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परमेश्वरको राज्यको 

सुसमाचार 
यो समाधान हो! 

के तपाईलें बुझ्नुभयो कक परमेश्वरको राज्यले संसारको साक्षीको रूपमा 

प्रचार नगरेसम्म अन्त आउँदैन? 

 
"ब्ाँसो पकन थुमासँग बसे्नछ ... मेरो पकित्र पिवतमा कसैले कसैलाई डर 

देखाउने अकन चोट पुयावउनेछैन्। पृथ्वी समुद्रको पानीले छोपे पकछ यस 

प्रकारले परमप्रभुको ज्ञानले पृथ्वी भररपूर्व हुनेछ।" (यशैया 11:6, 9) 

 
द्वारा 

बब कथल, पीएच.डी. 



2 
 

परमेश्वरको राज्यको 

सुसमाचार 
यो समाधान हो! 

  

द्वारा बब कथल, पीएच.डी. 

प्रतितिति अतिकार ©2016/2017/2018/2019 नासररन िुस्तकहरु द्वारा। संस्करण 

1.4। भगवान्को तनरन्तर चचच र सके्ससरहरू, तनगम एकमात्रको िातग बुकिेट 

उत्पादन गररयो। 1036 डबू्ल्य। ग्रान्ड एवेनू्य, ग्रोभर बीच, क्यातिफोतनचया, 93433, 

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

ककन मानिजाकतले यसको समस्याहरू समाधान गनव सकै्दन? 

के तपाईलंाई थाहा छ कक बाइबलले पकहलो र अन्तन्तम चीजहरू देखाउँदछ कक 

येशू कचन्तन्तत हुनुहुन्छ? 

के तपाईलंाई थाहा छ परमेश्वरको राज्य पे्रररतहरू र उनीहरूको पकछ 

लागे्नहरू सबैको ध्यान कथयो? 

के परमेश्वरको राज्य येशूको व्यन्ति हो? के ईश्वरको राज्य अब हामीमा आफ्नो 

जीिन कबताइरहेको छ? के परमेश्वरको राज्य भकिष्यको िास्तकिक राज्यको 

प्रकार हो? के तपाईं बाइबलले कसकाउने कुरामा किश्वास गनुवहुन्छ? 

राज्य भनेको के हो? परमेश्वरको राज्य के हो? बाइबलले के कसकाउँछ? 

प्रारन्तिक इसाई चचवले के कसकाउँथ्यो? 

के तपाई ंबुझ्नुहुन्छ कक परमेश्वरको राज्यलाई साक्षीको रूपमा संसारमा प्रचार 

नगरेसम्म अन्त आउन सकै्दन? 
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अगातडको कभरको फोटोमा बतडचनिे बनाएको ब्ााँसोको साथ एउटा भेडाको ओछ्यानमा 

िल्टिएको देल्टिन्छ। िछातडको कवचको िल्टिर डाक्टर बब तथििे 2013 मा तिइएको 

यरूशिेमको मूि चचच अफ गउडको भवनको तहस्सा हो।  

 

सामग्रीहरू 
 

1. के मानितासँग यसको समाधान छ?  

2. येशूले कुन सुसमाचार प्रचार गनुवभयो?  

3. के परमेश्वरको राज्यलाई पुरानो कनयममा कचकनन्थ्यो?   

4. के पे्रररतहरूले राज्यको सुसमाचार कसकाए?   

5. नयाँ कनयम बाकहरका स्रोतहरूले परमेश्वरको राज्यको बारेमा 

कसकाउँथे।  

6. ग्रीको रोमन चचवहरूले राज्य महत्वपूर्व कसकाउँछ, तर...   

7. ककन परमेश्वरको राज्य?  

सम्पकव  जानकारी  

 

नोट: यो पुस्तक अ गे्रजी संस्करर्बाट अनुिाद गररएको हो जो भगिानको 

सन्तर् चचवका सदस्य छैनन्, त्यसकारर् केही अकभव्यन्तिहरू पूर्व रूपमा मूल 

अकभव्यि गनव सकै्दनन्, तर नकजकमा आशा गररन्छ। अंगे्रजी संस्करर् 

www.ccog.org मा कन: शुल्क अनलाइन उपलब्ध छ   

 

 1. के माकनसजाकतको समाधान छ? 
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संसारिे िेरै समस्याहरूको सामना गदचछ । 

िेरै मातनसहरू भोकभोकै छन्। िेरै मातनस तथचोतमचोमा िदचछन्। िेरै 

मातनसहरूिाई गररबीको सामना गनुचिदचछ। िेरै देशहरू गम्भीर .णमा 

छन्। बच्चाहरू, अजने्म सतहि, दुर्व्चवहारको सामना गदचछन्। औषिी प्रतिरोिी रोग 

िेरै तचतकत्सकहरु िाई तचन्ता गछच न्। प्रमुि औद्योतगक शहरहरू िस्थ हुनको 

िातग ितन हावा प्रदूतषि छ। तवतभन्न राजनीतिज्ञहरूिे युद्धको िम्की 

तदए । आिंकवादी हमिाहरू भइरहन्छन् । 

के तवश्व नेिाहरूिे मानविािे सामना गरररहेका समस्याहरूिाई सच्याउन सक्छन्? 

िेरैिे सोच्दछन्। 

नयाँ युकनिसवल एजेन्डा 

सेपे्टम्बर 25, 2015 मा, भेतटकन गरेको िोि फ्राल्टिस द्वारा एक प्रमुि-तटप्पणी 

भाषण ितछ, संयुक्त राष्ट्र  (संयुक्त राष्ट्र ) को 193 राष्ट्रको िागू गनच मिदान " 17 सिि 

तवकास िक्ष्य " के को कतहिे कााँही को तथयो नयााँ तवश्वर्व्ािी एजेन्डा । यहााँ संयुक्त 

राष्ट्र  संघका 1 गोिहरू छन्:   

िक्ष्य 1. जिाििै सबै प्रकारको गरीबीको अन्त्य गनुचहोस् 

िक्ष्य 2. भोकमरीको अन्त्य गनुचहोस्, िाद्य सुरक्षा र सुिाररएको िोषण 

प्राप्त गनुचहोस् र तदगो कृतषिाई बढावा तदनुहोिा 

िक्ष्य 3. िस्थ जीवनको सुतनतिििा गनुचहोस् र सबै उमेरका िातग सबैको 

िातग कल्याणको प्रबिचन गनुचहोस् 

िक्ष्य 4. समावेशी र न्यायसंगि गुणस्तरको तशक्षा सुतनतिि गनुचहोस् र 

सबैका िातग आजीवन तसकाउने अवसरहरूको प्रबिचन गनुचहोस् 

िक्ष्य 5. िै तगक समानिा प्राप्त गनुचहोस् र सबै मतहिा र केटीहरूिाई 

सशल्टक्तकरण गनुचहोस् 

िक्ष्य 6. सबैका िातग िानी र सरसफाइको उििब्धिा र तदगो र्व्वस्थािन 

सुतनतिि गनुचहोस् 
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िक्ष्य 7. सबैको िातग तकफायिी, भरिदो, तदगो र आिुतनक उजाचको िहुाँच 

सुतनतिि गनुचहोस् 

िक्ष्य 8. तदगो, समावेशी र तदगो आतथचक बृल्टद्ध, िूणच र उत्पादक रोजगारी र 

सबैका िातग सभ्य कामको प्रचार गनुचहोस् 

िक्ष्य 9. ितचिो िूवाचिार तनमाचण गनुचहोस्, समावेशी र तदगो औद्योगीकरण 

र फोस्टर इनोवेशनको प्रचार गनुचहोस् 

िक्ष्य 10. देशका बीच र बीचमा असमानिा घटाउनुहोस् 

िक्ष्य 11 सहर र मानव बस्तीिाई समावेशी, सुरतक्षि, ितचिो र तदगो 

बनाउनुहोस् 

िक्ष्य 12 तदगो उिभोग र उत्पादन बान्की सुतनतिि गनुचहोस् 

िक्ष्य 13. मौसम िररविचन र यसका प्रभावहरूसाँग िड्न ित्काि कदम 

चाल्नुहोस् 

िक्ष्य 14. तदगो तवकासको िातग महासागर, समुद्री र समुद्री स्रोिहरूको 

संरक्षण र तदगो प्रयोग गनुचहोस् 

िक्ष्य 15. स्थिीय इकोतसस्टमको तदगो प्रयोगको संरक्षण, िूवाचवस्था र 

प्रमोटन, वनको तनरन्तर र्व्वस्थािन, िडाई मरुभूतम, र रोकु्नहोस् र भूतम 

तविररि रोकु्नहोस् र जैवतवतवििा नोक्सान रोकु्नहोस् 

िक्ष्य 16. तदगो तवकासको िातग शाल्टन्तमय र समावेशी समाजको प्रविचन, 

सबैिाई न्यायको िहुाँच प्रदान गने र सबै िहमा प्रभावकारी, उत्तरदायी र 

समावेशी संस्था तनमाचण गने। 

िक्ष्य 17. तदगो तवकासको िातग तवश्वर्व्ािी साझेदारीको कायाचन्वयनका 

सािनहरूिाई सुदृढ िानुचहोस् र िुन: जीवन्त बनाउनुहोस् 

यो एजेन्डा सम्ममा िूणच रूिमा कायाचन्वयन हुन सके्न मातनन्छ र तदगो तवकासका 

िातग  एजेन्डा ितन भतनन्छ । यो समािान गने िक्ष्य तिएको छ  तवतनयमन, तशक्षा, र 

अन्तराचतष्ट्र य माफच ि र सहयोग को सामना मानविा।   जबतक यसको िेरै उदे्दश्यहरू 
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राम्रो छन्, यसका केही तवतिहरू र िक्ष्यहरू िराब छन् (सीएफ उत्पतत्त 

3:) । टी उनको एजेन्डा , ितन, िोि फ्राल्टिसको  सी  संग संगि छ । 

यो " नयााँ तवश्वर्व्ािी एजेन्डा " को भतनन्छ सतकएन " नयााँ क्याथोतिक एजेन्डा " शब्द 

रूिमा "क्याथोतिक" हाििमा " तवश्वर्व्ािी। ” िोि फ्राल्टिसिे यो िमचिुत्री भन्यो 
को को नयााँ तवश्वर्व्ािी एजेन्डा " आशा एउटा महत्त्विूणच तचन्ह। " 
संयुक्त राष्ट्र  स घको सम्झौिाको िािनाका रूिमा तडसेम्बर 2०1 2015 मा िेररसमा 

बैठक भएको तथयो (औिचाररक रूिमा 21 औं समे्मिनका िातग 

दिहरूको 21 औं समे्मिनिे जिवायु िररविचन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र  संघीय ढााँचा 

समे्मिन )। िोि फ्राल्टिसिे ितन उक्त अन्तराचतष्ट्र य सम्झौिाको प्रशंसा गरे र 

राष्ट्र हरुिाई सल्लाह तदए " साविानीिूवचक अगातडको बाटो अनुसरण गनुचहोस् र 

एकिाको बढ्दो बोिका साथ। " 
  
तवश्वका िगभग सबै राष्ट्र हरू िेररस सम्झौिामा सहमि भए, जसका तवतशष्ट् 

वािावरणीय िक्ष्यहरू र तवत्तीय प्रतिबद्धिाहरू तथए। (त्यसोभए अमेररकी राष्ट्र िति 

बराक ओबामािे 2०1 2016 मा संयुक्त राज्य अमेररकािाई प्रतिबद्ध गनच 

कागजािमा हस्ताक्षर गरे, िर 2०1, मा, अमेररकी राष्ट्र िति डोनाल्ड टरम्पिे भने तक 

संयुक्त राज्य अमेररकािे िेररस प्रति सहमति जनाउाँदैन। यसिे अन्तराचतष्ट्र य आक्रोश 

देिायो र अमेररकािाई अिग गनच मद्दि गरेको छ। युरोि र तवश्वका अन्य िेरै 

ठाउाँहरूबाट।) िोि फ्राल्टिसिे ितछ मानवजाति " िि झनेछ " भने यतद 

त्यसिे जिवायुसाँग सम्बल्टन्धि आफ्नो िररविचनहरू गदैन भने । 
  
जबतक कुनै एक सास प्रदूतषि हावा गनच चाहन्छ, भोक जाने, घरबारतवहीन हुन, 

हुन , आतद, हुनेछ मानव प्रयासहरू टी उहााँिे संयुक्त को िक्ष्य राष्ट्र  '2030 एजेन्डा र 

/ वा िेररस ई मानविा सामना समस्याको? 
  
संयुि राष्ट्र  संघको टर ्याक रेकडव 

टी संयुक्त राष्ट्रको गठन र स्थािना गररयो 2  अक्टोबर 1 45। मा , दोस्रो तवश्वयुद्ध 

ितछ , त्यसै्त अको द्वन्द्व रोक्न र तवश्वमा शाल्टन्त प्रबद्धचन गनच प्रयास गनच। यसको 

स्थािनामा, संयुक्त राष्ट्र  संघका सदस्य देशहरू तथए; त्यहााँ अब 1 3। छ। 

त्यहााँ भएको सयौ,ं यतद छैन हजारौ ंको, गठन संयुक्त राष्ट्र  देल्टि दुतनया भर संघषच, 

िर हामी अझै िेस्रो तवश्व युद्ध रूिमा के वणचन गनच सतकएन तथयो छैन। 
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केही संयुक्त राष्ट्र  बढाउन दावी जसै्त तक अन्तराचतष्ट्र य सहयोग तवश्वास  र दुतनयावी 

प्रकार संग संयुक्त िोि फ्राल्टिस र िेरै अन्य िातमचक नेिाहरूिे प्रचार गनच 

िोजु्नभएको छ तक एजेन्डा , शाल्टन्त र समृल्टद्ध ल्याउनेछ। 

यद्यति संयुक्त राष्ट्र  संघिे यो गनचका िातग टर ्याक रेकडच  राम्रो भएको छैन । संयुक्त 

राष्ट्र  संघ गठन भएदेल्टि यिा िेरै सशस्त्र द्वन्द्वहरू बाहेक , करोडौ ंभोक, शरणाथी र 

/ वा असाधै्य गररब छन्। 

एक दशक भन्दा ितहिे, संयुक्त राष्ट्र  संघिे आफ्नो सहस्राब्दी तवकास 

िक्ष्यहरू कायाचन्वयन गनच अतघ बढायो । यसका आठ " तवकास िक्ष्यहरू " 

तथए , िर यो सफि हुन सकेन, संयुक्त राष्ट्र  संघिे ितन भने। त्यसो भए, 2०1 2015 

मा, यसको िथाकतथि " 1 S तदगो तवकास िक्ष्यहरू " अिनाईयो। केही आशावादी 

छन्। केहीिे यसिाई एक यूटोतियन कल्पना भन्छन्। 

जहााँसम्म यूटोतिया जान्छ, मे,, 2०1 2016 मा िोि फ्राल्टिसिे भने तक उनी एक 

मानवीय यूरोिीय यूटोतियाको सिना देख्दछन् तक उनको चचचिे त्यो महादेश प्राप्त 

गनच मद्दि गदचछ। यद्यति िोिको सिना एउटा दुुःिप्न हुन जान्छ (सीएफ प्रकाश 1)। 

त्यहाँ केकह सहयोग र सफलता हुन सक्छ , तर ... 

मररयम वेबस्टरको शब्दकोश भन्छ तक यूटोतिया " एक काल्पतनक स्थान हो जहााँ 

सरकार, कानून, र सामातजक अवस्था उत्तम छ। "   बाइबििे तसकाउाँछ तक 

मानवजातििे आफैं िे समस्याहरूको समािान गनच सकै्दन: 

23 हे िरमप्रभु, मिाई थाहा छ मानव जीवन आफूमा छैन। यो मातनस मा छैन 

जो आफ्नै चरणहरु िाई तनदेतशि गनच को िागी। (यतमचया 

1०:2:23, NKJV भर अन्यत्र संकेि नगरे सम्म) 

बाइबििे तसकाउाँछ तक अन्तराचतष्ट्र य सहयोग असफि हुनेछ: 

16 तवनाश र दु: ि उनीहरूको मागचमा छ; 17 उनीहरू शाल्टन्तको बाटो 

जानै्दनन्। 18 तिनीहरूका आाँिा अतघ िरमेश्वरको डर छैन। (रोमी: 1-18-1-
18) 

यद्यति, िेरै मातनसहरू एक यूटोतियन समाजको दृतष्ट्कोणमा काम गरररहेका छन् र 

कतहिेकााँही िमचिाई समेट्ने प्रयास ितन गदचछन्। िर िगभग कोही ितन एक जना 

सााँचो िरमेश्वरको मागच अनुसरण गनच इचु्छक हुाँदैनन्। यो होइन तक संयुक्त राष्ट्र  वा 
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भ्यातटकनका िक्ष्यहरू मधे्य कुनैतिर प्रगति हुनेछैन । त्यहााँ केतह हुनेछ (र िेरै 

िक्ष्यहरू राम्रो छन्) , साथै केही अवरोिहरू ितन छन्। 

वास्तवमा, र हुनसक्छ ठूिो संघषच ितछ, एक प्रकारको अन्तराचतष्ट्र य शाल्टन्त 

सम्झौिामा सहमि हुनेछ र िुतष्ट् हुनेछ (दातनयि 9: 2) । जब यो हुन्छ, िेरैिे झटूो 

तवश्वास गदचछन् तक मानविा अझ शाल्टन्तमय र यूटोतियन समाज ल्याउनेछ। 

िेरैिाई त्यस्ता अन्तराचतष्ट्र य 'यूटोतियन प्रगति' (सीएफ इजतकएि 1 13:1०) साथै 

तवतभन्न तचन्ह र चमत्कारहरूद्वारा तिनेछ (2 थेसिोतनकी 2: -12 -12)। िर बाइबििे 

भन्छ तक यस्तो शाल्टन्त रहनेछैन (दातनयि :27: 2;; 11: 311--44) नेिाहरूिे दावी 

गरेिाितन (1 तथस्सिोतनकी 5:;; यशैया 59:)। 

भने्न तवचार , अिग येशूबाट (: 5 यूहन्ना 15 cf. ; मत्ती 24: 21-22 ) , मानविा 

िप्निोक ल्याउन सक्छ यो 'विचमान दुष्ट् उमेर' मा गिि सुसमाचार (गिािी छ : 3-

10 1 ) । 

यतद मानविा एक्लो युटोतिया ल्याउन िूणच रूिमा असक्षम छ भने , के कुनै ितन 

प्रकारको यूटोतिया सम्भव छ? 

हो। 

िरमेश्वरको राज्यिे यो ग्रह बनाउनेछ, र ितछ, सदाको िातग, रमाइिो हुनेछ। 

  

येशूले कुन सुसमाचार प्रचार गनुवभयो? 
बाइबििे तसकाउाँछ तक एक यूटोतियन समाज, िरमेश्वरको राज्य कहिाइन्छ, 

त्यसिे मानव सरकारहरूको ठाउाँ  तिनेछ (दातनयि 2:44; प्रकाश 11:1:15; 1: 1-

21)। 

जब येशूिे सावचजतनक सावचजतनक प्रयास शुरू गनुचभयो, उहााँिे प्रचार गरेर 

शुरू गनुचभयो । यहााँ माकच िे ररिोटच गरेको कुरा हो: 

14 अब यूहन्ना झ्याििानामा राख्न ितछ येशूिे गािीि, आए 

प्रचार िरमेश्वरको राज्यको सुसमाचार , 15 र यसो भनै्द " समय िूरा भएको 

छ, र िरमेश्वरको राज्यको हाि छ। ििात्ताि गनुचहोस्, र सुसमाचारमा 

तवश्वास गनुचहोस् " (मकूच स 1: 1 14-1-15)। 
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सुसमाचार भने्न शब्द ग्रीस शब्दबाट आएको छ र यो युजेतियनको रूिमा 

टर ाितिटरेट गररएको छ र यसको अथच " राम्रो सने्दश " वा " राम्रो समाचार " 

हो । " को एन मा तनयमका, को अंगे्रजी शब्द " राज्य , " िरमेश्वरको राज्यको 

सम्बल्टन्धि, को मा रूिान्तररि मा िगभग 149 िटक र 151 उले्लि गररएको 

छ  बाइबि । यो ग्रीस शब्द बातटतियाको रूिमा टर ाितिटरेटबाट आएको हो जुन 

रोयिीको तनयम वा के्षत्रिाई जनाउाँछ । 

मानव राज्यहरू, र िरमेश्वरको राज्यको एक राजा छ (प्रकाश 1 17:1:14) , 

तिनीहरू भौगोतिक के्षत्र ढाकेका छन् (प्रकाश 11:1:15 ) , उनीहरूसाँग तनयमहरू 

छन् (यशैया 2: 3-4) , र उनीहरूसाँग छ तवषयहरू (िूका 1:29: 2) । 

यहााँ येशूबाट ितहिो सावचजतनक तशक्षा छ जुन मत्तीिे रेकडच गरेका छन्: 

2  अतन येशू गािीिभरर घुम्नुभयो, तिनीहरूका सभाघरहरूमा तसकाउाँदै 

राज्यको सुसमाचार प्रचार गदै हुनुहुन्थ्यो (मत्ती : 23:2:23 )। 

मत्तीिे ितन रेकडच  गदचछ: 

35 िब येशू सबै शहरहरू र गाउाँहरू हुाँदै यात्रा गनुचभयो र तिनीहरूका 

सभाघरहरूमा तशक्षा प्रचार गदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गदै हुनुहुन्थ्यो 

(मत्ती  35)। 

नयााँ तनयमिे देिाउाँदछ तक सदाको िातग शासन गदचछ : 

33 अतन उनिे याकूबको घरमातथ साँिै शासन गनेछ, र उसको राज्यको अन्त 

हुनेछैन (िूका 1) । 

लूकाले लेखेका छन् कक येशूलाई पठाइएको उदे्दश्य परमेश्वरको 

राज्यको प्रचार गनुव कथयो। येशूिे के तसकाउनुभयो याद गनुचहोस्: 

43 उनिे तिनीहरूिाई भने, “ मैिे अरू शहरहरूमा ितन िरमेश्वरको 

राज्यको प्रचार गनुच िछच , तकनतक यसैको तनल्टि मिाई िठाइएको 

छ ” (िूका :4:43)। 

के ििाईंिे कतहलै्य त्यो प्रचार गरेको सुनु्नभएको छ? के ििाईंिे कतहलै्य महसुस 

गनुचभएको तथयो तक येशूिाई िठाइएको उदे्दश्य िरमेश्वरको वचन प्रचार गनुच हो? 

िूका ितन येशूिे रेकडच  गनुचभयो जानुहोस् र प्रचार िरमेश्वरको: 

10 जब पे्रररिहरू फच तक आए, तिनीहरूिे गरेका समू्पणच तववरण सुनाए। िब 

येशूिे तिनीहरूिाई तिएर बेतै्सदा भने्न एउटा शहरमा सुटुक्क 

जानुभयो। 11 िर भीडिे यो कुरा थाहा िायो र तिनीहरू उहााँको ितछ 
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िागे। र तिनीहरूिाई ग्रहण गनुचभयो र उनीहरूिाई िरमेश्वरको राज्यको 

बारेमा बोल्नुभयो (िूका: 1०-11)। 

येशूिे तसकाउनुभयो तक िरमेश्वरको राज्यिे उहााँिाई िछ्याउनेहरूको िातग 

सवोच्च प्राथतमकिा हुनुिदचछ : 

33 िर ितहिे िरमेश्वरको राज्य र उहााँको िातमचकिा िोजी गनुचहोस् (मत्ती 

33 : 33 )। 

िर िरमेश्वरको राज्यको िोजी गनुचहोस् र यी सबै कुरा ििाईंिाई 

तदइनेछ।  ए सानो बगाि, नडराओ, तकनतक राज्य तदन ििाईंको बुबा िुशी 

हुनुहुन्छ (िूका 12: 311--32)। 

इसाईहरूिे ितहिो िटक िरमेश्वरको राज्य िोजी गनुचिदचछ। उनीहरूिे यसिाई 

उनीहरूको सवोच्च प्राथतमकिा बनाएर ख्रीष्ट्को रूिमा बााँचुन्जेि र उनीहरूको 

आगमन र राज्यको बाटो हेदै बस्छन्। यद्यति, िेरैिे ख्रीष्ट्िाई दाबी गनेहरू, ितहिे 

िरमेश्वरको राज्यको िोजी गदैनन्, उनीहरूिाई यो के हो भनेर ितन थाहा 

छैन। सांसाररक राजनीतिमा भाग तिनु भनेको िरमेश्वरिे मसीहीहरूबाट आशा 

गनुचहुन्छ भनेर ितन िेरैिे झटूो तवश्वास गछच न्। िरमेश्वरको राज्य बुझ्दैनन्, तिनीहरू 

बुझ्दैनन् 

अब उनीहरू बााँच्न को िागी वा बुझ्न तकन मानविा यति तु्रतटिूणच छ। 

सूचना ितन औ ंतक ई राज्य एक सानो बगाि तदइनेछ (: 5 रोमी 11 cf.)। सााँचो सानो 

बगािको सदस्य हुन ियार हुन नम्रिा चातहन्छ। 

पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य स्थापना भएको छैन 

जे एससिे तसकाए तक उनका अनुयायीहरूिे राज्य आउनको िातग प्राथचना गनुचिछच , 

त्यसकारण उनीहरूिे ितहिेदेल्टि यो अतिकार िाएनन्: 

9 हाम्रो तििा िगचमा, ितवत्र ििाईंको नाम। 1० ििाईंको राज्य 

आउाँछ। ििाईंको काम िूरा हुनेछ (मत्ती: -10 -1०) 

येशूिे आफ्ना चेिाहरूिाई िरमेश्वरको आरािनाको प्रचार गनच िठाउनुभयो : 

1 िब उहााँिे आफ्ना बाह्र जना चेिाहरूिाई बोिाउनु भयो र तिनीहरूिाई 

तबमारीहरूिाई तनको िाने र भूिहरूिाई भगाउने शल्टक्त र अतिकार 

तिनीहरूिाई तदनुभयो। 2 उनिे उनीहरूिाई िरमेश्वरको राज्यको प्रचार 

गनच िठाए (िूका: 1-2)। 
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येशूिे तसकाउनुभयो उहााँको उिल्टस्थति एक्लो राज्य तथयो भनेर राज्यको 

रूिमा तथयो छैन िृथ्वीमा स्थातिि त्यसितछ तक रूिमा उहााँिे उहााँिे गनुचभयो गरे 

तकन हो उहााँको नाम मा दुष्ट् बातहर ि डािी छैन : 

2  िर यतद मैिे िरमेश्वरको आत्माद्वारा भूिहरू ििाउाँछु भने तनियनै 

िरमेश्वरको राज्य ििाईंमातथ आइसकेको छ (मत्ती 12:2:28)। 

सही राज्य भतवष्यमा छ - न ि यो यहााँ छ सन्दूक शो को रूिमा : 

47 र यतद तिम्रो आाँिािे तिमीिाई िाि गनच िगाउाँछ, त्यसिाई बातहर 

तनकाि। एउटा आाँिाको साथ िरमेश्वरको राज्यमा िसु्न ििाईंको तनल्टि 

राम्रो हुनेछ, दुई आाँिा भएको भन्दा कास्काउनु भन्दा… (मकूच स:4: 77)। 

2  िब येशू वरिर हेनुचभयो र आफ्ना चेिाहरूिाई भनु्नभयो: “ िनी 

मातनसिाई िरमेश्वरको राज्यमा िस्न साहै्र गाह्रो हुन्छ। 2 24 उहााँको कुरा 

सुनेर चेिाहरू छक्क िरे। िर येशूिे तिनीहरूिाई फेरर भनु्न भयो, “ हे मेरो 

नानीहरू, िरमेश्वरको राज्यमा िसु्न अति गाह्रो छ। 2  िनी मातनसिाई 

िरमेश्वरको राज्यतभत्र िसु्नभन्दा ऊाँ टिाई तसयोको आाँिाबाट तछनच सतजिो 

छ ” (मकूच स 1०: 2 23-25)। 

2  तनस्सने्दह, म तिमीिाई भन्छु, अबदेल्टि म दािको फि तिउाँ तदनाँ, 

जबसम्म म यो िरमेश्वरको राज्यमा नयााँ दािमद्य तिउाँ तदनाँ ” (मकूच स 1 

14:2।)। 

43 अररमेतथयाका जोसेफ, एक प्रमुि िररषद सदस्य, जो आफैं  िरमेश्वरको 

राज्यको िातग िल्टिचरहेका तथए, साहस गदै ... (मकूच स 1 15:43)। 

येशूिे तसकाउनुभयो तक राज्य अब यस विचमान संसारको भाग होइन: 

36 येशूिे जवाफ तदनुभयो, '' मेरो राज्य यस संसारको होइन। यतद म यस 

राज्यको हुाँदो हुाँ िब मेरा सेवकहरूिे झगडा गने तथए िातक म 

यहूदीहरूको हािमा िनुच िने तथएन। िर अब मेरो राज्य यहााँबाट आएको 

छैन ” (यूहन्ना 1 18:36)। 

येशूिे तसकाउनुभयो तक राज्यको राजा भएर फतकच ए ितछ आउनेछ : 

“ जब मातनसको िुत्र आफ्नो मतहमामा आउाँदछ, र उहााँसाँग सबै ितवत्र 

िगचदूिहरू, िब उहााँ आफ्नो मतहमाको तसंहासनमा बसु्नहुनेछ।  सबै 

जातिहरू उहााँसामु एकसाथ भेिा हुनेछन्, र गोठािािे भेडा बाख्राबाट 

भेडा बााँडेर झैं उहााँिे तिनीहरूिाई एक अकोबाट अिग 



12 
 

िानुचहुनेछ।  33 उहााँिे भेडाहरूिाई आफ्नो दातहनेिति राख्नुहुनेछ र 

बाख्राहरूिाई देबे्रिति राख्नुहुनेछ।  34 िब राजािे उसको दातहने हाििति 

बसेकाहरूिाई भनु्नहुनेछ, 'आओ, ििाईं मेरा तििाबाट आतशष् िाउनुहोस्, 

संसारको जगदेल्टि ििाईंको तनल्टि ियार गररएको राज्यको अतिकार 

गनुचहोस् (मत्ती 2 25: 311--34)। 

तकनतक िरमेश्वरको राज्य यहााँ छैन, हामी यसको वास्ततवक स्थािना भए ितछ हामी 

वास्ततवक यूटोतिया देखे्नछैनौ।ं तकनभने िेरैजसो मातनसहरूिाई िरमेश्वरको राज्य 

बुझ्दैनन्, तिनीहरू उहााँको मायािु सरकारिे कसरी काम गदचछ भनेर बुझ्न 

असफि हुन्छन्। 

" अन्यजातिहरूको िूणचिा नआएसम्म िरमेश्वरको राज्य आउाँदैन " (रोमी 11:2:25) 

- र त्यो अतहिेसम्म भएको छैन। 

येशूले के भनु्नभयो राज्यको कथयो जसै्त? 

