र त्यहााँ प्रभाि भएको देस्तिन्थ्यो। 

दोस्रो र तेस्रो शताब्दीमा, अलेक्जास्तन्डर या (इनजप्ट) मा रूपककारहरू स्थानपत हुन थाले। धेरै 

रूपकिादीहरूले आउाँदै गरेको राज्यको नसद्धान्तको निरोध गरे। ती केही एनलगोररस्टहरूको बारेमा 

ररपोटचलाई ध्यान नदनुहोस्: 

डायोनननसयस अलेक्जास्तन्डर याको एक महान र धनी मूनतचपूजक पररिारमा जने्मका नथए, र 

नतनीहरूको दशचनमा नशनक्षत नथए। उसले मूनतचपूजक सू्कलहरू छोडे ओररजेनको निद्याथी 

बन्न, जसलाई उनले अलेक्जास्तन्डर याको क्याटेटेनटकल सू्कलको नजमे्मिारीमा सफल भए ... 

के्लमेि, ओररजेन र नॉस्तस्टक सू्कलले आफ्नो काल्पननक र रूपक र्व्ाख्याद्वारा पनित्र 

दैिका नसद्धान्तहरूलाई भ्रष्ट् गरररहेका नथए...नतनीहरूले आफ्नो लानग "रूपकिादीहरू" 

को नाम प्राप्त गरे। नेपोसले सािचजननक रूपमा एनलगोररस्टहरूसाँग लडाइाँ गरे, र पृथ्वीमा 

ख्रीष्ट्को शासन हुनेछ भनेर कायम रािे... 
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नडयोनननसयसले नेपोसका अनुयायीहरूसाँग नििाद गरे, र उनको िाताद्वारा ... " अनहले 

परमेश्वरको राज्यमा अिस्तस्थत चीजहरूको यिो अिस्था।" यो चचचहरूको ितचमान 

अिस्थामा अिस्तस्थत परमेश्वरको राज्यको पनहलो उले्लि हो ... 

नेपोसले आफ्नो तु्रनटलाई हप्काए, स्वगचको राज्य रूपकात्मक होइन, तर अनन्त जीिनको 

लानग पुनरुत्थानमा हाम्रो प्रभुको शास्तब्दक आगमन राज्य हो भनेर देिाउाँदै। 

त्यसकारण राज्यको ितचमान अिस्थामा आइपुग्छ भने्न निचार इनजप्टको एलेगोररस्टहरूको 

नॉस्तस्टक सू्कलमा 200 देस्ति 250 सम्म, साम्राज्यका निशपहरूलाई नसंहासनमा बसे्न 

र्व्स्तक्तको रूपमा नलइएको पूरा शताब्दी अनघ कल्पना गररएको नथयो। … 

के्लमेिले ईश्वरको राज्यको निचारलाई ईश्वरको िािनिक माननसक ज्ञानको राज्यको 

रूपमा कल्पना गरे। ओररजेनले यसलाई धमचशास्त्रको सादा अक्षरमा लुकेको आध्यास्तत्मक 

अथचको रूपमा प्रिुत गरे । (िाडच, हेनरी डाना। राज्यको सुसमाचार: एक राज्य यो संसार 

होइन; यो संसारमा होइन; तर स्वगीय देशमा आउन, मृतकबाट पुनरुत्थान र सबै 

चीजहरूको पुनस्थाचपना। क्लाक्सटन द्वारा प्रकानशत, 1870, pp. 124-125) 

यसरी, नबशप नेपोसले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार नसकाउाँदा, रूपकहरूले यसलाई झटूो, कम 

शास्तब्दक, बुझे्न प्रयास गरे। को नबशप पनन एकै समय को बारे मा रूपकहरु को तु्रनटहरु संग लड्न 

कोनसस गरे। परमेश्वरको मण्डलीमा भएकाहरू सााँचै्च इनतहासभरर परमेश्वरको शास्तब्दक राज्यको 

सत्यताको पक्षमा नथए। 

हबनटन डबु्ल. आमनस्ट्रङले राज्यको सुसमाचार तसकाउनुभयो, प्लस 

20 औ ंशताब्दीमा, स्वगीय हबचटच डबू्ल्य आमचस्टरङले लेिे: 

नकनभने नतनीहरूले ख्रीष्ट्को सुसमाचारलाई अस्वीकार गरे। । । , संसारले आफ्नो ठाउाँमा 

अकै कुरा राख्नुपछच  । नतनीहरूले नक्कली आनिष्कार गनुचपयो! त्यसोभए हामीले 

परमेश्वरको राज्यलाई केिल एक सुन्दर स्तिनटटु्यडको रूपमा बोलेको सुनेका छौ ं- मानि 

हृदयमा एक राम्रो भािना - यसलाई एक ईथर, अिािनिक केनहमा घटाउाँ दैन! अरूले 

"चचच" राज्य हो भनी गलत र्व्ाख्या गरेका छन्। । । अगमिक्ता दाननयल, जो ख्रीष्ट् भन्दा 

600 िषच पनहले बााँचेका नथए, परमेश्वरको राज्य एक िािनिक राज्य हो भनेर जान्दथे - 

एक सरकार 

पृथ्वीमा शास्तब्दक माननसहरू। । । 

यहााँ। । । परमेश्वरको राज्य भनेको के हो भने्न परमेश्वरको र्व्ाख्या हो: "र यी राजाहरूको 

समयमा..."—यहााँ दश औलंाहरू, फलामको अंश र टुक्रा-टुक्रा माटोको कुरा भइरहेको 

छ। यो, दाननयल 7, र प्रकाश 13 र 17 साँग भनिष्यिाणी जोडेर, अनहले बननरहेको नयााँ 

युनाइटेड से्टट्स अफ युरोपलाई संकेत गदैछ। । । नतम्रो आाँिा अगानड! प्रकाश 17:12 ले 
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नििरण स्पष्ट् पाछच  नक यो दस राजाहरू िा राज्यहरूको नमलन हुनेछ जुन (प्रकाश 17:8) 

पुरानो रोमन साम्राज्यको पुनरुत्थान हुनेछ । । । 

जब ख्रीष्ट् आउनुहुन्छ, उहााँ राजाहरूका राजाको रूपमा आउाँदै हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वीमा 

शासन गनुचहुन्छ (प्रकाश 19:11-16); र उहााँको राज्य - परमेश्वरको राज्य - दाननयलले 

भने, यी सबै सांसाररक राज्यहरू उपभोग गनुच हो। प्रकाश 11:15 ले यसलाई यी 

शब्दहरूमा बताउाँछ: "यस संसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहााँका ख्रीष्ट्का राज्यहरू 

भएका छन् : र उहााँले सदासिचदा शासन गनुचहुनेछ"! यो परमेश्वरको राज्य हो। यो ितचमान 

सरकारहरूको अन्त्य हो - हो, र संयुक्त राज्य अमेररका र बेलायती राष्ट्र हरू पनन। 

त्यसपनछ नतनीहरू राज्यहरू हुनेछन्--सरकारहरू-- प्रभु येशू ख्रीष्ट्को, त्यसपनछ समू्पणच 

पृथ्वीमा राजाहरूका राजा। यसले परमेश्वरको राज्य एक शास्तब्दक सरकार हो भने्न 

तथ्यलाई पूणच रूपमा स्पष्ट् बनाउाँछ। जसरी कस्तल्डयन साम्राज्य एउटा राज्य नथयो--जसरी 

रोमी साम्राज्य एउटा राज्य नथयो--त्यसरी परमेश्वरको राज्य एउटा सरकार हो। यो 

संसारका राष्ट्र हरूको सरकार नलनु हो। येशू ख्रीष्ट् एक राजा - एक शासक हुनको लानग 

जन्मनुभएको नथयो! । । । 

1,900 िषच अनघ पनित्र भूनमका पहाड र उपत्यकाहरू र यरूशलेमका सडकहरूमा 

नहंड्नुहुने येशू ख्रीष्ट् फेरर आउाँदै हुनुहुन्छ। फेरर आउने बताउनुभयो । उहााँ कू्रसमा 

टााँनगनुभएपनछ, परमेश्वरले उहााँलाई तीन नदन र तीन रात पनछ मृतु्यबाट बौरी उठाउनु 

भयो (मत्ती 12:40; पे्रररत 2:32; 1 कोररन्थी 15:3-4)। उहााँ परमेश्वरको नसंहासनमा 

उक्लनुभयो। ब्रह्माण्डको सरकारको मुख्यालय (पे्रररत 1:9-11; नहबू्र 1:3; 8:1; 10:12; 

प्रका. 3:21)।  

उहााँ दृष्ट्ान्तको "महान" हुनुहुन्छ, जो नसंहासनमा गए 

परमेश्वर - "दूर देश" - सबै राष्ट्र हरूमा राजाहरूको राजाको रूपमा राज्यानभषेक गनच , र 

त्यसपनछ पृथ्वीमा फकच न (लूका 19:12-27)।  

फेरर, उहााँ "सबै कुराको पुनस्थाचपनाको समय" सम्म स्वगचमा हुनुहुन्छ (पे्रररत 3:19-21)। 

पुनस्थाचपना भनेको पनहलेको अिस्था िा अिस्थालाई पुनस्थाचनपत गनुच हो। यस अिस्थामा, 

पृथ्वीमा परमेश्वरको सरकारको पुनस्थाचपना , र यसरी, निश्व शास्तन्तको पुनस्थाचपना, र 

काल्पननक अिस्थाहरू।  

ितचमान निश्व उथलपुथल, बढ्दो युद्ध र नििादले निश्व समस्यामा यनत ठूलो चरम सीमा 

पानेछ नक, परमेश्वरले हिके्षप नगरेसम्म कुनै पनन मानि शरीर जीनित रहनेछैन (मत्ती 

24:22)। यसको चरमोत्कषचमा जब नढलाइले यस ग्रहबाट सबै जीिनलाई ध्वि पाछच , येशू 

ख्रीष्ट् फकच नुहुनेछ। यसपटक उहााँ ईश्वरीय रूपमा आउाँदै हुनुहुन्छ। उहााँ ब्रह्माण्ड-शासक 

सृनष्ट्कताचको समू्पणच शस्तक्त र मनहमामा आउाँदै हुनुहुन्छ। (मत्ती 24:30; 25:31।) उहााँ 

"राजाहरूका राजा, र प्रभुहरूका प्रभु" (प्रकाश 19:16) को रूपमा आउाँदै हुनुहुन्छ, 



  

42 
 

निश्वको सुपर-सरकार स्थापना गनच र सबै राष्ट्र हरूलाई "फलामको डण्डीले" शासन गनच। 

(प्रकाश 19:15; 12:5)। । । 

ख्रीष्ट् अस्वभातवक? 

तर के मानिताले िुसीले नचच्याउनेछ, र उसलाई उन्माद र उत्साहमा स्वागत गनेछ--

परम्परागत ईसाई धमचका चचचहरूले पनन? 

नतनीहरूले गदैनन्! नतनीहरूले निश्वास गनेछन्, नकनभने शैतानका झटूा सेिकहरूले (II 

कोररन्थीहरू 11:13-15) नतनीहरूलाई धोका नदएका छन्, नक उहााँ ख्रीष्ट् निरोधी 

हुनुहुन्छ। मण्डलीहरू र राष्ट्र हरू उहााँको आगमनमा क्रोनधत हुनेछन् (प्रकाश 11:15 साँग 

11:18), र सैन्य बलहरूले िाििमा उहााँलाई नष्ट् गनच उहााँसाँग लड्ने प्रयास गनेछन् 

(प्रकाश 17:14)! 

राष्ट्र हरू आउाँदो निश्वयुद्ध III को चरम युद्धमा संलग्न हुनेछन्, यरूशलेममा युद्धको 

मोचाचको साथ (सिचनाश 14:1-2) र त्यसपनछ ख्रीष्ट् फकच नुहुनेछ। अलौनकक शस्तक्तमा उहााँ 

"ती राष्ट्र हरू निरुद्ध लड्नुहुनेछ" जो उहााँको निरुद्धमा लड्छन् (पद 3)। उहााँले 

नतनीहरूलाई पूणच रूपमा परानजत गनुचहुनेछ (प्रकाश 17:14)! "त्यस नदन उहााँको िुिा 

जैतूनको डााँडामा उनभनेछ," यरूशलेमको पूिचमा धेरै छोटो दूरीमा (जक. 14:4)। 

(आमचस्टरङ HW। द नमस्टर ी अफ द एजेज, 1984) 

बाइबलले घोषणा गदचछ नक येशू फकच नुहुनेछ र उहााँले नजतु्नहुनेछ, तर धेरैले उहााँको निरुद्धमा 

लड्नेछन् (प्रकाश 19:19)। धेरैले दािी गनेछन् ( बाइबल भनिष्यिाणीको गलत बुझाइको आधारमा, 

तर आंनशक रूपमा झटूा अगमिक्ताहरू र रहस्यिादीहरूको कारणले) नक नफताच आउने येशू 

अस्तन्तम निरोधी हुनुहुन्छ! 

