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दवेाच्या राज्याचें सवुार्तचेें 
 

र्तो उपाय आसा! 

दवेाचें राज्य साक्षी म्हूण सवंसाराक प्रचार कररनासर्तना शवेट यवेकं शकना अशें जजेनू 

सांगिल्लें हें र्तमुका ंकळटा? 

 
“वाि कोंब्या वािंडा रावर्तलो ... म्हहज्या सिळ्या पगवत्र दोंिरारं्त र्त ेदखुोवच ेनार्त आनी नाश 

करच ेनार्त, कारण दयााक उदक व्यापनू दवरर्ता र्तशें पथृ्वी सवसे्पराच्या गिन्यानान भरर्तली.” 

(इजायास 11:6, 9) 

 
वरवीं 

बॉब गियल, पीएच.डी. 
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5. 

 

मनीसजार्त आपल ेप्रस्न ककत्याक सोडोवकं शकना? 

र्तमुका ंखबर आसा की बायबलारं्त पयली आनी गनमाणी िजाली जजे ूगवशीं दाखयर्तार्त र्त ेगवशीं काळजी 

देव राज्या सवुार्त?े 

देवाच्या राज्याचरे प्रगेिर्ताचंो आनी र्ताकंा ंउपरारं्त आगयल्ल्या पयल्या लोकाचंो भर आगशल्लो हें र्तमुका ं

खबर आसा? 

देवाचें राज्य जजेचूें व्यक्ती आसा काय? देवाचें राज्य जजे ूआर्ता ंआमच ेगभर्तर आपलें गजवीर्त जिर्ता काय? 

देवाचें राज्य कायं प्रकारचें फुडाराचें प्रत्यक्ष राज्य आसा काय? बायबल जें गशकयर्ता र्तें र्तमुी मानर्तल?े 

राज्य म्हहणल्यार ककर्तें? फकर्त देवाचें राज्य ककर्तें? बायबल ककर्तें गशकयर्ता? सवुचे्या किस्र्तावं इिजने ककर्तें 

गशकयलें? 

देवाचें राज्य साक्षी म्हूण सवंसाराक प्रचार कररनासर्तना शवेट यवेकं शकना हें र्तमुका ंकळटा? 

फुडल्या कव्हराचेर आगशल्ल्या फोटोंर्त बडीन प्प्रंटटंि आनी ग्ाकफक्स कंपनीन रगचल्ल्या प्रमाण वाि वािंडा एक 

कोंबडो पडून आसा. फाटल्या कव्हराचेर आगशल्लो फोटो जेरुसलेमांर्तल्या मूळ चचा ऑफ िॉड इमारर्तीचो एक भाि, 

जो डॉ.बॉब गियेल हांणी 2013 वसाा घेगर्तल्लो. 
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आशय 

 

1. मनीसजार्ती कडेन उपाय आसार्त काय? 

2. जजेनू खयंचें सवुार्तचेें प्रचार केलें? 

3. पोरन्या करारारं्त दवेाचें राज्य वळखर्तालें काय? 

4. प्रगेिर्तानंी राज्याची सवुार्तचेी गशकवण कदली काय? 

5. नव्या करारा भायल्या स्रोर्तानंी दवेाचें राज्य गशकयलें 

6. ग्ीक-रोमन इिजी गशकयर्तार्त राज्य म्हहत्वाचें, पणू... 

7. देवाचें राज्य ककत्याक 

 

सम्हपका  जानकारी 
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1.  मनीसजार्ती कडेन उपाय आसार्त काय? 

संवसाराक जायत्या समस्यांक र्तोंड कदवचें पडटा. 

ककर्तलेशेच लोक उपाशी आसार्त. जायत्या जाणांचेर जुलूम जार्ता. जायत्या जाणाकं 

िररबीक र्तोंड कदवचें पडटा. जायर्तीं राश्ट्ां िंभीर ररणांर्त आसार्त. िभाांर्तल्या भुरगया ं

सयर्त भुरगयाकं दरुुपयोिाक र्तोंड कदवचें पडटा. वखदां प्रगर्तरोिक दयुेंसां जायत्या 

दोर्तोरांक हुस्को करर्तार्त. मखुेल उदे्दिीक शारांनी हवेक चड प्रदशुीर्त आगशल्ल्यान 

भलायकेक बरी उरना. वेिवेिळे राजकारणी झजुाची िमकी कदर्तार्त. आर्तकंवादी हल्ले 

घडर्त रावर्तार्त. 

मनीसजार्तीक र्तोंड कदवपी समस्या संवसारीक फुडारी सुटावे करपाक शकर्तले? 

जायत्या जाणाकं अशें कदसर्ता. 

नवो सावागत्रक अजेंडा 

25 सप्टेंबर 2015 कदसा व्हॅरटकनाच्या पोप फ्ांगससाच्या मुखेल भाशणा उपरांर्त 

संयुक्त राश्ट्ांच्या (UN) 193 राश्ट्ांनी केन्ना केन्नाय नवो सावागत्रक अजेंडा अशें 

म्हहण्टार्त त्या “17 रटकावू उदरिर्त ध्यये” ची अंमलबजावणी करपाक मर्तदान केलें. 

संयुक्त राश्ट्ाचंे 17 ध्यये पळयार्त: 

ध्येय 1. सिळेकडेन सिळ्या रुपांनी िररबी सोंपवची 

ध्येय 2. उपासमारी सोंपवप, अन्न सुरक्षा आनी सदुारीर्त पोशण मेळोवप 

आनी रटकावू शेर्तीक चालना कदवप 

ध्येय 3. सिळ्या गपरायेच्या सिळ्यां खार्तीर भलायकेन भररल्लें गजवीर्त 

सुगनश्चीर्त करप आनी बरेपण वाडोवप 

ध्येय 4. समावेशी आनी समर्तापणूा दजेदार गशक्षणाची खात्री करप आनी 

सिळ्यां खार्तीर आजीवन गशकपाची सदं वाडोवप 

ध्येय 5. लैंगिक समानर्ताय साध्य करप आनी सिळ्या बायलांक आनी 

चलयाकं सशक्त करप 
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ध्येय 6. सिळ्यां खार्तीर उदक आनी गनर्तळसाण हाचंी उपलब्िर्ताय आनी 

रटकावू वेवस्िापन सुगनश्चीर्त करप 

ध्येय 7. सिळ्यां खार्तीर परवडपी, गवस्वासांर्त घेवपा सारकी, रटकावू आनी 

आिुनीक उजाा मळेपाची खात्री करप 

ध्येय 8. रटकावू, समावेशक आनी रटकावू अिीक वाड, पुराय आनी उत्पादक 

रोजिार आनी सिळ्यां खार्तीर सभ्य कामाक चालना कदवप 

 ध्येय 9. लवचीक मळुावी बादंावळ र्तयार करप, समावेशक आनी रटकावू 

उदे्दिीकीकरणाक चालना कदवप आनी नवगनमााणाक चालना कदवप 

ध्येय 10. देशागंभर्तर आनी देशांमदीं असमानर्ताय उणी करप 

ध्येय 11. शारां आनी मनीस वसणुको समावेशक, सुरक्षीर्त, लवचीक आनी 

रटकावू करप 

ध्येय 12. रटकावू वापर आनी उत्पादन पद्दर्त सुगनश्चीर्त करप 

ध्येय 13. हवामान बदल आनी र्ताचे पररणाम आडावपा खार्तीर बेिोबेि 

कारवाय करप 

ध्येय 14. रटकावू उदरिर्ती खार्तीर दयाा, दयाा आनी दयाा ससंािनांचें संरक्षण 

आनी गर्तिून उरपी वापर करप 

ध्येय 15. स्िलीय पयाावरण यंत्रणेची राखण, पुनस्िाापना आनी गर्तिून उरपी 

वापर करप, रानां रटकावू वेवस्िापन करप, वाळवंटीपणाक आळाबंदा हाडप, 

जमनीचें क्षय िांबवप आनी उलट करप आनी जैवगवगविर्तायेचें लुकसाण 

िांबवप 

ध्येय 16. रटकावू उदरिर्ती खार्तीर शांर्तर्ताय आनी समावेशक समाजांक 

चालना कदवप, सिळ्याकं न्याय मेळोवन कदवप आनी सिळ्या पांवड्यार 

प्रभावी, जापसालदार आनी समावेशक संस्िा उबारप 

ध्येय 17. अंमलबजावणी सािनां घटमूट करप आनी रटकावू उदरिर्ती 

खार्तीर जािर्तीक भािीदारी परर्तून गजवीर्त करप 
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हो अजेंडा 2030 मेरेन पुरायपणान चालीक लावपाचो आसा आनी र्ताका 2030 

एजेंडा फॉर सास्टेनेबल डेव्हलपमेंट अशेंय म्हहण्टार्त. गनयमन, गशक्षण, आंर्तरराश्ट्ीय 

आनी आंर्तरिमा सहकायाावरवीं मनीसजार्तीक र्तोंड कदवपी दयुेंसां सोडोवपाचो र्ताचो 

हेर्त आसा. र्ताचीं जायर्तीं उकद्दश्टटां बरीं आसलीं र्तरी र्ताच्यो कांय पद्दर्ती आनी ध्यये 

वायट आसार्त (देख. उत्पत्ती 3:5). हो अजेंडा, र्तशेंच, पोप फ्ागंसस हाच्या लॉडाटो सी 

वृत्तपत्राकडने जळुटा. 

“नवी सावागत्रक अजेंडा” “नवी कॅिगलक अजेंडा” म्हहणूं येर्ताली कारण “कॅिगल” 

ह्या उर्तराचो अिा “सावागत्रक” असो जार्ता. पोप फ्ागंससान दत्तक घेवपाचो उलो 

मारलो 

नव्या सावागत्रक अजेंडेची “आशेची एक म्हहत्वाची लक्षण.” 

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या करारा उपरारं्त गडसेंबर 2014 र्त पॅररसांर्त एक बसका जाली 

(अगिकृर्तपणान हवामान बदला गवशींच्या सयंुक्त राष्ट्र संघटनेच्या चौकटी 

कबलार्तीच्या पक्षाचंी 21 वी पररशद अशें नांव कदलें). र्तशेंच पोप फ्ागंससान 

आंर्तरराश्ट्ीय कराराची र्तोखणाय केली आनी राश्ट्ांक “फुडलो मािा काळजीपूवाक 

पाळचो, आनी सदांच वाडर्त वचपी एकचाराची भावना घेवन” सल्लो कदलो. 

 
संवसारांर्तल्या लािीं लािीं सिळ्या राश्ट्ांनी पॅररस कबलार्तींक मान्यर्ताय कदली, 

र्तार्तूंर्त पयाावरणाचे खाशेले ध्येय आनी अिीक वचनबद्धर्ताय आगशल्ली. (र्तेन्नाचो 

अमेररका अध्यक्ष बराक ओबामान 2016 इस्वेंर्त अमेररका ह्या कामाक वचनबद्ध 

करंुक एक दस्र्तावेज स्वाक्षरी केल्ली, पूण 2017 इस्वेंर्त अमेररका अध्यक्ष डोनाल्ड ्म्हप 

हांणी सांिलें की अमेररका परॅरस कबलार्तींक कबूल केल्ल्या कबलार्तींक मान्यर्ताय 

कदवचो ना. हाका लािून आरं्तरराश्ट्ीय गर्तडक गनमााण जाली आनी अमेररका वेिळो 

करपाक मदर्त जाल्या युरोपांर्तल्यान आनी संवसारारं्तल्या हेर जायत्या वाठारांनी.) 

पोप फ्ांगससान उपरांर्त सांिलें की मनीसपण र्ताच्या बदलाकं हवामानाक संबंदीर्त 

करंक ना जाल्यार “सकयल वचर्तली”. 

 
प्रदशुीर्त हवेचो उस्वास घेवपाक, उपाशी रावपाक, िरीब जावपाक, िोक्यांर्त पडपाक 

आदी कोणाकूच सोदना आसर्तना, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या 2030 अजेंडाचे ध्यये 

आनी/वा परॅरस कबलार्तीचे ध्यये मनीसपणाक र्तोंड कदवपी समस्या सोडोवपाच े

मनशाच े यत्न? 

 
सयंकु्त राश्ट्ाचंो ्ॅक रेकॉडा 
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यस्र्तै अको द्वन्द्व रोक्न र गवश्वमा शागन्र्त प्रवद्धान िने प्रयास िना दोस्रो गवश्वयदु्धपगि सन ्

1945 अक्टोबर 24 मा सयंुक्त राष्ट्र संघको स्िापना र स्िापना भएको गियो। यसको 

स्िापनामा, संयुक्त राष्ट्रको 51 सदस्य राष्ट्रहर गिए; त्यहााँ अगहले 193 िन्। 

संयुक्त राष्ट्र संघ िठन भएदेगख गवश्वभर सयौं, हजारौं होइन, द्वन्द्वहर भइसकेका िन्, 

र्तर हामीसाँि र्तेस्रो गवश्वयदु्धको रपमा वणान िना सककएको िैन। 

पोप फ्ागन्सस र अन्य िेरै िार्माक नेर्ताहरले प्रवद्धान िना खोजेका अन्र्तर-गवश्वास र 

सावाभौगमक एजेन्डाको प्रकारसाँि गमलेर सयंुक्त राष्ट्र संघ जस्र्ता अन्र्तराागष्ट्रय सहयोिले 

शागन्र्त र समृगद्ध ल्याउने दाबी ििान् भनी कगर्तपय गवश्वास ििान।् 

र्तर, संयुक्त राष्ट्र संघको यो िनाको लागि ट्र्याक रेकडा राम्रो िैन। संयुक्त राष्ट्र संघ िठन 

भएदेगख िेरै सशस्त्र द्वन्द्वहर बाहेक, लाखौं भोका, शरणािी, र/वा असाध्यै िररब िन्। 

एक दशकअगघ सयंुक्त राष्ट्र संघले सहस्राब्दी गवकास लक्ष्यहर कायाान्वयन िना अिागड 

बढेको गियो । यसका आठ "गवकास लक्ष्यहर" गिए, र्तर यो सफल हुन सकेन, संयुक्त 

राष्ट्रसंघले न ै बर्ताएको ि। त्यसैले, 2015 मा, यसको र्तिाकगिर्त "17 कदिो गवकास 

लक्ष्यहर" अपनाइयो। कगर्तपय आशावादी िन् । कगर्तपयले यसलाई युटोगपयन 

काल्पगनक ठान्िन्। 

जहााँसम्हम यूटोगपया जान्ि, मे 6, 2016 मा, पोप फ्ागन्ससले भने कक उनले मानवीय 

युरोपेली यूटोगपयाको सपना देखेका गिए जुन उनको चचाले त्यो महाद्वीप प्राप्त िना मद्दर्त 

िना सक्ि। यद्यगप, पोपको सपना दुुःस्वप्नमा पररणर्त हुनेि (पळोवप प्रकाश 18)। 

त्यहााँ केही सहयोि र सफलर्ता हुन सक्ि, र्तर ... 

मेररयम वेबस्टसा गडक्सनरीले यूटोगपया “सरकार, काननु र सामागजक अवस्िाहर गसद्ध 

हुन े एउटा काल्पगनक ठाउाँ  हो” भनी बर्ताउाँि। बाइबलले गसकाउाँि कक मानवर्ताले 

आफ्नो समस्या आफैं  समािान िना सक्दैन: 

23 हे परमप्रभु, मलाई िाहा ि मागनसको मािा आफैमा िैन। आफ्नो पाइला 

आफैं  गनदेगशर्त िनाको लागि गहड्ने कुरा मागनसमा िैन । (यर्माया 10:23, 

NKJV भरर अन्यिा सकेंर्त निरेसम्हम) 

बाइबलले अन्र्तराागष्ट्रय सहयोि असफल हुनेि भनेर गसकाउाँि: 
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16 गवनाश र द:ुख गर्तनीहरको बाटोमा ि। 17 र शागन्र्तको बाटो गर्तनीहरले 

जान्दैनन्। 18 गर्तनीहरका आाँखासामु परमेश्ट वरको डर िैन। (रोमी 3:16-18) 

र्तैपगन, िेरै मागनसहर एक काल्पगनक समाजको आफ्नो दगृिकोणमा काम िरररहेका 

िन् र कगहलेकाहीं िमालाई पगन समावेश िने प्रयास ििान्। र्तर लिभि कोही पगन एक 

सााँचो परमेश्वरको मािा पछ्याउन इच्िुक िैनन्। सयंुक्त राष्ट्र सघं वा भ्यारटकनको कुन ै

पगन लक्ष्यमा प्रिगर्त हुनेिैन भने्न होइन। त्यहााँ केही (र िेरै लक्ष्यहर राम्रा िन्), सािै 

केही अवरोिहर हुनेिन्। 

वास्र्तवमा, र सम्हभवर्तुः ठूलो द्वन्द्व पगि, एक प्रकारको अन्र्तराागष्ट्रय शागन्र्त सम्हझौर्तामा 

सहमर्त र पुगि हुनेि (दागनयल 9:27)। जब यो हुन्ि, मानवर्ताले अझ शान्र्त र काल्पगनक 

समाज ल्याउनेि भनेर िेरैले झूटो गवश्वास िने झुकाव राख्िन्। 

िेरैलाई यस्र्तो अन्र्तराागष्ट्रय 'काल्पगनक प्रिगर्त' (पळोवप इजककएल 13:10) सािै गवगभन्न 

गचन्हहर र आश्चयाहर (2 िेसलोगनकी 2:9-12) द्वारा गलइनिे। र्तर बाइबलले बर्ताउाँि 

कक यस्र्तो शागन्र्त रटक्दनै (दागनयल 9:27; 11:31-44), नेर्ताहरले जगर्त दाबी िरे पगन 

(1 िेसलोगनकी 5:3; यशैया 59:8)। 

 

येशू बाहेक (पळोवप यूहन्ना 15:5; मत्ती 24:21-22), मानवर्ताले यस 'वर्तामान दिु युि' 

मा यूटोगपया ल्याउन सक्ि भने्न िारणा झुटो ससुमाचार हो (िलार्ती 1:3-10)। 

यकद मानवर्ता मात्र सााँच्चै यूटोगपया ल्याउन पूणा रपमा असक्षम ि भने, कुनै पगन 

प्रकारको यूटोगपया सम्हभव ि? 

हो। 

परमेश्ट वरको राज्यले यस ग्हलाई र पगि, सबै अनन्र्तकाललाई उत्कृि बनाउनेि। 
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2.  जजेनू खयंचें सवुार्तचेें प्रचार केलें? 

बाइबलले गसकाउाँि कक एक काल्पगनक समाज, जसलाई परमेश्वरको राज्य भगनन्ि, 

मानव सरकारहरलाई प्रगर्तस्िापन िनेि (दागनयल 2:44; प्रकाश 11:15; 19:1-21)। 

जब येशूले आफ्नो सावाजगनक सेवकाई सुरु िनुाभयो, उहााँले परमशे्वरको राज्यको 

ससुमाचार प्रचार िरेर सरुु िनुाभयो । यहााँ माका  के ररपोटा िररएको ि: 

14 अब यूहन् नालाई यायालखानामा राखेपगि, येशू िालीलमा आउनुभयो, 

परमेश्ट वरको राज्यको ससुमाचार प्रचार िददै, 15 र भन् नुभयो, “समय पूरा 

भएको ि, र परमेश्ट वरको राज्य नगजकै ि। पश्चात्ताप िर, र सुसमाचारमा 

गवश्वास िर" (मकूा स 1:14-15)। 

शब्द सुसमाचार, ग्ीक शब्द एउअङ्िेगलओन को रपमा गलगप बाट आएको हो , र 

यसको अिा "राम्रो सन्देश" वा "सुसमाचार" हो। नयााँ गनयममा, परमेश्वरको राज्यसाँि 

सम्हबगन्िर्त अंगे्जी शब्द "राज्य" NKJV मा लिभि 149 पटक र डोउअय ऋहेइम 

बाइबलमा 151 पटक उल्लेख िररएको ि । यो ग्ीक शब्दबाट आएको हो जसलाई 

बगसलेइअ को रपमा ्ान्सगलटेट िररएको ि जसले राजपररवारको गनयम वा 

क्षेत्रलाई जनाउाँि। 

मानव राज्यहर, सािै परमेश्वरको राज्य, एक राजा ि (प्रकाश 17:14), गर्तनीहरले 

भौिोगलक क्षेत्र (प्रकाश 11:15), गर्तनीहरसाँि गनयमहर िन् (यशैया 2:3-4; 30:9), र 

गर्तनीहरसाँि िन्। गवियहर (लूका 13:29)। 

यहााँ येशूको पगहलो सावाजगनक गशक्षा हो जुन म्हयाथ्यूले रेकडा िदाि: 

23 अगन येशू सारा िालील घुम्नभुयो, गर्तनीहरका सभाघरहरमा गशक्षा 

कदनभुयो, राज्यको ससुमाचार प्रचार िनुाभयो (मत्ती 4:23)। 

म्हयाथ्यूले पगन रेकडा िदाि: 
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35 त्यसपगि येशू सबै सहर र िाउाँहरमा घुम्नुभयो, गर्तनीहरका 

सभाघरहरमा गशक्षा कदनुभयो, राज्यको सुसमाचार प्रचार िनुाभयो (मत्ती 

9:35)। 

नयााँ गनयमले देखाउाँि कक येशूले सिैंभरर शासन िनुाहुनेि: 

33 अगन उहााँले याकूबको घरानामा सिैंभरर शासन िनुाहुनिे, र उहााँको 

राज्यको अन्त्य हुनिैेन (लूका 1:33)। 

लकूाल े रेकडा िदाि कक यशेलूाई पठाइएको उदे्दश्टय परमशे्वरको राज्यको प्रचार िनुा 

गियो। येशूले के गसकाउनुभयो ध्यान कदनुहोस्: 

43 उहााँले गर्तनीहरलाई भनु्नभयो, "मैले अन्य सहरहरमा पगन परमेश्वरको 

राज्यको प्रचार िनुापिा, ककनभने म यस ैउदे्दश्टयको लागि पठाइएको िु" (लूका 

4:43)। 

के र्तपाईंले कगहल्य ैप्रचार िरेको सुनु्नभएको ि? के र्तपाईंले कगहल्यै महसुस िनुाभयो 

कक येशू पठाउनुको उदे्दश्टय परमेश्वरको राज्यको प्रचार िनुा गियो? 

लूकाले यो पगन रेकडा िदाि कक येशू जानभुयो र परमेश्वरको राज्य प्रचार िनुाभयो : 

10 अगन प्रेररर्तहर फकेर आएपगि उनीहरले िरेका सबै कुरा उहााँलाई बर्ताए। 

त्यसपगि उहााँले गर्तनीहरलाई लिेर बेिसदैा भगनने सहरको गनजान ठाउाँमा 

एकान्र्तमा जानभुयो। 11 र्तर जब भीडले यो िाहा पाए, गर्तनीहरले उहााँको 

पगि लािे। र उहााँले गर्तनीहरलाई ग्हण िनुाभयो र गर्तनीहरसाँि परमेश्वरको 

राज्यको बारेमा कुरा िनुाभयो (लूका 9:10-11)। 

उहााँलाई पछ्याउनेहरका लागि परमेश्ट वरको राज्य सवोच्च प्रािगमकर्ता हुनुपिा भनी 

येशूले गसकाउनुभयो: 

33 र्तर पगहले परमेश्वरको राज्य र उहााँको िार्माकर्ता खोज्नुहोस् (मत्ती 

6:33)। 
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31 र्तर परमेश्वरको राज्य खोज, र यी सबै चीजहर गर्तमीहरलाई िगपनेिन्। 
32 हे सानो बिाल, नडराओ, ककनकक गर्तमीलाई राज्य कदनु गर्तम्रो गपर्ताको 

खुसीको कुरा हो (लुका 12:31-32)। 

ईसाईहरले पगहले परमेश्वरको राज्य खोज्नु पिा। ख्रीिले उनीहरलाई बााँच्न र उहााँको 

पुनरािमन र राज्यको प्रर्तीक्षा िरेर जीवन गबर्ताएर यसलाई आफ्नो शीिा प्रािगमकर्ता 

बनाएर गर्तनीहरले यो ििान्। र्तैपगन, ख्रीिको दाबी िन ेिेरै जसो, पगहले परमेश्वरको 

राज्यको खोजी मात्र िददैनन्, उनीहरलाई यो के हो भनेर पगन िाहा िैन। िेरैले 

सांसाररक राजनीगर्तमा संलग्न हुनु भनेको ख्रीगियनहरबाट परमेश्वरको अपके्षा िनुाहुन्ि 

भनेर पगन झूटो गवश्वास ििान्। परमेश्वरको राज्य नबुझेर, गर्तनीहरले िददैनन ्

बााँच्नुहोस ्वा बुयानुहोस् ककन मानवर्ता यगर्त तु्ररटपूणा ि। 

यो पगन ध्यान कदनुहोस् कक राज्य सानो बिाललाई कदइनेि (पळोवप रोमी 11:5)। 

सााँचो सानो बिालको गहस्सा बन्न इच्िुक हुन नम्रर्ता चागहन्ि। 

पथृ्वीमा परमशे्वरको राज्य अझ ैस्िागपर्त भएको िैन 

येशूले गसकाउनुभयो कक उहााँका अनयुायीहरले राज्य आउनको लागि प्रािाना िनुापिा, 

त्यसैले गर्तनीहरसाँि पगहले न ैयो अगिकार िैन: 

9 हाम्रा स्विामा हुनुहुन े गपर्ता, र्तपाईंको नाउाँ  पगवत्र होस्। 10 गर्तम्रो राज्य 

आओस्। गर्तम्रो इच्िा पूरा होस ्(मत्ती 6:9-10)। 

येशूले आफ्ना चेलाहरलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार िना पठाउनुभयो: 

1 त्यसपगि उहााँले आफ्ना बाह्र जना चेलाहरलाई एकसाि बोलाउनुभयो र 

गर्तनीहरलाई सबै भूर्तहरमागि र रोिहर गनको पाने शगक्त र अगिकार 

कदनभुयो। 2 उहााँले गर्तनीहरलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार िना 

पठाउनभुयो (लूका 9:1-2)। 

येशूले गसकाउनभुयो कक उहााँको एक्लो उपगस्िगर्त राज्य होइन, ककनकक पृथ्वीमा राज्य 

स्िापना भएको गिएन त्यसैले उहााँले आफ्नो नाममा भूर्तहरलाई नभिाउनभुएका 

कामहर िनुाभयो: 
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28 र्तर यकद मैले परमेश्वरको आत्माद्वारा भूर्तहरलाई गनकालें भने, पकै्क पगन 

परमेश्वरको राज्य गर्तमीहरमागि आएको ि (मत्ती 12:28)। 

सााँचो राज्य भगवष्यमा ि - न र्त यो अगहले यहााँ ि जस्र्तै माका ले देखाउाँि: 

47 अगन यकद गर्तम्रो आाँखाले गर्तमीलाई पाप िराउाँि भने, यसलाई गनकाल। 

दइुटा आाँखा भएकाले फ्यााँककनभुन्दा एउटा आाँखाले परमेश्ट वरको राज्यमा 

प्रवेश िनुा गर्तम्रो लागि राम्रो हो... (मकूा स 9:47)। 

23 येशूले वररपरर हेनुाभयो र आफ्ना चेलाहरलाई भन् नुभयो, “िनी 

भएकाहरलाई परमेश्ट वरको राज्यमा प्रवेश िना कगत्त िाह्रो ि!” 24 अगन 

उहााँका वचनहरमा चेलाहर िक्क परे। र्तर येशूले फेरर जवाफ कदनुभयो र 

गर्तनीहरलाई भनु्नभयो, “बालबागलकाहर, िन-सम्हपगत्तमा भरोसा 

िनेहरलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश िना कगत्त िाह्रो ि! 25 िनी 

मागनसलाई परमेश्ट वरको राज्यमा पस् नुभन्दा टाँ टलाई गसयोको नाकाबाट 

गिना सगजलो ि” (मकूास 10:23-25)। 

25 गनश्चय नै, म गर्तमीहरलाई भन्दिु, म त्यो कदनसम्हम दाखको फल गपउनेिैन 

जबसम्हम म परमेश्वरको राज्यमा नयााँ गपउाँ कदनाँ" (मकूा स 14:25)। 

43 अररमागियाका जोसेफ, एक प्रमुख पररिद सदस्य, जो आफैं  परमेश्वरको 

राज्यको लागि पर्खारहेका गिए, आउाँदै र साहस गलइरहेका गिए ... (माका  

15:43)। 

राज्य अब यस वर्तामान ससंारको भाि होइन भनेर येशूले गसकाउनुभयो: 

36 येशूले जवाफ कदनुभयो, “मेरो राज्य यस ससंारको होइन। यकद मेरो राज्य 

यस ससंारको भएको भए, मेरा सेवकहरले लड्न ेगिए, र्ताकक म यूदीहरको 

हार्तमा सुगम्हपन नपरोस्। र्तर अब मेरो राज्य यहााँबाट आएको होइन” (यूहन्ना 

18:36)। 

येशूले गसकाउनुभयो कक राज्य आउनिे पगि उहााँ आफ्नो राजाको रपमा फका नभुयो: 
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31 “जब मागनसको पुत्र उहााँको मगहमामा आउनुहुन्ि, र उहााँसाँि सबै पगवत्र 

स्विादरू्तहर आउाँिन्, र्तब उहााँ आफ्नो मगहमाको प्संहासनमा बसु्नहुनेि। 32 

सबै जागर्तहर उहााँको साम ुभेला हुनेिन्, र िोठालाले आफ्ना भेडाहरलाई 

बाख्राहरबाट िुट्याएझैं उहााँले गर्तनीहरलाई एक अकााबाट अलि िनुाहुनेि। 
33 अगन उहााँले भडेाहरलाई आफ्नो दागहन े हार्तमा राख्नुहुनेि, र्तर 

बाख्राहरलाई देबे्रपरि। 34 र्तब राजाले आफ्नो दागहने हार्तमा भएकाहरलाई 

भने्निन्, 'आट, मेरा गपर्ताका आशीवााकदर्त हो , ससंारको सृगिदगेख न ै

गर्तमीहरका लागि र्तयार िररएको राज्यको उत्तरागिकारी बनु्नहोस् (मत्ती 

25:31-34)। 

परमेश्वरको राज्य यहााँ नभएकोले, यो स्िागपर्त नभएसम्हम हामीले वास्र्तगवक यूटोगपया 

देख्न े िैनौं। िेरैजसोले परमेश्ट वरको राज्यलाई नबुझकेो कारणले उहााँको मायालु 

सरकारले कसरी काम ििा भनी बुयान गर्तनीहर असफल हुन्िन्। 

परमेश्वरको राज्य "अन्यजागर्तहरको पूणार्ता नआएसम्हम" आउनिैेन (रोमी 11:25) — 

र त्यो अगहलेसम्हम भएको िैन। 

यशेलू ेराज्य कस्र्तो हो भन्नभुयो? 