येशूिे िरमेश्वरको ब्यल्टक्त जस्तो कस्तो छ भनेर केतह 

स्पष्ट्ीकरणहरू प्रदान गनुचभयो: 

2  उसिे भन्यो: “ िरमेश्वरको राज्य यस्तो छ तक मानौ ंकसैिे जतमनमा तबउ 

छछच , 2  र राि सुतु्निदचछ र तदनमा उदाउनुहुन्छ र बीउ ििाउाँछ र बढ्छ, 

त्यो आफैिे जानै्दन। 2  तकनतक िृथ्वीिे आफैं  बािी उब्जाउाँछ: ितहिे बे्लड, 

त्यसितछ टाउको, त्यसितछ टाउकोमा िूरा अन्न। 2  िर जब अन्न िाक्छ, 

उसिे िुरुनै्त हाँतसया हाल्छ, तकनतक फसि आएको छ ” (मकूच स: 2 26-

29)। 

1  िब उहााँिे भनु्नभयो: “ िरमेश्वरको राज्य के जस्तो छ? म केसाँग िुिना 

गरूाँ ? 19 यो रायोको गेडा जस्तो हो, जसिाई एकजनािे आफ्नो बगैंचामा 

रोिेको तथयो। त्यो बढेर ठूिो रूि भयो र आकाशका चराचुरू ््गीहरूिे 

त्यसको हााँगामा गुाँड िगाए। ” 2० अतन उहााँिे फेरर भनु्नभयो, “ म िरमेश्वरको 

राज्यिाई केतसि िुिना गरूाँ ? 21 यो ितमर जतत्तकै हो, जुन एउटी 

आइमाईिे ितमर नहोउञे्जि िीन तकतसमको िाना िाएर 

िुकाउाँ तछन् ” (िूका 1 13: 1 18-21)। 

यी िार समथचहरूिे सुझाव तदन्छन् तक, सुरुमा ि, भगवानको 2 दण्ड सानो छ, िर 

ठूिो हुनेछ। 

िूकािे रेकडच ितन गरे: 



13 
 

2  तिनीहरू िूवच र ितिमबाट उत्तर र दतक्षणबाट आउनेछन् र िरमेश्वरको 

राज्यमा बसे्नछन् (िूका 1 13: 2)। 

िसथच, भगवान को 2 संग संसार भर देल्टि मातनसहरु हुनेछ। यो केवि त्यस्ता 

र्व्ल्टक्तहरूमा सीतमि हुनेछैन जोसाँग इस्राएिी वंश वा तवतशष्ट् जािीय समूहहरू 

छन् । मान्छे , सबै भन्दा देल्टि, बसे्नछ िि यो राज्य। 

लूका 1  र राज्य 

िूका 1: 2०-21 िे अिमल्लमा िादचछ। िर गनच ितहिे, सूचना तक मान्छे वास्तवमा मा 

िान हुनेछ िरमेश्वरको : 

 “ आनल्टन्दि हुन् िी मातनस, जसिे िरमेश्वरको राज्यमा रोटी 

िानेछ! " (िूका 1:15:1:15)। 

तकनतक मातनसहरूिे (फू टु्यरेमा) ईश्वरको इन््डममा िानेछन , तकनतक यो िुका 

1 : 21 को गििफहमी / गििफहमीको बाबजुद अब तिनीहरूको हृदयमा 

अिल्टिएको केही कुरा मात्र होइन । 

िूका 17 को मोफटको अनुवाद: 20-21 सक्छ केही बुझ्न मदि: 

2० जब फररसीहरूिे येशूिाई सोिे, िब िरमेश्वरको राज्य कतहिे आउनेछ, 

उहााँिे तिनीहरूिाई जवाफ तदनुभयो, “ िरमेश्वरको राज्य आउाँदैछ 

तकनतक तिमीहरूिे यो कुरा िक्रने आशा गरेका छौ। 21 कसैिे भने्नछैन, 

'यहााँ छ' वा 'त्यहााँ छ' तकनतक िरमेश्वरको राज्य अतहिे ििाईंको बीचमा 

छ। " (िूका 1 17: 2०-21, मोफट ; NASB र ESV अनुवाद ितन हेनुचहोस् ) 

याद गनुचहोस्, येशू िररवतिचि, शारीररक र किटी फररसीहरूसाँग कुरा गदै 

हुनुहुन्थ्यो। येशूिे “ जवाफ तदनुभयो, ” - म फररसीहरू तथए जसिे उहााँिाई प्रश्न 

गरे। तिनीहरूिे उहााँिाई तचन्न अिीकार गरे। 

हामी उनीहरूिाई िुनुःभोज तदन्छौ? ! 

येशूिे चााँडै नै एउटा मण्डिीको आयोजना हुने कुरा ितन गरररहनुभएको तथएन। न 

ि तथयो उहााँिे मन वा हृदय मा भावनाहरू कुरा। 

येशू उहााँको शासनको बारेमा कुरा गदै हुनुहुन्थ्यो ! फररसीहरूिे उहााँिाई चचचको 

बारेमा सोिेनन्। चााँडै सुरु हुने नयााँ तनयमको कुनै ितन चचचको बारेमा तिनीहरूिाई 

थाहा तथएन। उनीहरूिे एक तकतसमको सुन्दर भावनाको बारेमा सोिेका तथएनन् । 

एक राज्य सोच्छ भने िरमेश्वरको औ ंछ र िरमेश्वरको राज्य तथयो - ई 

मण्डिी " तभत्र " फररसीहरूको - फररसीहरूको तभत्र मण्डिी तथयो? स्पष्ट् छैन! 
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यस्तो तनष्कषच हास्यास्पद हो, होइन र? केही प्रोटेसे्टन्ट अनुवादहरूिे िूका 1:21:21 

को अंशिाई " िरमेश्वरको राज्य " " ििाईंकै बीचमा " (एनकेजेभी / केजेभी) 

को रूिमा अनुवाद गरे ितन क्याथोतिक नू्य जेरूसिेम बाइबििे ितन " िरमेश्वरको 

राज्य तिमीहरूकै माझमा छ " भनेर अनुवाद गरेको छ । " 

येशू फररसीहरू मधे्य एकजना हुनुहुन्थ्यो। अब फररसीहरूिे सोचे तक 

उनीहरु िरमेश्वरको राज्यिाई हेछच न् । िर तिनीहरूिे यसिाई गिि अथच 

िगाए। येशूिे बुझाउनुभयो तक यो केवि यहूदीहरूको िातग केवि स्थानीय वा 

सीतमि राज्य हुनेछैन , तकनतक उनीहरूिे सोचेजस्तो देल्टिन्थ्यो (न ि कोही-कोहीिे 

तवश्वास गरे जस्तो चचच)। िरमेश्वरको राज्यिे िेरै को केवि एक हुन हुनेछ जो 

मातनसहरूिे र देल्टिने राज्यहरू सह दशाचउन वा हेनच, र, भन्न " यो यो यहााँ 

छ " ; वा " त्यो राज्य हो, त्यहााँ। " 

येशू आफैं , त्यो राज्यको राजा बन्न जन्मनुभएको तथयो, जसरी उसिे तििािसिे स्पष्ट् 

रूिमा भनेका तथए (यूहन्ना 1 18: 36 36--37)। बुझ्नुहोस् तक 

बाइबििे " राजा " र " साम्राज्य " शब्दहरू एक अकाचसाँग प्रयोग गदचछ 

( उदाहरणका िातग डातनयि: 1 17-1-18, 2।)। भतवष्यमा राज्यको 

राजा िरमेश्वरको त्यसितछ, तथयो र त्यहााँ, िडा गनच अको को फररसीहरूको । िर 

तिनीहरूिे उहााँिाई आफ्नो राजा भनेर तचनेनन् (यूहन्ना 1 :21: 21)। जब उहााँ 

फकच नुहुन्छ, संसारिे उहााँिाई अिीकार गदचछ (प्रकाश 1 :19: 1)। 

येशूिे तनम्न िदहरूमा, गयो िूका 17 मा िरमेश्वरको राज्य शासन ितन गनेछौ ंजब 

सबै आ, उहााँको दोस्रो वणचन गनच, (ल्टस्थरिा िातग मोफटको जारी िृथ्वी मा यो 

अध्याय): 

22 िब उहााँिे आफ्ना चेिाहरूिाई भनु्नभयो: “यस्तो तदन आउाँछ जब ििाईं 

मातनसको िुत्रको एक तदन ितन र्व्थचमा र्व्स्त रहनुहुनेछ। 23 मातनसहरूिे 

भने्नछन्, 'हेर, उहााँ यहााँ हुनुहुन्छ!' 'हेर, उहााँ त्यहााँ हुनुहुन्छ!' िर तिनीहरू 

ितछ हटेर नजाऊ , 2 24 तकनतक जस्तो तक तबजुिी चम्कन्छ जुन आकाशको 

एक छेउबाट अको छेउसम्म चल्छ , त्यसरी नै मातनसको िुत्र आफ्नै तदनमा 

आउनेछ। 2 िर सबैभन्दा ितहिे उसिे ठूिो िीडा सहनुिनेछ र विचमान 

िुस्तािे उहााँिाई तिरस्कार गनुचिछच । (िूका 1: 22-25, मोफट) 

येशूिे रािो तबजुिीको प्रकाशिाई संकेि गनुचभयो , जसरी मत्ती 2:27 -311 मा , 

दोस्रो िटक सारा संसारमा आफ्नो शासनको आगमनको वणचन गदचछ। येशू भनु्नहुन्न 

तक उहााँ फकच नुहुाँदा उहााँका मातनसहरूिे उहााँिाई देख् न सकै्दनन्। 
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िी आफ्नो राजा रूिमा उहााँिाई तचन्न छैन (प्रकाश 11:15) र उहााँिाई (प्रकाश 

19:19) तवरुद्ध िड्न हुनेछ! िेरैिे सोचे्नछन् तक येशू ख्रीष्ट् तवरोिीिाई प्रतितनतित्व 

गनुचहुन्छ। येशूिे भनै्द हुनुहुन्नथ्यो तक िरमेश्वरको राज्य िी फररसीहरूमा तथयो -

 जसिे उनीहरूको किटको कारण तिनीहरू राज्यमा भाग तिने छैनन् भनेर 

उहााँिे कतहाँ ितन बिाउनुभयो (मत्ती 2 23: 1 13-1-14)। न ि येशूिे भनै्द हुनुहुन्थ्यो 

तक चचच राज्य हुनेछ। 

ऊ िरमेश्वरको राज्य हो तक एक तदन मान्छेहरू प्रवेश गनच सक्षम हुनेछ - 

िमीको बौररउठाइ जसै्त ! यद्यति , अब्राहम र अन्य कुिितिहरू अझै त्यहााँ छैनन् 

(सीएफ तहबू्र 11: 1 13-40०)। 

चेिाहरूिे यस थाह  िरमेश्वरको तिनीहरूिाई तभत्र तथएन र्व्ल्टक्तगि त्यसितछ , र 

यो तनम्न रूिमा देिा िनच तथयो तक िूका 17:21, ितछ आए जो, शो: 

11 जब तिनीहरूिे यी सबै कुरा सुने, िब उनिे अको उिान सुनाए, तकनतक 

उहााँ यरूशिेमको नतजक हुनुहुन्थ्यो र तकनतक तिनीहरूिे सोचे तक 

िरमेश्वरको राज्य िुरुनै्त देिा िनेछ (िूका 1 :11: 11)। 

को भकिष्यमा स्पष्ट् कथयो 

ििाईं के भन्न सकु्नहुन्छ तक के ईन्डम नतजक छ? यस प्रश्निाई सम्बोिन गने क्रममा, 

येशूिे भतवष्यसूचक घटनाहरू सूचीबद्ध गनुचभयो (िूका 21: -2-28) र त्यसितछ 

तसकाउनुभयो : 

29 नेभाराको रूििाई हेर र सबै रूिहरूिाई हेर। जब उनीहरू ितहिे नै 

बढ्दै छन्, ििाईंिे देख्नुहुनेछ र आफैिाई थाहा िाउनुहुनेछ तक ग्रीष्म 

नतजक छ।  त्यसकारण, जब तपाईं यी कुराहरू भइरहेको 

देख्नुहुन्छ , तब परमेश्वरको राज्य नकजकै आएको छ भनेर 

जानु्नहोस् (िूका 21: 2 -3 --31)। 

येशूिे आफ्ना मान्छे जब थाहा भतवष्यसूचक घटनाहरू िािना गनच 

चाहने्थ  आउनेछ। येशूिे कतहाँ ितन आफ्ना मातनसहरूिाई भतवष्यवाणीका 

घटनाहरू हेनच र ध्यान तदन भनु्नभएको तथयो (िूका 21:36; मकूच स 1 13: 33 -

37)। येशूका शब्दहरूको बावजुद िेरैिे भतवष्यवाणीसाँग सम्बल्टन्धि तवश्व घटनाहरू 

हेने छुट िाउाँछन्। 

िूका 22 र 23 मा, येशू फेरर ितन भनेर देिाए  िरमेश्वरको ि तथयो तक िूरा 

हुनेछ उहााँिे तसकाउनुभयो गदाच भतवष्यमा: 
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1 “ मैिे कष्ट् भोगु्न भन्दा अतघ िाँतसि यो तनस्तार-चाडको भोजन गने िीव्र 

इच्छा मतसि छ। 1  तकनतक म तिमीहरूिाई भन्छु, िरमेश्वरको राज्यमा यो 

िूरा नभएसम्म म यो िाने छैन। " 1  िब उसिे कचौरा तिएर कचौरा तिएर 

िन्यवाद चढायो र भन्यो: " यो तिएर तयनीहरूिाई बााँड। 1  तकनतक म 

तिमीहरूिाई भन्छु, जबसम्म िरमेश्वरको राज्य आउाँदैन िब सम्म दािको 

फि तिउाँ तदनाँ ” (िूका 22: 1 15-1-18)। 

िर िी अिरािीहरूमधे्य एक जना जसिाई उहााँसाँगै कू्रसमा झुण्डयाइएको 

तथयो, त्यसिे उहााँको तनन्दा गरररहेको तथयो र भन्यो, “ यतद ििाईं मसीह 

हुनुहुन्छ भने आफैिाई बचाउनुहोस् र हामीिाई ितन बचाउनुहोस्।” "  िर 

उसको साथीिे उसिाई हप्कायो र भन्यो, " के तिमी ितन िरमेश्वरसाँग 

डराउाँदैनौ? ” तकनतक ििाईं ितन उहााँतसि तनन्दाको िात्र हुनुहुन्छ।  र 

हामीिे यो ठीकसाँग भनेका छौ,ं तकनतक हामी योग्य छौ,ं तकनतक हामीिे 

गरेका सबै कुराको बदिा हामीिे चुकाइसकेका छौ,ं िर यसबाट केही 

िराबी भएको छैन। " 42 अतन उहााँिे भनु्नभयो , " मेरो प्रभु, मिाई ििाईं 

आफ्नो राज्यमा आउन सम्झना। "  43 िर येशूिे उसिाई भनु्नभयो, " आमेन, 

म तिमीिाई भन्छु तक आज तिमीहरु मसाँग प्रमोदवनमा हुनेछौ। " (िूका 2: 

-4 -4 --43, सादा अंगे्रजीमा अरामाइक) 

को िरमेश्वरको छैन गरे येशूिे मृतु्य भएको तथयो रूिमा ई तबतत्तकै माकच  र िूका दुवै 

देिाउाँछ रूिमा या ि: 

43 अररमेतथयाका जोसेफ, एक प्रमुि िररषद सदस्य, जो आफैं  िरमेश्वरको 

राज्यको िातग िल्टिचरहेका तथए, साहस गदै ... (मकूच स 1 15:43) । 

उहााँ यहूदीहरूको शहर अररमतथयाका तथए, जो आफै ितन िरमेश्वरको 

राज्यको प्रतिक्षामा तथए (िूका 2 23:51)। 

म टी एक छ  िुनरुत्थानको (1 कोररन्थी 15: 50-55) भनेर मसीहीहरूिे फेरर िैदा 

हुनेछ गनच प्रतवष्ट् गने िरमेश्वरको, यूहन्ना रेकडच रूिमा: 

3 येशूिे जवाफ तदनुभयो र तिनिाई भनु्नभयो " सबैभन्दा, म ििाईंिाई, फेरर 

जन्म नभएसम्म, उहााँिे िरमेश्वरको राज्यको देख्न सकु्नहुन्छ 

भन्छन्। " 4 तनकोदेमसिे उहााँिाई भने, " उहााँिे िुरानो छ जब मातनस 

कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ दोस्रो िटक आफ्नो आमाको गभचमा िसेर 

जन्मन सक्छ? " 5 येशूिे जवाफ तदनुभयो, " सबैभन्दा, म ििाईंिाई, एक 

िानी र आत्माबाट जल्टन्मएको नभएसम्म भन्छन्, उहााँिे िरमेश्वरको 

राज्यको (3-5 यूहन्ना 3) प्रतवष्ट् गनच सकु्नहुन्छ। 
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मात्र िरमेश्वरको मान्छे को िरम िोस्ट-सहस्र देखे्न िरमेश्वरको । 

अब कृिया बुझ्नुहोस् तक एक जना येशूको िुनरुत्थान भएको तथयो, फेरर 

उनिे िरमेश्वरको इन्डमको बारेमा तसकाए : 

3 उहााँिे ितन आफूिाई जीतवि िेरै भूि प्रमाणहरू द्वारा उहााँको कष्ट् ितछ, 

तिनीहरूिाई देिेको भइरहेको चािीस तदनमा प्रसु्ति र िरमेश्वरको 

(पे्रररि 1: 3) राज्यको गनच कुराहरू कुरा। 

पकहलो र ई अन्तन्तम प्रिचन येशूले कदनुभएको कथए परमेश्वरको! येशू त्यो 

राज्यको बारेमा कसकाउन सने्दशिाहकको रूपमा आउनुभयो। 

येशूिे ितन तथयो पे्रररि यूहन्ना को बारेमा िेखे्न सहस्र िरमेश्वरको िृथ्वीमा 

भनेर। यूहन्नािे के िेिेका तथए ध्यान तदनुहोस्: 

4 म येशू आफ्नो साक्षी र जनावरको वा आफ्नो छतव उिासना गने तथएन 

िरमेश्वर, शब्द को िातग तथयो जो, र आफ्नो तनिारमा वा आफ्नो हाि मा 

आफ्नो तचन्ह प्राप्त गरेका तथए िी को प्राण देिे। अतन उनीहरू ख्रीष्ट्साँग 

एक हजार वषचसम्म शासन गरे (प्रकाश 2०:)। 

प्रारल्टम्भक इसाईहरूिे तसकाए तक िरमेश्वरको हजार वषीय राज्य िृथ्वीमा हुनेछ र 

बाइबििे तसकाए जसै्त संसारका सरकारहरू प्रतिस्थािन गनेछ (सीएफ प्रकाश 

:10: 11: 15)। 

तकन, को यतद िरमेश्वरको छ को ओ महत्त्विूणच कुरा, सबैभन्दा छैन सुने िेरै यसको 

बारेमा िेरै? 

आंतशक रूिमा एक्जो कारण येशूिे यसिाई एउटा रहस्य भनु्नभएको छ: 

11 िब उहााँिे तिनीहरूिाई भनु्नभयो: “ तिमीहरूिाई िरमेश्वरको राज्यको 

रहस्य जाने्न अतिकार तदइयो। िर बातहरका मातनसहरूिाई भने सबै थोक 

दृष्ट्ान्तमा आउाँछ (मकूच स :11:11)। 

आज ितन िरमेश्वरको सााँचो राज्य भनेको िेरै जसो िरमेश्वरको योजनाको रहस्य हो 

(हाम्रो तन: शुल्क िुस्तक, www.ccog.org मा अनिाइन ितन हेनुचहोस् : 

शीषचक: भगवान्को योजनाको रहस्य रहस्य भगवानिे के बनाउनुभयो? भगवानिे 

ििाईंिाई तकन बनाउनुभयो? ? ) । 

यो ितन तवचार गनुचहोस्, तक येशूिे भनु्नभएको तथयो तक (युगको) अन्त ( तछिै) 

आउनेछ राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा गवाहीको रूिमा प्रचार गररयो : 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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1  अतन राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सब जातिहरूिाई साक्षीको 

रूिमा प्रचार गररनेछ, र त्यसितछ अन्त आउनेछ (मत्ती 2 24:1:14)। 

घोषणा राज्यसभाको दैतनक महत्विूणच छ र यी अन्त समयमा िूरा गररनु 

िछच  । यो " राम्रो सने्दश " हो तकनतक यसिे राजनीतिक नेिाहरूिे जे िढाए ितन 

तसकाउाँदछ, मानविाको जीवनको वास्ततवक आशािाई ओझेिमा िाछच  । 

यकद तपाईलें येशूका शब्दहरूलाई किचार गनुवभयो भने, यो स्पष्ट् हुनुपदवछ कक 

साँचो इसाई चचवले अब राज्यको सुसमाचार प्रचार गरररहनुपदवछ । यो चचवको 

लाकग यसको प्राथकमकता हुनुपछव  । र यो राम्रोसाँग गनचका िातग, बहु भाषाहरू 

प्रयोग गनुचिनेछ। तट उसको हो भगवान्को तनरन्तर चचचिे गनच कोतसस गदचछ। र 

यसैिे यो िुल्टस्तका िेरै भाषाहरूमा अनुवाद गररएको छ। 

येशूिे तसकाउनुभएको िेरैजसो उहााँको िररका िीकार गदैनन्: 

1 ” सााँघुरो ढोकाबाट तभत्र िस्; तकनतक ढोका फरातकिो छ र फरातकिो 

बाटो छ, जसिे तवनाशिफच  डो .््याउाँछ, र त्यहााँ प्रवेश गनेहरू िेरै जना 

छन्।  1  तकनतक सााँघुरो ढोका हो र गाह्रो बाटो हो, जुन जीवनिफच  डो 

.््याउाँछ, र त्यहााँ कोहीिे यसिाई फेिा िारे। ( मत्ती: 1 13-1-14 ) 

िरमेश्वरको राज्यको तदन जीवनिफच  िैजान्छ ! 

यो चाििाग्दो कुरा हुन सक्दछ तक प्राय: इसाई तवश वासीहरू ख्रीष्ट्को जोड प्रचार 

गनचमा तथए भने्न िारणािाई बेवास्ता गरे जस्तो देल्टिन्छ। िमचशास्त्र, िमचतवद् र 

इतिहासकारहरूिे प्रायुः बाइबििे वास्तवमा तसकाउने कुरा यही हो भनेर बुझेको 

छ। 

यद्यति, येशू आफैिे ितन आफ्ना चेिाहरूिे तसकाएको आशा गनुचहुन्थ्यो राज्यको 

तदन (िूका: 2 , )०)। तकनतक भतवष्यको राज्य िरमेश्वरको कानूनमा आिाररि 

हुनेछ , यसिे शाल्टन्त र समृल्टद्ध ल्याउनेछ — र यस युगमा िी तनयमहरू िािन गदाच 

सााँचो शाल्टन्त हुन्छ (भजन 11: 1 165; एतफसी 2:1:15)। 

र राज्यको यो शुभ िबरिाई िुरानो तनयमको िमचशास्त्रमा ितन तचतनन्थ्यो। 

के यो राज्य पुरानो कनयममा पररकचत कथयो? 