ननम्न पनन हबचटच आमचस्टरङबाट छ: 

सााँचो धमच--परमेश्िरको सत्य पनित्र आत्माद्वारा प्रदान गररएको परमेश्िरको पे्रमद्वारा 

सशक्त...परमेश्िर र येशू ख्रीष्ट्लाई नचन््नुको अर्व्क्त आनन्द--सत्य जान््नुको--र 

परमेश्िरको नदर्व् पे्रमको न्यानोपन!... 

परमेश्वरको सााँचो मण्डलीका नशक्षाहरू केिल पनित्र बाइबलको "हरेक शब्दमा नजउने" 

हो। 

माननसहरू "प्राप्त" को बाटोबाट "नदने" को बाटोमा फनकच नेछन् - परमेश्वरको पे्रमको मागच। 

नयााँ सभ्यताले अब पृथ्वीलाई समाते्नछ! (कोररन्थीहरू) 
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नयााँ सभ्यता ईश्वरको राज्य हो। नयााँ सभ्यता आउाँदैछ र पे्रममा आधाररत छ भनी घोषणा गनुच भनेको 

येशू र उहााँका अनुयायीहरूले नसकाउनुहुने राज्यको सााँचो सुसमाचारको मुख्य भाग हो। त्यो त्यिो 

चीज हो जुन हामी परमेश्वरको ननरन्तर मण्डलीमा प्रचार गछौं। 

हबचटच आमचस्टरङले महसुस गरे नक येशूले नसकाउाँ दै हुनुहुन्थ्यो नक मानि समाजले यो आज्ञा पालन गनच 

चाहन्छ भने्न सोच्दा पनन, जीिनको 'मागच नदनुहोस्', पे्रमको मागचलाई अस्वीकार गरेको छ। येशूले 

नसकाउनुभएको कुराको महत्त्व लगभग कसैले पनन राम्ररी बुझेको देस्तिाँदैन। 

येशूद्वारा मुन्तक्त सुसमाचारको अंश हो 

अब यो पढेका कोही-कोहीले येशूको मृतु्य र मुस्तक्तमा भूनमकाको बारेमा छक्क पछच न्। हो, त्यो 

सुसमाचारको अंश हो जुन नयााँ ननयम र हबचटच डबू्ल्य आमचस्टरङ दुिैले लेिेका नथए। 

नयााँ ननयमले सुसमाचारले येशू माफच त मुस्तक्त समािेश गरेको देिाउाँछ: 

16 नकननक म ख्रीष्ट्को सुसमाचारसाँग लस्तित छैन, नकननक यो निश्वास गने सबैको लानग 

मुस्तक्तको लानग परमेश्वरको शस्तक्त हो, पनहले यहूदीहरूको लानग र ग्रीकहरूको लानग पनन 

(रोमी 1:16)। 

4 यसकारण नततरनबतर भएकाहरू प्रचार गदै जताततै गए 

शब्द । 5 त्यसपनछ नफनलप तल सामररया सहरमा गए र नतनीहरूलाई ख्रीष्ट्को प्रचार गरे। 

... 12 तर जब नतनीहरूले नफनलपलाई परमेश्वरको राज्य र येशू ख्रीष्ट्को नामको बारेमा 

प्रचार गदाच निश्वास गरे, पुरुष र मनहला दुिैले बस्तप्तस्मा नलए। ... 25 त्यसोभए जब 

नतनीहरूले गिाही नदए र प्रभुको िचन प्रचार गरे, नतनीहरू यरूशलेम फके, 

सामरीहरूका धेरै गाउाँहरूमा सुसमाचार प्रचार गरे। 26 अब प्रभुका स्वगचदूतले नफनलपसाँग 

कुरा गरे ... 40 नफनलप एजोटसमा भेनटए । अनन नसजररया नपुग्दासम्म नतनले सबै 

सहरहरूमा प्रचार गरे। (पे्रररत 8: 4,5,12,25,26,40 ) 

18 उहााँले नतनीहरूलाई येशू र पुनरुत्थानको प्रचार गनुचभयो। (पे्रररत 17:18) 

30 त्यसपनछ पािलले आफ्नो भाडाको घरमा पूरा दुई िषच बसे, र आफूकहााँ आउने 

सबैलाई स्वागत गरे, 31 परमेश्वरको राज्यको प्रचार गदै र प्रभु येशू ख्रीष्ट्साँग सम्बस्तन्धत 

कुराहरू पूणच निश्वासका साथ नसकाउाँदै, उहााँलाई कसैले ननषेध गदैन। (पे्रररत 28:30-31) 

ध्यान नदनुहोस् नक प्रचारमा येशू र राज्य समािेश नथयो। दुुःिको कुरा, परमेश्वरको राज्यको 

सुसमाचारको सही बुझाइ ग्रीको-रोमन चचचहरूको नशक्षाबाट हराइरहेको छ। 
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िाििमा, हामीलाई त्यो राज्यको नहस्सा बन्न मद्दत गनचको लानग, परमेश्वरले माननसहरूलाई यनत धेरै 

माया गनुचभयो नक उहााँले येशूलाई हाम्रो लानग मनच पठाउनुभयो (यूहन्ना 3:16-17) र उहााँको 

अनुग्रहद्वारा हामीलाई बचाउनु भयो (एनफसी 2:8)। र त्यो सुसमाचारको अंश हो (पे्रररत 20:24)। 

राज्यको सुसमाचार संसारलाई चातहने कुरा हो, िर... 

शास्तन्तको लानग काम गनुच (मत्ती 5:9) र असल गनुच साथचक लक्ष्यहरू हुन् (cf. गलाती 6:10)। तैपनन, 

धानमचकहरू लगायत धेरै निश्व नेताहरू निश्वास गछच न् नक यो अन्तराचनष्ट्र य मानि सहयोग हुनेछ जसले 

मटर र समृस्तद्ध ल्याउनेछ, र ईश्वरको राज्य होइन। र जब नतनीहरूले केही अस्थायी सफलताहरू 

पाउनेछन्, नतनीहरू सफल हुनेछैनन्, नतनीहरूका केही मानिीय प्रयासहरूले अन्ततुः ग्रह पृथ्वीलाई 

यो नबन्दुमा ल्याउाँदछ नक यनद येशू आफ्नो राज्य स्थापना गनच फकच नुभएन भने यसले जीिनलाई नदगो 

बनाउन सक्छ। माननसहरूले परमेश्िरनिना पृथ्वीलाई नमलाउनु र्व्थच र झटूो सुसमाचार हो (भजन 

127:1)। 

औ ंशताब्दीमा नयााँ निश्व र्व्िस्थामा राख्नको लानग अधच-धानमचक बेनबलोननयन अन्तराचनष्ट्र य योजनालाई 

साँगै राखे्न प्रयास गरररहेका छन् । यो त्यिो चीज हो जुन परमेश्वरको ननरन्तर चचचले यसको 

स्थापनादेस्ति नै ननन्दा गरेको छ र ननन्दा गनच जारी राखे्न योजना छ। शैतानले लगभग 6000 िषच पनहले 

(उत्पनत्त 3) आफ्नो सुसमाचारको संस्करणको लानग हव्वालाई झुक्याएदेस्ति, धेरै माननसहरूले निश्वास 

गरेका छन् नक उनीहरूले आफूलाई र संसारलाई अझ राम्रो बनाउने कुरा परमेश्वर भन्दा राम्रो 

जान्दछन्। 

बाइबलका अनुसार, यसले युरोपमा एक सैन्य नेताको संयोजन नलनेछ (उत्तरको राजा भननन्छ, 

जसलाई प्रकाश 13:1-10 को जनािर पनन भननन्छ) साथै धानमचक नेता (झटूा अगमिक्ता भननन्छ, 

जसलाई पनन भननन्छ। अस्तन्तम एस्तिनक्रस्ट र प्रकाश 13:11-17 को दुई-नसिे जनािर) सात 

पहाडहरूको शहरबाट (प्रकाश 17:9,18 ) एक 'बेनबलोननयन' (प्रकाश 17 र 18 ) निश्व र्व्िस्था 

ल्याउन। यद्यनप मानिजानतलाई ख्रीष्ट्को पुनरागमन र उहााँको राज्यको स्थापनाको आिश्यकता छ, 

संसारमा धेरैले 21 औ ं शताब्दीमा यो सने्दशलाई ध्यान नदनेछैनन् - नतनीहरूले शैतानको झटूा 

सुसमाचारका निनभन्न संस्करणहरूमा निश्वास गरररहनेछन्। तर संसारले साक्षी पाउनेछ। 

याद गनुचहोस् नक येशूले नसकाउनुभयो: 

14 अनन राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै राष्ट्र हरूलाई साक्षीको रूपमा प्रचार 

गररनेछ , र त्यसपनछ अन्त हुनेछ। (मत्ती 24:14) 

ध्यान नदनुहोस् नक राज्यको सुसमाचार साक्षीको रूपमा संसारमा पुगे्नछ, त्यसपनछ अन्त हुनेछ। 

यसका धेरै कारण छन्। 

एउटा यो हो नक महासङ्कष्ट् (मत्ती 24:21 मा सुरु भएको देिाइएको छ) अनघ नै संसारले सााँचो 

सुसमाचार सुनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यसरी, सुसमाचार सने्दश साक्षी र चेतािनी हो (cf. इजनकएल 
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3; आमोस 3:7)। यसले येशू फकच नु अनघ धेरै गैर-यहूदी धमच पररितचनहरू (रोमी 11:25) र पयाचप्त 

गैर-यहूदी रूपान्तरणहरू (रोमी 9:27) येशू फकच नु अनघ पररणाम हुनेछ। 

अको यो हो नक सने्दशको सार बढ्दो जनािर, उत्तर शस्तक्तको राजा, झटूा अगमिक्ता, अस्तन्तम 

निरोधी ख्रीष्ट्को निचारको निपरीत हुनेछ। नतनीहरू मूलतुः मानि प्रयास माफच त शास्तन्तको प्रनतज्ञा 

गनेछन्, तर यसले अन्त (मत्ती 24:14) र निनाश (cf. 1 थेस्सलोननकी 5:3) को नेतृत्व गनेछ। 

नतनीहरूसाँग सम्बस्तन्धत नचन्हहरू र झटूो आियचकमचहरू (2 थेसलोननकी 2:9) को कारणले गदाच, 

संसारमा धेरैजसोले सुसमाचार सने्दशको सिा झटू (2 थेसलोननकी 2:9-12) लाई निश्वास गनच 

रोजे्नछन्। रोमन क्याथोनलकहरू, पूिी अथोडक्स, लुथरनहरू र अरूहरूद्वारा परमेश्वरको सहस्राब्दी 

राज्यको अनुनचत ननन्दाको कारण, धेरैले गलत रूपमा दािी गनेछन् नक परमेश्वरको राज्यको 

सहस्राब्दीको सुसमाचारको सने्दश ख्रीष्ट् निरोधीसाँग सम्बस्तन्धत झटूा सुसमाचार हो। 

निश्िासी नफलाडेस्तियन नक्रस्तस्चयनहरू (प्रकाश 3:7-13) ले राज्यको सहस्राब्दी सुसमाचारको 

घोषणा गनेछन् र साथै निश्वलाई केही सांसाररक नेताहरू (जनु्त र झटूा अगमिक्ताहरू सनहत) के 

हुनेछन् भनी बताइरहेका छन्। 

नतनीहरूले संसारलाई सने्दश बताउन समथचन गनेछन् नक पशु, उत्तर शस्तक्तको राजा, झटूा 

अगमिक्ता, अस्तन्तम निरोधी ख्रीष्ट्को साथ, अन्ततुः (नतनीहरूका केही सहयोगीहरूसाँग) संयुक्त 

राज्य अमेररका र युनाइटेड नकंगडमका एंग्लो-राष्ट्र हरूलाई नष्ट् गनेछ। , क्यानाडा, अष्ट्र ेनलया, र 

नू्यजील्याण्ड (दाननयल 11:39) र नतनीहरूले चााँडै नै अरबी/इस्लानमक कने्फडेरेसनलाई नष्ट् गनेछन् 

(दाननयल 11:40-43), भूतहरूको औजारको रूपमा काम गदचछ (प्रकाश 16:13-14), र अन्ततुः 

येशू ख्रीष्ट्को पुनरागमनमा लड्नेछन् (प्रकाश 16:14; 19:19-20)। निश्वासयोग्य नफलाडेस्तियनहरू 

(प्रकाश 3:7-13) सहस्राब्दी राज्य चााँडै आउाँदैछ भनेर घोषणा गदैछन् । यसले सम्भितुः धेरै नमनडया 