परमेश्वरको राज्य कस्र्तो ि भनेर येशूले केही व्याख्याहर कदनुभयो: 

26 अगन उहााँले भनु्नभयो, “परमेश्ट वरको राज्य भनेको मागनसले जगमनमा बीउ 

िनुा जस्र्तै हो, 27 र रार्तमा सुत्नु र कदनमा उठ्नुपिा, र बीउ पलाउने र 

हुर्का नेि, त्यो आफैलाई िाहा िैन। 28 ककनकक पृथ्वीले आफैं  बाली कदन्ि: 

पगहले ब्लेड, त्यसपगि टाउको, त्यसपगि टाउकोमा पूरा अन्न। 29 र्तर जब अन्न 

पाक्ि, र्तुरुन्र्तै उसले हाँगसया हाल्ि, ककनकक फसलको समय आएको ि" 

(मकूा स 4:26-29)। 

18 र्तब उहााँले भनु्नभयो, “परमेश्ट वरको राज्य कस्र्तो ि? र म यसलाई केसाँि 

र्तुलना िराँ ? 19 यो रायोको दाना जस्र्त ै हो, जसलाई एक जना मागनसले 

आफ्नो बिैंचामा राख्यो। अगन त्यो बढेर ठूलो रख भयो, र त्यसका 

हााँिाहरमा आकाशका चराचुरुङ्िीहरले बास बसे।” 20 अगन फेरर उहााँले 

भनु्नभयो, “म परमेश्वरको राज्यलाई केसाँि र्तुलना िराँ ? 21 यो खमीरजस्र्तै हो, 
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जसलाई एउटी स्त्रीले गलई र सबै खमीर नहोउन्जेल र्तीन वटा खानामा 

लुकाई।" (लूका 13:18-21)। 

यी दिृान्र्तहरले सुझाव कदन्ि कक, सुरुमा, परमेश्वरको राज्य एकदम सानो ि, र्तर ठूलो 

हुनेि। 

लुकाले पगन रेकडा िरे: 

29 गर्तनीहर पूवा र पगश्चमबाट, उत्तर र दगक्षणबाट आउनिेन् र परमेश्वरको 

राज्यमा बसे्निन् (लूका 13:29)। 

यसरी, परमेश्वरको राज्यमा संसारभरका मागनसहर हुनेिन्। यो इजरायली वंश वा 

गवगशि जार्तीय समूहहर भएकाहरमा सीगमर्त हुनेिैन। यस राज्यमा चारैगर्तरबाट 

मागनसहर बसे्निन्। 

लकुा 17 र राज्य 

लुका 17:20-21 ले कसैलाई अलमलमा पािा। र्तर त्यसमा पुग्न ुअगघ, ध्यान कदनुहोस ्

कक मागनसहरले वास्र्तवमा परमेश्वरको राज्यमा खानिेन्: 

15 “िन्य हो त्यो जसले परमेश्वरको राज्यमा रोटी खानेि!” (लूका 14:15)। 

मागनसहरले (भगवष्यमा) परमेश्वरको राज्यमा खानेिन्, लुका 17:21 को िलर्त 

अनुवाद/िलर्त बुझाइको बावजदु, यो अगहले गर्तनीहरको हृदयमा अलि िररएको कुरा 

मात्र होइन जनु अन्यिा सुझाव कदन्ि। 

लूका 17:20-21 को मोफ्फत्त अनुवादले केगह बुयान मद्दर्त िना सक्ि: 

20 परमेश्वरको शासन कगहले आउाँदैि भनेर फररसीहरले सोिेपगि, उहााँले 

गर्तनीहरलाई जवाफ कदनभुयो, “परमेश्वरको राज्य आउाँदिैैन जसलाई 

गर्तमीहरले दखे्ने आशा राख्िौ। 21 कसैले पगन 'यहााँ ि' वा 'त्यहााँ ि' भने्निैन, 

ककनकक परमेश्वरको शासन अब गर्तमीहरका बीचमा ि।” (लूका 17:20-21, 

मोफ्फत्त; NASB र ESV अनुवादहर पगन हेनुाहोस्) 
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ध्यान कदनुहोस् कक येशू अपररवर्र्तार्त, शारीररक, र कपटी फररसीहरसाँि कुरा िददै 

हुनुहुन्थ्यो। येशूले “गर्तनीहरलाई जवाफ कदनभुयो” — फररसीहरले येशूलाई प्रश्न 

सोिेका गिए। गर्तनीहरले उहााँलाई गचन्न इन्कार िरे। 

के गर्तनीहर मण्डलीमा गिए? होइन! 

येशूले चााँडै संिरठर्त हुने चचाको बारेमा पगन कुरा िनुा भएको गिएन। न र्त उहााँले 

कदमाि वा हृदयमा भावनाहरको बारेमा कुरा िनुाभएको गियो। 

येशूले आफ्नो शासनको बारेमा कुरा िददै हुनुहुन्थ्यो! फररसीहरले उहााँलाई मण्डलीको 

बारेमा सोगिरहेका गिएनन्। उनीहरलाई नयााँ गनयमको कुन ैपगन चचा चााँडै सुरु हुने 

बारे केही िाहा गिएन। गर्तनीहरले एक प्रकारको सुन्दर भावनाको बारेमा सोगिरहेका 

गिएनन्। 

यकद कसैले परमेश्वरको राज्यलाई मण्डली हो भने्न सोच्दि - र परमेश्वरको राज्य 

फररसीहर गभत्र गियो - के मण्डली फररसीहर गभत्र गियो? पकै्क होइन! 

यस्र्तो गनष्किा गनकै्क हास्यास्पद ि हनै र ? केही प्रोटेस्टेन्ट अनवुादहरले लूका 17:21 

को अंशलाई "परमेश्ट वरको राज्य "र्तपाईहर गभत्र ि" (NKJV/KJV) को रपमा अनुवाद 

िदाा, क्यािोगलक न्य ूजेरुसेलम बाइबलले पगन "परमेश्ट वरको राज्य गर्तमीहरमाझ ि" 

भनी सही रपमा अनुवाद ििा। 

फररसीहरका बीचमा येशू एक हुनुहुन्थ्यो। अब, फररसीहरले सोचेका गिए कक 

गर्तनीहरले परमेश्वरको राज्यको लागि पर्खारहेका िन्। र्तर गर्तनीहरले यसलाई िलर्त 

बुझे। येशूले व्याख्या िनुाभयो कक यो स्िानीय, वा यूदीहरका लागि मात्र सीगमर्त 

राज्य हुनिैेन, गर्तनीहरले सोचेको जस्र्तो देगखन्ि (न र्त अगहले कोहीले गवश्वास िरेको 

चचा )। परमेश्वरको राज्य िेरै मानव र दशृ्टय राज्यहर मध्य ेएउटा मात्र होइन जसलाई 

मागनसहरले औंल्याउन वा देख्न सक्िन ्र भन्न सक्िन्, "यही हो, यहााँ"; वा "उहााँको 

राज्य हो।" 

येशू, आफैं , त्यो राज्यको राजा हुनको लागि जन्मनुभएको गियो, जसरी उहााँले 

गपलार्तसलाई स्पि रपमा भनु्नभयो (यूहन्ना 18:36-37)। बुयानुहोस ् कक बाइबलले 

"राजा" र "राज्य" शब्दहर एकअकााको रपमा प्रयोि िदाि (जस्र्तै दागनयल 7:17-

18,23 ) । परमेश्वरको भगवष्यको राज्यको राजा, त्यसपगि र त्यहााँ, फररसीहरको 
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िेउमा उगभएको गियो। र्तर गर्तनीहरले उहााँलाई आफ्नो राजाको रपमा गचनेनन् 

(यूहन्ना 19:21)। जब उहााँ फका नुहुन्ि, संसारले उहााँलाई अस्वीकार िनेि (प्रकाश 

19:19)। 

येशूले लूका 17 मा गनम्न पदहरमा उहााँको दोस्रो आिमनको वणान िना जानभुयो, जब 

परमेश्वरको राज्यले सम्हपणूा पृथ्वीलाई शासन िनेि (यस अध्यायमा गस्िरर्ताको लागि 

मोफटसाँि जारी राख्दै): 

22 उहााँले आफ्ना चेलाहरलाई भन् नभुयो, “गर्तमीहरले मागनसको पुत्रको एक 

कदन पगन पाउनको लागि व्यिाको र्तषृ्णा िने कदनहर आउनेिन्। 23 

मागनसहरले भने्निन्, 'हेर, उहााँ यहााँ हुनुहुन्ि!' 'हेर, उ त्यहााँ ि!' र्तर बागहर 

नजानुहोस् वा गर्तनीहरको पगि दौडनुहोस्, 24 ककनकक आकाशको एक 

िेउबाट अकोगर्तर चम्हकन े गबजुली जस्र्तै मागनसको पुत्र पगन आफ्नै कदनमा 

हुनेि। 25 र्तर उसले पगहले ठूलो पीडा सहनु पिा र वर्तामान पुस्र्ताद्वारा 

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

गबजुली चगम्हकरहकेो कुरालाई उल्लेख िनुाभयो , जस्र्तै मत्ती 24:27-31 मा, सारा 

संसारमा शासन िना उहााँको दोस्रो आिमनको वणान। उहााँ फर्कां दा उहााँका 

मागनसहरले उहााँलाई दखे्न सके्न िैनन् भनी येशूले भनु्न भएको िैन। 

मागनसहरले उहााँलाई आफ्नो राजाको रपमा गचने्न िैनन् (प्रकाश 11:15) र उहााँको 

गवरुद्धमा लड्निेन् (प्रकाश 19:19)! िेरैले सोच्नेिन ् कक यशूेले ख्रीि गवरोिीलाई 

प्रगर्तगनगित्व िनुाहुन्ि। येशूले परमेश्वरको राज्य र्ती फररसीहरमा ि भनेर भनु्नभएन - 

उहााँले गर्तनीहरलाई अन्यत्र बर्ताउनुभयो कक गर्तनीहर आफ्नो कपटको कारण राज्यमा 

हुनेिैनन् (मत्ती 23:13-14)। न र्त येशूले चचा न ैराज्य हुनेि भनी भनु्नभएको गियो। 

परमेश्वरको राज्य भनकेो मागनसले एक कदन प्रवेश िना सके्न कुरा हो - िमीहरको 

पुनरुत्िानमा जस्र्तै! यद्यगप, अब्राहाम र अन्य कुलगपर्ताहर पगन त्यहााँ िैनन ् (पळोवप 

गहबू्र 11:13-40)। 

चेलाहरलाई िाहा गियो कक परमेश्वरको राज्य व्यगक्तिर्त रपमा गर्तनीहरमा गिएन, 

र यो गनम्न रपमा दखेा पनुापदाि, जुन लुका 17:21 पगि आयो, देखाउाँि: 
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11 अब जब गर्तनीहरले यी कुराहर सुने, उहााँले अको दिृान्र्त भनु्नभयो, 

ककनभने उहााँ यरशलेमको नगजक हुनुहुन्थ्यो र गर्तनीहरले सोचेका गिए कक 

परमेश्वरको राज्य र्तुरुन्र्तै देखा पनेि (लूका 19:11)। 

राज्य भगवष्यमा स्पि गियो 

राज्य नगजक ि कक िैन भनेर कसरी भन्न सकु्नहुन्ि? त्यो प्रश्नलाई सम्हबोिन िने 

भािको रपमा, येशूले भगवष्यसचूक घटनाहर सचूीबद्ध िनुाभयो (लूका 21:8-28) र 

त्यसपगि गसकाउनुभयो: 

2 9 नेभाराको रख र सबै रखहरलाई हेर। 30 जब गर्तनीहर पगहले नै 

बढ्दैिन्, र्तपाईंले दखे्नुहुन्ि र आफैलाई िाहा ि कक िमी अब नगजकै ि। 31 

त्यसकैारण गर्तमीहरले पगन यी कुराहर भइरहेका दखे्दा, परमशे्वरको राज्य 

नगजकै ि भनी जान्नहुोस ्(लूका 21:29-31)। 

राज्य कगहले आउाँि भनी जान्नको लागि उहााँका मागनसहरले भगवष्यसूचक घटनाहर 

पछ्याएको येशू चाहनुहुन्ि। येशूले अन्यत्र आफ्ना मागनसहरलाई भगवष्यसूचक 

घटनाहर हेना र ध्यान कदन भनु्नभयो (लूका 21:36; मकूा स 13:33-37)। येशूका 

शब्दहरको बावजदु, िेरैले भगवष्यसूचक-सम्हबगन्िर्त गवश्व घटनाहर हेरररहेका िन्। 

लूका 22 र 23 मा, येशूले फेरर देखाउनुभयो कक परमेश्वरको राज्य भनेको भगवष्यमा 

पूरा हुने कुरा हो जब उहााँले गसकाउनुभयो: 

15 “मैले दुुःख भोग्नुअगघ नै यो गनस्र्तार चाड गर्तमीहरसाँि खाने र्तीव्र इच्िा 

राखेको िु। 16 ककनकक म गर्तमीहरलाई भन्दिु, यो परमेश्ट वरको राज्यमा पूरा 

नभएसम्हम म यो खानिैेनाँ।” 17 र्तब उहााँले कचौरा गलनभुयो, र िन्यवाद 

कदनभुयो, र भनु्नभयो, "यो गलनुहोस् र यसलाई आपसमा बााँड्नुहोस्; 18 

ककनकक म गर्तमीहरलाई भन्दिु, परमेश्ट वरको राज्य नआउ्ले म दाखको 

बोटको फल गपउनेिैनाँ” (लूका 22:15-18)। 

39 र्तर उहााँसाँिै िूसमा टााँगिएका र्ती दिुहरमध्य ेएक जना उहााँको गनन्दा िददै 

गिए र उहााँले भनु्नभयो, “यकद र्तपाईं मसीह हुनुहुन्ि भने, आफूलाई 

बचाउनुहोस् र हामीलाई पगन बचाउनुहोस्।” 40 अगन उसको सािीले उसलाई 

हप्कायो र उसले उसलाई भन्यो, “के गर्तमी परमेश्वरसाँि पगन डराउाँदैनौ? 
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ककनकक गर्तमीहर पगन उहााँसाँिै दोिी िौ। 41 अगन हामी न्यायसंिर्त िौं, 

ककनकक हामी योगय िौं, ककनकक हामीले जे िरेका िौं, त्यसको बदला हामीले 

पाएका िौं, र्तर यसबाट केही खराब भएको िैन।” 42 अगन उहााँले येशूलाई 

भनु्नभयो , "हे मेरा प्रभु, र्तपाईं आफ्नो राज्यमा आउाँदा मलाई सम्हझनुहोस्।" 
43 र्तर येशूले उहााँलाई भनु्नभयो, "आमेन, म गर्तमीलाई भन्िु कक आज गर्तमी 

मसाँि प्रमोदवनमा हुनिेौ।" (लूका 23:39-43, सादा अंगे्जीमा अरामी) 

देखाए जस्र्तै येशू माररएपगि परमेश्वरको राज्य आएको गिएन : 

43 अररमागियाका जोसेफ, एक प्रमुख पररिद सदस्य, जो आफैं  परमेश्वरको 

राज्यको लागि पर्खारहेका गिए, आउाँदै र साहस गलइरहेका गिए ... (माका  

15:43)। 

51 उहााँ यूदीहरको सहर अररमगियाका हुनुहुन्थ्यो, जो आफै पगन 

परमेश्वरको राज्यको पखााइमा गिए (लूका 23:51)। 

यो पुनरुत्िान पगि (1 कोररन्िी 15:50-55) हो कक ईसाईहर परमेश्वरको राज्यमा 

प्रवेश िना पुन: जगन्मनेिन्, जोनले रेकडा िरेझैं: 

3 येशूले जवाफ कदनुभयो र उसलाई भनु्नभयो, "सााँच्चै, म गर्तमीलाई भन्दिु, 

जबसम्हम कोही नयााँ जगन्मएन भने, उसले परमेश्वरको राज्य दखे्न सक्दैन।" 4 

गनकोदेमसले उहााँलाई भने, “मागनस बुढेसकालमा कसरी जगन्मन सक्ि? के 

उसले आफ्नी आमाको िभामा दोस्रो पटक प्रवेश िरेर जन्म गलन सक्ि?” 5 

येशूले जवाफ कदनुभयो, "सााँच्चै, म गर्तमीलाई भन्दिु, जबसम्हम कोही पानी र 

आत्माबाट जगन्मएको िैन, ट परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश िना सक्दैन (यूहन्ना 

3:3-5)। 

केवल परमेश्वरका मागनसहरले परमेश्वरको अगन्र्तम सहस्राब्दी पगिको राज्य देख्निेन्। 

अब कृपया अझ बुयानुहोस् कक येशू पुनरुत्िान भएपगि, उहााँले फेरर परमेश्वरको 

राज्यको बारेमा गसकाउनभुयो: 
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3 चालीस कदनसम्हम उनीहरद्वारा देगखएका र परमेश्ट वरको राज्यसाँि 

सम्हबगन्िर्त कुराहर बोल्दै, िेरै अचम्हमका प्रमाणहरद्वारा उहााँले आफूलाई 

दुुःखकिपगि जीगवर्तै प्रस्र्तुर्त िनुाभयो (प्रेररर्त 1:3)। 

यशेलू े कदनभुएको पगहलो र अगन्र्तम उपदेश परमशे्वरको राज्यको बारेमा गियो! यशे ू

त्यो राज्यको बारेमा गसकाउन सन्देशवाहकको रपमा आउनभुयो। 

येशूले प्रेररर्त यूहन्नालाई पगन पृथ्वीमा हुने परमेश्वरको सहस्राब्दी राज्यको बारेमा लेख्न 

लिाउनुभयो। ध्यान कदनुहोस ्कक उनले यूहन्नालाई के लेखेका गिए: 

4 येशू र परमेश्वरको वचनको लागि िवाहीको लागि टाउको कारटएका 

मागनसहरलाई मैले देखकेो िु, जसले जनावर वा उहााँको मूर्र्ताको पूजा िरेका 

गिएनन्, र आफ्नो गनिारमा वा हार्तमा उहााँको िाप पाएका गिएनन्। अगन 

गर्तनीहर बााँचे र ख्रीिसाँि हजार विासम्हम शासन िरे (प्रकाश 20:4)। 

प्रारगम्हभक किगस्चयनहरले परमेश्वरको सहस्राब्दी राज्य पृथ्वीमा हुनेि र बाइबलले 

गसकाउाँदा संसारका सरकारहरलाई प्रगर्तस्िापन िनेि भनेर गसकाए (पळोवप प्रकाश 

5:10, 11:15)। 

ककन, यकद परमेश्वरको K राज्य यगर्त महत्त्वपूणा ि भने, िेरैले यसको बारेमा िेरै सुनेका 

िैनन्? 

आंगशक रपमा ककनभने येशूले यसलाई रहस्य भनु्नभयो: 

11 अगन उहााँले गर्तनीहरलाई भनु्नभयो, “गर्तमीहरलाई परमेश्वरको राज्यको 

रहस्य जान्न कदइएको ि; र्तर जो बागहर िन्, सबै कुरा दिृान्र्तमा आउाँिन ्

(मकूा स 4:11)। 

आज पगन परमेश्वरको सााँचो राज्य िेरैजसोको लागि परमेश्वरको योजना जस्र्त ैरहस्य 

हो (हेनुाहोस् हाम्रो गन: शुल्क पुस्र्तक, अनलाइन www.ccog.org शीिाक: ईश्वरको 

योजनाको रहस्य ककन ईश्वरले केगह पगन गसजाना िनुाभयो? परमेश्वरले र्तपाईंलाई ककन 

बनाउनुभयो? ? ) 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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सारा ससंारमा साक्षीको रपमा राज्यको सुसमाचार प्रचार िररसकेपगि (युिको) 

अन्त्य (चााँडै) आउनिे भनी येशूले भनु्नभएको कुरालाई पगन गवचार िनुाहोस् : 

14 अगन राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै राष्ट्रहरलाई साक्षीको 

रपमा प्रचार िररनेि , र त्यसपगि अन्र्त आउनिे (मत्ती 24:14)। 

परमशे्वरको राज्यको ससुमाचार घोिणा िनुा महत्त्वपणूा ि र यो अगन्र्तम समयमा पूरा 

िनुापदाि। यो एक "राम्रो सन्देश" हो ककनकक यसल े मानवर्ताको रोिको लागि 

वास्र्तगवक आशा प्रदान िदाि, राजनीगर्तक नरे्ताहरल ेज ेगसकाउन सक्ि। 

यकद र्तपाईंल े यशेकूा शब्दहरलाई गवचार िनुाभयो भने, यो स्पि हुनपुिा कक सााँचो 

किगश्चयन मण्डलील े राज्यको त्यो ससुमाचार अगहल ेघोिणा िरररहेको हुनपुिा। यो 

चचाको लागि यसको शीिा प्रािगमकर्ता हुनपुिा। र यो ठीकसाँि िनाको लागि, िेरै 

भािाहर प्रयोि िनुापिा। परमेश्वरको गनरन्र्तर मण्डलीले िना खोजेको यही हो । र 

यसैले यो पगुस्र्तका िेरै भािाहरमा अनुवाद िररएको ि। 

येशूले गसकाउनुभयो कक उहााँको मािा स्वीकार िनुाहुन्न: 

13 “सााँघुरो ढोकाबाट गभत्र पस। ककनभन ेगवनाशमा लैजाने ढोका फराककलो 

र फराककलो बाटो हो, र त्यहााँबाट गभत्र पसे्नहर िेरै िन।् 14 ककनभन े

जीवनमा पु¥याउन ेढोका सााँघुरो र करठन बाटो हो, र त्यसलाई भेिाउने िोरै 

िन्। (मत्ती 7:13-14) 

परमेश्वरको राज्यको ससुमाचारले जीवनमा डोर् याउाँि! 

यो नोट िना चासोको हुन सक्ि कक िेरै जसो दावी िन े ख्रीगियनहर ख्रीिले 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार िनामा जोड कदनभुएको गियो भने्न िारणाबाट 

बेवास्र्ता देगखन्िन्, िमागनरपेक्ष िमाशास्त्रीहर र इगर्तहासकारहरले प्रायुः यो कुरा 

बुझेका िन् कक बाइबलले वास्र्तवमा गसकाउाँि। 

यद्यगप, येशू आफैले उहााँका चेलाहरले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार गसकाउन े

अपेक्षा िनुाभएको गियो (लूका 9: 2,60 )। ककनभने भगवष्यको राज्य परमेश्वरको 

गनयमहरमा आिाररर्त हुनिे, यसले शागन्र्त र समृगद्ध ल्याउनिे - र यस युिमा र्ती 

गनयमहरको पालना िदाा सााँचो शागन्र्त हुन्ि (भजन 119:165; एकफसी 2:15)। 
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र राज्यको यो सुसमाचार पुरानो गनयमका शास्त्रहरमा िाहा गियो। 
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3.  पोरन्या करारारं्त दवेाचें राज्य वळखर्तालें काय? 