येशूको ितहिो र अल्टन्तम रेकडच  गररएको उिदेशमा िरमेश्वरको 

राज्यको घोषणा (माकच  1: 1 14-1-15 ; पे्रररि 1 :) ) भतनएको तथयो । 
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िरमेश्वरको राज्य एउटा चीज हो जुन येशूको समयका यहूदीहरूिे केही कुरा 

जानेको हुनुिछच  जसरी उनीहरूको िमचशास्त्रमा उले्लि गररएको तथयो जसिाई 

हामी अतहिे िुरानो तनयम भन्छौ।ं 

दाकनयल राज्यको बारेमा कसकाए 
टी अगमवक्ता दातनयििे यो िेिेका तथए : 

40 अतन चौथो राज्य फिाम, टुक्रा र सबै मा फिाम तवश्रामहरू रूिमा िैरै 

बतियो रूिमा हुनेछ; र फिामिे झै चक्नाचूर भए झैं त्यो राज्य टुक्रा-टुक्रा 

भई टुक्रा-टुक्रा हुनेछ।  िर ििाईंिे िुिा र औिंाहरू देख्नुभयो, जुन 

कुमािेको माटो र केही भाग फिामको तथयो, त्यस राज्यको तवभाजन 

हुनेछ। जसरी ििाईंिे फिामको माटो तमतसएको देख्नु भए झैं फिामको 

शल्टक्त यसमा रहनेछ।  जसरी िुिाको औिंाहरू केही फिामका र केही 

भाग माटोका तथए, त्यसरी राज्य केही शल्टक्तशािी र आंतशक रूिमा 

कमजोर हुनेछ।  43 जब ििाईंिे फिामका चीजहरू तसरेतमक माटोमा 

तमतसएको देख्नुभयो, िी मातनसहरूका बीउहरूसाँग तमतसनेछन्। जसरी 

फिाम र माटो तमतसएन तिनीहरू ितन एक अकाचको अनुसरण 

गदैनन्।  44 यी राजाहरूको समयमा िगचका िरमेश्वरिे एउटा राज्य िडा 

गनुचहुनेछ जो कतहलै्य नाश हुनेछैन। यस राज्यिे अरू मातनसहरूिाई 

छोडनेछैन। यो टुक्रा टुक्रा हुनेछ र यी सबै राज्यहरूिाई िान्छ , र 

यो सदाका िातग रहनेछ (दातनयि 2 : 40 -44)। 

1  िर सवोच्चका ितवत्र जनहरूिे राज्य िाउनेछन्, र सदासवचदा र 

सदासवचदा राज्यको अतिकार गनेछन्। ' (दातनयि :18:1:18)। 

21 “ मैिे हेरररहेको तथएाँ ; 22 िी तदनहरूमा ितवत्र शिाब्दीहरू तवरुद्ध िडाईं 

भइरहेको तथयो र उनीहरूको तवरुद्धमा तवजय हातसि गदै तथयो। 22 प्राचीन 

समय नआउन्जेि सवोच्च अदाििका ितवत्र जनहरूको िक्षमा फैसिा 

सुनाइयो र समय आयो तक सन्तहरूिे त्यो राज्य िाउनेछन्। । ( दातनयि: 
21-22 ) 

डातनयिबाट हामी तसक्छौ ंतक त्यो समय आउनेछ जब िरमेश्वरको िे यस संसारको 

राज्यहरू नष्ट् गनेछ र अनन्तसम्म रहनेछ। हामी यो ितन तसक्छौ ंतक यस राज्य प्राप्त 

गनचमा सन्तहरूको आफ्नो भाग हुनेछ । 

दातनयिका भतवष्यवाणीहरूको िेरै अंश 21 औं शिाब्दीमा हाम्रो समयको िातग हो । 

नयााँ तनयमबाट केतह अंशहरू ध्यान तदनुहोस्: 
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12 “ तिमीिे देिेका दशवटा सीग्हरु दश राजाहरु हुन्। यी राजाहरुिे 

अतहिेसम्म राज्य िाएका छैनन्। िर तिनीहरुिे एक घण्टाको तनल्टि त्यो 

िशुतसि शासन गने अतिकार प्राप्त गनेछन्। 1 यी एउटै मनका हुन्, र 

तिनीहरूिे आफ्नो शल्टक्त र अतिकार त्यस िशुिाई तदनेछन्। 1  िी 

थुमातसि युद्ध गनेछन् र थुमािे उनीहरूिाई िरास्त गनेछ, तकनतक उहााँ 

प्रभुहरूका र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। अतन उहााँसाँगै हुनेहरू ितन 

कहिाइन्छ, छातनएका हुन्छन् र तवश्वासी हुन्छन्। ” (प्रकाश 1 17: 12-1-
14) 

त्यसोभए , हामी दुबै िुरानो र नयााँ करारमा यो अविारणा देख्छौ ंतक त्यहााँ अन्तको 

िातथचव राज्यको दश भाग हुनेछ र िरमेश्वरिे यसिाई नष्ट् गनुचहुनेछ र आफ्नो राज्य 

स्थािना गनुचहुनेछ। 

यशैयाले कसकाए राज्यको बारेमा 
हजारौ वषच शासनकाििाई तमिेतनयम भनेर तचतनने िरमेश्वरको राज्यको ितहिो 

भागको बारेमा िेख्न िरमेश्वरिे यशैयािाई पे्ररणा तदनुभयो : 

1 त्यहााँ तयशैको से्टम देल्टि तनस्कने एक रड आउन िछच , अतन एक शािा 

आफ्नो जरा बातहर बढ्न िछच । 2 िरमप्रभुको आत्मा उसमा रहनेछ , ज्ञान र 

समझशल्टक्तको आत्मा, सल्लाहको आत्मा र सामथ्यचको, ज्ञान र प्रभुको 

भयको आत्मा। 

3 उहााँको आनन्द प्रभुको डर छ, अतन उहााँिे आफ्ना आाँिाको दृतष्ट् द्वारा 

न्याय छैन, न ि उहााँको कान को सुनुवाइ द्वारा तनणचय; 4 िर िातमचकिाको 

उहााँिे गररब न्याय, अतन इल्टिटी संग तनणचय 

िृथ्वीको नम्रहरूको िातग उहााँिे उहााँको मुिको रड िृथ्वी प्रहार 

गनेछु, अतन उहााँको ओठको सास उहााँिे दुष्ट् मानुच िछच । 5 िातमचकिा 

उहााँको कम्मर को बेि हुन, िछच  अतन उहााँको कमर को बेि 

तवश्वसनीयिा। 

6 " थुमा वास गनेछु ितन ब्ााँसो, द तचिुवा िि जवान बाख्रा, संग झठू 

िछच  भएको बाछो र जवान तसंह र साँगै; एउटा सानो बच्चािे तिनीहरूिाई 

डोयाचउाँछ। 7 गाई र भािूहरू घााँस िानेछन्। तिनीहरूका जवानहरू साँगै 

सुिे। र तसंह को गोरु जसै्त िराि िानु िछच । 8 द नतसचङ बच्चा कोबरा गरेको 

प्वाि द्वारा पे्ल गनेछ, अतन दूि छोडाएितछ बच्चा गरेको गुफा मा आफ्नो 

हाि राख्नु िछच । 9 मेरो ितवत्र िवचिमा कसैिे कसैिाई डर देिाउने अथवा 
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चोट िुयाचउने छैन तकनभने िृथ्वीिे िरमप्रभुको ज्ञानिे समुद्रिे 

िानी भररिूणच िानेछ । 

10 “ त्यस तदन तयशैको िररवार जम्मा हुनेछ। िी मातनसहरूका तनल्टि 

ब्यानर जस्तो हुनेछ। तकनतक अन्यजातिहरूिे उहााँिाई िोज्दछन्, र 

उहााँको आरामको ठाउाँ  गौरवशािी हुनेछ। " (यशैया 11: 1-1०) 

म ितहिो िी यस उले्लि कारण किा वा को ितहिो चरण  िरमेश्वरको ितवत्र शहर, 

नयााँ यरूशिेम िगच, प्रकाश देल्टि िि आउछ जब यो समय यो शारीररक हुनेछ 

जहााँ (समय ितहिा छ तक छ 21) र एक हजार बषच सम्म हुनेछ । यशैयािे यस 

चरणको शारीररक िक्षिाई िुतष्ट् गरे जब उनी अगातड तथए: 

11 त्यस तदन िाररि गनच आउन िछच  प्रभु दोस्रो समय फेरर उहााँको हाि सेट 

िछच  त्यो , छाडेका छन् उहााँको मान्छे को शेष िुन: प्राप्त गनच , अशू्शरका र 

तमश्र देल्टि देल्टि  र,  देल्टि देल्टि हमाि र समुद्रको टािु 

12 उहााँिे जातिहरूका िातग ब्यानर िडा 

गनुचहुनेछ, र इस्राएिको जातिहरूिाई जम्मा गनुचहुनेछ, र यहूदाका 

मातनसहरूिाई िृथ्वीको चारै कुनामा भेिा गराउनुहुनेछ । 13 एपै्रमको ईष्याच 

बद्िनेछ, र यहूदाका शतु्रहरू मनेछन्। एपै्रमिे यहूदािाई ईष्याचिु बनाउने 

छैन, यहूदािे एपै्रमिाई कष्ट् तदनेछैन। 14 िर तिनीहरू ितिश्तीहरूको 

कााँिमा ितिमतिर िागे्नछन्। िी सबै मातनसहरूिे तमिेर िूवचका 

मातनसहरूिाई िुट्नेछन्। तिनीहरूिे एदोम र मोआबमातथ आफ्नो हाि 

राख्नु िछच । अम्मोनका मातनसहरूिे तिनीहरूको आज्ञा िािन 

गनेछन्। 15 िरमप्रभुिे तमश्रको समुद्रिाई नष्ट् िानुच हुनेछ। उहााँको 

शल्टक्तशािी हावा संग उहााँिे नदी भन्दा उहााँको मुट्ठी तमिाउ 

हुनेछ, अतन साि िाराहरु मा यो प्रहार, अतन बनाउन मातनसहरू सुक्खा 

भन्दा िार -  16 अशू्शरबाट बााँचे्न मातनसहरूका िातग 

एदोमको बाटो हुनेछ। यो त्यस समय तथयो जब इस्राएिीहरू तमश्र देशबाट 

बातहर आए। ( यशैया 11: 11-1-16 ) 

यशैया ितन िेख्न पे्रररि तथए: 

2 अब यो बाद तदनमा िाररि गनच आउन िछच  त्यो प्रभुको घर को 

िहाड तहमािहरूको शीषच मा स्थातिि गनेछ हुन, अतन डााँडाहरू मातथ 

उच्च गररनेछ; सबै जातिहरू त्यहााँ ओइरो िागे्नछन्। 3 िेरै मातनसहरु आएर 

भने्नछन्, " आऊ हामी िरमप्रभुको िहाड , याकूबको िरमेश्वरको मल्टन्दरमा 

जाउाँ , उहााँिे हामीिाई उहााँको मागचहरू तसकाउनुहुनेछ, र हामी उहााँको 
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मागचमा तहंड्नेछौ।ं " कसयोनकी बाकहर लाकग कनस्कने व्यिस्था 

जानेछौ , अतन यरूशिेमबाट प्रभुको वचन। 4 उनिे जातिहरूका बीचमा 

न्याय गनेछन् र िेरै मातनसहरूिाई हप्काउनेछन्। तिनीहरुिे आफ्ना 

िरवारहरु तिटेर हिोको फािी बनाउाँनेछन् । राष्ट्र  पछव  कलफ्ट अप 

जाकतको किरुद्धमा तरिार, न त कतनीहरूले युद्ध अब कसक्न 

हुनेछ । ... 11 , मातनसको उच्च देल्टिन्छ नम्र गररनेछ भएको मातनसहरूको 

ढोगे गररनेछ, अतन प्रभु एकै्ल त्यस तदन उच्च गररनेछ। (यशैया 2: 2--4 , 
11 )   

िसथच , यो िृथ्वीमा शाल्टन्तको एक  समय हुनेछ  सिैंको िातग हुनेछ, येशूको 

शासनको साथ। तवतभन्न िमचशास्त्रहरूमा आिाररि (भजन 90, 2: 1; यशैया 2:11; 

होशे 6: 2), यहूदी िालु्मदिे यो 1,००० वषचसम्म तसकाउाँदछ ( बेतबिोन िालु्मद: 

टर ्याके्टट महासभा फोतियो 97 ए )। 

म तसयािाई ितन तनम्न िेख्न पे्ररणा भएको तथयो : 

6 हामीिाई तनल्टि एउटा बाि जल्टन्मएको छ िातग, तनल्टि हामीिाई िुत्र 

तदइएको छ; र सरकार उनको कााँिमा हुनेछ। र उनको नाम वंडरफुि, 

िरामशचदािा, शल्टक्तशािी भगवान, तचरस्थायी तििा, शाल्टन्तका राजकुमार 

कहिाइनेछ। 7 उहााँको सरकार र शाल्टन्तको वृल्टद्ध त्यहााँ कुनै अन्त, 

दाऊदको तसंहासनमा मातथ र उहााँको राज्य भन्दा ितन सिैंभरर, यो आदेश 

र न्याय र न्याय यसिाई स्थातिि त्यस समय देल्टि गनच हुनेछ। सेनाहरूका 

प्रभुको उत्साहिे यो कायच गदचछ। (यशैया: 6--) 

याद गनुचहोस्, यशैयािे भनेका तथए तक येशू आउनुहुनेछ र सरकारको साथमा राज्य 

स्थािना गनुचहुनेछ। िेरैिे ख्रीष्ट्को बारेमा यो िण्ड उद्िृि गछच न् भनेर दाबी गदचछन्, 

तवशेष गरी प्रते्यक वषच तडसेम्बरमा, तिनीहरू येशू बोर एन हुनेछ भने्न िथ्य भन्दा यो 

भतवष्यवाणी गरररहेका तथए भने्न कुरािाई वेवास्ता गछच न् । बाइबि शो तक 

िरमेश्वरको तवषयहरू मातथ र्व्वस्था संग सरकार छ, र त्यो येशूिे यो भन्दा बढी 

हुनेछ। यशैया, दातनयि, र अन्य यो भतवष्यवाणी। 

िरमेश्वरको र्व्वस्था पे्रमको मागच हो ( मत्ती 22: 37 37-40० ; यूहन्ना 1 15:1०) र िी 

तनयमहरूमातथ िरमेश्वरको क्रोिको शासन हुनेछ । िसथच, संसारका कतििय 

मातनसहरूिे यसिाई हेने क्रममा ितन ईश्वरको ईन्डम पे्रमको आिारमा हुनेछ। 

भजन र अकधक 



23 
 

यो केवि दातनयि र यशैया मात्र तथएन, िरमेश्वरिे आउाँदै गरेको िरमेश्वरको 

राज्यको बारेमा िेख्न पे्रररि गनुचभयो। 

इजककएलले यो लेख्न पे्रररत गरे कक महासकष्ट्कालको समयमा कततरकबतर 

भएका इस्राएलका कुलहरू (यहूदीहरू मात्र होइन) सहस्राब्दी राज्यमा जम्मा 

हुनेछन्: 
17 तसथव, 'भन्न यसरी परमेश्वरले यसो भन्छन्: " म, को माकनसहरूका 

तपाईलें भेला हुनेछ जहाँ तपाई ंछररएका छन् देशहरुमा तपाईलें 

इकट्ठा, र म तपाईलंाई इस्राएलका भूकम कदनेछु। " ' 18 अकन कतनीहरूले 

त्यहाँ जाने, र कतनीहरूले त्यहाँ सबै आफ्नो घीन कुराहरू र यसका 

सबै कलन टाढा हुनेछ। 19 त्यसपकछ म कतनीहरूलाई हृदय कदनेछु, र म 

कतनीहरूलाई कभत्र नयाँ आत्मा गनेछन्, र आफ्नो शरीर को हृदय 

बाकहर कलनुहोस्, र कतनीहरूलाई शरीर को एक हृदय 

कदन, 20 कतनीहरूले मेरो कनयमहरू कहंड्न र मेरो इन्साफ राख्न सक्छ र 

कतनीहरूलाई गर कतनीहरू मेरा माकनसहरू हुनेछन् म म परमेश्वर 

हँु। 21 तर कतनीहरूका हृदयले आफ्ना घृकर्त कुराको घृर्ा र घृकर्त 

मूकतवहरूलाई पछ्याउँदछु, तर म कतनीहरूको कुकमवको लाकग 

कतनीहरूलाई दण्ड कदन्छु। ” परमप्रभु मेरो माकलकले यी सबै 

कुरा भनु्नभयो। ( इजककएल 11: 1-2-21 ) 
इस्राएिको कुिका वंशहरू अब तििरतबिर हुनेछैनन्, िर उनीहरूिे िरमेश्वरको 

तनयमहरू िािन गनेछन् र घृतणि चीजहरू िानु रोके्नछन् (िैर्व् 11: र्व्वस्था 1 

14)। 

भजनसंग्रहमा िरमेश्वरको राज्यको शुभ समाचारको बारेमा ध्यान तदनुहोस् : 

27 संसारका सबै मातनसहरूिे िरमप्रभुको स्मरण गनेछन् र िरमप्रभुतिर 

फकेर आउाँनेछन् , अन्य जातिहरूका सबै मातनसहरूिे ििाईंको अतघ 

ििाईंको उिासना गनेछन्। 2  तकनतक राज्य प्रभुको हो, र उहााँिे 

जातिहरूमातथ शासन गनुचहुन्छ। ( भजन 22: 2 27-28 ) 

6 हे िरमेश्वर, ििाईंको तसंहासन सदासवचदा रतहरहन्छ; िातमचकिाको 

राजदण्ड ििाईंको राज्यको राजदण्ड हो। ( भजन: 45:) ) 

1 हे, िरमप्रभुको िातग एउटा नयााँ गीि गाऊ! सारा िृथ्वी नै िरमप्रभुको 

तनल्टि गाओ। 2 िरमप्रभुको तनल्टि गाओ, उहााँको नामिाई िन्यको 

भन; तदनतदनै उहााँको उद्धारको शुभ समाचारको घोषणा गनुचहोस्। 3 जाति-
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जातिका बीचमा उहााँको मतहमाको वणचन गर , सबै मातनसहरू माझ 

उहााँकै आियचकमचहरू। (भजन 96: 1-;; cf. 1 इतिहास 1: 2 23-24 ) 

10 हे िरमप्रभु, ििाईंका सबै कायचहरूिे ििाईंको प्रशंसा गनेछन् र 

ििाईंका ितवत्रजनहरूिे ििाईंिाई िन्यको 

भने्नछन्। 11 तिनीहरूिे ििाईंको राज्यको मतहमाको बारेमा बोल्नेछन् , र 

ििाईंको सामथ्यचको कुरा गनेछन् , 12 मातनसका िुत्रिाई उहााँका 

शल्टक्तशािी कायचहरू र उनको राज्यको मतहमो मतहमाबारे 

बिाउन। 13 ििाईंको राज्य अनन्तको राज्य हो, र ििाईंको शासन 

िुस्तौसंम्म चतिरहन्छ।   ( भजन 1 145: 1०-1-13 ) 

पुरानो कनयमका किकभन्न लेखकहरूले पकन राज्यको पक्षका बारे लेखेका कथए 

(जसै्त इजककएल 2०:33:33; ओबद्या 21; मीका:)। 
त्यसोभए, जब येशूले सबैलाई कसकाउन थाल्नुभयो , तत्कालका दशवकहरूले 

आधारभूत अिधारर्ाको साथ केही पररकचत कथए। 
  
  

के पे्रररतहरूले राज्यको सुसमाचार कसकाए? 

जबकक सुसमाचार जसै्त धेरै कायव छ बस को को बारेमा राम्रो समाचार येशूको 

व्यन्ति, िास्तकिकता येशूका अनुयायीहरूले कसकाउनुभयो छ परमेश्वरको 

राज्यको सुसमाचार । यही सने्दश येशूले ल्याउनुभएको कथयो। 
पािलले परमेश्वरको राज्य कसकाए 
पे्रररि िी औििे िरमेश्वर र येशूको र्व्ल्टक्तत्वको बारेमा िेिेका तथए : 

8 अतन उहााँिे िकच  र िरमेश्वरको (: 8 पे्रररि 19) को राज्यका कुराहरूको 

सभाघरमा गए र िीन मतहनाको िातग तनडर भई बोिे। 

2  र सााँचै्च, अब मिाई थाहा भयो तक ििाईंहरू सबै जसको बीचमा म 

िरमेश्वरको राज्यको प्रचार गदैछु (पे्रररि 2०:2:25)। 

2  िब तिनीहरूिे उहााँिाई एक तदनको िातग तनयुक्त गरे, िेरै मातनसहरू 

उहााँसाँगै उहााँकहााँ आए, जसिाई उनिे िरमेश्वरको राज्यको तवषयमा 

बिाउन र गवाही तदए र मोशाको र्व्वस्था र भतवष्यवक्ताहरू दुवैबाट 

तबहानदेल्टि बेिुकीसम्म येशूबारे तिनीहरूिाई मनाए । ... 31 िरमेश्वरको 
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राज्यको प्रचार र कुराहरू जो चासो प्रभु येशू ख्रीष्ट्को तशक्षा सबै तनिचक्क, 

कुनै एक उहााँिाई (पे्रररि 28:23 , 31)। 

याद गनुचहोस् , िरमेश्वरको इन्जेन्डम केवि येशूको बारेमा मात्र होइन (यद्यति उहााँ 

यसको प्रमुि भाग हुनुहुन्छ), तकनतक उनिे ितन येशूको बारेमा ईश्वरको 

ईन्डमको बारेमा तसकाएको भन्दा फरक तशक्षा तसकाए । 

िावििे ितन िरमेश्वरको सुसमाचार भतनन्छ, िर औ ंमा तथयो अझै ितन िरमेश्वरको 

राज्यको सुसमाचार : 

9 ... हामी िरमेश्वरको सुसमाचार तिमीहरूिाई प्रचार ... 12 ििाईं जो आफ्नै 

राज्य र मतहमा मा ििाईं कि िरमेश्वरको योग्य तहंड्न भनेर । (1 

तथस्सिोतनकी 2:,, 12) 

िावििे यसिाई ख्रीष्ट्को सुसमाचार ितन भने (रोमी 1:1:16)। को " राम्रो 

सने्दश " येशू, उहााँिे तसकाउनुभयो सने्दश को। 

तवचार गनुचहोस् तक यो केवि येशू ख्रीष्ट्को र्व्ल्टक्तको बारेमा वा र्व्ल्टक्तगि मुल्टक्तको 

बारेमा मात्र सुसमाचार तथएन । िावििे ख्रीष्ट्को सुसमाचार येशूको आज्ञा िािन 

गरेर समावेश भने उहााँको तफिी , र िरमेश्वरको न्याय: 

6 ... िरमेश्वरको कष्ट् संग िी जो समस्या ििाईं चुक्ता गनच 7 र प्रभु येशू 

उहााँको शल्टक्तशािी िगचदूिहरू, संग िगचबाट प्रकट भएको बेिा हाम्रो 

साथ बााँकी िरेशान छन् जसिे ििाईंिाई तदन 8 िरमेश्वरिे थाहा नगने िी 

मा बदिा तिने आगो अतिउष्ण मा, अतन िी मातनसहरुमा जसिे हाम्रा प्रभु 

येशू ख्रीष्ट्को सुसमाचारिाई िािन गदैनन्। 9 यी प्रभुको उिल्टस्थतिबाट र 

उहााँको शल्टक्त, मतहमा देल्टि तवनाश अनन्त संग सजाय गररनेछ 10 उहााँिे 

आउाँदा, उहााँको सन्तहरू मा मतहमा गनच र कसिे तवश्वास सबै गनेहरूमधे्य 

प्रशंसा गनच, त्यस तदन तकनभने हाम्रो गवाही ििाईंहरू बीचमा तवश्वास 

गररएको तथयो (2 थेसिोतनकी 1: -10-1०)। 

नयााँ तनयमिे देिाउाँदछ तक राज्य हामीिे प्राप्त गने कुरा हो, यो होइन तक हामी 

अब यसिाई िूणच रूिमा अतिकार गदैछौ ं: 

2  हामीिे एउटा राज्य प्राप्त गदैछौ ंजुन हल्लाउन सतकदैन (तहबू्र 12:2: 28 )। 

हामी अब भगवानको अ सहभागी हुन अगातड बढ्न सक्दछौ,ं िर यसमा िूणच रूिमा 

प्रवेश गरेका छैनौ।ं 
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िावििे तवशेष िुतष्ट् टी एक िूरै प्रतवष्ट् छैन , एक नश्वर मानव रूिमा िरमेश्वरको यो 

हुन्छ रूिमा ितछ िुनरुत्थानको: 

50 अब यो म, भन्न भाइहरू तक मासु र रगि सकै्दन िरमेश्वरको राज्यको 

हकदार; न ि भ्रष्ट्ाचार अन्तवाचिाच हो। 51 हेर, म एक रहस्य बिाउन: हामी 

सबै तनद्रामा छैन, िर हामी सबै िररविचन गनेछ हुन - 52 एक क्षण मा, एक 

को मा ई, ितछल्लो तबगुि मा। तकनतक िुरही बजे्नछ र मरेकाहरू 

अतवनाशी जीवनमा उठ्नेछन्, र हामी िररविचन हुनेछौ ं(1 कोररन्थी 1 15: 

50०--52)। 

1 यसकारण म तिमीिाई िरमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्ट्को सामु दोष िगाउाँछु, 

जसिे जीतवि र मृिहरूको न्याय गनुचहुनेछ जो उहााँ देिा िनुचहुनेछ र 

उहााँको राज्यमा (2 तिमोथी: 1)। 

िावििे मात्र तक, तसकाउनुभयो येशूिे छुटकारा भनेर टी िरमेश्वरको तििा : 

20 िर अब ख्रीष्ट्को छ िुगेको मरेका बाट, र सुिेका भएकाहरूिाई को 

अगौटे फिको भएको छ। 21 तकनतक एक जना मातनसबाट मनेिे गदाच 

मातनस मरेकाहरूको िुनरुत्थान ितन भयो। 22 तकनतक जसरी आदममा सबै 

मदचछ, त्यसरी नै ख्रीष्ट्मा सबै जीतवि हुनेछन्। 2  िर हरेक आ-आफ्नो 

क्रममा: ितहिा फिफूिहरू ख्रीष्ट्, त्यसितछ जो उहााँकहााँ आउाँदै 

हुनुहुन्छ। 2  त्यसितछ अन्त आउाँछ, जब उसिे िरमेश्वर तििािाई राज्य 

तदनुहुन्छ, जब उहााँिे सबै शासन, सबै अल्टियार र शल्टक्तिाई अन्त 

गनुचहुन्छ। 2  तकनतक उहााँिे सबै शतु्रहरूिाई आफ्नो िाउमुतन नरािुन्जेि 

उहााँिे राज्य गनै िछच  । (1 कोररन्थी 1 15: 2०-25) 

िावििे यो ितन तसकाए तक अिमी (आज्ञा भ ग गनेहरू) िे िरमेश्वरको 

शरीरको अतिकार िाउनेछैनन्: 

के ििाईंिाई थाहा छैन अिमीहरू िरमेश्वरको राज्यको हकदार 

हुाँदैनन्? िोकामा निनुचहोस्। र्व्तभचारीहरू, मूतिचिूजकहरू, 

र्व्तभचारीहरू, समति .््गीहरू, र सोडोमाइटहरू, 1० न चोरहरू, िोभी, 

मातत्तने, नशा गनेहरू, वा अिरािीहरू वा अिरािीहरूिे िरमेश्वरको 

राज्यको अतिकार िाउनेछैनन् (1 कोररन्थी: -10 -1०)। 

1  अब शरीरका कामहरू प्रसै्ट देल्टिएका छन: र्व्तभचार, र्व्तभचार, 

अशुद्धिन, अवैि यौनसम्बन्ध, 2० मूतिचिूजा, जादू, घृणा, झगडा, ईष्याच, 

क्रोिको प्रकोि, िाथी अतभिाषा, मिभेद, किह, 21 ईष्याच, हत्या, 
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मिवािािन, ररिेभरीहरू, र त्यसै्त; यसबारे मैिे तिमीहरूिाई ितहलै्य 

भतनसकेको छु, जसरी मैिे ििाईंिाई तवगिमा भनेको छु तक त्यस्ता काम 

गनेहरूिे िरमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछैनन् (गिािी 5: 1 -2 -21)। 

यसका िातग ििाईंिाई थाहा छ, कुनै र्व्तभचारी, अशुद्ध र्व्ल्टक्त, न ि 

िोभी मातनस, जो एक मूतिचिूजक हो, ख्रीष्ट् र िरमेश्वरको राज्यमा कुनै 

सम्पतत्त हुन्छ (एतफसी 5:)। 

िरमेश्वरको स्तर छ र उहााँको राज्यमा प्रवेश गनच सक्षम हुन िािबाट ििात्तािको 

माग गदचछ। को पे्रररि िावििे यस्तो चेिावनी तदए केही भनेर तसकाउाँछ छैन 

भनेर येशूको सुसमाचार जवाफ छ, िर अको छ : 

3 ििाईं र िरमेश्वर तििाको र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट्को देल्टि शाल्टन्त गे्रस 4 , 

हाम्रो िािको िातग आफूिाई तदनुभयो जो उहााँिे यस विचमान दुष्ट् उमेर 

हामीिाई छुटकारा सक्छ, हाम्रो िरमेश्वर र तििा, इच्छा अनुसार 5 मतहमा 

हुन जसिाई सिै सिैका िातग। आमेन 6 म टाढा ि चााँडै फरक सुसमाचार, 

गनच, उहााँिाई जसिे ििाईंिाई ख्रीष्ट्को अनुग्रह मा भतनन्छ देल्टि िोलै्द 

छन् 7 छ अको छैन; िर त्यहााँ केतह छन् जसिे ििाईंिाई कष्ट् तदन्छन् र 

ख्रीष्ट्को सुसमाचारिाई ब .््गाउन चाहान्छन्। 8 िर ितन यतद हामी, वा 

िगचबाट एउटा दूि, हामी ििाईंिाई प्रचार के भन्दा ििाईं कुनै ितन अन्य 

सुसमाचार प्रचार, उहााँिाई श्रातिि होस्। 9 हामी अतघ भने छन् रूिमा, 

त्यसैिे अब म फेरर, के कुनै तिमीिाई प्राप्त गरेका के भन्दा ििाईं कुनै ितन 

अन्य सुसमाचार प्रचार भने उसिाई श्रातिि होस् भन्छन्। (गिािी 1: 3 -9)  

3 िर म, नत्र िररका आफ्नो द्वारा हव्वािाई बहकाएको सिचिे जसै्त, आफ्नो 

मन तक ख्रीष्ट्मा छ सादगी देल्टि दूतषि हुन सक्छ ि डर। 4 आउाँछ जसिे 

जसिाई हामी प्रचार, वा ििाईं प्राप्त छन्, जो एक फरक आत्मा वा एक 

फरक सुसमाचार ििाईं िीकार गरेको छैन, जो प्राप्त गनुचभयो भने येशूिे 

अको प्रचार यतद िातग - ििाईं राम्रो िररकािे संग राख्न सक्छ! (2 कोररन्थी 
11: 3- 4) 

को के तथयो " अन्य " र " तवतभन्न, " वास्तवमा झटूो , सुसमाचार? 