कभरेज उत्पन्न गनेछ र मत्ती 24:14 को पूनतचमा योगदान गनेछ। हामी परमेश्वरको ननरन्तर मण्डलीमा 

सानहत्य तयार गदैछौ ं (बहु भाषाहरूमा), िेबसाइटहरूमा थप्दै, र 'छोटो काम' (cf. रोमी 9:28) को 

लानग तयारी गनच अन्य कदमहरू चालै्दछौ ंजसले मत्ती 24: 14 को अन्तको लानग साक्षीको रूपमा 

पयाचप्त रूपमा प्रदान गररएको छ। 

'झटूो सुसमाचार' घोषणा गने निश्व नेताहरू (सम्भितुः केही 'नयााँ' प्रकारका युरोपका शीषच नेताहरू र 

क्याथोनलक धमचको एक रूप दाबी गने सम्झौता गने पोस्तिफको साथमा ) यो मनपदैन - उनीहरूले 

संसारले िाििमा के नसके्न भने्न चाहाँदैनन्। गनुचहोस् (र सुरुमा आफैलाई निश्वास नगनच पनन सक्छ, 

cf. यशैया 10:5-7)। नतनीहरू र/िा नतनीहरूका समथचकहरूले पनन सम्भितुः िफादार 

नफलाडेस्तियनहरूले आउाँदै गरेको ख्रीष्ट् निरोधीको चरमपन्थी नसद्धान्त (सहस्राब्दीिाद) लाई 

समथचन गदैछन् भनेर झटूो रूपमा नसकाउनेछन्। नतनीहरू र/िा नतनीहरूका अनुयायीहरूले 

नफलाडेस्तियन निश्वासयोग्य र ईश्वरको ननरन्तर मण्डलीलाई सतािटलाई नटरगर गनेछन् (दाननयल 

11:29-35; प्रकाश 12:13-15)। यसले अन्तमा पनन पुर्याउनेछ - महासङ्कष्ट्को सुरुिात (मत्ती 

24:21; दाननयल 11:39; सीएफ। मत्ती 24:14-15; दाननयल 11:31) साथै निश्वासी नफलाडेस्तियाको 

सुरक्षाको समय। नक्रस्तस्चयनहरू (प्रकाश 3:10; 12:14-16)। 
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जनािर र झटूा अगमिक्ताले बल, आनथचक ब्ल्याकमेल, नचन्हहरू, झटूो चमत्कारहरू, हत्या, र अन्य 

दबाबहरू (प्रकाश 13:10-17; 16:14; दाननयल 7:25; 2 थेसलोननकी 2:9-10) ननयन्त्रण गनच प्रयास 

गनेछन्। । ईसाईहरूले सोधे्नछन्: 

10 “हे परमप्रभु, पनित्र र सत्य, तपाईंले पृथ्वीमा बसे्नहरूमानथ हाम्रो रगतको न्याय र बदला 

ननलउन्जेल कनहलेसम्म?” (प्रकाश 6:10) 

युगौकंो दौडान, परमेश्िरका जनहरूले सोचेका छन्, “येशू नआउञे्जल कनत समय हुनेछ?” 

हामीलाई नदन िा घण्टा थाहा नभएको बेला, हामी धेरै धमचशास्त्रहरूमा आधाररत (जिै मत्ती 24:4-

34; भजनसंग्रह 90:4; होशे 6:12) मा 21 औ ंशताब्दीमा येशू फनकच ने आशा गछौं (र परमेश्वरको सहस्राब्दी राज्य स्थापना 

भयो)। 2; लूका 21:7-36; नहबू्र 1:1-2; 4:4,11; 2 पतु्रस 3:3-8; 1 थेसलोननकी 5:4), जसका केही 

भागहरू अब हामी पूरा भएको देख्छौ।ं 

यनद येशूले हिके्षप गनुचभएन भने, संसारले सबै जीिनलाई नष्ट् गनेछ: 

21 नकननक त्यसबेला संसारको सुरुदेस्ति अनहलेसम्म भएको छैन, न त कनहलै्य हुनेछ। 22 

अनन ती नदनहरू छोटो नभएसम्म, कोही पनन बचाउने नथएन। तर चुननएकाहरूको 

िानतर ती नदनहरू छोटो हुनेछन्। (मत्ती 24:21-22) 

29 ती नदनको सङ्कष्ट्पनछ तुरुनै्त सूयच अाँध्यारो हुनेछ, र चन्द्रमाले आफ्नो उज्यालो नदनेछैन। 

ताराहरू आकाशबाट िसे्नछन्, र आकाशका शस्तक्तहरू हस्तल्लनेछन्। 30 तब माननसको 

पुत्रको नचन्ह स्वगचमा देिा पनेछ, र त्यसपनछ पृथ्वीका सबै कुलहरूले शोक गनेछन्, र 

नतनीहरूले माननसको पुत्रलाई स्वगचको बादलमा शस्तक्त र ठूलो मनहमाको साथ आउाँदै 

गरेको देखे्नछन्। 31 अनन उहााँले आफ्ना स्वगचदूतहरूलाई तुरहीको ठूलो आिाजमा 

पठाउनुहुनेछ, र नतनीहरूले उहााँका चुननएकाहरूलाई चारै नदशाबाट स्वगचको एक 

छेउदेस्ति अको छेउसम्म जम्मा गनेछन्। (मत्ती 24:29-31) 

परमेश्वरको राज्य संसारलाई चानहने कुरा हो। 

राज्यका लातग राजदूिहरू 

राज्यमा तपाईंको भूनमका के छ? 

अनहले, यनद तपाईं एक िािनिक नक्रनियन हुनुहुन्छ भने, तपाईं यसको लानग राजदूत हुनुहुनेछ। 

ध्यान नदनुहोस् नक पे्रररत पािलले के लेिे: 
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20 अब, हामी ख्रीष्ट्का लानग राजदूतहरू हौ,ं मानौ ं परमेश्वरले हामीलाई नबन्ती 

गरररहनुभएको छ: हामी तपाईंलाई ख्रीष्ट्को तफच बाट नबन्ती गदचछौ,ं परमेश्वरसाँग नमलाप 

गर। (2 कोररन्थी 5:20) 

14 यसकारण िडा हुनुहोस्, सत्यले आफ्नो कम्मर बााँधेर, धानमचकताको किच लगाएर, 15 

र शास्तन्तको सुसमाचारको तयारीको साथ आफ्नो िुिामा मुसा लगाएर; 16 सबै भन्दा 

मानथ, निश्वासको ढाल नलनुहोस् जसको साथ तपाईले दुष्ट्को सबै आगोका डाटचहरू 

ननभाउन सक्षम हुनुहुनेछ। 17 र मुस्तक्तको टोप नलनुहोस्, र आत्माको तरिार, जुन 

परमेश्वरको िचन हो। 18 आत्मामा सधैं सबै प्राथचना र नबन्तीसनहत प्राथचना गदै, सबै 

सन्तहरूका ननम््नत सबै लगनशीलता र नबन्तीका साथ यस अन््तको लानग सजग रहो— 19 

र मेरो ननम््नत, यो िचन मलाई नदइयोस्, नक म ननडर भएर मुि िोल्न सकूाँ । सुसमाचारको 

रहस्य, 20 जसको लानग म साङ्लाले बााँधेको राजदूत हुाँ; जसरी मैले बोल्नुपछच , त्यसमा म 

साहसपूिचक बोल्न सकूाँ । (एनफसी 6:14-20) 

राजदूत भनेको के हो? मेररयम-िेबस्टर को ननम्न पररभाषा छ: 

1 : एक आनधकाररक दूत; निशेष गरी : निदेशी सरकार िा सािचभौमलाई आफ्नो 

सरकारको ननिासी प्रनतनननध िा सािचभौम िा निशेष र प्रायुः अस्थायी कूटनीनतक कायचको 

लानग ननयुक्त गररएको उच्च शे्रणीको कूटनीनतक एजेि। 

2 a : एक अनधकृत प्रनतनननध िा सने्दशिाहक 

यनद तपाईं एक िािनिक ईसाई हुनुहुन्छ भने, तपाईं ख्रीष्ट्को लानग आनधकाररक दूत हुनुहुन्छ! ध्यान 

नदनुहोस् नक पे्रररत पतु्रसले के लेिे: 

9 तर नतमीहरू चुननएका पुिा, शाही पुजारीहरू, पनित्र राष्ट्र , उहााँका आफ्नै निशेष 

माननसहरू हौ, जसले नतमीहरूलाई अन्धकारबाट उहााँको अद्भुत ज्योनतमा बोलाउनुहुने 

उहााँको प्रशंसाको घोषणा गनच सक। 10 जो पनहले माननसहरू नथएनन् तर अनहले 

परमेश्वरका माननसहरू हुन्, जसले कृपा पाएका नथएनन् तर अनहले कृपा पाएका छन्। (1 

पतु्रस 2:9-10) 

ईसाईहरूको रूपमा, हामी एक पनित्र राष्ट्रको भाग हुनुपदचछ। 

अब कुन राष्ट्र  पनित्र छ? 

ठीक छ, पकै्क पनन यस संसारको कुनै पनन राज्य होइन-तर नतनीहरू अन्ततुः ख्रीष्ट्को राज्यको 

नहस्सा हुनेछन् (प्रकाश 11:15)। यो परमेश्वरको राष्ट्र  हो, उहााँको राज्य पनित्र छ। 

राजदूतका रूपमा, हामी सामान्यतया यस संसारका राष्ट्र हरूको प्रत्यक्ष राजनीनतमा संलग्न हुाँदैनौ।ं तर 

हामीले अब परमेश्वरको जीिन शैली नजउनुपछच  ( www.ccog.org मा उपलब्ध नन:शुल्क पुिक पनन 

http://www.ccog.org/
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हेनुचहोस् : नक्रस्तस्चयि: एम्बासेडसच फर द नकंगडम अफ गॉड, नक्रनियनको रूपमा जीिन नबताउने 

बाइबलीय ननदेशनहरू )। यसो गदाच, हामीले अझ राम्रोसाँग जान्न सक्छौ ं नक परमेश्वरका मागचहरू 

नकन उत्तम छन्, तानक उहााँको राज्यमा हामी राजाहरू र पुजारीहरू बन्न सकौ ंर पृथ्वीमा ख्रीष्ट्साँग 

राज्य गनच सकौ:ं 

5 उहााँलाई जसले हामीलाई पे्रम गनुचभयो र उहााँको आफ्नै रगतमा हाम्रा पापहरूबाट 

धोइनदनुभयो, 6 र उहााँको परमेश्वर र नपताको लानग हामीलाई राजा र पूजाहारी 

बनाउनुभयो, उहााँको मनहमा र प्रभुत्व सदासिचदा रहोस्। आमेन। (प्रकाश 1:5-6) 

10 अनन हामीलाई हाम्रा परमेश्वरको लानग राजा र पूजाहारी बनाउनुभयो। र हामी पृथ्वीमा 

राज्य गनेछौ।ं (प्रकाश 5:10) 

त्यसको भनिष्यको एउटा पक्षले मरणशील माननसहरूलाई परमेश्वरको मागचमा नहंड्न नसकाउनेछ: 

19 नकननक माननसहरू यरूशलेममा नसयोनमा बसे्नछन्। नतमी अब रोएनौ। नतम्रो रोएको 

आिाजमा उहााँले नतमीलाई धेरै दयालु हुनुहुनेछ; जब उहााँले यो सुनु्नहुन्छ, उहााँले 

तपाईंलाई जिाफ नदनुहुनेछ। 20 अनन परमप्रभुले नतमीहरूलाई निपनत्तको रोटी र दु:िको 

पानी नदनुभए तापनन नतमीहरूका नशक्षकहरूलाई अब कुनामा साररनेछैन, तर 

नतमीहरूका आाँिाहरूले नतमीहरूका नशक्षकहरूलाई देखे्नछन्। 21 नतमीहरूका कानले 

नतमीहरूको पनछस्तल्तर एउटा शब्द सुन््नेछन्, “बाटो यही हो, यसैमा नहाँड,” जनहले पनन 

नतमीहरू दानहने हातनतर िा देबे्रनतर फकच न्छौ। (यशैया 30:19-21) 

जबनक त्यो सहस्राब्दी राज्यको लानग भनिष्यिाणी हो, यस युगमा ईसाईहरूलाई नसकाउन तयार हुन 

आिश्यक छ: 

12 ... यस समय सम्म तपाईं नशक्षक भइसकेको हुनुपछच  (नहबू्र 5:12) 

15 तर प्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा पनित्र बनाउनुहोस्: र नम्रता र भयका साथ तपाईमा रहेको आशाको 

कारण सोधे्न प्रते्यक माननसलाई जिाफ नदन सधैं तयार रहनुहोस् (1 पतु्रस 3:15, KJV ) । 