येशूको पगहलो र अगन्र्तम रेकडा िररएको उपदेशमा परमेश्वरको राज्यको ससुमाचारको 

घोिणा िररएको गियो (माका  1:14-15; प्रेररर्त 1:3)। 

परमेश्ट वरको राज्य भनेको येशूको समयका यूदीहरले गर्तनीहरको िमाशास्त्रमा 

उल्लेख िररएबमोगजम केही िाहा पाउन ुपन े कुरा हो, जसलाई हामी अगहले पुरानो 

गनयम भन्िौं। 

दागनयलले राज्यको बारेमा गसकाए 

अिमवक्ता दागनयलले यस्र्तो लेखे: 

40 अगन चौिो राज्य फलामजस्र्तै बगलयो हुनेि, जसरी फलामले टुिा-टुिा 

पािा र सबै कुरा चकनाचुर पािा। र चकनाचूर िन ेफलामले जस्र्तै, त्यो राज्य 

टुिा टुिा पानेि र अर सबैलाई चकनाचूर पानेि। 41 जहााँ र्तपाईंले खुिा र 

औंलाहर देख्नभुयो, केही कुमालेको माटोको र केही फलामको, राज्य 

गवभागजर्त हुनिे; र्तैपगन फलामको बल त्यसमा हुनेि, जसरी गर्तमीले 

फलामलाई गसरेगमक माटो गमगसएको देख्यौ। 42 र जसरी खुिाका औंलाहर 

केही फलामका र केही माटोका गिए, त्यसरी नै राज्य केही हदसम्हम बगलयो र 

आंगशक रपमा कमजोर हुनिे। 43 जसरी र्तपाईंले फलामलाई गसरेगमक माटो 

गमसाएको दखे्नुभयो, गर्तनीहर मागनसहरको बीउसाँि गमगसनेिन्। र्तर 

गर्तनीहरले एकअकाालाई पछ्याउन े िैनन्, जसरी फलाम माटोसाँि गमल्दैन। 
44 अगन यी राजाहरको समयमा स्विाका परमेश्वरले एउटा राज्य स्िापना 

िनुाहुनेि जुन कगहल्यै नि हुनेिैन। र राज्य अर मागनसहरलाई िोगडने िैन। 

यसले टुिा-टुिा पानेि र यी सबै राज्यहरलाई भस्म िनेि, र यो सिैंभरर 

खडा हुनेि (दागनयल 2:40-44)। 

18 र्तर सवोच्चका सन्र्तहरले राज्य ग्हण िनेिन्, र राज्य सदाको लागि 

अगिकार िनेिन्, सदा-सवादाको लागि।' (दागनयल 7:18)। 

21 “मैले हेरररहेको गिएाँ; र एउटै गसङले सन्र्तहर गवरुद्ध लगडरहेको गियो, र 

गर्तनीहरको गवरुद्धमा प्रबल गियो, 22 जबसम्हम पुरार्तन कदनहर नआउन्जेल, र 
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सवोच्चका सन्र्तहरको पक्षमा फैसला िररयो, र सन्र्तहरले राज्य अगिकार िन े

समय आयो। । (दागनयल 7:21-22) 

दागनयलबाट, हामीले समय आउनेि जब परमेश्वरको राज्यले यस संसारका 

राज्यहरलाई नाश िनेि र सिैंभरर रहनेि भनेर गसक्िौं। यो राज्य प्राप्त िनामा 

सन्र्तहरको पगन भगूमका हुन्ि भने्न कुरा पगन हामी जान्दिौं। 

दागनयलका भगवष्यवाणीहरका िेरै भािहर 21 औं शर्ताब्दीमा हाम्रो समयका लागि 
हुन् । 

नयााँ गनयमका केही अंशहरलाई ध्यान कदनुहोस्: 

12 “गर्तमीले दखेेका दश गसङहर दश राजाहर हुन ् जसले अगहलेसम्हम कुन ै

राज्य पाएका िैनन्, र्तर गर्तनीहरले जनावरसाँि राजाको रपमा एक 

घण्टाको लागि अगिकार पाउाँिन्। 13 गयनीहर एउटै मनका िन्, र 

गर्तनीहरले आफ्नो शगक्त र अगिकार पशुलाई कदनिेन्। 14 गयनीहरले 

िुमासाँि युद्ध िनेिन्, र िुमाले गर्तनीहरलाई गजत्निे, ककनकक उहााँ प्रभुहरका 

प्रभु र राजाहरका राजा हुनुहुन्ि; र उहााँसाँि भएकाहर बोलाइएका, 

चुगनएका र गवश्वासयोगय िन्।” (प्रकाश 17:12-14) 

त्यसोभए, हामी पुरानो र नयााँ गनयम दवैुमा यो अविारणा देख्िौं कक अन्त्य समयको 

पार्िाव राज्य हुनेि जसमा दस भािहर हुनेिन ्र परमेश्वरले यसलाई नि िनुाहुनेि र 

आफ्नो राज्य स्िापना िनुाहुनिे। 

यशैयाले राज्यको बारेमा गसकाए 

परमेश्वरले यशैयालाई परमेश्वरको राज्यको पगहलो भािको बारेमा लेख्न प्रेररर्त 

िनुाभयो, हजार विाको शासन जसलाई सहस्राब्दी भगनन्ि, यसरी: 

1 गयशैको डााँठबाट एउटा लट्ठी गनस्कनिे, र त्यसको जराबाट एउटा हााँिा 

गनस्कनेि। 2 परमप्रभुको आत्मा उहााँमा रहनुहुनेि, बुगद्ध र समझको आत्मा, 

सल्लाह र शगक्तको आत्मा, ज्ञानको आत्मा र परमप्रभकुो भयको आत्मा। 
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3 परमप्रभुको भयमा उहााँको आनन्द हुन्ि, र उहााँले आफ्नो आाँखाको दगृिले 

न्याय िनुाहुन्न, न कानले सुनेर गनणाय िनुाहुन्ि। 4 र्तर उहााँले िार्माकर्ताले 

िररबको न्याय िनुाहुनिे, र न्यायसंिर्त गनणाय िनुाहुन्ि 

पृथ्वी को नम्र को लािी ; उहााँले आफ्नो मुखको लट्ठीले पृथ्वीलाई प्रहार 

िनुाहुनेि, र आफ्नो ओठको सासले उहााँले दिुहरलाई मानुाहुनेि। 5 िार्माकर्ता 

उहााँको कम्हमरको बेल्ट हुनेि, र गवश्वासयोगयर्ता उहााँको कम्हमरको बेल्ट 

हुनेि। 

6 “ब्वााँसो पगन िुमासाँि बसे्नि, गचर्तुवा बाख्राको पाठोसाँि, बािो र जवान 

प्संह र मोटो बोकाहरसाँिै सतु्नेिन्। अगन एउटा सानो बालकले गर्तनीहरलाई 

अिुवाइ िनिे। 7 िाई र भालु चनेिन्। गर्तनीहरका केटाकेटीहर साँिै 

सुत्नेिन्। अगन प्संहले िोरुले जस्र्त ै पराल खानेि। 8 दिू खुवाउने बालकले सपाको 

प्वालमा खेल्नुपिा, र दिू िुटाएको बालकले सपाको ओडारमा आफ्नो हार्त 

राखून्। 9 गर्तनीहरले मेरो सबै पगवत्र पहाडमा हागन वा गवनाश िनेिैनन्, 

ककनकक समुद्रको पानीले ढाकेझै ाँ पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भररनिे। 

10 “त्यस कदन त्यहााँ गयशैको जरा हुनिे, जो मागनसहरको लागि झण्डाको 

रपमा खडा हुनेिन्। ककनकक अन्यजागर्तहरले उहााँलाई खोज्निेन्, र उहााँको 

गवश्राम स्िान मगहगमर्त हुनेि।” (यशैया 11:1-10) 

मैले यसलाई परमेश्वरको राज्यको पगहलो भाि वा पगहलो चरणको रपमा उल्लेख 

िनुाको कारण यो हो कक यो एक समय हो जहााँ यो भौगर्तक हुनेि (पगवत्र सहर, नयााँ 

यरशलेम स्विाबाट र्तल आउनु अगघ, प्रकाश 21)। र हजार विासम्हम रहनेि। यशैयाले 

यस चरणको भौगर्तक पक्षलाई पुगि िरे जब उनले जारी राखे: 

11 त्यस कदनमा यस्र्तो हुन आउनेि कक परमप्रभुले आफ् ना बााँचेका 

मागनसहरलाई जो अश्ट शूर र गमश्रबाट, पाथ्रोस र कुशबाट, एलाम र 

गशनारबाट, हमार्त र त् यसबाट बााँच् नलाई पनु: प्रागप्त िना दोस्रो पल् ट आफ्नो 

हार्त राख् नुहुनिे । समदु्र को टापुहरु। 

12 उहााँले राष्ट्रहरका लागि एउटा झण्डा खडा िनुाहुनिे, र इस्राएलका 

बगहष्कृर्तहरलाई जम्हमा िनुाहुनेि, र पृथ्वीको चारै कुनाबाट िररएका 

यूदाहरलाई भेला िनुाहुनिे। 13 एफ्ाइमको ईष्याा पगन हट्निे, र यूदाका 
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शतु्रहर नि हुनिेन्। एफ्ाइमले यूदालाई ईष्याा िनिैेन, र यूदाले 

एप्रैमलाई सर्ताउनिैेन। 14 र्तर गर्तनीहर पगलश्टर्तीहरको कााँिमा पगश्ट चमगर्तर 

उड्नेिन्। गर्तनीहरले गमलेर पूवाका मागनसहरलाई लुट्नेिन।् गर्तनीहरले 

एदोम र मोआबमागि आफ्नो हार्त राख्नेिन्। अगन अम्हमोनका मागनसहरले 

गर्तनीहरको आज्ञा पालन िनेिन्। 15 परमप्रभुले गमश्रको समुद्रको गजब्रोलाई 

पूणा रपमा नि िनुाहुनेि। उहााँले आफ्नो शगक्तशाली बर्तासले नदीमागि 

आफ्नो मुट्ठी हल्लाउनुहुन्ि, र सार्त खोलाहरमा प्रहार िनुाहुनेि, र 

मागनसहरलाई सुक्खा झोला पार िनुाहुनेि। 16 अश्टशूरबाट िोगडने उहााँका 

जनहरका बााँचकेाहरका लागि एउटा राजमािा हुनेि , जसरी इस्राएलको 

लागि उहााँ गमश्रको भूगमबाट आउनभुएको कदनमा गियो। (यशैया 11:11-16) 

यशैया पगन लेख्न प्रेररर्त गिए: 

2 अब पगिल्ला कदनहरमा यस्र्तो हुन आउनेि कक परमप्रभकुो मगन्दरको 

पहाड पहाडहरको टुप्पोमा स्िागपर्त हुनिे, र पहाडहर भन्दा मागि 

उचागलनिे; अगन सबै जागर्तहर त्यसमा बग्नेिन्। 3 िेरै मागनसहर आउनेिन ्

र भने्निन्, "आट, हामी परमप्रभुको पहाडमा, याकूबका परमशे्वरको घरमा 

जाऔं। उहााँले हामीलाई उहााँका मािाहर गसकाउनुहुनेि, र हामी उहााँका 

मािाहरमा हहाँड्नेिौं।” ककनकक गसयोनबाट व्यवस्िा गनस्कनिे , र 

यरशलेमबाट परमप्रभुको वचन । 4 उहााँले राष्ट्रहर बीच न्याय िनुाहुनेि, र 

िेरै मागनसहरलाई हप्काउनुहुन्ि। गर्तनीहरले आफ्ना र्तरवारहर गपटेर 

हलोको फाली बनाइकदनेिन्, र गर्तनीहरका भालाहर कााँट्ने अङ्कुसेहर 

बनाउनेिन्। जागर्तल ेराष्ट्रको गवरुद्धमा र्तरवार उठाउनिैेन, न र्त गर्तनीहरल े

फेरर यदु्ध गसके्निन।् ... 11 मागनसको उच्च रपलाई नम्र बनाइनेि, 

मागनसहरको अहङ्कार झुकाइनिे, र त्यस कदनमा परमप्रभ ुमात्र उच्च हुनेि। 

(यशैया 2: 2-4,11 ) 

यसरी, यो पृथ्वीमा शागन्र्तको काल्पगनक समय हुनिे। अन्र्तर्तुः, यो सदाको लागि हुनिे, 

येशूको शासनको साि। गवगभन्न िमाशास्त्रहरमा आिाररर्त (भजन 90:4; 92:1; यशैया 

2:11; होगसया 6:2), यूदी र्ताल्मुडले यो 1,000 विासम्हम गसकाउाँि (बेगबलोगनयन 

र्ताल्मुड: ट्र्याक्टेट सेन्हेगिन फोगलयो 97a)। 

इजायास लाई गनम्न लेख्न प्ररेरर्त िररएको गियो: 
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6 ककनकक हाम्रा गनगम्हर्त एउटा बालक जगन्मएको ि, हामीलाई पुत्र कदइएको 

ि। र सरकार उनको कााँिमा हुनेि। र उहााँको नाउाँ  अद्भरु्त, सल्लाहकार, 

शगक्तशाली परमेश्वर, अनन्र्त गपर्ता, शागन्र्तका राजकुमार भगननेि। 7 उहााँको 

शासन र शागन्र्तको बृगद्धको कुनै अन्र्त हुनेिैन, डेगभडको प्संहासनमा र 

उहााँको राज्यमागि, यसलाई आदेश कदन र न्याय र न्यायको साि स्िापना 

िना त्यस समयदेगख अिागड, सदाको लागि पगन। सेनाहरका परमप्रभुको 

जोशले यो काया िनिे। (यशैया 9:6-7) 

ध्यान कदनुहोस ् कक यशैयाले येशू आउनुहुनिे र सरकारको साि राज्य स्िापना 

िनुाहुनेि। ख्रीिको दाबी िन ेिेरैले यस खण्डलाई गवशेि िरी प्रत्येक विा गडसेम्हबरमा 

उद्िृर्त िरे र्तापगन गर्तनीहरले येशूको जन्म हुनिे भने्न र्तथ्यभन्दा बढी भगवष्यवाणी 

िरररहेको कुरालाई बेवास्र्ता ििान्। बाइबलले दखेाउाँि कक परमेश्वरको राज्यमा 

प्रजाहरमागि कानुन भएको सरकार ि, र येशू त्यसमागि हुनहुुनेि। यशैया, दागनयल 

र अरले यो भगवष्यवाणी िरे। 

परमेश्वरका गनयमहर प्रेमको मािा हुन ्(मत्ती 22:37-40; यूहन्ना 15:10) र परमेश्वरको 

राज्य र्ती गनयमहरमा आिाररर्त हुनेि। त्यसकारण, परमेश्वरको राज्य, संसारमा जगर्त 

िेरैले यसलाई हिेान्, प्रेममा आिाररर्त हुनेि। 

भजन र िप 

यो दागनयल र यशैया मात्र गिएनन् कक परमेश्वरले परमेश्वरको आउाँदै िरेको राज्यको 

बारेमा लेख्न प्ररेरर्त िनुाभयो। 

इजककएललाई लेख्न प्ररेरर्त िररएको गियो कक इजरायलका जनजागर्तहर (केवल 

यूदीहर मात्र होइन) जो महासङ्किको समयमा िररएका गिए सहस्राब्दी राज्यमा 

एकसाि भेला हुनिेन्: 

17 यसकारण भन, ' परमप्रभु परमेश्ट वर यसो भन् नुहुन् ि: “म गर्तमीहरलाई 

जागर्त-जागर्तहरबाट भेला िनेिु, गर्तमीहरलाई गर्तर्तर-गबर्तर भएका 

देशहरबाट भेला िनिुे, र म गर्तमीहरलाई इस्राएलको भूगम कदनेिु।”' 18 

अगन गर्तनीहर त्यहााँ जानेिन ्। गर्तनीहरले त् यहााँबाट त् यसका सबै गघनलाग दा 

चीजहर र त् यसका सबै गघनलाग दा चीजहर लैजानिेन्। 19 र्तब म 

गर्तनीहरलाई एउटै हृदय कदनेिु, र गर्तनीहरमा नयााँ आत्मा हागलकदनेिु, र 
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गर्तनीहरको शरीरबाट ढुङ्िाको हृदय गनकाल्निुे, र गर्तनीहरलाई मासकुो 

हृदय कदनिुे, 20 र्ताकक गर्तनीहर मेरा गनयमहरमा हहाँड् न र मरेा गनयमहर 

पालन िना सकून्। गर्तनीहरलाई िर; अगन गर्तनीहर मेरा मागनसहर हुनेिन्, 

र म गर्तनीहरको परमेश्वर हुनेिु। 21 र्तर जसको हृदयले गघनलागदा कुराहर र 

गघनलागदा कामहर िने इच्िालाई पछ्याउाँि, म गर्तनीहरका कामको दण्ड 

गर्तनीहरकै गशरमा कदनिुे,” परमप्रभु परमेश्ट वर भन् नुहुन् ि। (इजककएल 

11:17-21) 

इस्राएलका कुलहरका सन्र्तानहर अब उप्रान्र्त गर्तर्तरगबर्तर हुनेिैनन्, र्तर गर्तनीहरले 

परमेश्वरका गनयमहर पालन िनेिन् र गघनलागदो चीजहर खान िोड्निेन् (लेवी 

11; व्यवस्िा 14)। 

परमेश्वरको राज्यको ससुमाचारको बारेमा भजनसंग्हमा गनम्नलाई ध्यान कदनुहोस्: 

27 संसारका सबै िेउिाउका मागनसहरले सम्हझनिेन् र परमप्रभुगर्तर 

फका नेिन्, र राष्ट्रहरका सबै पररवारहरले र्तपाईंको सामनु् ने आरािना 

िनेिन्। 28 ककनकक राज्य परमप्रभुको हो, र उहााँले राष्ट्रहरमागि शासन 

िनुाहुन्ि। (भजन 22:27-28) 

6 हे परमेश्वर, र्तपाईंको प्संहासन सदासवादा रगहरहन्ि। िार्माकर्ताको 

राजदण्ड र्तपाईको राज्यको राजदण्ड हो । (भजन 45:6) 

1 हे परमप्रभुको गनगम्हर्त एउटा नयााँ िीर्त िाओ! सारा पृथ् वी हो, परमप्रभुको 

गनगम्ह र्त िाओ। 2 परमप्रभुको गनगम्हर्त िाओ, उहााँको नाउाँको प्रशंसा िर। 

कदनकदन ैउहााँको मुगक्तको सुसमाचार घोिणा िनुाहोस्। 3 जागर्तहरका बीचमा 

उहााँको मगहमा, सबै जागर्तहरका बीचमा उहााँका अचम्हमका कुराहर घोिणा 

िनुाहोस्। (भजन 96:1-3; पगन cf। 1 इगर्तहास 16:23-24) 

10 हे परमप्रभु, र्तपाईंका सबै कामहरले र्तपाईंको प्रशंसा िनेिन्, र र्तपाईंका 

सन्र्तहरले र्तपाईंलाई आशीवााद कदनिेन्। 11 गर्तनीहरले र्तपाईंको राज्यको 

मगहमाको कुरा िनेिन् , र र्तपाईंको शगक्तको कुरा िनेिन्, 12 मागनसहरका 

िोराहरलाई उहााँको शगक्तशाली कायाहर र उहााँको राज्यको मगहमाको 

मगहमाको बारेमा बर्ताउन। 13 र्तपाईंको राज्य अनन्र्त राज्य हो, र र्तपाईंको 

प्रभुत्व सबै पुस्र्तासम्हम रगहरहन्ि। (भजन 145:10-13) 
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पुरानो गनयमका गवगभन्न लेखकहरले पगन राज्यका पक्षहरको बारेमा लेखेका िन् 

(जस्र्तै इजककएल 20:33; ओबकदया 21; मीका 4:7)। 

त्यसोभए, जब येशूले परमेश्वरको राज्यको ससुमाचार गसकाउन िाल्नुभयो, उहााँका 

र्तत्काल श्रोर्ताहरले आिारभरू्त अविारणासाँि केही पररगचर्त गिए। 
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4. प्रगेिर्तानंी राज्याची सवुार्तचेी गशकवण कदली काय? 

सुसमाचार जस्र्तो िेरै कायाहर येशूको व्यगक्तको बारेमा मात्र सुसमाचार हो, 

वास्र्तगवकर्ता यो हो कक येशूका अनुयायीहरले परमेश्वरको राज्यको ससुमाचार 

गसकाए। येशूले ल्याउनुभएको सन्देश यही हो। 

प्रेररर्त पावलले परमेश्वर र येशूको राज्यको बारेमा लेखे: 

8 अगन उहााँ सभाघरमा जानभुयो र परमेश्वरको राज्यका कुराहरको बारेमा 

र्तका  िददै र मनाउन र्तीन मगहनासम्हम साहसपूवाक बोल्नुभयो (प्रेररर्त 19:8)। 

25 अगन सााँच्चै, अब मलाई िाहा ि कक गर्तमीहर सबै, जसमध्ये म परमेश्वरको 

राज्यको प्रचार िना िएको िु (प्ररेरर्त 20:25)। 

23 त्यसोभए जब गर्तनीहरले उहााँलाई एक कदन र्तोकेका गिए, िेरै उहााँको 

बासस्िानमा उहााँकहााँ आए, जसलाई उहााँले व्याख्या िनुाभयो र 

िम्हभीरर्तापूवाक परमेश्वरको राज्यको िवाही कदनुभयो, गर्तनीहरलाई 

मोशाको व्यवस्िा र अिमवक्ताहर दवैुबाट येशूको बारेमा गबहानदेगख 

सााँझसम्हम मनाउनभुयो। … 31 परमशे्वरको राज्यको प्रचार िददै र प्रभ ु यशे ू

ख्रीिसाँि सम्हबगन्िर्त कुराहर पणूा गवश्वासका साि गसकाउाँदै, उहााँलाई कसैले 

गनिेि िददैन (प्रेररर्त 28:23,31 ) । 

ध्यान कदनुहोस् कक परमेश्वरको राज्य येशूको बारेमा मात्र होइन (यद्यगप उहााँ यसको 

एक प्रमुख भाि हुनुहुन्ि), जस्र्तै पावलले पगन येशूको बारेमा उहााँले परमेश्वरको 

राज्यको बारेमा गसकाएका कुराहरबाट अलि गसकाउनुभयो। 

पावलले यसलाई परमेश्वरको सुसमाचार पगन भने, र्तर त्यो अझै पगन परमेश्वरको 

राज्यको सुसमाचार गियो: 

9 ... हामीले गर्तमीहरलाई परमेश्ट वरको सुसमाचार प्रचार िर् यौं... 12 कक 

गर्तमीहरलाई उहााँको आफ्न ै राज्य र मगहमामा बोलाउनुहुन े परमेश्ट वरको 

योगयको हहाँड्न। (1 िेसलोगनकी 2:9 ,12 ) 
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पावलले यसलाई ख्रीिको सुसमाचार पगन भने (रोमी 1:16)। येशूको "असल सन्देश", 

उहााँले गसकाउनु भएको सन्देश।  

गवचार िनुाहोस ्कक यो केवल येशू ख्रीिको व्यगक्त वा व्यगक्तिर्त मुगक्तको बारेमा मात्र 

सुसमाचार गिएन। पावलले भने कक ख्रीिको सुसमाचारमा येशूको आज्ञापालन, उहााँको 

पुनरािमन, र परमेश्वरको न्याय समावेश ि: 

6 ...परमेश्ट वरले गर्तमीहरलाई दुुःख कदनेहरलाई सङ्किको बदला कदनुहुन्ि, 7 

र प्रभु येशू उहााँका शगक्तशाली स्विादरू्तहरसाँि स्विाबाट प्रकट हुाँदा, 8 

परमेश्ट वरलाई नगचनेकाहरमागि बदला गलने ज्वलन्र्त आिोमा , हामीसाँि 

गवरामीहरलाई गवश्राम कदनुहुनेि। र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीिको सुसमाचार 

नमाने्नहरमागि। 9 गयनीहरलाई परमप्रभुको उपगस्िगर्तबाट र उहााँको 

शगक्तको मगहमाबाट अनन्र्त गवनाशको साि दण्ड कदइनेि, 10 जब उहााँ 

आउनुहुन्ि, उहााँका सन्र्तहरमा मगहमा हुन र गवश्वास िनेहरका बीचमा 

प्रशंसाको लागि, ककनभन े हाम्रो िवाही। गर्तमीहरका बीचमा गवश्वास 

िररएको गियो (2 िेसलोगनकी 1:6-10)। 

नयााँ गनयमले देखाउाँि कक राज्य भनकेो हामीले प्राप्त िने कुरा हो, न कक अब हामी 

यसलाई पूणा रपमा प्राप्त ििौं: 

28 हामी एक राज्य प्राप्त िददैिौं जुन हल्लाउन सक्दनै (गहबू्र 12:28)। 

हामी अगहले परमेश्वरको राज्यको गहस्सा बन्न पाउाँिौं र हेना सक्िौं, र्तर यसमा पूणा 

रपमा प्रवेश िरेका िैनौं। 

पावलले गवशेि रपमा पुगि िरे कक एक व्यगक्त एक मरणशील मानवको रपमा 

परमेश्वरको राज्यमा पूणा रपमा प्रवेश िददैन, जस्र्तै यो पुनरुत्िान पगि हुन्ि: 

50 अब म यो भन्िु, भाइहर, मासु र रिर्तले परमेश्वरको राज्यको 

उत्तरागिकारी हुन सक्दनै। न र्त भ्रिाचारले भ्रिाचारलाई वंशानुिर्त िददैन। 51 

हेर, म गर्तमीलाई एउटा रहस्य भन्िु: हामी सबै सतु्ने िैनौं, र्तर हामी सबै 

पररवर्तान हुनेिौं - 52 एक क्षणमा, आाँखाको गझल्कामा, अगन्र्तम र्तुरहीमा। 

ककनकक र्तुरही बज्नेि, र मरेकाहर अगवनाशी बौरी उठ्निेन्, र हामी 

पररवर्तान हुनेिौं (1 कोररन्िी 15:50-52)। 
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1 यसकारण म गर्तमीहरलाई परमेश्ट वर र प्रभु येशू ख्रीष् टको सामुन् ने आज्ञा 

कदन्िु, जसले उहााँको आिमन र उहााँको राज्यमा जीगवर्त र मरेकाहरको 

न्याय िनुाहुनिे। 

(2 गर्तमोिी 4:1)। 

पावलले त्यो मात्र गसकाएनन्, र्तर येशूले परमेश्वर गपर्तालाई राज्य सुम्हपनुहुनेि: 

20 र्तर अब ख्रीि मरेकाहरबाट बौरी उठ्नुभएको ि, र गनद्रामा परेकाहरको 

पगहलो फल हुनुभएको ि। 21 ककनकक मागनसद्वारा मतृ्यु आयो, मागनसद्वारा 

मरेकाहरको पुनरुत्िान पगन आयो। 22 ककनकक जसरी आदममा सबै मिान्, 

त्यसरी नै ख्रीिमा सबै जीगवर्त हुनेिन्। 23 र्तर हरेकले आ-आफ्नो िममा: ख्रीि 

पगहलो फल , पगि उहााँको आिमनमा ख्रीिका हुनेहर। 24 त्यसपगि अन्र्त 

आउाँि , जब उहााँले राज्य परमेश्वर गपर्तालाई सुम्हपनुहुन्ि, जब उहााँले सबै 

शासन र सबै अगिकार र शगक्तको अन्त्य िनुाहुन्ि। 25 ककनकक उहााँले सबै 

शतु्रहरलाई उहााँको खुिामगुन नराखुन्जेल उहााँले शासन िनुापिा। (1 कोररन्िी 

15:20-25)। 

पावलले यो पगन गसकाए कक अिमी (आज्ञा र्तोड्नेहर) परमेश्वरको राज्यको 

उत्तरागिकारी हुनेिैनन्: 

9 के गर्तमीलाई िाहा िैन कक अिमीहरले परमेश्वरको राज्यको हकदार 

हुनेिैनन्? िोकामा नपनुा होला। न र्त व्यगभचारीहर, न मूर्र्तापूजकहर, न 

व्यगभचारीहर, न समगलङ्िीहर, न र्त सदोमाइटहर, 10 न चोरहर, न 

लोभीहर, न मर्तवालाहर, न िाली िनेहर, न लूटपाट िनेहरले परमेश्वरको 

राज्यको उत्तरागिकारी हुनेिन ्(1 कोररन्िी 6:9-10)। 

19 अब शरीरका कामहर स्पि िन्, जुन: व्यगभचार, व्यगभचार, अशुद्धर्ता, 

कामुकर्ता, 20 मूर्र्तापजूा, जाद,ु घृणा, झिडा, ईष्याा, िोिको प्रकोप, स्वािी 

महत्वाकाकं्षा, कलह, गविमा, 21 ईष्याा, हत्या, मर्तवालापन, मस्र्ती करर्तार्त, र 

जस्र्तै; जसको बारेमा म गर्तमीहरलाई पगहल्यै भन्दिु, जसरी मैले गविर्तमा 

पगन भनेको गिएाँ, कक त्यस्र्ता कुराहर िनेहरले परमेश्वरको राज्यको हकदार 

हुनेिैनन् (िलार्ती 5:19-21)। 



 

35 

 

5 यसका लागि र्तपाईलाई िाहा ि, कक कुन ै व्यगभचारी, अशुद्ध व्यगक्त वा 

लोभी मागनस, जो मरू्र्तापजूक हो, ख्रीि र परमेश्वरको राज्यमा कुन ै

उत्तरागिकार िैन (एकफसी 5:5)। 

परमेश्वरसाँि स्र्तरहर िन् र उहााँको राज्यमा प्रवेश िना सक्षम हुनको लागि पापबाट 

पश्चात्तापको माि िनुाहुन्ि। प्रेररर्त पावलले चेर्ताउनी कदए कक कसै-कसैले येशूको 

सुसमाचारको जवाफ हो भनेर गसकाउाँदैनन्, र्तर अको हो: 

3 परमेश्ट वर गपर्ता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष् टबाट गर्तमीहरलाई अनगु्ह र शागन् र्त 

होस्, 4 जसले हाम्रा पापहरका गनगम्ह र्त आफैलाई अपाण िनुाभयो, कक उहााँले 

हामीलाई यस वर्तामान दषु् ट युिबाट हाम्रा परमेश्ट वर र गपर्ताको 

इच्िाअनुसार िुटकारा कदनुहुनेि, 5 जसको मगहमा होस्। सिै सिैका लागि। 

आमेन। 6 म अचम्हम मान्िु कक र्तपाईं ख्रीिको अनुग्हमा बोलाउनुहुने उहााँबाट 

यगर्त चााँड ै टाढा जााँदै हुनुहुन्ि, अको सुसमाचारमा, 7 जुन अको होइन। र्तर 

कोही-कोही िन ् जसले र्तपाईंलाई दुुःख कदन्िन ् र ख्रीिको ससुमाचारलाई 

गबिाना चाहन्िन्। 8 र्तर हामीले गर्तमीहरलाई प्रचार िरेको सुसमाचार बाहके 

हामीले वा स्विाबाट आएका कुनै स्विादरू्तले गर्तमीहरलाई अर कुन ै

सुसमाचार सुनाए र्तापगन त्यो श्रागपर्त होस्। 9 हामीले पगहले नै भनेझैं अब म 

फेरर भन्िु, यकद कसैले गर्तमीलाई पाएको ससुमाचार बाहके अर कुनै 

सुसमाचार प्रचार ििा भने, त्यो श्रागपर्त होस्। (िलार्ती 1:3-9) 

3 र्तर मलाई डर ि, कक कर्त ै सपाले आफ्नो िूर्तार्ताले हव्वालाई िोका कदयो, 

त्यसरी नै ख्रीिमा भएको सरलर्ताबाट गर्तमीहरको मन भ्रि होस्। 4 ककनकक 

यकद आउनुहुनेले हामीले प्रचार निरेको अको येशूलाई प्रचार ििा भने, वा 

र्तपाईंले नपाएका अकदै  आत्मा वा र्तपाईंले स्वीकार निरेको अकदै  ससुमाचार 

पाउनुभयो भने - र्तपाईंले त्यसलाई सहनु होला! (2 कोररन्िी 11:3-4) 

"अन्य" र "गभन्न," वास्र्तवमा झूटो, सुसमाचार के गियो? 