झटूा सुसमाचारका तवतभन्न भागहरू छन्। 

सामान्य मा, झटूा सुसमाचार िरमेश्वरको आज्ञा िािन गनच र छैन भने्न तवश्वास 

छ सााँचै्च प्रयास प्रत्यक्ष सााँचो गनच िरमेश्वरिाई तचन्न दाबी गदाच उहााँको िररका (: 21-

23 cf. मत्ती 7) । यो िाथी उनु्मि हुन्छ। 
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हव्वािे झनै्ड 6००० वषच अगातड झटूो सुसमाचारको िातग झुक्न िगायो (उत्पतत्त) - 

र मातनसहरूिे तवश्वास गरेका छन् तक उनीहरू िरमेश्वर भन्दा राम्ररी जान्दछन् र 

आफैिे िराब वा िराब हुने तनणचय गनुचिदचछ । वाई  येशूिे आए ितछ, उहााँको नाम 

अक्सर तवतभन्न गिि उिदेश संिग्न तथयो - र यो छ र जारी हुनेछ अल्टन्तम एतटक्राईष्ट् 

को समय मा। 

अब पे्रररि िाविको समयमा, झुठो सुसमाचारको मूििुः सत्य र तु्रतटको नोल्टस्टक / 

रहस्यवादी तमश्रण तथयो । नोल्टस्टक्सहरू वास्तवमा तवश्वास गथे तक मुक्त 

ज्ञानिगायि आध्याल्टत्मक अन्तरदृतष्ट् प्राप्त गनच तवशेष ज्ञान चातहन्छ । नोल्टस्टक्सिे 

तवश्वास गथे तक शरीरिे गरेको कामको कुनै िास िररणाम हुाँदैन र उनीहरू सािौ ं

तदन सब्बथ जस्ता मातमिामा िरमेश्वरको आज्ञा िािन गनच तवरोि गदचछन् । एक 

यस्तो गिि नेिा तथयो तसमोन ओझा , पे्रररि ितु्रसिे यस्तो चेिावनी तदए तथयो (: 18-

21 पे्रररि 8)। 

तर यो म सकजलो छैन 
नयााँ तनयमिे देिाउाँदछ तक तफतिििे िरमेश्वर को ई  तसकाउाँथे : 

िब तफतिि सामररया शहरमा गए र उनीहरूिाई ख्रीष्ट्को तवषयमा प्रचार 

गरे । ... 12 तफतिििे िरमेश्वरको राज्यको बारेमा कुरा गनुचहुाँदा उनीहरूिे 

तवश्वास गरे ... (पे्रररि।: ,,12) 

िर येशू, िावि र अरू चेिाहरूिे यो तसकाए तक िरमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गनुच 

कुनै ठूिो कुरो होइन। 

2  जब येशूिे देख्नुभयो तक उहााँ साहै्र दुुःिी हुनुभयो, िब उहााँिे 

भनु्नभयो: “ िनी मातनसिाई िरमेश्वरको राज्यमा िस्न साहै्र गाह्रो 

छ!  2  तकनतक िनी मातनसिाई िरमेश्वरको राज्यतभत्र िसु्नभन्दा ऊाँ टिाई 

तसयोको नाथ्रीबाट तछनच सतजिो छ। " 

2  यो कुरा सुने्नहरूिे भने, “ त्यसो भए कसिे उद्धार िाउन सक्छ ि? ” 2  िर 

उहााँिे भनु्नभयो, “ जुन कुरा मातनसमा असम्भव छ , त्यो िरमेश्वरबाट 

सम्भव छ। " ( िूका 1 18: 2-2-27 ) 

22 “ हामीिे िेरै स िार गरेर िरमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गनुचिनेछ ” (पे्रररि 1 

14:22)। 

3 हामी िरमेश्वरको सिैं ििाईं को िातग, यो उियुक्त छ, ििाईंको तवश्वास 

अति बढ्छ तकनभने सबै प्रते्यक अन्य तिर िन्यवाद, भाइहरू, र ििाईं को 

हरेक एक को पे्रम बााँतिएका छन्, 4 हामी को मण्डिीहरुमाझ ििाईं को 
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घमण्ड भनेर आफ्नो सबै र सङ्कष्ट् आफ्नो िैयचिा र तवश्वास ििाईं सहन तक, 

िरमेश्वरको 5 के ििाईं ितन ग्रस्त जसको िातग िरमेश्वरको राज्यको, योग्य 

गणना हुन सक्छ तक िरमेश्वरको िातमचक न्यायको प्रकट प्रमाण 

छ,; 6 िरमेश्वरिे एक िातमचक कुरा कष्ट् संग, ििाईं िी जो समस्या चुक्ता गनच 

छ देल्टि 7 र प्रभु येशू उहााँको शल्टक्तशािी िगचदूिहरू संग िगचबाट प्रकट 

भएको बेिा हाम्रो साथ बााँकी िरेशान छन् जसिे ििाईंिाई तदन, 2 

तथस्सिोतनकी 1 (: 3-7 )। 

कतठनाइहरूको कारण, केवि यस युगमा कसैिाई बोिाउन र छातनन सतकन्छ 

(मत्ती 22: 1-1-14; यूहन्ना :4:44; तहबू्र: -6-।)। अरुिाई ितछ बोिाइनेछ, तकनतक 

बाइबििे देिाउाँदछ तक " जो मातनसहरुसंग जोसुकै हौसिा 

तमल्छ , तिनीहरू बुझे्नछन्, र गुनासो गनेहरूिे तशक्षा ग्रहण गनेछन् " (यशैया 2 :24: 

2)। 

कपटरले राज्य कसकायो 
पे्रररि ितु्रसिे तसकाए तक राज्य अनन्त तथयो, र िरमेश्वरको 

सुसमाचारको िगनशीििाका साथ िािन गनुचिदचछ वा त्यहााँ न्याय हुन्छ। 

1० यसैिे दाजू्य-भाइहरू र तददी-बतहनीहरू, आफ्ना कि र चुनाविाई 

तनतिि गनच अझ मेहनि गनुचहोस्, तकनतक यतद यी कुराहरू गनुचभयो भने 

तिमीहरू कतहलै्य ठेस िागे्न छैनौ। 11 तकनतक हाम्रा प्रभु र मुल्टक्तदािा येशू 

ख्रीष्ट्को अनन्त राज्यमा ििाईंिाई प्रशस्त मात्रामा प्रवेश तदइनेछ (2 ितु्रस 

1: 1०-11)। 

1  तकनतक अब िरमेश्वरको मल्टन्दरमा न्यायको समय आइसकेको छ। यतद 

यो हामीबाट सुरु हुन्छ भने, िरमेश्वरको सुसमाचार नमाने्नहरूको अन्त्य के 

हुन्छ? (1 ितु्रस :17:1:17) 

बाइबल र राज्यको अन्तन्तम पुस्तक 
बाइबििे तसकाउाँछ तक " िरमेश्वर पे्रम हुनुहुन्छ " (1 यूहन्ना: ,,1) र येशू िरमेश्वर 

हुनुहुन्छ (यूहन्ना 1: 1,1 ) - ईश्वरको ईन्डममा एक राजा हुनेछ जो पे्रम हुनुहुन्छ र 

जसको कानूनिे पे्रमिाई समथचन गदचछ , घृणा छैन (सीएफ प्रकाश 22: 1 14-1-

15) । 

को अल्टन्तम िुस्तक बाइबि तवशेष छिफि िरमेश्वरको  



30 
 

1  िब सािौ ंिगचदूििे भने: अतन िगचमा ठूिो सोरिे यसो भन्यो: “ यस 

संसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहााँको राज्यको राज्य भए र उहााँ 

सदासवचदा राज्य गनुचहुनेछ! ”(प्रकाश 11:1:15)। 

येशू राज्यमा राज्य गनुचहुनेछ! र बाइबििे उनका दुई शीषचकहरू प्रकट गदचछ: 

1  अतन उसको िोशाक र तिघ्रामा एउटा नाम िेल्टिएको तथयो: राजाको 

राजा र प्रभुहरूका प्रभु (प्रकाश 1 :16: 1)। 

िर के येशू मात्र राजा हुनुहुनेछ? यो िण्ड याद गनुचहोस्: 

4 अतन म देिे, र तिनीहरूिे तिनीहरूिाई बसे, र न्याय तिनीहरूिाई 

प्रतिबद्ध तथयो। िब मैिे िी मातनसहरु जसको टाउको काट्न िगाएको 

तथयो िी मातनसहरु जसिे तिनीहरुका झुण्डिाई येशू अतन िरमेश्वरको 

वचनको तनल्टि िी िशुको िूजा गरेका तथए अथवा उनको मूतिचिाई िूजा 

गरेका तथएनन्, अतन तिनीहरुको तनिारमा वा तिनीहरुको हािमा कुनै छाि 

िारेका तथएनन्। अतन िीनीहरू बााँचे र ख्रीष्ट्साँग एक हजार वषचसम्म शासन 

गरे । । । 6 िन्य र ितवत्र ितहिो िुनरुत्थानमा भाग छ जसिे छ। यस्तो दोस्रो 

मृतु्यको कुनै शल्टक्त हुाँदैन, िर तिनीहरू िरमेश्वर र ख्रीष्ट्का िूजाहारीहरू 

हुनेछन् र उहााँसाँग हजार वषच शासन गनेछन् (प्रकाश 2०: ,, )। 

सााँचो ख्रीतष्ट्यनहरू एक हजार वषचको िातग ख्रीष्ट्साँगै 

शासन गनच िुनजीतवि हुनेछन् ! तकनतक राज्य सदासवचदा रहनेछ (प्रकाश 11:1:15), 

िर उले्लि गररएको शासनकाि एक हजार वषच मात्र हो । टी आफ्नो छ म राज्यको 

ितहिो चरण रूिमा यो ितहिे उले्लि तकन - यो शारीररक, को सहस्र , 

चरण अल्टन्तम, थि आध्याल्टत्मक, चरण गनच तवरोि रूिमा ।   

एक केतह घटनाहरू बीच तनरन्तर रूिमा प्रकाश िुस्तकका सूचीबद्ध छन् सहस्र र 

अल्टन्तम चरणहरु िरमेश्वरको राज्यको : 

7 अब हजार वषच अवति समाप्त हुाँदा, शैिानिे आफ्नो झ्याििानाबाट जारी 

गररनेछ 8 र जो िृथ्वीका चार कुनामा छन् राष्ट्र हरूिे िोका बातहर जाने, गोग 

र, तिनीहरूिाई साँगै युद्ध जसको नम्बर छ भेिा गनच, समुद्रको 

बािुवा। ... 11 िब मैिे एउटा ठूिो सेिो तसंहासन देिें र त्यसमा बतसरहेको 

उहााँिाई देिें, जसको अनुहारबाट िृथ्वी र िगच भागे। र तिनीहरूिाई 

तिनीहरूका िातग कुनै ठाउाँ  भेतटएन। 12 अतन मैिे मृि, साना र ठूिा, 

िरमेश्वरसामु उतभएर तकिाबहरू िोतिएको देिें। अतन अको िुस्तक 

िोतियो, जुन जीवनको िुस्तक हो। िी मरेका मातनसहरुिाई तिनीहरुिे 
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गरेका कमचहरुको आिारमा जुन िी तकिाबमा िेल्टिएका तथए न्याय 

गररयो। 1  समुद्रिे यसमा भएका मरेकाहरूिाई छोतडतदयो, र मृतु्य र 

हेतडसिे आफूतभत्र हुनेहरू मरे । प्रते्यक र्व्ल्टक्तिाई उसिे गरेको कमचको 

आिारमा न्याय गररयो। 1  िब मृतु्य र िािाििाई आगोको कुण्डमा 

हातिन्थ्यो। यो दोस्रो मृतु्य हो। 1  र जीवनको िुस्तकमा िेल्टिएका कोही 

िाएनन् आगोको कुण्डमा हातिन्थ्यो (प्रकाश 2०: --8, 11-1-15)। 

प्रकाशको िुस्तकिे देिाउाँदछ तक ितछल्लो चरण जुन हजार वषचको शासन ितछ र 

दोस्रो मृतु्य ितछ आउनेछ : 

1 मैिे ितहिो िगच र ितहिो िृथ्वीिाई हेरें , तकनभने ितहिो िगच र ितहिो 

िृथ्वी तबतिसकेको तथयो। त्यहााँ समुद्र तथएन। 2 िब मैिे देिें, ितवत्र शहर, 

नयााँ यरूशिेम, िगचबाट िगचबाट िि आउाँदै गरेको, आफ्नो ितिको 

िातग तसंगाररएकी दुिहीको रूिमा ियार भएको मैिे देिें।  िब मैिे 

िगचबाट एउटा ठूिो आवाज सुनें, “ हेर, िरमेश्वरको बासस्थान 

मातनसहरूसाँग भएको छ र उहााँ तिनीहरूतसि बसु्नहुनेछ र तिनीहरू 

उहााँका मातनसहरू हुनेछन्। िरमेश्वर आफैं  उनीहरूसाँग हुनुहुन्छ र 

तिनीहरूका िरमेश्वर बनु्नहुनेछ। 4 अतन िरमेश्वरिे तिनीहरूको आाँिाबाट 

हरेक तटयर हटाउन टाढा हुनेछ; त्यहााँ मृतु्य, शोक, र रुवाइ 

हुनेछैन।  (प्रकाश 21: 1-) 

1 उनिे मिाई जीवनको शुद्ध नदी देिाए, जुन तक्रस्टि जसै्त िच्छ तथयो, 

जो िरमेश्वर र थुमाको तसंहासनबाट बतगरहेको तथयो। 2 यसको गल्लीको 

बीचमा र नदीको दुवै िति जीवनको रुि तथयो, जसमा बाह्र फिहरू तथए, 

प्रते्यक रूििे हरेक मतहना फि फिाउाँदछ। रूिका िािहरू 

राष्ट्र हरूका जािी तनको िानचका तनल्टि तथए। 3 अतन त्यहााँ कुनै श्राि, िर 

िरमेश्वर र थुमाको यो हुनेछ, र उहााँका सेवकहरूिे उहााँको सेवा गनेछन् 

को तसंहासन हुनेछ। 4 तिनीहरूिे उहााँको अनुहार देखे्नछन् र उहााँको 

तनिारमा तिनीहरूको तनिारमा हुनेछन्। 5 त्यहााँ राि हुनेछैन, तिनीहरूिाई 

बत्तीको तकरणको आवश्यकिा छैन, सूयचको तकरणको आवश्यकिा िदैन, 

तकनभने िरमप्रभु िरमेश्वरिे तिनीहरूिाई प्रकाश तदनुहुन्छ। अतन 

तिनीहरुिे सदासवचदा राजाहरुिे जसै्त शासन गनेछन्। (प्रकाश 22: 1--5) 

ध्यान तदनुहोस् तक यो शासन, जुन हजार बषच ितछ हो , िरमेश्वरका सेवकहरू सामेि 

छन् र सदासवचदा रहन्छन्। िगचमा ियार गररएको होिी तसटी िगच छोडेर िृथ्वीमा 
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आउनेछ। यो भगवान को 2 तजमे्मवारी को अल्टन्तम चरण को शुरू  हो ।   कुनै थि 

िेन वा अनुभवको समय! 

नम्रहरूिे िृथ्वी अतिकार गनेछन् (मत्ती:) र सबै चीजहरू (प्रकाश 21:)। यसमा 

भएको ितवत्र शहरिगायि िृथ्वी अझ राम्रो हुनेछ तकनतक िरमेश्वरको मागचहरू 

कायाचन्वयन हुनेछ। यो महसुस गनुचहोस् : 

7 को उहााँको सरकार र शाल्टन्त टी को यहााँ कुनै अन्त (7 यशैया 9) हुनेछ। 

स्पष्ट् त्यहााँ हुनेछ हुन वृल्टद्ध भएको को अल्टन्तम चरण ितछ िरमेश्वरको शुरू भएको 

छ सबै िरमेश्वरको सरकार िािन रूिमा । 

यो सबैभन्दा गौरवशािी समय हुनेछ: 

9 िर यो िेल्टिएको छ रूिमा: " आाँिा छैन देिेको छ, न ि कान सुने, न ि 

मातनसको हृदय मा प्रवेश गरेका छन् जो िरमेश्वरिे उहााँिाई पे्रम 

गनेहरूका िातग ियार छ कुराहरू। " 1० िर िरमेश्वरिे उनीहरूिाई 

आफ्नो आत्माद्वारा हामीिाई प्रकट गनुचभयो ( 1 कोररन्थी 2: -10 -1० )। 

यो पे्रम, आनन्द, र अनन्त आरामको समय हो। यो राम्रो समय हुनेछ! िरमेश्वरको 

राज्य को िागी एक रमाईिो भन्दा राम्रो अनन्तिा को िागी बनाउनेछ। के ििाईं 

यसमा ििाईंको भाग तिन चाहानुहुन्न? 

नयाँ कनयम बाकहरका स्रोतहरूले परमेश्वरको राज्यको बारेमा 

कसकाउँथे 
के ख्रीष्ट्का शुरुका प्राध्यापकहरूले उनीहरूले परमेश्वरको शान्तब्दक राज्यको 

सुसमाचार प्रचार गनुव पने कथयो भने्न सोचे? 
हो। 
वषच ितहिे, एक मा प्रोफेसर तदएको र्व्ाख्यान  तवश्वतवद्यािय उत्तर कैरोतिना को 

को , उहााँिे बारम्बार , र सही, तक जोड भन्दा तविरीि आज मसीहीहरूिे येशूको र 

उहााँका प्रारल्टम्भक अनुयायीहरूिे  िरमेश्वरको राज्य डा हुनि  गरेको मसीहीिमच 

समग्र समझ देल्टि तनकै तभन्न तभन्न को तक भगवानको तनरन्तर चचच , हामी राज्यको 

सुसमाचार येशू आफैिे के हो भने्न कुरामा सहमि तथयो घोषणा र उहााँका 

चेिाहरूिे तवश्वास । आज हामी िेरैिे दावी गरेका इसाईहरूिे यो बुझ्दैनन् भनेर 

ितन हामी सहमि हुनेछौ।ं 

सबैभन्दा पुरानो संरकक्षत पोस्ट-नयाँ कनयम लेखन र उपदेश 
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को िरमेश्वरको छ के को एक महत्विूणच भाग तथयो हुन दावी " सबैभन्दा िुरानो िूरा 

प्रवचन बााँचे छ तक " ।। ग्रीक िाठ र अंगे्रजी अनुवाद, 2 एड बेकर िुस्तक, 

ग्रैंड: (होम्स , । 1०2 ) यस प्राचीन इसाई प्रवचनिे यसको बारेमा यी 

कथनहरू समावेश गदचछ : 

भाइहरू हो, ििाईंहरूिाई ितन यो कुरा थाहा छ, संसारको हाम्रो शरीरमा 

रहनु महते्त्विूणच र अस्थायी हो िर ख्रीष्ट्को प्रतिज्ञा ठूिो र अद्भुि छ: 

आउाँदै गरेको राज्यमा र अनन्त जीवनमा आराम गनुचहोस्। 

मातथको कथनिे देिाउाँदछ तक राज्य अब होइन, िर आउाँछ र अनन्त 

हुन्छ। यसबाहेक, यो िुरानो उिदेश भन्छ: 

अब यतद यी िमी िुरुषहरू ितन आफ्ना आफ्नै िातमचक कामहरूद्वारा 

आफ्ना बच्चाहरूिाई बचाउन असमथच छन् भने, यतद हामीिे हाम्रो 

बल्टप्तस्मािाई शुद्ध र शुद्ध राख्न सकेनौ ंभने िरमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गने 

कस्तो आश्वासन हामी िाउाँछौ?ं यतद हाम्रो िातमचक र िातमचक कामहरू 

भेिा गररएको छैन भने, हाम्रो अतिवक्ता को हुनेछ?  त्यसकारण हामी एक 

अकाचिाई पे्रम गरौ,ं िातक हामी सबै िरमेश्वरको राज्यमा िस्न सकौ।ं : िसथच, 

यतद हामीिाई िरमेश्वरको दृतष्ट्मा के ठीक छ भनेर थाहा छ भने, हामी 

उहााँको राज्यमा प्रवेश गनेछौ ंर िी प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गनेछौ ंजुन " कानिे 

सुन्नसकेको छैन, न ि आाँिािे देिेको छ, न मातनसको हृदयिे कल्पना 

गरेको छ।" " 

12: 1 यसैिे हामी िरमेश्वरको राज्यको प्रिीक्षा गरौ,ं हामी पे्रमको साथ र 

िातमचकिाको साथ एक घण्टा सम्म ििौं, तकनतक हामीिाई त्यो तदन 

आउाँदैन।: उहााँ भनु्नहुन्छ, मेरो बुबाको राज्य आउनेछ। 

मातथका कथनहरूिे देिाउाँदछ तक उतचि जीवनको माध्यमिे पे्रमको आवश्यकिा 

छ, तक हामी अझै ितन िरमेश्वरको 2 प्रभुत्वमा प्रवेश गरेका छैनौ ं, र यो िरमेश्वरको 

प्रकट हुने तदन ितछ देिा िदचछ - त्यो येशू फेरर फकच ने ितछ हो। यो म तििाको राज्य 

हो र यो राज्य केवि येशू मात्र होइन। 

यो छ तचल्नु सबैभन्दा िुरानो स्पष्ट् मसीही प्रवचन भनेर िरमेश्वरिे बााँच्न अनुमति 

तदएको छ तक एउटै तसकाउाँछ िरमेश्वरको नयााँ तक तनयमको तसकाउाँछ 

र भगवानको तनरन्तर चचच अब तसकाउाँछ (यो सम्भव छ यो हुन सक्छ तक एक 

वास्ततवक देल्टि सी को जी ओड , िर मेरो ग्रीकको सीतमि ज्ञानिे मेरो 

दृढ घोषणा गने क्षमिािाई सीतमि गदचछ ) । 
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दोस्रो शताब्दी चचव नेताहरू र राज्यको सुसमाचार 
यो प्रारल्टम्भक 2 मा उले्लि गनुचिछच   शिाब्दीमा तक , एक सुनु्नहुने यूहन्ना र 

तमत्र  र एक सेन्ट मातनन्छ रोमन क्याथोतिक , को 

तसकाउनुभयो सहस्र राज्य। युतसतबयसिे रेकडच गरे तक िािीहरूिे तसकाए: 

... मृतु्यबाट िुनरुत्थान ितछ सहस्राब्दी हुनेछ, जब यस िृथ्वीमा ख्रीष्ट्को 

र्व्ल्टक्तगि शासन स्थािना हुनेछ । (प्यातियसका अंशहरू, VI। युतसतबयस, 

चचच ईतिहास, िुस्तक,, XXXIX, 12 ितन हेनुचहोस्) 

ितियाहरूिे तसकाए तक यो ठूिो प्रशस्त समय हुनेछ: 

त्यसै्त गरी, [उसिे भन्यो] गहुाँको दानािे दस उत्पादन गनेछ 

हजार कान, र हरेक कानमा दश हजार अन्न हुन्छ, र हरेक अन्नमा दश 

िाउण्ड स्पष्ट्, शुद्ध, उत्तम िीठो हुन्छ; र त्यो स्याउ, र बीउ, र घााँस समान 

अनुिािमा उत्पादन हुनेछ; र िी सबै जनावरहरु, िृथ्वीको उत्पादनहरु मा 

मात्र िाना िुवाउन को िागी, शान्त र सामंजस्यिूणच हुनेछ, र मातनस को 

िूणच अिीन मा हुनेछ। " [गवाही यी कुराहरुिे तिल्टिि रूििे िािीसिाई 

िेिेको तथयो, जो िुरानो मातनस तथए जो जोनको सुने्न र िोिीकािचको साथी 

तथए, उनी आफ्नो चौथो िुस्तकहरुमा); िााँच िुस्तकहरूको िातग उहााँ द्वारा 

रचना गररएको तथयो ...] (प्यातियसको अंश, IV) 

कोररन्थीहरूिाई नयााँ तनयम ितछ िोस्ट : 

:2: 1-  प्रभु येशू ख्रीष्ट्बाट पे्रररिहरूिे हाम्रो िातग सुसमाचार ग्रहण गरे; येशू 

ख्रीष्ट्िाई िरमेश्वरबाट िठाइएको तथयो। यसैिे ख्रीष्ट् िरमेश्वरबाटको हो र 

पे्रररिहरू ितन ख्रीष्ट्का हुन्। त्यसकारण दुबै िरमेश वरको इच्छा अनुसार 

आयो। यसैिे, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट्को िुनरुत्थानको बारेमा िूणच आश्वासन 

िाए र ितवत्र आत्माको िूणच आश्वासनसतहि िरमेश्वरको वचनमा िुतष्ट् 

िाएितछ तिनीहरू िरमेश्वरको राज्यको राजा हुनु िछच  भने्न कुराको िबर 

तिएर तिनीहरू बातहर तनसे्क । 

ल्टस्मनाचको िोतिकािच एक प्रारल्टम्भक ईसाई नेिा तथए, जो जोनको एक चेिा तथए, जुन 

ितछ पे्रररिहरू मधे्य अल्टन्तम तथए । 12०-1-135 एडी तसकाइएको : 

िन्य गरीबहरू र िातमचकिाको तनल्टि सिाइएकाहरू, तकनभने िरमेश्वरको 

राज्य तिनीहरूकै हो । (िोिीकािच। तफतिप्पीहरूिाई ित्र, 

अध्याय 2। एने्ट- तनतकने फादरहरूको िण्ड 1, अिेक्ज्याण्डर रोबट्चस र 
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जेम्स डॉन एल्डसन द्वारा सम्पादन गररएको । अमेररकी संस्करण, 1 
188585) 

ज्ञान, त्यसितछ, तक " िरमेश्वरको छैन, " हामी यो देल्टि राम्रो तिनीहरूिे 

संसारको मा हो िािसा देल्टि बन्द कटौिी गनुचिछच  भने्न छ िातग उहााँको 

आज्ञा र मतहमाको योग्य तहंड्न ... िछच  " हरेक कामवासना  तवरुद्ध 

आत्मा; “ र “ न ि र्व्तभचारीहरू, न ि दुर्व्चवहार गनेहरू, न ि 

मानवजातिमातथ आफैिाई दुर्व्चवहार गनेहरू नै िरमेश्वरको राज्यको 

हकदार हुनेछन्, ” न ि जो असंगि र अनावश्यक कामहरू 

गछच न् । ( आइतबड , अध्याय V) 

हामी उहााँप्रति आज्ञाकारी छौ,ं र हामीिाई प्रचार गने पे्रररिहरू र प्रभु 

आउनु भन्दा अतघ अगमवाणी गने अगमवाणी गनेहरू जस्ता भय र िूणच 

श्रद्धासतहि उहााँको सेवा गरौ ं। (आइतबड, अध्याय VI) 

नयााँ तनयमका अरू र्व्ल्टक्तहरू जसै्त िोिीकािचिे तसकाए तक 

िमीहरू, कमाण्डमेन्ट एनटी बे्रकरहरू होइन, उनीहरूिे ईश्वरीय 

शरीरको अतिकार िाउनेछन् । 

तनम्निाई ितन िोतिकािचिे तसकाएको दाबी गररएको तथयो: 

अको तवश्रामको तदनमा उहााँिे भनु्नभयो, हे मेरो प्यारो तप्रय बािकहरु, 

सुन! तबशिहरू उिल्टस्थि हुाँदा मैिे तिमीिाई शिथ तदएाँ , र अब फेरर 

तिमीहरू सबैिाई प्रभुको मागचमा सुशोतभि र उतचि ढ तहंड्न आग्रह गदच छु 

... होतशयार रहो , र फेरर ियार रहो, आफ्नो हृदयिाई नाप्न नदेऊ , नयााँ 

आज्ञा एक अकाचप्रति पे्रमको बारेमा, उहााँको आगमन अचानक दु्रि तबजुिी, 

आगोिे महान् न्याय, अनन्त जीवन, उहााँको अमर राज्यको रूिमा देिा 

िदचछ। अतन सबै कुरा जुनसुकै कुरा ितन ििाईंिाई थाहा छ, जब ििाईं 

पे्रररि िमचशास्त्र िोजु्नहुन्छ, हृदयमा ितवत्र आत्माको किम कुाँ देर 

आज्ञाहरू ििाईं अमर रहन सकु्नहुन्छ। (िाइफ अफ िोतिकािच, अध्याय 

2.। जेबी िाइटफुट, अिोस्टोतिक फादरहरू , िण्ड 3.2 , 189 89,, िृ। 8 

488-50०6) 

सातडचस को एक तथयो, िरमेश्वरको नेिा को चचच , ग। 1 एडी, तसकाइएको: 

नयााँ मा सुसमाचार-िुरानो मा जारी सााँचै्च र्व्वस्था को िातग, दुवै तनस्कने 

तसयोन र यरूशिेममा देल्टि साँगै आउाँदै; र आज्ञाहरू अनुग्रहमा जारी 
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गररयो, र ियार गररएको उत्पादनमा प्रकार, र छोरामा भेडा, र एक 

मातनसमा भेडा, र िरमेश्वरमा मातनस ... 