बाइबलले देिाउाँछ नक धेरै निश्वासी ख्रीनष्ट्यनहरूले, महासङ्कष्ट् सुरु हुनुभन्दा पनहले, धेरैलाई ननदेशन 

नदनेछन्: 

33 अनन बुझे्न माननसहरूले धेरैलाई नशक्षा नदनेछन् (दाननयल 11:33) 

त्यसकारण, नसकु्न, अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जानु (2 पतु्रस 3:18), हामीले अनहले गनुचपने कुरा हो। 

परमेश्वरको राज्यमा तपाईंको भूनमकाको अंश नसकाउन सक्षम हुनु हो। र अनधक निश्वासी, 

नफलाडेस्तियन (प्रकाश 3:7-13), नक्रस्तस्चयनहरूका लानग, यसमा सहस्राब्दी राज्यको शुरुिात 

हुनुअनघ महत्त्वपूणच सुसमाचारको साक्षीलाई समथचन गनुच पनन समािेश हुनेछ (cf. मत्ती 24:14)। 

https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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परमेश्वरको राज्य स्थापना भएपनछ, परमेश्वरका माननसहरूलाई क्षनतग्रि ग्रहलाई पुनस्थाचपना गनच 

मद्दत गनच प्रयोग गररनेछ: 

12 नतमीहरूमधे्यका माननसहरूले पुरानो फोहोर ठाउाँहरू बनाउनु पछच  ।  

नतमीले धेरै पुिाको जग िडा गनेछौ। र तपाईलाई भिको ममचतकताच भनननेछ, बस्नका 

लानग सडकहरूको पुनस्थाचपनाकताच। (यशैया 58:12) 

यसरी, यस युगमा परमेश्वरको मागचमा नजउने परमेश्वरका माननसहरूले पुनस्थाचपनाको यस समयमा 

माननसहरूलाई सहरहरूमा (र अन्यत्र) बस्न सनजलो बनाउनेछन्। संसार सााँचै्च राम्रो ठाउाँ हुनेछ। 

हामी अनहले ख्रीष्ट्को लानग राजदूत हुनुपछच , त्यसैले हामी उहााँको राज्यमा सेिा गनच पनन सक्छौ।ं 

सााँचो सुसमाचार सने्दश पररविननकारी छ 

येशूले भनु्नभयो, "यनद नतमीहरू मेरो िचनमा रह्यौ भने, नतमीहरू सााँचै्च मेरा चेलाहरू हौ। 32 अनन 

नतमीले सत्य थाहा पाउनेछौ, र सत्यले नतमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ" (यूहन्ना 8:31-32)। परमेश्वरको 

राज्यको सुसमाचारको बारेमा सत्य थाहा पाउाँदा हामीलाई यस संसारको झटूा आशाहरूमा फसु्नबाट 

मुक्त हुन्छ। हामी साहसी भई काम गने योजनालाई समथचन गनच सक्छौ ं- परमेश्वरको योजना! शैतानले 

सारा संसारलाई धोका नदएको छ (प्रकाश 12:9) र परमेश्वरको राज्य सााँचो समाधान हो। हामीले 

सत्यको पक्षमा उनभन र िकालत गनुचपछच  (जोन 18:37)। 

सुसमाचार सने्दश र्व्स्तक्तगत मुस्तक्तको बारेमा भन्दा बढी छ। परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारले यस 

युगमा पररितचन गनुचपछच : 

2 अनन यस संसारको अनुरूप नहुनुहोस्, तर आफ्नो मनको निीकरणद्वारा रूपान्तररत 

हुनुहोस्, तानक तपाईंले परमेश्वरको त्यो असल र स्वीकायच र नसद्ध इच्छा के हो भनेर 

प्रमानणत गनच सकु्नहुन्छ। (रोमी 12:2) 

सााँचो मसीहीहरू परमेश्वर र अरूको सेिा गनच पररितचन हुन्छन्: 

22 नोकरहरू हो, सबै कुरामा देहअनुसार आफ्ना मानलकहरूको आज्ञा मान््नुहोस् , 

माननसलाई िुसी तुल््याउने गरी आाँिाको सेिाले होइन, तर हृदयको इमानदारीसाथ, 

परमेश्िरको भय रािेर। 23 अनन नतमीले जे गछौ, त्यो हृदयदेस्ति प्रभुको लानग गर, 

माननसहरूलाई होइन, 24 प्रभुबाट नतमीले उत्तरानधकारको इनाम पाउनेछौ भनेर जानै्द; 

नकननक नतमीहरूले प्रभु ख्रीष्ट्को सेिा गछौ। (कलस्सी 3:22-24) 

28 त्यसकारण, हामीले हल्लाउन नसनकने राज्य पाइरहेको हुनाले, हामीमा अनुग्रह होस्, 

जसद्वारा हामीले आदर र ईश्िरीय भयका साथ स्वीकारयोग्य रूपमा परमेश्िरको सेिा 

गनच सकौ।ं (नहबू्र 12:28) 
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सााँचो ख्रीनष्ट्यनहरू संसारभन्दा फरक जीिन नबताउाँछन्। हामी सही र गलतको लानग संसारको 

भन्दा मानथ परमेश्वरको िरहरू स्वीकार गछौं । धमीहरू निश्वासद्वारा बााँच्छन् (नहबू्र 10:38), जसरी 

यस युगमा परमेश्वरको मागचमा बााँच्न निश्वास चानहन्छ। नक्रस्तस्चयनहरूलाई नतनीहरू बसेको संसारबाट 

यनत फरक माननन्थ्यो नक नतनीहरूको जीिन शैलीलाई नयााँ ननयममा "मागच" भनेर उले्लि गररएको 

नथयो (पे्रररत 9:2; 19:9; 24:14,22 ) । संसार स्वाथी रूपमा, शैतानको अधीनमा रहन्छ, जसलाई 

"काइनको मागच" भननन्छ (यहूदा 11)। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार धानमचकता, आनन्द र शास्तन्तको सने्दश हो (रोमी 14:17)। 

भनिष्यसूचक शब्द, ठीकसाँग बुनझएको, सान्त्वनादायी छ (cf. 1 कोररन्थी 14:3; 1 थेसलोननकी 

4:18), निशेष गरी जब हामी संसार टुक्राटुक्रा भएको देख्छौ ं(cf. लुका 21:8-36)। सााँचो नक्रस्तस्चयन 

जीिन शैलीले आस्तत्मक प्रशिता र भौनतक आनशषहरू तफच  लैजान्छ (मकूच स 10:29-30)। 

संसारलाई परमेश्िरको राज्य चानहन्छ भनी बुझेका माननसहरूले नकन बुझ्छन्। ईसाईहरू 

परमेश्वरको राज्यका राजदूतहरू हुन्। 

नक्रस्तस्चयनहरूले हाम्रो आशा आस्तत्मकमा राख्छन्, भौनतक होइन, यद्यनप हामी भौनतक संसारमा 

बााँनचरहेका छौ ं (रोमी 8:5-8)। हामीसाँग "सुसमाचारको आशा" छ (कलस्सी 1:23)। यो कुरा 

प्रारस्तम्भक ख्रीनष्ट्यनहरूले बुझेको कुरा हो नक आज येशूको दाबी गने धेरैले सााँचै्च बुझ्दैनन्। 
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6.  गरेको-रोमन चुचेस िेअच द तकन्दोम इस इम्पोिंि, 

बुट… 

ग्रीको-रोमन मण्डलीहरूले निश्वास गछच न् नक उनीहरूले परमेश्वरको राज्यका पक्षहरू नसकाउाँछन्, 

तर िाििमा यो के हो भनेर बुझ्न समस्या छ। उदाहरणका लातग, क्याथोतलक 

इन्साइक्लोपीतडयाले राज्यको बारेमा यो नसकाउाँछ: 

ख्रीष्ट्को ... उहााँको नशक्षाको प्रते्यक चरणमा यस राज्यको आगमन, यसका निनभन्न 

पक्षहरू, यसको सटीक अथच, यसलाई प्राप्त गने तररका, उहााँको प्रिचनको मुख्य आधार 

हो, यनतसम्म नक उहााँको प्रिचनलाई "सुसमाचार" भननन्छ। राज्यको”...नतनीहरूले 

चचचलाई “परमेश्िरको राज्य” भनेर बोल्न थाले; cf कनचल, म, 13; I थेस्स।, ii, 12; 

सिचनाश, 6, 9; v, 10, आनद ...यसको अथच चचच भनेको त्यो ईश्वरीय संस्था हो ... (पोप 

एच. नकंगडम अफ ईश्वर। क्याथोनलक इिाइक्लोपीनडया, भोलू्यम VIII। 1910)। 

यद्यनप मानथले "कनचल, म, 13; I थेस्स।, ii, 12; सिचनाश, I, 6, 9; v, 10," यनद तपाईंले नतनीहरूलाई 

हेनुचभयो भने, तपाईंले भेिाउनुहुनेछ नक ती पदहरू मधे्य एउटा पनन चचन परमेश्वरको राज्य हो भने्न 

बारेमा केही बोलै्दन। नतनीहरूले निश्वासीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको नहस्सा हुनेछ िा यो येशूको 

राज्य हो भनेर नसकाउाँछन्। बाइबलले चेताउनी नदन्छ नक धेरैले सुसमाचार पररितचन गनेछन् िा 

अकोनतर फकच नेछन्, जुन असत्य हो (गलाती 1:3-9)। दुभाचग्यिश, निनभन्न र्व्स्तक्तहरूले त्यसो गरेका 

छन्। 

येशूले नसकाउनुभयो, “बाटो, सत्य र जीिन म नै हुाँ। मद्वारा बाहेक कोही पनन नपताकहााँ आउाँदैन ” 

(यूहन्ना 14:6)। पतु्रसले नसकाए , "न त अरू कसैमा मुस्तक्त छैन, नकननक स्वगचमुनन माननसहरूमा 

अको कुनै नाम नदइएको छैन जसद्वारा हामीले मुस्तक्त पाउनुपदचछ" (पे्रररत 4:12)। पतु्रसले 

यहूदीहरूलाई सबैले पिात्ताप गनच र येशूलाई मुस्तक्त पाउनलाई स्वीकार गनच निश्वास हुनुपछच  भने 

(पे्रररत 2:38)। 

यसको निपररत, पोप फ्रास्तिसले नास्तिकहरू, येशू नबना, असल कामहरूद्वारा मुस्तक्त पाउन सनकन्छ 

भनेर नसकाउनुभएको छ! उहााँले पनन यहूदीहरू येशूलाई स्वीकार नगरी मुस्तक्त पाउन सनकन्छ भनेर 

नसकाउाँछ! थप रूपमा, उहााँ र केही ग्रीको-रोमनहरूले पनन 'मेरी' को गैर-बाइबलीय संस्करण 

सुसमाचारको लानग एक सााँचो र साथसाथै निश्व र अन्तरनिश्वास एकताको कुञ्जी हो भनेर पनन निचार 

गरेको देस्तिन्छ। दुुःिको कुरा, नतनीहरू र अरूले येशूको महत्त्व र परमेश्वरको राज्यको सााँचो 

सुसमाचार बुझ्दैनन्। धेरैले झटूा सुसमाचार प्रचार गरररहेका छन्। 

धेरैलाई दृनष्ट्ले नहाँड्ने र संसारमा निश्वास गने इच्छा हुन्छ। नयााँ ननयमले नसकाउाँछ नक इसाईहरूले 

मानथ हेनुच पछच : 

2 आफ्नो मन मानथका कुराहरूमा लगाउनुहोस्, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। 

(कलस्सी 3:2) 
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7 नकननक हामी दृष्नटले होइन, निश्िासद्वारा नहाँड्छौ।ं (2 कोररन्थी 5:7) 

तैपनन, पोप नपयस XI ले मूल रूपमा आफ्नो चचचको दृनष्ट्बाट नहंड्न नसकाउनुभयो: 

क्याथोनलक चचच ... पृथ्वीमा ख्रीष्ट्को राज्य हो। ( नपयसको निश्वब्यापी क्वास नप्रमास )। 

क्याथोनलक बाइबल 101 िेबसाइटले दािी गछच , " परमेश्िरको राज्य पृथ्वीमा येशू ख्रीष्ट्द्वारा 33 

ईस्वीमा, उहााँको चचचको रूपमा, नपटरको नेतृत्वमा ... क्याथोनलक चचचको रूपमा स्थानपत भएको 

नथयो।" यद्यनप परमेश्वरको सहस्राब्दी राज्य यहााँ छैन न त यो रोमको चचच हो, तर यो पृथ्वीमा हुनेछ। 

यद्यनप परमेश्वरको सााँचो मण्डलीसाँग "राज्यको सााँचोहरू" छन् (मत्ती 16:19), मण्डली राज्य हो भनी 