झूटो ससुमाचारको गवगभन्न भािहर िन्। 

सामान्यर्तया, झूटो सुसमाचार भनेको गवश्वास िनुा हो कक र्तपाईंले परमेश्वरको 

आज्ञापालन िनुापददैन र परमेश्वरलाई गचने्न दाबी िददै उहााँको मािामा सत्य जीवन 
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गजउनको लागि वास्र्तवमै प्रयास िनुापिा (पळोवप मत्ती 7:21-23)। यो स्वािा उन्मुख 

हुन जान्ि। 

सपाले झन्डै 6000 विा पगहले (उत्पगत्त 3) हव्वालाई झुटो ससुमाचारमा फस्न बहकायो 

— र मागनसहरले गवश्वास िरेका िन् कक उनीहरले परमेश्वरभन्दा राम्रो जान्दिन् र 

आफ्नो लागि असल र खराबको गनणाय िनुापिा। हो, येशू आउनुभएपगि, उहााँको नाम 

प्रायुः गवगभन्न झूटा सुसमाचारहरमा जोगडएको गियो — र यो जारी ि र अगन्र्तम 

गवरोिीको समयसम्हम जारी रहनेि। 

अब प्रेररर्त पावलको समयमा, झूटा सुसमाचार अगनवाया रपमा सत्य र तु्ररटको एक 

ज्ञानवादी/रहस्यवादी गमश्रण गियो। ज्ञानवादीहर मूलर्तया गवश्वास ििे कक मगुक्त 

सगहर्त आध्यागत्मक अन्र्तरदगृि प्राप्त िनाको लागि गवशेि ज्ञान चागहन्ि। ज्ञानगवद्हरले 

शरीरले िरेको कामको कुनै खास नगर्तजा होइन भने्न गवश्वास िने झुकाव गियो र 

गर्तनीहर सार्तौं-कदनको सब्बि जस्र्ता मागमलामा परमेश्वरको आज्ञा पालन िन े

गवपक्षमा गिए। त्यस्र्ता एक झूटा नरे्ता गसमोन म्हयािस गिए, जसलाई प्रेररर्त पतु्रस 

(प्रेररर्त 8:18-21) द्वारा चेर्तावनी कदइएको गियो। 

र्तर यो सगजलो िैन 

नयााँ गनयमले देखाउाँि कक कफगलपले परमेश्वरको राज्य गसकाए: 

5 त्यसपगि कफगलप र्तल सामररया सहरमा िए र गर्तनीहरलाई ख्रीिको 

प्रचार िरे। ... 12 कफगलपले परमेश्वरको राज्यको बारेमा कुराहर प्रचार िदाा 

गर्तनीहरले गवश्वास िरे ... (प्ररेरर्त 8:5,12 ) । 

र्तर येशू, पावल र चेलाहरले गसकाउनुभयो कक परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश िना सगजलो 

िैन: 

24 अगन जब येशूले दखे्नुभयो कक उहााँ साहै्र दु:खी हुनुभयो, उहााँले भनु्नभयो, 

“िनी भएकाहरलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश िना कगत्त िाह्रो ि! 25 

ककनकक िनी मागनसलाई परमेश्ट वरको राज्यमा पस् नभुन्दा टाँ टलाई गसयोको 

नाकाबाट गिना सगजलो ि।” 

26 अगन सुने्नहरले भने, “त्यसो भए कसलाई बचाउन सककन्ि?” 
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27 र्तर उहााँले भनु्नभयो, “मागनसहरबाट असम्हभव कुराहर परमेश्ट वरबाट 

सम्हभव ि।” (लूका 18:24-27) 

22 "हामीले िेरै सङ्किहर पार िरेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश िनुापिा " ( 

प्रेररर्त 14:22)। 

3 भाइहर हो, गर्तमीहरका लागि हामी सिैं परमेश्वरलाई िन्यवाद कदन 

बाध्य िौं 

उपयुक्त ि, ककनकक गर्तमीहरको गवश्ट वास एकदमै बढ्दै िएको ि, र गर्तमीहर 

सबैको प्रेम एक-अकााप्रगर्त प्रशस्र्त ि, 4 र्ताकक गर्तमीहरले सहने सबै 

सर्तावटहर र सङ्किहरमा गर्तमीहरको िैया र गवश्ट वासको लागि हामी 

आफैं ले गर्तमीहरलाई परमेश्ट वरका मण्डलीहरका बीचमा िवा िरौं। 5 जुन 

परमेश्वरको िार्माक न्यायको स्पि प्रमाण हो, र्ताकक र्तपाईं परमेश्वरको 

राज्यको योगयको िगनयोस्, जसको लागि र्तपाईंले दुुःख पगन भोग्नु हुन्ि। 6 

ककनकक र्तपाईलाई सर्ताउनेहरलाई सङ्किमा बदला कदनु परमेश्वरको लागि 

उगचर्त कुरा हो, 7 र प्रभु येशू उहााँका शगक्तशाली स्विादरू्तहरसाँि स्विाबाट 

प्रकट हुाँदा हामीसाँि गवचगलर्त भएका गर्तमीहरलाई गवश्राम कदनु, (2 

िेसलोगनकी 1:3-7) )। 

करठनाइहरको कारणले िदाा, केहीलाई मात्र बोलाइन्ि र यस युिमा यसको भाि हुन 

चुगनएको ि (मत्ती 22:1-14; यूहन्ना 6:44; गहबू्र 6:4-6)। अरलाई पगि बोलाइनेि, 

जस्र्तै बाइबलले दखेाउाँि कक "आत्मामा िल्र्ती िनेहरले समझमा आउनेिन्, र िुनासो 

िनेहरले गसद्धान्र्त गसके्निन्" (यशैया 29:24)। 

प्रेररर्त पतु्रसले गसकाउनभुयो कक राज्य अनन्र्त गियो, र परमेश्वरको ससुमाचार 

लिनशीलर्ताका साि पालन िनुापदाि वा त्यहााँ न्याय हुनेि: 

10 यसकारण, भाइहर हो, गर्तमीहरको आह्वान र चुनावलाई पक्का िना अझ 

िेरै लिनशील हुनुहोस्, ककनकक यकद गर्तमीहरले यी कुराहर ियौ भने 

गर्तमीहरले कगहल्यै ठेस खानेिैनौ। 11 ककनकक हाम्रा प्रभु र मुगक्तदार्ता येशू 

ख्रीिको अनन्र्त राज्यमा गर्तमीहरलाई प्रशस्र्त मात्रामा प्रवेश प्रदान िररनेि 

(2 पतु्रस 1:10-11)। 
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17 ककनकक परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुन ेसमय आएको ि। र यकद यो 

पगहले हामीबाट सुरु हुन्ि भने, परमेश्वरको सुसमाचार नमाने्नहरको अन्र्त के 

हुनेि? (1 पतु्रस 4:17)। 

बाइबल र राज्यको अगन्र्तम पुस्र्तकहर 

बाइबलले गसकाउाँि कक "परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्ि" (1 यूहन्ना 4:8,16) र येशू नै परमेश्वर 

हुनुहुन्ि (यूहन्ना 1:1,14)—परमेश्ट वरको राज्यमा एक राजा हुनिे जो प्रेम हो र जसको 

कानूनले प्रेमलाई समिान ििा, घृणा होइन। (पळोवप प्रकाश 22:14-15)। 

बाइबलले यो पगन देखाउाँि कक परमेश्वरले एउटा स्विादरू्त पठाउनुहुनेि जसले 

परमेश्वरको राज्यको अनन्र्त सुसमाचार घोिणा िनेि (प्रकाश 14:6-7) र त्यसपगि 

अको स्विादरू्तले महान ् दगेखए पगन बेगबलोनको पर्तन हुन्ि भनेर औंल्याउनुहुनिे 

(प्रकाश 14:8-9)। यी सन्देशहर सुसमाचारको अलौककक पुगिकरणहर हुनेिन् जुन 

संसारले पगहले साक्षीको रपमा प्राप्त िरेको गियो र अन्र्तको समयमा परमेश्वरमा 

आउने "ठूलो भीड" को लागि कारकहर हुन खोज्ि (प्रकाश 7:9-14) । उठ्ने र पर्तन 

हुने अगन्र्तम बेगबलोनी शगक्तको गवपरीर्त (पळोवप प्रकाश 18:1-18), परमेश्वरको 

राज्यको अगन्र्तम चरण सिैंभरर रहन्ि: 

15 र्तब सार्तौं स्विादरू्तले बजाए: अगन स्विामा चको स्वरहर सुगनए, "यस 

संसारका राज्यहर हाम्रा प्रभु र उहााँका ख्रीिका राज्यहर भएका िन्, र 

उहााँले सदासवादा राज्य िनुाहुनेि!" (प्रकाश 11:15)। 

येशू राज्यमा शासन िनुाहुनेि! र बाइबलले उहााँका दईु शीिाकहर प्रकट िदाि: 

16 अगन उहााँको लुिामा र उहााँको गर्तघ्रामा एउटा नाउाँ  लेगखएको ि: 

राजाहरका राजा र प्रभुहरका प्रभु (प्रकाश 19:16)। 

र्तर के येशूले मातै्र शासन िनुाहुनेि? यो खण्डलाई ध्यान कदनुहोस्: 

4 अगन मैले प्संहासनहर देखें, र गर्तनीहर गर्तनीहरमा बसे, र न्याय 

गर्तनीहरलाई सगुम्हपएको गियो। त्यसपगि मैले र्ती मागनसहरका 

आत्माहरलाई देखे जो येशू र परमेश्वरको वचनको लागि उनीहरको 

िवाहीको लागि टाउको कारटएका गिए, जसले जनावर वा उसको मूर्र्ताको 
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पूजा िरेका गिएनन्, र उनीहरको गनिारमा वा हार्तमा उनको िाप पाएका 

गिएनन्। र गर्तनीहर बााँचे र ख्रीिसाँि हजार विासम्हम शासन िरे। । । 6 िन् य 

र पगवत्र उहााँ हुनुहुन् ि, जसको पगहलो पुनरुत्िानमा भाि ि। त्यस्र्तामागि 

दोस्रो मतृ्यकुो कुनै शगक्त िैन, र्तर गर्तनीहर परमेश्वर र ख्रीिका पुजारीहर 

हुनेिन्, र उहााँसाँि हजार विा राज्य िनेिन् (प्रकाश 20:4,6 ) । 

सााँचो ख्रीगियनहर ख्रीिसाँि हजार विासम्हम शासन िना पुनरुत्िान हुनेिन्! ककनभन े

राज्य सिैंभरर रहनेि (प्रकाश 11:15), र्तर उल्लेख िररएको त्यो शासन एक हजार 

विा मात्र गियो। यसैले मैले यसलाई पगहले राज्यको पगहलो चरणको रपमा उल्लेख 

िरें - भौगर्तक, सहस्राब्दी, अगन्र्तम चरणको गवपररर्त, अगिक आध्यागत्मक, चरण। 

परमेश्वरको राज्यको सहस्राब्दी र अगन्र्तम चरणहर बीचमा हुने केही घटनाहर 

प्रकाशको पुस्र्तकमा सचूीबद्ध िन्: 

7 अब हजार विाको अवगि सककएपगि शैर्तान आफ्नो कैदबाट मुक्त हुनेि 8 र 

पृथ्वीको चारै कुनामा रहेका जागर्तहरलाई बहकाउन बागहर गनस्कनेि, िोि 

र मािोि, गर्तनीहरलाई लडाइाँमा जम्हमा िना, जसको सङ्ख्या जगर्त ि। 

समुद्रको बालुवा। ... 11 र्तब मैले एउटा ठूलो सेर्तो प्संहासन र त्यसमा 

गवराजमान हुनुहुने उहााँलाई दखेेाँ, जसको अनुहारबाट पृथ्वी र स्विा भािे। र 

गर्तनीहरको लागि कुन ैठाउाँ  फेला परेन। 12 अगन मैले मरेका, साना र ठूला, 

परमेश्वरको साम ु उगभएको दखेें, र पुस्र्तकहर खोगलएका गिए। अगन अको 

पुस्र्तक खोगलयो, जुन जीवनको पुस्र्तक हो। अगन मरेकाहरलाई गर्तनीहरका 

कामहर अनुसार, पुस्र्तकहरमा लेगखएका कुराहरद्वारा न्याय िररयो। 13 

समुद्रले त्यसमा भएका मरेकाहरलाई िोगडकदए, र मृत्य ु र पार्तालले 

गर्तनीहरमा भएका मरेकाहरलाई सुगम्हपकदए। अगन गर्तनीहरको न्याय 

िररयो, प्रत्यकेलाई उसको काम अनसुार। 14 त्यसपगि मृत्यु र पार्ताललाई 

आिोको र्तालमा फागलयो। यो दोस्रो मृत्यु हो। 15 अगन जीवनको पुस्र्तकमा 

लेगखएको नभेरटएको कोही पगन आिोको कुण्डमा फागलयो (प्रकाश 20:7-8, 

11-15)। 

प्रकाशको पुस्र्तकले देखाउाँि कक त्यहााँ पगिको चरण हुनेि जनु हजार विाको शासन 

पगि र दोस्रो मृत्यु पगि आउनिे: 
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1 अब मैले एउटा नयााँ स्विा र नयााँ पृथ्वी देखें, ककनकक पगहलो स्विा र पगहलो 

पृथ्वी गबगर्तसकेको गियो। सािै त्यहााँ कुनै समदु्र गिएन। 2 त्यसपगि म, 

जोनले, पगवत्र सहर, नयााँ यरशलेम, परमेश्वरबाट स्विाबाट र्तल ओर्लाएको, 

आफ्नो पगर्तको लागि दलुहीको रपमा र्तयार पाररएको देखें। 3 अगन मैले 

स्विाबाट एउटा ठूलो आवाज सुनें, “हेर, परमेश्ट वरको वासस्िान 

मागनसहरसाँि ि, र उहााँ गर्तनीहरसाँि वास िनुाहुनिे, र गर्तनीहर उहााँका 

मागनसहर हुनिेन्। परमेश्ट वर आफै गर्तनीहरसाँि हुनुहुनेि र गर्तनीहरका 

परमेश्ट वर हुनुहुनेि। 4 अगन परमेश्वरले गर्तनीहरका आाँखाबाट सबै आाँस ु

पुगिकदनुहुनेि। त्यहााँ कुनै मृत्यु हुनिैेन, न शोक, न रुनेि। त्यहााँ कुनै पीडा 

हुनेिैन, ककनकक पगहलेका कुराहर गबगर्तसकेका िन्।” (प्रकाश 21:1-4) 

1 अगन उहााँले मलाई जीवनको पानीको शुद्ध नदी देखाउनुभयो, स्फरटकजस्र्तै 

स्वच्ि, परमेश्वर र िुमाको प्संहासनबाट गनगस्करहेको गियो। 2 त् यसको 

िल् लीको बीचमा, र नदीको दवैुपरि, जीवनको रख गियो, जसमा बाह्रवटा 

फलहर गिए, र हरेक रखले हरेक मगहना आफ् नो फल फलाउाँि। रखका 

पार्तहर राष्ट्रहरको गनको पानाका लागि गिए। 3 अगन त्यहााँ कुन ैश्राप हुनिैेन 

, र्तर परमेश्वर र िुमाको प्संहासन यसमा हुनेि, र उहााँका सेवकहरले 

उहााँको सेवा िनेिन्। 4 गर्तनीहरले उहााँको अनुहार देख्नेिन्, र उहााँको नाउाँ  

गर्तनीहरको गनिारमा हुनेि। 5 त्यहााँ कुन ैरार्त हुनेिैन: गर्तनीहरलाई बत्ती वा 

सूयाको उज्यालो चाहहाँदैन, ककनकक परमप्रभु परमेश्वरले गर्तनीहरलाई 

उज्यालो कदनुहुन्ि। अगन गर्तनीहरले सदासवादा शासन िनिेन्। (प्रकाश 

22:1-5) 

पगिको यो शासनमा परमेश्वरका सेवकहर समावेश िन् र सिैंभरर रहन्ि। पगवत्र 

सहर, जुन स्विामा र्तयार िररएको गियो, स्विा िोडेर पृथ्वीमा आउनिे। यो 

परमेश्वरको राज्यको अगन्र्तम चरणको सुरुवार्त हो। िप पीडा वा पीडाको समय! 

नम्रहरले पृथ्वी (मत्ती 5:5) र सबै कुराहर (प्रकाश 21:7) पाउनेिन्। पृथ्वी, पगवत्र 

शहर सगहर्त यसमा हुनेि, राम्रो हुनेि ककनभने परमेश्वरको मािाहर लािू िररनेि। 

बुयानुहोस् कक: 

7 उहााँको शासन र शागन्र्तको वृगद्धको कुनै अन्र्त हुनिैेन (यशैया 9:7)। 
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परमेश्वरको राज्यको अगन्र्तम चरण सुरु भइसकेपगि सबैले परमेश्वरको सरकारको 

आज्ञा पालन िनेिन ्भनी स्पि रपमा त्यहााँ वृगद्ध हुनिे। 

यो सबैभन्दा िौरवशाली समय हुनिे: 

9 र्तर जसरी लेगखएको ि: “आाँखाले देखेको िैन, कानले सनुकेो िैन, न र्त 

मागनसको हृदयमा प्रवेश िरेको ि जुन कुरा परमेश्वरले उहााँलाई प्रेम 

िनेहरका लागि र्तयार िनुाभएको ि।” 10 र्तर परमेश्वरले गर्तनीहरलाई 

उहााँको आत्माद्वारा हामीलाई प्रकट िनुाभएको ि (1 कोररन्िी 2:9-10)। यो 

प्रेम, आनन्द र अनन्र्त सान्त्वनाको समय हो। यो एक शानदार समय हुनिे! 

परमेश्वरको राज्यले उत्कृि अनन्र्तकालको लागि उत्कृि बनाउनेि। के र्तपाईं 

यसमा आफ्नो भाि गलन चाहनुहुन्न? 
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5. नव्या करारा भायल्या स्रोर्तानंी दवेाचें राज्य गशकयलें 

के ख्रीिका प्रारगम्हभक प्राध्यापकहरले उनीहरले परमेश्वरको शागब्दक राज्यको 

सुसमाचार प्रचार िनुापिा भनेर सोचेका गिए? 

हो। 

एरम्हयानले कदएको व्याख्यानमा , उहााँले बारम्हबार र सही रपमा जोड कदनभुयो कक 

आज िेरै जसो किगश्चयनहर पेश िनेहर भन्दा फरक, येशू र उहााँका प्रारगम्हभक 

अनुयायीहरले परमेश्वरको राज्यको घोिणा िरे। यद्यगप डा. एहरम्हयानको ईसाई 

िमाको समग् बुझाइ ईश्वरको गनरन्र्तर चचाको भन्दा िेरै फरक ि , हामी सहमर्त हुनेिौं 

कक राज्यको ससुमाचार त्यो हो जनु येशू आफैले घोिणा िनुाभयो र उहााँका 

अनुयायीहरले गवश्वास िरे। हामी यो पगन सहमर्त हुनेिौं कक आज िेरै दावी िने 

ईसाईहरले गवश्वास िददैनन्। त्यो बुयानुहोस्। 

सबैभन्दा पुरानो संरगक्षर्त पोस्ट-नयााँ गनयम लेखन र उपदेश 

परमेश्वरको राज्य "सबैभन्दा पुरानो पूणा किगश्चयन प्रवचन जो बााँचेको ि" भनेर दाबी 

िररएको एउटा महत्त्वपूणा भाि गियो (होल्म्हस MW प्राचीन किगश्चयन उपदेश। 

अपोस्टोगलक फादरहर: ग्ीक टेक्स्ट्स र अंगे्जी अनुवाद, दोस्रो संस्करण। बेकर बुक्स, 

ग्ान्ड याागपड्स, 2004, पृष्ठ 102)। यो पुरार्तन ईसाई उपदेशमा यसको बारेमा यी 

किनहर िन्: 

5:5 यसबाहेक, भाइहर, गर्तमीहरलाई िाहा ि, शरीरको ससंारमा हाम्रो 

बसाइ निण्य र क्षगणक ि, र्तर ख्रीिको प्रगर्तज्ञा महान् र अद्भुर्त ि: आउाँद ै

िरेको राज्य र अनन्र्त जीवनमा गवश्राम। 

मागिको भनाइले दखेाउाँि कक राज्य अगहले िैन, र्तर आउनेि र अनन्र्त हुनेि। 

यसबाहके, यो पुरार्तन उपदेश यसो भन्ि: 

6:9 अब यकद गयनीहर जस्र्ता िमी मागनसहरले पगन आफ्ना 

िोरािोरीहरलाई बचाउन आफ्नो िमी कायाहरद्वारा सक्षम िैनन ् भने, 

हामीले आफ्नो बगप्तस्मालाई शुद्ध र अपगवत्र राख्न असफल भयौं भन े
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परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश िन ेहाम्रो के आश्वासन ि? वा यकद हामीले पगवत्र 

र िार्माक कामहर पाएका िैनौं भन ेहाम्रो पक्षिर को हुनिे ? 9:6 यसकारण 

हामी एकअकाालाई प्रेम िरौं, र्ताकक हामी सबै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश िना 

सकौं। 11:7 त्यसकारण, यकद हामीले परमेश्ट वरको दगृष् टमा के ठीक ि भनी 

जान् यौं भने, हामी उहााँको राज्यमा प्रवेश िनेिौं र “कानले सुनेका िैनन्, 

आाँखाले देखकेा िैनन् र मागनसको हृदयले कल्पना पगन िरेका िैनन्।” 

12:1 त्यसकारण हामी परमेश्वरको राज्यको प्रेम र िार्माकर्तामा घण्टा घण्टा 

पखौं, ककनकक हामीलाई परमेश्वरको प्रकट हुने कदन िाहा िैन। 12:6 उहााँले 

भनु्नहुन्ि, मेरो गपर्ताको राज्य आउनेि। 

मागिका किनहरले देखाउाँदि कक उगचर्त जीवनको माध्यमबाट प्रेम आवश्टयक ि, कक 

हामी अझै पगन परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश िरेका िैनौं, र यो परमेश्वरको प्रकट भएको 

कदन पगि हुन्ि - त्यो येशू फेरर फर्का नु पगि। यो बाबाको राज्य हो र राज्य येशूको 

मात्र होइन। 

यो चाखलागदो ि कक परमेश्वरले बााँच्नको लागि अनुमगर्त कदनभुएको सबैभन्दा पुरानो 

स्पि रपमा किगश्चयन उपदेशले नयााँ गनयमले गसकाउन े परमेश्वरको राज्य र 

परमेश्वरको गनरन्र्तर चचाले अगहले गसकाउाँदि (यो सम्हभव ि कक यो परमेश्वरको 

वास्र्तगवक चचाबाट हुन सक्ि, र्तर ग्ीकको मेरो सीगमर्त ज्ञानले बगलयो घोिणा िन े

मेरो क्षमर्तालाई सीगमर्त िदाि)। 

दोस्रो शर्ताब्दीका चचाका नेर्ताहर र राज्यको सुसमाचार 

शर्ताब्दीको प्रारम्हभमा ध्यान कदनु पिा कक पागपयास , जोन को एक श्रोर्ता र पॉलीकापा 

हें नांव को एक सािी र रोमन क्यािोगलकहरु द्वारा एक संर्त मागनन्ि, सहस्राब्दी राज्य 

गसकाउनुभयो । यूसगेबयसले रेकडा िरे कक पागपयासले गसकाए: 

... मृर्तकबाट पुनरुत्िान पगि एक सहस्राब्दी हुनेि, जब ख्रीिको व्यगक्तिर्त 

शासन यस पृथ्वीमा स्िागपर्त हुनिे। (पागपयास हें नांव को टुिा , VI. यो पगन 

हेनुाहोस् युगसगबयस हाणें केला, चचा इगर्तहास, पुस्र्तक 3, XXXIX, 12) 

पागपयासले गसकाउनुभयो कक यो ठूलो प्रचुरर्ताको समय हुनेि: 
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त्यसैिरी, िहुाँको एउटा दानाले दश दाना उत्पादन ििा भनेर [उहााँले 

भनु्नभयो] 

हजार कानहर, र प्रत्येक कानमा दश हजार दानाहर हुनिेन्, र प्रत्येक 

अन्नबाट दश पाउन्ड सफा, शुद्ध, मगसनो पीठो हुनेि। र त्यो स्याउ, बीउ, र 

घााँस समान अनुपार्त मा उत्पादन हुनेि; र कक सबै जनावरहर, पृथ्वीको 

उत्पादनमा मात्र खुवाउने, शागन्र्तमय र सामंजस्यपूणा बने्निन्, र मागनसको 

पूणा अिीनमा हुनेिन्। "[यी कुराहरको िवाही पागपयास , एक पुरार्तन 

मागनस, जो जोनका श्रोर्ता र पोलीकापाका सािी गिए, उनको पुस्र्तकको 

चौिो भािमा लेगखएको ि; पााँचवटा पुस्र्तकहर उहााँद्वारा रगचर्त गिए...] 

(पागपयास हें नांव को टुिाहर , IV) 

कोररन्िीहरलाई नयााँ गनयम पगिको पत्रले यसो भन्ि: 

42:1-3 प्रेररर्तहरले हाम्रा लागि प्रभु येशू ख्रीिबाट सुसमाचार पाएका गिए। 

येशू ख्रीिलाई परमेश्वरबाट पठाइएको गियो। त्यसोभए ख्रीि परमेश्वरबाट 

हुनुहुन्ि, र प्रेररर्तहर ख्रीिबाट हुन्। त्यसकारण दवैु परमेश्वरको इच्िाले 

र्तोककएको िममा आएका गिए। त्यसकारण आरोप पाएपगि, र हाम्रा प्रभ ु

येशू ख्रीिको पुनरुत्िानको माध्यमबाट पूणा रपमा आश्वस्र्त भएको र पगवत्र 

आत्माको पूणा आश्वासनको साि परमेश्वरको वचनमा पुगि भएको, गर्तनीहर 

परमेश्वरको राज्य आउनुपिा भने्न सुसमाचारको साि अिागड बढे। 

गस्मनााको पोलीकापा प्रारगम्हभक ईसाई नेर्ता गिए, जो जोनका चेला गिए, मृत्यु हुन े

अगन्र्तम प्रेररर्तहर। पोलीकापा ि। 120-135 ईस्वी गसकाइएको : 

िन् य िररबहर, र िार्माकर्ताको खागर्तर सर्ताइएकाहर, ककनभन ेपरमेश्ट वरको 

राज्य गर्तनीहरकै हो। (पोलीकापा। कफगलप्पीहरलाई पत्र, अध्याय II। एन्टे-

गनसेन फादसाबाट, अलेक्ज्याण्डर रोबट्सा र जेम्हस डोनाल्डसन द्वारा सम्हपादन 

िररएको भोल्युम 1 । अमरेरकी संस्करण, 1885) 

त्यसकारण, "परमेश्ट वरलाई गिल् ला िनुाहुन् न" भनी िाह पाएर हामीले उहााँको 

आज्ञा र मगहमाको योगय हहाँड्नुपिा...ककनकक गर्तनीहर ससंारमा भएका 

अगभलािाहरबाट अलि हुनु असल हो, ककनकक "हरेक अगभलािाको 

गवरुद्धमा यदु्ध हुन्ि । आत्मा; "र "व्यगभचार िनेहर, न र्त अपमान िनेहर, न 
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र्त मागनसजागर्तसाँि आफूलाई दवु्यावहार िनेहर , परमेश्वरको राज्यको 

हकदार हुनेिैनन्, " न र्त असंिर्त र असंिर्त काम िनेहर। (र्तशेंच, अध्याय V) 

त्यसोभए हामी उहााँको डरमा, र सम्हपूणा आदरका साि उहााँको सेवा िरौं, 

जसरी उहााँले हामीलाई आज्ञा िनुाभएको ि, र हामीलाई सुसमाचार प्रचार 

िने प्रेररर्तहर र प्रभुको आिमन अगघ नै घोिणा िन े अिमवक्ताहरको 

रपमा। (र्तशेंच, अध्याय VI) 

नयााँ गनयमका अरहर जस्र्तै, पोलीकापाले गसकाउनभुयो कक िमीहर, आज्ञा र्तोड्नेहर 

होइनन्, परमेश्वरको राज्यको उत्तरागिकारी हुनिेन्। 

गनम्न पगन पॉलीकापा हें नांव द्वारा गसकाइएको दाबी िररएको गियो: 

अगन अको शबािमा उहााँले भनु्नभयो; 'परमेश्ट वरका गप्रय सन्र्तानहर, मेरो 

आग्ह सुन। गवशपहर उपगस्िर्त हुाँदा मैले गर्तमीहरलाई प्रगर्तज्ञा िरेको गिएाँ, 

र अब फेरर म गर्तमीहर सबैलाई प्रभकुो मािामा सजाएर र योगयर्ताका साि 

प्हंड्न आग्ह िदािु... हेरररहनुहोस्, र फेरर र्तयार रहनुहोस्, नयााँ आज्ञा , 

गर्तमीहरका हृदयहर भाररर्त नहोस ् । एक अकााप्रगर्तको प्रेमको सम्हबन्िमा, 

उहााँको आिमन अचानक द्ररु्त गबजुलीको रपमा प्रकट हुन्ि, आिोद्वारा ठूलो 

न्याय, अनन्र्त जीवन, उहााँको अमर राज्य। र परमेश्वरबाट गसकाइएका सबै 

कुराहर र्तपाईलाई िाहा ि, जब र्तपाइाँ प्रेररर्त िमाशास्त्रहर खोज्नुहुन्ि, 

आफ्नो हृदयमा पगवत्र आत्माको कलमले कुाँ द्नुहोस्, र्ताकक आज्ञाहर 

गर्तमीहरमा अगमट रहनेिन्।' (गजवीर्त चें पॉलीकापा हें नांव, अध्याय 24. ज े

बी लायटफुट हांणी केला, द अपोस्टोगलक फादर हांणी केला, वॉल्युम. 3.2, 

1889, pp. 488-506) 

मेगलटो , जो ईश्वरको चचाका नेर्ता गिए, सी। 170 ईस्वी, गसकाइएको: 

ककनकक सााँच्चै ससुमाचारमा जारी िररएको व्यवस्िा - नयााँमा पुरानो, दवैु 

गसयोन र यरशलेमबाट एकसाि गनस्केको ि। र अनुग्हमा जारी िररएको 

आज्ञा, र र्तयार उत्पादनमा प्रकार, र पुत्रमा भेडा, र मागनसमा भेडा, र 

परमेश्वरमा मागनस... 