िर सुसमाचार र्व्वस्थाको र्व्ाख्या भयो र यसको 

िूतिच, जब चचच सत्यको भण्डार भयो ... 

यही र्व्ल्टक्त हो जसिे हामीिाई दासत्वबाट ििन्त्रिामा, अन्धकारबाट 

उज्यािोमा, मृतु्यबाट जीवनमा, तनर अनन्तको राज्यमा छुटकारा 

तदनुभयो । ( मा तनस्तार-चाड िद 7,40। देल्टि 68. अनुवाद Kerux : 

अनिाइन िमचशास्त्र को जनचि । http: //www.kerux .com / 

कागजािहरू / KeruxV4N1A1.asp) 

यसरी, िरमेश्वरको राज्य को ज्ञाि हुन बस विचमान मसीही अनन्त कुरा, र वा 

क्याथोतिक चचच र समावेश िरमेश्वरको र्व्वस्था। 

दोस्रो शिाब्दीको दोस्रो शिाब्दीको िेििे मातनसहरूिाई राज्य हेनचको िातग 

आग्रह गदचछ: 

िसथच, ििाईं कसैिाई ितन अब तवभातजि गनच वा ितछल्टिर हेनुचहोस्, 

िर िुशीको साथ जानुहोस् । (रोमन के्लमेन्ट। मान्यिा, बुक एक्स, अध्याय 

XLV। एन्टी-तनकोने फादरहरू, िण्ड 8 .। बाट प्राप्त अंश। 

अिेक्ज्याण्डर रोबट्चस र जेम्स डो नल्डसनद्वारा सम्पादन गररएको । 

अमेररकी संस्करण, 1868686 ) 

यसबाहेक, यो स्पष्ट् तथयो, जबतक  एक द्वारा तिल्टिि छैन सााँचो चचच मा, मध्य-दोस्रो 

शिाब्दीमा शीषचक िेिन को गोठािा  रॉबट्चस र गरेर अनुवाद  अतभर्व्ल्टक्त 

प्रयोग " िरमेश्वरको राज्य " चौि िटक। 

सााँचो इसाईहरू र केवि केवि केवि ख्रीष्ट्िाई दावी गनेहरु िाई ितन दोस्रो 

शिाब्दीमा िरमेश्वरको ईश्वरत्वको बारेमा केतह थाहा तथयो । 

क्याथोतिक र िूवी अथोडक्स सन्त इरेनाउससमेि बुझेका तथए तक िुनरुत्थान 

भएितछ , ईसाईहरू ईश्वरको ईन्डममा प्रवेश गनेतथए। उनिे के िेिेका तथए याद 

गनुचहोस्, सी। 1 एडी : 

तकनतक तवश्वास गनेहरूको अवस्था यस्तो छ, तकनतक उहााँमा तनरन्तर 

ितवत्र आत्मा रतहरहन्छ, जो उहााँद्वारा बल्टप्तस्मा तिनुभयो र ग्रहण गने 

र्व्ल्टक्तिे त्यसिाई कायम राख्नुहुन्छ, यतद उसिे सत्यिा र ितवत्रिा, 

िातमचकिा र िीरजसाथ तहंड्छ भने। तकनतक आत्मामा तवश्वास गनेहरूमा 
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िुनरुत्थान हुन्छ, शरीरिे आत्मािाई फेरर ग्रहण गदचछ, र यसको साथमा 

ितवत्र आत्माको शल्टक्तिे, बू्याँिाइन्छ र िरमेश्वरको राज्यमा प्रवेश 

गछच  । (सेन्ट, तिशोनका तबशि। आमीटेज रोतबनसन द्वारा अमेतनयािीबाट 

अनुवाद गररएको, 1920)। 

एल्टन्टओकको तथयोतफिस तसकाए: 

म िर उहााँको भिाईको कुरा गछुच । यतद मैिे उहााँिाई के्डम भनेाँ भने 

ितन , म उहााँको मतहमाको उले्लि गदच छु तकनतक यतद शुरुदेल्टि नै 

उहााँिाई अमर बनाइएको भए उसिे उहााँिाई 

िरमेश्वर बनाउने तथयो। … न ि िब, अमर र नश्वर अझै उसिे बनायो, िर 

हामीिे मातथ भनेझैं, दुबै सक्षम; यसैिे यतद उसिे अमर वसु्तमा ध्यान 

केल्टिि गनुच िछच  र िरमेश्वरको आज्ञािािन गयो भने, उसिे िरमेश्वरबाटको 

अमरत्वको रूिमा िाउने छ र ऊ िरमेश्वर बन्न सक्छ । (तथयोतफिस, टु 

अटोल्याकस, 1:,, 2:2:27) 

क्याथोतिक सन्त तहप्पोतिटसिे िेस्रो शिाब्दीको सुरुतिर िेिेका तथए: 

र ििाईंिे िगचको राज्य िाउनुहुनेछ, जो ििाईं यस जीवनमा बतसरहाँदा, 

आकाशी राजािाई तचनु्नहुन्छ। र ििाईं ईश्वरको साथी बनु्नहुनेछ, र ख्रीष्ट्साँग 

सह-वारस बनु्नहुनेछ, अब वासना वा वासनाको दास हुनुहुन्न, र फेरर 

कतहलै्य रोगिे बबाचद हुने छैन। तकनतक ििाईं िरमेश्वर हुनुहुन्छ : मातनस 

भएर हुाँदा ििाईंिे भोगु्निरेका सबै दुुःिकष्ट्हरू, उहााँिे ििाईंिाई 

तदनुभयो तकनतक ििाईं मृतु्यशीि सााँचाका हुनुहुन्थ्यो , िर जुनसुकै कुरा 

ितन िरमेश्वरसंग तमल्दोजुल्दो छ, िी िरमेश्वरिे ििाईंिाई तदने प्रतिज्ञा 

गनुचभएको छ, तकनतक ििाईं देविा, र अमरत्वको िातग जल्टन्मएको 

छ । ( तहप्पोतिटस। सबै िमचको िण्डन , िुस्तक एक्स, छ्याि िेसच )०) 

मानवहरूको िातग िक्ष्य आउाँदै गरेको िरमेश्वरको राज्यमा योग्य हुनु हो। 

दोस्रो र तेस्रो शताब्दीमा समस्याहरू 
यसको र्व्ािक िीकृति हुाँदाहुाँदै ितन , दोस्रो शिाब्दीमा, मातसचओन नामक कानून 

तवरोिी िमचत्यागी नेिा उठे । मातसचयनिे िरमेश्वरको र्व्वस्था , उसिे तवश्रामतदन, र 

शाल्टब्दक के ईन्डममको तबरूद्ध तसकाए। यद्यति उनको िोतिकािच र अरूहरूिे 

तनन्दा गरे ितन उनिे रोमको चचचसाँग केही समय सम्पकच  रािेका तथए र त्यहााँ उनको 

प्रभाव रहेको देल्टिन्थ्यो । 
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दोस्रो र िेस्रो शिाब्दीहरूमा, अिेक्जाल्टन्डर या (इतजप्ट) मा 

रूिकवादीहरू स्थािनाको िात्र हुाँदै गइरहेका तथए । मान वाई रूिकहरूिे आउाँदै 

गरेको राज्यको तशक्षाको तवरोि गरे। त्यस्ता केही  को बारे मा ररिोटच ध्यान तदनुहोस् : 

तडयोतनतसयस अिेक्जाल्टन्डर यामा एक महान र िनी मूतिचिूजक िररवारबाट 

जने्मका तथए र उनीहरूको दशचनमा तशतक्षि तथए। उनिे मूतिचिूजक 

सू्किहरू ओररजेनको तवद्याथी हुन छोडे, जसिाई उनिे अिेक्जाल्टन्डर याको 

क्याटेकतटकि सू्किको तजम्मामा सफि गरे…  

के्लमेन्ट, ओररजेन, र नोल्टस्टक सू्कििे ितवत्र ओरेकिको तशक्षािाई 

उनीहरूको काल्पतनक र िाक्षतणक अथच िगाएर भ्रष्ट्ाचार गरररहेका 

तथए… उनीहरूिे आफ्नो िातग  को नाम तिए । " नेिोसिे सावचजतनक 

रूििे एल्गोररस्टहरूको सामना गरे, र िृथ्वीमा ख्रीष्ट्को शासनको स्थािना 

हुनेछ भने्न कुराको तनरन्तरिा तदए ...  

तडयोतनतसयस नेिोसका अनुयायीहरूसाँग उनको कुराकानी गरे र उनको 

िािाबाट… “ यस्तो ल्टस्थति जुन अतहिे िरमेश्वरको राज्यमा छ। " हािको 

चचचहरूको राज्यमा रहेको िरमेश्वरको राज्यको बारेमा यो ितहिो उले्लि 

हो ... 

नेिोसहरूिे उनीहरूको गिीिाई हप्काए, िगचको राज्यको रूिक छैन 

भनेर देिाउाँदै, िर हाम्रो प्रभुको शाल्टब्दक आगमन राज्य िुनरुत्थानमा 

अनन्त जीवन ... 

त्यसकारण यस राज्यको कल्पना विचमान अवस्थाको कल्पनामा आयो र 

इतजप्टको एिेगोररस्टहरूको नोल्टस्टक सू्किमा 2०० देल्टि 2 250० सम्म 

साम्राज्यका तवशिहरू तसंहासनको अतिकारमा तिने आयो भनेर िूणच 

शिाब्दी अतघ सारेको तथयो। … 

के्लमेन्टिे िरमेश्वरको सत्यको ज्ञानको राज्यको रूिमा िरमेश्वरको 

राज्यको कल्पना गरे। अजचनिे यसिाई आध्याल्टत्मक अथचको रूिमा प्रसु्ति 

गरे जुन िमचशास्त्रको सादा अक्षरमा िुकेको तथयो । (वाडच, हेनरी डाना। 

राज्यको सुसमाचार: एक राज्य यो संसारको होइन; यस संसारमा होइन; 

िर िगचमा आउने, मृिबाट िुनरुत्थान र सबै चीजहरूको िुनुःस्थािन। 

क्लाक्स्टन द्वारा प्रकातशि, ररमसेन र हेफेितफंगर , 17070० , िृ। 124-12-
1)  
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यसरी, जबतक तबशि तसकाउनुभयो िरमेश्वरको राज्यको सुसमाचार , को गिि, 

कम शाल्टब्दक साथ आउन, यो बुझ्न िोजे। तबशि तहरािोतिसमा को ितन एकै 

समयमा बारेमा को तु्रतटहरू िड्न िोजे। वास्तवमा िरमेश्वरको मण्डिीमा िी 

र्व्ल्टक्तहरू इतिहासभरर नै िरमेश्वरको शाल्टब्दक राज्यको सत्यिाको िक्षमा 

उतभएका तथए। 

हबवटव डबू्ल्य। आमवस्टरांगले राज्यको सुसमाचार, प्लस कसकाए 
को मा 20 औं शिाब्दीमा, यो िेट हबचटच डबू्ल्य आमचस्टर ांग यस्तो िेिे: 

तकनभने तिनीहरूिे ख्रीष्ट्को सुसमाचारिाई अिीकार गरे । । । , तवश्विे 

यसको ठाउाँमा अरु केतह चीज छोड्नु िरेको तथयो। तिनीहरूिे 

एउटा जािी आतवष्कार गनुचिर यो ! यसैिे हामीिे िरमेश्वरको राज्यको 

बारेमा बोिेको सुनै्द छौ ंकेवि एक िूबै र्व्ाकुििा - मानवीय हृदयहरूमा 

राम्रो भावना - यसिाई घटाउाँदै ईथररयि, अवास्ततवक केही छैन! अरूिे 

गिि प्रसु्ति गरेका छन् तक " चचच " राज्य हो । । । ईसािूवच 600०० वषच 

बााँचेका अगमवक्ता दातनयििाई थाहा तथयो तक िरमेश्वरको राज्य एक 

वास्ततवक राज्य हो - एक सरकारिे शासन गरररहेको 

शाल्टब्दक िृथ्वीमा । । । 

यहााँ । । िरमेश्वरको राज्य भनेको के हो भने्नको िरमेश्वरको बयान हो: " र 

यी राजाहरूको समयमा ... " - यसिे यहााँ दस औिंाहरू, फिामको 

र केही टुक्रा टुक्रा माटोको कुरा गदैछ। यो, भतवष्यवाणी डेतनयि,, र 

प्रकाश 1 13 र 1 साँग जोडेर, अब युरोिेिी युनाइटेड से्टटसिाई संकेि 

गदैछ जुन अतहिे स्थािना भइरहेको छ । । । तिम्रो िेरै आाँिा 

अगातड! प्रकाश 1 17:12 िे स्पष्ट् िादचछ तक यो दस राजा वा राजाको संघ 

हो (प्रकाश 1 17:) िुरानो रोमन साम्राज्यको िुनरुत्थान गदचछ । । । 

जब ख्रीष्ट् आउनुहुन्छ, उहााँ राजाहरूको राजाको रूिमा आउनुहुनेछ, 

सारा संसारिाई शासन गदै (प्रकाश 1: 11-1-16); र उहााँको तकंगडम -

 ईश्वरको राजा हुनुहुन्छ - स्याद डातनयि, यी सबै सांसाररक राज्यहरु िाई 

ग्रहण गनुच हो। प्रकाश 11:1:15 िे यसिाई यी शब्दहरूमा भनेको 

छ : “ यस संसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहााँको राजाको राज्य 

भइसकेका छन् : र उहााँ सदासवचदा राज्य गनुचहुनेछ ” ! यो भगवानको राज्य 

हो। यो विचमान सरकारहरूको अन्त्य हो - हो, र संयुक्त राज्य अमेररका र 

बेिायिी राष्ट्र हरूको ितन। त्यस ितछ तिनीहरू राज्यहरू हुनेछन् - 

शासकहरू - प्रभु येशू ख्रीष्ट्को, त्यसितछ सारा िृथ्वीका राजाहरूका 
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राजा। यसिे िूणच रूिमा िथ्यिाई स्पष्ट् िादचछ तक िरमेश्वरको राज्य एक 

शाल्टब्दक सरकार हो। जस्तो तक कल्दी साम्राज्य एक राज्य तथयो - जसरी 

रोमी साम्राज्य एक राज्य तथयो - त्यसैिे िरमेश्वरको राज्य एक सरकार 

हो। यो संसारको राष्ट्र हरु को सरकार को िागी हो। येशू ख्रीष्ट् एक राजा 

हुनिाई जन्मनुभयो - एक रूिर! । । । 

1, 00 ०० भन्दा िेरै वषच अतघ ितवत्र भूतम र यरूशिेमको सडकहरूमा 

तहंडेका येशू ख्रीष्ट् फेरर आउनुहुनेछ। उनिे भने तक उनी फेरर 

आउनेछन्। उनिाई कू्रसमा टााँगेितछ, िरमेश्वरिे उनिाई िीन तदन र िीन 

राि ितछ मृिकबाट जीतवि िानुचभयो (मत्ती 12:40; पे्रररि 2:32; 1 कोररन्थी 

1 15: 3-4-।)। उनी िरमेश्वरको तसंहासनमा उके्ल। ब्रह्माण्ड सरकारको 

मुख्यािय (पे्रररि 1: 9 -11; तहबू्र 1: 1; 1०:12; प्रकाश :21:21)। 

उहााँिे छ को तसंहासन गए जो उिान को, 

भगवान - " टाढा देश " - सबै देशहरूमा राजाको राज्यातभषेक हुन, र 

त्यसितछ िृथ्वीमा फकच न (िूका 1: 12-27)। 

फेरर, उहााँ िगचमा हुनुहुन्छ " सबै कुराको िुनस्थाचिनाको समय " 

सम्म (पे्रररि: 1 -2 -21)। प्रतिस्थािनको अथच एक िूवच राज्य वा सिचमा 

फकाचउनु हो। यस अवस्थामा, िृथ्वीमा िरमेश्वरको सरकारको िुनस्थाचिना, 

र यसैिे, तवश्व शाल्टन्त, र यूटोतियन अवस्थाहरूको िुनस्थाचिना। 

विचमान तवश्वको उथििुथि, बढ्दो युद्ध र झगडा संसारमा यति ठूिो हुनेछ 

तक भगवानिे हस्तके्षि नगरेसम्म कोही ितन मानव शरीरिाई बााँच्न सकै्दन 

(मत्ती 2 24:22)। यसको चरमोत्कषचमा जब तढिाइिे यस ग्रहबाट सबै 

जीवनिाई तवस्फोतटि िाछच , येशू ख्रीष्ट् आउनुहुनेछ। यस िटक उहााँ 

ईश्वरीय ईश्वरको रूिमा आउाँदै हुनुहुन्छ। उहााँ ब्रह्माण्ड शासक 

सृतष्ट्किाचको सबै शल्टक्त र मतहमामा आउाँदै हुनुहुन्छ। (मत्ती 24:30;।। 

25:31) उहााँिे रूिमा आउाँदै छ " राजाहरूका राजा, र प्रभुहरूका 

प्रभु " (प्रका 19:16), तवश्व सुिर सरकार स्थािना र सबै जातिका शासन 

गनच " फिाम को एक छडी संग " (प्रका 19:15; 12: 5) । । । 

क्राइष्ट् अनािश्यक? 

िर के मानविा आनन्दिे कराउनेछ , र उनीहरुिाई िागि गरीएको 

उत्साह र उत्साहमा - िरम्परागि ईसाई िमचका चचचहरू समेि तबरामी 

हुनेछ? 
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तिनीहरूिे गदैनन्! तिनीहरू तवश्वास गनेछन्, तकनतक शैिानका झटूा 

मन्त्रीहरूिे (2 कोररन्थी 11: 1 13-1-15) उनीहरूिाई िोका तदएका छन् 

तक ऊ ख्रीष्ट् तवरोिी हो। उनको आगमनमा चचचहरू र राष्ट्र हरू 

ररसाउनेछन् (प्रकाश 11:1) र सैन्य शल्टक्तहरूिे उनिाई नाश गनच 

वास्तवमा उनीहरूसाँग िड्ने प्रयास गनेछन् (प्रकाश 1 17:1:14)! 

राष्ट्र हरू आउाँदै गरेको दोस्रो तवश्वयुद्धको क्लाइमेतटक िडाईमा संिग्न 

हुनेछन्, यरूशिेमको युद्धको साथ (जक। 1: 1-2) र त्यसितछ ख्रीष्ट् 

फतकच नुहुनेछ। अिौतकक शल्टक्त उहााँिे हुनेछ " िी राष्ट्र हरूिे तवरुद्ध 

िडाई " उहााँिाई तवरुद्धमा िडाई (िद 3)। उसिे उनीहरूिाई िूणच 

रूिमा िरातजि गनेछ (प्रकाश 1 17:1:14)! " त्यसबेिा उसको िुिा जैिून 

डााँडामा िडा हुनेछ, " यरूशिेमको िूवचिति िेरै टाढाको दूरीमा (जक। 

1:)। (आमचस्टर  एचडबू्ल्य। द तमस्टर ी अफ द एजेज, 1 1984) 1984) 

बाइबििे घोषणा गदचछ तक येशू फतकच नुहुनेछ र उहााँ तवजयी हुनुहुनेछ, िर 

िेरैिे उहााँ तवरुद्ध िड्नेछन् (प्रकाश 1 :19: 1)। एम कुनै ितन दाबी गनेछ ( बाइबि 

भतवष्यवाणीहरु िाई गिि समझ मा आिाररि , िर आंतशक रूिमा झटूा 

भतवष्यवक्ताहरु र रहस्यहरु को कारण) तक फकच ने येशूको अल्टन्तम ख्रीष्ट् तवरोिी 

हो ! 

म को तनम्न हबचटच आमचस्टर ांग देल्टि ितन : 

सत्य िमच - िरमेश्वरको सत्यिािाई ितवत्र आत्मािे ईश्वरीय पे्रम प्रदान 

गरीरहेको छ ... िरमेश्वर र येशू ख्रीष्ट्िाई - सत्यिाई तचने्न - र ईश्वरीय 

ईश्वरीय पे्रमको आत्मीयिािाई तचन्न असीम आनन्द! ... 

िरमेश्वरको सााँचो चचच को तशक्षा बस िी हुन् " हरेक शब्द द्वारा 

जीतवि " ितवत्र बाइबि को ... 

मातनसहरूको िररका बाट बारी िछच  " प्राप्त " को बाटो मा " तदन " पे्रमको 

-- गरेको बाटो। 

एउटा नयााँ नागररकिा अब िृथ्वी िकड! (आइतबड) 

नयााँ नागररकिा भनेको िरमेश्वरको राज्य हो। नयााँ सभ्यिा आउनु र पे्रममा आिाररि 

हुनु हो भनेर घोषणा गनुच भनेको येशू र उहााँको िािीहरूिे तसकाउनुहुने राज्यको 

सााँचो सुसमाचारको अतभन्न भाग हो। टी टोिी त्यस्तो चीज हो जुन हामी भगवानको 

तनरन्तर चचचमा प्रचार गछौं । 
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हबचटच आमचस्टर िे महसुस गरे तक येशू तशक्षा तसकाउाँदै हुनुहुन्थ्यो तक मानव 

समाजिे जब यो िाग्न सक्छ भने्न िाग्दछ भने ितन उसिे जीवनको ' तदने ' मागच, 

पे्रमको मागचिाई अिीकार गरेको छ । िगभग कसैिे 

ितन येशूिे तसकाएको कुराको तसग्नि फाइ क्यािर राम्ररी बुझ्न सकेको छैन । 

येशू माफव त मुन्ति सुसमाचारको एक अंश हो 

अतहिे यो टाढा शायद येशूको बारेमा आियच िढ्न गने केही ' मुल्टक्त मा मृतु्य र 

भूतमका। हो, यो सुसमाचारको भाग हो जुन नयााँ तनयम र हबचटच डबू्ल्य आमचस्टर  दुवैिे 

िेिेका तथए। 

नयााँ तनयमिे यो देिाउाँदछ तक सुसमाचारिे येशूमाफच ि मुल्टक्तिाई समावेश गदचछ : 

1  तकनतक मिाई ख्रीष्ट्को सुसमाचारको िातग िाज छैन, तकनतक तवश्वास 

गने सबैका िातग, ितहिे यहूदीको िातग र ग्रीकहरूका िातग ितन मुल्टक्त 

तदने िरमेश्वरको शल्टक्त हो (रोमी 1:1:16)। 

त्यसकारण िी तििरतबिर भएका सबै ठाउाँमा गए 

शब्द।  िब तफतिि सामररया शहरमा गए र उनीहरूिाई ख्रीष्ट्को तवषयमा 

प्रचार गरे। … 12 िर जब तिनीहरूिे तफतिििाई िरमेश्वरको राज्य र येशू 

ख्रीष्ट्को नामको तवषयमा प्रचार गथे, िब िुरुष र स्त्री दुवैिे बल्टप्तस्मा 

तिए। 2 25 िब उनीहरूिे प्रभुको वचनको साक्षी तदए र प्रचार गरे, िब 

तिनीहरू सामररयाका थुपै्र गाउाँहरूमा सुसमाचार प्रचार गदै यरूशिेम 

फके । 26 अब प्रभुको एउटा दूि तफतिि कुरा ... 40 तफतिि फेिा  । र माफच ि 

िाररि, उहााँिे तसजररया आए सम्म सबै शहर प्रचार । (पे्रररि: 5,12, ,2 ) 

1  उनिे उनीहरूिाई येशू र िुनरुत्थानबारे प्रचार गरे । (पे्रररि 18) 

30 त्यसितछ िावििे आफ्नै भाडामा घर मा दुई सारा वषच बास, र उहााँिाई 

आउनुभएका सबै प्राप्त 31 परमेश्वरको राज्यको प्रचार र कुराहरू जो 

चासो प्रभु येशू ख्रीष्ट्को कशक्षा सबै तनिचक्क, कुनै एक उहााँिाई । (पे्रररि 

2: -3०--31) 

प्रचारमा ध्यान तदनुहोस् येशू र राज्य ितन। दुुःिको कुरा, उतचि समझ िरमेश्वरको 

राज्यको सुसमाचार तमस हुन बाट तशक्षा को तग्रको-रोमन चचच को । 

वास्तवमा, हामीिाई त्यस राज्यको भाग बन्न सहयोग गनच, िरमेश्वरिे मातनसहरूिाई 

यति िेरै पे्रम गनुचभयो तक उहााँिे येशूिाई हाम्रो तनल्टि मनच िठाउनुभयो (यूहन्ना: 1 
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16-1-17) र उहााँको अनुग्रहिे हामीिाई बचाउनुभयो (एतफसी 2:) । र त्यो शुभ 

समाचारको भाग हो (पे्रररि 2०:2:24)। 

राज्यको सुसमाचारको छ के किश्व आिश्यकता, तर ... 
शाल्टन्तको िातग काम गदै (मत्ती:) र राम्रो काम गनुच साथचक िक्ष्यहरू हुन् (सी एफ 