दाबी गनेहरूले "ज्ञानको सााँचो िोसेका छन्" (लूका 11:52)। 

रोमको चचचले चााँडै आउाँदै गरेको पानथचि सहस्राब्दी परमेश्वरको राज्यको नबरूद्ध यनत कडा नशक्षा 

नदन्छ नक यो मूलतया क्याथोनलक चचचको आनधकाररक क्याटेनकज्ममा सूचीबद्ध "एिीनक्रस्टको 

नसद्धान्त" हो : 

676 एस्तिनक्रस्टको छल पनहले नै संसारमा आकार नलन थाल्छ प्रते्यक पटक जब दािी 

इनतहास नभत्र महसुस गनच को लागी बनाइएको छ नक मेनसआननक आशा जुन केिल 

ननणचय माफच त इनतहास बानहर महसुस गनच सनकन्छ। सहस्राब्दीिादको नाममा राज्यको यो 

नमथ्याकरणको पररमानजचत रूपहरूलाई पनन चचचले अस्वीकार गरेको छ... (क्याथोनलक 

चचचको क्याटेनकज्म। पोटेस्ट + जोसेफ कानडचनल डबलडे, NY 1995, p। 194) 

दुुःिको कुरा, यससाँग सहमत हुनेहरूले अन्तमा परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको घोषणा गनचमा 

ठूलो समस्याहरू पाउनेछन्। कनतले नलनेछन् 

भयानक कदमहरू (दाननयल 7:25; 11:30-36)। तर, तपाईं सोच्न सकु्नहुन्छ, येशूलाई प्रभु भनी 

दाबी गनेहरू सबै राज्यमा हुनेछैनन्? होइन, नतनीहरू हुनेछैनन्। येशूले के भनु्नभयो ध्यान नदनुहोस्: 

21 “ मलाई 'प्रभु, प्रभु' भने्न हरेकले स्वगचको राज्यमा प्रिेश गनेछैन, तर स्वगचमा हुनुहुने मेरा 

नपताको इच्छा पूरा गनेहरू। 22 त्यस नदन धेरैले मलाई भने्नछन् , 'हे प्रभु, प्रभु, के हामीले 

तपाईंको नाउाँमा अगमिाणी गरेका छैनौ,ं तपाईंको नाउाँमा भूतहरू धपाएका छैनौ ं र 

तपाईंको नाउाँमा धेरै आियचकमचहरू गरेका छैनौ?ं' 23 अनन तब म नतनीहरूलाई घोषणा 

गनेछु, 'मैले नतमीहरूलाई कनहलै्य नचनेको छैन। अधमच गनेहरू, मबाट टाढा जाऊ।' 

(मत्ती 7:21-23) 

पे्रररत पािलले "अधमचको रहस्य" आफ्नो समयमा "पनहले नै काममा" (2 थेसलोननकी 2:7) रहेको 

उले्लि गरे। यो अधमच पनन त्यससाँग सम्बस्तन्धत छ जसलाई बाइबलले अन्तको समयमा चेतािनी 

नदन्छ जसलाई "रहस्य, महान् बेनबलोन" भननन्छ (प्रकाश 17:3-5)। 
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"अधमचको रहस्य" भनेको ख्रीनष्ट्यानहरू पेश गनेहरूसाँग सम्बस्तन्धत छ जसले निश्वास गछच न् नक 

उनीहरूलाई परमेश्वरको दश आज्ञा कानून, आनद पालन गनच आिश्यक छैन र/िा त्यहााँ धेरै स्वीकायच 

अपिादहरू छन् र/िा त्यहााँ परमेश्वरको भि गनच प्रायनितको स्वीकायच रूपहरू छन्। कानून, त्यसैले 

जब नतनीहरू सोच्छन् नक नतनीहरूसाँग परमेश्वरको र्व्िस्थाको एक रूप छ, नतनीहरूले ईसाई 

धमचको एक रूप रास्तिरहेका छैनन् जसलाई येशू िा उहााँका पे्रररतहरूले िैधको रूपमा मान्यता 

नदनेछन्। 

ग्रीको-रोमीहरू फररसीहरू जिै हुन् जसले परमेश्वरका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरे, तर नतनीहरूको 

परम्पराहरूले यसलाई स्वीकायच बनाएको दाबी गरे — येशूले त्यो दृनष्ट्कोणको ननन्दा गनुचभयो (मत्ती 

15:3-9)! यशैयाले पनन चेतािनी नदए नक परमेश्वरको दाबी गने माननसहरूले उहााँको र्व्िस्थाको 

निरुद्ध निद्रोह गनेछन् (यशैया 30:9)। यो कानूननिहीन निद्रोह हामीले आजसम्म यो देस्तिरहेका छौ।ं 

अको "रहस्य" देस्तिन्छ नक रोमको चचचले निश्वास गरेको देस्तिन्छ नक यसको सैन्यिादी निश्वर्व्ापी र 

अन्तरनिश्वास एजेन्डाहरूले शास्तन्त र पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यको गैर-बाइबलीय संस्करणको नेतृत्व 

गनेछ। धमचशास्त्रले आउाँदै गरेको सािचभौनमक एकताको निरुद्ध चेतािनी नदन्छ जुन यसले नसकाउाँछ, 

केही िषचसम्म सफल हुनेछ (नोट: नयााँ जेरुसेलम बाइबल , क्याथोनलक-अनुमोनदत अनुिाद, 

देिाइएको छ): 

4 नतनीहरूले अनजिरको सामु दण्डित् गरे नकनभने उसले पशुलाई आफ्नो अनधकार 

नदएको नथयो। अनन नतनीहरूले त्यस पशुको सामु घोप्टो परेर भने, 'कसले जनािरसाँग 

तुलना गनच सक्छ? यसको निरुद्ध कसले लड्न सक्छ?' 5 जनािरलाई आफ्नो घमण्ड र 

ननन्दाको मुि िोल्न र बयालीस मनहनासम्म सनक्रय रहने अनुमनत नदइयो। 6 र यसले 

परमेश्वरको निरुद्धमा, उहााँको नाम, उहााँको स्वगीय पाल र त्यहााँ आश्रय भएकाहरू 

सबैको निरुद्धमा आफ्नो ननन्दा गयो। 7 यसलाई सन्तहरू निरुद्ध युद्ध गनच र नतनीहरूलाई 

नजत्न अनुमनत नदइएको नथयो, र हरेक जानत, माननसहरू, भाषा र राष्ट्र मानथ शस्तक्त 

नदइएको नथयो। 8 र संसारका सबै माननसहरूले त्यसको पूजा गनेछन्, अथाचत्, बनलदानको 

थुमाको जीिनको पुिकमा संसारको उत्पनत्तदेस्ति नै नाम लेस्तिएको छैन। 9 जसले सुन्न 

सक्छ, सुन््नुहोस्: 10 ती कैदमा कैदको लानग; तरिारले मानेहरूलाई तरिारले माने। 

यसकारण सन्तहरूमा दृढता र निश्वास हुनुपछच । (प्रकाश 13:4-10, NJB) 

बाइबलले बेनबलोन एकताको अन्त्यको निरुद्ध चेतािनी नदन्छ: 

1 सातिटा कचौराहरू भएका सात स्वगचदूतहरूमधे्य एक जना मसाँग कुरा गनच आए र भने, 

'यहााँ आउनुहोस् र म नतमीलाई प्रशि पानीको छेउमा नसंहासनमा बसेकी महा िेश्याको 

दण्ड देिाउनेछु, 2 जससाँग पृथ्वीका सबै राजाहरू छन्। आफूलाई िेश्या बनायो, र जसले 

संसारको सबै जनतालाई आफ्नो र्व्नभचारको दािमद्यले मातेको छ।' 3 उहााँले मलाई 

आत्मामा मरुभूनममा लैजानुभयो, र त्यहााँ सातिटा टाउको र दशिटा नसङ भएको रातो 

रिको जनािरमा सिार भएको एउटी स्त्रीलाई मैले देिेाँ, जसको चारैनतर ननन्दा लेस्तिएको 

नथयो। 4 त्यस स््त्री बैजनी र रातो रिको पनहरन लगाएकी नथइन् र सुन र रत्न र मोतीले 

चस्तम्कएकी नथइन्, र नतनले आफ््नो िेश्यािृनत्तको नघनलाग््दो फोहोरले भररएको सुनको 
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मनदरा बोकेकी नथइन्। 5 उनको तनधारमा एउटा नाउाँ लेन्तखएको तथयो, एउटा 

रहस्यमय नाम: 'महान् बेतबलोन, सबै वेश्याहरू र पृथ्वीमा भएका सबै फोहोर 

प्रथाहरूको आमा ।' 6 मैले देिें नक उनी मातेकी नथइन्, सन्तहरूको रगत र येशूका 

शहीदहरूको रगतले मातेकी नथए। र जब मैले उसलाई देिे, म पूणचतया रहस्यमय भएाँ । 

(प्रकाश 17:1-6, NJB) 

9 'यसले चतुरता बोलाउाँछ। साि तशर भनेको साि पहाड हो , जसमा मनहला बसेकी 

नछन् । । । 18 नतमीले देिेको स्त्री त्यो ठूलो सहर हो जसको पृथ्वीका सबै 

शासकहरूमानथ अनधकार छ।' (प्रकाश 17:9 ,18 , NJB) 

1 यसपनछ, मैले अको स्वगचदूतलाई स्वगचबाट तल आएको देिें, उहााँलाई ठूलो अनधकार 

नदइएको नथयो। पृथ्वी उहााँको मनहमाले चस्तम्कयो। 2 आफ््नो स्वरको शीषचमा नतनले कराएर 

भने, ‘बेनबलोन पतन भएको छ, महान् बेतबलोन पतन भएको छ, र शैतानहरूको 

बासस्थान र हरेक दुष्ट् आत्मा र फोहोर, नघनलाग्दो चराहरूको लानग बासस्थान भएको 

छ। 3 सबै जानतहरूले त्यसको िेश्यािृनत्तको दािमद्य नपए। पृथ्िीका हरेक राजाले त्यससाँग 

िेश्या गरेका छन्, र हरेक व्यापारीले त्यसको र्व्नभचारले धनी भएका छन्।' 4 स्वगचबाट 

अको आिाज बोल्यो; मैले यसो भनेको सुने, 'हे मेरा मातनसहरू, त्यसबाट टाढा आऊ, 

िातक तिमीहरूले त्यसका अपराधहरूमा भाग नपरोस् र उस््नै तवपतिहरू 

भोगु्नपनेछ । 5 त्यसका पापहरू आकाशमा पुगेका छन्, र परमेश्िरले नतनका 

अपराधहरू मनमा राख्नुभएको छ: नतनलाई अरूसाँग र्व्िहार गरेजस््तो र्व्िहार 

गनुचहोस्। 6 उसले नतरेको रकमको दोब्बर नतनुच पछच । उनीसाँग आफ्नै नमश्रणको दोब्बर 

बनलयो कप हुनुपछच । 7 त्यसको प्रत्येक व्यिस््थालाई यातना िा पीडाले नमलाउनुपछच । म 

रानीको रूपमा नसंहासनमा बसेको छु, उनी सोस्तच्छन्; म कुनै निधिा होइन र कनहलै्य 

शोक जाने्न छैन। 8 त्यसको ननम््नत, एकै नदनमा त्यसमानथ निपनत्तहरू आउनेछन्: रोग, 

शोक र अननकाल। नतनलाई जनमनमा जलाइनेछ। उसलाई दोषी ठहराउनुहुने परमप्रभु 

परमेश्वर शस्तक्तशाली हुनुहुन्छ।' 9 'पृथ्िीका राजाहरूले त्यसको ननम््नत शोक र रुिािासी 

गनेछन्, जसले त्यससाँग िेश्या गरेका छन्, र त्यससाँग व्यिहार गरेका छन्। नतनी जलेको 

धुिााँ देख्छन्, (प्रकाश 18:1-9, NJB) 

नक येशू नआउञे्जल उनचत एकता हुनेछैन : 

10 हेर! बानहर हेर! उत्तरको भूनमबाट भाग, परमप्रभु घोषणा गनुचहुन्छ- नकननक मैले 

नतमीहरूलाई आकाशको चारै नदशामा नततरनबतर पारेको छु -- परमप्रभु घोषणा 

गनुचहुन्छ। 11 हेर! अब बेतबलोनकी छोरीसाँग बसोबास गने तसयोन, आफ्नो भागेर 

जानुहोस्! 