र्तर सुसमाचार व्यवस्िा र यसको व्याख्या भयो 
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पूर्र्ता , जब मण्डली सत्यको भण्डार बन्यो... 

यही हो जसले हामीलाई दासत्वबाट स्वर्तन्त्रर्तामा, अन्िकारबाट उज्यालोमा, 

मृत्युबाट जीवनमा, अत्याचारबाट अनन्र्त राज्यमा िुटाउनभुयो। ( मेगलटो । 

पास्काचेर प्रवचन। पदहर 7,40 , 68। केरुक्स हें नांव बाट अनवुाद : 

अनलाइन िमाशास्त्रको जनाल। 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

यसरी, परमेश्वरको राज्यलाई अनन्र्तको रपमा गचगनन्थ्यो, र वर्तामान किगश्चयन वा 

क्यािोगलक चचा मात्र होइन र परमेश्वरको व्यवस्िा समावेश िररएको गियो। 

मध्यगर्तरको अको लेखले मागनसहरलाई राज्य हेना आग्ह ििा: 

त्यसकारण, र्तपाईंहर मध्ये कोही पगन अब उप्रान्र्त नहोस ् वा पिाडी 

नहेनुाहोस्, र्तर स्वेच्िाले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारमा जानुहोस्। 

(रोमन क्लेमेन्ट। मान्यर्ता, पुस्र्तक X, अध्याय XLV। एन्टे-गनसने फादसाबाट 

उद्िृर्त, खण्ड 8। अलेक्जेंडर रोबट्सा र जेम्हस डोनाल्डसन द्वारा सम्हपादन। 

अमेररकी संस्करण, 1886) 

यसबाहके, जब यो स्पि रपमा सााँचो मण्डलीमा एकले लेखकेो गिएन, मध्य दोस्रो 

शर्ताब्दीको द शेफडा अफ हमाास शीिाकको लेखन रोबट्सा र डोनाल्डसनद्वारा 

अनुवादमा चौि पटक “परमेश्ट वरको राज्य” शब्द प्रयोि िररएको ि। 

सााँचो ख्रीगियनहर, र िेरैले ख्रीिलाई मात्र दाबी िनेहरलाई पगन दोस्रो शर्ताब्दीमा 

परमशे्वरको राज्यको बारेमा केही िाहा गियो। 

क्यािोगलक र पूवी अिोडक्स संर्त इरेगनयसले पगन पुनरुत्िान पगि, ईसाईहर 

परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश िनेिन ्भनेर बुझेका गिए। उसले के लेख्यो ध्यान कदनुहोस्, 

सी। 180 ईस्वी: 

ककनकक गवश्वास िनेहरको अवस्िा यस्र्तो ि, ककनकक गर्तनीहरमा गनरन्र्तर 

पगवत्र आत्मा रहन्ि, जो उहााँद्वारा बगप्तस्मामा कदनुभएको गियो, र 

ग्हणकर्तााद्वारा रागखएको ि, यकद उहााँ सत्य र पगवत्रर्ता र िार्माकर्ता र 

िैयार्तामा प्हंड्नुहुन्ि भने। ककनभन ेयो आत्माले गवश्वास िनेहरमा पुनरुत्िान 



 

48 

 

हुन्ि, शरीरले फेरर आत्मालाई ग्हण ििा, र त्यससाँिै पगवत्र आत्माको 

शगक्तद्वारा, उठेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश हुन्ि । (इरेनेयस, सेन्ट, 

गलयोनको गबशप। आर्माटेज रोगबन्सन द्वारा आमगेनयालीबाट अनुवाद 

िररएको। अपोस्टोगलक प्रचारको प्रदशान, अध्याय 42। वेल्स, सोमरसेट, 

अक्टोबर 1879। किगस्चयन ज्ञानको प्रवद्धान िना सोसाइटीमा प्रकागशर्त। 

न्यूयोका : द म्हयाकगमलन, 1920)। 

एगन्टओकको गियोकफलसले गसकायो: 

म र्तर उहााँको भलाइ उल्लेख ििुा। यकद मैले उहााँलाई राज्य भगनन्ि भने, म 

उहााँको मगहमा उल्लेख ििुा ... ककनकक यकद उहााँले उहााँलाई सुरुदेगख अमर 

बनाउनुभएको गियो भने, उहााँले उहााँलाई परमेश्वर बनाउनुहुन ेगियो। ... न 

र्त, त्यसोभए, न र्त अमर न र्त अझ ैनश्वर उहााँले उहााँलाई बनाउनुभयो, र्तर, 

हामीले मागि भनेझैं, दवैु सक्षम; र्ताकक यकद उसले परमेश्वरको आज्ञा पालन 

िददै, अमरर्ताका कुराहरमा झुक्यो भने, उसले उहााँबाट अमरर्ताको इनाम 

पाउनु पिा, र परमेश्वर बनु्नपदाि। ( गियोकफलस , अटोगलकसलाई , 1:3, 

2:27) 

क्यािोगलक सरं्त, गहप्पोगलटस, प्रारगम्हभक र्तेस्रो शर्ताब्दीमा, लेखे: 

र र्तपाईंले स्विाको राज्य प्राप्त िनुाहुनिे, र्तपाईं जसले यस जीवनमा प्रवास 

िदाा, स्विीय राजालाई गचनु्नभयो। र र्तपाईं देवर्ताको सािी बनु्नहुनेि, र 

ख्रीिसाँि सह-उत्तरागिकारी बनु्नहुनेि, अब उप्रान्र्त लालसा वा अगभलािाको 

दास बनु्नहुने िैन, र फेरर कगहल्यै रोिले बबााद हुनेिैन। ककनकक गर्तमी ईश्वर 

बनेका िौ: गर्तमीले मागनस भएर ज-ेजस्र्तो पीडा भोग्नुभयो, त्यो उहााँले 

गर्तमीलाई कदनुभयो, ककनभने गर्तमी नश्वरको ढााँचामा गियौ , र्तर जुन कुरा 

प्रदान िनाको लागि परमेश्ट वरसाँि गमल्दोजुल्दो ि, यी परमेश्ट वरले गर्तमीलाई 

कदने प्रगर्तज्ञा िनुाभएको ि, ककनकक गर्तमीले देवर्ता बनाइयो, र अमरर्ताको 

लागि जगन्मयो। (गहप्पोगलटस। सबै पाखण्डहरको खण्डन, पुस्र्तक X, अध्याय 

30) 

मागनसहरको लागि लक्ष्य परमेश्वरको आउाँदै िरेको राज्यमा दवेर्ता बनाउनु हो। 

दोस्रो र र्तेस्रो शर्ताब्दीमा समस्याहर 
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यसको व्यापक स्वीकृगर्तको बावजदु , दोस्रो शर्ताब्दीमा, मार्सायन नामक कानून 

गवरोिी िमात्यािी नेर्ता उठे। मार्सायनले परमेश्वरको व्यवस्िा, सब्बि र परमेश्वरको 

शागब्दक राज्यको गवरुद्धमा गसकाए। पोलीकापा र अरहरले उहााँलाई गनन्दा िरे 

र्तापगन, उहााँ रोमको चचासाँि केही समयको लागि सम्हपका मा हुनुहुन्थ्यो र त्यहााँ प्रभाव 

भएको देगखन्थ्यो। 

दोस्रो र र्तेस्रो शर्ताब्दीमा, अलेक्जागन्िया (इगजप्ट) मा रपककारहर स्िागपर्त हुन 

िाले। िेरै रपकवादीहरले आउाँद ै िरेको राज्यको गसद्धान्र्तको गवरोि िरे। र्ती केही 

एगलिोररस्टहरको बारेमा ररपोटालाई ध्यान कदनुहोस्: 

डायोगनगसयस अलेक्जागन्ियाको एक महान र िनी मूर्र्तापजूक पररवारमा 

जन्मेका गिए, र गर्तनीहरको दशानमा गशगक्षर्त गिए। उसले मूर्र्तापूजक 

स्कूलहर िोडे ओररजेनको गवद्यािी बन्न, जसलाई उनी अलेक्जागन्ियाको 

क्याटेटेरटकल स्कूलको गजम्हमेवारीमा सफल भए ... 

क्लेमेन्ट, ओररजन, र नोगस्टक स्कूलले पगवत्र दैवका गसद्धान्र्तहरलाई 

गर्तनीहरका काल्पगनक र रपक व्याख्याहरद्वारा भ्रि िरररहेका 

गिए...गर्तनीहरले आफ्नो लागि "रपकवादीहर" को नाम प्राप्त िरे। नेपोसले 

सावाजगनक रपमा एगलिोररस्टहरसाँि लडाइाँ िरे, र पृथ्वीमा ख्रीिको शासन 

हुनेि भनेर कायम राख.े.. 

गडयोगनगसयसले नेपोसका अनयुायीहरसाँि गववाद िरे, र उनको खार्ताद्वारा 

... " अगहले परमेश्वरको राज्यमा अवगस्िर्त चीजहरको यस्र्तो अवस्िा।" यो 

चचाहरको वर्तामान अवस्िामा अवगस्िर्त परमेश्वरको राज्यको पगहलो उल्लेख 

हो ... 

नेपोसले आफ्नो तु्ररटलाई हप्काए, स्विाको राज्य रपकात्मक होइन, र्तर 

अनन्र्त जीवनको लागि पुनरुत्िानमा हाम्रो प्रभकुो शागब्दक आिमन राज्य हो 

भनेर दखेाउाँदै। 

त्यसैले राज्यको वर्तामान अवस्िामा आइपुगि भने्न िारणा इगजप्टको 

एलेिोररस्टहरको नॉगस्टक स्कूलमा 200 देगख 250 सम्हम, साम्राज्यका 

गवशपहरलाई प्संहासनमा बसे्न व्यगक्तको रपमा गलइएको एक शर्ताब्दी अगघ 

कल्पना िररएको गियो। … 
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क्लेमेन्टले ईश्वरको राज्यको गवचारलाई ईश्वरको वास्र्तगवक मानगसक 

ज्ञानको राज्यको रपमा कल्पना िरे। ओररजनेले यसलाई िमाशास्त्रको सादा 

अक्षरमा लुकेको आध्यागत्मक अिाको रपमा प्रस्र्तुर्त िरे । (वाडा, हेनरी डाना। 

राज्यको सुसमाचार: एक राज्य यो ससंार होइन; यो संसारमा होइन; र्तर 

स्विीय देशमा आउन, मृर्तकबाट पुनरुत्िान र सबै चीजहरको पुनस्िाापना। 

क्लाक्सटन द्वारा प्रकागशर्त, रेमसेन आनी हॅफेलफफंिर हांणी केला, 1870, pp. 

124-125) 

यसरी, गबशप नेपोसले परमेश्वरको राज्यको ससुमाचार गसकाउाँदा, रपकहरले 

यसलाई झूटो, कम शागब्दक, बुयाने प्रयास िरे। गहयरापोगलस हें नांव को गबशप 

अपोगलनाररस हें नांव पगन एकै समय को बारे मा रपकहरु को तु्ररटहरु संि लड्न 

कोगसस िरे। परमेश्वरको मण्डलीमा भएकाहर सााँच्च ै इगर्तहासभरर परमेश्वरको 

शागब्दक राज्यको सत्यर्ताको पक्षमा गिए। 

हबाटा डब्लु. आमास््ङल ेराज्यको ससुमाचार गसकाउनभुयो, प्लस 

20 औं शर्ताब्दीमा, स्विीय हबाटा डब्ल्यू आमास््ङले लेखे: 

ककनभने गर्तनीहरले ख्रीिको सुसमाचारलाई अस्वीकार िरे। । । , ससंारले 

आफ्नो ठाउाँमा अर केही राख्नुपिा। गर्तनीहरले एक नक्कली आगवष्कार िना 

गियो! त्यसोभए हामीले परमेश्वरको राज्यलाई केवल एक सुन्दर 

गप्लरटट्युडको रपमा बोलेको सुनकेा िौं - मानव हृदयमा एक राम्रो भावना 

- यसलाई एक ईिर, अवास्र्तगवक केगहमा घटाउाँदैन! अरले "चचा" राज्य हो 

भनी िलर्त व्याख्या िरेका िन्। । । अिमवक्ता दागनयल, जो ख्रीि भन्दा 600 

विा पगहले बााँचकेा गिए, परमेश्वरको राज्य एक वास्र्तगवक राज्य हो भनेर 

जान्दिे - एक सरकार 

पृथ्वीमा शागब्दक मागनसहर। । । 

यहााँ। । । परमेश्वरको राज्य भनकेो के हो भने्न परमेश्वरको व्याख्या हो: "र यी 

राजाहरको कदनमा..."—यहााँ दश औंलाहर, फलामको अंश र टुिा-टुिा 

माटोको कुरा भइरहेको ि। यो, दागनयल 7, र प्रकाश 13 र 17 साँि 

भगवष्यवाणी जोडेर, अब बगनरहेको नयााँ युनाइटेड स्टेट्स अफ युरोपलाई 

संकेर्त िददैि। । । गर्तम्रो आाँखा अिागड! प्रकाश 17:12 ले स्पि गववरण कदन्ि 
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कक यो दस राजाहर वा राज्यहरको गमलन हुनेि जुन (प्रकाश 17:8) पुरानो 

रोमन साम्राज्यको पुनरुत्िान हुनेि । । । 

जब ख्रीि आउनुहुन्ि, उहााँ राजाहरका राजाको रपमा आउाँदै हुनुहुन्ि, सारा 

पृथ्वीमा शासन िनुाहुन्ि (रेभ. 19:11-16); र उहााँको राज्य - परमेश्वरको 

राज्य - दागनयलले भने, यी सबै सासंाररक राज्यहर उपभोि िने हो। प्रकाश 

11:15 ले यसलाई यी शब्दहरमा बर्ताउाँि: "यस संसारका राज्यहर हाम्रा 

प्रभु र उहााँका ख्रीिका राज्यहर भएका िन ् : र उहााँले सदासवादा शासन 

िनुाहुनेि"! यो परमेश्वरको राज्य हो। यो वर्तामान सरकारहरको अन्त्य हो - 

हो, र संयुक्त राज्य अमेररका र बेलायर्ती राष्ट्रहर पगन। त्यसपगि गर्तनीहर 

राज्यहर हुनेिन-्-सरकारहर--प्रभु येशू ख्रीिको, त्यसपगि सम्हपूणा पृथ्वीमा 

राजाहरका राजा। यसले परमेश्वरको राज्य एक शागब्दक सरकार हो भने्न 

र्तथ्यलाई पूणा रपमा स्पि बनाउाँि। जसरी कगल्डयन साम्राज्य एउटा राज्य 

गियो--जसरी रोमी साम्राज्य एउटा राज्य गियो--त्यसरी परमशे्वरको राज्य 

एउटा सरकार हो। यो ससंारका राष्ट्रहरको सरकार गलन ुहो। येशू ख्रीि एक 

राजा - एक शासक हुनको लागि जन्मनुभएको गियो! । । । 

1,900 विा अगघ पगवत्र भूगमका पहाड र उपत्यकाहर र यरशलेमका 

सडकहरमा प्हंड्नुहुने येशू ख्रीि फेरर आउाँदै हुनुहुन्ि। फेरर आउने 

बर्ताउनुभयो । उहााँ िूसमा टााँगिनुभएपगि, परमेश्वरले उहााँलाई र्तीन कदन र 

र्तीन रार्त पगि मतृ्युबाट बौरी उठाउनु भयो (मत्ती 12:40; प्रेररर्त 2:32; 1 

कोररन्िी 15:3-4)। उहााँ परमेश्वरको प्संहासनमा उक्लनभुयो। ब्रह्माण्डको 

सरकारको मुख्यालय (प्रेररर्त 1:9-11; गहबू्र 1:3; 8:1; 10:12; प्रकागसर्त 

3:21)।  

उहााँ दिृान्र्तको "महान" हुनुहुन्ि, जो प्संहासनमा िए 

परमेश्वर - "दरू देश" - सबै राष्ट्रहरमा राजाहरको राजाको रपमा 

राज्यागभिके िना , र त्यसपगि पृथ्वीमा फका न (लूका 19:12-27)।  

फेरर, उहााँ "सबै कुराको पुनस्िाापनाको समय" सम्हम स्विामा हुनुहुन्ि (प्रेररर्त 

3:19-21)। पुनस्िाापना भनकेो पगहलेको अवस्िा वा अवस्िालाई 

पुनस्िाागपर्त िनुा हो। यस अवस्िामा, पृथ्वीमा परमेश्वरको सरकारको 
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पुनस्िाापना , र यसरी, गवश्व शागन्र्तको पुनस्िाापना, र काल्पगनक 

अवस्िाहर।  

वर्तामान गवश्व उिलपुिल, बढ्दो युद्ध र गववादले गवश्व समस्यामा यगर्त ठूलो 

चरम सीमा गलनिे कक, परमेश्वरले हस्र्तक्षेप निरेसम्हम कुनै पगन मानव शरीर 

जीगवर्त रहनेिैन (मत्ती 24:22)। यसको चरमोत्किामा जब कढलाइले यस 

ग्हबाट सबै जीवनलाई ध्वस्र्त पािा, येशू ख्रीि फका नुहुनेि। यस पटक उहााँ 

ईश्वरीय रपमा आउाँदै हुनुहुन्ि। उहााँ ब्रह्माण्ड-शासक सगृिकर्तााको सम्हपूणा 

शगक्त र मगहमामा आउाँदै हुनुहुन्ि। (मत्ती 24:30; 25:31।) उहााँ "राजाहरका 

राजा, र प्रभुहरका प्रभु" (रेभ. 19:16) को रपमा आउाँदै हुनहुुन्ि, गवश्वको 

सुपर-सरकार स्िापना िना र सबै राष्ट्रहरलाई "फलामको डण्डीले शासन 

िना" (प्रकाश 19:15; 12:5)। । । 

ख्रीि अस्वभागवक? 

र्तर के मानवर्ताले खसुीले गचच्याउनेि, र उसलाई उन्माद र उत्साहमा 

स्वािर्त िनेि--परम्हपरािर्त ईसाई िमाका चचाहरले पगन? 

गर्तनीहरले िददैनन्! गर्तनीहरले गवश्वास िनेिन्, ककनभने शैर्तानका झूटा 

सेवकहरले (II कोटरंर्तकाराकं 11:13-15) गर्तनीहरलाई िोका कदएका िन्, 

कक उहााँ ख्रीि गवरोिी हुनुहुन्ि। मण्डलीहर र राष्ट्रहर उहााँको आिमनमा 

िोगिर्त हुनिेन् (प्रकाश 11:15 साँि 11:18), र सैन्य बलहरले वास्र्तवमा 

उहााँलाई नि िना उहााँसाँि लड्न ेप्रयास िनिेन् (प्रकाश 17:14)! 

राष्ट्रहर आउाँदो गवश्वयुद्ध III को चरम युद्धमा संलग्न हुनेिन्, यरशलेममा 

युद्धको मोचााको साि (जेक हें नांव. 14:1-2) र त्यसपगि ख्रीि फका नुहुनिे। 

अलौककक शगक्तमा उसले उहााँको गवरुद्धमा लड्ने "र्ती राष्ट्रहरसाँि लड्न" 

हुनेि (पद 3)। उहााँले गर्तनीहरलाई पूणा रपमा परागजर्त िनुाहुनेि (प्रकाश 

17:14)! "त्यस कदन उहााँको खुिा जैर्तूनको डााँडामा खडा हुनिे," 

यरशलेमको पूवामा िेरै िोटो दरूीमा (जके हें नांव. 14:4)। (आमास््ङ HW। 

द गमस््ी अफ द एजजे, 1984) 

बाइबलले घोिणा िदाि कक येशू फका नुहुनिे र उहााँले गजत्नुहुनेि, र्तर िेरैले उहााँको 

गवरुद्धमा लड्नेिन ् (प्रकाश 19:19)। िेरैले दावी िनेिन् ( बाइबल भगवष्यवाणीको 
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िलर्त बुझाइको आिारमा, र्तर आंगशक रपमा झूटा अिमवक्ताहर र रहस्यवादीहरको 

कारणले) कक कफर्ताा आउने येशू अगन्र्तम गवरोिी हुनुहुन्ि! 

गनम्न पगन हबाटा आमास््ङबाट ि: 

सााँचो िमा--परमेश्ट वरको सत्य पगवत्र आत्माद्वारा प्रदान िररएको परमेश्ट वरको 

प्रेमद्वारा सशक्त...परमेश्वर र येशू ख्रीिलाई गचन् नुको अव्यक्त आनन्द--सत्य 

जान् नुको--र परमेश्ट वरको कदव्य प्रेमको न्यानोपन!... 

परमेश्वरको सााँचो मण्डलीका गशक्षाहर केवल पगवत्र बाइबलको "हरेक 

शब्दमा गजउने" हो। 

मागनसहर "प्राप्त" को बाटोबाट "कदने" को बाटोमा फर्का नेिन ्- परमेश्वरको 

प्रेमको मािा। 

नयााँ सभ्यर्ताले अब पृथ्वीलाई समात्निे! (र्तशेंच) 

नयााँ सभ्यर्ता ईश्वरको राज्य हो। नयााँ सभ्यर्ता आउाँदिै र प्रेममा आिाररर्त ि भनी 

घोिणा िनुा भनेको येशू र उहााँका अनयुायीहरले गसकाउनुहुने राज्यको सााँचो 

सुसमाचारको मुख्य भाि हो। त्यो हामीले परमेश्वरको गनरन्र्तर चचामा प्रचार िने कुरा 

हो। 

हबाटा आमास््ङले महससु िरे कक येशूले गसकाउाँदै हुनुहुन्थ्यो कक मानव समाजले, जब 

उसले आज्ञापालन िना चाहन्ि, जीवनको 'मािा कदनुहोस्', प्रेमको मािालाई अस्वीकार 

िरेको ि। येशूले गसकाउनभुएको कुराको महत्त्व लिभि कसलेै पगन राम्ररी बुझेको 

देहखाँदैन। 

यशेदू्वारा मगुक्त ससुमाचारको अशं हो 

अब यहााँसम्हम पढेका कोही-कोही येशूको मृत्यु र मुगक्तमा भूगमकाको बारेमा िक्क 

पिान्। हो, त्यो सुसमाचारको अंश हो जुन नयााँ गनयम र हबाटा डब्ल्यू आमास््ङ दवैुले 

लेखेका गिए। 

नयााँ गनयमले सुसमाचारले येशूद्वारा मगुक्त समावेश िरेको दखेाउाँि: 
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16 ककनकक म ख्रीिको सुसमाचारसाँि लगिर्त िैन, ककनकक यो गवश्वास िन े

सबैको लागि मगुक्तको लागि परमेश्वरको शगक्त हो, पगहले यूदीहरको लागि 

र ग्ीकहरको लागि पगन (रोमी 1:16)। 

4 यसकारण गर्तर्तरगबर्तर भएकाहर प्रचार िददै जर्तार्तर्तै िए 

शब्द । 5 त्यसपगि कफगलप र्तल सामररया सहरमा िए र गर्तनीहरलाई 

ख्रीिको प्रचार िरे। … 12 र्तर जब गर्तनीहरले कफगलपलाई परमेश्वरको राज्य र 

येशू ख्रीिको नामको बारेमा प्रचार िदाा गवश्वास िरे, पुरुि र मगहला दवैुले 

बगप्तस्मा गलए। … 25 त्यसोभए जब गर्तनीहरले िवाही कदए र प्रभुको वचन 

प्रचार िरे, गर्तनीहर यरशलेम फके, सामरीहरका िेरै िाउाँहरमा सुसमाचार 

प्रचार िरे। 26 अब प्रभुका स्विादरू्तले कफगलपसाँि कुरा िरे ... 40 कफगलप 

एजोटसमा भेरटए । अगन गसजररया नपुगदासम्हम गर्तनले सबै सहरहरमा 

प्रचार िरे। (प्रेररर्त 8: 4,5,12,25,26,40 ) 

18 उहााँले गर्तनीहरलाई येशू र पुनरुत्िानको प्रचार िनुाभयो। (प्रेररर्त 17:18) 

30 त्यसपगि पावलले आफ्नो भाडाको घरमा पूरा दईु विा बसे, र आफूकहााँ 

आउने सबैलाई स्वािर्त िरे, 31 परमशे्वरको राज्यको प्रचार िददै र प्रभ ुयशे ू

ख्रीिसाँि सम्हबगन्िर्त कुराहर पणूा गवश्वासका साि गसकाउाँदै, उहााँलाई कसैले 

गनिेि िददैन। (प्ररेरर्त 28:30-31) 

ध्यान कदनुहोस ् कक प्रचारमा येशू र राज्य समावेश गियो। दुुःखको कुरा, परमेश्वरको 

राज्यको सुसमाचारको सही बुझाइ ग्ीको-रोमन चचाहरको गशक्षाबाट हराइरहेको ि। 

वास्र्तवमा, हामीलाई त्यो राज्यको गहस्सा बन्न मद्दर्त िनाको लागि, परमेश्वरले 

मागनसहरलाई यगर्त िेरै माया िनुाभयो कक उहााँले येशूलाई हाम्रो लागि मना 

पठाउनभुयो (यूहन्ना 3:16-17) र उहााँको अनुग्हद्वारा हामीलाई बचाउनु भयो 

(एकफसी 2:8)। र त्यो ससुमाचारको अंश हो (प्रेररर्त 20:24)। 

राज्यको ससुमाचार ससंारलाई चागहन ेकुरा हो, र्तर... 