गिािी 6:1०)। तिमीहरू टी , िेरै दुतनया िातमचक र्व्ल्टक्तहरूिाई सतहि 

नेिाहरूिे, त्यो तवश्वास यो अन्तराचतष्ट्र य मानव सहयोग मटर ल्याउनेछ हुनेछ इिी 

संवि् र समृल्टद्ध, र छैन िरमेश्वरको र तिनीहरूिे केही अस्थायी सफििाहरू प्राप्त 

गने छन् , तिनीहरू मात्र सफि हुनेछैनन्, तिनीहरूको मानवीय 

प्रयासहरूको केही अन्तमा िृथ्वी ग्रहिाई यो ल्टस्थतिमा ल्याउनेछ तक यतद येशू 

आफ्नो राज्य स्थािना गनच फकच नुभएन भने यसिे जीवनिाई अल्टस्थर 

बनाउनेछ। िरमेश्वरको तबना िृथ्वी तफल्टकं्सग मातनसहरूिाई एक छ र्व्थचमा र झूटा 

सुसमाचार (: 1 भजन 127) ।   

तवश्वमा िेरैिे 21 औं शिाब्दीमा अिच-िातमचक बेतबिोनको अन्तराचतष्ट्र य योजनािाई नयााँ 

तवश्व क्रममा राख्न िोतजरहेका छन् । यो त्यस्तो कुरा हो जुन भगवान्को सन्त 

चचचिे स्थािना गरेको समयदेल्टि नै तनन्दा गयो र तनन्दा जारी राख्नको िातग 

योजना गरररहेछ । शैिानिे हव्वािाई िगभग 6००० वषच अगातड उनको 

सुसमाचारको संस्करणको िातग झुक्याउन िोजेको हुनािे 

(उत्पतत्त ), िेरै मातनसहरूिे तवश्वास गरेका छन् तक उनीहरूिाई र संसारिाई अझ 

राम्रो बनाउने कुरा िरमेश्वरिाई भन्दा राम्ररी जान्दछौ।ं 

बाइबिका अनुसार यसिे युरोिमा एक सैन्य नेिाको (जसिाई उत्तरको राजा ितन 

भतनन्छ, प्रकाश 1: 1-1० ) एक िातमचक नेिाको साथ तिन्छ, जसिाई झटूा 

भतवष्यवक्ता ितन भतनन्छ। अल्टन्तम एल्टन्टक्राइष्ट् र दुई तस भएको जनावरको प्रकाश 1 

13: 11-1।) साि िहाडहरूको शहरबाट (प्रकाश 1 17:,, 1) 

एक ' बेतबिोन ' (प्रकाश 1 & र 1 18) तवश्व क्रममा ल्याउन । यद्यति मानवजातििाई 

ख्रीष्ट्को िुनरागमन र उहााँको राज्य स्थािनाको आवश्यकिा छ, तवश्वका िेरैिे 

21 औं शिाब्दीमा यस सने्दशिाई ध्यान तदएनन् - उनीहरूिे शैिानको झटूा 

सुसमाचारका तवतभन्न संस्करणहरूमा तवश्वास गनच जारी राखे्नछन्। िर संसारिे 

उसको गवाही तदनेछ। 

येशूिे तसकाउनुभएको कुरािाई सम्झनुहोस्: 

1  अतन राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सब जातिहरूिाई साक्षीको 

रूिमा प्रचार गररनेछ, र त्यसितछ अन्त आउनेछ। (मत्ती 2:14:1:14) 
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ध्यान तदनुहोस् तक राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा साक्षीको रूिमा िु्छ, िब 

अन्त आउनेछ। 

यसका थुपै्र कारणहरू छन्। 

एउटा यो हो तक सुरु हुनुभन्दा अतघ संसारिे सााँचो सुसमाचार सुनोस् (जुन मत्ती 

2:21:21 मा देिाइएको छ)। िसथच, सुसमाचार सने्दश एक गवाही र चेिावनी हो 

(सीएफ इजतकएि;; आमोस:)। यसिे येशू फकच नु भन्दा अतघ अरु गैर-यहूदी 

रूिान्तरणको िररणाम हुनेछ (रोमी 11:2) र येशू फकच नु अतघ ियाचप्त गैर-

अन्यजातिहरू (रोमी :27: 2)। 

अको सने्दशको सार , झटूा िैगम्बर, अल्टन्तम ख्रीष्ट् तवरोिी संग 

संग बढ्दो िशु , उत्तर शल्टक्त को राजाको तवचारको तविरीि हुनेछ । तिनीहरूिे 

मूि रूिमा मानव प्रयासको माध्यमबाट शाल्टन्तको प्रतिज्ञा गनेछन्, िर यसिे अन्त 

(मत्ती 2 24:1:14) र तवनाशिफच  डो (1 थेस्सिोतनकी:)। 

तकनभने संकेि र झटू तवतचत्रिाहरू सम्बल्टन्धि , को सबैभन्दा: तिनीहरूिाई (9 2 

तथस्सिोतनकी 2) संसारको हुनेछ चो ओ झटू (2 तथस्सिोतनकी 2: 9-12) तवश्वास गनच 

सिा सुसमाचार सने्दश। तकनभने अनुतचि को सहस्र को हरू को द्वारा िरमेश्वरको 

रोमन क्याथोतिक , िूवी अथोडक्स , र अरूिाई थुपै्र सने्दश ओ तक दावी हुनेछ च 

को सहस्र सुसमाचार िरमेश्वरको एतटक्राईष्ट् सम्बल्टन्धि झटूा सुसमाचार छ । 

तवश्वासी तफिाडेल्टियाई तक्रतियन एस (प्रकाश: -13) िे राज्यको सहस्राब्दीय 

सुसमाचारको घोषणा गदैछ र तवश्विाई के बिाउाँछ तक केतह सांसाररक नेिाहरू 

(जनावर र झूटा भतवष्यवक्ता सतहि) के हुनेछ। 

उनीहरूिे संसारिाई यो सने्दश भन्न सहयोग गनेछन् 

तक जनावर , उत्तर शल्टक्तका राजा , झटूा भतवष्यवक्ता, अल्टन्तम 

एल्टन्टक्राइष्ट्को साथमा अन्तिुः युएसए र युनाइटेड तकंगडमका ए -राष्ट्र हरूिाई 

ध्वस्त िानेछन्। , क्यानडा, अष्ट्र ेतिया र नू्यजील्याण्ड (डातनयि 11: 9) र टी टोिी 

उनीहरूिे िुरुनै्त अरबी / इस्लातमक कने्फडेरेसनिाई नष्ट् गनेछन् (दातनयि 11: -

4०-), पे्रिहरूको उिकरणको रूिमा काम गनेछन् (प्रकाश 1 16: 1 13-1-14) , 

र अन्तिुः उहााँ फकेर येशू ख्रीष्ट्को तवरुद्ध िड्नुहुनेछ (प्रकाश 1 16:1:14 ; 1: 1 -20 

-2०)। तवश्वासी तफिाडेल्टिया (प्रकाश: -13-1-13) सहस्राब्दी राज्य चााँडै आउाँदैछ 

भनेर घोषणा गदैछ। यसिे सम्भविुः िेरै तमतडया कभरेज उत्पन्न गदचछ र मत्ती 

2:14:1:14 को िूतिचमा योगदान िुर याउाँछ। हामी भगवान्को स्मारक 

चचचमा सातहत्यहरू ियार गदैछौ ं(िेरै भाषाहरूमा) वेबसाइटहरू थप्दै, र 'छोटो 
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काम' (cf। रोमी :28: 2) को ियारीका िातग अन्य चरणहरू ितन तिन्छन् जुन मत्ती 2 

24:1:14 अन्तको िातग एक साक्षीको रूिमा ियाचप्त प्रदान गररएको छ। 

टी उहााँिे 'झटूा सुसमाचार' संसारका नेिाहरूिे घोषणा (संभावना केही 'नयााँ'  को 

शीषच नेिा को प्रकार एक सम्झौिा साथ कसिे दावी क्याथोतिक चचच को एक रूि ) 

जस्तो छैन - तिनीहरूिे संसारको के तसक्न चाहनुहुन्छ छैन तिनीहरूिे वास्तवमै 

गनेछ (र आफैिे यो ितहिे आफुिाई तवश्वास ितन नगनच सक्छ, सीएफ यशैया 1०: 5-

-।)। उनीहरू र / वा उनीहरूका समथचकहरूिे ितन झटूा तसकाउने छ तक वफादार 

तफिाडेल्टियाहरूिे आउाँदै गरेको एल्टन्टक्राईष्ट्को एक एन चरमिन्थी तसद्धान्त 

( सहस्राब्दीवाद ) िाई समथचन गनेछन् । उनीहरू र / वा तिनीहरूका 

अनुयायीहरूिे तफिाडेल्टियाको तवश्वासी र भगवानको सन्तर् चचचको 

तवरुद्ध गने जुनसुकै तनन्दािे सिावटिाई उकासे्नछ (दातनयि 11: 2 -3 --

35 ; प्रकाश 12: 1 13-1-15)। यसिे अन्त्यतिर ितन िुर याउाँछ - महा संकष्ट्को 

सुरुवाि (मत्ती 2:21:21; डातनयि 11: 9;; सीएफ। मत्ती 2: 1--1 ;; डातनयि 

11 : 311 ) साथै तवश्वासी तफिाडेल्टियाको सुरक्षाको समय इसाईहरू 

(प्रकाश :10:1० ; 12: 1 14-1-16) 

जानवर र झटूा भतवष्यवक्तािे बि, आतथचक ब्ल्याकमेि, संकेिहरू, झटू, चमत्कार, 

हत्या, र अन्य दबाबहरूको प्रयास गनेछ (प्रकाश 1 13: 1०-1-17; 1 16:1:14 ; 

डातनयि :25: 2: 25 ; 2 तथस्सिोतनकी 2: -10 -1०) तनयन्त्रण गनच । इसाईहरूिे 

सोधे्नछन्: 

10 “ हे ितवत्र र सत्य िरमेश्वर, कतहिे सम्म ििाईंिे िृथ्वीमा बसे्न 

मातनसहरूिाई न्याय गनुच हुाँदैन र हाम्रो रगिको बदिा तिनु 

हुन्छ? ” ( प्रकाश :10:1० ) 

युगौदेंल्टि, िरमेश्वरका जनहरू सोच्दै आएका छन्, " येशू फतकच नु कति िामो 

हुन्छ? " 

जबतक हामी तदन वा घण्टा थाहा छैन, हामी तफिी येशूिे आशा (र िरमेश्वरको सहस्र 

राज्य स्थातिि ) को 21 मा सेन्ट िेरै िदहरू आिाररि शिाब्दीमा (जसै्त मत्ती 24: 4-34; 

भजन 90: 4; होशे 6: 2; िूका 21:-- 36 ;; तहबू्र 1: 1-2;: ,,11; 2 ितु्रस 3: --8; 1 

तथस्सिोतनकी:), जसको केही अंशहरू हामी अतहिे िूरा भएको देख्छौ ं।  

यतद येशू हस्तके्षि गनुचहुन्न भने, तबरामीिे यस संसारिे सबै जीवनिाई नष्ट् गयो: 

21 तकनतक त्यस बेिा त्यहााँ ठूिो हुनेछ, जो यस संसारको सृतष्ट्को समयदेल्टि 

अतहिेसम्म भएको छैन, न ि कतहिे कतहिे हुनेछ। 22 िी तदन छोट्याइएनन् 
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भने कोही मातनस बचे्नछैन। िर चुतनएकाहरूको िातग िी तदन 

छोट्याइनेछन्। (मत्ती 2: 21-22) 

2  िी तदनहरूको संकष्ट्को िगतै्तितछ सूयच अाँध्यारो हुनेछ, र चिमािे 

आफ्नो उज्यािो तदाँ दैन; िाराहरू ििन हुनेछ िगचबाट, र िगचको 

शल्टक्तहरु हल्लाइन्छ गररनेछ।  िब मातनसको िुत्रको तचन्ह िगचमा देिा 

िनेछ र िृथ्वीका सबै कुिहरू तविाि गनेछन् र तिनीहरूिे मातनसको 

िुत्रिाई शल्टक्त र ठूिो गौरवसतहि िगचको बादिमा आउाँदै गरेको 

देखे्नछन्।  अतन उहााँिे आफ्ना िगचदूिहरूिाई िुरहीको ठूिो आवाजको 

साथ िठाउनुहुनेछ र उनीहरूिे आफ्ना चुतनएका मातनसहरूिाई चारै 

तदशाबाट, आकाशको एक कुनादेल्टि अको कुनामा भेिा गनेछन्। (मत्ती 2: 
2 29 --31) 

को िरमेश्वरको दुतनया आवश्यक के छ। 

राज्यका लाकग राजदूतहरू 
राज्यमा ििाईंको भूतमका के हो? 

अतहिे, यतद ििाईं वास्ततवक ईसाई हुनुहुन्छ भने, ििाईं यसको िातग एक 

राजदूि हुनु िछच  । पे्रररि िावििे के िेिेका तथए ध्यान तदनुहोस्: 

2० यसकारण अब हामी ख्रीष्ट्का िातग राजदूिहरू हौ,ं जस्तो तक िरमेश्वरिे 

हामीमाफच ि तबन्ती गरररहनुभएको छ: हामी ख्रीष्ट्को िक्षमा तिमीहरूिाई 

तबन्ती गछौं, िरमेश्वरतसि तमिाि गर। (2 कोररन्थी :20:2०) 

1  त्यसकारण, कम्मरमा सत्यको िटुका बााँिेर िातमचकिाको कवच िगाएर 

िडा होओ , 1  अतन शाल्टन्तको सुसमाचारको ियारीको िातग िुिामा जुत्ता 

िगाऊ। 1  सबैभन्दा मातथ, तवश्वासको ढाि तिएर जुन ििाईं दुष्ट्को ज्विन्त 

डाटचहरू शमन गनच सक्षम हुनुहुनेछ। 1  उद्धारको हेिमेट र आत्माको 

िरवार तिनुहोस्, जुन िरमेश्वरको वचन हो। 18 सिैं आत्मा सबै प्राथचना र 

संग, प्राथचना सबै िगनशीि भई िातगरहेमा र यो अन्त गनच साविान 

भएर सबै सन्तहरू िातग - 19 , कथन मिाई तदइएको हुन सक्छ तक, म मेरो 

साहसी प्रकट गनच मुि िोल्न सक्छ र मेरो िातग सुसमाचारको 

रहस्य, 2० जसको िातग म साि्ाहरूमा राजदूि हुाँ; यसैिे म बोल्नै िछच  जस्तो 

गरी मैिे बोल्नु िछच । (एतफसी: 1 14-2०) 

एक राजदूि के हो? मररयम-वेबस्टरको तनम्नतिल्टिि िररभाषा छ: 
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1 : एक आतिकाररक दूि; तवशेष गरी : उच्च िदका कूटनीतिक एजेन्टिे 

तवदेशी सरकारिाई मान्यिा तदईन्छ वा सावचभौमिाई उसको आफ्नै 

सरकार वा सावचभौमको आवासीय प्रतितनति वा तवशेष र प्रायुः अस्थायी 

कूटनीतिक तजमे्मवारीका िातग तनयुक्त गररन्छ।   

2 ए : एक अतिकृि प्रतितनति वा मेसेन्जर   

यतद ििाईं वास्ततवक ईसाई हुनुहुन्छ भने, ििाईं ख्रीष्ट्का िातग आतिकाररक दूि 

हुनुहुन्छ! पे्रररि ितु्रसिे के िेिेका तथए ध्यान तदनुहोस्: 

9 िर ििाईं जो उहााँको अद्भुि प्रकाश मा अन्धकारको ििाईं बातहर 

भतनन्छ उहााँिाई को प्रशंसा घोषणा गनच सक्छ भने्न चुतनएको िुस्ता, एक 

शाही िुजारीको, एक ितवत्र जाति, आफ्नै तवशेष मातनसहरू छन्; 1० जो 

मातनस ितहिेका मातनस तथएनन्, िर अतहिे िरमेश्वरका मातनसहरु तथए, 

जो कृिा िाएका तथएनन् िर अब कृिा िाएका छन्। (1 ितु्रस 2: -10 -1०) 

मसीहीहरूको हैतसयिमा हामी ितवत्र राष्ट्रको भाग हुनुिछच । 

कुन राष्ट्र  अतहिे ितवत्र छ? 

तठकै छ, यस संसारको राज्यहरू मधे्य कुनै ितन होइन - िर 

तिनीहरू अन्ति: ख्रीष्ट्को इन्डममको अंश हुनेछन् (प्रकाश 11:1:15)। यो 

िरमेश्वरको राष्ट्र  हो, उहााँको ਿ्  ्ਦम ितवत्र छ। 

राजदूिको रूिमा हामी सामान्यिया यस संसारका राष्ट्र हरूको प्रत्यक्ष राजनीतिमा 

संिग्न हुाँदैनौ।ं िर हामीिे अतहिे िरमेश्वरको जीवनशैिी 

तबिाउनुिदचछ ( www.ccog.org मा तन: शुल्क िुस्तक ितन उििब्ध 

छ : तक्रतियनहरू: िरमेश्वरको राज्यको िातग राजदूिहरू, एक 

जना इसाईको रूिमा जीवन तबिाउने बाइबिीय तनदेशनहरू ) । त्यसो गरेर हामी 

अझ राम्ररी तसक्न सक्छौ ंतक तकन िरमेश्वरका मागचहरू उत्तम छन्, िातक उहााँको 

राज्यमा हामी राजा र िुजारीहरू हुन सक्दछौ ंर िृथ्वीमा ख्रीष्ट्साँगै राज्य गनच सक्छौ ं: 

5 उहााँिाई हामीिाई पे्रम गने र आफ्नै रगि, हाम्रो िाि हामीिाई 

िोए 6 सदासवचदा मतहमा र डोतमतनयन हुन उहााँिाई र उहााँको िरमेश्वर र 

तििा हामीिाई राजा र िुजारीहरू बनाएको छ। आमेन (प्रकाश 1: 6-) 

10 िी मातनसहरूिे हामीिाई राजा र िूजाहारीहरू बनाए। र हामी िृथ्वीमा 

शासन गनेछौ।ं (प्रकाश :10:1०) 

भतवष्यको एउटा िक्षिे मृतु्यशीिहरूिाई िरमेश्वरको मागचमा तहंड्न तसकाउनु हो: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ne&u=http://www.ccog.org
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19 मातनसहरू तसयोनमा यरूशिेममा बसे्नछन्। तिमी फेरर रूनेछैनौ। ऊ 

तिम्रो तविािको आवाजमा दयािु हुनेछ। जब उहााँ यो सुनु्नहुन्छ, उहााँिे 

ििाईंिाई जवाफ तदनुहुनेछ। 20 अतन प्रभु ििाईं तदन्छ 

हुनि द कतठनाइहरू को रोटी र कष्ट् को िानी, यद्यति आफ्नो तशक्षकहरू 

अब एक कुनामा मा सानच हुनेछ, िर आफ्नो आाँिा आफ्नो तशक्षकहरू 

देखे्नछन्। 21 जब ििाईंको दातहने हाििफच  फतकच न्छ 

वा बायााँ घुम्नुहुन्छ, िब ििाईंको कानिे िछातड एउटा आवाज सुने्नछ, " यो 

यही मागच हो, यसमा तहंड्नुहोस्। " (यशैया: 1 -2 -21) 

डबू्ल्य एक यो उमेर मसीहीहरूिे तसकाउन ियार गनच आवश्यक मा, सहस्र 

राज्यको िातग भतवष्यवाणी छ तक: 

12 ... यस समयसम्म ििाईं तशक्षक हुनुिदचछ (तहबू्र : 12 : 12 ) 

1  िर प्रभु िरमेश्वरिाई आफ्नो हृदयमा ितवत्र िानुचहोस् र नम्रिा र डरको 

साथ तिमीहरूमा भएको आशाको कारण सोधे्न हरेकिाई जवाफ तदन सिैं 

ियार हुनुहोस् (1 ितु्रस : केजेभी)। 

बाइबििे देिाउाँदछ तक अझ िेरै तवश्वासी इसाईहरूिे सुरु हुनुभन्दा ठीक अतघ 

िेरैिाई तनदेशन तदनेछन्: 

33 र िी मातनसहरूिे बुझे्न िेरैिाई तनदेशन तदनेछन् (दातनयि 11: 33 ) 

त्यसोभए, तसके्न , अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जााँदैछ (2 ितु्रस 3: 1 ), हामीिे अब गनुचिने 

कुरा हो। भगवानको 2 तजममा ििाईंको भूतमकाको एउटा अंश तसकाउन सक्षम हुनु 

हो। र थि तवश्वासी िातग  (प्रकाश 3: 7-13) , मसीहीहरूिे , यो 

हुनेछ ितन समावेश गने समथचन महत्त्विूणच सुसमाचार साक्षी िूवच सहस्र राज्य (मत्ती 

24:14) को सुरु गनच। 

िरमेश्वरको राज्य स्थािना भएितछ, िरमेश्वरका मातनसहरूिाई क्षतिग्रस्त ग्रह 

िुनस्थाचतिि गनच मद्दिको िातग प्रयोग गररनेछ: 

12 तिम्रा माझमा िी मातनसहरूिे िुरानो फोहोरहरू तनमाचण गनेछन्; 
ििाईंिे िेरै िुस्ताको जगहरू तनमाचण गनुचहुनेछ; र ििाईं क्याि ब्रीच को 

ररिेयरर नेिृत्व गनच को िागी हुनेछ , सडकहरु को िुनस्थाचिक को बास 

तभत्र । (यशैया :12 58:12) 

यस प्रकार, िरमेश्वरका मातनसहरू जो यस युगमा िरमेश्वरको िररकािे जीवन 

तबिाउाँथे यस बहािाहरूको समयमा शहरहरू (र अन्यत्र) बसोबास गनच 

मातनसहरूिाई सतजिो बनाउाँदछ। संसार सााँचै्च राम्रो स्थान हुनेछ। हामी अतहिे 



49 
 

ख्रीष्ट्को िातग राजदूि बनु्न िछच , त्यसैिे हामी उहााँको राज्यमा ितन सेवा गनच 

सक्दछौ।ं 

यो साँचो सुसमाचार संदेश छ 

येशूिे भनु्नभयो, “ यतद तिमीहरू मेरो वचन िािन गरररहेछौ, तिमीहरू सााँल्टच्चकै 

मेरो चेिाहरू हौ।   र ििाईंिे सत्यिाई जानु्नहुनेछ, र सत्यिे ििाईंिाई ििन्त्र 

िुल्याउनेछ ” ( यूहन्ना: 311--32 ) स राज्य्घषच राज्यको बारेमा सत्यिाई थाहा 

िाउाँदा हामीिाई यस संसारको झटूा आशामा फस्नबाट जोतगन्छ । हामी साहसी भई 

काम गने योजनािाई समथचन गनच सक्छौ ं- िरमेश्वरको योजना! शैिानिे सारा 

संसारिाई िोका तदयो (प्रकाश 12:) र िरमेश्वरको राज्य नै सााँचो समािान 

हो। हामीिे सत्यको िक्षमा बोल्न आवश्यक छ (सीएफ यूहन्ना 1 (:37)। 

सुसमाचारको सने्दश र्व्ल्टक्तगि मुल्टक्त बारे भन्दा बढी हो। िरमेश्वरको राज्यको शुभ 

समाचारिे यस युगमा एकिाई िररविचन गनुचिदचछ: 

2 र यस संसारमा नबसु्नहोस् िर आफ्नो मनिाई नयााँ बनाएर िररविचन 

गनुचहोस्, िातक ििाईं त्यो असि र िीकायच र तसद्ध इच्छा के हो भनेर 

प्रमातणि गनच सकु्नहुन्छ। ( रोमी 12: 2 ) 

सााँचो मसीहीहरू िरमेश्वर र अरूको सेवा गनच िररविचन भएका छन्: 

22 दासहरू हो, आफ्ना मातिकको अिीनमा सबै कुरा मान। आफ्ना 

आाँिाहरूबमोतजम आज्ञा िािन गर, आाँिािे निोजे्न मान्छे जस्तो होइन 

िर ईमानदारीसाथ ईश्वरतसि डराओ। 23 अतन ििाईं के जो यो, प्रभु गनच र 

मातनसहरूिाई छैन, 24 प्रभु ििाईंिे हुनेछ भनेर थाह िाउाँदा ितन 

उत्तरातिकार को िुरस्कार प्राप्त; तकनतक तिमीिे प्रभु ख्रीष्ट्को सेवा गरेका 

छौ। ( किस्सी: 22-24 ) 

2  त्यसकारण, हामी यस्तो राज्य िाउाँदैछौ ंजो हल्टल्लन सकै्दन, त्यसैिे हामी 

अनुग्रह िाउाँछौ,ं जसद्वारा हामीिे िरमेश्वरिाई िीकायच श्रद्धा र ईश्वरीय 

भयसतहि सेवा गनच सकौ।ं ( तहबू्र 12:2:28 ) 

सााँचो मसीहीहरू संसारबाट फरक फरक जीवन तबिाउाँछन्। हामी सही र गििको 

िातग संसारको मातथका िरमेश्वरको मािदण्डहरू िीकार गदचछौ ं। तवश्वासद्वारा 

मात्र बााँच्न (तहबू्र 1०:38), तकनतक यस युगमा िरमेश्वरको िररकामा जीवन तबिाउन 

तवश्वास चातहन्छ। मसीहीहरूिे जीवन आफ्नो मोड रूिमा उले्लि गररएको तथयो, 

तिनीहरू बस्थे संसारबाट ि फरक तवचार " बाटो " मा नयााँ तनयममा (पे्रररि 9: 2; 
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19: 9; 24: 14,22)। तवश्व भतनन्छ गररएको छ के मा शैिानको अन्तगचि 

बसोबास " को कतयनिे बाटो " (यहूदा 11)। 

सबै राज्य िातमचकिा, आनन्द र शाल्टन्तको सने्दश हो (रोमी 1:17)। भतवष्यवाणी बोल्ने 

वचन, ठीकसाँग बुतझएको छ, सान्त्वनादायी छ (सीएफ 1 कोररन्थी 1 14:;; 1 

तथस्सिोतनकी :18:1:18), तवशेष गरी जब हामी संसार भिाभंुग भएको देख्छौ ं(िूका 

21: -3--36)। सााँचो ईसाई जीवनशैिीिे आध्याल्टत्मक प्रशस्तिा र शारीररक 

आतशष्िफच  डो .््याउाँछ (मकूच स 1०: 2 -30 --30०)। यो तकन बसोबास गनेहरूिे 

बुझ्छन् तक संसारिाई िरमेश्वरको राज्य चातहन्छ। इसाईहरू िरमेश्वरको राज्यको 

राजदूि हुन्। 

इसाईहरूिे हाम्रो आशािाई आल्टत्मकमा राख्छन्, शारीररक होइन िर हामी भौतिक 

संसारमा बााँतचरहेका छौ ं(रोमी 8: 5--8)। हामीसाँग " सुसमाचारको आशा " 

छ (किस्सी 1:2:23)। यो त्यस्तो कुरा हो जुन प्रारल्टम्भक इसाईहरूिे बुझेका तथए तक 

आज येशूको दावी गने िेरैिे बुझ्दैनन्। 

  

ग्रीको-रोमन चचवहरूले राज्य महत्वपूर्व कसकाउँछ, तर ... 