12 नकननक मनहमाले ननयुक्त गरेदेस्ति नै परमप्रभु सबाओथले यसो भनु्नहुन्छ 

म , नतमीलाई लुट्ने राष्ट्र हरूको बारेमा, 'जसले नतमीलाई छुन्छ उसले मेरो आाँिाको नानी 

छुन्छ। 13 अब हेर, म नतनीहरूमानथ मेरो हात हल्लाउनेछु र नतनीहरूले जसलाई दास 
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बनाएका छन् नतनीहरूद्वारा नतनीहरू लुट्नेछन्।' तब नतमीहरूले थाहा पाउनेछौ नक 

परमप्रभु सबाथले मलाई पठाउनुभएको हो। 14 हे नसयोनकी छोरी, गाओ, रमाओ, नकननक 

अब म नतमीहरूका बीचमा बस्न आउाँदैछु - परमप्रभु घोषणा गनुचहुन्छ! 15 अनन त्यस नदन 

धेरै राष्ट्र हरू परमप्रभुमा पररितचन हुनेछन्। हो, नतनीहरू उहााँका माननसहरू हुनेछन्, र 

नतनीहरू नतमीहरूका बीचमा बसे्नछन्। तब नतमीहरूले थाहा पाउनेछौ नक परमप्रभु 

सबाथले मलाई नतमीहरूकहााँ पठाउनुभएको हो। 16 परमप्रभुले यहूदा, पनित्र भूनममा 

उसको भाग कब्जा गनुचहुनेछ, र यरूशलेमलाई फेरर आफ्नो रोजाइ बनाउनुहुनेछ। 

(जकररया 2:10-16, NJB; नोट गनुचहोस् KJV / NKJV संस्करणहरूमा पदहरू 

जकररया 2:6-12 को रूपमा सूचीबद्ध छन्) 

संयुक्त राष्ट्र  संघ, भ्यानटकन, धेरै प्रोटेसे्टिहरू, र पूिी अथोडक्स नेताहरूले प्रिद्धचन गरररहेका 

निश्वर्व्ापी र अन्तरनिश्वास आन्दोलनहरूलाई बाइबलले स्पष्ट् रूपमा ननन्दा गरेको छ र प्रोत्साहन 

नदनु हुाँदैन। "धेरैलाई धोका नदने" उहााँलाई पछ्याउने दाबी गनेहरूलाई येशूले चेतािनी नदनुभयो 

(मत्ती 24:4-5)। धेरै इकू्यमेननज्म प्रकाश 6:1-2 को "सेतो घोडा" (जो येशू होइन) र प्रकाश 17 को 

िेश्यासाँग सम्बस्तन्धत छ। 

नक निश्वासको सााँचो एकता येशू नआएसम्म हुनेछैन : 

13 जबसम्म हामी सबै परमेश्वरको पुत्रको निश्वास र ज्ञानमा एकतामा पुगै्दनौ ंर नसद्ध माननस 

बनै्दनौ,ं ख्रीष्ट्को पूणचतामा पूणच रूपमा पररपक्व हुाँदैनौ।ं (एनफसी 4:13, NJB) 

यो एकता येशूको पुनरागमन हुनु अनघ आएको निश्वास गनेहरू तु्रनटमा छन्। िाििमा, जब येशू 

फकच नुहुन्छ, उहााँले उहााँको निरुद्धमा जुट्ने राष्ट्र हरूको एकतालाई नष्ट् गनुचपनेछ: 

11:15 तब सातौ ंस्वगचदूतले आफ्नो तुरही फुके, र स्वगचमा कराएको आिाज सुन्न सनकन्थ्यो, 

'संसारको राज्य हाम्रो प्रभु र उहााँको ख्रीष्ट्को राज्य भएको छ, र उहााँले सदासिचदा शासन 

गनुचहुनेछ।' 16 चौबीस जना एल्डरहरू, परमेश्वरको उपस्तस्थनतमा नसंहासनमा निराजमान 

भए, आफैलाई दण्डित् गरे र नतनीहरूको ननधारले परमेश्वरको आराधना गरे 17 यी 

शब्दहरूका साथ, 'हामी तपाईंलाई धन्यिाद नदन्छौ,ं सिचशस्तक्तमान प्रभु परमेश्वर, उहााँ जो 

हुनुहुन्छ, उहााँ जो हुनुहुन्थ्यो। तपाईको महान शस्तक्त ग्रहण गदै र तपाईको शासन सुरु 

गदै। 18 राष्ट्र हरू कोलाहलमा नथए र अब तपाईंको बदला नलने समय आएको छ, र 

मरेकाहरूको न्याय गने, र तपाईंका सेिकहरू अगमिक्ताहरू, सन्तहरू र तपाईंको 

नाउाँको डराउनेहरूका लानग, साना र ठूला सबैलाई इनाम नदइनेछ। । पृथ्वीलाई निनाश 

गनेहरूलाई नाश गने समय आएको छ।' (प्रकाश 11:15-18, NJB) 

19:6 अनन मैले समुद्रको आिाज िा गजचनको ठूलो गजचन जिो ठूलो भीडको आिाज जिो 

देस्तिन्थ्यो, जिाफ नदए, 'अलेलुया! परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर सिचशस्तक्तमानको शासन सुरु 

भएको छ। । । । 19 तब मैले त्यो पशु, पृथ्वीका सबै राजाहरू र नतनीहरूका सेनाहरू, 

सिार र उसको सेनासाँग लड्न एकसाथ भेला भएको देिें। 20 तर जनािरलाई कैद गररयो, 

झटूा अगमिक्तासाँग नमलेर जसले जनािरको पक्षमा चमत्कारहरू गरेका नथए र 
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नतनीहरूद्वारा जनािरको नचन्हको साथ दाग लगाउनेहरूलाई र उसको मूनतचको पूजा 

गनेहरूलाई धोका नदएका नथए। यी दुईलाई सिरको आगोको पोिरीमा नजउाँ दै फानलयो 

। 21 बााँकी सबै सिारको तरिारले मारे, जुन उसको मुिबाट ननस्क्यो, र सबै चराहरूले 

आ-आफ्ना मासुले आफैं लाई नचस्तिए। । । 20:4 तब मैले नसंहासनहरू देिे, जहााँ 

नतनीहरूले आ-आफ्ना आसनहरू नलए, र नतनीहरूलाई न्याय गने शस्तक्त नदइएको नथयो। 

मैले येशूको लानग साक्षी नदएको र परमेश्वरको िचन प्रचार गरेको कारण टाउको 

कानटएका सबैको आत्माहरू देिेाँ, र जसले जनािर िा उहााँको मूनतचको पूजा गनच इन्कार 

गरे र आफ्नो ननधार िा हातमा ब्रान्डमाकच  स्वीकार गरेनन्; नतनीहरू जीनित भए, र 

ख्रीष्ट्साँग हजार िषचसम्म शासन गरे। (प्रकाश 19: 6,1 9 -21; 20:4, NJB) 

याद गनुचहोस् नक येशूले उहााँको निरुद्धमा एकजुट भएर संसारका सेनाहरूलाई नष्ट् गनुचपनेछ। 

त्यसपनछ उहााँ र सन्तहरूले शासन गनेछन्। त्यही बेला निश्वासको उनचत एकता हुनेछ। दुुःिको 

कुरा, धेरैले झटूा सेिकहरूको कुरा सुने्नछन् जुन असल देस्तिन्छन्, तर होइनन्, जिै पे्रररत पािलले 

चेतािनी नदए (2 कोररन्थी 11:14-15)। यनद धेरैले बाइबल र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारलाई 

सााँचै्च बुझ्दछ भने येशूको निरुद्धमा कम लड्नेछ।  
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7. वह्य द तकन्दोम ओफ गोद 

यद्यनप माननसहरूले हामी धेरै चतुर छौ ंभनेर सोच्न मन पराउाँछन्, हाम्रो समझको सीमाहरू छन्, 

तैपनन परमेश्वरको "समझ असीनमत छ" (भजन 147:5)। 

यसैले यो ग्रह ठीक गनच भगिानको हिके्षप नलनेछ। 

धेरैले परमेश्िरमा निश्िास गरे तापनन धेरैजसो माननसहरू उहााँको ननदेशनअनुसार जीिन नबताउन 

इचु्छक छैनन्। ननम्नलाई ध्यान नदनुहोस्: 

8 हे माननस, असल के हो, उहााँले ताँलाई देिाउनुभएको छ। र प्रभुले तपाईबाट के 

चाहानुहुन्छ तर न्यानयक रूपमा गनच, दयालाई पे्रम गनच, र आफ्नो परमेश्वरसाँग नम्रतासाथ 

नहंड्न? (मीका 6:8) 

नम्र भई नहंड्नु भनेको माननसजानतले गनच चाहेको कुरा होइन । आदम र हव्वाको समयदेस्ति (उत्पनत्त 

3:1-6), माननसहरूले उहााँका आज्ञाहरूको बािजुद, परमेश्वरको भन्दा मानथ, आफू र आफ्नो 

प्राथनमकताहरूमा भर पनच रोजेका छन् (प्रस्थान 20:3-17)। 

नहतोपदेशको पुिकले नसकाउाँछ: 

5 आफ््नो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा राि, र आफ््नो समझशस्तक्तमा भर नपर। 6 

आफ््ना सबै मागचहरूमा उहााँलाई स््िीकार गर, र उहााँले तेरा मागचहरू ननदेनशत गनुचहुनेछ। 
7 आफ््नै नजरमा बुस्तद्धमान् नहुनुहोस्। परमप्रभुको डर मान र दुष्ट्ताबाट टाढा बस। 

(नहतोपदेश 3:5-7) 

तैपनन, धेरैजसो माननसहरूले सााँचै्च आफ्नो समू्पणच हृदयले परमेश्वरमा भरोसा गदैनन् िा उहााँलाई 

आफ्नो पाइलाहरू ननदेनशत गनचको लानग पिचनुहुन्न। धेरैले भगिानले चाहेको कुरा गछुच  भन्छन् तर 

त्यसो गदैनन्। मानिता शैतान (प्रकाश 12:9) द्वारा धोिामा परेको छ र संसारको अनभलाषा र 

'जीिनको घमण्ड' (1 यूहन्ना 2:16) मा फसेको छ। 

त्यसकारण, धेरैले आफ्नै धानमचक परम्परा र धमचननरपेक्ष सरकारहरू नलएर आएका छन्, नकनभने 

उनीहरूलाई लाग्छ नक उनीहरूलाई राम्रोसाँग थाहा छ। यद्यनप, नतनीहरूले गदैनन् (cf. यनमचया 

10:23) न त सााँचै्च पिात्ताप गनेछन्। 

त्यसकारण मानितालाई परमेश्वरको राज्य चानहन्छ (cf. मत्ती 24:21-22)। 

लाई तवचार गनुनहोस् 
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कथनहरूको सबैभन्दा पररनचत शंृ्रिलाहरू मधे्य एक हो, जुन उहााँले जैतून डााँडाको उपदेशमा 

नदनुभएको नथयो। 

उहााँले के भनु्नभयो केही ध्यान नदनुहोस्: 

3 “धन्य आत्मामा गरीबहरू, नकनभने स्वगचको राज्य नतनीहरूको हो। 4 धन्य शोक गनेहरू, 

नकनभने नतनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। 5 धन्य नम्रहरू, नकननक नतनीहरूले पृथ्वीको 

अनधकार पाउनेछन्। 6 धन््य हुन् धानमचकताको लानग भोकाउने र नतिाचउनेहरू, नकनभने 

नतनीहरू तृप्त हुनेछन्। 7 धन्य दयालुहरू, नकननक नतनीहरूले कृपा पाउनेछन्। 8 धन्य 

हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, नकनभने नतनीहरूले परमेश्वरलाई देखे्नछन्। 9 धन्य मेलनमलाप 

गराउनेहरू, नकनभने नतनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। 10 धन््य हुन् 

धानमचकताको िानतर सताइएकाहरू, नकनभने स््िगचको राज्य नतनीहरूकै हो। (मत्ती 5:3-
10) 

यो परमेश्वरको राज्यमा छ (cf. माकच  4:30-31), प्रायुः म्याथू्य (cf. मत्ती 13:31) द्वारा स्वगचको राज्य 

भनेर उले्लि गररएको छ, जहााँ यी धन्य प्रनतज्ञाहरू पूरा हुनेछन्। यो परमेश्वरको राज्यमा छ नक 

नम्रहरूलाई पृथ्वीको उत्तरानधकारी र शुद्धहरूले परमेश्वरलाई हेनचको लानग प्रनतज्ञा पूरा हुनेछ। 

परमेश्वरको राज्यमा आनशषहरूको सुसमाचारको प्रतीक्षा गनुचहोस्! 