शागन्र्तको लागि काम िनुा (मत्ती 5:9) र असल िनुा सािाक लक्ष्यहर हुन् (पळोवप 

िलार्ती 6:10)। र्तैपगन, िार्माकहर लिायर्त िेरै गवश्व नेर्ताहर गवश्वास ििान् कक यो 
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अन्र्तराागष्ट्रय मानव सहयोिले मटर र समगृद्ध ल्याउनिे, र ईश्वरको राज्य होइन। र जब 

गर्तनीहरले केही अस्िायी सफलर्ताहर पाउनिेन्, गर्तनीहर सफल हुनिैेनन्, 

गर्तनीहरका केही मानवीय प्रयासहरले अन्र्तर्तुः ग्ह पृथ्वीलाई यस गबन्दमुा ल्याउाँदि 

कक यकद येशू आफ्नो राज्य स्िापना िना फकानुभएन भन े यसले जीवनलाई कदिो 

बनाउन सक्ि। मागनसहरले परमेश्ट वरगवना पृथ्वीलाई गमलाउनु व्यिा र झूटो 

सुसमाचार हो (भजन 127:1)। 

औं शर्ताब्दीमा नयााँ गवश्व व्यवस्िामा राख्नको लागि अिा-िार्माक बेगबलोन अन्र्तराागष्ट्रय 

योजनालाई साँिै राख्ने प्रयास िरररहेका िन ् । यो त्यस्र्तो चीज हो जुन परमेश्वरको 

गनरन्र्तर चचाले यसको स्िापनादगेख नै गनन्दा िरेको ि र गनन्दा िना जारी राख्न े

योजना ि। शैर्तानले लिभि 6000 विा पगहले (उत्पगत्त 3) आफ्नो सुसमाचारको 

संस्करणको लागि हव्वालाई झुक्याएदेगख, िेरै मागनसहरले गवश्वास िरेका िन् कक 

उनीहरले आफूलाई र संसारलाई अझ राम्रो बनाउने कुरा परमेश्वर भन्दा राम्रो 

जान्दिन्। 

बाइबलका अनुसार, यसले युरोपमा सैन्य नरे्ताको संयोजन गलनेि (उत्तरको राजा 

भगनन्ि, जसलाई प्रकाश 13:1-10 को जनावर पगन भगनन्ि) सािै एक िार्माक नेर्ता 

(झूटा अिमवक्ता भगनन्ि, जसलाई पगन भगनन्ि। अगन्र्तम एगन्टकिस्ट र प्रकाश 13:11-

17 को दईु-गसङ्िे जनावर) सार्त पहाडहरको शहरबाट (प्रकाश 17:9,18 ) एक 

'बेगबलोगनयन' (प्रकाश 17 र 18 ) गवश्व व्यवस्िा ल्याउन। यद्यगप मानवजागर्तलाई 

ख्रीिको पनुरािमन र उहााँको राज्यको स्िापनाको आवश्टयकर्ता ि, संसारका िेरैले 21 
औं शर्ताब्दीमा यो सन्देशलाई ध्यान कदन े िैनन् - गर्तनीहरले शैर्तानको झूटा 

सुसमाचारका गवगभन्न संस्करणहरमा गवश्वास िरररहनेिन।् र्तर ससंारले साक्षी 

पाउनेि। 

याद िनुाहोस ्कक येशूले गसकाउनुभयो: 

14 अगन राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै राष्ट्रहरलाई साक्षीको 

रपमा प्रचार िररनेि , र त्यसपगि अन्र्त हुनिे। (मत्ती 24:14) 

ध्यान कदनुहोस ् कक राज्यको सुसमाचार साक्षीको रपमा ससंारमा पगु्नेि, त्यसपगि 

अन्र्त हुनेि। 

यसका िेरै कारणहर िन्। 
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एउटा यो हो कक महासङ्कि (मत्ती 24:21 मा सुरु भएको देखाइएको ि) अगघ न ै

संसारले सााँचो सुसमाचार सुनेको परमेश्वर चाहनुहुन्ि। यसरी, सुसमाचार सन्देश 

साक्षी र चेर्तावनी हो (पळोवप इजककएल 3; आमोस 3:7)। यसले येशू फका न ुअगघ िेरै 

िैर-यूदी िमाान्र्तरणहर (रोमी 11:25) र येशू फका नु अगघ पयााप्त िैर-यूदी 

रपान्र्तरणहर (रोमी 9:27) पररणाम हुनेि। 

अको यो हो कक सन्देशको सार उदाउाँदो जनावर, उत्तर शगक्तको राजा, झूटा 

अिमवक्ता, अगन्र्तम गवरोिी ख्रीिको गवचारको गवपरीर्त हुनिे। गर्तनीहर मूलर्तया 

मानव प्रयास माफा र्त शागन्र्तको प्रगर्तज्ञा िनेिन्, र्तर यसले अन्र्त (मत्ती 24:14) र 

गवनाश (पळोवप 1 िेसलोगनकी 5:3) को नेर्ततृ्व िनेि। 

गर्तनीहरसाँि सम्हबगन्िर्त गचन्हहर र झूटा आश्चयाकमाहर (2 िेसलोगनकी 2:9) को 

कारणले िदाा, संसारमा िेरैजसोले ससुमाचार सन्देशको सिा झटू (2 िेसलोगनकी 2:9-

12) लाई गवश्वास िना रोज्नेिन्। रोमन क्यािोगलकहर, पूवी अिोडक्स, लुिरनहर, र 

अरहरद्वारा सहस्राब्दीको परमेश्वरको राज्यको अनुगचर्त गनन्दाको कारण, िेरैले िलर्त 

रपमा दावी िनेिन ्कक परमेश्वरको राज्यको सहस्राब्दीको सुसमाचारको सन्देश ख्रीि 

गवरोिीसाँि सम्हबगन्िर्त झूटा ससुमाचार हो। 

गवश्ट वासी कफलाडगेल्फयन किगस्चयनहर (प्रकाश 3:7-13) ले राज्यको सहस्राब्दी 

सुसमाचारको घोिणा िनिेन ्र सािै गवश्वलाई गनगश्चर्त सांसाररक नेर्ताहर (जन्र्तु र 

झूटा अिमवक्ताहर सगहर्त) के हुनेिन् भनी बर्ताइरहेका िन्। 

गर्तनीहरले संसारलाई सन्देश बर्ताउन समिान िनेिन ् कक पशु, उत्तर शगक्तको राजा, 

झूटा अिमवक्ता, अगन्र्तम एन्टीकिस्टको सािमा, अन्र्तर्तुः (गर्तनीहरका केही 

सहयोिीहरसाँि) संयुक्त राज्य अमेररका र युनाइटेड फकंिडमका एंगलो-राष्ट्रहरलाई नि 

िनेि। , क्यानाडा, अष्ट्रगेलया, र न्यूजील्याण्ड (डेगनयल 11:39) र गर्तनीहरले चााँडै न ै

अरबी/इस्लागमक कन्फेडेरेसन (दागनयल 11:40-43) लाई नि िनेिन्, भूर्तहरको 

औजारको रपमा काम िदाि (प्रकाश 16:13-14), र अन्र्तर्तुः येशू ख्रीिको 

पुनरािमनमा लड्निेन् (प्रकाश 16:14; 19:19-20)। गवश्वासयोगय 

कफलाडेगल्फयनहर (प्रकाश 3:7-13) सहस्राब्दी राज्य चााँडै आउाँदैि भनेर घोिणा 

िददैिन् । यसले सम्हभवर्तुः िेरै गमगडया कभरेज उत्पन्न िनेि र मत्ती 24:14 को पूर्र्तामा 

योिदान िनिे। हामी परमेश्वरको गनरन्र्तर मण्डलीमा सागहत्य र्तयार िददैिौं (बहु 

भािाहरमा), वेबसाइटहरमा िप्दै, र 'िोटो काम' (पळोवप रोमी 9:28) को लागि 
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र्तयारी िना अन्य कदमहर चाल्दैिौं जसले मत्ती 24: 14 को अन्र्त को लािी एक साक्षी 

को रप मा पयााप्त प्रदान िररएको ि। 

'झूटो सुसमाचार' घोिणा िने गवश्व नेर्ताहर (सम्हभवर्तुः केही 'नयााँ' प्रकारका युरोपका 

शीिा नेर्ताहर र क्यािोगलक िमाको एक रप दाबी िन ेसम्हझौर्ता िने पोगन्टफ ) लाई 

यो मनपददैन - उनीहरले संसारले वास्र्तवमा के िने भनेर जान्न चाहाँदैनन्। िनुाहोस् (र 

सुरुमा आफैलाई गवश्वास निना पगन सक्ि, पळोवप यशैया 10:5-7)। गर्तनीहर र/वा 

गर्तनीहरका समिाकहरले पगन सम्हभवर्तुः वफादार कफलाडेगल्फयनहरले आउाँदै िरेको 

ख्रीि गवरोिीको चरमपन्िी गसद्धान्र्त (सहस्राब्दीवाद) लाई समिान िददैिन् भनेर झूटो 

रपमा गसकाउनिेन्। गर्तनीहर र/वा गर्तनीहरका अनुयायीहरले कफलाडेगल्फयन 

गवश्वासयोगय र ईश्वरको गनरन्र्तर मण्डलीलाई सर्तावटलाई र्िर िनेिन् (दागनयल 

11:29-35; प्रकाश 12:13-15)। यसले अन्र्तमा पगन परु् याउनेि—महासंकिको सुरुवार्त 

(मत्ती 24:21; दागनयल 11:39; सीएफ। मत्ती 24:14-15; दागनयल 11:31) सािै 

गवश्वासी कफलाडेगल्फयाको सुरक्षाको समय। किगस्चयनहर (प्रकाश 3:10; 12:14-

16)। 

जनावर र झूटा अिमवक्ताले बल, आर्िाक ब्ल्याकमेल, गचन्हहर, झूटो चमत्कारहर, 

हत्या, र अन्य दबाबहर (प्रकाश 13:10-17; 16:14; दागनयल 7:25; 2 िेसलोगनकी 

2:9-10) गनयन्त्रण िना प्रयास िनेिन्। । ईसाईहरले सोध्नेिन्: 

10 “हे परमप्रभु, पगवत्र र सत्य, र्तपाईंले पृथ्वीमा बसे्नहरमागि हाम्रो रिर्तको 

न्याय र बदला नगलउन्जेल कगहलेसम्हम?” (प्रकाश 6:10) 

युिौंको दौडान, परमेश्ट वरका जनहरले सोचेका िन्, “येशू नआउाँदा कगर्त समय 

लागला?” 

हामीलाई कदन वा घण्टा िाहा नभएको बेला, हामी िेरै िमाशास्त्रहरमा आिाररर्त 

(जस्र्तै मत्ती 24:4-34; भजनसंग्ह 90:4; होशे 6:12) मा 21 औं शर्ताब्दीमा येशू फर्का ने 

आशा ििौं (र परमेश्वरको सहस्राब्दी राज्य स्िापना भयो)। 2; लूका 21:7-36; गहबू्र 1:1-2; 4:4,11; 2 पतु्रस 

3:3-8; 1 िेसलोगनकी 5:4), जसका केही भािहर अब हामी पूरा भएको देख्िौं। 

यकद येशूले हस्र्तक्षपे िनुाभएन भने, संसारले सबै जीवनलाई नि िनेि: 
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21 ककनकक त्यसबेला संसारको सुरुदेगख अगहलेसम्हम भएको िैन, न र्त कगहल्यै 

हुनेि, जस्र्तो ठूलो सङ्कि हुनिे। 22 अगन र्ती कदनहर िोटो नभएसम्हम, कुन ै

पगन मासु बचाउन े गिएन। र्तर चगुनएकाहरको लागि र्ती कदनहर िोटो 

हुनेिन्। (मत्ती 24:21-22) 

29 र्ती कदनको सङ्किपगि र्तुरुन्र्तै सूया अाँध्यारो हुनेि, र चन्द्रमाले आफ्नो 

उज्यालो कदनिैेन। र्ताराहर आकाशबाट खसे्निन्, र आकाशका शगक्तहर 

हगल्लनेिन्। 30 र्तब मागनसको पुत्रको गचन्ह स्विामा देखा पनेि, र त्यसपगि 

पृथ्वीका सबै कुलहरले शोक िनेिन्, र गर्तनीहरले मागनसको पुत्रलाई 

स्विाको बादलमा शगक्त र ठूलो मगहमाको साि आउाँदै िरेको दखे्नेिन्। 31 अगन 

उहााँले आफ्ना स्विादरू्तहरलाई र्तुरहीको ठूलो आवाजसगहर्त पठाउनुहुनिे, र 

गर्तनीहरले उहााँका चगुनएकाहरलाई चारै कदशाबाट स्विाको एक िेउदेगख 

अको िेउसम्हम जम्हमा िनिेन्। (मत्ती 24:29-31) 

परमेश्वरको राज्य संसारलाई चागहन ेकुरा हो। 

राज्यका लागि राजदरू्तहर 

राज्यमा र्तपाईंको भगूमका के ि? 

अगहले, यकद र्तपाईं एक वास्र्तगवक किगश्चयन हुनुहुन्ि भने, र्तपाईं यसको लागि राजदरू्त 

हुनुहुनेि। ध्यान कदनुहोस् कक प्रेररर्त पावलले के लेखे: 

20 अब, हामी ख्रीिका लागि राजदरू्तहर हौं, जस्र्तो कक परमेश्वरले हामीलाई 

गबन्र्ती िरररहनुभएको ि: हामी र्तपाईंलाई ख्रीिको र्तफा बाट गबन्र्ती िदािौं, 

परमेश्वरसाँि गमलाप िर। (2 कोररन्िी 5:20) 

14 यसकारण खडा हुनुहोस्, सत्यले आफ्नो कम्हमर बााँिेर, िार्माकर्ताको कवच 

लिाएर, 15 र शागन्र्तको सुसमाचारको र्तयारीको साि आफ्नो खुिामा मुसा 

लिाएर; 16 सबै भन्दा मागि, गवश्वासको ढाल गलनुहोस् जसको साि र्तपाईले 

दिुको सबै आिोको डाटाहर गनभाउन सक्षम हुनुहुनेि। 17 अगन मुगक्तको टोप 

गलनुहोस्, र आत्माको र्तरवार, जुन परमेश्वरको वचन हो। 18 आत् मामा सिैं 

सबै प्रािाना र गबन्र्तीसगहर्त प्रािाना िददै, सबै सन्र्तहरका गनगम्ह र्त सबै 

लिनशीलर्ता र गबन्र्तीका साि यस अन् त् यको लागि सजि रहाँद—ै 19 र मेरो 
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गनगम्ह र्त, यो वचन मलाई कदइयोस्, कक म गनडरर्तासाि मुख खोल्न सकूाँ । 

सुसमाचारको रहस्य, 20 जसको लागि म साङ्लोमा बााँगिएको राजदरू्त हुाँ; 

जसरी मैले बोल्नुपिा, त्यसमा म साहसपूवाक बोल्न सकूाँ । (एकफसी 6:14-20) 

राजदरू्त भनकेो के हो? मेररयम-वेबस्टर हांणी केला को गनम्न पररभािा ि: 

1 : एक आगिकाररक दरू्त; गवशेि िरी : गवदेशी सरकार वा सावाभौमलाई 

आफ्नो सरकारको गनवासी प्रगर्तगनगि वा सावाभौम वा गवशेि र प्रायुः अस्िायी 

कूटनीगर्तक कायाका लागि गनयुक्त िररएको उच्च शे्रणीको कूटनीगर्तक एजेन्ट। 

2 a : अगिकृर्त प्रगर्तगनगि वा सन्देशवाहक 

यकद र्तपाईं एक वास्र्तगवक ईसाई हुनुहुन्ि भने, र्तपाईं ख्रीिको लागि आगिकाररक दरू्त 

हुनुहुन्ि! ध्यान कदनुहोस् कक प्ररेरर्त पतु्रसले के लेखे: 

9 र्तर गर्तमीहर चुगनएका पुस्र्ता, शाही पुजारीहर, पगवत्र राष्ट्र, उहााँका आफ्न ै

गवशेि मागनसहर हौ, जसले गर्तमीहरलाई अन्िकारबाट उहााँको अद्भुर्त 

ज्योगर्तमा बोलाउनुहुने उहााँको प्रशंसाको घोिणा िना सक। 10 जो पगहले 

मागनसहर गिएनन् र्तर अगहले परमेश्वरका मागनसहर हुन्, जसले कृपा 

पाएका गिएनन् र्तर अगहले कृपा पाएका िन्। (1 पतु्रस 2:9-10) 

ईसाईहरको रपमा, हामी एक पगवत्र राष्ट्रको भाि हुनुपदाि। 

अब कुन राष्ट्र पगवत्र ि? 

ठीक ि, पकै्क पगन यस संसारको कुन ैपगन राज्य होइन-र्तर गर्तनीहर अन्र्तर्तुः ख्रीिको 

राज्यको गहस्सा हुनेिन् (प्रकाश 11:15)। यो परमेश्वरको राष्ट्र हो, उहााँको राज्य पगवत्र 

ि। 

राजदरू्तका रपमा, हामी सामान्यर्तया यस संसारका राष्ट्रहरको प्रत्यक्ष राजनीगर्तमा 

संलग्न हुाँदनैौं। र्तर हामीले अब परमेश्वरको जीवन शैली गजउनपुिा ( www.ccog.org 

मा उपलब्ि गन:शुल्क पुस्र्तक पगन हेनुाहोस् : किगस्चयन्स: एम्हबासेडसा फर द फकंिडम 

अफ िॉड, किगश्चयनको रपमा जीवन गबर्ताउने बाइबलीय गनदेशनहर )। यसो िदाा, 

हामीले अझ राम्रोसाँि जान्न सक्िौं कक परमेश्वरका मािाहर ककन उत्तम िन्, र्ताकक 

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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उहााँको राज्यमा हामी राजाहर र पुजारीहर बन्न सकौं र पृथ्वीमा ख्रीिसाँि राज्य िना 

सकौं: 

5 उहााँलाई जसले हामीलाई प्रेम िनुाभयो र उहााँको आफ्नै रिर्तमा हाम्रा 

पापहरबाट िोइकदनभुयो, 6 र उहााँको परमेश्वर र गपर्ताको लागि हामीलाई 

राजा र पूजाहारी बनाउनभुयो, उहााँको मगहमा र प्रभतु्व सदासवादा रहोस्। 

आमेन। (प्रकाश 1:5-6) 

10 अगन हामीलाई हाम्रा परमेश्वरको लागि राजा र पूजाहारी बनाउनुभयो। र 

हामी पृथ्वीमा शासन िनेिौं। (प्रकाश 5:10) 

त्यसको भगवष्यको एउटा पक्षले मरणशील मागनसहरलाई परमेश्वरको मािामा प्हडं्न 

गसकाउनेि: 

19 ककनकक मागनसहर यरशलेममा गसयोनमा बसे्निन्। गर्तमी अब रोएनौ। 

र्तपाईंको रोएको आवाजमा उहााँ र्तपाईंप्रगर्त िेरै दयालु हुनुहुनिे; जब उहााँले 

यो सुनु्नहुन्ि, उहााँले र्तपाईंलाई जवाफ कदनुहुनेि। 20 अगन परमप्रभुले 

गर्तमीहरलाई गवपगत्तको रोटी र दु:खको पानी कदनभुए र्तापगन गर्तमीहरका 

गशक्षकहरलाई अब कुनामा साररनेिैन, र्तर गर्तमीहरका आाँखाहरले 

गर्तमीहरका गशक्षकहरलाई दखे्नेिन्। 21 गर्तमीहरका कानहरले गर्तमीहरको 

पगिगल्र्तर एउटा शब्द सुन् नेिन्, यसो भन् ने, “बाटो यही हो, त् यसमा हहाँड्,” 

जगहले पगन गर्तमीहर दागहने हार्तगर्तर वा देबे्रगर्तर फका न्िौ। (यशैया 30:19-

21) 

जबकक त्यो सहस्राब्दी राज्यको लागि भगवष्यवाणी हो, यस युिमा ईसाईहरलाई 

गसकाउन र्तयार हुन आवश्टयक ि: 

12 ... यस समय सम्हम र्तपाईं गशक्षक भइसकेको हुनपुिा (गहबू्र 5:12) 

15 र्तर प्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा पगवत्र बनाउनुहोस्: र नम्रर्ता र डरको साि र्तपाईमा रहेको 

आशाको कारण सोध्ने हरेक मागनसलाई जवाफ कदन सिैं र्तयार रहनुहोस ् (1 

पतु्रस 3:15, KJV ) । 



 

61 

 

बाइबलले देखाउाँि कक िेरै गवश्वासी ख्रीगियनहरले, महासङ्कि सुरु हुनुभन्दा पगहले, 

िेरैलाई गनदेशन कदनेिन्: 

33 अगन बुयाने मागनसहरले िेरैलाई गशक्षा कदनिेन् (दागनयल 11:33) 

त्यसोभए, गसकु्न, अनुग्ह र ज्ञानमा बढ्दै जान ु(2 पतु्रस 3:18), हामीले अगहले िनुापने 

कुरा हो। परमेश्वरको राज्यमा र्तपाईंको भूगमकाको अंश गसकाउन सक्षम हुनु हो। र 

अगिक गवश्वासी, कफलाडगेल्फयन (प्रकाश 3:7-13), किगस्चयनहरका लागि, यसमा 

सहस्राब्दी राज्यको सुरुवार्त हुनुअगघ महत्त्वपूणा ससुमाचारको साक्षीलाई समिान िनुा 

पगन समावेश हुनेि (पळोवप मत्ती 24:14)। 

परमेश्वरको राज्य स्िापना भएपगि, परमेश्वरका मागनसहरलाई क्षगर्तग्स्र्त ग्हलाई 

पुनस्िाापना िना मद्दर्त िना प्रयोि िररनेि: 

12 गर्तमीहरमध्येका मागनसहरले पुरानो फोहोर ठाउाँहर बनाउनु पिा ।  

गर्तमीले िेरै पुस्र्ताको जि खडा िनेिौ। र र्तपाईलाई भङ्िको ममार्तकर्ताा 

भगननेि, गभत्र बस्नका लागि सडकहरको पुनस्िाापनाकर्ताा। (यशैया 58:12) 

यसरी, यस युिमा परमेश्वरको मािामा जीवन गबर्ताएका परमेश्वरका मागनसहरले 

पुनस्िाापनाको यस समयमा मागनसहरलाई सहरहरमा (र अन्यत्र) बस्न सगजलो 

बनाउनेिन्। संसार सााँच्च ैराम्रो ठाउाँ  हुनेि। हामी अब ख्रीिको लागि राजदरू्त हुनपुिा, 

र्ताकक हामी उहााँको राज्यमा सेवा िना सक्िौं। 

सााँचो ससुमाचार सन्देश पररवर्तानकारी ि 

येशूले भनु्नभयो, "यकद गर्तमीहर मेरो वचनमा रह्यौ भने, गर्तमीहर सााँच्चै मेरा चेलाहर 

हौ। 32 अगन गर्तमीले सत्यलाई िाहा पाउनेिौ, र सत्यले गर्तमीलाई स्वर्तन्त्र 

र्तुल्याउनेि" (यूहन्ना 8:31-32)। परमेश्वरको राज्यको ससुमाचारको बारेमा सत्य िाहा 

पाउाँदा हामीलाई यस संसारको झूटा आशाहरमा फसु्नबाट मकु्त हुन्ि। हामी साहसी 

भई काम िने योजनालाई समिान िना सक्िौं - परमेश्वरको योजना! शैर्तानले सारा 

संसारलाई िोका कदएको ि (प्रकाश 12:9) र परमेश्वरको राज्य सााँचो समािान हो। 

हामीले सत्यको पक्षमा उगभन र वकालर्त िनुापिा (पळोवप जॉन हांणी केला 18:37)। 
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सुसमाचार सन्देश व्यगक्तिर्त मुगक्तको बारेमा भन्दा बढी ि। परमेश्वरको राज्यको 

सुसमाचारले यस युिमा पररवर्तान िनुापिा: 

2 अगन यस ससंारको अनुरप नहुनुहोस्, र्तर आफ्नो मनको नवीकरणद्वारा 

रपान्र्तररर्त हुनुहोस्, र्ताकक र्तपाईंले परमेश्वरको त्यो असल र स्वीकाया र 

गसद्ध इच्िा के हो भनेर प्रमागणर्त िना सकु्नहुन्ि। (रोमी 12:2) 

सााँचो ख्रीगियनहर परमेश्वर र अरको सेवा िना पररवर्तान हुन्िन्: 

22 नोकरहर हो, सबै कुरामा शरीरअनसुार गर्तमीहरका मागलकहरको आज्ञा 

मान् नुहोस्, मागनसलाई खसुी पाने िरी आाँखाको सेवाले होइन , र्तर हृदयको 

इमानदारीसाि, परमेश्ट वरको भय राखेर। 23 अगन गर्तमीले जे ििौ, त्यो 

हृदयदगेख प्रभुको लागि िर, मागनसहरलाई होइन, 24 प्रभबुाट गर्तमीले 

उत्तरागिकारको इनाम पाउनेिौ भनी जान्दै; ककनकक गर्तमीहरले प्रभु ख्रीिको 

सेवा ििौ। (कलस्सी 3:22-24) 

28 त्यसकारण, हामीले हल्लाउन नसककन े राज्य पाइरहेको हुनाले, हामीमा 

अनुग्ह होस्, जसद्वारा हामीले आदर र ईश्ट वरीय भयका साि स्वीकारयोगय 

रपमा परमेश्ट वरको सेवा िना सकौं। (गहबू्र 12:28) 

सााँचो ख्रीगियनहर ससंारभन्दा फरक जीवन गबर्ताउाँिन्। हामी सही र िलर्तको लागि 

संसारको मागि परमेश्वरको स्र्तरहर स्वीकार ििौं । िमीहर गवश्वासद्वारा बााँच्िन ्

(गहबू्र 10:38), जसरी यस युिमा परमेश्वरको मािामा बााँच्न गवश्वास चागहन्ि। 

किगस्चयनहरलाई गर्तनीहर बसेको संसारबाट यगर्त फरक मागनन्थ्यो कक गर्तनीहरको 

जीवन शैलीलाई नयााँ गनयममा "मािा" भनेर उल्लेख िररएको गियो (प्रेररर्त 9:2; 

19:9; 24:14,22 ) । संसार स्वािी रपमा, शैर्तानको अिीनमा रहन्ि, जसलाई 

"काइनको मािा" भगनन्ि (यूदा 11)। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार िार्माकर्ता, आनन्द र शागन्र्तको सन्देश हो (रोमी 

14:17)। भगवष्यसचूक शब्द, ठीकसाँि बुगझएको, सान्त्वनादायी ि (पळोवप 1 

कोररन्िी 14:3; 1 िेसलोगनकी 4:18), गवशेि िरी जब हामी संसार टुिाटुिा भएको 

देख्िौं (पळोवप लुका 21:8-36)। सााँचो किगस्चयन जीवन शैलीले आगत्मक प्रचुरर्ता र 

भौगर्तक आगशिहर र्तफा  लैजान्ि (मकूा स 10:29-30)। संसारलाई परमेश्ट वरको राज्य 
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चागहन्ि भनी बुझकेा मागनसहरले ककन बुयािन् । ईसाईहर परमेश्वरको राज्यका 

राजदरू्तहर हुन्। 

किगस्चयनहरले हाम्रो आशा आगत्मकमा राख्िन्, भौगर्तक होइन, यद्यगप हामी भौगर्तक 

संसारमा बस्िौं (रोमी 8:5-8)। हामीसाँि "सुसमाचारको आशा" ि (कलस्सी 1:23)। 

यो कुरा प्रारगम्हभक ख्रीगियनहरले बुझकेा गिए कक आज येशूको दाबी िन ेिेरैले सााँच्च ै

बुयादैनन्। 
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6. ग्ीक-रोमन इिजी गशकयर्तार्त राज्य म्हहत्वाचें, पणू... 