ग्रीको-रोमन चचवहरू किश्वास गछव न् कक उनीहरूले परमेश्वरको राज्यको 

पक्षहरू कसकाउँदछन्, तर िास्तिमा यो के हो भनेर बुझ्न गाह्रो 

हुन्छ।  उदाहरण को िागी, क्याथोतिक तवश्वकोश राज्यको बारेमा यो तसकाउाँछ: 
ख्रीष्ट्को… उहााँको तशक्षाको प्रते्यक चरणमा यस राज्यको आगमन, यसका 

तवतभन्न िक्षहरू, यसको संतक्षप्त अथच, जुन िररकािे यसिाई प्राप्त 

गनुचिदचछ, उहााँको प्रवचनहरूको मुख्य संरचना गठन गदचछ, यति िेरै तक 

उनको प्रवचनिाई “ सुसमाचार ” भतनन्छ। राज्यको " ... तिनीहरूिे 

रूिमा चचच को बोल्न थािे " िरमेश्वरको राज्यको " ;  कनचि, I, 13; म 

थेस।, ii, 12; I, 6, 9; v, 1०, आतद। ... यसको मििब चचच भनेको त्यो 

ईश्वरीय संस्थाको रूिमा हो ... (िोि एच। तकंगडम अफ गाडच। क्याथोतिक 

तवश्वकोश, िण्ड सािौ।ं 1 10 1०)। 

यद्यति मातथकािे " कनचि, I, 1 ; म थेस।, ii, 12; I, 6, 9;  1०, " यतद ििाईंिे 

तिनीहरूिाई िोजु्नभयो भने, ििाईंिे यी िदहरू मधे्य कुनै 

ितनिे चचवलाई िरमेश्वरको राज्यको बारेमा केही बिाएको 

िाउनुहुनेछ । तिनीहरूिे तवश्वासीहरूिाई िरमेश्वरको राज्यको तहस्सा हुनेछन् वा 

यो येशूको राज्य हो भनेर तसकाउाँछन्। बाइबििे चेिाउनी तदन्छ तक िेरैिे 
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सुसमाचारिाई बदल्न सक्दछन् वा असत्य ईनोथ ईरमा जान्छन् (गिािी 1:--

 )। दुुःिको कुरा, तवतभन्न र्व्ल्टक्तहरूिे त्यो गरेका छन्।  

येशूिे तसकाउनु भयो, “ म नै बाटो, सत्य र जीवन हुाँ। मबाट बाहेक कोही तििा 

आउाँदैनन् " ( यूहन्ना 1:) )। ितु्रसिे तसकाए, " निा अरू कुनै मुल्टक्त नै छैन तकनतक 

िगचमुतन मातनसमा कुनै अको नाम तदइएको छैन जसद्वारा हामीिे उद्धार 

िाउनुिदचछ " ( पे्रररि :12:12 )। ितु्रसिे यहूदीहरूिाई भने तक सबैिे तवश्वास गनै 

िछच  िश चात्ताि गनच र येशूिाई बचाउनिाई तवश्वास गनै िछच  (पे्रररि 2:38)। 

यसको तविररि, िोि फ्राल्टिसिे तसकाए तक येशूतबना नाल्टस्तकहरू, असि 

कामहरूद्वारा मुल्टक्त िाउन सतकन्छ! उनिे यो ितन तसकाउाँदछ तक यहूदीहरू 

येशूिाई िीकार नगरी मुल्टक्त िाउन सतकन्छ! थि रूिमा, उनी र केही ग्रीको-

रोमीहरूिे ितन 'मररयम' को गैर-बाइबिीय संस्करण सुसमाचारको िातग 

महत्विूणच छ र साथै तवश्वर्व्ािी र तवश्वर्व्ािी एकिाका िातग महत्विूणच छ भने्न कुरा 

ितन तवचार गरेको देल्टिन्छ। दुुःिको कुरा, तिनीहरू र अरूहरू येशू र िरमेश्वरको 

राज्यको सााँचो सुसमाचारको महत्त्व बुझ्दैनन्। िेरैिे झटूा सुसमाचार प्रचार 

गरररहेका छन्। 

िेरै जना हेनचका िातग तहंड्न चाहन्छन् र तवश्वस मा तवश्वास गदचछन्। नयााँ तनयमिे 

तसकाउाँछ तक इसाईहरूिे मातथ हेनुचिदचछ: 

2 मातथका चीजहरूमा ध्यान तदनुहोस्, िृथ्वीमा भएका चीजहरूमा 

होइन। ( किस्सी: 2 ) 

7 हामी दृतष्ट् द्वारा, तवश्वास द्वारा तहंड्न िातग। ( 2 कोररन्थी:) ) 

यद्यति िोि तियस इिेवनिे आफ्नो चचचको हेराईमा तहंड्न तसकायो: 

... क्याथोतिक चचच ... िृथ्वीमा ख्रीष्ट्को राज्य 

हो। ( तियसको तवश्वकोश  प्राइमा )। 

को क्याथोतिक बाइबि 101 वेबसाइट दावी, " िरमेश्वरको राज्य िृथ्वीमा ितु्रस 

नेिृत्व उहााँको चचच को फारम, मा, 33 वषच तवज्ञािनमा येशू ख्रीष्ट्िे स्थातिि भएको 

तथयो .. । क्याथोतिक तगजाचघर। " ििाईं हजार वषचको िरमेश्वरको राज्य यहााँ हुनुहुन्न 

र न यो रोमको चचच हो, िर यो िृथ्वीमा हुनेछ। िरमेश्वरको सााँचो चचच को भए 

िाितन " राज्यको गनच कुञ्जीहरू " (मत्ती 16: 1 9 ), चचच दाबी गने िी राज्यको 

छ " ज्ञान को प्रमुि ितगएको छ " (िूका 11:52)। 
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रोम को चचच यसिाई मूििुः मात्र हो भनेर िरमेश्वरको चााँडै-आउाँदै िातथचव सहस्र 

राज्य तवरुद्ध यति कडा तसकाउाँछ " एतटक्राईष्ट् को तसद्धान्त " आतिकाररक 

सूचीबद्ध क्याथोतिक चचच को: 

6 676 एल्टन्टक्राईष्ट्को छिछाम संसारमा नै प्रारम्भ हुन थाल्छ प्रते्यक चोतट 

दाबी गररयो तक इतिहासतभतै्र यो मसीतहक आशा हो जुन 

ईस्काटोिॉतजकि इिाफको माध्यमबाट मात्र ईतिहास भन्दा बातहर 

साकार गनच सतकन्छ। हजारौ ंिमचको नाममा आउनको िातग यस राज्यको 

झटूा कुरािाई िररमाजचन गररएको चचचिे ितन अिीकार गररसकेको छ ... 

(क्याथोतिक चचचको क्याटेतकजम । इल्टिमाटर िोटेस + जोसेफ 

कातडचनि रल्टजजन्गर । डबिडे , नू्ययोकच  1 1995 1995  िृ। 1 194) 

दुुःिको कुरा, तिनीहरूसाँग सहमि भएकाहरूिाई अन्तमा िरमेश्वरको राज्यको 

घोषणाको साथ ठूिो समस्या हुनेछ । केतह तिन हुनेछ 

यसको घोषणा गनेहरूका तवरुद्ध भयानक कदमहरू (दातनयि :25:2:25; 11: -3०-

66)। िर ििाईंिाई िाग्ला, येशूिाई प्रभु भनेर दाबी गने 

सबै राज्यमा हुनेछैन र? होइन, तिनीहरू हुनेछैनन्। येशूिे के भनु्नभयो याद गनुचहोस्: 

21 “ मिाई प्रभु, प्रभु, भने्न हरेक मातनस िगचको राज्यमा प्रवेश गनच 

िाउनेछैन, िर जसिे िगचमा मेरो बुबाको इच्छा िािन गछच ।  22 त्यस तदन 

िेरैिे मिाई भने्नछन्, 'हे प्रभु, के हामीिे ििाईंको नाममा भतवष्यवाणी 

गरेका छैनौ?ं ििाईंको नाममा भूिहरू भगाउन र ििाईंको नाममा िेरै 

चमत्कार गरेका छौ?ं'  23 िब म तिनीहरूिाई भने्नछु, 'मैिे तिमीहरूिाई 

कतहिे तचनेकै छैन। हे कुकमीहरू हो, मबाट टाढा! ( मत्ती: 21-23 ) 

पे्रररि िावििे उले्लि " अराजकिा को रहस्य "  को " ितहिे नै काम " ( : 7 2 

तथस्सिोतनकी 2 आफ्नो समय मा)। यो कुकमच ितन त्यसै्त कुरासाँग सम्बल्टन्धि छ जुन 

बाइबििे अन्तको समयमा चेिावनी तदन्छ जसिाई " रहस्य, महान् 

बेतबिोन " (प्रकाश 1 17: -5-।) भतनन्छ। 

को " अराजकिा को रहस्य " तिनीहरूिे िरमेश्वरको दस आज्ञा र्व्वस्था, आतद राख्न 

आवश्यक छ तक छैन र / वा त्यहााँ र / वा त्यहााँ िोड्न को िीकायच प्रकारका छन् 

िरमेश्वरको िेरै िीकायच अिवाद हुन्छन् तवश्वास ख्रीतष्ट्यनहरूिे सम्बल्टन्धि छ 

र्व्वस्था, तिनीहरूिे तवचार ि गदाच तक औ ं िरमेश्वरको र्व्वस्था को फारम छ, 

तिनीहरूिे येशूको वा आफ्ना पे्रररिहरूिाई वैि रूिमा ितहचान भनेर ख्रीतष्ट्यन 

को फारम रािन छैन। 
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ग्रीको-रोमीहरू फररसीहरूजसै्त हुन् जसिे िरमेश्वरको आज्ञाहरू उल्ल !््घन गरे, 

िर तिनीहरूको िरम्परािे यसिाई िीकायच बनाएको दाबी गर यो - येशूिे त्यस 

दृतष्ट्कोणको तनन्दा गनुचभयो (मत्ती 1 15:--)! यशैयािे चेिावनी ितन तदएका तथए तक 

िरमेश्वर हुाँ भनेर दावी गने मातनसहरूिे उहााँको र्व्वस्थाको तवद्रोह गदचछन् (यशैया 

30०:)। यो कुकमच तवद्रोह त्यस्तो चीज हो जुन हामीिे, दुुःिको कुरा, आजसम्म यो 

देख्छौ।ं 

अको " रहस्य " देल्टिन्छ तक रोमको चचचिे यो तवश्वास गदचछ जस्तो देल्टिन्छ तक 

यसको सैन्यवादी इकु्यमेतनकि र अन्ततवचरोि एजेन्डािे शाल्टन्त र िृथ्वीमा िरमेश्वरको 

राज्यको गैर-बाइबिीय संस्करणमा नेिृत्व गदचछ। िमचशास्त्र आउाँदै गरेको 

तवश्वर्व्ािी एकिाको तबरूद्ध चेिावनी तदन्छ जुन यसिे तसकाउाँदछ, केतह बषचसम्म 

सफि हुनेछ (नोट: नयााँ जेरूसिम बाइबि , क्याथोतिक-अनुमोतदि अनुवाद, 

देिाइएको छ): 

4 तिनीहरूिे अतज ;््गरको सामुने्न दण्डवि् गरे तकनतक त्यसिे त्यस 

िशुिाई आफ्नो अतिकार तदएको तथयो। अतन तिनीहरूिे त्यस िशुको 

अगातड घोप्टो िरेर सोिे, 'कसिे त्यो जनावरको िुिना गनच सक्छ? यसको 

तवरुद्ध को िड्न सक्छ? ' 5 जनावरको मुि यसको दावा र र चािीस दुई 

मतहना िातग सतक्रय हुन अनुमति तदइएको तथयो; 6 र यसिाई आफ्नो नाम, 

आफ्नो िगीय िाि तवरुद्ध, िरमेश्वरको तवरुद्धमा यसको र त्यहााँ सबैिाई 

िी। 7 यो सन्तहरू र तवजयी तिनीहरूिाई तवरुद्ध युद्ध गनच अनुमति र हरेक 

जाति, र्व्ल्टक्त, भाषा र राष्ट्र  भन्दा शल्टक्त तदइएको तथयो;  र संसारका सबै 

मातनसहरूिे यसको िूजा गनेछन्, अथाचि, प्रते्यकको नाम जसको नाम 

बतिदानको थुमाको जीवनको िुस्तकमा संसारको जगदेल्टि अतहिे सम्म 

िेल्टिएको छैन। 9 जो सुन्न सक्छ सुनु्नहोस्, सुनु्नहोस्: 1० कैदमा िागेका 

कैदीहरूिाई िी; िी िरवारिे मानुच िने िरवारिे मानुचिदचछ। यसैिे 

संिहरूको िगनशीििा र तवश्वास हुनुिदचछ। (प्रकाश 1 13: -10-1०, NJB) 

बाइबििे अन्त समय बेतबिोन एकिाको तबरूद्ध चेिावनी तदन्छ: 

1 साि कचौरा भएका साि िगचदूिहरूमधे्य एक मसाँग कुरा गनच आए र 

भने, 'यहााँ आऊ र म तिमीिाई िी महान वेश्यािाई दण्ड तदनेछु जुन 

प्रशस्त िानीको नतजकमा तवराजमान छ, 2 जससाँग िृथ्वीका सबै राजाहरू 

छन्। आफ्नो वेश्यावृतत्त गरेको छ, र जसिे र्व्तभचारको मद्यिे तवश्वको सबै 

जनसंख्यािाई तिएको छ। ' 3 उहााँिे मरुभूतम गनच आत्मािे मिाई िगे, र 

त्यहााँ म जो साि टाउको र दस सीङ तथयो र यो सबै भन्दा तिल्टिि शीषचक 



54 
 

तथयो एक िाि रंग जनावर चढेर एक मतहिा देिे। 4 स्त्रीिे बैजनी र िाि 

रंग मा िैयार भएको तथयो र सुन र र मोिी संग, र त्यो उनको वेश्यावृतत्त को 

घृतणि फोहर भररएको सुन िकड तथयो; 5 कनधारमा एउटा नाम, एक 

अप्रकट नाम लेन्तखएको कथयो: 'महान् बेकबलोनलाई, सबै िेश्यांए 

आमा र पृथ्वीको सबै फोहर अभ्यासहरू ।' 6 म त्यो तिएको तथयो देिे, 

तिएको को सन्तहरू को रगि र येशूको शहीदहरूको रगििे; र जब मैिे 

उनिाई देिे ाँ, म िूरै रहस्यमय तथएाँ । (प्रकाश 1 17: 1-,, NJB) 

9 'यो चिुरिन को िातग कि गदचछ। िी सात टाउकाहरू सातिटा 

पहाडहरू हुन् , जसमा एउटी आइमाई बतसरहेकी छे। । । 18 ििाईं देिे 

स्त्रीिे छ ठूलो शहर सबै भन्दा िृथ्वीमा शासकहरूिे अतिकार छ जो। 

' (प्रकाश 1 17:,, 1,, NJB) 

1 यसितछ, मैिे अको िगचदूििाई िगचबाट िि आउाँदै गरेको देिें। िृथ्वी 

उहााँको मतहमा संग चमक्यो। 2 उसको आवाजको शीषचमा उनिे कराए, 

'बेतबिोनको ििन भएको छ, महान् बेकबलोनको ििन भएको छ, र 

भूिहरूको अडा भएको छ, र सबै दुष्ट् आत्मा र फोहोर, घृतणि चराको 

बासस्थान भएको छ। 3 सबै जातिहरूिे उनको वेश्यावृतत्तको मद्यिान 

गरे। िृथ्वीका सबै राजािे त्यसतसि वेश्यावृति गरे, र हरेक र्व्ािारीिे 

आफ्नो छद्मनीद्वारा िनी भए। ' 4 अको आवाज िगचबाट बोल्नुभयो; मैिे 

भनेको यो सुनें, ' मेरो माकनसहरू हो, उनीबाट टाढा बस, ताकक तपाई ं

उनको अपराधहरूमा सामेल नहुनुहोस् र यसै्त कष्ट्हरू 

सहन । 5 उनको िाि आकाश सम्म िुगेको छ, र िरमेश्वरको मनमा उनको 

अिरािको छ: त्यो अरु र्व्वहार गरेको छ र्व्वहार उनको रूिमा। 6 उनी 

डबि रातश भुक्तानी हुनुिछच । उनीसाँग आफ्नै तमश्रणको दोहोरो कडा कि 

छ। 7 उनको हरेक एक  र एक यािना वा िीडा द्वारा तमिान छ। म रानीको 

रूिमा राज्यातिकार हुाँ, उनी भल्टन्छन्; म तविवा छु र शोक कतहिे थाहा 

िाउने छैन। 8 त्यसका तनल्टि, एकै तदनमा, तवितत्तहरू उसमातथ िडा 

हुनेछन्: रोग, शोक र अतनकाि। उसिाई भूतममा जिाइनेछ। िरमप्रभु 

िरमेश वर जसिे उनिाई दोषी ठहराउनुभयो उहााँ सामथी हुनुहुन्छ। 

' 9 'िृथ्वीका राजाहरू जसिे उनको तनल्टि वेश्यावृति गरे अतन उहााँतसि 

र्व्तभचार गरररहेछन्, उनको तनल्टि तविाि र तविाि हुनेछ। उनीहरु िुवााँ 

उडाउाँदै उनी देिे, (प्रकाश 1 18: 1-,, NJB) 

जकररया मा, बाइबि आउाँदै बेतबिोन र शो तवरुद्ध चेिावनी उतचि एकिा सम्म 

हुाँदैन भनेर ितछ येशूिे िाभ: 



55 
 

1० बातहर हेनुचहोस्! बातहर हेर! उत्तरको भूतमबाट भाग। िरमप्रभुिे यो 

घोषणा गनुच भयो। तकनभने मैिे तिमीिाई आकाशको चारै तदशामा 

तििरतबिर िारें । ”िरमप्रभुिे घोषणा गनुचभयो। 11 बातहर हेनुचहोस्! ििाईाँ को 

भागे्न बनाउन कसयोन, अब बाबेलका छोरी संग जीकित! 

12 तकनतक प्रभुिे आज्ञा गनुचभयो तक उहााँ महान् हुनुभयो 

मिाई, िी राष्ट्र हरूका बारे जसिे तिमीिाई िुट्छन्। 'जसिे तिमीिाई 

छुन्छ त्यसिे मेरो आाँिाको नानीिाई छुन्छ। 1  अब हेनुचहोस्, म 

तिनीहरूमातथ आफ्नो हाि उठाउाँछु र तिनीहरूिे जसिाई दास बनाएका 

तथए तिनीहरू िुतटनेछन्। ' िब तिमीिे थाहा िाउनेछौ तक िरमप्रभुिे नै 

मिाई िठाउनु भएको हो। 14 तसयोनकी छोरी, िुशी बन, िुशी होऊ, 

तकनभने अब म ििाईंहरूको बीचमा बस्न आएको हुाँ! 15 त्यससमय िेरै 

जातिका मातनसहरु िरमप्रभु कहााँ आउाँनेछन्। हो, तिनीहरू उहााँका 

मातनसहरू हुनेछन् र तिनीहरू तिमीहरू माझ बसे्नछन्। िब तिमीिे 

बुझे्नछौ तक िरमप्रभुिे मिाई िठाउनु भयो। 16 िरमप्रभुिे यहूदाको भूतम, 

ितवत्र भूतममा िाउनुहुनेछ र यरूशिेमिाई फेरर रोजु्न हुनेछ। (जकररया 2: 

1०-1-16, NJB; KJV / NKJV संस्करणहरूमा ध्यान तदनुहोस् िदहरू 

जकररया 2: -12-12 को रूिमा सूचीबद्ध छन्) 

संयुक्त राष्ट्र संघ, भ्यातटकन, िेरै प्रोटेसे्टन्टहरू, र िूवी अथोडक्स नेिाहरूिे प्रचार 

गरररहेका इकु्यमेतनकि र इन्टरफेथ आन्दोिनहरूको बाइबििे स्पष्ट्तसि तनन्दा 

गरेको छ र यसिाई प्रोत्सातहि गनुच हुाँदैन। “ िेरैिाई िोका ” तदनुहुनेिाई 

िछ्याए भनेर दावी गनेहरूिाई येशूिे चेिाउनी तदनुभयो (मत्ती 2 24: -5-।) िेरै 

तवश्वर्व्ािीिा प्रकाश: 1-2 (जो येशू हुनुहुन्न) र प्रकाश 1 17 को वेश्याको “ सेिो 

घोडसवार ” साँग सम्बल्टन्धि छ । 

जकररयािाई जसै्त, पे्रररि िावििे ितन तसकाए तक तवश्वासको 

एकिा येशू ितछ नफकुच न्जेि हुन सकै्दन : 

1  जबसम्म हामी सबै जना िरमेश्वरको िुत्रको तवश्वास र ज्ञानमा एकिामा 

िुगेनौ ंर तसद्ध मातनस बन्न सकै्दनौ,ं आफैमा ख्रीष्ट्को िूणचिािे िररिि 

हुन्छौ।ं (एतफसी :13:1:13, NJB) 

येशूको एकिामा फकच नु भन्दा ितहिे यो एकिा आउाँछ भनेर तवश्वास गनेहरू तु्रतटमा 

छन्। वास्तवमा, जब येशू फकच नुहुनेछ, उहााँिे उहााँको तबरूद्धमा आउने राष्ट्र हरूको 

एकिािाई नष्ट् गनुचिनेछ: 
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1: 1  िब सािौ ंिगचदूििे आफ्नो िुरही फुके, र िगचमा यसो भनै्द करायो, 

'संसारको राज्य हाम्रो प्रभु र उहााँको ख्रीष्ट्को राज्य भएको छ, र उहााँ 

सदासवचदा राज्य गनुचहुनेछ ।' 16 बीस-चार प्राचीन, िरमेश्वरको उिल्टस्थति मा, 

आफूिाई र िरमेश्वरको उिासना आफ्नो तनिारमा संग जमीन छोयो 17 यी 

शब्दहरू, 'हामी तदन ििाईंिाई िन्यवाद, सवचशल्टक्तमान प्रभु िरमेश्वर, 

जसिे उनिे, जो तथयो छ, ििाईंको महान शल्टक्त मानेर र ििाईंको शासन 

शुरू। 1  जाति-जातिका मातनसहरू िैिाबैिामा तथए। अब ििाईंको दण्ड, 

मरेकाहरूको न्याय गने, ििाईंका सेवक भतवष्यवक्ताहरू, सन्तहरू र 

ििाईंको नामको डर माने्न, साना र ठूिा सबैिाई दण्ड तदने समय आएको 

छ। । िृथ्वीिाई नष्ट् गनेहरूिाई नाश गने समय आएको छ। ' (प्रकाश 11: 
1 15-1-18, NJB) 

1:  अतन मैिे ठूिो भीडको आवाज जस्तो देिेको सुनें, सागरको आवाज वा 

गजचनको ठूिो गजचन जस्तो उत्तर, 'एिेिुआ! हाम्रो प्रभु िरमेश्वर 

सवचशल्टक्तमान को शासन शुरू भएको छ; । । । 19 िब मैिे त्यो िशु, 

िृथ्वीका सबै राजाहरू र तिनीहरूका सेनाहरू साँगै भेिा भएको सवार र 

उसको सेनािाई भेिा गरेको देिें। 2० िर जनावरिाई ितक्रयो र त्यस झटूा 

भतवष्यवक्ताको साथमा जसिे त्यस िशुको िक्षमा चमत्कारहरू गर यो र 

उनीहरूिे त्यस िशुको तचह्नको साथ ब्राल्टन्ड िीकार गरेका र त्यसको मूतिच 

िूजा गनेिाई िोका तदयो। यी दुई जनािाई बल्दो सिरको ज्विन्त 

िािमा तजउाँदै फ्ााँतकयो । 21 िी बााँचेकाहरू सवारको िरवारिे माररए, जो 

उसको मुिबाट तनल्टस्कयो, र सबै िक्षीहरूिे आफैं िे आफ्नो शरीरमा 

गतहरो तिि िारे। । । 4 िब मैिे त्यहााँ तसंहासनहरू ितन देिें, जहााँ तिनीहरू 

आफ्नो तसंहासनमा बसेका तथए अतन तिनीहरूिाई न्याय गने अतिकार 

प्रदान गररयो। मैिे येशूको टाउको काट्नेहरू र िरमेश्वरको वचन प्रचार 

गरेकोमा र िी जनावर वा त्यसको मूतिचिाई िूजा गनच इन्कार गने र तनिार 

वा हािको छाि िीकानच अिीकार गरेकाहरूका तशरहरू 

देिे। तिनीहरू फेरर जीतवि भए र तिनीहरूिे ख्रीष्ट्साँग एक हजार 

बषचसम्म शासन गरे। (प्रकाश 1:,, 1 -2 -21; 2०:,, NJB) 

ध्यान तदनुहोस् तक येशूिे उहााँको तबरूद्ध एकिाबद्ध संसारका सेनाहरू नष्ट् 

गनुचिनेछ। िब ऊ र सन्तहरूिे शासन गनेछन्। िब मात्र तवश्वासको एकिा 

हुनेछ। दुुःिको कुरा, िेरैिे झटूा मन्त्रीहरूको कुरा सुने्नछन् जो राम्रो देल्टिन्छन् िर 

िी पे्रररिहरू होइनन्, तकनतक पे्रररि िावििे चेिावनी तदए (2 कोररन्थी 11: 1 14-1-
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15)। यतद बाइबििे वास्तवमा बुझ्न सक्दछ र प्रभुको तदनिे येशूको तवरुद्धमा कम 

िडाइाँ  गछच  भने। 

ककन परमेश्वरको राज्य? 
यद्यति मानवहरू हामी अत्यन्त चिाि हौ ंभनेर सोच्न चाहन्छन्, हाम्रो बुझे्न 

सीतमििाहरू छन्, यद्यति िरमेश्वरको " समझ असीतमि छ " (भजन 1 147:)। 

यसैिे यो ग्रहिाई ठीक गनच को िागी िरमेश्वरको हस्तके्षि हुनेछ। 

िेरैिे िरमेश्वरमा तवश्वास गरे िाितन िेरैजसो मातनसहरू उहााँको तनदेशनमा जीतवि 

रहन इचु्छक छैनन् । तनम्न कुरा ध्यान तदनुहोस्: 

8 हे मातनस! िरमप्रभुिे तिमीहरुिाई के असि छ देिाउनु भएको 

छ। अतन प्रभुिे ििाईंबाट के चाहनुहुन्छ िर तनष्पक्ष ढ गिे गनच, 

कृिा देिाउन र आफ्नो िरमेश्वरसाँग नम्रिासाथ तहंड्नु िछच ? ( मीका 6:) ) 

नम्र भई तहंड्न संग िरमेश्वरिे सााँचै्च गनच इचु्छक छ मातनसको कुरा हो। आदम र 

हव्वाको समयदेल्टि (उत्पतत्त: 1-), मातनसहरु आफैं  र आफ्नो प्राथतमकिाहरुमा 

तनभचर छनौट गदचछन् िरमेश्वरको भन्दा ितन मातथ, उहााँहरुका आदेशहरु (प्रस्थान 

2०: -17-1-17)।  

तहिोिदेशको िुस्तकिे तसकाउाँछ: 

5 आफ्नो समू्पणच हृदयिे प्रभुको मा टरस्ट, अतन ििाईंको आफ्नै समझ मा 

छैन दुबिा; 6 ििाईंको सबै मागचमा उहााँिाई तचनु्नहोस्, र उहााँिे ििाईंको 

िथहरू तदनुहुनेछ। 7 आफ्नै आाँिामा बुल्टद्धमानी नहोऊ।  ( तहिोिदेश: 5--
7 ) 

यद्यति, प्रायजसो मातनसहरूिे हृदयमा िरमेश्वरमा भरोसा राख्दैनन् वा तिनीहरूको 

िाइिािाई तनदेतशि गनच उहााँ ििचदैनन्। िेरैिे भन्छन् तक उनीहरूिे िरमेश्वरिे 

चाहानुहुन्छ िर गनेछैनन्। मानविा शैिानिे िोका िाएको छ (प्रकाश 12:) र 

संसारको अतभिाषा र जीवनको गवचको िातग ििन भएको छ (1 यूहन्ना 2:1:16)।  

िसथच, िेरैिे आफ्नै िातमचक िरम्परा र िमचतनरिेक्ष सरकारहरू ल्याएका छन्, 

तकनतक उनीहरूिाई िा्छ तक उनीहरूिाई राम्ररी थाहा छ। िथाति, तिनीहरू 

गदैनन् (सीएफ। यतमचया 1०:2:23) न ि प्रायुः सााँचो ििात्ताि गनेछन्। 

त्यसकारण मानवजातििाई िरमेश्वरको राज्य चातहन्छ (मत्ती 2 24: 21-22) 

बीकटटू्यडहरूलाई किचार गनुवहोस् 
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येशूिे बिाउनुभएका सब भन्दा राम्ररी जानकारीहरू मधे्य एक हो कुटिीट, जुन 

उसिे जैिुन डााँडाको उिदेशमा तदएको तथयो । 

उनिे के भनेका केतह याद गनुचहोस्: 

 “ आनल्टन्दि हुन् िी मातनसहरू, जो आत्मामा दररद्र छन्, तकनतक िगचको 

राज्य तिनीहरूकै हो। 4 िन्य शोक गनेहरू, तकनभने िरमेश्वरिे 

तिनीहरूिाई सान्तवना तदनुहुनेछ। 5 िन्य तवनम्र 

हुनेहरू, तकनभने तिनीहरूिे िृथ्वीको अतिकार िाउनेछन्। 6 िन्य 

िातमचकिाका तनल्टि भोकाउने र तििाचउनेहरू, तकनभने िरमेश्वरिे 

तिनीहरूिाई िृप्त िानुच हुनेछ। 7 िन्य अरू प्रति दया 

देिाउनेहरू तकनभने तिनीहरूिे दया िाउनेछन्। 8 िन्य हृदयमा शुद्ध 

हुनेहरू, तकनभने तिनीहरूिे िरमेश्वरिाई देखे्नछन्। 9 िन्य, यो शाल्टन्त 

गराउनेहरूमधे्य छन् िातग तिनीहरूिे िरमेश्वरको छोरा भतननेछ। 10 िन्य 

िातमचकिाका तनल्टि सिाइएकाहरू, तकनभने िगचका राज्य तिनीहरूकै 

हुनेछ। ( मत्ती: -10-1० ) 

माँ िरमेश्वरको राज्यमा छु (सीएफ मकूच स: -3०--31) , जसिाई प्रायुः मत्ती ( cf। मत्ती 

1 13:f1) द्वारा िगचको राज्य भनेर तचतनन्छ , जहााँ यी िन्यका प्रतिज्ञाहरू िूरा 

हुनेछन्। यो ितन छ यो िरमेश्वरको राज्य प्रतिज्ञा िूरा हुनेछ च ओ गनच आर 

नम्र िृथ्वीको अतिकार िाउनेछन् र गनच शुद्ध िरमेश्वरको हेनच । एि िरमेश्वरको 

राज्यमा िाइने आतशष्हरूको शुभ समाचारतिर िाग्यो! 