परमेश्वरका मागनहरू सही छन् 

सत्य यो हो नक परमेश्वर पे्रम हुनुहुन्छ (1 यूहन्ना 4: 8,16 ) र परमेश्वर स्वाथी हुनुहुन्न। परमेश्वरका 

ननयमहरूले परमेश्वर र हाम्रा नछमेकीहरूलाई पे्रम देिाउाँछन् (मकूच स 12:29-31; याकूब 2:8-11)। 

संसारका चालहरू स्वाथी छन् र मृतु्यमा अन्त्य हुन्छ (रोमी 8:6)। 

ध्यान नदनुहोस् नक बाइबलले सााँचो ख्रीनष्ट्यनहरूले आज्ञाहरू पालन गरेको देिाउाँछ: 

1 जसले येशू नै ख्रीष्ट् हुनुहुन्छ भनी निश्िास गछच , उहााँ परमेश्िरबाट जन्मनुभएको हो, र 

जन््मेकोलाई पे्रम गने हरेकले उहााँबाट जने्मकोलाई पनन पे्रम गछच । 2 यसबाट हामी जान्दछौ ं

नक हामी परमेश्वरका सन्तानहरूलाई पे्रम गछौं, जब हामी परमेश्वरलाई पे्रम गछौं र 

उहााँका आज्ञाहरू पालन गछौं। 3 नकननक परमेश्वरको पे्रम यही हो, नक हामी उहााँका 

आज्ञाहरू पालन गछौं। र उहााँका आज्ञाहरू 

बोझ छैनन् । (1 यूहन्ना 5:1-3) 

परमेश्वरका सबै "आदेशहरू धानमचकता हुन्" (भजन 119:172)। उहााँका मागचहरू शुद्ध छन् (1 

तीतस 1:15)। दुुःिको कुरा, धेरैले "अधमच" को निनभन्न रूपहरू स्वीकार गरेका छन् र येशू र्व्िस्था 

िा अगमिक्ताहरूलाई नष्ट् गनच आउनुभएन, तर नतनीहरूलाई पूरा गनच आउनुभएको नथयो भनेर 

बुझ्दैनन् (मत्ती 5:17), नतनीहरूको िािनिक अथच बुझाएर र नतनीहरूलाई धेरै भन्दा पर नििार 

गरेर। निचार (जिै मत्ती 5:21-28)। येशूले नसकाउनुभयो नक " जसले नतनीहरूलाई गछच  र 



  

61 
 

नसकाउाँछ, स्वगचको राज्यमा उसलाई महान् भनननेछ" (मत्ती 5:19) ('परमेश्िरको राज्य' र 'स्वगचको 

राज्य' शब्दहरू आदानप्रदान गनच योग्य छन्)। 

कामनबनाको निश्वास मरेको छ भनेर बाइबलले नसकाउाँछ (याकूब 2:17)। धेरैले येशूलाई पछ्याउने 

दाबी गछच न् तर उहााँका नशक्षाहरूलाई सााँचै्च निश्वास गदैनन् (मत्ती 7:21-23) र उहााँको अनुकरण 

गदैनन् (cf. 1 कोररन्थी 11:1)। "पाप भनेको र्व्िस्थाको उल्लङ्घन हो" (1 यूहन्ना 3:4, KJV) र सबैले 

पाप गरेका छन् (रोमी 3:23)। यद्यनप, बाइबलले देिाउाँछ नक न्यायमानथ दयाको निजय हुनेछ 

(याकूब 2:13) नकननक परमेश्वरले सबैका लानग सााँचै्च योजना गनुचभएको छ (cf. लुका 3:6)। 

मानि समाधानहरू, परमेश्वरको मागचहरू बाहेक, काम गदैनन्। सहस्राब्दी राज्यमा, येशूले 

"फलामको डण्डी" (प्रकाश 19:15) ले शासन गनुचहुनेछ, र माननसहरूले परमेश्वरको मागचमा जीिन 

नबताउाँदा राम्रो हुनेछ। संसारका सबै समस्याहरू अवन्तस्थि छन् तकनभने यस संसारका 

समाजहरूले परमेश्वर र उहााँको व्यवस्था पालन गनन अस्वीकार गछन न् । इनतहासले देिाउाँछ नक 

मानिता समाजका समस्याहरू समाधान गनच सक्षम छैन: 

6 नकननक शारीररक मनमा रहनु मृतु्य हो, तर आस्तत्मक मनमा रहनु जीिन र शास्तन्त हो। 7 

नकनभने शारीररक मन परमेश्वरको निरुद्धमा दुश्मनी हो। नकनभने यो परमेश्वरको 

र्व्िस्थाको अधीनमा छैन, न त हुन सक्छ। 8 त्यसकारण, शरीरमा भएकाहरूले 

परमेश्वरलाई िुशी पानच सकै्दनन्। (रोमी 8:6-8) 

नक्रस्तस्चयनहरूले आध्यास्तत्मक कुरामा ध्यान केस्तन्द्रत गनुचपछच , र यस युगमा (रोमी 8:9), हाम्रा 

र्व्स्तक्तगत कमजोरीहरूको बािजुद त्यसो गनचलाई परमेश्वरको आत्मा नदइएको छ: 

26 नकननक भाइहरू हो, नतमीहरूले आफ््ना बोलाइ देख््यौ, नक शरीरअनुसार धेरै 

बुस्तद्धमान्हरू छैनन्, धेरै पराक्रमीहरू छैनन्, धेरै कुलीनहरू बोलाइएका छैनन्। 27 तर 

परमेश्वरले बुस्तद्धमानीहरूलाई लाजमा पानच संसारका मूिच चीजहरू छानु्नभएको छ, र 

परमेश्वरले शस्तक्तशाली चीजहरूलाई शमचमा पानच संसारका कमजोर चीजहरूलाई 

चुनु्नभएको छ। 28 र संसारका आधारभूत चीजहरू र घृनणत चीजहरू परमेश्वरले 

चुनु्नभएको छ, र जुन कुराहरू छैनन्, ती चीजहरूलाई नष्ट् गनचको लानग, 29 नक कुनै पनन 

शरीरले उहााँको उपस्तस्थनतमा घमण्ड गनुच हुाँदैन। 30 तर उहााँबाट तपाईं ख्रीष्ट् येशूमा 

हुनुहुन्छ, जो हाम्रा लानग परमेश्वरबाटको बुस्तद्ध र धानमचकता, पनित्रता र छुटकारा बनु्नभयो- 
31 जसरी लेस्तिएको छ, "जसले गिच गछच , उसले प्रभुमा गिच गरोस्।" (1 कोररन्थी 1:26-31) 

ख्रीनष्ट्यनहरूले परमेश्वरको योजनामा मनहमा गनुचपछच ! हामी अनहले निश्वासद्वारा नहंड्छौ ं(2 कोररन्थी 

5:7), मानथ हेरेर (कलस्सी 3:2) निश्वासमा (नहबू्र 11:6)। हामी परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गनच 

आनशष् पाउनेछौ ं(प्रकाश 22:14)। 

वह्य द तकन्दोम ओफ गोदको सुसमाचार? 
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प्रोटेसे्टिहरूले येशूलाई मुस्तक्तदाताको रूपमा स्वीकार गररसकेपनछ, नतनीहरूले परमेश्वरको राज्य 

िोजेका छन् भने्न महसुस गछच न्। क्याथोनलकहरू निश्वास गछच न् नक बस्तप्तस्मा नलनेहरू, बच्चाहरूको 

रूपमा पनन , राज्यको रूपमा आफ्नो चचचमा प्रिेश गरेका छन्। क्याथोनलकहरू र पूिी 

अथोडक्सहरूले सोच्छन नक संस्कारहरू, आनद माफच त, नतनीहरूले परमेश्वरको राज्य िोनजरहेका 

छन्। नक्रस्तस्चयनहरूले बस्तप्तस्मा नलने बेलामा, ग्रीको-रोमन-प्रोटेसे्टिहरूले मानिताका समस्याहरू 

समाधान गनच संसारलाई हेछच न्। नतनीहरू पानथचि-केस्तन्द्रत हुन्छन् (cf. रोमी 8:6-8)। 

पनहले परमेश्वरको राज्य िोजु्न (मत्ती 6:33) ईसाईहरूको लानग जीिनभरको लक्ष्य हो। एउटा लक्ष्य, 

समाधानको लानग संसारलाई हेने होइन, तर परमेश्वर र उहााँका मागचहरूमा। परमेश्वरको राज्यको 

सुसमाचारले हाम्रो जीिनलाई पररितचन गछच । 

ख्रीनष्ट्यनहरूले येशूसाँगै शासन गनेछन् भनी बाइबलले बताउाँछ, तर के तपाईंले त्यसको अथच 

िािनिक ख्रीनष्ट्यनहरूले सहरहरूमा शासन गनेछन् भने्न बुझ्नुहुन्छ? येशूले नसकाउनुभयो: 

12 “कुनै कुलीन माननस आफ्नो लानग राज्य नलन र फकच न टाढाको देशमा गए। 13 

यसकारण नतनले आफ्ना दश जना नोकरहरूलाई बोलाए, नतनीहरूलाई दश मीना नदए, 

र नतनीहरूलाई भने, 'म नआउन्जेल र्व्ापार गर।' 14 तर नतनका नागररकहरूले उहााँलाई 

घृणा गरे, र उहााँको पनछपनछ एउटा प्रनतनननधमण्डल पठाए, 'हामीले यस माननसलाई 

हामीमानथ शासन गने छैनौ।ं' 

15 “अनन यिो भयो नक जब उहााँ फकच नुभयो, उहााँलाई प्राप्त गरेर 

राज्य , त्यसपनछ उहााँले यी सेिकहरूलाई आदेश नदनुभयो, जसलाई उनले पैसा नदएका 

नथए, उहााँलाई बोलाउन, तानक उसले जान्न सकून् नक प्रते्यक माननसले र्व्ापार गरेर कनत 

कमाएको छ। 16 त्यसपनछ पनहलो आयो र भन्यो, 'मानलक, तपाईंको मीनाले दस पैसा 

कमाएको छ।' 17 अनन उहााँले उसलाई भनु्नभयो, 'राम्रो, राम्रो नोकर। नकनभने नतमी थोरैमा 

निश्वासयोग्य नथयौ, दश सहरमानथ अनधकार छ।' 18 अनन दोस्रोले आयो र भन्यो, 'मानलक, 

तपाईंको मीनाले पााँच पैसा कमाएको छ।' 19 त्यसरी नै उहााँले उसलाई भनु्नभयो, 'नतमी 

पनन पााँच सहरहरूमानथ हुनेछौ।' (लूका 19:12-19) 

अब तपाईसाँग भएको थोरैमा िफादार हुनुहोस्। नक्रस्तस्चयनहरूले िािनिक राज्यमा, िािनिक 

शहरहरूमा शासन गने अिसर पाउनेछन्। येशूले पनन भनु्नभयो, " हरेकलाई उसको काम अनुसार 

नदनु मेरो इनाम मसाँग छ" (प्रकाश 22:12)। परमेश्वरसाँग एक योजना (अयू्यब 14:15) र एक ठाउाँ  

(यूहन्ना 14:2) उहााँलाई सााँचै्च प्रनतनक्रया नदनेहरूको लानग (यूहन्ना 6:44; प्रकाश 17:14)। 

परमेश्वरको राज्य िािनिक हो र तपाईं यसको एक नहस्सा बन्न सकु्नहुन्छ! 

2016 को सुरुमा, जनचल साइिमा "भीडको शस्तक्त" शीषचकको लेि नथयो जसले कृनत्रम बुस्तद्धमत्ता र 

क्राउडसोनसचङले मानिताले सामना गरररहेको "दुष्ट् समस्याहरू" समाधान गनच सक्छ भनेर संकेत 

गरेको नथयो। यद्यनप, लेिले दुष्ट्ता के हो भनेर बुझ्न असफल भयो, यसलाई कसरी समाधान गने 

भनेर छोड्नुहोस्। 
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सहयोग, परमेश्वरको सााँचो मागचहरू पछ्याउन बाहेक, 21 औ ंशताब्दीमा असफल हुने निनाशकारी छ 

जसरी यो ठूलो जलप्रलय पनछको नथयो जब मानिताले बाबेलको असफल टािर ननमाचण गनच सहयोग 

गरेको नथयो (उत्पनत्त 11:1-9)। 

संसारका समस्याहरू, मध्य पूिच जिा ठाउाँहरूमा (अपेनक्षत अस्थायी लाभहरू, जिै दाननयल 

9:27a; 1 थेसलोननकी 5:3), माननसहरूद्वारा समाधान हुनेछैनन्- हामीलाई परमेश्वरको राज्यको 

शास्तन्त चानहन्छ (रोमी 14: 17)। 

अन्तराचनष्ट्र य आतंकिादका समस्याहरू, अपेनक्षत लाभहरू भए तापनन, संयुक्त राष्ट्र  संघमा धोका 

नदनेहरूद्वारा (cf. इजनकएल 21:12) हल हुनेछैन (cf. प्रकाश 12:9) — हामीलाई परमेश्वरको 

राज्यको आनन्द र सान्त्वना चानहन्छ। 

िातािरणका समस्याहरू अन्तराचनष्ट्र य सहयोगद्वारा हल हुने छैनन्, नकननक संसारका राष्ट्र हरूले 

पृथ्वीलाई नष्ट् गनच मद्दत गनेछन् (प्रकाश 11:18), तर नतनीहरू परमेश्वरको राज्यद्वारा समाधान 

हुनेछन्। 

यौन अनैनतकता, गभचपतन, र मानि शरीरका अंगहरू बेचे्न मुद्दाहरू संयुक्त राज्य अमेररका (cf. 