ग्ीको-रोमन मण्डलीहरले गवश्वास ििान् कक उनीहरले परमशे्वरको राज्यका पक्षहर 

गसकाउाँिन्, र्तर वास्र्तवमा यो के हो भनेर बुयान समस्या ि। उदाहरणका लागि, 

क्यािोगलक गवश्वकोशल ेराज्यको बारेमा यो गसकाउाँि: 

ख्रीिको... उहााँको गशक्षाको प्रत्यके चरणमा यस राज्यको आिमन, यसका 

गवगभन्न पक्षहर, यसको सटीक अिा, यसलाई प्राप्त िने र्तररका, उहााँको 

प्रवचनको मखु्य आिार हो, यगर्तसम्हम कक उहााँको प्रवचनलाई "सुसमाचार" 

भगनन्ि। राज्यको"...गर्तनीहरले चचालाई "भिवानको राज्य" भनेर बोल्न 

िाले; cf कनाल, म, 13; I िेस्स।, ii, 12; अपोकॅगलप्स हें नांव, I, 6, 9; v, 10, 

आकद ...यसको अिा चचा भनकेो त्यो ईश्वरीय संस्िा हो ... (पोप एच. फकंिडम 

अफ ईश्वर। क्यािोगलक इन्साइक्लोपीगडया, भोल्यूम VIII। 1910)। 

यद्यगप मागिले "कनाल, म, 13; I िेस्स।, ii, 12; अपोकॅगलप्स हें नांव, I, 6, 9; v, 10," 

यकद र्तपाईंले गर्तनीहरलाई हेनुाभयो भने, र्तपाईंले भेिाउनुहुनिे कक र्ती पदहर मध्य े

एउटा पगन मण्डली परमेश्वरको राज्य हो भने्न बारेमा केही बोल्दैन। गर्तनीहरले 

गवश्वासीहरलाई परमेश्वरको राज्यको गहस्सा हुनेि वा यो येशूको राज्य हो भनेर 

गसकाउाँिन्। बाइबलले चेर्ताउनी कदन्ि कक िेरैले सुसमाचार पररवर्तान िनेिन् वा 

अकोगर्तर फका नेिन्, जुन असत्य हो (िलार्ती 1:3-9)। दभुाागयवश, गवगभन्न व्यगक्तहरले 

त्यसो िरेका िन्। 

येशूले गसकाउनुभयो, “बाटो, सत्य र जीवन म नै हुाँ। म माफा र्त बाहेक कोही पगन 

गपर्ताकहााँ आउाँदैन ” (यूहन्ना 14:6)। पतु्रसले गसकाउनभुयो , "न र्त अर कसैमा मुगक्त 

िैन, ककनकक स्विामुगन मागनसहरमा अको कुनै नाम कदइएको िैन जसद्वारा हामीले 

मुगक्त पाउनुपदाि" (प्रेररर्त 4:12)। पतु्रसले यूदीहरलाई सबैले पश्चात्ताप िना र 

येशूलाई मगुक्त पाउनलाई स्वीकार िना गवश्वास हुनुपिा भने (प्रेररर्त 2:38)। 

यसको गवपररर्त, पोप फ्ागन्ससले नागस्र्तकहर, येशू गबना, असल कामहरद्वारा बचाउन 

सककन्ि भनेर गसकाउनुभएको ि! उहााँले पगन यूदीहर येशूलाई स्वीकार निरी मुगक्त 

पाउन सककन्ि भनेर गसकाउाँि! िप रपमा, उहााँ र केही ग्ीको-रोमनहरले पगन 'मेरी' 

को िैर-बाइबलीय संस्करण ससुमाचारको लागि एक सााँचो र सािसािै गवश्व र 

अन्र्तरगवश्वास एकर्ताको कु्ी हो भनेर पगन गवचार िरेको देगखन्ि। दुुःखको कुरा, 
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गर्तनीहर र अरले येशूको महत्त्व र परमेश्वरको राज्यको सााँचो सुसमाचार बुयादैनन्। 

िेरैले झूटा सुसमाचार प्रचार िरररहेका िन्। 

िेरैलाई दगृिले हहाँड्ने र संसारमा गवश्वास िने इच्िा हुन्ि। नयााँ गनयमले गसकाउाँि कक 

इसाईहरले मागि हेनुा पिा: 

2 आफ्नो मन मागिका कुराहरमा लिाउनुहोस्, पृथ्वीमा भएका कुराहरमा 

होइन। (कलस्सी 3:2) 

7 ककनकक हामी दगृष् टले होइन, गवश्ट वासद्वारा हहाँड्िौं। (2 कोररन्िी 5:7) 

र्तैपगन, पोप गपयस XI ले मूल रपमा आफ्नो चचाको दगृिबाट प्हडं्न गसकाउनभुयो: 

क्यािोगलक चचा ... पृथ्वीमा ख्रीिको राज्य हो। (पायस हाणें बरयल्लें वृत्तपत्र  

क्वास गप्रमास )। 

क्यािोगलक बाइबल 101 वेबसाइटले दाबी ििा, " परमेश्ट वरको राज्य पृथ्वीमा येशू 

ख्रीिद्वारा सन् 33 ईस्वीमा, उहााँको चचाको रपमा, गपटर...क्यािोगलक चचाको 

नेर्तृत्वमा स्िागपर्त भएको गियो।" यद्यगप परमेश्वरको सहस्राब्दी राज्य यहााँ िैन न र्त 

यो रोमको चचा हो, र्तर यो पृथ्वीमा हुनिे। यद्यगप परमेश्वरको सााँचो मण्डलीसाँि 

"राज्यको सााँचोहर" िन् (मत्ती 16:19), चचा भनेको राज्य हो भनी दाबी िनेहरले 

"ज्ञानको सााँचो खोगसएका िन्" (लूका 11:52)। 

रोमको चचाले चााँडै आउाँद ैिरेको पार्िाव सहस्राब्दी परमेश्वरको राज्यको गबरद्ध यगर्त 

कडा गशक्षा कदन्ि कक यो मूल रपमा क्यािोगलक चचाको आगिकाररक क्याटेगचज्ममा 

सूचीबद्ध "एन्टीकिस्टको गसद्धान्र्त" हो : 

676 ख्रीि गवरोिीको िल पगहले न ैससंारमा आकार गलन िाल्ि हरेक पटक 

जब दावी इगर्तहास गभत्र महससु िना को लािी बनाइन्ि कक मेगसआगनक 

आशा जुन केवल अंगर्तम काळागवशींचें गनणाय माफा र्त इगर्तहास बागहर महसुस 

िना सककन्ि। सहस्राब्दीवादको नाममा राज्यको यो गमथ्याकरणको 

पररमार्जार्त रपहरलाई पगन चचाले अस्वीकार िरेको ि... (क्यािोगलक 

चचाको क्याटेककज्म। इगम्हप्रमार्तुर हें नांव पोटेस्ट + जोसेफ कार्डानल रप्त्झंिेर 

हें नांव. डबलडे, NY 1995, p। 194) 
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दुुःखको कुरा, यससाँि सहमर्त हुनेहरले अन्र्तमा परमेश्वरको राज्यको ससुमाचारको 

घोिणामा ठूलो समस्याहर सामना िनेिन्। कगर्तले गलनेिन ्

भयानक कदमहर (दागनयल 7:25; 11:30-36)। र्तर, र्तपाईले सोच्न सकु्नहुन्ि, के 

येशूलाई प्रभ ुभनी दाबी िन ेसबै राज्यमा हुनेिैनन्? होइन, गर्तनीहर हुनेिैनन्। येशूले 

के भनु्नभयो ध्यान कदनुहोस्: 

21 “ मलाई 'प्रभु, प्रभु' भने्न सबैले स्विाको राज्यमा प्रवेश िनेिैन, र्तर स्विामा 

हुनुहुने मेरा गपर्ताको इच्िा पूरा िनेहर। 22 त्यस कदन िेरैले मलाई भने्निन् , 'हे 

प्रभु, प्रभु, के हामीले र्तपाईंको नाउाँमा अिमवाणी िरेका िैनौं, र्तपाईंको 

नाउाँमा भूर्तहर िपाएका िैनौं र र्तपाईंको नाउाँमा िेरै अचम्हमका कामहर 

िरेका िैनौं?' 23 अगन त्यसपगि म गर्तनीहरलाई घोिणा िनेिु, 'मैले 

गर्तमीहरलाई कगहल्यै गचनेको िैन। अिमा िनेहर, मबाट टाढा जाट।' (मत्ती 

7:21-23) 

प्रेररर्त पावलले "अिमाको रहस्य" आफ्नो समयमा "पगहले नै काममा" (2 िेसलोगनकी 

2:7) रहेको उल्लेख िरे। यो अिमा पगन एउटा कुरासाँि सम्हबगन्िर्त ि जसलाई 

बाइबलले अन्र्तको समयमा चेर्तावनी कदन्ि जसलाई "रहस्य, महान् बेगबलोन" भगनन्ि 

(प्रकाश 17:3-5)। 

"अिमाको रहस्य" भनेको ख्रीगियानहर पेश िनेहरसाँि सम्हबगन्िर्त ि जसले गवश्वास 

ििान् कक उनीहरलाई परमेश्वरको दस आज्ञा काननू, आकद पालना िनुा आवश्टयक िैन 

र/वा यसमा िेरै स्वीकाया अपवादहर िन ् र/वा परमेश्वरको भङ्ि िनाको लागि 

स्वीकाया रपहर िन्। कानून, त्यसैले जब गर्तनीहर सोच्िन् कक गर्तनीहरसाँि 

परमेश्वरको व्यवस्िाको एक रप ि, गर्तनीहरले ईसाई िमाको एक रप रागखरहेका 

िैनन् जसलाई येशू वा उहााँका प्ररेरर्तहरले वैिको रपमा मान्यर्ता कदनेिन्। 

ग्ीको-रोमीहर फररसीहर जस्र्तै हुन् जसले परमेश्वरका आज्ञाहर उल्लङ्घन िरे, र्तर 

गर्तनीहरको परम्हपराहरले यसलाई स्वीकाया बनाएको दाबी िरे — येशूले त्यो 

दगृिकोणको गनन्दा िनुाभयो (मत्ती 15:3-9)! यशैयाले यो चरे्तावनी पगन कदए कक 

परमेश्वरको भनी दाबी िन ेमागनसहरले उहााँको व्यवस्िाको गवरुद्धमा गवद्रोह िनेिन् 

(यशैया 30:9)। यो कानूनगवहीन गवद्रोह हामीले, दुुःखको कुरा, आजसम्हम यो 

देगखरहकेा िौं। 
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अको "रहस्य" देगखन्ि कक रोमको चचाले गवश्वास िरेको देगखन्ि कक यसको सैन्यवादी 

गवश्वव्यापी र अन्र्तरगवश्वास एजेन्डाहरले शागन्र्त र पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यको िैर-

बाइबलीय संस्करणको नरे्तृत्व िनेि। िमाशास्त्रले आउाँदै िरेको सावाभौगमक एकर्ताको 

गवरुद्ध चेर्तावनी कदन्ि जुन यसले गसकाउाँि, केही विासम्हम सफल हुनेि (नोट: नयााँ 

जरेुसेलम बाइबल , क्यािोगलक-अनुमोकदर्त अनुवाद, देखाइएको ि): 

4 गर्तनीहरले अगजङ्िरको सामु दण्डवर्त ्िरे ककनभन ेउसले पशुलाई आफ्नो 

अगिकार कदएको गियो। अगन गर्तनीहरले पशुको साम ु घोप्टो परेर भने, 

'कसले जनावरसाँि र्तुलना िना सक्ि? यसको गवरुद्ध कसले लड्न सक्ि?' 5 

जनावरलाई आफ्नो घमण्ड र गनन्दाको मुख खोल्न र बयालीस मगहनासम्हम 

सकिय रहने अनुमगर्त कदइयो। 6 र यसले परमेश्वरको गवरुद्धमा, उहााँको नाउाँ , 

उहााँको स्विीय पाल र त्यहााँ आश्रय भएकाहर सबैको गवरुद्धमा आफ्नो 

गनन्दा ियो। 7 यसलाई सन्र्तहर गवरुद्ध यदु्ध िना र गर्तनीहरलाई गजत्न 

अनुमगर्त कदइएको गियो, र हरेक जागर्त, मागनसहर, भािा र राष्ट्रमागि शगक्त 

कदइएको गियो। 8 र ससंारका सबै मागनसहरले यसलाई पूजा िनेिन्, 

अिाार्त्, बगलदानको िुमाको जीवनको पुस्र्तकमा संसारको उत्पगत्तदेगख न ै

नाम लेगखएको िैन। 9 जसले सुन्न सक्ि, सुन् नुहोस्: 10 कैदमा कैदको लागि र्ती 

; र्तरबारले मानेहरलाई र्तरवारले माने। यसकारण सन्र्तहरमा लिनशीलर्ता 

र गवश्वास हुनुपिा। (प्रकाश 13:4-10, NJB) 

बाइबलले बेगबलोन एकर्ताको अन्त्यको गवरुद्ध चेर्तावनी कदन्ि: 

1 सार्तवटा कचौराहर भएका सार्त स्विादरू्तहरमध्ये एक जना मसाँि कुरा िना 

आए र भने, 'यहााँ आउनुहोस् र म गर्तमीलाई त्यो महान् वेश्टयाको दण्ड 

देखाउनेिु जो प्रशस्र्त पानीको िेउमा प्संहासनमा गिन्, 2 जससाँि पृथ्वीका 

सबै राजाहर िन्। आफूलाई वेश्टया बनायो, र जसले संसारको सबै 

जनर्तालाई आफ्नो व्यगभचारको दाखमद्यले मार्तेको ि।' 3 उहााँले मलाई 

आत्मामा मरुभगूममा लैजानुभयो, र त्यहााँ मैले सार्तवटा टाउको र दशवटा 

गसङ भएको रार्तो रङ्िको जनावरमा सवार एउटी आइमाईलाई देखेाँ, जसको 

चारैगर्तर गनन्दा लेगखएको गियो। 4 त्यो स्त्री बैजनी र रार्तो रङ्िको लुिा 

लिाएकी गिई र सुन, िहना र मोर्तीले चगम्हकएको गियो, र उसले आफ्नो 

वेश्टयावृगत्तको गघनलागदो फोहोरले भररएको सुनको दाखमद्य बोकेकी गिई। 5 

उनको गनिारमा एउटा नाउाँ  लगेखएको गियो, एउटा रहस्यमय नाम: 'महान ्
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बगेबलोन, सब ैवशे्टयाहर र पथृ्वीमा भएका सब ैफोहोर प्रिाहरको आमा ।' 6 

मैले देखें कक उनी मार्तकेी गिइन्, सन्र्तहरको रिर्त र येशूका शहीदहरको 

रिर्तले मार्तेकी गिए। र जब मैले उसलाई देखे, म पणूार्तया रहस्यमय भएाँ। 

(प्रकाश 17:1-6, NJB) 

9 'यसले चर्तुरर्ता बोलाउाँि। सार्त गशर भनकेो सार्त पहाड हो , जसमा मगहला 

बसेकी गिन् । । । 18 गर्तमीले दखेेको स्त्री त्यो ठूलो सहर हो जसको पथृ्वीका 

सबै शासकहरमागि अगिकार ि।' (प्रकाश 17:9 ,18 , NJB) 

1 यसपगि, मैले अको स्विादरू्तलाई स्विाबाट र्तल आएको देखें, उहााँलाई ठूलो 

अगिकार कदइएको गियो। पृथ्वी उहााँको मगहमाले चगम्हकयो। 2 आफ्नो स्वरको 

मागिल्लो भािमा उसले करायो, 'बेगबलोन पर्तन भएको ि, महान ्बगेबलोन 

पर्तन भएको ि, र शैर्तानको बासस्िान र हरेक दिु आत्मा र फोहोर, 

गघनलागदो चराहरको लागि बासस्िान भएको ि। 3 सबै जागर्तहरले त् यसको 

वेश्ट यावृगत्तको दाखमद्य गपए। पृथ् वीका हरेक राजाले त् यससाँि वेश्ट या िरेका 

िन,् र हरेक व् यापारीले त् यसको व्यगभचारले िनी भएका िन् ।' 4 स्विाबाट 

अको आवाज बोल्यो; मैले यसो भनेको सनुे, 'हे मरेा मागनसहर, त्यसबाट 

टाढा आट, र्ताकक गर्तमीहरल े त् यसका अपरािहरमा भाि नपरोस ् र उस् नै 

गवपगत्तहर भोग्नपुनिे । 5 त् यसका पापहर आकाशमा पिेुका िन्, र 

परमेश्ट वरले गर्तनका अपरािहर मनमा राख्नभुएको ि: गर्तनलाई अरसाँि 

जस्र्तै व्यवहार िनुाहोस्। 6 उसले गर्तरेको रकमको दोब्बर गर्तनुा पिा। उनीसाँि 

आफ्नै गमश्रणको दोब्बर बगलयो कप हुनुपिा। 7 त् यसको प्रत् येक घमण् ड र 

व् यवस् िालाई यार्तना वा पीडाले गमलाउनुपिा। म रानीको रपमा प्संहासनमा 

बसेको िु, उनी सोगच्िन्; म कुनै गविवा होइन र मलाई शोक कगहल्यै िाहा 

हुनेिैन। 8 त् यसको गनगम्ह र्त, एकै कदनमा त् यसमागि गवपगत्तहर आउनेिन्: रोि, 

शोक र अगनकाल। गर्तनलाई जगमनमा जलाइनेि। उसलाई दोिी ठहराउनुहुन े

परमप्रभु परमेश्वर शगक्तशाली हुनुहुन्ि।' 9 'पृथ् वीका राजाहरले त् यसको 

गनगम्ह र्त शोक र रुवावासी िनेिन,् जसले त् यससाँि वेश्ट या िरेका िन ् र 

त् यससाँि यौनसम्हपका  िरेका िन् । गर्तनी जलेको िुवााँ देख्िन्, (प्रकाश 18:1-9, 

NJB) 

गवरुद्ध चेर्तावनी कदन्ि र येशू नआउ्ेल उगचर्त एकर्ता हुनिैेन भनेर दखेाउाँि : 
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10 हेर! बागहर हेर! उत्तरको भूगमबाट भाि, परमप्रभु घोिणा िनुाहुन्ि- 

ककनकक मैले गर्तमीहरलाई आकाशको चारै कदशामा िरपि पारेको िु -- 

परमप्रभु घोिणा िनुाहुन्ि। 11 हेर! गसयोन, अब बगेबलोनकी िोरीसाँि 

बसोबास िर ! 

12 ककनकक मगहमाले गनयुक्त िरेदगेख नै परमप्रभु सबािले यसो भनु्नहुन्ि 

म , गर्तमीलाई लुट्ने राष्ट्रहरको बारेमा, 'जसले गर्तमीलाई िुन्ि उसले मेरो 

आाँखाको नानी िुन्ि। 13 अब हेर, म गर्तनीहरमागि मेरो हार्त हल्लाउनेिु र 

गर्तनीहरले जसलाई दास बनाएका िन् गर्तनीहरद्वारा गर्तनीहर लुट्नेिन्।' 

र्तब गर्तमीहरले िाहा पाउनिेौ कक परमप्रभु सबािले मलाई पठाउनभुएको 

हो। 14 हे गसयोनकी िोरी, िाओ, रमाओ, ककनकक अब म गर्तमीहरका बीचमा 

बस्न आउाँदैिु - परमप्रभु घोिणा िनुाहुन्ि! 15 अगन त्यस कदन िेरै राष्ट्रहर 

परमप्रभुमा पररवर्तान हुनिेन्। हो, गर्तनीहर उहााँका मागनसहर हुनेिन्, र 

गर्तनीहर गर्तमीहरका बीचमा बसे्निन्। र्तब गर्तमीहरले िाहा पाउनेिौ कक 

परमप्रभु सबािले मलाई गर्तमीहरकहााँ पठाउनभुएको हो। 16 परमप्रभुले 

यूदा, पगवत्र भगूममा उसको भाि कब्जा िनुाहुनेि र यरशलेमलाई फेरर 

आफ्नो रोजाइ बनाउनुहुनेि। (जकररया 2:10-16, NJB; नोट िनुाहोस् KJV / 

NKJV संस्करणहरमा पदहर जकररया 2:6-12 को रपमा सूचीबद्ध िन्) 

संयुक्त राष्ट्र संघ, भ्यारटकन, िेरै प्रोटेस्टेन्टहर, र पूवी अिोडक्स नेर्ताहरले प्रवद्धान 

िरररहेका गवश्वव्यापी र अन्र्तरगवश्वास आन्दोलनहरलाई बाइबलले स्पि रपमा 

गनन्दा िरेको ि र प्रोत्साहन कदनु हुाँदैन। "िेरैलाई िोका कदने" उहााँलाई पछ्याउन े

दाबी िनेहरलाई येशूले चेर्तावनी कदनुभयो (मत्ती 24:4-5)। िेरै इक्यूमेगनज्म प्रकाश 

6:1-2 को "सेर्तो घोडचढी" (जो येशू होइन) र प्रकाश 17 को वेश्टयासाँि सम्हबगन्िर्त ि। 

येशू नआउनुभएसम्हम हुनेिैन : 

13 जबसम्हम हामी सबै परमेश्वरको पुत्रको गवश्वास र ज्ञानमा एकर्तामा पगुदैनौं 

र गसद्ध मागनस बन्दैनौं, ख्रीि आफैं को पूणार्तामा पूणा रपमा पररपक्व हुाँदैनौं। 

(एकफसी 4:13, NJB) 
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यो एकर्ता येशूको पुनरािमन हुनु अगघ आएको गवश्वास िनेहर तु्ररटमा िन्। 

वास्र्तवमा, जब येशू फका नुहुन्ि, उहााँले उहााँको गवरुद्धमा जुट्न ेराष्ट्रहरको एकर्तालाई 

नि िनुापनेि: 

11:15 र्तब सार्तौं स्विादरू्तले आफ्नो र्तुरही फुके, र स्विामा कराएको आवाज सुन्न 

सककन्थ्यो, 'संसारको राज्य हाम्रो प्रभ ुर उहााँको ख्रीिको राज्य भएको ि, र 

उहााँले सदासवादा शासन िनुाहुनेि।' 16 चौबीस जना एल्डरहर, परमेश्वरको 

उपगस्िगर्तमा प्संहासनमा गवराजमान भए, आफैलाई दण्डवर्त् िरे र 

गर्तनीहरको गनिारले जगमन िोएर परमेश्वरको आरािना िरे 17 यी 

शब्दहरका साि, 'हामी र्तपाईंलाई िन्यवाद कदन्िौं, सवाशगक्तमान परमप्रभ ु

परमेश्वर, उहााँ जो हुनुहुन्ि, उहााँ जो हुनुहुन्थ्यो। र्तपाईको महान शगक्त ग्हण 

िददै र र्तपाईको शासन सुरु िददै। 18 राष्ट्रहर कोलाहलमा गिए र अब र्तपाईंको 

बदला गलने समय आएको ि, र मरेकाहरको न्याय िने, र र्तपाईंका 

सेवकहर अिमवक्ताहर, सन्र्तहर र र्तपाईंको नाउाँको डर माने्नहरका लागि, 

साना र ठूला सबैलाई इनाम कदइनेि। । पृथ्वीलाई गवनाश िनेहरलाई नाश 

िने समय आएको ि।' (प्रकाश 11:15-18, NJB) 

19:6 अगन मैले समुद्रको आवाज वा िजानको ठूलो िजान जस्र्त ै ठूलो भीडको 

आवाज जस्र्तो दगेखन्थ्यो, जवाफ कदए, 'अलेलुया! सवाशगक्तमान् परमप्रभ ु

हाम्रा परमेश्वरको शासन सुरु भएको ि; । । । 19 र्तब मैले त्यो पशु, पृथ्वीका 

सबै राजाहर र गर्तनीहरका सेनाहर, सवार र उसको सनेासाँि लड्न 

एकसाि भेला भएको देखें। 20 र्तर जनावरलाई बन्दी बनाइयो, झूटा 

अिमवक्तासाँिै जसले जनावरको र्तफा बाट चमत्कारहर िरेका गिए र 

गर्तनीहरद्वारा जनावरको गचन्हको साि दाि स्वीकार िनेहरलाई र उसको 

मूर्र्ताको पूजा िनेहरलाई िोका कदएका गिए। यी दईुलाई सल्फरको आिोको 

पोखरीमा गजउाँदै फागलयो । 21 बााँकी सबै सवारको र्तरवारले मारे, जुन उसको 

मुखबाट गनस्क्यो, र सबै चराहरले आ-आफ्ना मासुले आफैं लाई गचगप्लए। । । 
20:4 र्तब मैले प्संहासनहर दखेें, जहााँ गर्तनीहरले आ-आफ्ना आसनहर गलए, र 

गर्तनीहरलाई न्याय िने शगक्त कदइएको गियो। मैले येशूको लागि साक्षी 

कदएको र परमेश्वरको वचन प्रचार िरेको कारण टाउको कारटएका सबैका 

आत्माहर र जनावर वा उहााँको मूर्र्ताको पूजा िना इन्कार िने र आफ्नो 

गनिार वा हार्तमा ब्रान्डमाका  स्वीकार निनेहरका आत्माहर दखेें । गर्तनीहर 
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जीगवर्त भए, र ख्रीिसाँि हजार विासम्हम शासन िरे। (प्रकाश 19: 6,1 9 -21; 

20:4, NJB) 

याद िनुाहोस् कक येशूले उहााँको गवरुद्धमा एकजुट भएर संसारका सेनाहरलाई नि 

िनुापनेि। त्यसपगि उहााँ र सन्र्तहरले शासन िनिेन्। त्यही बेला गवश्वासको उगचर्त 

एकर्ता हुनेि। दुुःखको कुरा, िेरैले झूटा सेवकहरको कुरा सुने्निन् जुन असल दगेखन्िन्, 

र्तर होइनन्, जस्र्तै प्ररेरर्त पावलले चेर्तावनी कदए (2 कोररन्िी 11:14-15)। यकद िेरैले 

बाइबल र परमेश्वरको राज्यको ससुमाचारलाई सााँच्चै बुयादि भने येशूको गवरुद्धमा कम 

लड्नेि।  
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7.  देवाचें राज्य ककत्याक 

यद्यगप मागनसहरले हामी िेरै चर्तुर िौं भनेर सोच्न मन पराउाँिन्, हाम्रो समझको 

सीमाहर िन्, र्तर पगन परमेश्वरको "समझ असीगमर्त ि" (भजन 147:5)। 

यसैले यो ग्ह ठीक िना भिवानको हस्र्तक्षेप गलनेि। 

िेरैले परमेश्ट वरमा गवश्ट वास िरे र्तापगन िेरैजसो मागनसहर उहााँको गनदेशनअनसुार 

जीवन गबर्ताउन इच्िुक िैनन्। गनम्नलाई ध्यान कदनुहोस्: 

8 हे मागनस, जे असल ि, उहााँले र्ताँलाई दखेाउनभुएको ि। र प्रभुले र्तपाईबाट 

के चाहानुहुन्ि र्तर न्यागयक रपमा िना, दयालाई प्रेम िना, र आफ्नो 

परमेश्वरसाँि नम्रर्तासाि प्हंड्न? (मीका 6:8) 

नम्र भई प्हडं्नु भनेको मागनसजागर्तले िना चाहकेो कुरा होइन । आदम र हव्वाको 

समयदगेख (उत्पगत्त 3:1-6), मागनसहरले उहााँका आज्ञाहरको बावजुद, परमेश्वरको 

भन्दा मागि, आफू र आफ्नो प्रािगमकर्ताहरमा भर पना रोजकेा िन ् (प्रस्िान 20:3-

17)। 

गहर्तोपदेशको पुस्र्तकले गसकाउाँि: 

5 आफ् नो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा राख, र आफ् नै समझशगक्तमा भर 

नपर। 6 आफ् ना सबै मािाहरमा उहााँलाई स् वीकार िर, र उहााँले र्तेरा मािाहर 

गनदेगशर्त िनुाहुनेि। 7 आफ् नै नजरमा बुगद्धमान ् नहुनुहोस्। परमप्रभुको डर 

मान र दिुर्ताबाट टाढा बस। (गहर्तोपदेश 3:5-7) 

र्तैपगन, िेरैजसो मागनसहरले सााँच्चै आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा िददैनन् वा 

उहााँलाई आफ्नो पाइलाहर गनदेगशर्त िना पखानुहुन्न। िेरैले भिवानले चाहेको कुरा ििुा 

भन्िन् र्तर त्यसो िददैनन्। मानवर्ता शैर्तान (प्रकाश 12:9) द्वारा िोखामा परेको ि र 

संसारको अगभलािा र 'जीवनको घमण्ड' (1 यूहन्ना 2:16) मा फसेको ि। 
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त्यसकारण, िेरैले आफ्नै िार्माक परम्हपरा र िमागनरपके्ष सरकारहर गलएर आएका 

िन्, ककनभने उनीहरलाई लागि कक उनीहरलाई राम्रोसाँि िाहा ि। यद्यगप, 

गर्तनीहरले िददैनन् (पळोवप यर्माया 10:23) न र्त सााँच्च ैपश्चात्ताप िनेिन्। 

त्यसकारण मानवर्तालाई परमेश्वरको राज्य चागहन्ि (पळोवप मत्ती 24:21-22)। 

शभुचे्िा लाई गवचार िनुाहोस ्

किनहरको सबैभन्दा पररगचर्त शंृ्रखलाहर मध्ये एक हो, जुन उहााँले जैर्तून डााँडाको 

उपदेशमा कदनुभएको गियो। 

उहााँले के भनु्नभयो केही ध्यान कदनुहोस्: 

3 “िन्य आत्मामा िरीबहर, ककनकक स्विाको राज्य गर्तनीहरको हो। 4 िन्य 

शोक िनेहर, ककनभन े गर्तनीहरले सान्त्वना पाउनिेन्। 5 िन्य नम्रहर, 

ककनकक गर्तनीहरले पृथ्वीको हकदार हुनेिन्। 6 िन् य हुन् िार्माकर्ताको लागि 

भोकाउने र गर्तखााउनेहर, ककनभने गर्तनीहर र्तृप्त हुनेिन्। 7 िन्य दयालुहर, 

ककनकक गर्तनीहरले कृपा पाउनिेन्। 8 िन्य हृदयका शुद्धहर, ककनकक 

गर्तनीहरले परमेश्वरलाई देख्निेन्। 9 िन् य मेलगमलाप िराउनहेर, ककनभने 

गर्तनीहर परमेश्ट वरका िोराहर कहलाइनेिन्। 10 िन् य हुन ् िार्माकर्ताको 

खागर्तर सर्ताइएकाहर, ककनभन े स् विाको राज् य गर्तनीहरकै हो। (मत्ती 5:3-

10) 

यो परमेश्वरको राज्यमा ि (पळोवप माका  4:30-31), प्रायुः म्हयाथ्य ू (पळोवप मत्ती 

13:31) द्वारा स्विाको राज्य भनेर उल्लेख िररएको ि, जहााँ यी िन्य प्रगर्तज्ञाहर पूरा 

हुनेिन्। यो परमेश्वरको राज्यमा ि कक नम्रहरलाई पृथ्वीको उत्तरागिकारी र 

शुद्धहरले परमेश्वरलाई हेनाको लागि प्रगर्तज्ञा पूरा हुनेि। परमेश्वरको राज्यमा 

आगशष्हरको सुसमाचारको प्रर्तीक्षा िनुाहोस्! 