भगिानको तररका एक सही 

सत्य यो हो तक िरमेश्वर पे्रम हुनुहुन्छ (1 यूहन्ना: ,,1) र िरमेश्वर िाथी 

हुनुहुन्न। िरमेश्वरको कानूनिे िरमेश्वर र हाम्रो तछमेकीिाई पे्रम देिाउाँदछ (मकूच स 

12: 2 29 --31; याकूब 2: -11-11) संसारका मागचहरू िाथी हुन् र मृतु्यको अन्त 

हुन्छ (रोमी:)। 

याद गनुचहोस् तक बाइबििे देिाउाँदछ तक सााँचो ख्रीतष्ट्यनहरूिे आज्ञाहरू िािन 

गछच न्: 

1 डबू्ल्य  येशूिे ख्रीष्ट्को िरमेश्वरको जन्म छ, र गने उहााँिाई पे्रम गने 

सबैिाई ितन उहााँिाई प्यारो छ जसिे उसिाई पे्रम गनुचहुन्छ भनेर तवश्वास 

गदचछन्। 2 हामी यो जान्दछौ ंतक हामी िरमेश्वरका बािकहरुिाई पे्रम गछौं, 

जब हामी िरमेश्वरिाई पे्रम गछौं र हामी उनको आदेशहरु िािन 
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गछौं। 3 यो िातग हामी उहााँको आज्ञा िािन गने, पे्रम िरमेश्वर हुनुहुन्छ। र 

उहााँका आज्ञाहरू 

बोतझिा छैनन्। ( 1 यूहन्ना: 1- 1-3 ) 

िरमेश्वरका सबै " आज्ञाहरू िातमचकिा हुन् " (भजन 11: 122)। उसका िररकाहरू 

शुद्ध छन् (1 तिहा 1:1:15 )। दुुःिको कुरा, िेरैिे " अिमच " का तवतभन्न रूिहरू 

िीकारेका छन् र येशू र्व्वस्था वा भतवष्यवक्ताहरूिाई नाश गनच होइन िर िी िूरा 

गनच आउनुभएको हो भनेर उनीहरूिे महसुस गदैनन् (मत्ती :17:1:17), तिनीहरूको 

वास्ततवक अथच बुझाउाँदै र तिनीहरूिाई िेरैिाई तवस्तार गरेर। तवचार (जसै्त मत्ती 5: 

21-2 8 )। येशूिे तसकाउनुभयो तक " जसिे तिनीहरूिाई गदचछ र तसकाउाँछ, ऊ 

िगचको राज्यमा महान कहिाइनेछ " ( मत्ती :19: 1 ) ('िरमेश्वरको राज्य' र 'िगचको 

राज्य' भने्न शब्दहरू एक अकाचको बदिी हुन्छन्)।                      

बाइबििे तसकाउाँदछ तक काम तबनाको तवश्वास मृि छ (याकूब 2:1:17)। िेरैिे 

येशूको ितछ िागे्न दाबी गछच न्, िर उहााँका तशक्षाहरूमातथ तवश्वास गदैनन् (मत्ती: 21-

23) र उनीहरूिे जस्तो उहााँको अनुकरण गदैनन् (सीएफ 1 कोररन्थी 11: 1)। " िाि 

र्व्वस्थाको उलं्लघन हो " (1 यूहन्ना:,, केजेभी) र सबैिे िाि गरेका छन् (रोमी 

3:2:23)। िर बाइबििे देिाउाँदछ तक दयािे न्यायमातथ तवजय िाउनेछ (याकूब 

2:1:13) तकनतक िरमेश्वर सबैका िातग सााँल्टच्चकै योजनामा हुनुहुन्छ (िूका:)। 

मानवीय समािानहरू, ईश्वरीय मागचहरू बाहेक, काम गदैन। सहस्राब्दी राज्यमा, 

येशूिे " फिामको डन्डा " (प्रकाश 1 :15: 1) बाट शासन गनुचहुनेछ र मातनसहरू 

िरमेश्वरको मागचमा तहंड्ने क्रममा असि कुराको तवजय हुनेछ। संसारका सबै 

समस्याहरू छन् ककनकक यस संसारका समाजहरू परमेश्वर र उहाँको 

व्यिस्था पालन गनव अस्वीकार गछव न् । इतिहास शो को मानविा समाज को 

समस्या को सुिझाने सक्षम छैन: 

6  तदमाग छ मृतु्य हुन, िर आध्याल्टत्मक झुकाव हुन िातग जीवन र शाल्टन्त 

हो। 7 तकनतक शारीररक मन िरमेश्वरको तवरुद्धमा दुश्मनी छ; तकनतक यो 

िरमेश्वरको र्व्वस्थाको अिीनमा छैन, न ि वास्तवमा हुन 

सक्छ। 8 त्यसैिे ि, शरीरका भएका िी िरमेश्वरिाई प्रसन्न गनच 

सकै्दन। ( रोमी: 6-- ) 

इसाईहरूिे आध्याल्टत्मक कुरामा ध्यान केल्टिि गनुचिदचछ, र हाम्रो र्व्ल्टक्तगि 

कमजोरीहरूको बाबजुद यस युगमा (रोमी 8:) त्यसो गनचिाई िरमेश्वरको आत्मा 

प्रदान गररएको छ: 
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2 तकनतक हे भाइहरू हो, तिमीहरूिे बोिाउाँदा देिेका छौ तक 

शरीरअनुसार िेरै ज्ञानी हुाँदैनन्, िेरै तसिाहीहरू होइन, िेरै महानहरू 

हुाँदैनन्।  2  िर िरमेश्वरिे ज्ञानी मातनसहरूिाई शमचमा िानच संसारको मूिच 

वसु्तहरू छानु्नभयो, र िरमेश्वरिे यस संसारका कमजोर िक्षहरूिाई 

शल्टक्तशािी िाने कुराहरू िल्टिि िुल्याउनिाई छानु्नभयो। 2  साथै, 

संसारका आिारभूि कुराहरू र िरमेश्वर जसिे घृणा गनुचहुन्छ, िी छनौट 

गररसकेका छन र िी चीजहरूिाई नतबसौं, 2  िातक उहााँको उिल्टस्थतिमा 

कसैिे गवच गनच निाओस्। 30 िर उहााँिाई ििाईं ख्रीष्ट् येशूको छन्, ओ 

हामीिाई िरमेश्वरको बुल्टद्धको िातग भए - िातमचकिा र को  र - 31 , तक यो 

िेल्टिएको छ रूिमा, " जसिे, उहााँिाई प्रभु मतहमा गरौ।ं " ( 1 कोररन्थी 1: 
2-3--31 ) 

इसाईहरूिे िरमेश्वरको योजनामा मतहमा गनुचिदचछ! हामी अब तवश्वासमा तहंड्छौ ं(2 

कोररन्थी:), मातथ हेदै (किस्सी 3: 2) तवश्वासमा (तहबू्र 11:)। हामी िरमेश्वरका 

आज्ञाहरू िािन गदाच आतशष िाउनेछौ ं(प्रकाश 22:1:14)। 

ककन राज्य राज्यको कदन ? 

प्रोटेसे्टन्टहरूिे महसुस गरे तक एक िटक तिनीहरूिे येशूिाई मुल्टक्तदािाको 

रूिमा िीकार गरेितछ तिनीहरूिे िरमेश्वरको राज्य िोजी गरे। क्याथोतिकहरू 

तवश्वास गछच न् तक बल्टप्तस्मा तिएकाहरू, तशशुहरू समेि, तिनीहरूको चचचमा 

राज्यको रूिमा प्रवेश गरेका छन्। क्याथोतिकहरू र िूवी अथोडक्सहरूिे यो सोच्न 

थािे तक संस्कारहरू आतद माफच ि तिनीहरू िरमेश्वरको राज्यको िोजी गरररहेका 

छन्। इसाईहरूिे बल्टप्तस्मा तिनुिदाच, ग्रीको-रोमन-प्रोटेसे्टन्टहरू मानविाका 

समस्याहरू समािान गनच संसारिाई हेछच न्। तिनीहरूसाँग एउटा सांसाररक फोकस 

छ (सीएफ रोमी: 6-- )। 

ितहिे िरमेश्वरको राज्यको िोजी गनुच (मत्ती :33:33।) मसीहीहरूका िातग 

जीवनभर िक्ष्य हुनु हो। एक िक्ष्य, समािानको िातग संसारमा हेनुच होइन, िर 

िरमेश्वर र उहााँका मागचहरूमा। िरमेश्वरको राज्यको शुभ समाचारिे हाम्रो जीवन 

िररविचन गदचछ। 

बाइबििे भन्छ तक ख्रीतष्ट्यनहरू येशूसाँगै शासन गनेछन्, िर के ििाईंिाई 

वास्ततवक ख्रीतष्ट्यनहरूिे सहरहरूमा शासन गनेछन् भनेर के ििाईंिे महसुस 

गनुचभएको छ? येशूिे तसकाउनुभयो: 

12 “ एक जना शासक टाढा ठाउाँ तिर िाग्यो र आफ्नो तनल्टि एउटा राज्य 

तिन र फकेर आयो। 1  िब उसिे आफ्ना 1० जना नोकरहरूिाई बोिायो 
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र उनीहरूिाई दस वटा चााँदी तदएर भन्यो: 'म नआएसम्म र्व्ािार 

गर।' 1  िर उनका नागररकहरूिे तिनिाई घृणा गरे र उहााँको ितछ एक 

प्रतितनति िठाए र यसो भने: 'हामीिाई यस राजािे हामीमातथ शासन गने 

छैन।' 

1 अतन जब उहााँ फकच नुभयो िब यो िाएको तथयो 

िब राज्यिे िी नोकरहरूिाई कम्मरमा काम गनच िगायो िातक उसिे 

प्रते्यक नोकरको कतत्त िेरै िैसा कमायो। 1  िब ितहिो आयो र भन्यो, 

'मातिक, ििाईंको िैसािे दश टुक्रा कमाएको छ।'  1  उसिे उसिाई 

भन्यो: 'स्याबास, असि दास! तकनतक ििाईं एकदम थोरैमा तवश्वासी 

हुनुहुन्थ्यो, दशवटा शहरहरूमातथ अतिकार जमाउनुहोस्। ' 1  िब दोस्रो 

आयो र भन्यो, 'मातिक, ििाईंको िैसाको कमाईिे मैिे कमाएको िााँच 

रुतियााँ छ।'  1  उसिे ितन उसिाई भन्यो: 'तिमी ितन िााँचवटा 

शहरहरूमातथ शासन गर।' ( िूका 1: 12-1-19 ) 

ििाईंसाँग अतहिे भएको सानोमा तवश्वासयोग्य हुनुहोस्। इसाईहरूिे वास्ततवक 

शहरहरूमा वास्ततवक राज्यमा शासन गने अवसर िाउनेछन्। येशूिे यो ितन 

भनु्नभयो, " मेरो इनाम मसाँग छ , हरेकिाई उसको काम अनुसारको तदन " ( प्रकाश 

22:12 )। िरमेश्वरसाँग एउटा योजना छ (अयू्यब 1:15:1:15) र एक ठाउाँ  (यूहन्ना 1 

14: 2) जसिे उहााँिाई सााँल्टच्चकै जवाफ तदनेछ (यूहन्ना 6:44; प्रकाश 1 

17:1:14)। िरमेश्वरको राज्य वास्ततवक को िागी हो र ििाईं यसको एक तहस्सा हुन 

सकु्नहुन्छ! 

2016 को सुरु मा, ितत्रका तवज्ञान शीषचक एउटा िेि तथयो " भीडिाई शल्टक्त " भनेर 

कृतत्रम बुल्टद्ध संकेि र क्राउडसोतसचङ को समािान सके्न " मानविा सामना दुष्ट् 

समस्या '। यद्यति यस िेििे दुष्ट्िा के हो भनेर बुझ्न सकेन, यसिाई कसरी समािान 

गने भने्न कुरा छोड्नुहोस्। 

सहयोग, ईश्वरको सााँचो मागचहरू िछ्याउनु बाहेक 21  शिाब्दीमा असफि हुन 

सक्छ जुन  ितछ भएको तथयो जब मानवजातििे बाबेिको असफि िरहरा तनमाचण 

गनच सहयोग गरे (उत्पतत्त 11: 1-)। 

मध्यिूवच जस्ता ठाउाँहरूमा तवश्वका समस्याहरू (आशावादी अस्थायी िाभहरू भए 

ितन, उदाहरणका िातग डातनयि 27: 2 ए; 1 तथस्सिोतनकी), मातनसहरूिे 

समािान गने छैनन् - हामीिाई िरमेश्वरको राज्यको शाल्टन्त चातहन्छ (रोमी 1 14: 1)। 
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अन्तराचतष्ट्र य आिंकवादको समस्याहरू, अिेतक्षि उििल्टब्धहरूको बाबजुद, 

समािान हुनेछैनन् (सीएफ। इजतकएि 21:12) संयुक्त राष्ट्र मा छिकिटबाट 

(सीएफ प्रकाश 12:) - हामीिाई िरमेश्वरको राज्यको आनन्द र सान्त्वना चातहन्छ। 

अन्तराचतष्ट्र य सहयोगिे वािावरणको समस्याहरू समािान गनच सकै्दन, तकनतक 

तवश्वका राष्ट्र हरूिे िृथ्वीिाई नष्ट् गनच मद्दि गदचछन् (प्रकाश 11:1:18), िर उनीहरू 

िरमेश्वरको राज्यिे समािान गनेछन्। 

यौन अनैतिकिा, गभचिाि, र मानव शरीरका अंगहरू बेचे्न मुद्दाहरूको संयुक्त राज्य 

अमेररका (सीएफ प्रकाश 1 18:1:13) द्वारा समािान गररने छैन , िर िरमेश्वरको 

राज्य द्वारा। 

संयुक्त राज्य अमेररका, बेिायि र अन्य िेरै देशहरूिे तिएको ठूिो अन्तराचतष्ट्र य 

ब्रोकररंग माफच ि समािान हुने छैन, िर अन्तिुः (हबकूक 2: 6-- तवनाश ितछ) 

िरमेश्वरको राज्य द्वारा। 

अज्ञानिा र तमश्रीकरणको संयुक्त राष्ट्र संघिे समािान गने छैन - हामीिाई 

िरमेश्वरको राज्य चातहन्छ। िातमचक किहिाई बाइबिको सााँचो येशू बाहेक 

मुल्टक्तिाई िीकार गने कुनै ितन तवश्वर्व्ािी - तवश्वर्व्ािी आन्दोिनिे सााँल्टच्चकै 

समािान गनच सकै्दन। िाि संसारमा समस्या हो र यसको िातग हामीिाई येशूको 

बतिदान र िरमेश्वरको राज्यमा उहााँको आगमनको आवश्यकिा छ । आिुतनक 

तचतकत्सा तवज्ञानमा मानव िास्थ्यको िातग सबै उत्तरहरू छैनन् - हामीिाई 

िरमेश्वरको राज्य चातहन्छ। 

भोकमरीका समस्याहरू आनुवंतशक रूििे िररमातजचि जीवहरूिे समािान 

गदैनन् जसिे सम्भातवि बािी असफििाको कारण तवश्वका भागिाई अतनकािको 

जोल्टिममा रािेका छन् - हामीिाई िरमेश्वरको राज्य चातहन्छ। 

अतफ्रका, एतशया र अन्य ठाउाँहरूमा र्व्ाप्त ठूिो गरीबीिे अन्तको समय 'बेतबिोन' 

(सीएफ प्रकाश 1 18: 1-1-19) बाट फाइदा उठाउाँदै गरीबीको समस्या समािान 

गदैन — हामीिाई िरमेश्वरको राज्य चातहन्छ। येशू बाहेक, मानविािे यस 'विचमान 

दुष्ट् युग' मा यूटोतिया ल्याउन सक्छ भने्न िारणा झटूो सुसमाचार हो (गिािी 1: -10-

1०)। 

को को को सहस्र चरण िरमेश्वरको िृथ्वीमा स्थािना गररनेछ एक शाल्टब्दक राज्य 

हो। यो भगवान को मायािु कानून मा एक नेिा को रूि मा एक मायािु भगवान मा 

आिाररि हुनेछ। टी उसिे सन्तहरूिे ख्रीष्ट्साँग एक हजार वषचसम्म राज्य 

गनेछन् (प्रकाश :10:1०; 2०: -6-।) यस राज्यिे वास्तवमा िरमेश्वरको चचचमा 
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उनीहरूिाई सामेि गदचछ, तकनतक कुनै ितन िमचशास्त्रिे भनेन तक िरमेश्वरको 2 

ईन्डम वास्तवमा चचच हो (क्याथोतिक वा अन्यथा)। चचचको चचचिे हजार वषीय 

तशक्षाको तवरोि गरेको छ र अन्तको तदन नतजतकंदै जााँदा यसिे बाइबिको 

सुसमाचारको सने्दशको प्रबि तवरोि गदचछ । यसिे सम्भातवि तमतडया कभरेज 

प्राप्त गदचछ जसिे मत्ती 2:14:1:14 िाई िूरा गनच मद्दि गदचछ। 

यसको फाइनि चरणमा, िरमेश्वरको राज्यिे " नयााँ यरूशिेम, 

" िगचबाट िगचबाट ओिचनुभयो " (प्रकाश 21: 2) र यसको वृल्टद्धको कुनै अन्त 

हुनेछैन। त्यहााँ फेरर अिमच, कष्ट्, र मृतु्य हुनेछैन। 

प्रचार गनुच र ििाईिाई बुझ्नको िातग बाइबि राज्यको दैतनक बाइबिको महत्त्विूणच 

तवषयवसु्त हो। िुरानो तनयमका िेिकहरूिे यसको बारेमा तसकाए। येशू, िावि 

र यूहन्नािे यसबारे तसकाए। यो िुरानो ' मसीही ' प्रवचन नयााँ तनयममा यसको बारेमा 

तसकाउनुभयो बातहर बच्न। दोस्रो शिाब्दीको सुरुतिरका िािीकारि र मेतिटो जस्ता 

मसीही नेिाहरूिे यसबारे तसकाए। हामी भगवानको तनरन्तर चचचमा आज यो 

तसकाउाँछौ ं। नतबसचनुहोस् , िरमेश्वरको के ईन्डमम ितहिो तवषय हो जुन बाइबििे 

येशूको बारेमा प्रचार गरेको देिाउाँदछ (मकूच स 1:1:13 । बौररउठाइ ितछ उनिे 

प्रचार गरेको कुरा ितन यही नै तथयो (पे्रररि 1 :) ) - र यो इसाईहरूिे ितहिे िोजु्निने 

कुरा हो ( मत्ती :33:33।) । 

सुसमाचार केवि येशूको जीवन र मृतु्यको बारेमा मात्र होइन । टी उहााँिे येशू र 

उहााँको च तक सुसमाचार को जोर  तसकाएका आउाँदै तथयो िरमेश्वरको राज्यको 

सुसमाचार उद्धारको समावेश ख्रीष्ट्, िर ितन समावेश को तसकाउने मानव 

सरकारको अन्त (प्रकाश 11: 1 5) । 

नतबसचनुहोस्, राज्यिे सबै राज्यको गवाहीको रूिमा संसारको राज्यको प्रचार 

नभएसम्म अन्त आउाँदैन भनेर येशूिे तसकाउनुभएको तथयो (मत्ती 2 24:1:14) । र 

त्यो प्रचार अतहिे भइरहेको छ। 

शुभ समाचार यो हो तक परमेश्वरको राज्य भनेको मानि समस्याहरूको 

समाधान हो । अझै, म यो समथचन गनच चाहाल्टन्दन , न ि सुन्न , 

वा यसिाई सत्यिामा तवश्वास गनच चाहन्छ । िरमेश्वरको राज्य अनन्त छ (मत्ती 

:13:1:13), जबतक " यो संसार तबिेर जााँदैछ " ( 1 कोररन्थी :31:311 ) । 

प्रो िरमेश्वरको राज्यको सााँचो सुसमाचारको दाबी भनेको केतह चीज हो जुन हामी 

भगवानको सन्त चचचमा गम्भीर छौ ं। हामी बाइबििे तसकाउने सबै कुरा तसकाउने 

प्रयत्न गदचछौ ं(2 मत्ती  28: 1 -20 -2०), िरमेश्वरको राज्य सतहि (मत्ती 2 
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24:1:14)। जब हामी त्यस राज्यको प्रतिक्षामा रहन्छौ,ं हामीिे िरमेश्वरको मागचहरू 

तसकु्निदचछ र अनुसरण गनुचिछच  र सत्यिाई तवश्वास गनच चाहनेहरूिाई सान्त्वना 

तदनुिदचछ। 

के ििाईंिे आउाँदै गरेको िरमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको समथचन गनुच हुाँदैन? के 

ििाईं तवश्वास गनुचहुन्छ राज्य राज्यको तदन ? 

 

भगिानको कनरन्तर चचव 
 

भगवानको तनरन्तर चचचको संयुक्त राज्य अमेररकाको कायाचिय अवल्टस्थि छ: 1036 

डबू्ल्य। ग्रान्ड एवेनू्य, ग्रोभर बीच, क्यातिफोतनचया, 93433 संयुक्त राज्य अमेररका; 
www.ccog.org. 
 

भगिानको कनरन्तर चचव (CCOG) िेबसाइटहरू 
 

CCOG.ASIA यस साइटको एतशयामा फोकस छ। 

CCOG.IN यो साइट भारिीय सम्पदा को ितक्षि छ।  

CCOG.EU यो साइट यूरोि तिर ितक्षि छ।  

CCOG.NZ यस साइटिाई नु्यजील्याण्ड र अन्य एक तब्रतटश अविरण िृष्ठभूतम को 

साथ ितक्षि छ। 

CCOG.ORG यो भगवान्को स्मारक चचचको मुख्य वेबसाइट हो। यसिे सबै 

महादेशमा मातनसहरूिाई सेवा गदचछ। यसिे िेि, तिंक, र तभतडयोहरू समावेश 

गदचछ। 

CCOGCANADA.CA यस साइट क्यानाडा मा िी ितक्षि छ। 

CCOGAfrica.ORG यो साइट अतफ्रकामा िीिफच  ितक्षि छ। 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. यो भगवानको तनरन्तर 

चचचको िातग से्पतनश भाषाको वेबसाइट हो। 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. यो भगवानको समिचण चचचको 

तफतितिि वेबसाइट हो। यो अंगे्रजी र िागािोग मा जानकारी छ। 
 

समाचार र ईकतहास िेबसाइटहरू 
 

COGWRITER.COM यो वेबसाइट एक प्रमुि घोषणा उिकरण हो र यसमा 

समाचार, तसद्धान्त, ऐतिहातसक िेि, तभतडयो, र भतवष्यसूचक अद्यावतिकहरू 

छन्। 
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CHURCHHISTORYBOOK.COM चचच ईतिहासमा िेि र जानकारीको साथ यो 

वेबसाइट याद गनच सतजिो छ। 

BIBLENEWSPROPHECY.NET यो एक अनिाइन रेतडयो वेबसाइट हो जसिे 

समाचार र बाइबिीय शीषचकहरू समेट्छ। 
 

प्रवचन र समचनेट्सका िातग यूटू्यब र तभजछुिे तभतडयो च्यानिहरू 
 

BibleNewsProphecy च्यानि CCOG प्रवचन तभतडयो। 

CCOGAfrica च्यानि अतफ्रकी भाषाहरूमा CCOG सने्दशहरू। 

CCOG Animations मसीही तवश्वासका िक्षहरू तसकाउन च्यानि।  

CCOGSermones च्यानलका से्पकनश भाषामा सने्दशहरू छन्। 

ContinuingCOG च्यानि CCOG तभतडयो प्रवचन।  
फोटोिे यरूशिेमको भवनको केही बााँकी ईंटहरू (थि केही ितछ थतिएको) िि देिाउाँदछ जसिाई 

कतहिेकााँही बासस्थान भनेर तचतनन्छ, िर यसिाई यरूशिेमको ितिमी िहाडमा (जसिाई विचमान 

माटो तजयोन भतनन्छ) चचच अफ गाडच भनेर वणचन गररएको छ। 
 

 
 

यो सायद सब भन्दा शुरुमै वास्ततवक इसाई चचच भवनको साइट भएको तवश्वास गररन्छ। एउटा भवन 

जसमा येशू '' िरमेश्वरको राज्यको सुसमाचार '' प्रचार गनुच िने तथयो। यो यरूशिेमको भवन हो जसिे 

तसकाउाँथ्यो। 
 

 

यसैकारर् हामी पकन परमेश्वरलाई धन्यिाद कदंदैनौ,ं ककनकक भाइहरू हो, यहूकदयामा 

भएका ख्रीष्ट् येशूमा भएका परमेश्वरका मण्डलीहरूका हामीहरू बनेका छौ। (1 

कथस्सलोकनकी 2:13-14) 
 

किश्वासको लाकग बकलयोकसत संघषव गर जो एक समय सबै सन्तहरूलाई कदइएको 

कथयो। (यहूदा 3) 
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येशूले (यहूदीहरूलाई) भनु्नभयो, “म अरू शहरहरूमा पकन परमेश्वरको राज्यको बारे 

प्रचार गनुव पछव । ककनभने यसैको लाकग म पठाउँदैछु।” (लूका 4:43) 
 

तर परमेश्वरको राज्यको खोजी गर। र यी सबै चीजहरू तपाईंलाई थकपनेछ। ए सानो 

बगाल, नडराऊ, ककनकक यो राज्य कदन तपाईका बुबा खुशी हुनुहुन्छ। (लूका 12:31-
32) 
 

अकन राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सब जाकतहरूलाई साक्षीको रूपमा प्रचार 

गररनेछ, र अन्त आउनेछ। (मत्ती 24:14) 
 
     language edition. 
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