प्रकाश 18:13) द्वारा हल हुनेछैन, तर परमेश्वरको राज्यद्वारा। 

संयुक्त राज्य अमेररका, बेलायत र अन्य धेरै राष्ट्र हरूको ठूलो ऋण अन्तराचनष्ट्र य दलाली माफच त 

समाधान हुनेछैन, तर अन्ततुः (हबकूक 2:6-8 अनुसार निनाश पनछ) परमेश्वरको राज्यद्वारा। 

संयुक्त राष्ट्र  संघले अज्ञानता र गलत नशक्षाको समाधान गदैन - हामीलाई परमेश्वरको राज्य चानहन्छ। 

बाइबलको सााँचो येशू बाहेक मुस्तक्तको लानग सहमत हुने कुनै पनन सािचभौनमक-अन्तरनिश्वास 

आन्दोलनले धानमचक झगडालाई सााँचै्च समाधान गदैन। पाप संसारको समस्या हो र यसको लानग , 

हामीलाई येशूको बनलदान र परमेश्वरको राज्यमा उहााँको पुनरागमन चानहन्छ। आधुननक नचनकत्सा 

निज्ञानसाँग मानि स्वास्थ्यको लानग सबै जिाफहरू छैनन् - हामीलाई परमेश्वरको राज्य चानहन्छ। 

भोकका समस्याहरू आनुिंनशक रूपमा पररमानजचत जीिहरूले समाधान गदैनन् जसले निश्वका केही 

भागहरूलाई सम्भानित बाली असफलताका कारण भोकमरीको जोस्तिममा रािेको छ — हामीलाई 

परमेश्वरको राज्य चानहन्छ। 

अनफ्रका, एनसया र अन्य ठाउाँहरूमा भएको ठूलो गररबीले अस्तन्तम समय 'बेनबलोन' (cf. प्रकाश 

18:1-19) बाट केही समयको लानग फाइदा उठाउाँदै गररबीको समस्या समाधान गदैन—हामीलाई 

परमेश्वरको राज्य चानहन्छ। येशू बाहेक, मानिताले यस 'ितचमान दुष्ट् युग' मा यूटोनपया ल्याउन सक्छ 

भने्न निचार झटूो सुसमाचार हो (गलाती 1:3-10)। 

परमेश्वरको राज्यको सहस्राब्दी चरण एक शास्तब्दक राज्य हो जुन पृथ्वीमा स्थानपत हुनेछ। यो 

परमेश्वरको मायालु ननयम र नेताको रूपमा मायालु परमेश्वरमा आधाररत हुनेछ। सन्तहरूले ख्रीष्ट्साँग 

हजार िषचसम्म शासन गनेछन् (प्रकाश 5:10; 20:4-6)। यो राज्यले ती सााँचै्च परमेश्वरको चचचमा 
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समािेश गनेछ, तर कुनै पनन धमचशास्त्रले परमेश्वरको राज्य िाििमा चचच (क्याथोनलक िा अन्यथा) 

हो भनी बताएको छैन। रोमको चचचले सहस्राब्दी नशक्षाको निरोध गरेको छ, र पनछ हामी अन्तको 

ननजक पुग्दा यसले बाइबलको सुसमाचार सने्दशलाई अझ शस्तक्तशाली रूपमा निरोध गनेछ। यसले 

सम्भितुः महत्त्वपूणच नमनडया कभरेज प्राप्त गनेछ जसले मत्ती 24:14 लाई पूरा गनच मद्दत गनच सक्छ। 

यसको अस्तन्तम चरणमा, परमेश्वरको राज्यले "नयााँ यरूशलेम, परमेश्वरबाट स्वगचबाट तल आउाँदैछ" 

(प्रकाश 21:2) समािेश गनेछ र यसको िृस्तद्धको अन्त्य हुनेछैन। त्यहााँ कुनै अधानमचकता हुनेछैन, कुनै 

शोक हुनेछैन, र मृतु्य हुनेछैन। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गनुच र बुझ्नु बाइबलको महत्त्वपूणच निषयििु हो। पुरानो 

ननयमका लेिकहरूले यसको बारेमा नसकाए। येशू, पािल र यूहन्नाले यसको बारेमा नसकाउनुभयो। 

नयााँ ननयम बानहर बााँच्नको लानग सबैभन्दा पुरानो 'नक्रनियन' उपदेशले यसको बारेमा नसकायो। 

प्रारस्तम्भक दोस्रो शताब्दीका ईसाई नेताहरू, जिै र, यसको बारेमा नसकाए। हामी परमेश्वरको 

ननरन्तर चचचमा आज यो नसकाउाँछौ।ं याद गनुचहोस् नक परमेश्वरको राज्य पनहलो निषय हो जुन 

बाइबलले येशूले प्रचार गरेको देिाउाँछ (मकूच स 1:13। पुनरुत्थान पनछ उहााँले प्रचार गनुच भएको नथयो 

(पे्रररत 1:3) - र यो ईसाईहरूले पनहले िोजु्न पने कुरा हो (म्याथू्य) 6:33)। 

सुसमाचार येशूको जीिन र मृतु्यको बारेमा मात्र होइन। येशू र उहााँका अनुयायीहरूले 

नसकाउनुभएको सुसमाचारको जोड भनेको परमेश्वरको आउाँदै गरेको राज्य नथयो। राज्यको 

सुसमाचारले ख्रीष्ट्द्वारा मुस्तक्त समािेश गदचछ, तर मानि सरकारहरूको अन्त्यको नशक्षा पनन समािेश 

गदचछ (प्रकाश 11:15)। 

याद गनुचहोस्, सबै राष्ट्र हरूलाई साक्षीको रूपमा संसारमा राज्यको सुसमाचार प्रचार नगरेसम्म अन्त 

आउाँदैन भनेर येशूले नसकाउनुभयो (मत्ती 24:14)। र त्यो प्रचार अनहले भइरहेको छ। 

सुसमाचार यो हो नक परमेश्वरको राज्य मानविाको सामना गने समस्याहरूको समाधान हो । 

यद्यनप, धेरैले यसलाई समथचन गनच चाहाँदैनन्, न यो सुन्न चाहन्छन्, न त यसको सत्यतामा निश्वास गनच 

चाहन्छन्। परमेश्वरको राज्य अनन्त छ (मत्ती 6:13), जबनक "यो संसार नबनताँदैछ" (1 कोररन्थी 

7:31)। 

परमेश्वरको राज्यको सााँचो सुसमाचार घोषणा गनुच भनेको हामी परमेश्वरको ननरन्तर मण्डलीमा गम्भीर 

छौ ंभने्न कुरा हो। हामी बाइबलले नसकाउने सबै कुराहरू नसकाउने प्रयास गछौं (मत्ती 28:19-20), 

परमेश्वरको राज्य सनहत (मत्ती 24:14)। जब हामी त्यो राज्यको पिाचइमा छौ,ं हामीले परमेश्वरको 

मागचहरू नसक्न र पछ्याउनुपदचछ र सत्यमा निश्वास गनच चाहने अरूहरूलाई सान्त्वना नदनु आिश्यक 

छ। 

के तपाईंले आउाँदै गरेको परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको घोषणालाई समथचन गनुचपदैन? के तपाईं 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारमा निश्वास गनुचहुन्छ? 
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तनरिर मण्डली परमेश्वरको  
 

ननरन्तर मण्डली परमेश्वरको अमेररका कायाचलय मा स्तस्थत छ: 1036 ग्रैंड एिेनू्य, ग्रोिर बीच, 

कैनलफोननचया, 93433 यूएसए; िेबसाइट www.ccog.org. 
 

ननरन्तर मण्डली परमेश्वरको  (CCOG) िेबसाइटहरू 
 

CCOG.ASIA यस साइटमा एनशयामा ध्यान केस्तन्द्रत गररएको छ। 

CCOG.IN यो स्थल भारतीय सम्पदातफच  लनक्षत छ ।  

CCOG.EU यो साइट युरोप नतर लनक्षत छ।  

CCOG.NZ यो साइट नू्यनजल्याण्ड र एक नब्रनटश-िंशज पृष्ठभूनम संग अन्य नतर लनक्षत छ। 

CCOG.ORG यो मुख्य िेबसाइट को ननरन्तर मण्डली परमेश्वरको. यसले सबै महादेशका 

माननसहरूलाई सेिा नदन्छ। यसमा लेिहरू, नलङ्कहरू र नभनडयोहरू समािेश छन्। 

CCOGCANADA.CA यो साइट क्यानाडामा ती लनक्षत छ। 

CCOGAfrica.ORG यो साइट अनफ्रकामा ती नतर लनक्षत छ। 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. यो से्पनी भाषा िेबसाइट हो जुन 

ननरन्तर मण्डली परमेश्वरको लानग हो। 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. यो नफनलनपि िेबसाइट को ननरन्तर मण्डली 

परमेश्वरको . यसमा अङ्गे्रजी र तागालोगमा जानकारी छ। 
 

समाचार र इनतहास िेबसाइटहरू 
 

COGWRITER.COM यो िेबसाइट एक प्रमुि घोषणा उपकरण हो र यसमा समाचार, नसद्धान्त, 

ऐनतहानसक लेिहरू, नभनडयोहरू र भनिष्यसूचक अद्यािनधकहरू छन्। 

CHURCHHISTORYBOOK.COM यो चचच को इनतहास मा लेि र जानकारी संग िेबसाइट 

सम्झना गनच सनजलो छ। 

BIBLENEWSPROPHECY.NET यो एक अनलाइन रेनडयो िेबसाइट हो जसले समाचार र 

बाइबलीय निषयहरू समािेश गदचछ। 
 

प्रवचन र उपदेशहरूको लातग यूटू्यब र तबटचू्यट तभतडयो च्यानलहरू 
 

BibleNewsProphecy चैनल। सीसीओजी उपदेश िीनडयो। 

CCOGAfrica चैनल। अनफ्रकी भाषाहरूमा सीसीओजी सने्दशहरू। 

CCOG Animations मसीही निश्वासका पक्षहरू नसकाउन च्यानल।  

CCOGSermones च्यानलमा से्पनी भाषामा सने्दशहरू छन्। 

ContinuingCOG चैनल।  सीसीओजी िीनडयो उपदेश।  
यो फोटोले यरूशलेमको एउटा भिनको केही बााँकी इिाहरू (साथै केही पनछ थनपएको) तल देिाउाँछ जुन कनहलेकाही ं

सेनाकलको रूपमा नचननन्छ, तर यरूशलेमको पनिमी पहाड (हाल माउि नसयोन भननन्छ) मा परमेश्वरको चचचको रूपमा िणचन 

गररएको छ: 
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यो सम्भितुः सबैभन्दा पुरानो िािनिक मसीही चचच भिनको साइट भएको निश्वास गररन्छ। येशूको 'परमेश्वरको राज्यको 

सुसमाचार' प्रचार गररएको भिन। यो यरूशलेममा एउटा भिन नथयो जसले सुसमाचार श्वरको राज्य परमे को नसकायो । 
 

 

यस कारणको लातग हामी पतन परमेश्वरलाई तबना रोकटोक धन्यवाद तदन्छौ,ं तकनतक ... दाजू्य-भाइहरू, 

तिमीहरू परमेश्वरका मण्डलीहरूका अनुयायी भयौ जुन यहूतदयामा ख्रीष्ट् येशूमा छन्। (1 तथस्सलोतनकी 

2:13-14) 

सिहरूलाई सदाको लातग सुन्तम्पएको तवश् वासको लातग दृढिापूवनक संघषन गनुनहोस् । (यहूदा 3) 

येशूले तिनीहरूलाई भनु्नभयो, "मैले परमेश् वरको राज्यको तवषयमा अरू शहरहरूमा पतन प्रचार 

गनुनपछन , तकनतक मलाई यसैको तनन्ति पठाइएको हो।" (लूका 4:43) 

िर परमेश्वरको राज्यको खोजी गर अतन यी सबै कुराहरू तिमीहरूमा थतपनेछन्। हे सानो बगाल, 

नडराऊ, तकनतक तिमीहरूलाई राज्य तदनु तिमीहरूका तपिाको असल इच्छा हो। (लूका 12:31-32) 

अतन राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूलाई साक्षीको रूपमा प्रचार गररनेछ, र 

त्यसपतछ अि आउनेछ। (मिी 24:14) 
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