परमशे्वरका मािाहर सही िन ्

सत्य यो हो कक परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्ि (1 यूहन्ना 4: 8,16 ) र परमेश्वर स्वािी हुनुहुन्न। 

परमेश्वरका गनयमहरले परमेश्वर र हाम्रा गिमेकीहरलाई प्रेम दखेाउाँिन् (मकूा स 
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12:29-31; याकूब 2:8-11)। संसारको चालहर स्वािी िन् र मृत्युमा अन्त्य हुन्ि 

(रोमी 8:6)। 

ध्यान कदनुहोस् कक बाइबलले सााँचो ख्रीगियनहरले आज्ञाहर पालन िदाि भनेर 

देखाउाँि: 

1 जसले येशू नै ख्रीि हुनुहुन्ि भनी गवश्ट वास ििा, त्यो परमेश्ट वरबाट जन्मेको 

हो, र जन् मेकोलाई प्रेम िने हरेकले उहााँबाट जन्मेकोलाई पगन प्रेम ििा। 2 

यसबाट हामी जान्दिौं कक हामी परमेश्वरका सन्र्तानहरलाई प्रेम ििौं, जब 

हामी परमेश्वरलाई प्रेम ििौं र उहााँका आज्ञाहर पालन ििौं। 3 ककनकक 

परमेश्वरको प्रेम यही हो, कक हामी उहााँका आज्ञाहर पालन ििौं। र उहााँका 

आज्ञाहर 

बोझ िैनन् । (1 यूहन्ना 5:1-3) 

परमेश्वरका सबै "आदेशहर िार्माकर्ता हुन्" (भजन 119:172)। उहााँका मािाहर शुद्ध 

िन् (1 र्तीर्तस 1:15)। दुुःखको कुरा, िेरैले "अिमा" को गवगभन्न रपहर स्वीकार िरेका 

िन् र येशू व्यवस्िा वा अिमवक्ताहरलाई नि िना आउनुभएन, र्तर गर्तनीहरलाई पूरा 

िना आउनुभएको गियो भनेर बुयादनैन् (मत्ती 5:17), गर्तनीहरको वास्र्तगवक अिा 

बुझाएर र गर्तनीहरलाई िेरै भन्दा पर गवस्र्तार िरेर। गवचार (जस्र्तै मत्ती 5:21-28)। 

येशूले गसकाउनुभयो कक " जसले गर्तनीहरलाई ििा र गसकाउाँि, स्विाको राज्यमा 

उसलाई महान ्भगननेि" (मत्ती 5:19) ('परमेश्ट वरको राज्य' र 'स्विाको राज्य' शब्दहर 

आदानप्रदान िना योगय िन)्। 

कामगबनाको गवश्वास मरेको ि भनेर बाइबलले गसकाउाँि (याकूब 2:17)। िेरैले 

येशूलाई पछ्याउन ेदाबी ििान् र्तर उहााँका गशक्षाहरलाई सााँच्च ैगवश्वास िददैनन् (मत्ती 

7:21-23) र उहााँको अनकुरण िददैनन ् (पळोवप 1 कोररन्िी 11:1)। "पाप भनकेो 

व्यवस्िाको उल्लंघन हो" (1 यूहन्ना 3:4, KJV) र सबैले पाप िरेका िन् (रोमी 3:23)। 

यद्यगप, बाइबलले दखेाउाँि कक न्यायमागि दयाको गवजय हुनिे (याकूब 2:13) ककनकक 

परमेश्वरले सबैका लागि सााँच्चै योजना िनुाभएको ि (पळोवप लुका 3:6)। 

मानव समािानहर, परमेश्वरको मािाहर बाहेक, काम िददैनन्। सहस्राब्दी राज्यमा, 

येशूले "फलामको डण्डी" (प्रकाश 19:15) ले शासन िनुाहुनेि, र मागनसहरले 

परमेश्वरको मािामा जीवन गबर्ताउाँदा राम्रो हुनेि। ससंारका सब ैसमस्याहर अवगस्िर्त 
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िन ् ककनभन े यस ससंारका समाजहरल े परमशे्वर र उहााँको व्यवस्िा पालन िना 

अस्वीकार ििान ् । इगर्तहासले देखाउाँि कक मानवर्ता समाजका समस्याहर समािान 

िना सक्षम िैन: 

6 ककनकक शारीररक मनमा रहनु मृत्यु हो, र्तर आगत्मक मनमा रहनु जीवन र 

शागन्र्त हो। 7 ककनभन े शारीररक मन परमेश्वरको गवरुद्धमा दशु्टमनी हो। 

ककनभने यो परमेश्वरको व्यवस्िाको अिीनमा िैन, न र्त हुन सक्ि। 8 

त्यसकारण, जो शरीरमा िन् गर्तनीहरले परमेश्वरलाई खुशी पाना सक्दनैन्। 

(रोमी 8:6-8) 

किगस्चयनहरले आगत्मकमा ध्यान केगन्द्रर्त िनुापदाि, र हाम्रो व्यगक्तिर्त कमजोरीहरको 

बावजुद, यस युिमा (रोमी 8:9) िनाको लागि परमेश्वरको आत्मा प्रदान िररएको ि: 

26 ककनकक भाइहर हो, गर्तमीहरले आफ् ना बोलावट देख् यौ, कक शरीरअनुसार 

िेरै ज्ञानीहर िैनन्, िेरै परािमीहर िैनन्, िेरै महानहर बोलाइएका 

िैनन्। 27 र्तर परमेश्वरले ज्ञानीहरलाई शमामा पाना संसारका मूखा चीजहर 

िानु्नभएको ि, र परमेश्वरले शगक्तशाली चीजहरलाई शमामा पाना संसारका 

कमजोर चीजहरलाई चुनु्नभएको ि। 28 र संसारका आिारभरू्त चीजहर र 

घृगणर्त चीजहर परमेश्वरले चुनु्नभएको ि, र जुन कुराहर िैनन्, र्ती 

चीजहरलाई नि िनाको लागि, 29 कक कुनै पगन शरीरले उहााँको उपगस्िगर्तमा 

िवा िना नपरोस्। 30 र्तर उहााँबाट र्तपाईं ख्रीि येशूमा हुनुहुन्ि, जो हाम्रा लागि 

परमेश्वरबाटको बुगद्ध र िार्माकर्ता र पगवत्रर्ता र िुटकारा बनु्नभयो- 31 जसरी 

लेगखएको ि, "जसले िवा ििा, उसले प्रभुमा िवा िरोस्।" (1 कोररन्िी 1:26-

31) 

ख्रीगियनहरले परमेश्वरको योजनामा िवा िनुापिा! हामी अगहले गवश्वासद्वारा प्हंड्िौं 

(2 कोररन्िी 5:7), मागि हेरेर (कलस्सी 3:2) गवश्वासमा (गहबू्र 11:6)। हामी 

परमेश्वरका आज्ञाहर पालन िना आगशि् पाउनेिौं (प्रकाश 22:14)। 

देवाचें राज्य ककत्याकको ससुमाचार? 

प्रोटेस्टेन्टहरले येशूलाई मुगक्तदार्ताको रपमा स्वीकार िररसकेपगि, गर्तनीहरले 

परमेश्वरको राज्य खोजेका गिए भने्न महसुस ििान्। क्यािोगलकहर गवश्वास ििान् कक 

बगप्तस्मा गलनेहर, गशशुहरको रपमा पगन, उनीहरको चचामा राज्यको रपमा प्रवेश 
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िरेका िन्। क्यािोगलकहर र पूवी अिोडक्सहरले सोच्िन कक संस्कारहर, आकद 

माफा र्त, गर्तनीहरले परमेश्वरको राज्य खोगजरहेका िन्। किगस्चयनहरले बगप्तस्मा गलन े

बेलामा, ग्ीको-रोमन-प्रोटेस्टेन्टहरले मानवर्ताका समस्याहर समािान िना ससंारलाई 

हेिान्। गर्तनीहर पार्िाव-केगन्द्रर्त हुन्िन् (पळोवप रोमी 8:6-8)। 

पगहले परमेश्वरको राज्य खोज्न ु (मत्ती 6:33) ईसाईहरको लागि जीवनभरको लक्ष्य 

हो। एउटा लक्ष्य, समािानको लागि संसारलाई हेन े होइन, र्तर परमेश्वर र उहााँका 

मािाहरमा। परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारले हाम्रो जीवनलाई पररवर्तान ििा। 

ख्रीगियनहरले येशूसाँिै शासन िनेिन् भनी बाइबलले बर्ताउाँि, र्तर के र्तपाईंले त्यसको 

अिा वास्र्तगवक ख्रीगियनहरले सहरहरमा शासन िनेिन ् भने्न बुयानुहुन्ि? येशूले 

गसकाउनुभयो: 

12 “कुनै कुलीन मागनस आफ्नो लागि राज्य गलन र फकान टाढाको देशमा िए। 
13 यसकारण गर्तनले आफ्ना दश जना नोकरहरलाई बोलाए, गर्तनीहरलाई 

दश मीना कदए, र गर्तनीहरलाई भने, 'म नआउन्जेल व्यापार िर।' 14 र्तर 

गर्तनका नािररकहरले गर्तनलाई घृणा िरे, र गर्तनको पगिपगि एउटा 

प्रगर्तगनगिमण्डल पठाए, 'हामीले यस मागनसलाई हामीमागि शासन िने 

िैनौं।' 

15 “अगन यसरी भयो कक जब उहााँ फका नभुयो, उहााँलाई प्राप्त िरेर 

राज्य , त्यसपगि उहााँले यी सेवकहरलाई आदेश कदनुभयो, जसलाई उनले 

पैसा कदएका गिए, उहााँलाई बोलाउन, र्ताकक उसले जान्न सकून् कक प्रत्येक 

मागनसले व्यापार िरेर कगर्त कमाएको ि। 16 त्यसपगि पगहलो आयो र 

भन्यो, 'मागलक, र्तपाईंको मीनाले दस पैसा कमाएको ि।' 17 अगन उहााँले 

उसलाई भनु्नभयो, 'राम्रो, राम्रो नोकर। ककनकक गर्तमी िोरैमा गवश्वासयोगय 

गियौ, दश सहरमागि अगिकार ि।' 18 अगन दोस्रोले आयो र भन्यो, 'मागलक, 

र्तपाईंको मीनाले पााँच पैसा कमाएको ि।' 19 त्यसरी न ै उहााँले उसलाई 

भनु्नभयो, 'गर्तमी पगन पााँच सहरहरमागि हुनेिौ।' (लूका 19:12-19) 

अब र्तपाईसाँि भएको िोरैमा वफादार हुनुहोस्। किगस्चयनहरले वास्र्तगवक राज्यमा, 

वास्र्तगवक शहरहरमा शासन िने अवसर पाउनेिन्। येशूले यो पगन भनु्नभयो, " 

हरेकलाई उसको काम अनसुार कदनु मेरो इनाम मसाँि ि" (प्रकाश 22:12)। 
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परमेश्वरसाँि एक योजना (अय्यूब 14:15) र एक ठाउाँ  (यूहन्ना 14:2) उहााँलाई सााँच्च ै

प्रगर्तकिया कदनेहरको लागि (यूहन्ना 6:44; प्रकाश 17:14)। परमेश्वरको राज्य 

वास्र्तगवक हो र र्तपाईं यसको एक गहस्सा बन्न सकु्नहुन्ि! 

2016 को सुरुमा, जनाल साइन्समा "भीडको शगक्त" शीिाकको लेख गियो जसले कृगत्रम 

बुगद्धमत्ता र िाउडसोर्साङले मानवर्ताले सामना िरररहेका "दिु समस्याहर" समािान 

िना सक्ि भनेर संकेर्त िरेको गियो। र्तैपगन, लेखले दिुर्ता के हो भनेर बुयान असफल 

भयो, यसलाई कसरी समािान िने भनेर िोड्नुहोस्। 

सहयोि, परमेश्वरको सााँचो मािाहर पछ्याउन बाहके, 21 औं शर्ताब्दीमा असफल हुने 

गवनाशकारी ि जसरी यो ठूलो जलप्रलय पगिको गियो जब मानवर्ताले बाबेलको 

असफल िरहरा गनमााण िना सहयोि िरेको गियो (उत्पगत्त 11:1-9)। 

संसारका समस्याहर, मध्य पूवा जस्र्ता ठाउाँहरमा (अपगेक्षर्त अस्िायी लाभहर, जस्र्तै 

दागनयल 9:27a; 1 िेसलोगनकी 5:3), मागनसहरद्वारा समािान हुनेिैनन-् हामीलाई 

परमेश्वरको राज्यको शागन्र्त चागहन्ि (रोमी 14: 17)। 

अन्र्तराागष्ट्रय आर्तंकवादका समस्याहर, अपेगक्षर्त लाभहरको बावजुद, संयुक्त राष्ट्र 

संघमा िोका कदनेहरद्वारा (पळोवप इजककएल 21:12) हल हुनेिैन (पळोवप प्रकाश 

12:9) — हामीलाई परमेश्वरको राज्यको आनन्द र सान्त्वना चागहन्ि। 

वार्तावरणका समस्याहर अन्र्तराागष्ट्रय सहयोिद्वारा हल हुने िैनन्, ककनकक ससंारका 

राष्ट्रहरले पृथ्वीलाई नि िना मद्दर्त िनिेन् (प्रकाश 11:18), र्तर गर्तनीहर परमेश्वरको 

राज्यद्वारा समािान हुनिेन्। 

यौन अनैगर्तकर्ता, िभापर्तन, र मानव शरीरका अंिहर बेच्न ेसमस्याहर सयंुक्त राज्य 

अमेररका (पळोवप प्रकाश 18:13) द्वारा हल हुनेिैन, र्तर परमेश्वरको राज्यद्वारा। 

संयुक्त राज्य अमरेरका, यकेु र अन्य िेरै राष्ट्रहरको ठूलो ऋण अन्र्तराागष्ट्रय दलाली 

माफा र्त समािान हुनेिैन, र्तर अन्र्तर्तुः (हबकुक 2:6-8 अनुसार गवनाश पगि) 

परमेश्वरको राज्यद्वारा। 

संयुक्त राष्ट्र संघले अज्ञानर्ता र िलर्त गशक्षाको समािान िददैन - हामीलाई परमेश्वरको 

राज्य चागहन्ि। बाइबलको सााँचो येशू बाहेक मुगक्तको लागि सहमर्त हुन े कुनै पगन 
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सावाभौगमक-अन्र्तरगवश्वास आन्दोलनले िार्माक झिडालाई सााँच्चै समािान िददैन। पाप 

संसारको समस्या हो र यसको लागि , हामीलाई येशूको बगलदान र परमेश्वरको 

राज्यमा उहााँको पुनरािमन चागहन्ि। आिुगनक गचककत्सा गवज्ञानसाँि मानव 

स्वास्थ्यको लागि सबै जवाफहर िैनन् - हामीलाई परमेश्वरको राज्य चागहन्ि। 

भोकका समस्याहर आनुवंगशक रपमा पररमार्जार्त जीवहरले समािान िददैनन् जसले 

गवश्वका केही भािहरलाई सम्हभागवर्त बाली असफलर्ताको कारणले भोकमरीको 

जोगखममा राखेको ि — हामीलाई परमेश्वरको राज्य चागहन्ि। 

अकफ्का, एगसया र अन्य ठाउाँहरमा भएको ठूलो िररबी, अगन्र्तम समय 'बेगबलोन' 

(पळोवप प्रकाश 18:1-19) बाट केही समयको लागि फाइदा उठाउाँदै िररबीको समस्या 

समािान िददैन — हामीलाई परमेश्वरको राज्य चागहन्ि। येशू बाहेक, मानवर्ताले यस 

'वर्तामान दिु युि' मा यूटोगपया ल्याउन सक्ि भने्न िारणा झुटो सुसमाचार हो (िलार्ती 

1:3-10)। 

परमेश्वरको राज्यको सहस्राब्दी चरण एक शागब्दक राज्य हो जुन पृथ्वीमा स्िागपर्त 

हुनेि। यो परमेश्वरको मायालु गनयम र नेर्ताको रपमा मायालु परमेश्वरमा आिाररर्त 

हुनेि। सन्र्तहरले ख्रीिसाँि हजार विासम्हम शासन िनेिन् (प्रकाश 5:10; 20:4-6)। यो 

राज्यले र्ती मागनसहरलाई सााँच्च ै परमेश्वरको चचामा समावेश िनेि, र्तर कुन ै पगन 

िमाशास्त्रले परमेश्वरको राज्य वास्र्तवमा चचा (क्यािोगलक वा अन्यिा) हो भनी 

उल्लेख िरेको िैन। रोमको चचाले सहस्राब्दी गशक्षाको गवरोि िरेको ि, र पगि हामी 

अन्र्तको नगजक पुगदा यसले बाइबलको ससुमाचार सन्देशलाई अझ शगक्तशाली रपमा 

गवरोि िनेि। यसले सम्हभवर्तुः महत्त्वपूणा गमगडया कभरेज प्राप्त िनेि जसले म्हयाथ्य ू

24:14 लाई पूरा िना मद्दर्त िना सक्ि। 

यसको अगन्र्तम चरणमा, परमेश्वरको राज्यले "नयााँ यरशलेम, परमेश्वरबाट स्विाबाट 

र्तल आउाँदिै" (प्रकाश 21:2) समावेश िनेि र यसको वृगद्धको अन्त्य हुनिैेन। त्यहााँ 

कुनै अिार्माकर्ता हुनेिैन, कुनै शोक हुनिैेन, र मृत्यु हुनिैेन। 

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार िनुा र बुयानु बाइबलको महत्त्वपूणा गवियवस्र्त ु

हो। पुरानो गनयमका लेखकहरले यसको बारेमा गसकाए। यशूे, पावल र यूहन्नाले 

यसको बारेमा गसकाउनुभयो। नयााँ गनयम बागहर बााँच्नको लागि सबैभन्दा पुरानो 

'किगश्चयन' उपदेशले यसको बारेमा गसकायो। प्रारगम्हभक दोस्रो शर्ताब्दीका ईसाई 

नेर्ताहर, जस्र्तै पॉलीकापा हें नांव र, यसको बारेमा गसकाए। हामी परमेश्वरको गनरन्र्तर 
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चचामा आज यो गसकाउाँिौं। याद िनुाहोस् कक परमेश्वरको राज्य पगहलो गविय हो 

जसको बारेमा बाइबलले येशूले प्रचार िरेको दखेाउाँि (मकूास 1:13। यो पगन गियो 

जुन उहााँले पुनरुत्िान पगि प्रचार िनुाभयो (प्ररेरर्त 1:3) - र यो ईसाईहरले पगहले 

खोज्नपुने कुरा हो (म्हयाथ्यू) 6:33)। 

सुसमाचार येशूको जीवन र मृत्युको बारेमा मात्र होइन। येशू र उहााँका अनयुायीहरले 

गसकाएको ससुमाचारको जोड भनकेो परमेश्वरको आउाँदै िरेको राज्य गियो। राज्यको 

सुसमाचारले ख्रीिद्वारा मगुक्त समावेश िदाि, र्तर मानव सरकारहरको अन्त्यको गशक्षा 

पगन समावेश िदाि (प्रकाश 11:15)। 

याद िनुाहोस्, सबै राष्ट्रहरलाई साक्षीको रपमा संसारमा राज्यको ससुमाचार प्रचार 

निरेसम्हम अन्र्त आउाँदैन भनेर येशूले गसकाउनभुयो (मत्ती 24:14)। र त्यो प्रचार 

अगहले भइरहेको ि। 

सुसमाचार यो हो कक परमशे्वरको राज्य मानवर्ताल े सामना िन े समस्याहरको 

समािान हो । यद्यगप, िेरैले यसलाई समिान िना चाहाँदनैन्, न यो सुन्न चाहन्िन्, न र्त 

यसको सत्यर्तालाई गवश्वास िना चाहन्िन्। परमेश्वरको राज्य अनन्र्त ि (मत्ती 6:13), 

जबकक "यो संसार गबहर्ताँदैि" (1 कोररन्िी 7:31)। 

परमशे्वरको राज्यको सााँचो ससुमाचार घोिणा िनुा भनकेो हामी परमेश्वरको गनरन्र्तर 

चचामा िम्हभीर िौं भने्न कुरा हो। हामी बाइबलले गसकाउने सबै कुराहर गसकाउन े

प्रयास ििौं (मत्ती 28:19-20), परमेश्वरको राज्य सगहर्त (मत्ती 24:14)। जब हामी 

त्यो राज्यको पखााइमा िौं, हामीले परमेश्वरको मािाहर गसक्न र पछ्याउनुपदाि र 

सत्यमा गवश्वास िना चाहने अरहरलाई सान्त्वना कदनु पिा। 

के र्तपाईंले आउाँदै िरेको परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको घोिणालाई समिान 

िनुापददैन? के र्तपाईं परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारमा गवश्वास िनुाहुन्ि? 
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चाल ूआगशल्ली चचा ऑफ िॉड 
 
र्ताक ऑफ िॉड चें USA कायाालय आसा: 1036 डब्ल्यू ग्ांड अव्हने्यू, ग्ोवर बीच, कॅगलफोर्नाया, 

93433 अमेररकेचीं संयुक्त संस्िानां. संकेर्तिळ www.ccog.org. 
 

चाल ूआगशल्ली चचा ऑफ िॉड (CCOG) सकेंर्तिळा ं
 

CCOG.ASIA ह्या सायटीचेर आगशया खंडाचेर लक्ष कें द्रीर्त केलां. 

CCOG.IN हें स्िळ भारर्तीय दायजाच्या लोकाकंडेन लक्ष्य केल्लें आसा.  

CCOG.EU ही सुवार्त युरोपा वटेन लक्ष्य केल्ली आसा.  

CCOG.NZ ही सुवार्त न्यूझीलंड आनी हेर गब्रटीश वंशाच्या फाटभूंय आगशल्ल्या 

देशांकडेन लक्ष्य केल्या. 

CCOG.ORG ही मुखेल वेबसायट आसा चालू आगशल्ली चचा ऑफ िॉड. सिळ्या 

खंडांर्तल्या लोकाचंी सेवा करर्ता. र्तार्तूंर्त लेख, दवेु, गव्हगडयो आसर्तार्त. 

CCOGCANADA.CA ही सायट कॅनडारं्तल्या लोकां कडेन लक्ष्य केल्या. 

CCOGAfrica.ORG ही सुवार्त आकफ्कें र्तल्या लोकां कडेन लक्ष्य केल्या. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. ही स्पॅगनश भाशेची संकेर्तिळ 

आसा चालू आगशल्ली चचा ऑफ िॉड. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ही कफलीपीन्साची वेबसायट आसा चालू 

आगशल्ली चचा ऑफ िॉड. र्तार्तूंर्त इंगलीश आनी र्तािालोि भाशेंर्त म्हहायर्ती आसा. 
 

खबरो आनी इगर्तहास सकेंर्तिळा ं
 

COGWRITER.COM ही संकेर्तिळ एक मखुेल घोशणा सािन आसा आनी र्तार्तूंर्त 

खबरो, गसध्दांर्त, इगर्तहासीक लेख, गव्हगडयो, आनी भाकीर्त अद्ययावर्त आसार्त. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM इिजेच्या इगर्तहासाचेर लेख आनी म्हहायर्ती 

आगशल्ली ही याद दवरपाक सोपी सकेंर्तिळ. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ही एक ऑनलायन रेगडओ संकेर्तिळ जी खबरो आनी 

बायबलांर्तले गवशय आस्पावर्तार्त. 
 

प्रवचन आनी प्रवचना ंखार्तीर य़ोउटुब ेआनी गभत्िुर्त ेगव्हगडयो 

चनॅल 
 

BibleNewsProphecy चॅनल. सीसीओजी प्रवचन गव्हगडयो. 
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CCOGAfrica चॅनल. आकफ्कन भाशानंी सीसीओजी संदेश. 

CCOG Animations किस्र्तांव समजरु्तींच ेआंि गशकोवपाखार्तीर चॅनल. 

CCOGSermones चनॅलारं्त स्पगॅनश भाशेंर्त सदंेश आसार्त. 

ContinuingCOG चॅनल. सीसीओजी गव्हगडयो प्रवचन.  
 
जेरुसलेमांर्तल्या एका इमारर्तीचीं उररल्लीं कांय गवटों (आनी कांय उपरांर्त जोगडल्लीं) सकयल कदल्ल्या 

फोटोंर्त दाखयल्यार्त, जाका केन्ना केन्नाय सेनाकल म्हहणून वळखर्तार्त, पूण जेरुसलमेाच्या अस्रं्तर्त 

दोंिुल्लेचेर आगशल्ली देवाची इिजा (सद्या र्ताका माउंट झीओन म्हहणटार्त) अशें चड बरें वणान केलां): 

 

 
 
घडये सिळ्यांर्त आदली खरी किस्र्तांव इिजा बांदपाची सुवार्त हीच आगशल्ली अशें मानर्तार्त. एक इमारर्त 

की’ ‘देवाच्या राज्याचें सुवारे्तचें प्रचार करंुक जाय आगशल्लें’ ही जेरुसलेमांर्तली एक इमारर्त जी देवर्ता 

राज्य सुवारे्त गशकयर्ताली. 
 

 
ह्या खार्तीर आमी दवेाचोय उपकार मानर्तार्त, ककत्याक...आपल ेभाव-भयणीं, र्तमुी जदुयेारं्त जजे ू

गख्रस्र्त जजेूरं्त आसार्त, त्या दवेाच्या मडंळाचं ेअनयुायी जाल.े (1 िसेालोगनकाकं 2:13-14) 

एक पावटीं सारं्ता ंक पावल्ल्या भावािाा खार्तीर कश्टट करन झिडचें. (जदुास ३) ४. 

र्ताणें (जजेनू) र्ताकंा ंम्हहळें , “हावंें हरे शाराकंय दवेाचें राज्य सािंूकं जाय, कारण हावं ह्या खार्तीर 

िाडला.” (लकू 4:43) 

पणू दवेाचें राज्य सोद, आनी हीं सिळीं वस्र्त[ूc] र्तमुका ंजोडटलीं. ल्हान कळप, गभयवेकं 

नाकार्त, ककत्याक र्तकुा राज्य कदवकं र्तजु्या बापायक बरें कदसर्ता. (लकू 12:31-32) 
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आनी राज्याची ही सवुार्ताा सिळ्या राष्ट्राकं िवाय म्हूण सिळ्या सवंसारारं्त प्रचार करर्तल े

आनी मािीर शवेट यरे्तलो. (मार्तवे 24:14) 


